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 موجز
 

  2015 يونيو/حزيران 30تزود هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املالي للمنظمة يف. 

  العوادي للربنوام    الرصويد النقودي   ارتفوع ، 2015يونيوو/حزيران   30يف  - وضع السيولة يف الربنامج العادي 

مليون دوالر أمريكي يف  150.2مليون دوالر أمريكي ) 276.7 إىل واملكافآت النقدية واإليداعات القصرية األجل

 (.2014 ديسمرب/كانون األول 31

  مبلغوا    2015يونيوو/حزيران   30بلو  إاوالي االلتزاموات للخاور األربوع يف       - االلتزامات املتعلقة باملوظفني

مليوون دوالر أمريكوي غوري لووتل )تشوكل التغايوة        988.2 دوالر أمريكي، منوه مبلو   مليون  412.3 1قيمته 

مليوون دوالر أمريكوي مون االلتزاموات غوري املمو تلوة، يف حود أن صوندو           924.6الابية بعد انتهوا  اددموة   

 مليوووون دوالر أمريكوووي(.  63.6 مووودفوعات انتهوووا  اددموووة يشوووكل املبلووو  املتبقوووي غوووري املموووو تل أي     

لعجوز اهليكلوي يف   اهلاموة ل  سوبا  األزال نقص متويل التزامات التغاية الابية بعد انتها  اددموة أحود   وال ي

 احلسا  العام.

   مليووون دوالر أمريكووي 424.1 بلغووق قيمووة االسووتثمارات الاويلووة األجوول   - االستتتثمارات املتا تتة للبيتتع 

 (،2014ديسمرب/كانون األول  31يف  أمريكي مليون دوالر 438.2)مقارنة بومبل   2015يونيو/حزيران  30يف 

 وخووالل فوولة السووتة أنووهر املنتهيووة .األسووه وقوود حفهزهووا بصووورة رئيسووية التغوويري يف قيمووة السووو  حلافظووة 

   ، مل يتوفر متويل إضايف يف حافظات االستثمارات املتاحة للبيع.2015يونيو/حزيران  30يف 

  862.2اخنفو  العجوز يف احلسوا  العوام مون       - يف رصيد احلساب العام وما يتصل به من  سابات العجز 

يونيوو/حزيران   30مليوون دوالرأمريكوي يف    662.0إىل  2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف 

ارنوة بسوتة أنوهر مون     مق 2015بسبب احتسا  سنة كاملة من االنلاكات املقررَّة للدول األعضا  لعام  2015

مليوون   912مبلو    2015ديسومرب/كانون األول   31. وُيتوقوع أن يبلو  العجوز حتوى     2015املصروفات يف عام 

 .دوالر أمريكي تقريبا 

         كموا طلبتوه جلنوة املاليوة      - التدابري املتختةة لتسستني تستديد البلتدان اء لتارت لاشتيفامات يف موا يتد ا

، واصولق األمانوة استكشوا     2014دورتها السادسة وادمسد بعد املائة املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثواني   يف

 التدابري املتخذة لتشجيع تسديد االنلاكات املقررة يف مواعيدها. 
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 التوجيهات امُللت م سة من جلنة املالية 
 

   السويولة يف املنظموة، فوسن سوالمة تودفقها النقودي        حالوة  بأنه رغ  حتسون  إن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علما

ايع الدول األعضا  علوى سوداد انولاكاتها     رهد بتسديد االنلاكات املقررة يف موعدها، وأن حتثت اجلاري

 املقررة بالكامل ويف موعدها؛

     مليووون دوالر أمريكووي  862.2كمووا أن اللجنووة موودعوة إىل أن تأخووذ علمووا بووأن اخنفووان عجووز املنظمووة موون

أبوورأ أنووه    2015 يونيووو/حزيران 30أمريكووي يف  مليووون دوالر 662إىل   2014ديسومرب/كانون األول   31 يف

وأنه من املتوقع أن يصول   ،إىل سنة كاملة من االنلاكات املقررة تكبد ستة أنهر فحسب من املصروفات قياسا 

مليوون دوالر أمريكوي بسوبب     912 إىل مبل  قودره  2015ل ديسمرب/كانون األو 31عجز احلسا  العام حبلول 

ستة أنهر أخرى من املصروفات ونقص التمويل املتاح للتعوي  عن رسوم برنام  التغايوة الابيوة بعود انتهوا      

 اددمة. انتها  اددمة، وصندو  مدفوعات

   ل إجيوابي وعلوين علوى األعضوا      وإن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علما بالتدابري املتخذة حاليا واليت تثين بشوك

 وأن حتث األمانة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد. ،الذين يسددون انلاكاته  يف مواعيدها
 

 مسودة املشورة 
 

 إن اللجنة: 
 

         ثت مجيع الدول اء لارت  لى تسديد االشيفامات املقتررة بالاامتل ويف موا يتد ا للتمان استتمرار الفتاو 

 باال تياجات النقدية التشغيلية الازمة لربنامج العمل؛الوفارت  يف

  ضتافية لفتيفة ستتة    مصروفات إ بسبب يزداد وأخةت  لما مبستوى  جز احلساب العام الةي مان يتوقع أن

  .انتهارت اخلدمة نقص التمويل املتاح لربنامج التغطية الطبية بعد انتهارت اخلدمة وصندوق مدفو اتو أشهر
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 احملتوياتبيان قدمة وم

 

 لألنهر الثمانية عشرةعامة عن النتائ  غري املراج عة  عن الوضع املالي للمنظمة حملة  احملدتث التقرير يقدم -1

 وُينظ  التقرير على النحو التالي:. 2015يونيو/حزيران  30 املنتهية يف
 

   2015 يونيو/حزيران 30 املنتهية يف لألنهر الثمانية عشرةالنتائ  املالية:  

، حبسب مصدر 2015يونيو/حزيران  30 كشف األصول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة األموال يف (1)

 .1اجلدول  –2014ديسمرب/كانون األول  31األموال، ومبا يشمل األرصدة املقابلة يف 

 ية عشرةلألنهر الثمانكشف اإليرادات واملصروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة احلسابات  (2)

لألنهر الثمانية ، حبسب مصدر األموال ومبا يشمل األرصدة املقابلة 2015يونيو/حزيران  30املنتهية يف 

 .2اجلدول  – 2013يونيو/حزيران  30املنتهية يف  عشرة

   2015يونيو/حزيران  30املنتهية يف  لألنهر الثمانية عشرةموجز التعليقات عن النتائ  املالية. 

  2015ديسمرب/كانون األول  31 حتى 2015 التدفقات النقدية بالنسبة إىل عامتوقعات. 

 
  



5 FC 160/2 

 

 1اجلدول 

 

 
 

مراجعةغري مراجعة(بآالف الدوالرات اءمرياية)

اجملموعاحلسابات

  ساب اءمانة العامة

برنامج اءمم املتسدة اإلمنائيوذات الصلة

اءصول

276,695252,004528,699674,845  النقدية ومكافئات النقدية

685,556685,556455,597                                      -  االستثمارات - احملتَفظ بها للتداول

 املساهمات الواردة من البلدان األعضا  وبرنام  األم  املتحدة اإلمنائي

228,9048,794237,698103,909

(19,805)(20,360)(7,548)(12,812)   ناقصا : خمصص لتغاية تأخر االنلاكات

50,11147,916                                   -50,111 حسابات القب 

424,082438,173                                   -424,082  االستثمارات- املتاحة للبيع

966,980938,8061,905,7861,700,635   جمموع اءصول

االلتزامات

37716,187716,224756,736  االنلاكات احملصلة مقدما 

37,858188,672226,530237,983 االلتزامات القائمة

77,43771,966                                   -77,437 احلسابات املستحقة الدفع

119,08087,791                                   -119,080   اإليرادات املؤجلة

1,412,3151,390,517                                   -1,412,315 ادار املتعلقة باملوظفد

1,646,727904,8592,551,5862,544,993 جمموع االلتزامات

   اال تياطيات وأرصدة احلسابات

25,74525,745                                   -25,745 صندو  رأس املال العامل

21,50720,263                                   -21,507 حسا  االحتياطي اداص

29,89320,632                                   -29,893 حسا  اإلنفا  الرأمسالي

  حسا  اإلنفا  األمين

17,761-                                   17,76111,481

 الصندو  اداص حلاالت الاوارئ وأنشاة إعادة التأهيل

-                                      33,94733,94739,897

23,51935,960                                   -23,519 أرباح غري حمققة/)خسائر( يف االستثمارات

(136,155)(136,155)                                   -(136,155) )أرباح( اكتوارية/خسائر

(862,183)(662,017)                                   -(662,017) أرصدة احلسابات، يف نهاية الفلة

(844,360)(645,800)33,947(679,747) جمموع اال تياطات وأرصدة احلسابات

966,980938,8061,905,7861,700,633   جمموع االلتزامات واال تياطيات، وأرصدة احلسابات

30يونيو/ زيران 2015 

  31ديسمرب/مانون 

اءول2014

 مش: اءصول وااللتزامات واال تياطيات وأرصدة اءموال
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 2اجلدول 

 

 

 

(بآالف الدوالرات اءمرياية)

احلسابات

  ساب اءمانة وبرنامجالعامة 

اءمم املتسدة اإلمنائيوذات الصلة

اإليرادات

1,014,517995,189                         -1,014,517  انلاكات البلدان األعضا 

89,6221,047,5991,137,2211,023,287 املساهمات الاوعية

3973,4913,8883,938   األموال احملصلة مبوجب تدابري فيما بد املنظمات

27,94627,542                         -27,946   األنشاة ذات التمويل املشلك

13,48991214,40113,378متنوعات

8,8448,84426,993   العائد على االستثمار– طويل األجل

16,55415,862                         -16,554 صايف إيرادات النثرية األخرى

(6,457)(26,539)                         -(26,539)ادسارة /الربح على فرو  صر  العمالت

  جمموع اإليرادات
1,144,8301,052,0032,196,8332,099,732

  املصروفات 

784,415802,584                         -784,415  الربنام  العادي

1,051,0911,051,091953,446                        - املشاريع

 جمموع املصروفات
784,4151,051,0911,835,5061,756,030

360,415912361,327343,702   فائض اإليرادات  ن املصروفات

-                        -                         -                           

(14,537)(1,061)                         -(1,061)  األرباح أو ادسائر االكتوارية

(70,329)(69,135)                         -(69,135)   تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفد

0-                         00

(1,376)(1,779)                         -(1,779) اعتماد االنلاكات املستحقةواألصول األخرى

0-                         00

(39,328)(43,164)                         -(43,164) اإليرادات املؤجلة

2,752(18,761)                         -(18,761)   صايف احلركة يف حسا  اإلنفا  الرأمسالي

(7,383)(9,218)                         -(9,218)   صايف احلركة يف استخدام حسا  اإلنفا  األمين

217,297912218,210213,502

(758)(912)(912)                        - حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

  صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

 -                                                        -                         -                        - صندو  رأس املال العامل

950(3,948)                         -(3,948) حسا  االحتياطي اداص

  التغيري يف سياسة احملاسبة بالنسبة إىل:

(296,017) االلتزامات اداصة باملوظفد

(641,274)(875,366)                         -(875,366) أرصدة احلسابات،بداية الفلة)كما  ت التبلي  عنه سابقا (

(723,597)(662,016)-                 (662,017)   أرصدة احلسابات، نهاية الفيفة

  اإليرادات واملصروفات والتغريات يف اال تياطيات وأرصدة احلسابات

لألشهر الثمانية  شرة املنتهية يف  30  يونيو/ زيران 2015 

30/6/201530/6/2013

   صايف الفائض/)النقص( يف اإليرادات  ن املصروفات

غري مراجعة

اجملموع
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 املنتهيةاءشهر الثمانية  شرة تعليق موجز  لى النتائج املالية اءولية لفيفة  

 2015يونيو/ زيران  30يف 
 

 وضع السيولة واالشيفامات غري املسددة 

 

 السيولة يف املنظمة حتق احلسا  العام، على النحو املمثل بالنقدية ومكافآت النقدية، بل  إاالي -2

ديسمرب/كانون األول  31.مليون دوالر أمريكي يف 150.2) 2015 يونيو/حزيران 30 مليون دوالر أمريكي يف 276.7

2014.) 

 

 االستثمارات احملَتَفظ بها للتداول 

 

مليون دوالر  685.6مبلغا قدره  2015 يونيو/حزيران 30احملتفظ بها للتداول يف  –قيمة االستثمارات  بلغق -3

املكشو  عنها ضمن النقدية )مليون دوالر أمريكي  505.3أمريكي، وقد مثلق إىل جانب الودائع ألجل البالغة 

أرصدة حسا  األمانة غري املنفقة باألساس واحملتفظ  كي منيمليون دوالر أمر 109.9 1ما جمموعه  ،(ومكافآت النقدية

وخالل (. 2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  048.2 1) بها بانتظار اإلنفا  على تنفيذ املشاريع

مببل  احملتفظ بها للتداول  –الودائع ألجل واالستثمارات  ارتفعق، 2015يونيو/حزيران  30الستة األنهر املنتهية يف 

 مليون دوالر أمريكي. 142.7قدره 

 

ى أسلو  الفاو احلذر واملتس  بقلة املخاطرة يف االستثمار ومعدل الفائدة املستمر والذي كاد يناهز الصفر يف وأدت -4

 يف األنهر الستةإذ بلغق  ،منخفضة جدا  ، إىل إبقا  العائدات على حافظة االستثمارات احملت َفظ بها للتداول2015عام 

 ،2014 عام ويف يف املائة. 0.13إال أن ذلك جتاوأ العائد املرجعي بنسبة  يف املائة. 0.14نسبة  2015األوىل من عام 

 يف املائة. 0.12قياسا إىل العائد املرجعي البال   يف املائة 0.14السنة بكاملها نسبة  عائدات بلغق أرقام

 

 املتاحة للبيع -االستثمارات  

 

لتمويل خار الفاو  قيمة حافظات االستثمار املتاحة للبيع، واليت متثل استثمارات موضوعة جانبا  اخنفضق -5

مليون دوالر أمريكي  424.1إىل  2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  438.2املتعلقة باملوظفد، من 

  منها:إىل عدة عوامل، االخنفان عزى ُيو  . 2015يونيو/حزيران  30يف 
 

  الدوالر األمريكي على حنو سليب على أدا  االستثمار خالل األنهر الستة املنتهية سعر صر  اليورو مقابل أثتر

 يف املائة تقريبا  من قيمته بالنسبة إىل الدوالر األمريكي 9. فقد خسر اليورو 2015يونيو/حزيران  30يف 

 يف األنهر الستة األوىل من السنة؛
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 تراجعق قيمة السو  حلافظة االستثمارات املتاحة  ،2015يونيو/حزيران  30تة املنتهية يف خالل األنهر الس

مليون دوالر أمريكي. وكان السبب الرئيسي هلذا اللاجع معدل صر   14.1للبيع بشكل طفيف مببل  قدره 

 األسه  والسندات،اتية، يف سو  ؤامل غري ظرو  السو اليورو مقابل الدوالر األمريكي. وقد   التعوي  عن 

 السندات؛ بأرباح يف سو  

  االلتزامات املتعلقة بالتغاية الابية بعد انتها  اددمة؛مل يت ت ضخت متويل إضايف يف حافظة 

 

 اخلطط ذات الصلة باملوظفني 

 

 )"ادار"( تقدم مستحقات إىل املوظفد عند إنها  اددمة ذات الصلة باملوظفد تعتمد املنظمة أربع خار -6

  وهذه ادار كالتالي: أو يف حاالت املرن أو اإلصابة املرتباة بالعمل.
 

  التغاية الابية بعد انتها  اددمة 

 خاة مدفوعات انتها  اددمة 

 الصندو  االحتياطي لنظام تعوي  املوظفد 

 صندو  مدفوعات انتها  اددمة 

 

واالحتياجات واملشاكل املتعلقة  2014األول ديسمرب/كانون  31عرضق نتائ  التقيي  االكتواري األخري حتى  -7

التقيي  "  بعنوان FC 157/6 ابعة وادمسد بعد املائة يف الوثيقة سبالتمويل بشكل منفصل على جلنة املالية يف دورتها ال

 ".2014االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفد لعام 

 

مليون دوالر  412.3 1 مبلغا قدره 2015يونيو/حزيران  30للخار يف  وقد بل  جمموع االلتزامات العائدة -8

مليون دوالر أمريكي يف  390.5 1بالرصيد الذي بل   مقارنة  مليون دوالر أمريكي 21.8أمريكي، بزيادة قدرها 

 .2014ديسمرب/كانون األول 

 

مليون دوالر  988.2باملوظفد  ، بلغق قيمة االلتزامات غري املمولة املتعلقة2015يونيو/حزيران  30ويف  -9

مليون دوالر أمريكي، ويشكل منها صندو  مدفوعات  924.6أمريكي، تشكل منها التغاية الابية بعد انتها  اددمة 

حتليل جممل االلتزامات االكتوارية مفصال حبسب  3ويعرن اجلدول  مليون دوالر أمريكي. 63.6انتها  اددمة 

 .اداة وحبسب حالة التمويل
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 3اجلدول 

 

 
  

 رصيد احلساب العام واحلسابات ذات الصلة

 

 31مليون دوالر أمريكي يف  862.2مليون دوالر أمريكي من  200.2اخنف  عجز احلسا  العام مبا قيمته  -10

ن م نهرا  12احتسا  نتيجة  2015يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  662إىل  2014ديسمرب/كانون األول 

ديسمرب/كانون  31توقع أن يصل العجز يف وُي .السنة حتى تارخيهمن املصروفات يف  فقر مقارنة بستة أنهر العائدات

 مليون دوالر أمريكي. 912إىل حوالي  2015األول عام 

 

 مصروفات برنامج التعاون التقين واإليرادات املؤجلة 

 

ن التقين ، بلغق مصروفات برنام  التعاو2015يونيو/حزيران  30عشرة املنتهية يف  ثمانيةخالل األنهر ال -11

مليون دوالر أمريكي يف حد أن املصروفات املخصومة من  29.9ما قيمته  2015-2014 املخصومة من اعتماد عام

وارتفع بشكل مارد متوسر املصروفات الشهرية لربنام   مليون دوالر أمريكي. 60.9 بلغق 2013-2012اعتماد الفلة 

مليون  4.1مقارنة مبتوسر يبل   2015يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  5التعاون التقين خالل هذه الفلة إىل 

، وصل 2015يونيو/جزيران  30ويف  .2013يونيو/حزيران  30عشرة املنتهية يف  ثمانيةدوالر أمريكي خالل األنهر ال

 إىل مبل  2013-2012قين )أي االعتمادات املتاحة( يف اعتمادات الفلة إاالي اإليرادات املؤجلة لربنام  التعاون الت
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 تاريخ التقييم

 جمموع االلتزامات حبسب اخلطة  االلتزامات املتغلقة باملوظفني 

 و الة التمويل للسنوات اخلمس والنص: اءخرية

 خاة مدفوعات نهاية اددمة-لول  إطار الربنام  القاري -لوتل 
 التغاية الابية بعد انتها  اددمة -غري لول  التغاية الابية بعد انتها  اددمة-لوتل 

 االلتزامات االكتوارية صندو  مدفوعات نهاية اددمة -غري لول 
 املبل  احململ من االلتزامات 

 اجملموع  
غري 

املمّول 

988.2  
مليون 
 دوالر

 أمرياي
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-2014 الفلةمليون دوالر أمريكي يف حد وصل إاالي اإليرادات املؤجلة لربنام  التعاون التقين يف اعتمادات  15.1

  مليون دوالر أمريكي. 99.7إىل مبل   2015

 

  جلميع االعتمادات املتخصصة : الشهرية لربنام  التعاون التقينمتوسر املصروفات  4يبيتن اجلدول  -12 

 

 4اجلدول 

 

متوسط املصروفات 

 الشهرية

 متوسط املصروفات الشهرية لربنامج التعاون التقين

 الفيفة الزمنية

 2005-2004 2008-2007 2009-2008 2012-2011 2014-2013 2015يونيو حزيران  30

 نهرا 24 نهرا 24 راهش 24 نهرا 24 نهرا  24  نهرا  18
            

5 4.1 4.0 4.9 2.5 5.2 
            

 

مصروفات برنام  التعاون التقين )مبا يف ذلك املستحقات( بالنسبة جلميع فلات االعتمادات  5يبيتن اجلدول  -13

 30إىل  2002يناير/كانون الثاني  1واالعتماد املتاح )أي اإليرادات املؤجلة( لربنام  التعاون التقين لكل عام من 

يف املائة  23.1نسبة  2015-2014ومتثل املصروفات املتكبدة مقابل االعتمادات املخصصة لعام   . 2015يونيو/حزيران 

، باإلضافة إىل االعتماد اجلديد 2017ديسمرب/كانون األول  31وإن الرصيد متاح لإلنفا  حتى  من االعتمادات املتاحة.

مقابل  2015يونيو/حزيران  30عشرة املنتهية يف  يةثمانخالل األنهر ال ومثلق املصروفات املتكبدة لكل سنة تقوميية.

يف املائة، مبا يقلهص املصروفات اإلاالية يف إطار  80.2نسبة  2013-2012الرصيد املرحَّل من اعتمادات الفلة 

 وسيكون املبل  املتبقي من اعتمادات الفلة مليون دوالر امريكي. 95.8إىل  2013-2012اعتمادات الفلة 

 .2015ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي متاحا حتى  15.1والبال   2012-2013
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 5اجلدول 
 

 
 

 اخلسائر الناجتة  ن فروق أسعار الصرف 

 

 ، سجلق املنظمة خسارة صافية بلغق قيمتها2015يونيو/حزيران  30عشرة املنتهية يف  ثمانيةخالل األنهر ال -14

  مشلق:وقد  مليون دوالر أمريكي. 26.5

 

  مليون دوالر أمريكي خالل هذه  3.9 الفرو  الفعلية لصر  العمالت األجنبية املدعومة بالنقد لدى املنظمة بقيمة

 وُحوِّل هذا املكسب إىل حسا  االحتياطي اداص متانيا  مع االتفا  الذي توصلق إليه يف وقق سابق الفلة.

املائة لوقف حتويل فرو  أسعار الصر  )غري النقدية( بد اليورو يف دورتها ادامسة والثالثد بعد  جلنة املالية

 والدوالر األمريكي إىل حسا  االحتياطي اداص.

   مليون دوالر أمريكي  ت تكبدها بصورة أساسية يف اجلز  املتعلق باليورو من  30.5خسائر أخرى بقيمة

 1.لاكات املقررة للبلدان األعضا االن

 

  

                                                      
 تنشأ فرو  الصر  لدى حتصيل االنلاكات املقررة وأيضا عند حتويل الرصيد املتبقي لالنلاكات يف نهاية الفلة.  1
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 املسا مات الطو ية

 

تشمل "حسابات األمانة وبرنام  األم  املتحدة اإلمنائي" أنشاة لولة من مساهمات طوعية من خالل  -15

  مشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من برنام  األم  املتحدة اإلمنائي.

 

والر أمريكي مليون د 716.2بلغق املساهمات احملصلة مقدما  حلسابات األمانة وبرنام  األم  املتحدة اإلمنائي  -16

وميثل هذان  .2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  754.5إىل  قياسا  2015يونيو/حزيران  30يف 

  املبلغان رصيد املساهمات الاوعية احملصلة من اجلهات املاحنة واليت مل ُتنفق بعد على تنفيذ املشاريع.

 

 ثمانيةخالل األنهر ال 2ا  األمانة الواردة من اجلهات املاحنةحتليال  لالنلاكات يف حس 6يوفهر اجلدول  -17

ويتضمن هذا اجلدول تفاصيل عن أكرب املساهمد ادمسة والعشرين خالل . 2015يونيو/حزيران  30عشرة املنتهية يف 

  .2013يونيو/حزيران  30حتى  هذه الفلة إضافة  إىل مقارنات مع السنوات املاضية

 

بقدر متناسب مع  اليت تعتمدها الفاو، فسن اإليرادات من املساهمات الاوعية ُتحتسب احملاسبة وطبقا لسياسة -18

  مستوى أنشاة املشاريع املنجزة حسبما يقاس من حيث املصروفات.

 

عشرة املنتهية يف  ثمانيةألم  املتحدة اإلمنائي لألنهر الاإليرادات احملققة يف حسا  األمانة ومشاريع برنام  ا -19

مليون دوالر أمريكي؛  047.6 1 – مليون دوالر أمريكي )حسابات األمانة 051.1 1بلغق  2015 يونيو/حزيران 30

مليون دوالر أمريكي لفلة  953.4ويقابل هذه األرقام مبل   مليون دوالر أمريكي(. 3.5 -برنام  األم  املتحدة اإلمنائي

 .2013يونيو/حزيران  30نهرا  حتى  ةعشر ثمانيةال

 

  

                                                      
املساهمات الاوعية، واليت ُتحت س ب حد تت  املوافقة على حسابات األمانة من ألغران تشغيلية، حتافظ الفاو أيضَا على تتبع نامل للموافقة على   2

والنموذج التدرجيي  ويف ذلك الوقق، تلقهق الفاو جز ا  من هذه األموال وليس ايعها. الشركا  يف املوارد وأصبحق ناناة من الناحية التشغيلية.

 هذه الوثيقة املتعلقة "باالنلاكات الواردة" واألرقام املتعلقة "باالنلاكات املوافق عليها" املنشورة لتلقي األموال يفستر الفروقات بد األرقام الواردة يف

 يف وثائق أخرى.
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  حتليل املسا مات الطو ية الواردة -6اجلدول 
 

 
 

  

مثانية  شرة شهرا  تى 30 يونيو/ زيران 2015

 آالف الدوالرات 

مثانية  شرة شهرا  تى 30 يونيو/ زيران 2013اءمرياية

 آالف الدوالرات 

اءمرياية

                     153,130االحتاد األوروبي(1)                    185,561االحتاد األوروبي(1)

                      62,341الواليات املتحدة(2)                    103,938الواليات املتحدة(2)

                      60,849 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ألم  املتحدة(3)                     98,067اململكة املتحدة(3)

                      56,912اليابان(4)                     76,704 مرفق البيئة العاملي(4)

                      40,298اململكة املتحدة(5)                     55,389 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألم  املتحدة(5)

                      35,406مرفق البيئة العاملي(6)                     32,620اليابان(6)

(7)                     29,413أملانيا(7)

 حسا  األمانة املشلك للجهات املاحنة الذي يديره 

                      35,169برنام  األم  املتحدة اإلمنائي

                      30,418اململكة العربية السعودية(8)                     26,918النروي (8)

                      24,266الرباأيل(9)                     26,365اململكة العربية السعويدة(9)

                      24,019كندا(10)                     25,464كندا(10)

(11)

 حسا  األمانة املشلك للجهات املاحنة الذي يديره 

                      23,816بلجيكا(11)                     31,031برنام  األم  املتحدة اإلمنائي

                      22,360إسبانيا(12)                     22,205بلجيكا(12)

                      17,697الصندو  املشلك للعمل اإلنساني يف السودان(13)                     19,697الرباأيل(13)

                      14,150أفغانستان(14)                     19,547البنك الدولي(14)

                      13,605أملانيا(15)                     18,946الصندو  املشلك للعمل اإلنساني يف السودان(15)

                      13,588بنغالديش(16)                     18,258السويد(16)

                      13,459ليبرييا(17)                     17,868سويسرا(17)

                      12,666السويد(18)                     16,664إيااليا(18)

                      11,765النروي (19)                     11,176هولندا(19)

                        8,886إيااليا(20)                     10,705أفغانستان(20)

                        8,469هولندا(21)                     10,376املكسيك(21)

                        8,336فنلندا(22)                       8,782كولومبيا(22)

                        7,389اسلاليا(23)                       8,353دامنارك(23)

                        5,850سويسرا(24)                       8,000اهورية أفريقيا الوساى(24)

                        5,344املكسيك(25)                       7,345صندو  األم  املتحدة للافولة(25)

                   710,187اخلمسة والعشرون اءوائل                           889,391

                     171,789متعدد اجلهات املاحنة                               80,091متعدد اجلهات املاحنة

                     144,313جهات ماحنة أخرى                             159,909جهات ماحنة أخرى

                1,026,289اجملموع               1,129,391اجملموع
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 )الربنامج العادي( 2015توقعات التدفق النقدي لعام  

 

أدناه وضع سيولة الربنام  العادي املوحد للمنظمة يف األجل القصري عند نهاية الشهر  7يعرن اجلدول  -20

 حتى وتوقعا  2015يونيو/حزيران  30إىل  2015يناير/كانون الثاني  1)ويشمل النقد ومكافآت النقدية( من 

 .وُيعبَّر عن ايع األرقام مباليد الدوالرات األمريكية .2014، مقارنة بأرقام عام 2015ديسمرب/كانون األول  31

 

يونيو/حزيران  30 واليت سددتها الدول األعضا  للمنظمة يف 2015وكانق نسبة االنلاكات املقررة لعام  -21

 يف املائة اليت سجلق يف العام املاضي. 55.55 من نسبة علىيف املائة، وهو معدل حتصيل أ 62.05، قد بلغق 2015

 

وتعزى  مع منر الدفع يف العام املاضي. وقد ظلق غالبية كبار املساهمد تسدد انلاكاتها للسنة احلالية متانيا  -22

عدة بلدان أخرى بتسديد انلاكاتها للسنة احلالية يف وقق مبكر من أيادة معدل التحصيل مقارنة بالعام املاضي إىل قيام 

 .2014قياسا إىل عام  2015عام 

 

، 2015يونيو/ حزيران  30يف  واستنادا إىل أمناط الدفع املاضية لألعضا  ومستوى النقدية يف الربنام  العادي -23

 .2015من املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كافية لتغاية االحتياجات التشغيلية حتى نهاية عام 

 

 7اجلدول 
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 وضع سيولة الربنامج العادي املو د للمنظمة يف اءجل القصري  ند نهاية الشهر

 2015مانون اءول / تى ديسمرب

2014

2015
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 التدابري املتخةة لتسسني تسديد البلدان اء لارت لاشيفامات يف موا يد ا. 

 

يف نوفمرب/تشرين الثاني  وادمسد بعد املائة املعقودة سادسةيف دورتها الطلبق جلنة املالية إىل األمانة،  -24

، وخباصة من خالل النظر يف يف مواعيدها على تسديد االنلاكات املقررة ، مواصلة استكشا  تدابري للتشجيع2014

 أفضل املمارسات اليت تستخدمها اهليئات الدولية األخرى وتابيقها. 

 

القائمة لتشجيع تسديد االنلاكات،  3، وإضافة  إىل التدابري2014ويف الفلة منذ نوفمرب/تشرين الثاني  -25

  اسُتكملق جهود األمانة باألنشاة التالية:
 

  اتصاالت واجتماعات منتظمة مع املمثليات القائمة يف روما ملتابعة الكشوفات الفصلية لالنلاكات املستحقة

 إىل األعضا ؛ اليت ُترسل 

  جهود مكثفة يف جمال االتصاالت من من خالل مكاتب ميدانية مع موظفد حكوميد يف البلدان األعضا ، مبا

 أولئك املعرضد إىل خسارة حقوقه  يف التصويق.يف ذلك 

 

. FC 160/INF/2وقد انعكسق هذه اجلهود املكثفة يف حتسن معدل حتصيل االنلاكات كما تفيده الوثيقة  -26

يف املائة، وقد مثتل ذلك حتسنا   62.05، بل  معدل حتصيل االنلاكات احلالية 2015يونيو/حزيران  30وحتى 

 -2013يف املائة؛  55.55 -2014املاضية ) الت التحصيل خالل السنوات الثالثملحوظا  مقارنة  مبعد

 يف املائة(. 45.43 -2012املائة؛ و يف 53.46

 

                                                      
 ، تفاصيل التدابري القائمة للتشجيع علة تسديد االنلاكات.27و 26، الفقرتان FC 156/2الوثيقة   3


