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 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   لتقديمها إلى  العالميلبرنامج األغذية  "2015يرجى من لجنة المالية إقرار "الحسابات السنوية المراجعة لعام

 المجلس التنفيذي ليوافق عليها.

 المشورة مشروع

 لجنة المالية في منظمة األغذية  شيروفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، ت

 ".2015المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوافق على "الحسابات السنوية المراجعة لعام على والزراعة 

 

 موجز تنفيذي

  مشفوعة برأي مراجعي الحسابات وتقرير 2015أن 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 –عمالً بالمادة الرابعة عشرة  التنفيذي وتُعرض هذه الوثيقة على المجلس 

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

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

 الرقابة الداخلية جنباً إلى جنب مع الكشوف  بيانعلى التوالي إصدار  الخامسةفقد تم للسنة  ،وفضالً عن ذلك

 .البرنامجالمذكور ضماناً محدداً بفعالية الرقابة الداخلية في  بيانالمالية السنوية. ويوفر ال

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

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

 .(FC162/9)بشأن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" 



 جهات االتصال:

  N. Nelson  السيد

 مدير

 بة المالية والخزانةشع

 066513-6410رقم الهاتف: 

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي 

 إلدارة تسيير الموارد والمساءلة

 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  

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2016/حزيران يونيو 17-13روما، 

  

 

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2016/6-A/1  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للموافقة

 التوزيع: عام

 2016مايو/أيار  10: التاريخ

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

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

 2015الحسابات السنوية المراجعة لعام 

، مشررفوعة برررأي مراجعررا الحسررابات وترريررر المراجررع الخررارجا. 2015يسررر األمانررة أن تعرررا الحسررابات السررنوية المراجعررة لعررام 

كشوف المالية وفرا للمعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام. وقام المراجع الخارجا بمراجعة الحسابات وفرا للمعرايير الدوليرة وأُعدت ال

 لمراجعة الحسابات، وقدم رأيا ال تشوبه أية تحفظات على الكشوف المالية.

من النظام المالا  8-14و 1-13نظام األساسا والمادتين )ب( من ال 6 –وتُعرا هذه الوثيرة على المجلس عمال بالمادة الرابعة عشرة 

 المالية المراجعة وتررير مراجع الحسابات الخارجا المتعلق بها. وتُرردم الكشروف والترريرر معرا   البرنامجالتا تنّص على ترديم كشوف 

 فا وثيرة واحدة.

 .البرنامجية الرقابة الداخلية فا بفعال محددا   وتتضمن الوثيرة بيانا بشأن الرقابة الداخلية يوفر ضمانا  

تنفيررذ توصرريات مراجررع الحسررابات  عررنوترررد ردود األمانررة علررى توصرريات مراجررع الحسررابات الخررارجا فررا الوثيرررة المعنونررة  ترريررر 

 (.WFP/EB.A/2016/6-H/1الخارجا  )الوثيرة 

 مشروع القـرار

 إن المجلس:

بالمررادة  ، مرترنررة بترريررر مراجررع الحسررابات الخررارجا، عمررال  2015لعررام  للبرنااامجيوافررق علررى الحسررابات السررنوية المراجعررة  (1

 )ب( من النظام األساسا؛6 –الرابعة عشرة 

 لشطب المبالغ المستحرة؛  2015مليون دوالر أمريكا من الحساب العام فا عام  3 914 774.27يالحظ استخدام  (2

 من النفرات التشغيلية فا نفس الفترة. شكل جزءا  ت 2015يالحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع فا عام  (3

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على الررار النهائا المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيرة الررارات والتوصيات الصادرة فا نهاية الدو 

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

 الصفحة 

 1 عرض

 1 مشروع القرار

 3 القسم األول

 3 بيان المدير التنفيذي 

 13 لرقابة الداخليةبيان ا 

 19 الكشف األول 

 20 الكشف الثاني 

 21 الكشف الثالث 

 22 الكشف الرابع 

 23 الكشف الخامس 

 24 2015ديسمبر/كانون األول  31لكشوف المالية بتاريخ مذكرات على ا 

  

 72 القسم الثاني

 72 خطاب اإلحالة لتقرير مراجع الحسابات الخارجي 

 73 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

 عان السانة المنتهياة فاي  لبرناامج األذذياة العاالمي عن الكشوف المالياة مراجع الحسابات الخارجي تقرير

 2015ديسمبر/كانون األول 

75 

 90 الملحق األول
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 األولالقسم 

 

 بيان المدير التنفيذي

 مقدمة

من النظرام المرالا، أتشررف برأن أعررا علرى المجلرس التنفيرذي  1-13)ب( من النظام األساسا والمادة  6– عشرة وفرا للمادة الرابعة -1

للمعرايير المحاسربية الدوليرة للرطراع العرام )المعرايير  (، والتا أعردت وفررا  البرنامج)المجلس( الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالما )

، للموافرة عليها. وقد قدم مراجع الحسابات الخارجا رأيه وترريرره 2015ديسمبر/كانون األول  31 لسنة المنتهية فاعن االمحاسبية(، 

 من النظام المالا وملحق النظام المالا. 8-14، وهما مردمان أيضا إلى المجلس بموجب المادة 2015عن الكشوف المالية لسنة 

ضرمن الهردف العرام لتحريرق  البرناامج(، والترا تعكرس عمرل 2017-2014تمشيا  مع الخطرة االسرتراتيجية ) بواليته البرنامجويضطلع  -2

د النترائج المرغوبرة والمرراييس  البرنامجوتنفَّذ جميع برامج  عالم خاٍل من الجوع. باالستناد إلى إطرار النترائج االسرتراتيجية، والرذي يحردن

وإعداد ترارير عنها بطريرة خاضعة للمساءلة وشفّافة. ويُستكَمل عرا النترائج التشرغيلية  امجهالتا تمكنن المنظمة من رصد فعالية برا

من النهوا بواليتره. وبينمرا واصرلت الخطرة االسرتراتيجية الحاليرة  البرنامجبمعلومات اإلدارة وكذلك بالترارير المالية، وكالهما يمكنن 

(، 2021-2017م صراَدف أيضرا  العمرل التحضريري للخطرة االسرتراتيجية التاليرة )، فرنن هرذا العرا2015فرا عرام  البرنامجتوجيه عمل 

 فا اتجاه سوف يتيح االتساق الكامل مع أهداف التنمية المستدامة. البرنامجوالمتوقّع أن ترود 

. للبرناامجاآلن بالنسربة ها الراعردة  أصبحتالمتزامنة على أن حاالت الطوارئ الواسعة النطاق و 2015وقد دلّت األحداث خالل عام  -3

وسرت حراالت مرن  3فا معظم فترات العام على االسرتجابة لحراالت الطروارئ )سرت حراالت مرن المسرتو   البرنامجفرد انصب اهتمام 

قرد اعتررف المجتمرع العرالما ونتائج التصعيد الدراما للنرزاع فرا الريمن. و ،تضّمن ذلك األثر الكارثا للزلزال فا نيبالو .(2المستو  

، وهررو ثررانا أعلررى مسررتو  مررن 2015مليررار دوالر أمريكررا ألنشررطته فررا عررام  4.8بلغررت مسرراهمات  البرنااامجتلرّررى ف ،بهررذا التحررّدي

موع ، إذ تلرّى ثلث مج2015أيضا  من أكبر المتلرين للمعونة استجابة للنداءات اإلنسانية فا عام  البرنامجالمساهمات فا تاريخه. وكان 

ه قرابة نصف المساهمات المخصصة إلى ست حاالت طوارئ من المستو    . 3المساهمات. وقد ُوجن

ل بصرورة طوعيرة بشركل كامرل، ملترزم بالحفرال علرى أعلرى معرايير إدارة الشرؤون الماليرة والميزانيرة، البرنامجو -4 ، بوصفه منظمرة تمروَّ

 .2015تعزيز عمليات الشفافية والمساءلة، وإدارة المخاطر المالية، والضوابط المالية خالل عام  البرنامجل واإلبالغ المالا. وواص

 التحليل المالي وتحليل الميزانية

 ملخص 

. ويشرير 2015لميزانيرة فرا عرام يوضح التحليل المالا وتحليل الميزانية انخفاا مستويات اإليرادات والمصروفات وزيرادة مسرتو  ا -5

مرن حيرث األصرول الصرافية، )حسرابات الصرناديق، واالحتياطيرات(، والترا حرررت زيرادة عرن عرام  للبرناامجالتحليل إلرى الرروة الماليرة 

 لتلبية االحتياجات الحرجة للمستفيدين. البرنامج. ويعكس التحليل الطلب المتزايد على خدمات 2014

الذي يتماشرى مرع المعرايير المحاسربية الدوليرة للرطراع العرام براإليرادات الترا تحررهرا المسراهمات عنرد  للبرنامج ويعترف اإلبالغ المالا -6

برات فجروة زمنيرة برين إث وتوَجد دائمرا   .التحويالت الرائمة على النردبالمصروفات عند تسلّم السلع الغذائية أو يعترف تأكيدها تحريريا ، و

، 2014كانت تشمل أرصدة الصناديق فا نهاية عام  2015اإليرادات وإثبات المصروفات. ولذلك فنن الموارد المتاحة لإلنفاق فا عام 
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. وبناء على ذلك، قد تكون المصروفات فا سرنة مرا أعلرى أو 2015والمساهمات الجديدة المؤكدة من جانب الجهات المانحة خالل عام 

  باستخدام أو تجديد أرصدة الصناديق. البرنامجلريام  لعائدة من المساهمات فا تلك السنة نظرا  أقل من اإليرادات ا

 2015األداء المالي لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10مليرون دوالر أمريكرا، أي بنسربة  539.5، بانخفراا قردره 2015مليون دوالر أمريكا فا عرام  4 910.9بلغ مجموع اإليرادات  -7

 مليون دوالر أمريكا. 5 450.4التا بلغت  2014فا المائة عن إيرادات عام 

فا المائة، مرارنة بعام  13أي بنسبة  –مليون دوالر أمريكا  629.9إلى انخفاا فا المساهمات المالية بلغ  أساسا  ويعز  االنخفاا  -8

2014. 

 ما يلا: 2015مليون دوالر أمريكا فا عام  103.2وشملت عناصر اإليرادات األخر  التا بلغت  -9

  مليون دوالر أمريكا؛( 34.1خسارة قدرها ) –األجنبية فروق صرف العمالت 

 مليون دوالر أمريكا؛ 3.7 -عائد االستثمار و 

 ستعماللالصالحة بيع سلع تالفة وممتلكات أخر  غير من م سلع وخدمات، وعائدات إيرادات أخر  تحررت من تردي -  

 مليون دوالر أمريكا. 133.6
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مليون دوالر أمريكا، أي بنسبة  398.3بانخفاا قدره  ،مليون دوالر أمريكا 4 816.3 البرنامجبلغت مصروفات  ،2015وفا عام  -10

 .2014مائة عن عام فا ال 8

عرررة إلرررى  التحرررويالت الرائمرررة علرررى النرررردوانخفضرررت مصرررروفات  -11 مليرررون دوالر  845.6مليرررون دوالر أمريكرررا مرابرررل  679.1الموزَّ

يرة إلى االنخفراا فا المائة، بدرجة كب 20مليون دوالر أمريكا، أي بنسبة  166.5ويعز  االنخفاا البالغ  .2014أمريكا.فا عام 

 استجابة لألزمة السورية بسبب نرص التمويل فيما يتعلّق بحالة الطوارئ هذه.الموزعة  التحويالت الرائمة على النردفا 

مليرون طرن  3.2حيث بلغت  2014مليون طن متر  عن مستواها فا عام  3.1إلى  2015وانخفضت السلع الغذائية الموزعة فا عام  -12

فا  58فا المائة. ويعز   10مليون دوالر أمريكا، أقل بنسبة  1 784.1متري، بينما كانت قيمة السلع الغذائية الموزعة، والتا بلغت 

الواسرعة النطراق والمشرروعات  البرناامجفرا المائرة مرن قيمتهرا إلرى عمليرات  50المائة من السلع الغذائية الموّزعة باألطنران المتريرة و

 الطوارئ فا الجمهورية العربية السورية، وإثيوبيا، وباكستان، واليمن، وجنوب السودان، والسودان، وكينيا. تلمتعلرة بحاالا

. ويُعرز  2014فرا عرام  مليرون دوالر أمريكرا 850.6مليرون دوالر أمريكرا بعرد أن بلغرت  770.6وانخفضت تكاليف المولفين إلى  -13

لتغطيرة  2014فرا المائرة، بصرورة أساسرية إلرى مصرروفات إضرافية فرا عرام  9مليرون دوالر أمريكرا أي بنسربة  80االنخفاا البالغ 

 الترييم االكتواري. اااللتزامات المترتبة على استحراقات المولفين والمتعلرة بالمولفين المعينين محليا  كما حّدده

، 2014مليرون دوالر أمريكرا فرا عرام  572.8مليرون دوالر أمريكرا مرابرل  645ت الخدمات التعاقدية والخردمات األخرر  إلرى وزاد -14

 إلى الزيادة فا تكاليف السفر بطريق الجو فا العمليات الخاصة بجنوب السودان ونيبال. أساسا  وهو ما يُعز  

 ما يلا: 2فات األخر  فا الشكل وتشمل فئات المصرو -15

 مليون دوالر أمريكا؛ 167.3 –إمدادات، ومواد استهالكية، وتكاليف جارية أخر   (أ

 مليون دوالر أمريكا؛ 645.0 –وخدمات أخر   يةخدمات تعاقد (ب
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 مليون دوالر أمريكا؛ 2.2 –تكاليف مالية   (ج

 مليون دوالر أمريكا؛ 52.4 –تكاليف االستهالك واإلهالك  (د

 مليون دوالر أمريكا. 79.7 –ت أخر  مصروفا (ه

 الفائض

مليون دوالر أمريكا فرا  235.8مليون دوالر أمريكا مرابل  94.6المصروفات  ن، بلغ فائض اإليرادات ع2015فا عام  -16

يررادات والمصرروفات مليرون دوالر أمريكرا توقيرت إثبرات اإل 141.2. ويعكرس االنخفراا فرا الفرائض وقردره 2014عرام 

 :و (6)كما ُذِكر فا الفررة 

إلرى  2014مليرون دوالر أمريكرا فرا عرام  5 381 مرنمليرون دوالر أمريكرا  573.4 قردرهانخفاا فا المساهمات  (أ

 ؛2015مليون دوالر أمريكا فا عام  4 807.7

إلررى  2014ا فررا عررام مليررون دوالر أمريكرر 5 214.6مليررون دوالر أمريكررا مررن  398.3 قرردرهنخفرراا فررا اإلنفرراق ا (ب

. ويعكس هذا االنخفاا أساسا  انخفاا التوزيع على المسرتفيدين مرن 2015مليون دوالر أمريكا فا عام  4 816.3

 الموّزعة وفا السلع الموّزعة على حٍد سواء(. التحويالت الرائمة على النرد)انخفاا فا  – البرنامج

 2015المركز المالي في نهاية عام 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2015ديسمبر/كانون األول  31مالي حتى موجز المركز ال

 2015 2014 

 4 476.6 4 582.3 الجاريةاألرصدة 

 676.1 648.5 غير الجاريةاألرصدة 

 5 152.7 5 230.8 األرصدةمجموع 

   

 (585.3) (535.9) الخصوم الجارية

 (644.7) (685.7) الخصوم غير الجارية

 (1 230.0) (1 221.6) صوممجموع الخ

 3 922.7 4 009.2 الصافية األرصدةمجموع 

 3 591.3 3 710.7 أرصدة الصناديق

 331.4 298.5 االحتياطيات

 3 922.7 4 009.2 مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

مليون دوالر أمريكا، وهرو مرا يؤّكرد سرالمة  4 009.2 للبرنامجصافية ، بلغ مجموع األرصدة ال2015ديسمبر/كانون األول  31فا و -17

مليرون دوالر أمريكرا تتعلّرق  3 375.6الصافية )أرصدة الصناديق واالحتياطيرات(، األرصدة هذه بين المركز المالا بشكل عام. ومن 

األرصرردة  هررذه (. وتتعلررق2014ا عررام ، وتمثررل قرابررة خمسررة أشررهر مررن النشرراط التشررغيلا )مرابررل سررتة أشررهر فررالبرنااامجبمشررروعات 

لصندوق العام، والحسابات الخاصة، واالحتياطيات، والعمليات الثنائية، والصناديق االستئمانية. وتتعلرق أرصردة الصرناديق التشرغيلية با

ات ومرا يتعلرق بهرا مرن بالدعم المردَّم من الجهات المانحة والموجه أساسا  إلى برامج محددة فا مراحل مختلفة مرن التنفيرذ، مرع مصرروف

. وكران الخفرض فرا االحتياطيرات التحويالت الرائمة على النردتخفيض فا رصيد الصناديق لم تتأّكد إالّ بعد أن تم تسليم السلع الغذائية و
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 نمليون دوالر أمريكا فا حساب تسويات دعم البرامج واإلدارة، وتم تعويضه جزئيرا  عر 51.5يُعز  إلى خفض قدره  2015فا عام 

 طريق الزيادة فا حساب االستجابة العاجلة.

 1 676.0فا المائرة مرن  5أو  ،مليون دوالر أمريكا 86.6وانخفض مجموع النردية وما يعادلها واالستثمارات الرصيرة األجل بمردار  -18

. ويعرز  االنخفراا أساسرا  إلرى انخفراا 2015عرام  مليرون دوالر أمريكرا فرا 1 589.4إلرى  2014مليون دوالر أمريكرا فرا عرام 

واسررتثماراته الرصرريرة األجررل فررا شررريحة صررناديق فئررات  البرنااامج. وتغطررا نرديررة 2015اإليرررادات العائرردة مررن المسرراهمات فررا عررام 

 (.2014ثالثة أشهر من أنشطة العمليات )ثالثة أشهر فا عام  ،مليون دوالر أمريكا 996.9البالغ قيمتها  ،البرامج

مليرون دوالر أمريكرا فرا عرام  2 192.9فا المائرة مرن  4مليون دوالر أمريكا أو  77.0وزادت المساهمات المستحرة الربض بمردار  -19

 .2014إلى فترة التحصيل األكبر مرارنة بعام  . وتعز  الزيادة أساسا  2015مليون دوالر أمريكا فا عام  2 269.9إلى  2014

عرن  ،فرا المائرة 12أو  ،مليرون دوالر أمريكرا 68.5بمرردار  2015فرا نهايرة عرام  البرناامجوزادت قيمة مخزون السلع الغذائية لرد   -20

عرن  ،فا المائرة 22 أو ،مليون طن متري 0.2إلى زيادة فا المخزونات المحتفظ بها والبالغة  ويُعز  هذا أساسا  ، 2014الريمة فا عام 

(. وباسرتخدام المتوسرط 2015مليون طن متري فا عرام  1.1مرابل  2014مليون طن متري فا عام  0.9) 2014المخزونات فا عام 

 مليون طن متري يمثل أربعة أشهر من النشاط التشغيلا. 1.1األصلا للسلع الموّزعة، فنن مخزون السلع الغذائية البالغ 

 تحليل الميزانية

 الميزانية أساس

 

مدت أرقام الميزانية بالنسبة لتكراليف المشرروعات المباشررة وتكاليفهرا غيرر المباشررة )ميزانيرة دعرم البررامج واإلدارة( الترا أعلرن استُ و -21

مرن برنرامج العمرل المحردد فرا خطرة اإلدارة  -نيرة والمبرالغ الفعليرة كشف المرارنة برين مبرالغ الميزا -الكشف المالا الخامس عنها فا  

(. وتعبنر خطة اإلدارة عن مجموع ميزانيات التكراليف المباشررة وغيرر المباشررة الترا وافرق عليهرا المجلرس التنفيرذي 2017 – 2015)

د لتغطية تكاليف المشروعات المباشرة عندما إلى االحتياجات. وتتاح الموار مباشرة أو من خالل ما فوضه من سلطات، وتستند عموما  

تتأكد مساهمات الجهات المانحة فا المشروعات المعتَمَدة، ومن خالل آليات التمويل بالسلف. وتتاح الموارد لتلبية تكاليف المشروعات 

 غير المباشرة من خالل الموافرة على خطة اإلدارة.
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، وصرل مجمروع برنرامج 2014(، التا عرضرت علرى المجلرس التنفيرذي فرا نوفمبر/تشررين الثرانا 2017–2015رة )وفا خطة اإلدا -22

“. الميزانيرة األصرلية”مليون دوالر أمريكا. ويررد ذلرك فرا الكشرف المرالا الخرامس بوصرفه  7 736.9إلى  2015العمل المتوقَّع لعام 

عن التغييرات فا احتياجات المشروعات. وبلغت متطلبات االستجابة لتفشرا فيررو   ، اتّسع برنامج العمل ليّعبنر2015ومع نهاية عام 

فرا المائرة مرن مجمروع الزيرادة.  40مليون دوالر أمريكا، أو بنحرو  274.1اإليبوال )ولم تكن متوقّعة فا إطار خطة اإلدارة األصلية( 

 30لم تكن مدرجة أيضا  فا االحتياجات المخططة أصرال ( بنسربة واستأثرت العملية اإلقليمية فا العراق وجمهورية أفريريا الوسطى )و

فا المائة من الزيادة فا االحتياجات. وتتعلّق الزيرادات الكبيررة األخرر  براليمن ونيبرال. ووصرل المسرتو  النهرائا لبرنرامج عمرل لعرام 

فا المائة.  ويرد بيان ذلرك فرا الكشرف  9 أي بنسبة ،مليون دوالر أمريكا 691.8أمريكا، بزيادة قدرها دوالر  8 428.7إلى  2015

 المالا الخامس بوصفه  الميزانية النهائية .

 استخدام الميزانية

 

عرن طريرق مرافرق التمويرل  المروارد إالّ عنردما تتأكرد المسراهمات للمشرروعات المعتَمرَدة، أو تروفير أمروالللبرنامج استخدام ال يمكن و -23

اآلجررل. كمررا أن مشررتريات السررلع مررن المرفررق العررالما إلدارة السررلع األساسررية يمكررن أن تررتم عررن طريررق اسررتخدام المشررروعات لكررال 

ية عررن الريررود التشررغيل التنبررؤ بهررا، فضررال   وإمكانيررةالمصرردرين. ويَُعررد اسررتخدام الميزانيررة خررالل العررام مريّرردا  بحجررم المسرراهمات وتوقيتهررا 

مليرون دوالر أمريكرا. وترنعكس  8 119.7 للبرناامج بلغت الميزانية النهائية لتكاليف المشروعات المباشرة 2015المتأصلة. وفا عام 

 فا المائة. 55، والتا بلغت 2015هذه الريود فا نسبة استخدام الميزانية النهائية لتكاليف المشروعات المباشرة فا عام 

 ويَُعبنر معدل استخدام مختلف عناصر التكاليف عن معدل ذلك االستخدام على النحو المبين أدناه. -24

  فا المائة؛ 54 –الصلةذات معدل استخدام تكاليف األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة 

  فا المائة؛ 51 – ذات الصلةوتكاليف التشغيل المباشرة  التحويالت الرائمة على النردمعدل استخدام 

  فا المائة؛ 66 – الردراتتنمية معدل 

  فا المائة. 61 –معدل استخدام تكاليف الدعم المباشرة 
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فرا المائرة  18(، و2014فرا المائرة فرا عرام  18فا المائة من الميزانية األصرلية )مرابرل  23تمثنل  التحويالت الرائمة على النردوكانت  -25

لالجئرين البرنامجيرة إلرى االسرتجابة  التحويالت الرائمة على النررد(. وتُعز  الزيادة الكبيرة فا 2014الميزانية النهائية )كما فا عام من 

 السوريين فا مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا.

مليررون دوالر أمريكرررا  27.2، مليررون دوالر أمريكرررا للنفرررات العاديرررة، و281.8وشررملت الميزانيررة النهائيرررة لرردعم البررررامج واإلدارة  -26

ديسرمبر/كانون  31البرامج واإلدارة حترى  لدعم فا المائة من الميزانية المعتمدة النهائية 99.6للمبادرات المؤسسية الحاسمة. واستخُدم 

 لنهائيررررررررة المعتمرررررررردة حتررررررررىفررررررررا المائررررررررة مررررررررن المبررررررررادرات المؤسسررررررررية الحاسررررررررمة ا 64وتررررررررم اسررررررررتخدام . 2015األول 

 . 2015ديسمبر/كانون األول  31

 الخطة المحددة األولويات واالستخدام الفعلي للميزانية النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتوقرع، مرن أعلرى عليرة أعلرى مرن الخطرة المحرددة األولويرات بسربب اإليررادات العائردة مرن المسراهمات والترا كانرت فتعد التكاليف الو -27

اإليبروال، والعمليرات  لفيررو ونتجت عن الزيادة فا المتطلبات التشغيلية لمواجهة االحتياجرات غيرر المتوقعرة مثرل عمليرات االسرتجابة 

 . اتالردرتنمية والتا تسببت أساسا  فا زيادة التحويالت الغذائية ونشاط  ،اإلقليمية لجمهورية أفريريا الوسطى

 والمساءلةتعزيز الشفافية 

. وقرد أتراح االلترزام بهرذه المعرايير 2008الكشوف المالية علرى أسرا  المعرايير المحاسربية الدوليرة للرطراع العرام منرذ عرام  البرنامجأعد  -28

ريعة ووثيررة الصرلة، ومفيردة بدرجرة إصدار ترارير مالية س بالبرنامجعند إعداد الكشوف المالية الخاصة  المحاسبية المعترف بها دوليا  

 أكبر، مما ساعد على تحسين الشفافية والمساءلة فا إدارة الموارد.

العمل بصورة وثيرة مع مؤسسات منظومرة األمرم المتحردة عرن طريرق المشراركة فرا فرقرة العمرل المعنيرة بالمعرايير  البرنامجويواصل  -29

لمناقشرة المسرائل المتعلررة بالمعرايير المحاسربية  ة التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستو . وتتيح فرقة العمل هرذه منبررا  المحاسبية الدولي

 بغية تحريق االتساق فا استخدام التطورات الجديدة فا هذه المعايير، وتحسين إمكانية مرارنة الترارير المالية.
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يجية، بما فا ذلك استعراا بيانرات ماليرة مخترارة تع فريق اإلدارة التنفيذية بصورة منتظمة لمناقشة السياسات والمسائل االستراويجتم -30

 ، والمركز المالا، والتدفرات النردية، مع تحليل نوعا داعم. للبرنامجقائمة على المعايير المحاسبية وتشمل األداء المالا 

 البرناامجويصدر مع الكشوف المالية السنوية بيان عن الرقابة الداخلية، ويردنم ضمانات محرددة عرن فعاليرة الرقابرة الداخليرة. وال يرزال  -31

م هذا المستو  من الضمانات ألجهزتها الرئاسية واحدا    .من مؤسسات األمم المتحدة الرليلة التا تردن

ال يتجزأ من إدارة األداء التنظيما، وأحد العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخليرة.  جزءا   البرنامجوتعد إدارة المخاطر المؤسسية فا  -32

، اعتمد المجلس التنفيذي السياسة الجديدة إلدارة المخراطر المؤسسرية، معترفرا  برالخطوات الهامرة الترا اتُخرذت لضرمان 2015وفا عام 

وإدراجره فرا تصرميم المشرروعات وتنفيرذها وإعرداد تررارير عنهرا بشركل عرام. وقرد واصرل  ،حليل المخاطر على نطراق المنظمرةتعميم ت

الدعوة إلى نهج مشترك عن إدارة المخاطر المؤسسية فا إطار المجتمع اإلنسانا واإلنمائا األوسع، وقدَّم الدعم للشركاء من  البرنامج

مرن أجرل االضرطالع بواليتره.  البرناامجوال تزال المخاطر المؤسسرية تعكرس التحرديات الترا يواجههرا  أجل تعزيز األُطر الخاصة بهم.

بتحديث بيان تربله للمخاطر خالل العام لضمان أن يُعبنر بشكل كامل عن البيئة التا تعمل فيهرا المنظمرة. وتواصرل جميرع  البرنامجوقام 

واإلبالغ عن المخاطر المتزايردة علرى النحرو المطلروب تمشريا  مرع الهياكرل  ،بالمخاطرالرطرية إدارة سجالتها الخاصة  البرنامجمكاتب 

 اإلدارية الرائمة. ويكلَّف فريق اإلدارة التنفيذية بمراقبة المخاطر المؤسسية.

ترسيخ مفاهيم الرقابة اإلدارية الروية فا ثرافة  أ(ا يلا: بضمان م ةالماليرئيس الشؤون ويروم المدير التنفيذي المساعد لتيسير الموارد و -33

 .وجود خطة عمل واضحة لمعالجة مسائل الرقابة الداخلية التا تظهر فا البيان السنوي للرقابة الداخلية المنظمة؛ ب(

م  وتضمن األمانة المتابعة الفعالة لتوصيات أجهزة الرقابة الداخلية -34 والخارجية، باعتبار ذلك أحد المكونات الهامة للرقابة الداخلية، وترردن

مررع  مررلعررن التوصرريات البررارزة واإلجررراءات المتخررذة أو المرترحررة للتعا البرنااامجترررارير منتظمررة إلررى لجنررة مراجعررة الحسررابات فررا 

 .التوصيات المتعلرة بالمخاطر العالية

، يجرري نشرر 2012ة الرئيسرية. ومنرذ أواخرر عرام يرمعلومرات الرقابالسياسات واضحة تتعلق باإلفصاح العام عرن  البرنامجعتمد وقد ا -35

 من صدورها. فا غضون ثالثين يوما   للبرنامجمراجعة الحسابات الداخلية وترارير التفتيش على الموقع الشبكا الخارجا 

 إدارة المخاطر المالية

يُعد استعراا اإلطار المالا أحد المكونات الرئيسية لحزمة متكاملة تشمل أيضا  الخطة االستراتيجية، وإطار النتائج المؤسسية، ونهرج  -36

رن المرديرين مرن التعامرل مرع االسرتراتيجيتالتخطيط االستراتيجا الرطري. ومن شأن هذه العمليات األربرع المترابطرة مج ة، معرة أن تمكن

طريرق ربرط المروارد عرن وتتناسب مع األثرر بشركل أفضرل، وتريريس الفعاليرة والكفراءة  ،والبرمجة، والتخطيط، والميزنة بطريرة شاملة

 العتمادها.   2016عرا الحزمة المتكاملة على المجلس التنفيذي فا دورته العادية الثانية عام بالنتائج. وسوف تُ 

الهيكل الحالا للتخطريط والميزنرة ضرمن مجرال الميزنرة لغررا الفعاليرة التشرغيلية لمسرار العمرل فيمرا  البرنامج، بحث 2015وفا عام  -37

ميزانيرة الحروافظ الرطريرة مرن شرأنه أن يغطرا فتررة تخطريط ليتعلق باستعراا اإلطار المالا. وأسفر االسرتعراا عرن هيكرل مرتررح 

أهرداف التنميرة المسرتدامة. وفرا عرام  غايرات كل نشاط بغاية منارتباط مع  األنشطةويكون قائما  على ويشمل جميع الصناديق، واحدة، 

سوف تتبرع مكاترب قطريرة عديردة نمروذج الهيكرل المرتررح مرن أجرل تحسرين هرذا النمروذج وتريريم األثرر وجردو  التكلفرة بالنسربة  2016

 للعمليات.

يسفر عن مستو  ثانوي من التخطيط التشغيلا الستكمال الخطرة الرائمرة سثاٍن للعمل وهو التخطيط الرائم عن الموارد الذي مجال وثمة  -38

على االحتياجات. وسوف تكون الخطط الرائمة على الموارد بمثابة أداة للمرديرين مرن أجرل تحسرين الرويرة وإجرراء مرارنرة أفضرل برين 
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، تروم المكاترب الرطريرة بتجربرة نمراذج الخطرط الرائمرة علرى المروارد إلثرراء الرنَهج 2016ية. وفا عام الخطة األصلية والنتائج التشغيل

 .2017الموّحد النهائا المررر تداوله فا عام 

زويد المكاتب الرطرية بسلطة خاصة الذي يهدف إلى ت بالسلف الكليةويتمثّل مسار العمل األخير الستعراا اإلطار المالا فا التمويل  -39

الميزانية المجّمعة اسرتنادا  إلرى اتجاهرات تمويرل أصرلية وتنبرؤات خاصرة برالموارد للحرّد مرن ترأثير مسرارات التمويرل المجرّزأة، وزيرادة ب

بالسرلف التمويرل  سروف يجرّرب عردد محردود مرن المكاترب الرطريرة 2016إمكانية التنبؤ بالموارد، وتحسين الكفاءة والفعالية. وفا عرام 

 الستخدام مرفق االقتراا الداخلا للمشروعات، وسوف يتم تردير مكاسب الفعالية والكفاءة. الكلية

 إدارة المخاطر المالية

وأسرعار صررف العملرة  بسبب أنشطته لمخاطر مالية مختلفة، منهرا آثرار تغي رر األسرعار فرا أسرواق الرديون واألسرهم، البرنامجيتعرا  -40

 إمكانيرةعلى عردم  البرنامجاألجنبية، وأسعار الفائدة، وعجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم. وترّكز سياسات إدارة المخاطر المالية فا 

 .للبرنامجالتنبؤ باألسواق المالية، وتعمل على الترليل إلى أدنى حد من اآلثار الضارة المحتملة على األداء المالا 

إلرى مشرورة  وتتولى الخزانة المركزية تنفيذ إدارة المخاطر المالية باسرتخدام الخطروط التوجيهيرة الترا وضرعها المردير التنفيرذي اسرتنادا   -41

فرا مجرال االسرتثمار. ، وإلى آراء الفريق االستشاري المعنرا باالسرتثمار الرذي يضرم خبرراء خرارجيين للبرنامجلجنة االستثمار التابعة 

وتغطا السياسات مخاطر تحويل العمالت األجنبية، وأسعار الفائدة، والمخاطر االئتمانية، واستخدام األدوات المالية المشترة، واستثمار 

 السيولة الزائدة.

. ومرن 2015ديسرمبر/كانون األول  31دوالر أمريكرا حترى  مليرون 612.5 البرناامجوبلغت االلتزامات المتعلرة باسرتحراقات مرولفا  -42

مليون دوالر أمريكا عن طريق تحميلره علرى الصرناديق والمشرروعات ذات الصرلة. أمرا  399.9أصل هذا المبلغ، تم حتى اآلن تمويل 

 أرصردة لاللتزامرات مجالبرناا. ويخصرص على الصندوق العرام مليون دوالر أمريكا، فيتم تحميله 212.6الرصيد غير الممول وقدره 

خصرص هرذه المتعلرة باسرتحراقات المرولفين بمرا يعرادل المبرالغ المحّملرة علرى الصرناديق والمشرروعات ذات الصرلة. وتُ  الطويلة األجل

األرصدة على شكل نرديرة واسرتثمارات طويلرة األجرل )سرندات وأسرهم(. ووفررا  لخطرة التمويرل الحاليرة الترا اعتمردها المجلرس فرا عرام 

عامررا  برردءا  مررن عررام  15مليررون دوالر أمريكررا فررا التكرراليف الموّحرردة للمررولفين لمرردة  7.5يُرردَرج تمويررل سررنوي إضررافا قرردره  ،2010

، فررنن 2015/تمرروز و، لغرررا الوصررول إلررى حالررة التمويررل الكامررل السررتحراقات المررولفين الطويلررة األجررل. واعتبررارا  مررن يولي2011

لفين المعيّنين محليا  تَُحّمل على الصناديق والمشروعات ذات الصلة، وتمرّول وفررا  لخطرة التمويرل االلتزامات المتعلرة باستحراقات المو

مستو  التمويل على أسا  إجمالا االلتزامات الطويلة األجل المتعلرة باستحراقات المولفين. وحترى  البرنامجالمعتمدة الحالية. ويحّدد 

مليررون دوالر أمريكررا( لتمويررل إجمررالا االلتزامررات  404.2ألرصرردة المخصصررة )، يمثّررل مسررتو  ا2015ديسررمبر/كانون األول  31

فا المائة من مستو  التمويل. وهذا يمثّل زيرادة عرن  70مليون دوالر أمريكا(  578.4الطويلة األجل المتعلرة باستحراقات المولفين )

يض فررا إجمررالا االلتزامررات الطويلررة األجررل المتعلرررة فررا المائررة، ويُعررز  أساسررا  إلررى تخفرر 64 البررالغ 2014مسررتو  التمويررل فررا عررام 

الوصول إلى حالة التمويل  البرنامجباستحراقات المولفين، نظرا  الرتفاع معدل الخصم الحالا المستخَدم فا تردير االلتزامات. ويتوقّع 

 . 2025الكامل مع نهاية فترة خطة التمويل المعتمدة فا عام 

وعلى مستو  منظومة األمرم المتحردة، كران هنراك اعترراف بمسرألة المسرتو  الكبيرر لاللتزامرات بعرد انتهراء الخدمرة وضررورة ضرمان  -43

فرا  البرنامج، ساهم 2015توافق عليها الجمعية العامة. وفا عام يمكن أن تمويل مناسب لهذه االلتزامات، واقتُرح عدد من التوصيات 

حا بعد انتهاء الخدمة للجنة اإلدارية الرفيعة المستو  بشأن فرر  تحسرين كفراءة وفعاليرة تكلفرة إدارة عمليرات دراسة عن التأمين الص

م تررير عن نتيجة دراسرة الترأمين الصرحا بعرد انتهراء الخدمرة إلرى الردورة الخدمة التأمين الصحا بعد انتهاء  على نطاق المنظومة. وقُدن

 ،حرة عامرة شراملة عرن الحالرة الراهنرة لخطرط الترأمين الصرحا علرى نطراق منظومرة األمرم المتحردةالسبعين للجمعيرة العامرة، تضرمَّن لم
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وتمويل التزامات التأمين الصحا بعد انتهاء الخدمة. ومع أن فجوة التمويل العام علرى مسرتو  منظومرة األمرم المتحردة ال ترزال واسرعة 

 األكثر فعالية فا منظومة األمم المتحدة. صفوف يندرج فا البرنامجب، فنن أداء سياسة التمويل الخاصة جدا  

 االستدامة

عواقرب انخفراا كبيرر محتمرل فرا  البرنامجالكشوف المالية على أسا  الشواغل الجارية. وعند اتخاذ هذا الررار، بحث  البرنامجيُعّد  -44

بله انخفاا فا حجم العمليات وعدد المسرتفيدين مرن المسراعدة. وأنرا علرى ثررة، المساهمات، وما إذا كان هذا االنخفاا من شأنه أن يرا

لديه ما يكفا من المروارد لمواصرلة العمرل فرا األجرل  البرنامجالمتوقّعة والمخاطر المرابلة لها، بأن  البرنامجبعد االطالع على أنشطة 

 المتوسط.

الخطرة  (2(؛ 2018-2016لرإلدارة ) البرنامجها فا خطة االحتياجات التا حددتُ  (1مة تؤيده المبررات التالية: وهذا الرأي عن االستدا -45

الصرافية المحرتفظ بهرا فرا نهايرة الفترررة،  دةصرراأل (3؛ 2013( الترا اعتمردها المجلرس التنفيرذي فرا عرام 2017-2014االسرتراتيجية )

االتجرراه فررا الرردعم المرررّدم مررن الجهررات  (5؛ 2016ات المسرراهمات المتوقّعررة لعررام مسررتوي (4؛ 2015والمسرراهمات المحّصررلة فررا عررام 

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

 المسائل اإلدارية

وأسرماء وعنرراوين المستشررار العررام والخبررراء االكتررواريين والمصرررفيين  ،للبرنااامجيعررا الملحررق األول لهررذه الوثيرررة المرررر الرئيسررا  -46

 الرئيسيين ومراجع الحسابات الخارجا.

 المسؤولية

محاسربية مرن النظرام المرالا، يسرّرنا أن أُقرّدم الكشروف الماليرة التاليرة الترا أُعردت بموجرب المعرايير ال 1-13وفرا لما تنص عليره المرادة  -47

مجراميع المعرامالت الترا جررت خرالل الفتررة قرد أن الدولية للرطاع العام. وأشهد، وفرا  ألفضرل مرا يتروفّر لردينا مرن معرفرة ومعلومرات، 

مرترنة بالكشوف والمذكرات المالية التالية، والترا تشرّكل جرزءا   ،أُدخلت فا السجالت المحاسبية بالشكل الصحيح، وأن هذه المعامالت

 . 2015ديسمبر/كانون األول  31التررير، تعبنر بأمانة عن المركز المالا لبرنامج األغذية العالما فا  من هذا

 2015ديسمبر/كانون األول  31كشف المركز المالا فا   الكشف األول

 2015ديسمبر/كانون األول  31كشف األداء المالا عن السنة المنتهية فا   الكشف الثانا

 2015ديسمبر/كانون األول  31الصافية عن السنة المنتهية فا  دةصرالتغي رات فا األكشف   الكشف الثالث

 2015ديسمبر/كانون األول  31كشف التدفرات النردية عن السنة المنتهية فا   الكشف الرابع

 2015  كانون األولديسمبر/ 31كشف المرارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية عن السنة المنتهية فا  الكشف الخامس 

 

 مذكرات على الكشوف المالية

 

 تم التوقيع على النسخة األصلية

 إرثارين كازين

 2016مار /آذار  30روما،        المديرة التنفيذية
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 بيان الرقابة الداخلية

 نطاق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

وتنفيررذ برامجرره ومشررروعاته وأنشررطته  البرنااامجرنررامج األغذيررة العررالما مسررؤول أمررام المجلررس التنفيررذي عررن إدارة المرردير التنفيررذي لب -1

مرن النظرام المرالا، أن يضرع ضروابط الرقابرة الداخليرة، بمرا فرا ذلرك المراجعرة  1-12األخر . وعلى المدير التنفيذي، بموجرب المرادة 

 بفعالية وكفاءة، والحفال على أصوله المادية.  لبرنامجاالداخلية والتحريق، لضمان استخدام موارد 

ومراصرده وإدارة تلرك المخراطر ولريس  البرناامجوالغرا من نظام الرقابرة الداخليرة هرو الحرد مرن مخراطر العجرز عرن تحريرق أهرداف  -2

. ويستند النظام إلى عمليرة مسرتمرة، البرنامجفالة تحريق مراصد الرضاء عليها. ويمكن أن يوفر ضمانات معرولة ولكنها ليست مطلرة لك

الغرا منها هو تحليل المخاطر الرئيسية أمام تحريق األهداف، وترييّم طبيعة وحجم تلرك المخراطر وإدارتهرا بفعاليرة وكفراءة وبأسرلوب 

 اقتصادي.

 بيئة عمل البرنامج

بسبب بيئة عمله لحاالت تشتد فيهرا  البرنامجالقا  من واجبه اإلنسانا، باالستجابة كلما دعت إليه الحاجة. ويتعّرا ، انطالبرنامجيلتزم  -3

 المخاطر الكامنة. سواء  ما يتصل منها بأمن مولفيه أو قدرته على الحفال على مستويات رفيعة من الرقابة الداخلية.

ابررة الداخليررة أحررد األدوار الرئيسررية لررإلدارة، وجررزءا  ال يتجررزأ مررن العمليررة الشرراملة إلدارة العمليررات. وعلررى هررذا النحررو، فررنن وتَُعررد الرق -4

 على كافة المستويات تشمل ما يلا: البرنامجمسؤولية إدارة 

 ز الرقابة الداخلية الفعالة؛  تهيئة بيئة رقابية وإيجاد ثرافة تعزن

 لتا قد تؤثر على تحريق األهداف، بما فا ذلك مخاطر التدليس والفساد؛تحديد وترييم المخاطر ا 

  ن المخاطر المصاحبة متحديد واقتراح السياسات والخطط ومعايير العمل واإلجراءات والنُظم وأنشطة الرقابة األخر  للترليل 

 ، والتخفيف و/أو الحد منها؛المكتشفةلحاالت التعرا 

 ما يحتاجونه من معلومات ألداء مسؤولياتهم؛ البرنامجاالتصال حتى يتاح لجميع مولفا ضمان فعالية تدفق المعلومات و 

 .رصد فعالية الرقابة الداخلية 
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 إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية

بشرأن الرقابرة الداخليرة الترا أصردرتها لجنرة المنظمرات  إطار رقابته الداخلية لريعكس التوجيهرات الجديردة البرنامج، نرح 2015فا عام  -5

. ونظرا  لتأثير هرذه المبرادرة علرى النطراق التنظيمرا، أصردر المردير التنفيرذي تعميمرا  عرن 2013الراعية التابعة للجنة تريدواي فا عام 

لمساعدة المديرين على ترييم فعالية الرقابرة  إطار الرقابة الداخلية، وهو متاح بأربع لغات. ويعتمد اإلطار المنرح على توجيهات وأدوات

فعاليررة عمليررة  (1بشررأن:  2015الداخليررة فررا مكرراتبهم. وقررد اسررتفاد التنررريح مررن مهمتررين استشرراريتين اسررتكملهما المفررتش العررام فررا عررام 

المستويات الثالثة لنمروذج لرقابة اإلدارية باستخدام لوعملية وضع خريطة للضمانات من أجل تحديد األنشطة الرئيسية  (2الضمانات، 

 الدفاع.

للمخراطرة لكرا ينظرر فيره المجلرس التنفيرذي.  البرناامج، قدَّم المردير التنفيرذي تحرديثا  لبيران مرد  تربرل 2015وفا ديسمبر/كانون األول  -6

اضيع وقضايا برزت من البحرث الردوري الرذي يجريره إلدارة المخاطر المؤسسية. ويتضمن مو البرنامجويشكل البيان جزءا  من إطار 

فريق اإلدارة التنفيذية عن المخاطر المؤسسية، والمشاركة مع المجلس التنفيذي منرذ إصردار البيران األصرلا لمرد  تربرل المخراطرة فرا 

 البرنامجاطرة الذي يستعد . ويتيح البيان للمنظمة االتصال بشركائها وأصحاب المصلحة حول مردار المخ2012نوفمبر/تشرين الثانا 

والمرديرين فرا عمليرة صرنع الرررار ويُعرزز  البرناامجلتربله، ومشاركتهم فرا الرررارات المتعلررة بتراسرم المخراطر. وهرو يوجره مرولفا 

 المساءلة. ويتم إطالع المجلس التنفيذي على المخاطر الرئيسية عن طريق تحديثات تشغيلية دورية.

تطوير وتعزيز عملياته الخاصة بندارة المخراطر وفررا لسياسراته بشرأن إدارة المخراطر المؤسسرية، والترا ترم تحرديثها البرنامج وواصل  -7

إلرى تحديرد وإدارة المخراطر علرى مسرتويين عريضرين،  البرناامج. ويسرعى 2015واعتمادها من جانب المجلس التنفيذي فرا مايو/أيرار 

ة على كل وحدة مرن وحردات العمرل )المكاترب الرطريرة والمكاترب اإلقليميرة وُشرعب المررر الرئيسرا فرا رومرا(؛ وهما: المخاطر المؤثر

 ككل، وال سيما فا حاالت الطوارئ. البرنامجوالمخاطر المؤثرة على 

فيه، التخاذ الررارات االسرتراتيجية الالزمرة مرن أجرل تطويرع  ، واألمم المتحدة عموما ، الحالة األمنية فا كل بلد يعملالبرنامجويرصد  -8

عملياته، والحد من تعرا مولفيه للمخاطر. ويتم تجميع كل المخاطر على مستو  كيانات مكاتبه فا سجل رسما للمخاطر، يخضرع 

 هتمام إليها عند اللزوم.لالستعراا بصورة منتظمة من جانب المديرين المباشرين، ويُرفع إلى المستويات األعلى لتوجيه اال

مطالب بأن يحتفظ بسجل مستكمل للمخاطر. وتُدرج المخاطر التا تم تحديدها بوصفها تؤثر سلبا  على  البرنامجوكل مكتب من مكاتب  -9

، وهرو يروفنر البرناامجالترا يواجههرا تحريق األهداف المؤسسية فا سجل المخراطر المؤسسرية، الرذي يُعرد مسرتودعا  للمخراطر الرئيسرية 

. ويُكلَّرف فريرق اإلدارة التنفيذيرة بمراقبرة المخراطر المؤسسرية، ويسرتعرا البرناامجوسيلة للحكم على مستو  التعررا للمخراطر فرا 

ا يُعرا ويحدنث سجل المخاطر المؤسسية بصورة منتظمة. ويتم تراسم سجل المخاطر المؤسسية مع جميع المكاتب بصورة دورية، كم

، ويستخدم كأسا  إلحاطة المجلس التنفيذي بالمعلومات ذات الصلة. وبناء  على ذلرك، تلررت البرنامجعلى لجنة مراجعة الحسابات فا 

معلومرات منتظمرة عرن آخرر المسرتجدات بشرأن منظومرة المخراطر، بوصرفها اللجنرة المكلَّفرة  2015لجنة مراجعة الحسابات طوال عرام 

 المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي بشأن فعالية الرقابة الداخلية.  بنسداء المشورة إلى
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 استعراض فعالية الرقابة الداخلية

من المديرين الذين تررع علريهم مسرؤولية تحديرد ضروابط الرقابرة الداخليرة  البرنامجيستفيد استعراا فعالية ضوابط الرقابة الداخلية فا  -10

 فال عليها كل فا مجال اختصاصه. وتستمد ضمانات صريحة مما يلا:والح

، بمررن فرريهم نائررب المرردير التنفيررذي، البرنااامجمررن كبررار مررديري  136موقَّعررة مررن  بيانااات ااامان فعاليااة الرقابااة الداخليااة (1

؛ ومرديرو البرناامجوالمديرون التنفيذيون المساعدون، والمديرون اإلقليميون؛ ومديرو المكاتب الرطرية؛ ومديرو مكاتب 

فا المائة. وتخضع البيانات الستعراا  100الُشعب فا المرر الرئيسا. ويمثل هذا الرقم مستو  االمتثال بالعملية بنسبة 

“ نعم”بكلمة تدعم الردود ، طُلب من المديرين ترديم تعليرات 2014واحد على األقل على المستو  األعلى. وكما فا عام 

 2015لتيسير إجراء تحليل شامل على نحو أفضل لالستجابات. وشرملت بيانرات الضرمان عرام “ ال”بكلمة وكذلك الردود 

 .أسئلة جديدة عن تردير مخاطر التدليس والتغيير، والتا تتعلق بنطار الرقابة الداخلية المنرح

ت، وخردمات الضرمان يستند إلى نتائج المراجعرة الداخليرة، وعمليرات التفتريش، والتحريرراخطاب امان من المفتش العام  (2

التا يروم بها مكتب المفتش العام ومكتب الرقابة. ولم تفصح هذه النتائج عن أي نراط ضعف فا عمليات الرقابة الداخلية، 

، والتا مرن شرأنها أن تتررك أثررا  متزايردا  علرى تحريرق أهرداف البرنامجوالحوكمة، وإدارة المخاطر الموجودة على نطاق 

 .البرنامج

وتسدي لجنة مراجعة الحسابات المشورة أيضرا  بشرأن فعاليرة نُظرم الرقابرة الداخليرة، بمرا فرا ذلرك إدارة المخراطر وممارسرات الحوكمرة  -11

 الداخلية.

 المسائل المهمة المتصلة بالمخاطر والرقابة الداخلية

 2015المسائل المثارة في بيان عام 

 .2015لم تُثر مسائل مهمة جديدة أو خاصة بالرقابة الداخلية خالل عام  -12

 عن الرقابة الداخلية 2014مسائل تم اإلبالغ عنها في بيان عام 

د تحررق ترردم هرام فرا المجراالت عن الرقابة الداخلية االنتباه إلى ثالثة مجاالت كانرت بحاجرة إلرى تحسرين. وقر 2014استرعى بيان عام  -13

 الثالثة جميعها، غير أنه ال يزال يلزم الريام بمزيد من العمل فا إثنين منها.

 مجاالت ال تزال بحاجة إلى مزيد من التحسينات (أ

عن إحراز تردم فا إنشاء وتداول إطار معياري شامل  2014أفاد بيان عام  تحسين نظم الرصد التشغيلي واالستعراض. (1

دة ،لنتائج االستراتيجية، وقواعد العملإطار ا - ومتطلبات الرصد الدنيا؛ فضال  عن دعم  ،وإجراءات التشغيل الموحَّ

استخدام أداة رصد وترييم المكاتب الرطرية  2015مباشر إلعداد الترارير عن نتائج البرامج. وتواصل خالل عام 

 )كوميت( بفعالية، وتطبيرها ومواصلة تطويرها.

كوميت من ثالث وحدات: التصميم، والتنفيذ، والرصد. وبدأ تشغيل وحدة التصميم بصورة كاملة فا عام  وتتكون أداة  

بت وحدة التنفيذ فا إقليم الجنوب األفريرا خالل عام 2014 ، وبدأ تداوله فا أقاليم شرق ووسط أفريريا، 2014. وُجرن

. وسيبدأ تداوله فا أقاليم آسيا والمحيط 2015سطى فا عام والشرق األوسط، وشمال أفريريا، وأوروبا الشرقية، وآسيا الو

. وسوف تُستهل وحدة الرصد فا عام 2016الهادئ، وغرب أفريريا، وأمريكا الالتينية ومنطرة البحر الكاريبا فا عام 
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سوف يصدر لبرامجه. و البرنامجأن تغينر طريرة إدارة  فنن من المفترا. وعند تنفيذ أداة كوميت بصورة كاملة، 2016

 أمر توجيها جديد بشأن استخدام أداة كوميت لتصميم البرامج، وتنفيذها، ورصدها، وإدارة أدائها.  2016خالل عام 

( أن رصد البرامج، وخاصة أنشطة الرصد 1بما يلا:  2015وقد أفاد المفتش العام فا بيان الضمان الخا  به لعام   

، على الرغم من التحسينات التا لوحظت فا هذا للبرنامجطر الرئيسية بالنسبة الميدانا، ال يزال يمثل أحد مجاالت المخا

المستمر من اإلغاثة  البرنامج، ومن بينها انترال البرنامجالمجال؛ ب( أن التحديات المرتبطة بالبيئة التشغيلية المتغيرة فا 

 ألعمال األخر .عمليات الرصد واالستعراا وا تزيد من تعريدإلى بناء الردرة على الصمود، 

 .2016إعطاء األولوية لهذه المسألة خالل عام  البرنامجوسوف يواصل   

علااى اااوابر الرقابااة الداخليااة فااي  2والمسااتو   3تاايرير االرتفاااع ذياار العااادي لعاادد حاااالت الطااوار  ماان المسااتو   (2

تدة والمتزامنة والمصنفة إما من االستجابة للعديد من حاالت الطوارئ المم البرنامج، واصل 2015خالل عام البرنامج. 

فرا  2و 3تنشيط و/أو تمديد االستجابات لحراالت الطروارئ مرن المسرتويين  2015. وشهد عام 2أو المستو   3المستو  

اإليبوال فرا برالعراق، وجمهورية أفريريا الوسطى، والجمهورية العربية السورية والبلدان المحيطة بها؛ والبلدان المترأثرة 

وصرل هرذا الحجرم مرن عربء العمرل إلرى مسرتويات وا، وجنوب السودان، ونيبال، وأوكرانيا، واليمن، وليبيا. غرب أفريري

غير مسبوقة، وأعلى بكثير من تلك التا استعدت هذه المنظمرة لمواجهتهرا. وقرد اسرترعى بعرض كبرار المرديرين االهتمرام 

صل بين الواجبات( بسبب غياب مولفين رئيسيين ترم إلى المخاطرة بتخفيض مستو  الضوابط الداخلية )مثال  لضمان الف

 .3تكليفهم مؤقتا  بتولا عمليات خاصة بحاالت طوارئ من المستو  

على  البرنامجوبينما عمل المديرون على تضييق الفجوات فا ضوابط الرقابة الداخلية، فنن المخاطرة المتعلرة بردرة   

وارئ لل واضحا  فا سجل المخاطر المؤسسية. ويشير التحليل المؤسسا مواجهة مثل هذا المستو  المرتفع من حاالت الط

أيضا  إلى أن المنظمة ككل تستغرق وقتا  أطول من المتوسط لالستجابة لنتائج وتوصيات الهيئات الرقابية؛ وأنه، بحكم 

 الت نرص المولفين.الضرورة، لم تتم مراعاة األُطر الزمنية الستكمال بعض اإلجراءات السياسية الرئيسية بسبب حا

بما يلا: أ( أن التشتت التنظيما فا التعامل مع حاالت  2015أفاد المفتش العام أيضا  فا بيان الضمان الخا  به لعام و  

؛ ب( أن حاالت البرنامجطوارئ عديدة ومتزامنة وممتدة يُعد من بين التحديات المعردة بشكل متزايد، والتا واجهها 

 .النشرشكلت ضغطا  على توافر المولفين، مما أد  إلى تحديات فا  3مستو  الطوارئ العديدة من ال

رصد تأثير المستو  المرتفع وغير المسبوق ألنشطة الطوارئ الممتدة التا يضطلع  البرنامج، سيواصل 2016وخالل عام   

ورية لضمان الحفال على على فعالية ضوابط الرقابة الداخلية، وسوف يتخذ اإلجراءات العالجية الضر البرنامجبها 

 مستويات مناسبة للرقابة الداخلية. 

  :بشأنها إجراءات التحسين الضرورية البرنامجمجاالت أثيرت من قبل، ونّفذ  (ب

، األداة 2004التا استهلت فرا عرام  البرنامج،تُعد عملية تعزيز األداء والكفاءة فا امان تقييم أداء الموظفين بسرعة.  (1

المررولفين وكفرراءتهم، ومحركررا  رئيسرريا  فررا الكثيررر مررن قرررارات التطرروير المهنررا. وفررا بيرران الرقابررة  الرئيسررية لتريرريم أداء

فا المائة فرط من جميع المولفين قد استكملوا العملية السرارية لتعزيرز األداء  50 بأن البرنامج أفاد، 2011الداخلية لعام 

إجرراء  لتحسرين  البرناامجد  السرنوات الخمرس الماضرية، اتخرذ فا الموعد المحدَّد. وعلرى مر 2011والكفاءة بالنسبة لعام 

 .نُفنذتتوقيت ونوعية ترييمات األداء التا 
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، اعتمد المجلرس التنفيرذي اسرتراتيجية جديردة لشرؤون العراملين، أضرافت عناصرر جديردة مرن حيرث أهميرة 2014وخالل عام   

وإنمرا ترييمرات أداء عاليرة الجرودة يمكرن اسرتخدامها لتلبيرة تعزيز األداء والكفراءة، وتتطلرب، لريس مجررد سررعة االسرتكمال، 

برندارة مولفيره بشركل أفضرل. البرناامج لرزم متطلبات استراتيجية شؤون العاملين. وبموجرب اسرتراتيجية شرؤون العراملين، يُ 

لكرا يضرطلع بردوره  ناامجللبرويُعد اختيار المولفين ذوي الكفاءات المناسبة للريرام براألدوار المناسربة أمررا  أساسريا  بالنسربة 

 ةالخا  باالستجابة اإلنسانية وبناء الردرات من أجل العمل على تحريق عالم خاٍل من الجوع. وتروم االستراتيجية على أربع

لزيادة جودة وتوقيت واكتمرال  2015إجراء  فا عام  البرنامجواجبات، أحدها تعزيز عرلية األداء. وتحريرا  لهذه الغاية، اتخذ 

 ه الخاصة بندارة األداء.عمليات

: اتسراق تريريم األداء مرع النترائج عرن طريرق توسريع مريرا  التريريم وتحسرين 2015وتضمَّنت التعزيزات الرئيسية خالل عام   

توجيهات الترييم؛ وتعزيز الصرلة برين األداء والعمليرات األخرر  المتعلررة بمروارد المرولفين، مثرل التنررل، والترقرا/التعيين، 

المهنا، وتوحيرد معرايير األداء بالنسربة لطرائرق العررود المختلفرة، عرن طريرق تطبيرق تعزيرز األداء والكفراءة علرى والتطوير 

 الخبراء االستشاريين، والمولفين المؤقتين، ومتطوعا األمم المتحدة.

رصائية العالمية للمولفين تشير الدراسة االست ،(1)لشؤون العاملين البرنامجوعلى نحو ما ورد أخيرا  فا تحديث استراتيجية   

والمعرايير العالميرة.  2012، مرارنرة بالدراسرة االسترصرائية لعرام البرناامجإلى التحسن فا ثرافة إدارة األداء فرا  2015عام 

فا المائة من المولفين يفهمون كيف يتم ترييم األداء، ويعتردون أنه قد وضرعت  83فا المائة و 76وعلى وجه التحديد، فنن 

 أداء واضحة فا وحداتهم على الترتيب. معايير 

وعمليرة الرقابرة اإلداريرة قردَّمت  البرناامجوبصرف النظر عن المسائل التا ُذكرت أعاله، فنن بيانات الضمان التا وردت من مرديري  -14

 البرناامج، سروف توجره إدارة 2016. وخرالل عرام 2015خرالل عرام  البرناامجضمانا  بشأن فعالية وقوة ضروابط الرقابرة الداخليرة فرا 

، بمرا فرا 2015بالضرمان لعرام مزيدا  من التركيز على الرقابة بالنسبة للمواضيع الرئيسية التا أثارهرا المفرتش العرام فرا بيانره الخرا  

وعمليرة التخطريط االسرتراتيجا الرطرري أ( التغيٌّرات المنهجية الناتجة عن الخطة االستراتيجية الجديدة وإطار النترائج المؤسسرية، ذلك: 

، ب( مراقبررة 2016واسررتعراا اإلطررار المررالا المررررر عرضررها علررى الرردورة الثانيررة للمجلررس التنفيررذي فررا نوفمبر/تشرررين الثررانا 

فيمرا يتعلرق  التحويالت الرائمة على النرد وأساليب العمل؛ ج( الردور الرقرابا للمكاترب اإلقليميرة؛ د( تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت

 بالتكنولوجيا المتغيرة ونماذج العمل.

وسوف تؤدي المخصصات التا اعتمردها المجلرس التنفيرذي دعمرا  للمبرادرات المؤسسرية الحاسرمة، بمرا فرا ذلرك بعرض المجراالت الترا  -15

 . 2016فا عام  وغيرهاه المجاالت من معالجة وتحسين هذ البرنامجأبرزها المفتش العام، إلى تمكين إدارة 

 البيان

تنطوي جميع ضوابط الرقابة الداخلية على قيرود متأصرلة، بمرا فرا ذلرك إمكانيرة التحليرل، وهرا برذلك يمكرن أن تروفر ضرمانات معرولرة  -16

  ية قد تتفاوت بمرور الوقت.فحسب. وعالوة على ذلك، ونظرا  لتغي ر الظروف، فنن فعالية الضوابط الداخل

كانت ُمرضرية خرالل السرنة  البرنامجوبناء على ما تردَّم، أر ، وفرا ألفضل ما لدينا من معرفة ومعلومات، أن نُظم الرقابة الداخلية فا  -17

اإلطرار  -المنظمرات الراعيرة التابعرة للجنرة تريردواي تمشريا  مرع الضروابط الداخليرة للجنرة  2015ديسرمبر/كانون األول  31المنتهية فا 

 (.2013المتكامل )

                                                           
(1)  E-EB.1/2016/4/WFP. 
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)أ( أعراله كجرزء مرن التحسرين المسرتمر لضروابطه  13ملتزم بمعالجة مسائل الرقابة الداخلية والمخاطر المحرددة فرا الفرررة  البرنامجو -18

 الداخلية.

 تم التوقيع على النسخة األصلية

 إرثارين كازين

 2016مار /آذار  30روما،     المديرة التنفيذية
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 العالمي األذذية برنامج

 

 

  األول الكشف

 المالي المركز كشف

 2015 األول كانون/ديسمبر 31 في

 (األمريكية الدوالرات بماليين)
 

 2014 2015 مذكرة 

    

     األصول

    الجارية األصول

 822.0 772.2 2.1 النرد ومعادالت النردية

 854.0 817.2 2.2 األجل الرصيرة االستثمارات

 099.8 2 233.4 2 2.3 الربض المستحرة المساهمات

 578.6 650.1 2.4 المخزونات

 122.2 109.4 2.5 األخر  الربض المستحرة البنود

  4 582.3 4 476.6 

    
    الجارية ذير األصول

 93.1 36.5 2.3 الربض المستحرة المساهمات

 448.9 462.3 2.6  األجل الطويلة االستثمارات

 125.2 144.5 2.7 والمعدات والمنشآت العرارات

 8.9 5.2 2.8 المادية غير األصول

  648.5 676.1 

    
 152.7 5 230.8 5  األصول مجموع

    

    الخصوم

 535.9 513.8 2.9 الجارية الخصوم

 6.2 5.7 2.10 واالستحراقات فعالد المستحرة الحسابات

 10.4 10.6 2.11 المخصصات

 32.8 5.8 2.12 المولفين استحراقات

 535.9   الرروا

 

585.3 

 
    
    

 555.1 601.9 2.11 الجارية ذير الخصوم

 89.6 83.8 2.13 المولفين استحراقات

 644.7 685.7  األجل الطويل الررا

      1 221.6 1 230.0 

    الخصوم عمجمو

 922.7 3 009.2 4  الصافية األصول

    واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 591.3 3 710.7 3 7.1 الصناديق أرصدة

 331.4 298.5 2.15 االحتياطيات

 922.7 3 009.2 4   مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطات

     

 ةتشكل المذكرات المرفرة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالي

 

 

  م     ق                    

 Manoj Juneja       إ ث     

        ي                      ة          

           شؤ         ء       س                  ةإل

 2016   س/آ     30    ، 
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 العالمي األذذية برنامج

 الثاني الكشف

 المالي األداء كشف

 2015 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن

 (األمريكية الدوالرات بماليين)

 

   
2015 2014 

       اإليرادات

 النردية المساهمات
3.1 4 247.9 4 877.8 

 العينية المساهمات
3.2 559.8 503.3 

 العمالت صرف عارأس فرق
3.3 (34.1) (64.7) 

 االستثمارات عائد
3.4 3.7 1.1 

 أخر  إيرادات
3.5 133.6 132.9 

 450.4 5 910.9 4   اإليرادات مجموع

      

     المصروفات

 الموزعة التحويالت الرائمة على النرد
4.1 679.1 845.6 

 الموزعة الغذائية السلع
4.2 1 784.1 1 988.5 

 به المتصلة والخدمات التوزيع
4.3 635.9 650.4 

 األخر  المولفين وتكاليف المولفين واستحراقات والمرتبات، األجور،
4.4 770.6 850.6 

 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستهلكة والمواد اإلمدادات،
4.5 167.3 183.5 

 األخر  والخدمات عليها المتعاقد الخدمات
4.6 645.0 572.8 

 التمويل تكاليف
4.7 2.2 2.4 

 واإلهالك المستهلكات
4.8 52.4 50.3 

 أخر  مصروفات
4.9 79.7 70.5 

 214.6 5 816.3 4   المصروفات مجموع

      

 235.8 94.6   للسنة الفائض

  

 تشكل المذكرات المرفرة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالية.
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 برنامج األذذية العالمي

 
 الكشف الثالث

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 2015ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتهية في 

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 مذكرة 

 أرصدة/المتراكم الفائض

 الصافية األصول مجموع االحتياطيات الفائض الصناديق

 922.7 3 331.4 235.8 355.5 3   2014 األول كانون/ديسمبر 31

 - - (235.8) 235.8  2014 الفائض تخصيص

      2015 في واالحتياطيات الصناديق أرصدة تحركات

 - (32.9) - 32.9 2.15 وإليها االحتياطيات من النرل

 فا مباشرة والمثبتة األجل الطويلة االستثمارات على المتحررة غير الصافية المكاسب

 (8.1) - - (8.1) 2.15 / 2.6 الصندوق رصيد

 94.6 - 94.6 - 7.2 للسنة ضالفائ

 86.5 (32.9) 94.6 24.8  السنة أرناء التحركات مجموع

 009.2 4 298.5 94.6 616.1 3  2015 األول كانون/ديسمبر 31 حتى الصافية األصول مجموع

      

 .تشكل المذكرات المرفرة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالية
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 العالمي األذذية برنامج
 

 الرابع شفالك

 النقدية التدفقات كشف

 2015 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن
 (األمريكية الدوالرات بماليين) 

 
 

 العالمي األذذية برنامج
 

 
 2014 2015 مذكرة

  

     :التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 235.8 94.6   للسنة الفائض

    التشغيلية األنشطة من النردية التدفرات صافا مع( العجز) فائضال لمطابرة التسويات

 50.3 52.4 2.7/2.8 واإلهالك االستهالك

 (1.2) 2.1 2.2 األجل الرصيرة االستثمارات على المتحررة غير( المكاسب) الخسارة

 13.6 (8.3) 2.6 األجل الطويلة االستثمارات على المتحررة غير(المكاسب) الخسارة

 (4.3) (4.1) 2.2/2.6 األجل الطويلة االستثمارات من المستهلكة الريمة فا( زيادةال)

 (0.5) (0.5) 2.13  األجل الطويل الررا من المستهلكة الريمة فا( النرص) 

 2.9 2.7 2.13 األجل الطويل الررا على الفوائد

 86.3 (71.5) 2.4  المخزونات فا النرص( الزيادة)

 (253.1) (77.0) 2.3 الربض المستحرة اهماتالمس فا( الزيادة)

 15.2 12.7 2.5 األخر  المدفوعات فا النرص

 (0.7) (20.3) 2.7 (عينا كتبرع المردمة) والمعدات والمنشآت العرارات فا( الزيادة)

 36.9 (22.1) 2.9  واالستحراقات الدفع المستحرة الحسابات فا الزيادة( النرص)

 (4.5) (0.5) 2.10 المخصصات فا( النرص)

 143.7 47.0 2.11 المولفين استحراقات فا الزيادة

 320.4 7.2  :التشغيلية األنشطة من الصافية النقدية التدفقات

      

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (61.3) 42.5 2.2 األجل الرصيرة االستثمارات فا النرص( الزيادة)

 - 0.1 2.5  الربض مستحرةال الفوائد فا النرص

 (24.5) (16.9) 2.6 األجل الطويلة االستثمارات فا( الزيادة)

 (54.9) (46.4) 2.7 والمعدات والمنشآت العرارات فا( الزيادة)

 (2.2) (1.3) 2.8  المادية غير األصول فا( الزيادة)

 (142.9) (22.0)   االستثمارية األنشطة من الصافية النقدية التدفقات

      

     :التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

 (2.9) (2.7) 2.13 األجل الطويل الررا على المدفوعة الفوائد 

 (5.3) (5.3) 2.13 األجل الطويل الررا من السنوي األصل سداد إعادة

 - (27.0) 2.12 الررا سداد

 (8.2) (35.0)   التمويل أنشطة من الصافية النقدية التدفقات

      

      

 169.3 (49.8)   النقد ومعادالت النقدية في الزيادة صافي

     

 652.7 822.0 2.1 السنة بداية في النقد ومعادالت النقدية

      

 822.0 772.2 2.1 السنة نهاية في النقد ومعادالت النقدية

        

        

 ف المالية.تشكل المذكرات المرفرة جزءا أساسيا من هذه الكشو
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  العالمي األذذية برنامج

  الخامس الكشف

  *الفعلية والمبالغ الميزانية مبالغ بين المقارنة كشف

  2015 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن

  

  

   

 

 المذكرة

    المبلغ المحدد في الميزانية

ي على أساس المبلغ الفعل الميزانية النهائية الميزانية األصلية

 مقارن
الفرق بين الميزانية النهائية 

 والمبلغ الفعلي
 الخطة المحددة األولويات

 6 

     

 بها المتعلرة المباشرة التشغيل وتكاليف األغذية

  
4 522.6 4 957.5 2 673.9 2 283.6 2 446.0 

 بها المتعلرة المباشرة التشغيل وتكاليف والرسائم النرد

  
1 746.7 1 541.2 779.2 762.0 798.0 

 الردرات زيادة
  418.6 617.1 404.3 212.8 211.0 

 402.0 393.4 610.5 003.9 1 758.0   المباشرة الدعم تكاليف

 المباشرة المشروعات لتكاليف الفرعي المجموع

 
  7 445.9 8 119.7 4 467.9 3 651.8 3 857.0 

 واإلدارة البرامج لدعم العادية التكاليف

  
281.8 281.8 280.7 1.1 281.8 

 27.2 9.7 17.5 27.2 9.2    الحاسمة المؤسسية المبادرات

 309.0 10.8 298.2 309.0 291.0   المباشرة ذير للتكاليف الفرعي المجموع

 المجموع

 

 166.0 4 662.6 3 766.1 4 428.7 8 736.9 7    المجموع

           

 .المالية الكشوف ذهه من أساسيا جزءا المرفرة المذكرات تشكل
 

 
 

 .االلتزامات أسا  على الكشف أعد* 
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 مذكرات على الكشوف المالية

 2015ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ 

 : السياسات المحاسبية1المذكرة 

 أساس اإلعداد

على أسا  االستحراق بموجب المعايير المحاسبية الدولية للرطراع العرام،  أعدت الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالما وفرا للمحاسبة -1

باستخدام طريرة التكلفة األصلية، معدلرة برندراج االسرتثمارات بالريمرة العادلرة. وفرا حرال عردم تطررق أحرد المعرايير المحاسربية الدوليرة 

 مالا.لمسألة معينة، يستخدم المعيار المناسب من المعايير الدولية لإلبالغ ال

، فرنن إيررادات المسراهمات المؤكردة كتابرة البرناامجووفرا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدوليرة للرطراع العرام، ومراعراة لطبيعرة أعمرال  -2

معرامالت غيرر التبادليرة. ويعتبرر من المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العرام، إيررادات ال 23تسجل كمعامالت غير تبادلية وفرا للمعيار 

 . 23أنه رغم فرا قيود على استخدام المساهمات فنن تلك الريود ال تفا بتعريف الشرط الوارد فا المعيار  البرنامج

شررة أو بمجررد تسرليمها للشرركاء بصرورة مبا البرناامجعنردما يوزعهرا  التحويالت الرائمة علرى النرردووتردر مصروفات السلع الغذائية  -3

 المتعاونين أو لمردما الخدمة لتوزيعها.

 وأعد كشف التدفرات النردية )الكشف الرابع( باستخدام الطريرة غير المباشرة. -4

الغ، هررا الرردوالر األمريكررا. والمعررامالت التررا تجررر  بغيررر الرردوالر ، سررواء فررا العمررل أو فررا اإلبررالبرنااامجوالعملررة المسررتخدمة فررا  -5

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

حدة عنرد اإلقفرال بنهايرة السرنة. وتررد المكاسرب أو بسعر الصرف المعمول به فا األمم المت العملة المذكورةإلى  الدوالر األمريكاغير 

 الخسائر الناتجة عن ذلك فا كشف األداء المالا.

 النقدية ومعادالت النقد 

جل بمرا فرا ذلرك تتألف النردية ومعادالت النرد من النردية الحاضرة، والنردية المودعة فا المصارف وأسواق النرد والودائع الرصيرة األ -6

 النردية التا يُديرها مدراء االستثمار.

 وتثبت عائدات االستثمارات عند االستحراق مع مراعاة العائد الفعلا. -7

 األدوات المالية 

اقدية لألداة الفنية إلى حين استنفاد حروق تلرا تردفرات نرديرة مرن هرذه طرفا فا األحكام التع البرنامجتثبت األدوات المالية عندما يصبح  -8

 لجميع المخاطر والفوائد المتصلة بملكيتها. البرنامجاألصول أو تحويلها مع تحويل 

ائر ناتجة عن تغير الريمة العادلة فا حسابات وترا  األصول المالية المحتفظ بها لالتجار فيها بالريمة العادلة وتدون أي مكاسب أو خس -9

الفائض أو العجز وتدرج فا كشف األداء المالا فا الفترة التا تنشأ فيها. وتصنف االستثمارات الرصيرة األجل ضمن هذه الفئة نظررا 

عنرا تحريرق مكاسرب أو ومرن ثرم يجروز التصررف فيهرا فرا األجرل الرصرير وهرو مرا قرد ي البرنامجألنه يحتفظ بها من أجل دعم عمليات 

 خسائر فا عملية االتجار. وتصنف المشترات المالية أيضا كأصول محتفظ بها لالتجار فيها.
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والرروا والمبالغ المستحرة الربض ها أصول مالية غير مشترة وتحرق مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مطروحة فا األسواق  -10

. وتضم الرروا والمبالغ المستحرة المساهمات المستحرة الربض نرردا وغيرهرا مرن المبرالغ المطلوبرة والنرديرة ومعرادالت النررد. النشطة

 وتدون الرروا والمبالغ المطلوبة كتكاليف مستهلكة.

يرر المشرترة الترا تنطروي علرى مردفوعات ثابترة أو قابلرة للتحديرد واالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحراق ها األصول المالية غ -11

أو يمكررن لرره االحتفررال بهررا حتررى ترراريخ االسررتحراق. وتضررم  البرنااامجواألصررول واالسررتثمارات المحرردد ترراريخ اسررتحراقها والتررا يعتررزم 

جلين لرألوراق الماليرة لخزانرة الواليرات االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحراق أوراق االتجار المنفصل بالفائردة واألصرل المسر

 المتحدة الداخلة فا حافظة االستثمارات الطويلة األجل والمدونة كتكاليف مستهلكة.

ثمارات واألصول المالية المتاحة للبيع ها أصول مالية غير مشترة وال تصنف فا أي فئة أخر . وتضم األصرول المتاحرة للبيرع االسرت -12

الطويلة األجل بخالف أوراق الخزانة األمريكيرة. ويحرتفظ بهرا بالريمرة العادلرة مرع إثبرات تغيررات الريمرة فرا كشروف تغيررات األصرول 

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

لخصوم المالية غير المشرترة فرا البدايرة بالريمرة العادلرة ثرم تررا  علرى أسرا  التكلفرة المسرتهلكة باسرتخدام طريررة الفائردة وتثبت جميع ا -13

 الفعلية.

 المخزونات 

وهررا تررقُريم بحسررب التكلفررة أو تكلفررة تررقُريّد السررلع الغذائيررة والمررواد غيررر الغذائيررة الحاضرررة بنهايررة الفترررة الماليررة باعتبارهررا مخزونررات،  -14

فا نطاقه، ينترل سند الملكية الرانونيرة للسرلع الغذائيرة عرادة  البرنامجاالستبدال الحالية، أيهما أقل. وبموجب اإلطار الرانونا الذي يعمل 

أن سرند الملكيرة الررانونا قرد انتررل إلى حكومة البلد المتلرا عند نرطة دخولها األولى إلى البلد المتلرا حيرث تصربح قابلرة للتوزيرع. ومرع 

باعتبارهرا مخزونرات ألن  يُرينردها البرناامجفا مخازنه لد  البلردان المتلريرة، إال أن  البرنامجبالنسبة لهذه السلع الغذائية التا يحتفظ بها 

 يحتفظ باإلشراف المادي والرقابة. البرنامج

إذا ققُدمت عينا، كما تشمل جميع التكاليف األخر  المتكبدة إليصرال السرلع  (1) الغذائية تكلفة الشراء أو الريمة العادلةوتشمل تكلفة السلع  -15

عند نرطة دخولها األولى إلرى البلرد المسرتفيد حيرث تصربح جراهزة للتوزيرع. إضرافة لرذلك، ترقُدرج أيرة تكلفرة  البرنامجالغذائية إلى حوزة 

 ه السلع، من قبيل الطحن أو التعبئة فا أكيا . وتقُحدد التكلفة على أسا  المتوسط المرجح.كبيرة تتعلق بتحويل هذ

 المساهمات والبنود المستحقة القبض 

 عند تأكيدها كتابيا من جانب المانحين. كنيراداتتثبت المساهمات  -16

 غ المستحرة الربض صافية البنود المتعلرة باالنخفاا الترديري فا إيرادات المساهمات والحسابات المشكوك فيها.وتعرا المبال -17

 وتقُثبقّت المساهمات العينية المردمة فا صورة خدمات تدعم مباشرة عمليات وأنشطة معتمدة، ولها أثر على الميزانية، ويمكن أن تررا  -18

 بصورة موثوقة، بالريمة العادلة وتريم بها. وتشمل هذه المساهمات استخدام المبانا والمرافق والنرل والمولفين.

وتقُريم التبرعات المردمة فا شكل عرارات ومنشآت ومعردات بالريمرة السروقية العادلرة، وتثبرت كعررارات ومنشرآت ومعردات أو كأصرول  -19

 ملموسة وإيرادات. غير 

                                                           
 رعات عينية أسعار السوق العالمية، والسعر المحدد بموجب اتفاقية المعونة الغذائية، والسعر المحدد فا فاتورة الجهة المانحة.تشمل مؤشرات الريمة العادلة للسلع الغذائية المردمة كتب (1)

 



WFP/EB.A/2016/6-A/1  26 

 

 

 العقارات والمنشآت والمعدات

ترا  قيمرة العررارات والمنشرآت والمعردات بتكلفتهرا األصرلية فرا البدايرة، ثرم بالريمرة األصرلية مطروحرا منهرا االسرتهالك المترراكم وأيرة  -20

ليف االقتراا إن وجدت. وتقُريم التبرعات المردمة فا شركل عررارات خسارة ناتجة عن انخفاا قيمتها بسبب تلفها. وال تتم رسملة تكا

ومنشآت ومعدات بالريمة السوقية العادلة، وتثبت كعرارات ومنشآت ومعدات وإيرادات. ويرد اسرتهالك العررارات والمنشرآت والمعردات 

ا ال تخضع لالستهالك. وعمر االستخدام المردر على امتداد عمر االستعمال باستخدام طريرة المعدل الثابت، إال فا حالة األراضا، فه

 لفئات العرارات والمنشآت والمعدات هو كالتالا:

وتقُثبقَّت تحسينات العرارات المستأجرة كأصول وتريّم بتكلفتها وتخضرع لالسرتهالك علرى امترداد عمرر االسرتعمال المتبررا للتحسرينات أو  -21

 على امتداد عرد اإليجار، أيهما أقل.

 وتجري استعراضات التلف لجميع األصول سنويا على األقل. -22

 األصول ذير المادية

ترا  األصول غير المادية فا البداية بتكلفتها، ثم بريمتها األصلية مطروحا منها االستهالك التراكما وأية خسائر ناجمرة عرن انخفراا  -23

 لتلف. وتريم التبرعات المردمة فا شكل أصول غير مادية بالريمة السوقية العادلة وتثبت كأصول غير مادية وإيرادات.قيمتها بسبب ا

 ويحتسب االستهالك على امتداد عمر االستعمال المردر باستخدام طريرة المعدل الثابت. وعمر االسرتعمال المرردر لفئرات األصرول غيرر -24

 المادية هو كالتالا:

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

 6 البرمجيات المطورة داخليا

 3 البرمجيات المشتراة خارجيا

 3 التراخيص والحروق، وحروق النشر وغيرها من األصول غير المادية

 الفئة
 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات(

  

  المبانا

 40 الدائمة

 5 المؤقتة

 3 أجهزة الحواسيب

 3 المعدات المكتبية

 5 التجهيزات والتركيبات المكتبية

 3 معدات األمن والسالمة

 3 معدات االتصال

 5 المركبات اآللية

 3 معدات الورش
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 استحقاقات الموظفين

 ات التالية من استحراقات المولفين:الفئ البرنامجيقُثبقّت  -25

  شهرا بعد نهاية الفترة المحاسبية التا يردم خاللها المولف خدماته  12استحراقات المولفين الرصيرة األجل التا تستحق كاملة فا

 ذات الصلة؛

 استحراقات ما بعد الخدمة؛ 

 . استحراقات المولفين الطويلة األجل األخر 

منظمة عضو مشاركة فا الصندوق المشترك للمعاشات التراعدية لمولفا األمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمرم  والبرنامج -26

المتحدة لترديم استحراقات التراعد والوفاة والعجز واالستحراقات ذات الصلة إلرى المرولفين. وصرندوق المعاشرات هرو خطرة اسرتحراقات 

)ب( مرن النظرام األساسرا للصرندوق، فرنن عضروية الصرندوق  3أرباب عمرل متعرددين. وعلرى النحرو المحردد فرا المرادة  محددة يمولها

مفتوحة أمام جميع الوكاالت المتخصصة وأي منظمة دولية أو حكومية دولية أخر  تشارك فا نظرام األمرم المتحردة الموحرد للمرتبرات 

 لوكاالت المتخصصة.والبدالت والشروط األخر  للخدمة فيها وفا ا

وتُعرررنا الخطررة المنظمررات المشرراركة للمخرراطر االكتواريررة المرتبطررة بمشرراركة المررولفين الحرراليين والسررابرين للمنظمررات األخررر   -27

لخطرة والتكراليف المشاركة فرا الصرندوق، وتكرون النتيجرة هرا عردم وجرود أسرا  ثابرت وال موثروق بره لتخصريص االلترزام وأصرول ا

والصندوق المشترك للمعاشات التراعدية لمولفا األمم المتحدة، وبالمثل المنظمرات  والبرنامجللمنظمات الفردية المشاركة فا الخطة. 

األخر  المشاركة فا الصندوق، ليسا فا وضع يسمح لهما بتحديد نصيب كل منظمة مشاركة فا التزام االستحراقات المحردد وأصرول 

مرع هرذه الخطرة كمرا لرو كانرت خطرة  البرناامجالتكاليف المرتبطة بالخطة بموثوقية كافية ألغراا المحاسبة. وبالتالا يتعامرل الخطة و

فررا خطررة  البرنااامجمررن المعررايير المحاسرربية الدوليررة للرطرراع العررام. وتثبررت مسرراهمات  25مسرراهمات محررددة وفرررا لمتطلبررات المعيررار 

 صروفات فا كشف األداء المالا.المساهمات خالل الفترة المالية كم

 المبالغ المخصصة والخصوم الطارئة

الترزام قرانونا أو تررديري نتيجرة وقرائع سرابرة ويكرون مرن  البرناامجترصد مخصصات للخصوم والرسوم المستربلية عندما يكون علرى  -28

 بتسوية هذا االلتزام. البرنامجالمرجح مطالبة 

وتدرج االلتزامات المادية األخر  التا ال تفا بمعايير إثبات الخصوم، فا المذكرات على الكشروف الماليرة كخصروم طارئرة عنردما ال  -29

 .البرنامجيتأكد وجودها إال عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أكثر من الوقائع التا ال تخضع كليا لسيطرة 

 ديق واإلبالغ عن الشرائحمحاسبة الصنا

الصناديق أداة محاسبية متوازنة ذاتيرا أنشرئت مرن أجرل بيران المعرامالت المتعلررة بهردف محردد. وتخصرص الصرناديق لغررا ممارسرة  -30

  محاسبة الصناديق، ويبرين فرا أنشطة محددة أو بلوغ أهداف محددة وفرا للوائح وقيود وحدود خاصة. وتعد الكشوف المالية على أسا

 . وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والمصروفات.البرنامجنهاية الفترة المركز الموحد لجميع صناديق 

منفصل من أجرل تريريم األداء الماضرا وتعد الشرائح نشاطا أو مجموعة من األنشطة المتميزة التا تصدر بشأنها معلومات مالية بشكل  -31

جميررع المشررروعات  البرنااامجلكيرران معررين فررا تحريررق أهدافرره أو فررا اتخرراذ الررررارات بشررأن المخصصررات المربلررة للمرروارد. ويصررنف 
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( حسرابات 3( الحساب العام والحسابات الخاصرة؛ 2( حسابات فئات البرامج؛ 1والعمليات وأنشطة الصناديق ضمن ثالث شرائح ها: 

 عن معامالت كل شريحة خالل الفترة المالية وعن األرصدة المحتفظ بها فا نهاية الفترة. البرنامجألمانة والعمليات الثنائية. ويبلغ ا

لجميع الفئات وحسابات فئات البرامج عبارة عن كيان محاسبا أنشأه المجلس ألغراا محاسبة المساهمات واإليرادات والمصروفات  -32

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

والحساب العام هو كيان محاسبا أنشئ بحيرث يسرجل فرا حسرابات منفصرلة، قيمرة اسرترداد تكراليف الردعم غيرر المباشررة، واإليررادات  -33

المختلفة، واالحتياطا التشغيلا والمساهمات المتسلمة التا لم تخصص لفئة برنامجية محّددة أو مشروع مفرد أو مشرروع ثنرائا. وأمرا 

مرن النظرام المرالا، وذلرك ألغرراا المسراهمات  1-5بالنسبة للحسابات الخاصة، فنن المدير التنفيرذي هرو الرذي ينشرئها بموجرب المرادة 

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

. وينشرئها المردير التنفيرذي البرناامجكما أن العمليات الثنائية وغير ذلك من حسرابات األمانرة هرا ترسريمات فرعيرة محرددة مرن صرندوق  -34

تغطيرة المسراهمات الترا يرتم االتفراق مرع الجهرة المانحرة علرى الهردف منهرا ونطاقهرا وإجرراءات من النظام المرالا، ل 1-5بموجب المادة 

 اإلبالغ عنها، فا اتفاقات صناديق ائتمانية معينة.

 5-10لعرام بموجرب المرادة ويحتفظ باالحتياطيات فا الحساب العام بهدف دعم العمليات. ويحتفظ باحتياطا تشغيلا فا إطار الحساب ا -35

من النظام المالا لضمان استمرارية العمليات فا حالة التعرا لنرص مؤقرت فرا المروارد. وباإلضرافة إلرى االحتيراطا التشرغيلا أنشرأ 

 المجلس احتياطيات أخر .

تدخل فا إطار أنشطته العادية، لكنها تتماشى مع أهدافه. وال تسجل أن يُبرم اتفاقات مع أطراف ثالثة لالضطالع بأنشطة ال  للبرنامجو -36

. وبنهايرة السرنة، يسرجل الرصريد الصرافا المردين أو الردائن ألطرراف ثالثرة باعتبراره للبرناامجهذه االتفاقات كرنيرادات أو كمصرروفات 

المحملة على هذه االتفاقات ضمن اإليرادات  مستحق الدفع أو الربض فا كشف المركز المالا تحت الحساب العام. وترد رسوم الخدمة

 األخر .

 مقارنة الميزانيات

علررى أسررا  االلتررزام والكشرروف الماليررة علررى أسررا  االسررتحراق. وفيمررا يتعلررق بكشرروف األداء المررالا تصررنف  البرنااامجوتعررد ميزانيررة  -37

تصنف مصروفات كشوف مرارنرة مبرالغ الميزانيرة والمبرالغ الفعليرة والحسرابات  المصروفات على أسا  طبيعة هذه المصروفات بينما

 السنوية حسب التصنيف الوليفا لعناصر التكلفة.

ضا على ويوافق المجلس على ميزانيات التكاليف المباشرة للعمليات إما بصورة مباشرة أو عن طريق السلطة المفوضة منه. ويوافق أي -38

الخطررة اإلداريررة السررنوية وهررا تشررمل المبررالغ المدرجررة فررا الميزانيررة ألغررراا التكرراليف المباشرررة وتكرراليف دعررم البرررامج واإلدارة 

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

الرذي الكشف الخامس: المرارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية المحسوبة على نفرس األسرا   -39

ق بين تطاب 6حسبت عليه مبالغ الميزانية. ونظرا لالختالف بين األسس التا يستند إليها إعداد الميزانية والكشوف المالية، فنن المذكرة 

 المبالغ الفعلية الواردة فا الكشف الخامس والمبالغ الفعلية الواردة فا الكشف الرابع: التدفرات النردية.

هرو تضمن الكشف الخامس عمودا  جديدا ، ي 2015واعتبارا  من عام . للبرنامج التشغيليةوتمثل الميزانية فا الكشف الخامس المتطلبات  -40

هرو البرناامج أن  ةمراعامع  متوقعة الترديريةالخطة المحددة األولويات، الذي يشكل خطة عمل ذات أولويات مستندة إلى المساهمات ال

منظمة ممولة طوعيا  وأن عملياته وإدارته المالية تعتمدان بالتالا على مستو  التمويرل الروارد فعليرا. وتررد الخطرة المحرددة األولويرات 
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دعم العاديرة لر تكراليفاللجرزء التكراليف المباشررة وفرا خطرة اإلدارة وهرا تتضرمن خطرة عمرل مؤقترة ومحرددة األوليرات  بشكل مفصرل

 المحددة فا الميزانية والمبادرات المؤسسية الحاسمة لجزء التكاليف غير المباشرة. البرامج واإلدارة
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 : النقدية ومعادالت النقد1-2المذكرة 

  
2015 2014 

 لدوالرات األمريكيةبماليين ا 

   

   النقدية ومعادالت النقد

 111.1 153.1 الحسابات المصرفية والنردية فا المرر

 122.6 81.8 الحسابات المصرفية والنردية فا المكاتب اإلقليمية والمكاتب الرطرية

 388.1 398.7 حسابات األسواق المالية وحسابات الودائع فا المرر 

 200.2 138.6 لنرد المحتفظ بها لد  مدراء االستثمارالنردية ومعادالت ا

 822.0 772.2 مجموع النقدية ومعادالت النقد

ويحتفظ بالنردية الالزمة ألغراا اإلنفاق الفوري فا حسرابات نرديرة ومصررفية. أمرا األرصردة فرا حسرابات السروق الماليرة  -41

 فا غضون مهلة قصيرة. وحسابات اإليداع فها متاحة

 : االستثمارات القصيرة األجل2-2المذكرة 

  
2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   االستثمارات القصيرة األجل

 846.1 809.5 االستثمارات الرصيرة األجل

 7.9 7.7 (6-2الجزء الجاري من االستثمارات الطويلة األجل )المذكرة 

 854.0 817.2 ت القصيرة األجلمجموع االستثمارا

تنرسم االستثمارات الرصيرة األجل إلى شرريحتين مرن الحروافظ لكرل منهمرا أفرق اسرتثماري متميرز وتسرير وفرق مبرادئ توجيهيرة محرددة  -42

وللررت عنررد  2015كبيررر فررا عررام  لالسررتثمار وتخضررع لريررود محررددة. ولررم تتغيررر مالمررح مخرراطر االسررتثمارات الرصرريرة األجررل بشرركل

 مستويات منخفضة جدا فا سياق بيئة سوقية اتسمت باالنخفاا المطلق. 

مليرون دوالر  846.1) 2015ديسرمبر/كانون األول  31مليرون دوالر أمريكرا فرا  809.5وبلغت قيمرة االسرتثمارات الرصريرة األجرل  -43

مليون دوالر أمريكا للسرندات الترا تصردرها  367.7(. ومن هذا المبلغ خصص ما قيمته 2014ون األول ديسمبر/كان 31أمريكا فا 

(؛ وخصررص مبلررغ 2014ديسرمبر/كانون األول  31مليررون دوالر أمريكرا فررا  371.6أو تضرمنها الحكومررات أو الوكراالت الحكوميررة )

( كما خصص مبلغ 2014ديسمبر/كانون األول  31أمريكا فا مليون دوالر  312.8مليون دوالر أمريكا لسندات الشركات ) 299.0

(. 2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  161.7مليون دوالر أمريكا لألوراق المالية المضمونة بأصول ) 142.8

سرؤول عرن إدارة األوراق الماليرة وهذه االستثمارات مسجلة بالريمة العادلة على أسا  الترييم الذي يجريه مصرف اإليرداع المسرترل الم

 وحفظها.

، اقتصر استخدام المشترات فا مجال االستثمارات الرصيرة األجل علرى السرندات اآلجلرة، ورئرا 2015ديسمبر/كانون األول  31وفا  -44

ريمة االسمية لألدوات المالية المشترة المحتفظ بها فا أن مسألة االستثمار فا المشترات المعرضة للمخاطر ليست بذات أهمية. وبلغت ال

 (.2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا 21.6) مليون دوالر أمريكا 11.7الحافظة االستثمارية 
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 ويبين الجدول التالا مركز حسابات االستثمارات الرصيرة األجل خالل السنة: -45

 2014 

 إاافات/

 )استقطاعات( صافية

الفوائد 

 المستلمة/

 المستهلكة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 المتحققة 

 صافي المكاسب/

)الخسائر( ذير 

  المتحققة

2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 809.5 (2.1) (3.7) 10.9 (41.7) 846.1 استثمارات قصيرة األجل

رات طويلة الحصة الحالية من استثما

 7.7 - - 0.4 (0.6) 7.9 األجل 

 817.2 (2.1) (3.7) 11.3 (42.3) 854.0 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

صررافا  ويشرمل هرذا االنخفراامليرون دوالر أمريكرا.  36.8االسرتثمارات الرصريرة األجرل بمررا يعرادل  انخفضرت، 2015وخرالل عرام  -46

مليون دوالر أمريكا المعروا فا مطابرة الفائض مع التدفرات النردية التشغيلية فا كشف التدفرات  2.1غير المتحررة وقدره  رالخسائ

مليون دوالر أمريكرا، وقرد ُعرضرت أيضرا فرا  0.4النردية، والفائدة المستهلكة عن الجزء الجاري من االستثمار الطويل األجل البالغة 

مليون دوالر أمريكا. أما الرصيد المتبرا، وقدره  4.1ادة فا الريمة المستهلكة لالستثمار الطويل األجل البالغة المطابرة كجزء من الزي

مليررون دوالر  7.4دوالر أمريكررا، فهررو معررروا فررا كشررف الترردفرات النرديرة تحررت أنشررطة االسررتثمار، صررافيا مررن مبلررغ  ونملير 42.5

 جل إلى استثمارات قصيرة األجل.أمريكا معاد تصنيفه من استثمارات طويلة األ

 : المساهمات المستحقة القبض3-2المذكرة 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :التركيبة

 099.8 2 233.4 2 جارية 

 93.1 36.5 غير جارية 

 192.9 2 269.9 2 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض

   

 166.5 2 178.3 2 المساهمات النردية

 123.9 205.2 المساهمات العينية

 290.4 2 383.5 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (75.9) (92.2) مخصص ألغراا انخفاا إيرادات المساهمات

 (21.6) (21.4) مخصص ألغراا الحسابات المشكوك فيها

 192.9 2 269.9 2 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض

شرهرا بينمرا المسراهمات غيرر المسرتحرة  12تتعلرق المسراهمات الجاريرة المسرتحرة الرربض بالمسراهمات المؤكردة المسرتحرة فرا غضرون  -47

 .2015ديسمبر/كانون األول  31شهرا من  12الربض غير الجارية ها مساهمات مستحرة بعد 

وتتعلق المساهمات المستحرة الربض بمساهمات الجهات المانحة فرا فئرات البررامج، والعمليرات الثنائيرة، والصرناديق االسرتثنائية أو فرا  -48

استخدام المساهمة فا مشروع أو  البرنامجالحساب العام أو الحسابات الخاصة. وقد تشمل مساهمات الجهات المانحة قيودا تتطلب من 

 ن وفا إطار زمنا محدد.نشاط معي
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 ويبين الجدول التالا تكوين المساهمات المستحرة حسب سنة التأكيد:  -49

 2015 2014 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية  النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية 

     سنة التيكيد

2015 1 879.2 77   

2014 469.5 19 2 061.1 88 

 12 296.1 4 108.5 وما قبلها 2013

 100 357.2 2 100 457.2 2 المجموع الفرعي

 - (66.8) - (73.7) تسويات إعادة الترييم )المساهمات المستحرة الربض بغير الدوالر األمريكا(

 100 290.4 2 100 383.5 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

 تعرا المساهمات المستحرة الربض مخصوما منها المخصصات المتعلرة بانخفاا إيرادات المساهمات والحسابات المشكوك فيها. -50

سراهمات المسرتحرة الرربض والمخصصات المرصودة لتغطية االنخفاا فا إيرادات المساهمات ها مبلغ يرردر ألي تخفيضرات فرا الم -51

 وإيراداتها عندما تنتفا الحاجة إلى تمويل المشروع الذي كانت المساهمات تتعلق به. وتستند هذه المخصصات إلى الخبرة السابرة.

 :2015وفيما يلا تغيرات المخصصات ألغراا االنخفاا فا اإليرادات المحصلة من المساهمات فا عام  -52

 
 2015 الزيادة/)النقص( االستخدام 2014

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

 مجموع المخصصات ألذراض االنخفاض في عائد المساهمات
75.9 (50.9) 67.2 92.2 

ر أمريكرا. ويسرجل هرذا االنخفراا كاسرتخدام مليرون دوال 50.9، بلغ االنخفاا فرا المسراهمات المسرتحرة الرربض 2015وخالل عام  -53

 للمخصصررررررات المنشرررررررأة مرابررررررل االنخفررررررراا فرررررررا إيرررررررادات المسررررررراهمات ويرررررردرج فرررررررا كشرررررررف المركررررررز المرررررررالا. وفرررررررا

مليررون دوالر أمريكررا. وبنرراء علررى ذلررك فرررد  92.2، بلغررت المخصصررات الترديريررة النهائيررة المطلوبررة 2015ديسررمبر/كانون األول  31

 مليون دوالر أمريكا كتسوية إليراد المساهمات النردية للفترة ويرد بيانها فا كشف األداء المالا.  67.2سجلت زيادة قدرها 

وتتعلق مخصصات الحسابات المشكوك فيها بالشطب المتوقع للمساهمات المستحرة الربض عندما يتم تكبد المصروفات الفعلية، دون  -54

تظر أن تردم الجهات المانحة التمويل. ويتطلب الشطب الفعلا تحويال من الحساب العام وموافرة من المديرة التنفيذية أن يكون من المن

دوالر أمريكا. 10 000ألي مبلغ يزيد على 
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 وتردر مخصصات الحسابات المشكوك فيها بالنسب التالية من المساهمات المستحرة الربض.  -55

 النسبة المئوية  :ذير المدفوعةالمساهمات المستحقة القبض 

  

 75 أكثر من أربع سنوات 

 25 سنوات  4و 3بين 

  سنوات 3بين سنتين و
5 

 بين سنتين أو أقل
0 

 :2015وفيما يلا تغير مخصصات الحسابات المشكوك فيها فا عام  -55

 2015 الزيادة/)النقص( االستخدام 2014 

 الدوالرات األمريكية بماليين 

     

 21.4 3.7 (3.9) 21.6 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

مليون دوالر أمريكا. وسجلت هذه المساهمات المشطوبة كاسرتخدام  3.9، شطبت مساهمات مستحرة الربض قدرها 2015وخالل عام  -56

، بلغرت المخصصرات الترديريرة 2015ديسرمبر/كانون األول  31نهرا فرا كشرف المركرز المرالا. وفرا للحسابات المشكوك فيها ويرد بيا

مليون دوالر أمريكا  3.7مليون دوالر أمريكا. وبناء على ذلك، سجلت زيادة قدرها  21.4النهائية المطلوبة للحسابات المشكوك فيها 

 كمصروفات للفترة، ويرد بيانها فا كشف األداء المالا.

 : المخزونات4-2ذكرة الم

المررواد  –الجردوالن التاليرران يبينران حركررة المرواد الغذائيررة وغيرر الغذائيررة خرالل العررام. ويبرين الجرردول األول مجمروع قيمررة المخزونرات  -57

مطابررة مخزونرات األغذيرة الترا تعبرر عرن  على النحو الوارد فا كشف المركز المالا. ويبرين الجردول الثرانا –الغذائية وغير الغذائية 

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

  2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 442.3 506.2 السلع الغذائية الحاضرة

 123.5 128.5 السلع الغذائية الموجودة فا النرل العابر

 565.8 634.7 المجموع الفرعي للسلع الغذائية

 (2.8) (3.2) خصم التالف من األغذية

 563.0 631.5 مجموع السلع الغذائية

 15.8 18.8 المواد غير الغذائية

 (0.2) (0.2) خصم التالف من غير األغذية

 15.6 18.6 مجموع المواد ذير الغذائية

 578.6 650.1 مجموع المخزون
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 2014 2015 ة السلع الغذائيةمطابق

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 648.8 563.0 المخزونات االفتتاحية

 3.0 2.8 مخصص التلف  –الخصم 

 185.8 1 131.6 1 المشتريات من السلع الغذائية

 444.6 448.9 المساهمات العينية المستلمة

 271.2 264.7 النرل والتكاليف المتصلة به

 553.4 2 411.0 2 المخزونات المتاحة للتوزيعمجموع 

 (987.6 1) (776.3 1) مطروحا منه: السلع الغذائية الموزعة

 (2.8) (3.2) مخصص التالف من األغذية

 563.0 631.5 مجموع السلع الغذائية

 مليررررررون دوالر أمريكررررررا 1 748.1غذائيررررررة الموزعررررررة بلغررررررت قيمررررررة المررررررواد الغذائيررررررة وغيررررررر ال 2015وفيمررررررا يتعلررررررق بعررررررام  -58

مليون دوالر أمريكرا  1 776.3( على النحو الوارد فا كشف األداء المالا. ومن هذا المبلغ يتعلق 2014مليون دوالر فا  1 988.5)

 (.2014دوالر فا عام  مليون 0.9مليون دوالر و 1 987.6مليون دوالر أمريكا بالمواد غير الغذائية ) 7.8بالسلع الغذائية ومبلغ 

وبالنسبة للسلع الغذائية، تقُحسب علرى المخزونرات التكراليف المتكبردة حترى أول نرطرة دخرول إلرى البلرد المسرتفيد. وتشرمل هرذه التكراليف  -59

إلى بلدان غير ساحلية النرل البري فا بلدان تكاليف الشراء والنرل البحري ورسوم الموانئ، كما تشمل فا حال السلع الغذائية الموجهة 

 العبور.

لتتبرع األغذيرة، بالحصرر المرادي للمخرزون وتريرقّم علرى أسرا   البرناامجويجري التأكد مرن كميرات السرلع الغذائيرة، المرأخوذة مرن نظرم  -60

 المتوسط المرجح.

فرا دبرا وفرا مخرازن اسرتراتيجية متنوعرة تُرديرها شربكة  البرنامجخزونات المواد غير الغذائية المحتفظ بها فا مستودعات وتشمل الم -61

 مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية.

خيرام التخرزين، ووحردات معالجرة الميراه، ومجموعرات الطاقرة وتشمل المرواد غيرر الغذائيرة مرا يلرا: المبانا/المخرازن مسربرة الصرنع، و -62

 الشمسية، والهواتف الخلوية، واألغطية الواقية، واإلطارات، وقطع الغيار، والمركبات ذات المحركات.

مليررون دوالر  634.7ن متررري قيمتهررا مليررون طرر 1.1، بلغررت كميررة السررلع الغذائيررة فررا المخررازن 2015ديسررمبر/كانون األول  31وفررا  -63

مليررون دوالر  565.8مليررون طررن متررري قيمتهررا  0.9، كانررت كميررة المخزونررات تبلررغ 2014ديسررمبر/كانون األول  31أمريكررا. وفررا 

 أمريكا.

 0.51ا  الخبرة السابرة بما نسبته ورصد مخصص للتلف لما يحتمل من خسارة وتلف فا المخزونات. وحدد هذا المخصص على أس -64

ما نسبته  2014فا المائة من المواد غير الغذائية. وبلغت المخصصات لألغذية فا عام  1.05فا المائة من مجموع السلع الغذائية و

ي تلف أو ترادم. وخالل فا المائة للمواد غير الغذائية. وتريقَّم المخزونات باعتبارها صافية بعد اقتطاع قيمة أ 1.04فا المائة، و 0.49

مليون دوالر أمريكا يمثل  0.3مليون دوالر أمريكا يمثل مجموع قيمة السلع الغذائية التالفة و 4.3، تم تسجيل مبلغ 2015عام 

ديسمبر/كانون  31مجموع قيمة المواد غير الغذائية التالفة باعتبار ذلك استخداما لمخصص التلف فا كشف المركز المالا. وحتى 

مليون دوالر أمريكا. وبناء على ذلك، ترد فا كشف األداء  3.4، أصبح المخصص النهائا المردر والمطلوب للتلف 2015ل األو

مليون دوالر أمريكا. 5.0المالا زيادة فا مخصص التلف قدرها 
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 :2015رد فيما يلا تغير مخصصات المواد التالفة فا عام يو -65

 2015 الزيادة/)النقص( االستخدام 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 3.2 4.7 (4.3) 2.8 المخصص الخا  بالتالف من األغذية

 0.2 0.3 (0.3) 0.2 المخصص الخا  بالتالف من غير األغذية

 3.4 5.0 (4.6) 3.0 مجموع المخصصات

 : البنود المستحقة القبض األخر 5-2المذكرة 

 

 

 

 

 

 

 والسلف المدفوعة للبائعين ها مدفوعات تردم سلفا عن توريد البضائع والخدمات. -66

فين ها ألغراا منحة التعليم، ومعونات اإليجار، والسفر وغير ذلرك مرن اسرتحراقات المرولفين. وال تحسرب والسلف المدفوعة للمول -67

 أي فوائد على هذه السلف وفرا للنظامين اإلداري واألساسا للمولفين.

ات المردمرة والفوائرد المتحرررة المسرتحرة الرربض وضرريبة وتشمل المتنوعات المستحرة الربض المبالغ المستحرة من الزبرائن عرن الخردم -68

 الريمة المضافة فا الحاالت التا لم يتم فيها الحصول على إعفاء ضريبا مباشر من الحكومات.

ابات المشركوك فيهرا. وحترى وتخضع البنود األخر  المستحرة الربض الستعراا لتحديد ما إذا كان األمر يتطلب أي مخصصات للحس -69

 37.8مليرون دوالر أمريكرا، منره  38.4، وصلت المخصصات الترديرية النهائية المطلوبرة إلرى مبلرغ 2015ديسمبر/كانون األول  31

 30.6مليون دوالر أمريكا للمبالغ األخرر  المسرتحرة الرربض ) 0.6مليون دوالر أمريكا لضريبة الريمة المضافة المستحرة الربض، و

مليرون دوالر أمريكرا لمبرالغ أخرر  مسرتحرة الرربض فرا عرام  1.0يون دوالر أمريكا لضرريبة الريمرة المضرافة المسرتحرة الرربض ومل

2014.) 

 :2015وترد فيما يلا تغييرات مخصصات الحسابات المشكوك فيها خالل عام  -70

 
 2015 دة التقييمتسوية إعا الزيادة/)النقص( االستخدام 2014

 
 بماليين الدوالرات األمريكية 

 مجموع المخصصات للحسابات المشكوك فيها
31.6 - 7.7 (0.9) 38.4 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 35.5 31.5 السلف المدفوعة للبائعين

 29.9 25.3 السلف المدفوعة للمولفين

 6.8 0.3 (11اتفاقات أطراف ثالثة مستحرة الربض )المذكرة 

 81.6 90.7 متنوعات مستحرة الربض

 153.8 147.8 مجموع البنود المستحقة القبض قبل المخصص

 (31.6) (38.4) حسابات المشكوك فيهامخصص خصوم ال

 122.2 109.4 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخر 
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 ، لم يكن هناك أي شطب للمبالغ األخر  المستحرة الربض. 2015وخالل عام  -71

 عادة الترييم عملية إعادة ترييم مخصصات الحسابات المشكوك فيها المرومة بعمالت غير الدوالر األمريكا.وتنعكس فا تسوية إ -72

. وبناء عليه، سجلت زيرادة مليون دوالر أمريكا 38.4المخصصات الترديرية المطلوبة ، بلغت 2015ديسمبر/كانون األول  31وحتى  -73

 ون دوالر أمريكا كمصروفات للفترة ويرد بيانها فا كشف األداء المالا.ملي 7.7قدرها 

 : االستثمارات الطويلة األجل6-2المذكرة 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 77.0 73.1 األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

 (7.9) (7.7) (2-2الجزء الجاري )المذكرة 

 69.1 65.4 ألجل من األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدةالجزء الطويل ا

   

 187.8 200.5 السندات

 192.0 196.4 األسهم

 379.8 396.9 مجموع السندات واألسهم

 448.9 462.3 مجموع االستثمارات الطويلة األجل

مارات فرا أوراق االتجرار المنفصرل بالفائردة واألصرل المسرجلين لرألوراق الماليرة لخزانرة وتتألف االستثمارات الطويلة األجل من اسرتث -74

 ( واستثمارات السندات واألسهم. STRIPSالواليات المتحدة )

راق. وقرد وزع أجرل اسرتحراق ويرقُحتفظ بهرا حترى أجرل االسرتح 2001وقد اشتقُريت أوراق خزانرة الواليرات المتحردة فرا سربتمبر/أيلول  -75

سررنة لتمويررل مرردفوعات التزامررات الفائرردة واألصررل علررى قرررا للسررلع طويررل األجررل مررن إحررد   30األوراق علررى مراحررل خررالل فترررة 

(، معينرة عملتره برنفس عملرة أوراق االتجرار ولرنفس الفتررة. وال تحمرل هرذه األوراق فائردة 13-2الوكاالت الحكوميرة المانحرة )المرذكرة 

فا  5.50وقد اشتقُريت بخصم على قيمتها االسمية؛ ويتصل الخصم بصورة مباشرة بأسعار الفائدة السائدة وقت الشراء والبالغة  اسمية

المائة حتى أجل استحراق األوراق ذات الصلة. ويساوي الجزء الجاري مرن األوراق المبلرغ المطلروب لتسروية االلتزامرات الماليرة علرى 

 الررا الطويل األجل.

، 2015ديسرمبر/كانون األول  31وال تثبت التغيرات فا الريمرة السروقية السرتثمارات األوراق الماليرة لخزانرة الواليرات المتحردة. وفرا  -76

 (.2014ل ديسمبر/كانون األو 31مليون دوالر أمريكا فا  96.7مليون دوالر أمريكا ) 90.2بلغت الريمة السوقية لهذا االستثمار 

ومن غير المنتظر البرنامج وتعتبر االستثمارات فا السندات واألسهم كمرادير محتفظ بها لتغطية خصوم استحراقات ما بعد الخدمة فا  -77

تمويل العمليات الجارية، فنن الجارية. ورغم تخصيص تلك االستثمارات لهذه الغاية، وعدم إتاحتها لالبرنامج أن تُستخدم لدعم عمليات 

مرن  25االستثمارات ال تخضع لريود قانونية منفصلة وال تستوفا الشروط الالزمة العتبارها من أصول الخطرة وفررا  لتعريرف المعيرار 

 المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام المعنون استحراقات المولفين.

المؤشرر العرالما لجميرع البلردان لرد  شرركة مورغران ستثمارات من خرالل سرتة صرناديق إقليميرة تترولى تتبرع تركيرب وأداء وتولَّف اال -78

وهرذه التركيبرة االسرتثمارية تتريح االسرتثمار فرا أسرواق نترناشريونال، وهرو مؤشرر معتمرد ألسرهم جميرع أسرواق العرالم. استانلا كابيترال 

 وبمعدالت للمخاطرة وإيرادات تعكس المؤشر المذكور. األسهم العالمية على أسا  غير نشط
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مليون دوالر أمريكا عن زيادة قيمرة أصرول  17.1ونتجت الزيادة فا خدمة السندات واستثمارات األسهم الطويلة األجل البالغة قيمتها  -79

لمبرالغ لصرناديق ومشرروعات تتعلرق باسرتحراقات المرولفين. ويسرتثمر مستثمرة ومن استثمار أموال نردية فا سرندات وأسرهم، وقيردت ا

 50والترا ترضرا باسرتثمار  بالبرناامجمليون دوالر أمريكا تمشيا مع سياسة تخصيص األصول الخاصرة  31.6التحويل النردي البالغ 

ة منهررا فررا أسررهم عالميررة. وهررذه فررا المائرر 50فررا المائررة مررن األمرروال المخصصررة لتغطيررة اسررتحراقات المررولفين فررا سررندات عالميررة و

االسررتثمارات مسررجلة بالريمررة العادلررة علررى أسررا  التريرريم الررذي يجريرره مصرررف اإليررداع المسررترل المسررؤول عررن إدارة األوراق الماليررة 

 وحفظها.

 : 2015وترد فيما يلا تحركات حسابات االستثمارات الطويلة األجل فا عام  -80

 
2014 

 إاافات/

 )اقتطاعات(

 الفوائد

 المستلمة/ المستهلكة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( 

 المتحققة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( ذير 

 المتحققة

2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       
 396.9 0.2 (20.1) 5.5 31.5 379.8 السندات واألسهم

االستثمار فا األوراق المالية 

 65.4 - - 3.7 (7.4) 69.1 المتحدة  لخزانة الواليات

مجموع االستثمارات الطويلة 

 462.3 0.2 (20.1) 9.2 24.2 448.9 األجل

مليون دوالر أمريكرا. وتعامرل السرندات واألسرهم الطويلرة األجرل  13.4، زادت االستثمارات الطويلة األجل بمردار 2015وخالل عام  -81

مليرون دوالر أمريكرا( الترا تعامرل كاسرتثمارات  19.5) األدوات الماليرة المشرترةأصول متاحة للبيرع باسرتثناء االسرتثمار فرا  على أنها

الصافية غير المتحررة  الخسائرمحتفظ بها لتداول األصول المالية. ولذلك، فننه بموجب المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام، ُحولت 

مليون دوالر أمريكا والمرتبطة باألصول المالية التا تعامل على أنها متاحرة للبيرع، إلرى أصرول صرافية يررد بيانهرا  8.1والبالغ قدرها 

براألدوات مليرون دوالر أمريكرا المرتبطرة  3.6الصافية غيرر المتحرررة البالغرة  المكاسبفا كشف تغيرات األصول الصافية. وتُعرا 

مليرون دوالر أمريكرا المتعلررة بفرروق العملرة األجنبيرة فرا كشرف األداء  4.6المتحرررة البالغرة  الصافية غيرر والمكاسب المالية المشترة

مليون دوالر أمريكا فا مطابرة  3.7المالا. ويرد بيان الفائدة المستهلكة على االستثمارات فا أوراق خزانة الواليات المتحدة وقدرها 

 4.1ت النردية، كجزء من الزيادة فا الريمة المستهلكة لالستثمار الطويل األجل البالغة فائض التدفرات النردية التشغيلية فا كشف التدفرا

مليررون دوالر أمريكررا معرراد  16.9مليررون دوالر أمريكررا، صررافيا مررن مبلررغ  7.4مليررون دوالر أمريكررا. أمررا الرصرريد المتبرررا، وقرردره 

 نه معروا فا كشف التدفرات النردية تحت أنشطة االستثمار.تصنيفه من استثمارات طويلة األجل إلى استثمارات قصيرة األجل، فن
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 : العقارات والمنشآت والمعدات7-2المذكرة 

 
  االستهالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 إاافات
بنود تم التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 

 31في 

ر/كانون ديسمب

 2014األول 

 مصروفات االستهالك

بنود تم 

التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المبانا

 20.3  (2.7) - (0.6) (2.1)  23.0 - 0.6 22.4 الدائمة

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

 1.6  (9.3) - (1.0) (8.3)  10.9 - 1.0 9.9 أجهزة الحواسيب 

 5.4  (20.5) 0.2 (3.4) (17.3)  25.9 (0.2) 2.8 23.3 المعدات المكتبية

التجهيزات والتركيبات 

 المكتبية
0.4 - - 0.4  (0.2) - - (0.2)  0.2 

 1.0  (4.5) 0.1 (1.0) (3.6)  5.5 (0.1) 0.4 5.2 معدات األمن والسالمة

 2.5  (6.7) - (1.5) (5.2)  9.2 - 1.7 7.5 معدات االتصاالت

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

 2.5  (4.3) - (1.2) (3.1)  6.8 - 2.2 4.6 معدات الورش

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

 2.9  - - - -  2.9 - 2.5 0.4 األصول الثابتة قيد اإلنشاء

 144.5  (206.1) 4.6 (47.3) (163.4)  350.6 (5.5) 67.5 288.6 المجموع
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  االستهالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

انون ديسمبر/ك

 2013األول 

 إاافات

بنود تم 

التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 مصروفات االستهالك

بنود تم 

التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المبانا

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

 30.5  (36.0) 1.2 (11.1) (26.1)  66.5 (1.6) 14.1 54.0 المؤقتة

 1.6  (8.3) - (1.3) (7.0)  9.9 (0.1) 0.9 9.1 أجهزة الحواسيب 

 6.0  (17.3) 0.7 (3.0) (15.0)  23.3 (1.0) 5.2 19.1 المعدات المكتبية

التجهيزات والتركيبات 

 المكتبية
0.4 - - 0.4  (0.2) - - (0.2)  0.2 

معدات األمن 

 والسالمة
4.2 1.1 (0.1) 5.2  (2.8) (0.9) 0.1 (3.6)  1.6 

 2.3  (5.2) 0.1 (1.2) (4.1)  7.5 (0.1) 1.9 5.7 معدات االتصاالت

 54.5  (75.4) 3.2 (19.3) (59.3)  129.9 (3.8) 26.7 107.0 المركبات اآللية

 1.5  (3.1) - (1.0) (2.1)  4.6 (0.1) 1.1 3.6 معدات الورش

تحسينات المبانا 

 المستأجرة
17.1 2.0 (0.6) 18.5  (9.8) (2.8) 0.4 (12.2)  6.3 

األصول الثابتة قيد 

 اإلنشاء
2.4 0.3 (2.3) 0.4  - - - -  0.4 

 125.2  (163.4) 5.7 (41.1) (128.0)  288.6 (9.8) 59.7 238.7 المجموع

، تمثلت اإلضافات الرئيسية المتصلة بالعرارات والمنشآت والمعدات فا المبانا المؤقتة والمركبات. 2014و 2015وخالل عاما  -82

، 2015ديسمبر/كانون األول  31هية فا وبلغ مجموع صافا المشتريات )بعد اقتطاع البنود التا تم التصرف فيها( خالل الفترة المنت

مليون دوالر  20.3( منه مبلغ 2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  49.9مليون دوالر أمريكا ) 62.0ما يعادل 

ت أمريكا يتعلق بمنح عينية فا صورة عرارات ومنشآت ومعدات. وترد اإلضافات أو التخفيضات المتصلة بالعرارات والمنشآ

 47.3والمعدات أو التخفيضات الناجمة عن التصرف فيها فا كشف المركز المالا، بينما ترد مصروفات االستهالك للسنة وقدرها 

 (.2014مليون دوالر أمريكا فا عام  41.1مليون دوالر أمريكا فا كشف األداء المالا )

دوالر أمريكا. وها تستهلك على امتداد  5 000عدات إذا بلغت تكلفتها أو تجاوزت حدا أدنى قدره وتُرسمل العرارات والمنشآت والم -83

 عمر االستعمال الترديري باستخدام طريرة المعدل الثابت. ويجري دوريا استعراا مستو  الحد األدنى.

عرن أي تراجرع  2015ا قيمتها. ولم يسفر االسرتعراا الرذي أجرري فرا عرام وتخضع األصول الستعراا سنوي لتحديد أي تراجع ف -84

 فا قيمة العرارات والمنشآت والمعدات. 
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 : األصول ذير المادية 8-2المذكرة 

 
  االستهالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 إاافات
بنود تم التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2015األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 مصروفات اإلهالك
بنود تم التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2015األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

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

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

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

 األصول ذير المادية قيد اإلنشاء
1.9 0.1 (1.9) 0.1  - - - -  0.1 

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

 

 

 

 

  االستهالك المتراكم  التكلفة
صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 إاافات
بنود تم التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2014األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 مصروفات اإلهالك
بنود تم التصرف 

 فيها/تحويلها

 31في 

كانون ديسمبر/

   2014األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 6.7  (44.3) - (8.4) (35.9)  51.0 (0.1) 1.1 50.0 البرمجيات المطورة داخليا

 0.2  (2.5) - (0.7) (1.8)  2.7 - - 2.7 البرمجيات المشتراة خارجيا 

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

األصول ذير المادية قيد 

 اإلنشاء
0.7 1.2 - 1.9  - - - -  1.9 

 8.9  (47.3) - (9.2) (38.1)  56.2 (0.1) 2.3 54.0 مجموع األصول ذير المادية

أمريكرا، إال فيمرا يتعلرق بالبرمجيرات المطرورة داخليرا  دوالر 5 000تُرسمل األصول غير المادية إذا زادت تكلفتها عن حرد أدنرى يبلرغ  -85

دوالر أمريكا. وال تتضمن الريمة المرسملة للبرمجيات المطرورة داخليرا التكراليف المتعلررة برالبحوث  100 000حيث يبلغ الحد األدنى 

 والصيانة.

نعداد وتنفيذ تطبيق إلكترونا ونظامه العالما للمعلومات )نظام ونجز(، أي ب البرنامج شبكةب أساسا  وترتبط البرمجيات المطورة داخليا  -86

 البالغررة مجمرروع التكراليف المرسررملة للمشرروع تررم إهرالك، 2015ديسرمبر/كانون األول  31متكامرل لتخطريط المرروارد المؤسسرية. وفررا 

(. وتشرمل هرذه التكراليف المرسرملة مرحلرة تصرميم 2014 مليرون دوالر أمريكرا فرا عرام 43.5بالكامرل ) مليون دوالر أمريكرا 47.5

وتنفيذ النظام فا المشروع. ويتضمن كشف المركرز المرالا اإلضرافة فرا األصرول غيرر الماديرة أو التخفيضرات الناجمرة عرن التصررف 

 مليون دوالر أمريكا فا كشف األداء المالا. 5.1فيها، بينما ترد مصروفات اإلهالك للسنة وقدرها 
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 : الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات9-2ة المذكر

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 114.7 107.0 الحسابات المستحرة للبائعين

 23.7 5.4 الحسابات المستحرة للمانحين

 57.8 48.8 متنوعات

 196.2 161.2 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع

 .7339 352.6 المستحرات

 535.9 513.8 مجموع الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات

 تتصل الحسابات المستحرة الدفع للبائعين بمبالغ مستحرة عن بضائع وخدمات وردت فواتير بشأنها. -87

سرراهمات غيررر المنفرررة فررا المشررروعات المرفلررة، رهنررا بنعررادة المبررالغ أو بنعررادة وتمثررل الحسررابات المسررتحرة الرردفع للمررانحين رصرريد الم -88

 البرمجة.

خالل الفتررة والترا لرم تررد عنهرا  للبرنامجأما المستحرات فها مخصصات تتعلق بالبضائع التا تم استالمها والخدمات التا تم ترديمها  -89

 فواتير من الموردين.

كراالت أخرر  تابعرة لألمرم المتحردة نظيرر خردمات ترم الحصرول للمولفين ولووتشمل الحسابات المتنوعة المستحرة الدفع مبالغ مستحرة  -90

 عليها، والريمة العادلة لعرود العملة األجنبية اآلجلة. 

 : المخصصات10-2المذكرة 

 2015 2014 

 ين الدوالرات األمريكيةبمالي                 

 6.2 5.7 مخصص إعادة األموال للمانحين

تردنر مخصصرات إعرادة األمروال إلرى المرانحين مسرتو  األمروال المتوقرع إعادتهرا إلرى المرانحين نظيرر مسراهمات نرديرة غيرر منفررة فرا  -91

 برة.مشروعات. وتحدد المخصصات استنادا إلى الخبرة السا

 :2015ويرد فيما يلا تغير مخصصات إعادة األموال للمانحين فا عام  -92

 2015 الزيادة/)النقص( االستخدام 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 5.7 5.8 (6.3) 6.2 مخصصات المبالغ المعادة للمانحين

مليررون دوالر أمريكررا. وتسررجل هررذه األمرروال كاسررتخدام  6.3، بلررغ مجمرروع األمرروال التررا أعيرردت إلررى المررانحين 2015وخررالل عررام  -93

، بلغررت 2015ديسررمبر/كانون األول  31لمخصصررات إعررادة األمرروال إلررى المررانحين ويرررد بيانهررا فررا كشررف المركررز المررالا. وفررا 

مليررون دوالر أمريكررا  5.8 اقرردره زيررادة تجلمليررون دوالر أمريكررا. وبنرراء عليرره، ُسرر 5.7المخصصررات الترديريررة النهائيررة المطلوبررة 

 كتسوية إليرادات المساهمات النردية للفترة ويرد بيانها فا كشف األداء المالا.
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 : استحقاقات الموظفين11-2المذكرة 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :المكونات

 10.4 10.6 جارية

 555.1 601.9 غير جارية

 565.5 612.5 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 

 

 

 

 

2015 

2014 

 األذذية برنامج تقييم كتواريالتقييم اال 

 العالمي

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 10.4 10.6 10.6 - األجل الرصيرة المولفين استحراقات

 458.8 507.5 1.5 506.0 الخدمة انتهاء عدب ما استحراقات

 96.3 94.4 5.9 88.5 األجل الطويلة األخر  المولفين استحراقات

 565.5 612.5 18.0 594.5 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 تقييم خصوم استحقاقات الموظفين 2-11-1

علررى أسررا  بيانررات شررؤون المررولفين وخبرررة  البرنااامجبتحديررد خصرروم اسررتحراقات المررولفين أو يحسرربها يررروم خبررراء اكتواريررون  -94

مليون دوالر أمريكا  612.5بلغ مجموع خصوم استحراقات المولفين  2015ديسمبر/كانون األول  31المدفوعات فا الماضا. وفا 

 البرناامجمليرون دوالر أمريكرا أعرد حسراباتها  18.0الكترواريين، ومليون دوالر أمريكا تولى إجراء حساباتها الخبرراء ا 594.5منها 

 (.2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا على التوالا فا  17.7مليون دوالر أمريكا و 547.8)

مليرون دوالر  399.9ن دوالر أمريكرا ُحمرل مبلرغ مليرو 612.5ومن بين مجمروع الخصروم المتعلررة باسرتحراقات المرولفين بمرا قيمتره  -95

(. وُحمرل رصريد 2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  350.9أمريكا على المشروعات والصناديق ذات الصلة )

ون األول ديسرمبر/كان 31مليرون دوالر أمريكرا فرا  214.6مليرون دوالر أمريكرا علرى الحسراب العرام ) 212.6الخصوم البرالغ قردره 

علررى خطررة لتمويررل الخصرروم غيررر الممولررة المتعلرررة باسررتحراقات المررولفين  2010(. ووافررق المجلررس فررا دورترره السررنوية لعررام 2014

مليرون دوالر أمريكرا فرا التكراليف الموحردة  7.5والمخصصة حاليرا للحسراب العرام. وتشرمل خطرة التمويرل مبلغرا سرنويا إضرافيا قردره 

 بغرا الوصول إلى حالة التمويل الكامل بنهاية الفترة. 2011سنة اعتبارا من عام  15خدمتهم عن  للمولفين الذين تزيد مدة

 التقييم االكتواري الستحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة وذيرها من استحقاقات نهاية الخدمة 2-11-2

اء الخدمة وغيرها من االستحراقات المتعلرة بنهاية الخدمة بالتشاور مع الخبراء االكتواريين. تحدد الخصوم المتعلرة بالمولفين بعد انته -96

ب( المولفرون  ؛وأنشئت هذه االسرتحراقات لمجمروعتين مرن المرولفين: أ( المولفرون مرن الفئرة الفنيرة وفئرة الخردمات العامرة فرا المررر

)الررذين يطلررق علريهم كمجموعررة اسررم  للبرناامجرطريررة واإلقليميرة التررابعون الفنيرون الوطنيررون ومولفرو الخرردمات العامررة فرا المكاتررب ال
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وكلتا هاتين الفئتين من المرولفين مغطراة بالنظرامين األساسريين واإلداريرين لمرولفا . 2014ن محليا ( اعتبارا  من عام ين المعينيالمولف

 منظمة األغذية والزراعة ولمولفا األمم المتحدة.

وبلغ مجموع استحراقات المولفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحراقات المتعلرة بنهاية الخدمة والتا قام االكتواريون باحتسرابها  -97

 صرررررررررافية المكاسرررررررررب والخسرررررررررائر االكتواريرررررررررة 2015ديسرررررررررمبر/كانون األول  31مليرررررررررون دوالر أمريكرررررررررا فرررررررررا  594.5

مليون دوالر أمريكا يتعلق بمولفا الفئة الفنيرة وفئرة الخردمات العامرة فرا المررر  465.4 ا مبلغمنه( 2014مليون دوالر فا  547.8)

 (.2014مليون دوالر أمريكا فا  112.8مليون دوالر أمريكا يتعلق باستحراقات المولفين المعينين محليا ) 129.1و

مليررون دوالر  601.0مليررون دوالر أمريكررا ) 571.0 للبرنااامججماليررة لالسررتحراقات المحررددة بلغررت الريمررة اإل 2015وفررا تريرريم عررام  -98

( تمثرل اسرتحراقات المرولفين 2014مليون دوالر أمريكا عام  510.5مليون دوالر أمريكا ) 482.5(، منها مبلغ 2014أمريكا عام 

ن دوالر أمريكررا تمثرل غيرهررا مررن االسررتحراقات المتعلرررة مليررو 88.5( و2014مليررون دوالر أمريكرا فررا  510.5بعرد انتهرراء الخدمررة )

 (.2014مليون دوالر أمريكا عام  90.5بنهاية الخدمة )

من المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام، فنن المكاسب والخسائر االكتوارية الستحراقات المرولفين  25وبموجب المعيار المحاسبا  -99

فرا المائرة مرن التزامرات  10عد الخدمة تثبت مع الوقت باستخدام نهج الكوريدور وبهذه الطريرة ال تثبت المبالغ التا تصل نسبتها إلى ب

االستحراقات المحددة باعتبارها إيرادات أو مصروفات وذلك إلتاحة مجال معرول لتغطية المكاسب والخسائر بعضها بعضا مع الوقت. 

فا المائة من خصوم االستحراقات المحددة فها تستهلك على امتداد متوسرط مردة خدمرة  10ائر التا تتجاوز نسبتها أما المكاسب والخس

المولف المتبرية لكل استحراق من االستحراقات. وفيما يتعلق باالستحراقات األخرر  المتعلررة بنهايرة الخدمرة تثبرت المكاسرب والخسرائر 

 ج الكوريدور.االكتوارية فورا وال ينطبق عليها نه

الفعليرة فرا اسرتحراقات المرولفين بعرد انتهراء  المكاسربلخصوم استحراقات المولفين، حدد الخبراء االكتواريون  2015وفا ترييم عام  -100

 والمكاسرب( ، 2014عرام  مليرون دوالر أمريكرا فرا 53.2 بلغرت الخسرائر االكتواريرةمليرون دوالر أمريكرا ) 23.5الخدمة بما قيمته 

مليرون  12.4االكتواريرة  الخسرائرمليون دوالر أمريكرا )بلغرت  2.7االكتوارية فا إطار االستحراقات المتعلرة بنهاية الخدمة بما قيمته 

 (.2014دوالر أمريكا فا عام 

مليون دوالر أمريكرا  22.2اكتوارية قدرها  مكاسبليون دوالر أمريكا تتعلق م 23.5االكتوارية اإلجمالية البالغة  المكاسبومن بين  -101

مليون دوالر أمريكا بنظرام مردفوعات نهايرة الخدمرة، ومكاسرب  4.8بخطة التأمين الصحا بعد انتهاء الخدمة، ومكاسب اكتوارية تبلغ 

 ات مليرررررررررررررررون دوالر أمريكرررررررررررررررا بالصرررررررررررررررندوق االحتيررررررررررررررراطا لخطرررررررررررررررة التعويضررررررررررررررر 3.5اكتواريرررررررررررررررة بمرررررررررررررررردار 

فرررا المائرررة مرررن التزامرررات  10االكتواريرررة للصرررندوق االحتيررراطا لخطرررة التعويضرررات  المكاسرررب(. وتجررراوزت 4-5-11-2)المرررذكرة 

تسرتهلك علرى مرد  متوسرط سفرا المائرة  10الخسرائر الترا تزيرد علرى المكاسب واالستحراقات المحددة. ووفرا لطريرة الكوريدور، فنن 

بخطرط مرا بعرد الخدمرة  متوسط الخدمة الفعلية المتبرية للمولفين فيما يتعلقوفيما يتعلق بكل استحراق.  الخدمة الفعلية المتبرية للمولفين

تغطيرة والخطط الصحية لما بعد الخدمرة التابعرة لخطرة  األساسا الصحاخطة التأمين فا سنة  15.16و 13.01هو على النحو التالا: 

حتيرراطا االصرندوق لسررنة ل 10.58و 9.53، ومردفوعات نهايررة الخدمرة نظراملسررنة  13.07( علررى التروالا، وMICS)الترأمين الصرحا 

 .على التوالالمولفين المعينين محليا  وا لمولفا الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة فا المرر خطة التعويضل

 الخبراء االكتواريون استهالك المكاسب/)الخسائر( االكتوارية. وتشمل المصروفات السنوية لخصوم استحراقات المولفين التا يحددها -102

 : 2015ويعرا الجدول التالا حركة خصوم استحراقات المولفين حسب ما قرر الخبراء االكتواريون خالل عام  -103
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 2015 الزيادة/)النقص( االستخدام 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 472.7 50.4 (2.9) 425.2 التأمين الصحا بعد الخدمة  خطط

 24.7 2.4 (1.6) 23.9 نظام مدفوعات نهاية الخدمة

 8.6 1.0 (0.6) 8.2 الصندوق االحتياطا لخطة التعويضات

 88.5 3.9 (5.9) 90.5 االستحراقات األخر  المتعلرة بنهاية الخدمة

 594.5 57.7 11)(0. 547.8 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين

 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل  2-11-3

 تتعلق استحراقات المولفين الرصيرة األجل باإلجازات السنوية ومنح التعليم. -104

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة 2-11-4

تهاء الخدمة بأنها خطط اسرتحراقات تترألف مرن خطرط الترأمين الصرحا بعرد انتهراء الخدمرة، ونظرام مردفوعات تحدد استحراقات ما بعد ان -105

 نهاية الخدمة، والصندوق االحتياطا لخطة التعويضات.

ن بالمشراركة فرا خطرة الترأمين الصرحا خطط التأمين الصحا بعد انتهراء الخدمرة للمتراعردين المرؤهلين وأفرراد أسررهم المرؤهليوتسمح  -106

رهنا  بفئة المولفين التا ينتمرا إليهرا المتراعردون المعنيرون. وخطرة ( MICS) خطة تغطية التأمين الصحاأو فا   (BMIP)األساسا

BMIP  متاحة لمولفا الفئة الفنية وفئة الخدمات العامرة فرا المررر. أمرا خطرةMICS المكاترب  فمتاحرة للمرولفين المعينرين محليرا  فرا

 الرطرية واإلقليمية.

من فئة الخدمة العامة فا المرر بروما عنرد  البرنامجأما نظام مدفوعات نهاية الخدمة فهو خطة تمول مدفوعات انتهاء الخدمة لمولفا  -107

 نهاية خدمتهم. 

طررة التعويضررات فهررو خطررة تررردم تعويضررا لجميررع المررولفين والمسررتخدمين والمعررالين فررا حررال الوفرراة أو وأمرا الصررندوق االحتيرراطا لخ -108

 اإلصابة أو المرا بسبب أداء مهامهم الرسمية.

 مطروحا منها مدفوعات االستحراقات المسددة. 2015وتشمل الخصوم تكاليف الخدمة لعام  -109

 ت الموظفين الطويلة األجل األخر استحقاقا 2-11-5

تشمل استحراقات المولفين الطويلة األجرل األخرر  السرفر فرا إجرازة زيرارة الروطن واالسرتحراقات األخرر  المتعلررة بانتهراء الخدمرة،  -110

لسرفر للعرودة إلرى الروطن ونررل األمتعرة المتصرل وتتألف من اإلجازة المستحرة، ومنح الوفاة، ومرنح العرودة إلرى الروطن، ومصرروفات ا

 بالعودة إلى الوطن، وتستحق الدفع عند انتهاء خدمة المولف.

 االفترااات واألساليب االكتوارية 2-11-5-1

ن فررا تريرريم نهايررة السررنة لتحديررد كررل عررام باسررتعراا واختيررار االفتراضررات واألسرراليب التررا سيسررتخدمها االكتواريررو البرنااامجيررروم  -111

السررتحراقات مررا بعررد انتهرراء الخدمررة )اسررتحراقات مررا بعررد انتهرراء الخدمررة البرنااامج المصررروفات والمتطلبررات مررن المسرراهمات لررنظم 
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 ، يتضرمن الجردول الترالا وصرفا لالفتراضرات واألسراليب2015واالستحراقات األخر  المتعلرة بنهاية الخدمة(. وألغرراا تريريم عرام 

 .2014المستخدمة، كما يبين الجدول االفتراضات واألساليب المستخدمة فا ترييم عام 

االكترواري إلرى زيرادة فرا صرافا خصروم اسرتحراقات مرا بعرد  2015وقد أدت االفتراضات واألساليب المستخدمة ألغراا تريريم عرام  -112

مليرون دوالر أمريكرا فرا  157.5مليرون دوالر أمريكرا ) 46.7ة بنهايرة الخدمرة بلرغ مجموعهرا الخدمة واالستحراقات األخر  المتعلرر

2014.) 

اإلبالغ عن االفتراضات االكتوارية فا الكشوف المالية. إضافة لذلك، يقُطلب أن يبلقّغ عن كل افترراا  25ويتطلب المعيار المحاسبا  -113

 االكتوارية بالريمة المطلرة.من االفتراضات 

الناجمررة عررن اسررتحراقات مررا بعررد انتهرراء الخدمررة  البرنااامجوترررد فيمررا يلررا االفتراضررات واألسرراليب المسررتخدمة لتحديررد قيمررة خصرروم  -114

. وترم تحديرد االفتراضرات المتعلررة 2015ديسرمبر/كانون األول  31فرا  البرناامجواالستحراقات األخر  المتعلرة بنهاية خدمة مرولفا 

 فرط باستحراقات معينة للمولفين:
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فا المائة للمحاسبة والتمويل استنادا إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للمولفين فا الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة فا المرر  3.5 سعر الحسم

 ( 2014فا المائة فا ترييم  3.1)كانت 

 (2014فا المائة فا ترييم  4.5)كانت  المعينين محلياة استنادا إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للمولفين فا المائ 4.9

 

 

 فا المائة استنادا  إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للمولفين المتعاقدين محليا . 4.5

خطط التأمين زيادات فا تكاليف التأمين الصحا )

 ) خدمة فرطالصحا بعد انتهاء ال

كل سنة خالل فترة السنوات الخمس الالحرة،  4.0وتتناقص بمردار ضمنا،  2020إلى  2016فا المائة سنويا خالل  BMIP- 4.5خطة 

ضمنا،  2024وحتى  2014خالل  فا المائة سنويا 5.0وتظل كذلك فا كل عام بعد ذلك ) 2041فا المائة عام  4.0إلى حين بلوغ نسبة 

 (2014وما بعد ذلك فا ترييم  2045فا المائة سنويا فا  4ضمنا، و 2044حتى  2025سنويا  خالل  فا المائة 4.5و

فا المائة سنويا  0.1تناقص بنسبة تثم  2026فا  6.0فا المائة سنويا إلى  0.2بمردار  تتناقص، 2016اعتبارا  من  MICS- 8.0خطة 

فا المائة  0.2، وتنخفض بمردار 2015فا  6.0) حال فا كل عام بعد ذلكوتظل على هذه ال 2046فا المائة فا  4.0إلى أن تصل إلى 

 (2014وما بعد فا ترييم  2023فا المائة فا  4.5و 2022فا المائة فا  4.6سنويا إلى 

 
 (؛ 2014فا المائة )كما فا ترييم  5.6 –التمويل  العائد المتوقع على األصول

 أنها غير ممولةال تنطبق ألن الخطط تعامل على  –المحاسبة 

 فا المائة زائدا مكون الجدارة 3.0 جدول المرتبات السنوي

 فا المائة )الحد األدنى الستحراقات منحة الوفاة فا خطط تعويض المولفين لم تتغير( 2.5 الزيادة السنوية فا تكلفة المعيشة

 2015ون األول ديسمبر/كان 31األسعار الثابتة لألمم المتحدة فا  أسعار الصرف المستربلية

خطط التأمين الصحا تكاليف مطالبات التأمين الصحا )

 (بعد انتهاء الخدمة فرط

 دوالرا أمريكيا لكل شخص بالغ 5 186ما يعادل  2016بلغ متوسط المطالبات فا عام  - BMIPخطة  

 (2014فا ترييم  2015دوالرا أمريكيا لعام  5 334)كان المبلغ

  دوالرا أمريكيا لكل شخص بالغ 1 081إلى  2015فا ترييم  2016لبات فا عام وصل متوسط المطا – MICSخطة 

 2014فا ترييم  2015دوالرا أمريكيا لعام  987)كان المبلغ 

خطط التأمين الصحا بعد التكاليف اإلدارية السنوية )

 (انتهاء الخدمة فرط

اء لد  شركة التأمين، مع زيادة بعد ذلك حسب معدل التضخم االستبر دون احتساب 2016فا المائة تكلفة مطالبات  BMIP – 3.0خطة 

 (2014يورو لخطة اليورو فا ترييم  135.00دوالر أمريكا لخطة الدوالر و 142.08)العام 

 مدرجة فا تكلفة المطالبات المعروضة أعاله – MICSخطة 

خطط التأمين الصحا بعد االستبراء لد  شركة التأمين )

 (انتهاء الخدمة فرط

 (2014)كما فا ترييم  2016فا المائة من المطالبات فا عام  2.3

خطط التأمين الصحا مساهمات المشتركين فا المستربل )

 (بعد انتهاء الخدمة فرط

 (2014فا المائة )كما فا ترييم  29المحاسبة والتمويل  - BMIPخطة  

 التراعد/المرتبات لمدفوعات وفرا   تزيد المشتركين هماتمسا أن حين فا التضخم، ارتفاع مع الصحية التكاليف تزيد -MICSخطة 

فا الصندوق المشترك للمعاشات التراعدية لمولفا  2013ديسمبر/كانون األول  31معدالت الوفيات تماثل ما جاء فا الترييم الصادر فا  معدالت الوفيات

 األمم المتحدة

 معدالت العجز

 

فا الصندوق المشترك للمعاشات التراعدية لمولفا  2013ديسمبر/كانون األول  31لصادر فا معدالت العجز تماثل ما جاء فا الترييم ا

 األمم المتحدة

 البرنامجفا  2013و 2009تروم على أسا  الدراسة المتعلرة بمعدالت االنسحاب فا الفترة ما بين  معدالت االنسحاب

 البرنامجفا  2013و 2009النسحاب فا الفترة ما بين تروم على أسا  الدراسة المتعلرة بمعدالت ا معدالت التراعد

(. وبناء 2014فا المائة من المتراعدين فا المستربل سيختارون تغطية خطة التأمين الصحا األساسا )كما فا ترييم  BMIP - 95خطة   (خطط التأمين الصحا بعد انتهاء الخدمة فرطالمشاركة )

فا المائة من المشمولين بخطط  0.2األمم المتحدة التا تتخذ من روما مررا لها فنن نسبة على دراسة أجريت عن التجربة فا منظمات 

 ( 2014التأمين الصحا األساسا سينسحبون منها سنويا بعد التراعد )كما فا ترييم 

 BMIP خطة فا كما - MICSخطة 

خطط خطة التأمين الصحا للمتراعدين فا المستربل )

 (الخدمة فرطالتأمين الصحا بعد انتهاء 

 خطة اليورو –يحصلون حاليا على مدفوعات باليورو 

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

خطط التأمين الصحا بعد انتهاء تغطية الزوج/الزوجة )

 (الخدمة فرط

ج يختار تغطية خطة التأمين الصحا األساسا. )كما فا ترييم فا المائة من اإلناث لديهم زو 55فا المائة من المتراعدين الذكور و 85

 ( ويفترا أن الزوجات أصغر بأربع سنوات من أزواجهن المتراعدين وأن األزواج أكبر بأربع سنوات من زوجاتهن المتراعدات2014

النسبة المستربلية لحوادث الوفاة والعجز المنسوبة ألداء 

ا لخطة التعويضات المهام الرسمية )الصندوق االحتياط

 فرط(

 ( 2014فا المائة من حاالت العجز )كما فا ترييم  4فا المائة من الوفيات و 10

طبيعة العجز )الصندوق االحتياطا لخطة التعويضات 

 فرط(

 يفترا أن جميع أنواع العجز ها شاملة ودائمة

يفترا أن الوفاة والمصابين بالعجز فا إطار صندوق االحتياطا وخطة التعويضات يحصلون على استحراقات من صندوق المعاشات أهلية الحصول على تعويضات االستحراقات )الصندوق 
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 التراعدية باألمم المتحدة. يضات فرط(االحتياطا لخطة التعو

االستحراقات المستبعدة بسبب عدم توافر الجانب المادي 

 )الصندوق االحتياطا لخطة التعويضات فرط(

 وفى والجنازة؛ واستحراقات األطفال المتعلرة بالوفاة والعجز مستربال، الخ.مصروفات إعداد المت

االستحراقات المستبعدة بسبب إدخالها فا عمليات ترييم 

 أخر  )الصندوق االحتياطا لخطة التعويضات فرط(

 المصروفات العالجية والمستشفيات 

 تكاليف نرل المتوفى وأسرته للعودة إلى الوطن

يحصلون على استحراقات العودة للوطن  األعضاء الذين

 )استحراقات أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة فرط(

(؛ 2014فا المائة من المولفين المتراعدين أو المنسحبين من الخدمة )كما فا ترييم  80يُفترا دفع استحراقات العودة للوطن لنسبة 

فا المائة من المولفات متزوجات  50تزوجين؛ ويُفترا أن يكون فا المائة من المولفين الذكور المستحرين م 80ويُفترا أن يكون 

 (2014)كما فا ترييم 

تكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونرل األثاث )استحراقات 

 أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة فرط(

الغ مع ارتفاع التضخم ، وتزيد هذه المب2015للمولف المتزوج فا  12 200دوالر أمريكا للمولف غير المتزوج و 8 600يدفع مبلغ 

 ( 2014بعد ذلك )كما فا ترييم 

حساب اإلجازة المستحق الدفع عند انتهاء الخدمة 

 )استحراقات أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة فرط(

 (.2014يوما كما فا ترييم  26يوما مدفوع األجر ) 37يفترا أن متوسط االستحراقات يبلغ 

ا بعد الخدمة، ونظام مدفوعات انتهاء الخدمة، وخطط تعويضات المولفين: الوحدة االئتمانية المردرة لفترة اإلسناد خطة التأمين الصح الطريرة االكتوارية 

 التا تبدأ بتاريخ الدخول فا الخدمة حتى تاريخ التأهل الكامل للحصول على االستحراقات 

حرة: الوحدة االئتمانية المردرة لجميع االلتزامات المتعلرة بفترة نظم المدفوعات األخر  المتعلرة بانتهاء الخدمة: بالنسبة لإلجازات المست

تبدأ الخدمة السابرة. بالنسبة لمصروفات سفر العودة إلى الوطن ونرل األمتعة المتصل بذلك: الوحدة االئتمانية المردرة لفترة اإلسناد التا 

دة إلى الوطن ومنحة الوفاة: الوحدة االئتمانية المردرة بنسناد إلى صيغة بتاريخ الدخول فا الخدمة حتى تاريخ انتهائها. وبالنسبة لمنحة العو

 االستحراقات الفعلية. 

 الريمة فا السوق  –التمويل  قيمة األصول

 الخطط تعامل على أنها غير ممولة.  –المحاسبة 

 

 تتعلق بخصوم استحراقات المولفين المحسوبة من قِبل الخبراء االكتواريين. وتردم الجداول التالية معلومات وتحليالت إضافية -115

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  2-11-5-2

التيمين الصحي  خطر 

 بعد الخدمة 

االستحقاقات األخر  

 المرتبطة بانتهاء الخدمة 

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة 

الصندوق االحتياطي 

 لخطة التعويضات
 وعالمجم

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 31صافي التزام االستحقاقات المحددة، في 

 2014ديسمبر/كانون األول 
477.9 90.5 21.8 10.8 601.0 

 39.1 0.5 1.7 3.8 33.1 2015تكلفة الخدمة لعام 

 20.0 0.3 0.7 2.8 16.2 2015تكلفة الفائدة لعام 

 (12.5) (0.6) (1.6) (5.8) (4.5) 2015عام إجمالا المدفوعات الفعلية لالستحراقات ل

 1.5 - - - 1.5 مساهمات المشتركين

 (33.0) - (2.4) (0.6) (30.0)  تحركات سعر الصرف

 (45.1) 1.1 (0.3) (2.2) (43.7) الخسائر االكتوارية األخر 

 ديسمبر/األول كانون 31 في المحددة االستحقاقات التزام

 571.0 12.1 19.9 88.5 450.5 2015 عام
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 2015المصروفات السنوية للسنة التقويمية  2-11-5-3

خطة التيمين الصحي بعد  

 الخدمة

االستحقاقات األخر  

 المرتبطة بانتهاء الخدمة

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

الصندوق االحتياطي لخطة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 39.1 0.5 1.7 3.8 33.1 تكلفة الخدمة 

 20.0 0.3 0.7 2.8 16.2 تكلفة الفائدة 

 (1.4) 0.2 - (2.7) 1.1 )المكاسب(/الخسائر المتعلرة باإلهالك

 57.7 1.0 2.4 3.9 50.4 المصروفات الفرعية

 مطابقة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 2-11-5-4

 
التيمين الصحي  خطر

 بعد الخدمة

اقات األخر  االستحق

المرتبطة بانتهاء 

 الخدمة

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

الصندوق االحتياطي لخطة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      التزام االستحقاقات المحددة

 137.5 9.6 - - 127.9 غير النشطة

 433.5 2.5 19.9 88.5 322.6 النشطة

 571.0 12.1 19.9 88.5 450.5 المجموع

 571.0 12.1 19.9 88.5 450.5 )الفائض(/العجز

 23.5 (3.5) 4.8 - 22.2 األرباح/)الخسائر( غير المثبتة

 594.5 8.6 24.7 88.5 472.7 صافي خصوم بيان الميزانية 

 تحليل الحساسية -خطر التيمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  2-11-5-5

( معردل الزيرادة المتوقعرة فررا 1تتمثرل ثالثرة مرن االفتراضرات الرئيسرية فرا تريريم خطرط الترأمين الصرحا بعرد انتهراء الخدمرة فيمرا يلرا:  -116

( سرعر الحسرم المسرتخدم فرا تحديرد الريمرة الحاليرة 3( سعر الصرف بين الدوالر األمريكا واليورو؛ 2التكاليف الصحية فا المستربل؛ 

 دفعها الخطة فا المستربل.لالستحراقات التا ست

 ،2020إلرى  2016مرن  سنويا فا المائة 4.5فنن التكاليف الطبية ستزيد بنسبة  BMIPأنه بالنسبة لخطة  2015وقد افتقُرا فا ترييم  -117

وتظرل هكرذا  2041فرا المائرة فرا  4.0سربة فا المائة سنويا فا فترات السنوات الخمس الالحرة إلى حين بلوغ ن 0.1وتتناقص بمردار 

، 2016اعتبرارا مرن  فرا المائرة سرنويا 8جرر  افترراا أن التكراليف الطبيرة سرتزيد بنسربة  MICSوبالنسربة لخطرة  كل سنة بعرد ذلرك.

 2046ا فر 4.0فرا المائرة سرنويا إلرى تصرل إلرى  0.1ثرم بمرردار  2026فرا المائرة عرام  6فا المائة كل سنة إلى  0.2وتتناقص بمردار 

 وتظل هكذا كل سنة بعد ذلك.

دوالر  1.094أن متوسط سعر الصرف بين اليورو والدوالر األمريكا فا المسرتربل سريكون نحرو  BMIPكما افتقُرا بالنسبة لخطة  -118

خطرة . أمرا بالنسربة ل2015بر/كانون األول ديسرم 31أمريكا لليورو الواحد، وهو سعر الصرف المعمول به فا األمرم المتحردة بتراريخ 

MICS األمريكية. اتفرد جر  افتراا أن كل المطالبات المتكبدة بالدوالر األمريكا أو بعمالت أخر  ستُربط بالدوالر 

 2015ديسرمبر/كانون األول  31ائرد فرا ، اسرتنادا إلرى نهرج منحنرى العBMIPفرا المائرة لخطرة  3.5وافتقُرا أيضا سعر حسم نسبته  -119

 (.2014فا المائة فا ترييم  4.5) MICSخطة فا المائة ل 4.9(، وسعر حسم بنسبة 2014فا المائة بترييم  3.1)
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المحاسربا الردولا للرطراع العرام وأجري تحليل للحساسية لتحديد أثر االفتراضات السابرة على الخصوم وتكلفة الخدمة بموجب المعيرار  -120

. وتظهر النتائج أن تكلفة المطالبات ومعدالت األقساط سترتفع بنفس نسبة تغير معدل تضخم التكاليف الصحية، غيرر أن جميرع 25رقم 

 سررنتات مرابررل الرردوالر 10االفتراضررات األخررر  لررن تتررأثر. وبالنسرربة لسررعر الصرررف، يعكررس تحليررل الحساسررية أثررر ارتفرراع اليررورو 

 فا المائة. 1األمريكا. أما بالنسبة لتضخم تكاليف التأمين الصحا وأسعار الحسم، فنن تحليل الحساسية يعكس أثر تغيرات بنسبة 

اسرية الخصروم، مليرون دوالر أمريكرا. ووفررا لتحليرل حس 450.5وباستخدام االفتراضات الحالية، تبلغ التزامات االستحراقات المحرددة  -121

فا المائة سنويا، وبدون وجود تغيير فرا االفتراضرات األخرر ، إلرى التزامرات  1سيؤدي تغير فا معدل تضخم التكاليف الطبية نسبته 

دوالر أمريكرا لليرورو، بردون وجرود تغييرر  1.194مليون دوالر أمريكا. ويؤدي سعر صرف قدره  573.1استحراقات محددة قدرها 

 1مليون دوالر أمريكا. ويؤدي تغير فا سعر الحسرم نسربته  468.8خر ، إلى التزامات استحراقات محددة قدرها فا االفتراضات األ

 مليون دوالر أمريكا. 577.4فا المائة، بدون وجود تغيير فا االفتراضات األخر ، إلى التزامات استحراقات محددة قدرها 

مليون دوالر أمريكا. ووفرا لتحليل حساسية التكاليف،  31.3 ستبلغ 2016تكاليف الخدمة فا عام تراضات الحالية، فنن وباستخدام االف -122

فرا المائرة سرنويا، بردون وجرود تغييرر فرا االفتراضرات األخرر ، إلرى تكراليف  1سيؤدي تغير فا معدل تضخم التكاليف الطبيرة نسربته 

دوالر أمريكررا لليررورو، برردون وجررود تغييررر فررا  1.194ويررؤدي سررعر صرررف قرردره  مليررون دوالر أمريكررا. 43.0خدمررة تسرراوي 

فا المائة، بدون وجود تغييرر  1مليون دوالر أمريكا. ويؤدي سعر حسم نسبته  32.3االفتراضات األخر ، إلى تكاليف خدمة تساوي 

 مليون دوالر أمريكا. 42.8فا االفتراضات األخر ، إلى تكاليف خدمة قدرها 

 2016التكاليف المتوقعة خالل  2-11-5-6

مليون دوالر أمريكا، وقد ُحدد هذا المبلرغ علرى أسرا   12.7فا نظم االستحراقات المحددة  2016المتوقعة فا  البرنامجتبلغ مساهمة  -123

 مدفوعات االستحراقات المحددة لتلك السنة.

 لتقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات ا 2-11-6

ينص النظام األساسا لصندوق المعاشات على أن يجري مجلس المعاشات ترييما اكتواريا للصندوق على األقل مرة كرل ثرالث سرنوات  -124

نتين باسررتخدام طريرررة حاصررل بواسررطة استشرراري اكتررواري. وتمثلررت ممارسررة صررندوق المعاشررات فررا إجررراء تريرريم اكتررواري كررل سرر

المجموعة المفتوحة. والغرا الرئيسا من الترييم االكتواري هو تحديرد مرا إذا كانرت األصرول الحاليرة والترديريرة المسرتربلية لصرندوق 

 المعاشات تكفا لتغطية التزاماته.

فا  7.9لمساهمة المردرة له بالمعدل الذي حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة )حاليا المالا نحو الصندوق من ا البرنامجويتألف التزام  -125

فا المائة للمنظمات األعضاء( إلى جانب أي حصة فا أي مردفوعات مرن العجرز االكترواري بموجرب المرادة  15.8المائة للمشتركين و

الكتواري هذه إال فا حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة من النظام األساسا لصندوق المعاشات. وال تسدد مدفوعات العجز ا 26

، وذلك بعد أن تررر وجود حاجة لمدفوعات العجز االكتواري اسرتنادا إلرى ترردير للكفايرة االكتواريرة لصرندوق المعاشرات فرا 26للمادة 

بمبلغ يتناسرب مرع مجمروع مسراهمات كرل منهرا تاريخ الترييم. وفا هذه الحالة، يتعين على كل منظمة عضو أن تساهم فا تغطية العجز 

 خالل فترة الثالث سنوات التا تسبق تاريخ الترييم.

فرا المائرة فرا تريريم  1.87فا المائرة ) 0.72، وألهر عجزا اكتواريا نسبته 2013ديسمبر/كانون األول  31وأجري ترييم اكتواري فا  -126

 31ل فا حساب المعاش التراعدي، مما يعنا ضمنا أن معدل المساهمة النظري المطلوب لتحريق التروازن فرا ( من األجر الداخ2011
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فا المائة من األجر الداخل فا حساب المعاش التراعدي، مرارنة بالمسراهمة الحاليرة البالغرة  24.42نسبته  2013ديسمبر/كانون األول 

 .2015ديسمبر/كانون األول  31التالا فا فا المائة. وسيُجر  الترييم االكتواري  23.7

، كان المعردل الممرول مرن األصرول االكتواريرة إلرى الخصروم االكتواريرة، برافتراا عردم إدخرال 2013ديسمبر/كانون األول  31وفا  -127

فرا المائرة  91.2(. وكران المعردل الممرول 2011 فرا المائرة فرا تريريم 130فرا المائرة ) 127.5تعديالت على المعاشات فا المسرتربل، 

 ( عندما وضعت التعديالت الحالية على نظام المعاشات فا االعتبار.2011فا المائة فا ترييم  86.2)

ديسررمبر/كانون األول  31ا وبعررد تريرريم الكفايررة االكتواريررة للصررندوق، خلررص االستشرراري االكتررواري إلررى أنرره لررم تكررن هنرراك حاجررة، فرر -128

مررن النظررام األساسررا لصررندوق المعاشررات نظرررا ألن الريمررة االكتواريررة  26، إلررى مرردفوعات العجررز االكتررواري بموجررب المررادة 2013

للصندوق تتجاوز الريمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحرة فا إطار الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، تتجاوز الريمة السوقية لألصول 

يضا الريمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحرة حتى تاريخ الترييم. ووقت إعداد هذا التررير، لم تكن الجمعيرة العامرة قرد طبررت أحكرام أ

 . 26المادة 

سرنة، وزيرادة  65د الطبيعرا إلرى ، وافرت الجمعية العامة على زيادة سن التراع2013، وأبريل/نيسان 2012وفا ديسمبر/كانون األول  -129

فا السن اإللزاما النتهاء الخدمة على الترتيب بالنسبة للمشراركين فرا صرندوق المعاشرات، علرى أن يسرري التعرديل فرا موعرد أقصراه 

عاشرات. على التغيير المتعلق بالئحة صرندوق الم 2013. ووافرت الجمعية العامة فا ديسمبر/كانون األول 2014يناير/كانون الثانا  1

 . 2013ديسمبر/كانون األول  31وانعكست الزيادة الخاصة بسن التراعد الطبيعا فا الترييم االكتواري للصندوق اعتبارا من 

(. 2014مليون دوالر أمريكا فرا  63.4مليون دوالر أمريكا ) 63.7، بلغت المساهمات المدفوعة لصندوق المعاشات 2015وخالل  -130

 مليون دوالر أمريكا. 63.8فها  2016أما المساهمات المتوقعة لعام 

ويجري مجلس مراجعا حسابات األمم المتحدة مراجعة سنوية للكشوف المالية للصندوق المشترك للمعاشات التراعديرة لمرولفا األمرم  -131

عاشررات بشررأن المراجعررة كررل سررنة. ويصرردر صررندوق المعاشررات ترررارير فصررلية بشررأن المتحرردة ويررردم ترريرررا إلررى مجلررس صررندوق الم

 . www.unjspf.orgاستثماراته ويمكن االطالع عليها بزيارة موقع صندوق المعاشات على اإلنترنت فا 

 ةترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين الخااعين لعقود الخدم 2-11-7

لرم  البرناامجالخاضرعين لعررود الخدمرة علرى أسرا  الشرروط واألعرراف المحليرة. غيرر أن  البرنامجيحّق الضمان االجتماعا لمولفا  -132

طريرق يضع أية ترتيبات عالمية للضمان االجتماعا بموجب عرود الخدمة. ويمكن الحصول على ترتيبات الضمان االجتماعا إما عن 

النظرام الروطنا للضرمان االجتمراعا أو الرنظم المحليرة الخاصرة أو كتعرويض نرردي لنظرام يتبعره المولرف نفسره. ويعتبرر تروفير ضررمان 

اجتماعا مناسب بما يتماشى مع تشريعات العمل المحلية شرطا أساسيا من شروط عرد الخدمة. وال يقُعتبر مولفو العررود الخاصرة مرن 

 طيهم النظامان األساسيان واإلداريان لمولفا منظمة األغذية والزراعة ولمولفا األمم المتحدة.وال يغ البرنامجمولفا 

http://www.unjspf.org/
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 : القروض 12-2المذكرة 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 27.0 - قرا الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

 5.8 5.8 (13-2 )انظر المذكرة –من الررا الطويل األجل  ناقصا الجزء الجاري

 32.8 5.8 مجموع القروض 

قد اقترا أصرال  البرنامج . وكان 2015فا  مليون دوالر أمريكا 27.0تم تسديد قرا الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ البالغ  -133

العربية السورية والمنطرة المحيطة )مصرر، العرراق، إلنشاء صندوق احتياطا لعمليات الطوارئ فا الجمهورية  2013هذا المبلغ فا 

يُعد الصرندوق المركرزي لمواجهرة الطروارئ آليرة األمرم المتحردة للتردفق النرردي، وهرو مصرمم لسرد الفجروة برين األردن، لبنان، تركيا(. و

الوكراالت العاملرة فرا األمرم االحتياجات والتمويل المتاح. ويمول الصندوق عن طريق الجهات المانحة، وتوجه عائردات الررروا إلرى 

البرناامج وسردد المتحدة بدون فوائد. وتطلب هذه اآللية من الوكاالت المرترضة من الصندوق أن تسدد الررا فا غضون عرام واحرد. 

 .2015إلى  2014نظرا  إلى تمديد تاريخ السداد من  2015فا 

 : القرض الطويل األجل13-2المذكرة 

 2015 2014 

 رات األمريكيةبماليين الدوال 

   

   

 95.4 89.6 الجزء الجاري من الررا الطويل األجل

 (5.8) (5.8) 12-2انظر المذكرة  -الررا الطويل األجل  من ناقصا الجزء الجاري

 89.6 83.8 القرض الطويل األجل 

بشررأن نظررام لترررديم المسرراعدة الغذائيررة  البرنااامجين أحررد كبررار المررانحين و، تررم التوصررل إلررى اتفرراق برر2000فررا ديسررمبر/كانون األول  -134

 106مليرون دوالر أمريكرا، استرقُخدم منهرا مبلرغ  164.1لمشروعين قطريين. وبموجب النظام هذا، قردم المرانح مسراهمة نرديرة بمرردار 

 فا البلد المانح.ماليين دوالر أمريكا لشراء سلع غذائية بموجب قرا طويل األجل من وكالة حكومية 

فرا المائرة سرنويا علرى الرصريد المتنراقص كرل  3فا المائة سنويا للسنوات العشر األولى و 2سنة بفائدة نسبتها  30ويسدد الررا على  -135

ن دوالر أمريكا، وتكلفة استهالك مليو 5.3سنة بعد ذلك. ويشمل الجزء الجاري الطويل األجل مبلغا سنويا من أصل الررا بما قيمته 

مليون دوالر أمريكا باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية. ويرقُحتفظ باسرتثمارات فرا أوراق االتجرار المنفصرل بالفائردة واألصرل  0.5قدرها 

فررا موعررد ال حتررى اسررتحراقها  2001( المشررتراة فررا 6-2( )المررذكرة STRIPSالمسررجلين لررألوراق الماليررة لخزانررة الواليررات المتحرردة )

 ماليين دوالر أمريكا. 106لتسديد قيمة الفائدة واألصل لررا السلع الغذائية البالغ  2031يتجاوز عام 

بلرغ ، 2015ديسرمبر/كانون األول  31فا المائة. وحترى  2.44ويظهر الررا بالتكلفة المستهلكة مع استخدام سعر الفائدة الفعلا البالغ  -136

( مرع مبلرغ 2014ديسرمبر/كانون األول  31مليرون دوالر أمريكرا حترى  95.4مليون دوالر أمريكرا ) 89.6مجموع التكلفة المستهلكة 

مليرون دوالر  5.8مليرون دوالر أمريكرا ) 83.8مليون دوالر أمريكا، وجرزء طويرل األجرل مررداره  5.8مستحق عن كل سنة مرداره 

 (. 2014يكا على الترتيب فا عام مليون دوالر أمر 89.6أمريكا و
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(، وهرو مرا يرنعكس فرا 2014ديسرمبر/كانون األول  31مليرون دوالر أمريكرا )فرا  2.2، بلغ مجمروع مصرروفات الفائردة 2015وفا  -137

( مليرون 0.5، وتمثرل )2015ا مايو/أيرار مليون دوالر أمريكا منه الفائردة السرنوية المسرتحرة الردفع فر 2.7كشف األداء المالا، ويمثل 

 دوالر أمريكا منه التكلفة المستهلكة الناتجة عن إثبات الررا الطويل األجل بريمته الحالية الصافية.

تحرت بنرد أنشرطة التمويرل، بينمرا مليرون دوالر أمريكرا  2.7وفا كشف التدفرات النردية، تظهر الفائدة المدفوعة خرالل العرام بمرا قيمتره  -138

 ( مليون دوالر أمريكا تحت بند المطابرة من أنشطة التشغيل.0.5تظهر الفائدة المستهلكة البالغة )

 : األدوات المالية 14-2المذكرة 

 طبيعة األدوات المالية  2-14-1

المحاسبية المعتمدة، بما فا ذلك معايير اإلثبات والشطب، واألسرا  الرذي ترروم عليره  تفاصيل أبرز الطرق والسياسات 1تبين المذكرة  -139

 الرياسات وكذلك الذي تثبت به المكاسب والخسائر المتعلرة بكل فئة من األصول والخصوم المالية. 

 فا الفئات التالية:  للبرنامجاألصول المالية وتصنف  -140

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 844.5 811.5 األصول المالية بالريمة العادلة فا إطار الفائض أو العجز

 77.0 73.1 االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحراق 

 015.5 3 953.6 2 الرروا والمبالغ المستحرة الربض 

 381.4 394.9 األصول المالية المتاحة للبيع 

 318.4 4 233.1 4 لمجموع الفرعي ا

 834.3 998.9 أصول غير مالية

 152.7 5 232.0 5 المجموع 

 وتصنف األصول المالية بالريمة العادلة عن طريق الفائض أو العجز على أنها فئة محتفظ بها للتجارة. -141

 الخصوم المالية المادية بتكلفة االستهالك. تحدد جميع و -142

 على الترتيب. 2014وفا عام  2015ديسمبر/كانون األول  31المحسوبة بالريمة العادلة حتى  البرنامجويعرا الجدول التالا أصول  -143

 2015  2014 

 المجموع 3المستو   2مستو  ال 1المستو    المجموع 3المستو   2المستو   1المستو   

 مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

          

األصول المالية بالريمة 

العادلة عن طريق 

 الفائض أو العجز
- 802.1 9.4 811.5 

 

- 835.3 9.2 844.5 

األصول المالية المتاحة 

 للبيع
196.3 198.6 - 394.9 

 
195.0 185.7 0.7 381.4 

 225.9 1 9.9 021.0 1 195.0  206.4 1 9.4 000.7 1 196.3 المجموع
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وقد ُحددت المستويات المختلفة للريمة العادلة على النحو التالا: األسرعار المعلنرة )غيرر المعدلرة( فرا األسرواق العاملرة بالنسربة ألصرول  -144

والترا يمكرن مالحظتهرا بالنسربة لألصرل، إمرا  1نرة والمدرجرة ضرمن المسرتو  (. ومردخالت بخرالف األسرعار المعل1مماثلة )المسرتو  

(. ومدخالت ألصول ال تسرتند إلرى البيانرات 2بصورة مباشرة )أي أسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشترة من األسعار( )المستو  

 (. 3السوقية المالحظة )أي مدخالت غير مالحظة( )المستو  

متحفظة جدا فرا طبيعتهرا، وهردفها الرئيسرا هرو المحافظرة علرى رأ  المرال والخصروم.  البرنامجوتعد المبادئ التوجيهية الستثمارات  -145

: 2-14-2وتعد األصول المالية المحتفظ بها للتجارة والمتاحة للبيع من نوعية عاليرة طبررا للتررديرات االئتمانيرة الدوليرة )انظرر المرذكرة 

، والتا تطلب منهم اختيار أوراق ماليرة البرنامجطر االئتمانات(. ويلتزم مديرو االستثمار بالمبادئ التوجيهية الخاصة باستثمارات مخا

قابلة للتداول بدرجة عالية فيما يتعلق بحوافظ االستثمار. وتعتمد مسرتويات الريمرة العادلرة بدرجرة كبيررة علرى مرا إذا كانرت توجرد سروق 

المالية. وتوفر األسواق النشطة مدخالت مباشرة للبيانات، وقد توفر سيولة أفضل، وتخفض تكاليف التجارة عن طريق نشطة لألوراق 

أسعار صارمة للعرا والطلب. وال يعنا مستو  الريمة العادلة المختلف بالضرورة مستو  مخاطرة مختلفا أو أعلى بالنسبة لألوراق 

الريمة العادلة طبيعة المدخالت المستخدمة فا تحديد الريم العادلة، وليس مستو  المخاطرة التا  المالية، فكلها متساوية. ويعكس تسلسل

تنطوي عليها األوراق المالية نظرا ألن احتمال التخلف الجزئا أو الكلا بالنسبة للتدفرات النردية من جانب أصحاب األوراق المالية أو 

 النظراء ال عالقة له بفئة الريمة العادلة.

 31المنتهيترين فرا علرى الترتيرب  2014و 2015لسرنتا بالنسربة  3ويردم الجدول التالا التغييررات فرا الصركوك الماليرة مرن المسرتو   -146

 ديسمبر/كانون األول.
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   2015    2014 

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة عن 

طريق الفائض أو 

 العجز

ة األصول المالي

 المتاحة للبيع
 المجموع

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة 

عن طريق 

 الفائض أو العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 مليون دوالر أمريكي   مليون دوالر أمريكي  

        

 80.4 26.7 53.7  9.9 0.7 9.2 الرصيد االفتتاحي

المكاسب/)الخسائر( المثبتة فا 

 (1.5) (1.6) 0.1  - - - المالاكشف األداء 

المكاسب/)الخسائر( المثبتة فا 

 1.7 1.7 -  - - - كشف األصول الصافية

 7.9 0.7 7.2  4.4 - 4.4 المشتريات

 (41.1) (9.8) (31.3)  (4.2) - (4.2) المبيعات

 - - -  - - - التسويات

 (10.4) (0.4) (10.0)  - - - تغير رأ  مال

 (27.1) (16.6) (10.5)  (0.7) (0.7) - التحويل

 9.9 0.7 9.2  9.4 - 9.4 الرصيد الختامي

 . 2014و 2015خالل عاما  1إلى المستو   2ومن المستو   2إلى المستو   1ولم تكن هناك تحويالت من المستو   -147

 مخاطر االئتمانات  2-14-2

إلدارة المخراطر تحرد مرن مبلرغ التعررا االئتمرانا ألي  البرنامجعلى نطاق واسع، كما أن سياسة  للبرنامجتتوزع المخاطر االئتمانية  -148

 طرف مرابل وتتضمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا. وفا نهاية السنة كانت النوعية االئتمانية لالستثمارات الررقصيرة األجرقل

 .AA، بينما كانت النوعية االئتمانية لالستثمارات الطويلة األجل +AAن فئة مصقنفة ضم

ويتم الترليل من المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة المرتبطة بالنردية ومعادالت النرد بشكل كبير من خالل التأكد من أن هذه األصرول  -149

و/أو لرد  المؤسسرات  AAAواق التا تتسم بدرجة عالية من السيولة والتنوع وتتمتع بتصنيف ائتمرانا المالية توضع فا صناديق األس

المالية الكبر  التا حصلت على درجات تصنيفية قوية فا مجال االستثمار من قبرل وكالرة تصرنيف رئيسرية و/أو أطرراف أخرر  ذات 

 جدارة ائتمانية. 

تفاصريل المسراهمات  3-2ف المساهمات المستحرة الربض أساسرا مرن المبرالغ المسرتحرة مرن الردول ذات السريادة. وتشررح المرذكرة وتتأل -150

 المستحرة الربض بما فا ذلك مخصصات االنخفاا فا إيرادات المساهمات والحسابات المشكوك فيها. 

 مخاطر أسعار الفائدة  2-14-3

 لمخرررررراطر أسررررررعار الفائرررررردة علررررررى االسررررررتثمارات الرصرررررريرة األجررررررل والسررررررندات الطويلررررررة األجررررررل. ففررررررا البرنااااااامجيتعرررررررا  -151

فرا المائرة علرى  1.85فرا المائرة و 1.11، بلغت أسعار الفائدة الفعلية لهاتين الحرافظتين االسرتثماريتين 2015ديسمبر/كانون األول  31

(. وتشير قياسات حساسية أسعار الفائدة إلى أن المدة الفعلية ها 2014ة على التوالا فا عام فا المائ 1.72فا المائة و 0.66التوالا )

سنة على التروالا فرا ديسرمبر/كانون  6.41سنة و 0.75سنة للسندات الطويلة األجل ) 6.26سنة لالستثمارات الرصيرة األجل و 0.80

لعائررد الثابررت فررا إدارة مخرراطر أسررعار الفائرردة وفرررا لمبررادئ توجيهيررة (. ويسررتخدم مرردراء االسررتثمار الخررارجيون مشررترات ا2014األول 

 استثمارية صارمة. 
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 مخاطر النقد األجنبي  2-14-4

 10كا وتُرّوم بالدوالر األمري 2015ديسمبر/كانون األول  31فا المائة من النردية ومعادالت النرد واالستثمارات حتى  87كانت نسبة  -152

فرا المائرة  12فرا المائرة بالردوالر األمريكرا، و 85فرا المائرة المتبريرة تُررّوم بعمرالت أخرر  ) 3فا المائة تُرّوم براليورو، وكانرت نسربة 

(. والهردف الرئيسرا مرن الحيرازات بعمرالت غيرر الردوالر 2014ديسمبر/كانون األول  31فا المائة بعمالت أخر  حتى  3باليورو، و

فرا المائرة مرن المسراهمات المسرتحرة الرربض تُررّوم بالردوالر  79دعم األنشطة التشغيلية. وباإلضافة إلرى ذلرك، فرنن نسربة األمريكا هو 

فرا المائرة بالردوالر األمريكرا  72فا المائرة بعمرالت أخرر ، ) 5فا المائة بالدوالر الكندي، و 3فا المائة باليورو، و 13األمريكا، و

 31فررا المائررة بعمررالت أخررر  حتررى  9فررا المائررة بالجنيرره اإلسررترلينا، و 4فررا المائررة برراليورو، و 15والررذي يمثررل العملررة األساسررية، 

 (.2014ديسمبر/كانون األول 

ا تتكبردها وتستخدم العرود اآلجلة للنرد األجنبا على سبيل التحوط لمخاطر ترلب أسعار صررف اليرورو مرابرل الردوالر األمريكرا، والتر -153

. 2008تكاليف مولفا دعم البرامج واإلدارة فا المرر الرئيسا وفرا لسياسرة التحروط الترا اعتمردها المجلرس فرا دورتره السرنوية لعرام 

مليرون دوالر أمريكرا  17.4متحرررة بلغرت  بخسرائرعردا  12، جرت تسوية 2015ديسمبر/كانون األول  31وخالل السنة المنتهية فا 

مليرون دوالر أمريكرا(.  0.2بمكاسرب متحرررة بلغرت  2014ديسرمبر/كانون األول  31ردا خالل السرنة المنتهيرة فرا ع 12)تمت تسوية 

عرردا آجرال مرن عررود صررف العملرة  12 البرنامجأبرم فا إطارها  2016وباإلضافة إلى ذلك، نفذت استراتيجية تحوط جديدة فا عام 

، بلغت الريمة االسمية للعررود االثنرا 2015ديسمبر/كانون األول  31ثابت. وفا  مليون يورو شهريا بسعر صرف 6.3األجنبية لشراء 

 31مليررون دوالر أمريكررا باسررتخدام معرردل آجررل فررا  1.2مليررون دوالر أمريكررا ووصررلت خسررائرها غيررر المتحررررة إلررى  83.8عشررر 

سواء فا فروق سرعر النررد األجنبرا وتعررا  المتحررة والخسائر غير المتحررة على حد الخسائر. وتُدرج 2015ديسمبر/كانون األول 

 فا كشف األداء المالا.

 مخاطر السوق 2-14-5

لمخاطر السوق فا االستثمارات الرصيرة األجل والطويلة األجل على حرد سرواء. فالريمرة السروقية إليراداتره الثابترة،  البرنامجيتعرا  -154

لنرد األجنبا تحتمل التغيير على أسا  يوما. وقد أُعردت جميرع تحلريالت النرديرة عمليات الصرف اآلجل ل، ووأسهمه، ومشتراته المالية

 الموضحة أدناه على أسا  أن جميع المتغيرات تظل ثابتة، بخالف تلك التا تُذكر على وجه التحديد.

فرا المائرة، يصربح األثرر  1رات الرصيرة األجل، إذا ارتفعرت )انخفضرت( أسرعار الفائردة بنسربة بالنسبة لالستثما –حساسية سعر الفائدة  -155

مليون دوالر أمريكا من الخسائر )المكاسب( غير المتحررة. وبالنسربة لحافظرة السرندات الطويلرة األجرل،  7.6على كشف األداء المالا 

مليرون دوالر  12.6صبح األثر على كشف التغييرات فرا األصرول الصرافية فا المائة، ي 1إذا ارتفعت )انخفضت( أسعار الفائدة بنسبة 

 أمريكا من الخسائر )المكاسب( غير المتحررة.

 فرا المائرة، يصربح 1بالنسبة لالستثمارات الرصيرة األجل، إذا ارتفعت )انخفضرت( األسرعار العاجلرة بنسربة  –حساسية األسعار اآلجلة  -156

مليون دوالر أمريكا مرن الخسرائر )المكاسرب( غيرر المتحرررة. وبالنسربة لحافظرة السرندات الطويلرة  0.1األثر على كشف األداء المالا 

مليرون  0.1فا المائة، يصبح األثر على كشف التغيرات فا األصول الصرافية  1األجل، إذا ارتفعت )انخفضت( األسعار اآلجلة بنسبة 

 اسب )الخسائر( غير المتحررة. دوالر أمريكا من المك

تتعرررب االسررتثمارات فررا األسررهم المؤشررر العررالما لجميررع البلرردان لررد  شررركة مورغرران سررتانلا كابيتررال  –حساسررية أسررعار األسررهم  -157

فا المائرة بصرورة متناسربة علرى  1سبة نترناشيونال، وهو مؤشر ألسهم جميع أسواق العالم. فنذا ارتفعت )انخفضت( أسعار األسهم بنا



WFP/EB.A/2016/6-A/1  56 

 

 

مليون دوالر أمريكا من المكاسرب  2.0نطاق صناديق األسهم اإلقليمية الستة، يصبح األثر على كشف التغيرات فا األصول الصافية 

 )الخسائر( غير المتحررة.

اآلجلة للنرد األجنبا االثنا عشر المتبرية فا ميزانية دعم البررامج واإلدارة، إذا  بالنسبة للعرود –حساسية الصرف اآلجل للنرد األجنبا  -158

مليرون دوالر أمريكرا  0.9فا المائة، يصبح األثرر علرى كشرف األداء المرالا  1ارتفع )انخفض( سعر الدوالر األمريكا/اليورو بنسبة 

متغيرررات األخررر . وبالنسرربة لالسررتثمارات الطويلررة األجررل، إذا مررن المكاسررب )الخسررائر( غيررر المتحررررة، مررع االحتفررال بثبررات جميررع ال

فا المائرة علرى نطراق مراكرز العمرالت اآلجلرة المحرتفظ بهرا  1ارتفعت )انخفضت( أسعار النرد األجنبا مرابل الدوالر األمريكا بنسبة 

 ب( غير المتحررة. مليون دوالر أمريكا من الخسائر )المكاس 0.2حاليا، يصبح األثر على كشف األداء المالا 

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات  15-2المذكرة 

التشغيلية فرا المسرتربل. وهرذه  البرنامجتمثل أرصدة الصناديق الجزء غير المنفق من المساهمات التا يراد استخدامها لتلبية احتياجات  -159

 .البرنامججميع الخصوم. ويردم الجدول التالا أرصدة صناديق  بعد اقتطاع البرنامجفوائد متبرية فا أصول 

 2015  

 

حسابات فئات 

البرامج )رصيد 

 الصندوق(

 

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية )رصيد 

 الصندوق(

 2014 المجموع الحساب العام والحسابات الخاصة

 االحتياطيات )رصيد الصندوق(

  مريكيةبماليين الدوالرات األ 

يناير/كانون  1الرصيد االفتتاحي في 

 672.7 3 922.7 3 331.4 102.5 321.7 167.1 3 2015الثاني 

 235.8 94.6 - 274.1 (11.2) (168.3) الفائض )العجز( في السنة

 908.5 3 017.3 4 331.4 376.6 310.5 998.8 2 المجموع الفرعي

       التحركات أرناء السنة 

 - - (165.8) - - 165.8 تسلف للمشروعا

 - - 98.5 - - (98.5) تسديدات من المشروعات

 - - (87.2) 87.2 - - مخصصات اعتمدها المجلس

تسديدات مخصصات المجلس غير 

 - - 2.3 (2.3) - - المنفرة

 - - 85.9 (85.9) - - تجديد الموارد

فائض إيرادات تكاليف الدعم غير 

امج المباشرة عن مصروفات دعم البر

 - - 33.4 (33.4) - - واإلدارة

 - - - (314.6) 5.2 309.4 تحويالت بين الصناديق

مكاسب )خسائر( صافية غير متحررة 

 14.2 (8.1) - (8.1) - - لالستثمارات الطويلة األجل

 14.2 (8.1) (32.9) (357.1) 5.2 376.7 مجموع التحركات خالل السنة

ن ديسمبر/كانو 31الرصيد الختامي في 

 922.7 3 009.2 4 298.5 19.5 315.7 375.5 3 2015األول 

ثمررة مسرراهمات نرديررة مررن المررانحين لررم تخصررص وقررت تأكيرردها لفئررة برنامجيررة محررددة أو مشررروعات ثنائيررة. وهررذه المسرراهمات تعتبررر  -160

ار الحسرراب العررام. وعنرردما تخصررص هررذه المسرراهمات مسرراهمات متعررددة األطررراف وصررناديق غيررر مخصصررة ويرررد بيانهررا فررا إطرر

 لمشروعات محددة فنن المصروفات الناجمة ترد فا الفئة البرنامجية أو المشروعات الثنائية المناسبة. 



WFP/EB.A/2016/6-A/1  57 

 

 

 ويمثل تجديد الموارد مساهمات المانحين التا توجه بصفة خاصة إلى حساب االستجابة العاجلة.  -161

خرالل  البرناامجويقُنشئ المجلس االحتياطيات كتسهيالت لتمويل الصناديق و/أو لتمويل أنشطة معينرة فرا لرروف خاصرة. وكران لرد   -162

بة حسرراب االسررتجا (3( المرفررق العررالما إلدارة السررلع األساسررية؛ 2( االحتيرراطا التشررغيلا؛ 1احتياطيررات نشررطة:  أربعررة 2015عررام 

 .البرنامج( حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. ويردم الجدول التالا احتياطيات 4العاجلة؛ 

  2015 

 2014 المجموع 2.15.4 2.15.3 2.15.2 2.15.1 

 

االحتياطي 

 التشغيلي

احتياطي المرفق 

العالمي إلدارة 

 السلع األساسية

حساب االستجابة 

 العاجلة

حساب تسوية 

 دعم البرامج

 ارةواإلد

 بدوالرات الواليات المتحدة 

      

 272.5 331.4 189.8 40.4 6.0 95.2 2015يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 - سلف للمشروعات

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

(165.8) - (165.8) (182.4) 

 132.6 98.5 - 98.5 - - تسديدات من المشروعات 

 (9.2) )(87.2 (87.2) - - - مخصصات اعتمداها المجلس

 1.7 2.3 2.3 - - - تسديدات مخصصات المجلس غير المنفرة

 40.2 85.9 - 85.9 - - تجديد الموارد

فائض إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة عن 

 76.0 33.4 33.4 - - - البرامج واإلدارةمصروفات دعم 

 331.4 298.5 8.313 59.0 6.0 95.2 2015ديسمبر/كانون األول  31الرصيد الختامي في 

 وتُحّمل التحركات فا االحتياطيات بشكل مباشر على حسابات االحتياطيات. -163

 االحتياطي التشغيلي  2-15-1

مليرات فرا حرال التعررا لرنرص مؤقرت فرا من النظام المالا باالحتفال باحتيراطا تشرغيلا لضرمان اسرتمرارية الع 5-10ترضا المادة  -164

الموارد. وعالوة على ذلك، يُستخدم االحتياطا التشغيلا إلدارة المخاطر المرتبطة بالمرفق الداخلا إلقراا المشروعات )المعرروف 

 سابرا  باسم مرفق تمويل رأ  المال العامل(.

 مليون دوالر أمريكا. 95.2إلى  2015ديسمبر/كانون األول  31ا ووصل رصيد االحتياطا التشغيلا ف -165

 المرفق العالمي إلدارة السلع األساسية 2 -2-15

، وبعد استعراا شامل لمرفق تمويل رأ  المال العامل، أنشئ حساب احتياطا جديد لدعم اإلقراا الداخلا فا إطار 2015فا عام  -166

 (.EB.A/8/2014العالما إلدارة السلع األساسية )الررار المرفق 

 ماليين دوالر أمريكا. 6إلى  2015ديسمبر/كانون األول  31ووصل رصيد احتياطا المرفق العالما إلدارة السلع األساسية فا  -167

 حساب االستجابة العاجلة 2-15-3

مرن االسررتجابة بسررعة لالحتياجررات الطارئرة لشررراء السررلع  البرنااامجأنشرئ حسرراب االسرتجابة العاجلررة كحسراب للمرروارد المرنرة يمكررقنن  -168

 الغذائية والمواد غير الغذائية وتكاليف التسليم. 
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 تسروية بما فا ذلك تحويرل وافرق عليره المجلرس مرن حسراب د مواردهمليون دوالر أمريكا لتجدي 85.9، تلرى الحساب 2015وفا عام  -169

(. وهردف هرذا الضرخ اإلضرافا فرا حسراب االسرتجابة EB.A/12/2015إلى حساب االستجابة العاجلرة )الرررار  واإلدارة البرامج دعم

 مليون دوالر أمريكا لحاالت الطوارئ. 50العاجلة إلى إرساء قدرة دوارة/إقراضية دنيا بمردار 

مليون دوالر  98.5مليون دوالر أمريكا ووصلت التسديدات من المشروعات إلى  165.8وقدمت سلف إلى مشروعات بلغ مجموعها  -170

 أمريكا. 

مرا يعتبرر دون المسرتو  المسرتهدف المحردد مليرون دوالر أمريكرا م 59.0، بلرغ رصريد الحسراب 2015ديسمبر/كانون األول  31وفا  -171

مليرون دوالر  200مليرون دوالر أمريكرا إلرى  70من  2014مليون دوالر أمريكا. وكان المستو  المستهدف قد زيد عام  200بمبلغ 

 (.EB.2/4/2014وذلك بررار المجلس التنفيذي ) أمريكا

مليرون دوالر  96.6إلرى  2015ديسرمبر/كانون األول  31ة على المشروعات المردمة من الحساب فرا مجموع السلف المستحر ووصل -172

 (. 2014مليون دوالر أمريكا عام  211.6أمريكا )

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 2-15-4

جيل أيرة فرروق برين عائرد تكراليف الردعم المباشررة وتكراليف دعرم البررامج يمثل حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة احتياطيا أنشرئ لتسر -173

 واإلدارة خالل الفترة المالية. 

العاديررة الثانيررة الرردورة  مليررون دوالر أمريكررا إلررى مررا يلررا: أ( 87.2والبالغررة  2015وترجررع المخصصررات التررا اعتمرردها المجلررس فررا  -174

للمبرادرات المؤسسرية  2017-2015البرناامج اعتماد تكميلا فا خطرة إدارة حين وافق على  2014بر/تشرين الثانا فا نوفمللمجلس 

(؛ ب( EB.2/4/2014مليون دوالر أمريكا )الرررار  9.2بريمة إجمالية قدرها  واإلدارة البرامج دعم تسوية حسابالحاسمة وذلك من 

إلرى حسراب   واإلدارة البررامج دعرم تسروية حسرابيث وافق المجلس على تحويالت مرن ح 2015الدورة السنوية للمجلس فا مايو/أيار 

ماليرين دوالر أمريكرا(، والمبرادرات المؤسسرية  10) صندوق برنامج رفاه المولفينمليون دوالر أمريكا(، و 50) االستجابة العاجلة

 (.EB.A/12/2015لررار مليون دوالر أمريكا )ا 78بما مجموعه  مليون دوالر أمريكا( 18الحاسمة )

مليون دوالر أمريكا مرن  2.3مبلغ  2015من النظام المالا، أعيد إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة فا عام  9-9وعمال بالمادة  -175

 لحساب فا الفترات السابرة.األرصدة غير المنفرة المتصلة بالمخصصات التا كان المجلس قد وافق على تخصيصها من هذا ا

مليرون دوالر أمريكرا،  33.4وتم تحويل الفائض فا عائد تكاليف الدعم غير المباشرة على مصروفات دعم البرامج واإلدارة، والبرالغ  -176

 (. 2014ريكا فا عام مليون دوالر أم 76.6بريمة  )فائض 2015إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة فا عام 

 مليون دوالر أمريكا.  138.3إلى  2015ديسمبر/كانون األول  31ووصل رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة فا  -177

(، خفرض هرذا الرصريد فرا أوائرل عرام EB.2/5/2015 ( )الرررار2018-2016لإلدارة ) البرنامجوعلى النحو الموافق عليه فا خطة  -178

ومبادرات  للمبادرات المؤسسية الحاسمةمليون دوالر أمريكا تستخدم  20.0باستثمارات إضافية لدعم البرامج واإلدارة قدرها  2016

 .االمتياز فا إدارة التكاليف
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 : اإليرادات3المذكرة 

  2015 2014 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(  

    

   النقدية المساهمات 3-1

 601.1 4 005.1 4 المباشرة التكاليف فا المساهمات 

 354.7 313.9 المباشرة غير الدعم تكاليف فا المساهمات 

 955.8 4 319.0 4  الفرعي المجموع 

   منه: مطروحا 

 (78.0) (71.1) المساهمات إيراد وانخفاا والبرمجة األموال إعادة 

 877.8 4 247.9 4 النقدية مساهماتال مجموع 

    

   العينية المساهمات 3-2

 453.5 535.2 بالسلع العينية المساهمات 

 53.7 33.4 بالخدمات العينية المساهمات 

 507.2 568.6  الفرعي المجموع 

   إليه(: )مضافا منه مطروحا 

 (3.9) (8.8) المساهمات إيرادات )انخفاا( زيادة 

 503.3 559.8 العينية مساهماتال مجموع 

    

 (64.7) (34.1) العمالت صرف أسعار فروق 3-3

    

   عائد االستثمارات 3-4

 (8.0) (24.1) صافا المكاسب )الخسائر( المتحررة من االستثمارات 

 (12.4) 6.0 صافا المكاسب )الخسائر( غير المتحررة من االستثمارات 

 21.5 21.8 عائد الفوائد  

 1.1 3.7 مجموع عائد االستثمارات  

    

   أخر  إيرادات 3-5

 114.1 102.6 اإليرادات المحررة من توفير السلع والخدمات 

 18.8 31.0 إيرادات متنوعة 

 132.9 133.6 مجموع اإليرادات األخر  

 450.4 5 910.9 4 اإليرادات مجموع 

( 3-2ة إيرادات المساهمات وفرا لتغيرات مستو  االعتمادات المخصصة لتعويض انخفراا إيررادات المسراهمات )المرذكرة وتتم تسوي -179

(. وتحرردد المبررالغ الفعليررة المعررادة واالنخفاضررات فررا إيرررادات 10-2ومسررتو  مخصصررات إعررادة األمرروال إلررى المررانحين )المررذكرة 

 المساهمات بحسب كل مساهمة من المساهمات. 

 خالل السنة. أو مواد غير غذائية خدمات وتمثل المساهمات العينية مساهمات مؤكدة بسلع غذائية أو -180

( ها على النحو 2014وتمثل موارد ستُستخدم فا السنوات الرادمة )مع أرقام مرارنة لعام  2015وإيرادات المساهمات المثبتة فا عام  -181

 التالا:
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 تطبق على السنوات  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 145.5 1.9 20.7 122.9 - 2015إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

  

 

 

    

 251.1 - 11.8 1.59 180.2 2014إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

 

مليون دوالر أمريكا تحررق مرن تروفير  102.6مليون دوالر أمريكا، منه  133.6، بلغ مجموع اإليرادات األخر  2015وخالل عام  -182

كررا مررن اإليرررادات مليررون دوالر أمري 31.0( و2014ديسررمبر/كانون األول  31مليررون دوالر أمريكررا فررا  114.1السررلع والخرردمات )

(. واشررتملت اإليرررادات التررا تحررررت مررن ترروفير السررلع 2014ديسررمبر/كانون األول  31مليررون دوالر أمريكررا فررا  18.8المتنوعررة )

والخدمات أساسا على عمليات النرل الجوي وتوفير السرلع والخردمات مرن قبرل مسرتودع األمرم المتحردة لالسرتجابة اإلنسرانية، والحسراب 

اللوجسرتيات. وشرملت اإليررادات المتنوعرة المبرالغ المحصرلة مرن بيرع السرلع التالفرة والممتلكرات األخرر  غيرر الرابلرة الخرا  لخردمات 

 لإلصالح.
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 : المصروفات4المذكرة 

   2015 

 

2014 

    

 )بماليين الدوالرات األمريكية(   

    

 845.6 679.1 الموزعة التحويالت القائمة على النقد 4-1

    

 988.5 1 784.1 1 السلع الغذائية الموزعة  4-2

    

 650.4 635.9 التوزيع والخدمات المتصلة به 4-3

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخر  4-4

 691.3 596.3 والمحليون الدوليون المولفون 

 58.1 70.3 االستشاريون الخبراء 

 4.5 4.9 المتحدة األمم متطوعو 

 79.1 78.3 المؤقتون المولفون 

 17.6 20.8 األخر  المولفين تكاليف 

 850.6 770.6 األخر  الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستهلكة وذير ذلك من التكاليف الجارية 4-5

 10.0 12.5 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا 

 85.1 87.4 المعدات 

 50.3 40.2 المستهلكة والمواد المكتبية اإلمدادات 

 10.4 8.1  المرافق 

 27.7 19.1 الجارية والتكاليف المركبات صيانة 

 183.5 167.3 الجارية التكاليف من ذلك وذير المستهلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   اقد عليها والخدمات األخر الخدمات المتع 4-6

 278.0 312.8 الجوية العمليات 

 182.9 216.1 عليها المتعاقد األخر  الخدمات 

 35.2 32.9 والمعلومات االتصاالت بتكنولوجيا المتصلة الخدمات 

 43.6 50.0 األخر  والخدمات األمن 

 33.1 33.2 اإليجارات 

 572.8 645.0 ت األخر مجموع الخدمات المتعاقد عليها والخدما 

    

 2.4 2.2 تكاليف التمويل 4-7

    

 50.3 52.4 االستهالك واإلهالك 4-8

    

   أخر  مصروفات 4-9

 6.4 8.0 الصيانة خدمات 

 6.5 4.0 التأمين 

 2.4 2.6 اإليداع وجهة االستثمارات مدير المصرفية/رسوم الرسوم 

 23.4 24.6 والتلف فيها المشكوك الحسابات 

 25.7 33.9 واالجتماعات التدريب 

 6.1 6.6 أخر  بنود 

 70.5 79.7 األخر  المصروفات مجموع 

    

 214.6 5 816.3 4 مجموع المصروفات 
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 31مليررون دوالر فررا  845.6مليررون دوالر أمريكررا ) 679.1الموزعررة التحررويالت الرائمررة علررى النرررد ، بلغررت قيمررة 2015وفررا عررام  -183

 (.2014ديسمبر/كانون األول 

مليرون دوالر  1 988.5مليرون دوالر أمريكرا ) 1 784.1، بلغت قيمة السلع الغذائيرة والمرواد غيرر الغذائيرة الموزعرة 2015وفا عام  -184

 (. 2014أمريكا فا ديسمبر/كانون األول 

السرلع والبلرد المسرتفيد. كمرا  البرناامجوتشمل السلع الغذائية الموزعة، تكلفة السلع والنرل والتكاليف المتصلة به بين البلد الذي يستلم فيه  -185

 مليررررررررون دوالر أمريكررررررررا  11.6تشررررررررمل تكلفررررررررة السررررررررلع الموزعررررررررة، الخسررررررررائر بعررررررررد التوريررررررررد التررررررررا بلغررررررررت قيمتهررررررررا 

 (.9( )المذكرة 2014ديسمبر/كانون األول  مليون دوالر أمريكا فا 11.8)

التا تنص على تسجيل المصروفات عند تسليم األغذية إلى الشرركاء المتعراونين، كانرت ال ترزال  للبرنامجوعمال بالسياسات المحاسبية  -186

يحتفظ بهرا الشرركاء طن متري(  98.653دوالر أمريكا ) مليون 70.6، سلع غذائية قيمتها 2015ديسمبر/كانون األول  31هناك، فا 

ديسررمبر/كانون األول  31طررن متررري( فررا  122.788مليررون دوالر أمريكررا ) 84.2لررم ترروزع بعررد علررى المسررتفيدين )المتعرراونون و

2014.) 

 حتى التوزيع النهائا وبما يشمل التوزيع النهائا.  ويمثل التوزيع والخدمات المتصلة به تكلفة نرل السلع داخل البلد -187

عرررود الخدمررة. وتشررمل أصررحاب ، والخبررراء االستشرراريين، والبرنااامجوتتعلررق األجررور، والمرتبررات، واسررتحراقات المررولفين بمررولفا  -188

 ت عمل المولفين والحوافز.تكاليف المولفين األخر  سفر المولفين واالستشاريين والتدريب وحلرا

وتمثل اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها من التكاليف الجارية المستخدمة تكاليف السلع والخدمات المستخدمة فرا التنفيرذ المباشرر  -189

 للمشروعات وإدارتها ودعمها. 

ات األخر  تكاليف صيانة المرافق، والتأمين، والتكاليف األخر  ذات الصلة، ومخصصات الحسابات المشكوك فيها وتشمل المصروف -190

 وتلف المخزونات. 

 : كشف التدفقات النقدية5المذكرة 

ة أو الخدمات العينية ألنها ال تؤثر فا التحركرات ال تقُسّو  التدفرات النردية من األنشطة التشغيلية مع التبرعات بالسلع العيني -191

النرديررة. وتسررجل الترردفرات النرديررة الناجمررة عررن األنشررطة االسررتثمارية مخصرروما منهررا البنررود التررا يررتم إحاللهررا سررريعا والتررا 

 تنطوي على مبالغ كبيرة وآجال استحراق قصيرة.

 فعلية: كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ ال6المذكرة 

وكشوفه المالية باستخدام أسا  مختلف لكرل منهمرا. ويعرد كشرف المركرز المرالا، وكشرف األداء المرالا، وكشرف  البرنامجتعد ميزانية  -192

طبيعة المصرروفات التغيرات فا األصول الصافية، وكشف التدفرات النردية على أسا  االستحراق الكامل باستخدام تصنيف يستند إلى 

 فا بيان األداء المالا، بينما يعد كشف المرارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على أسا  محاسبة االلتزامات.

يتعين إجراء مطابرة  لية ، عرا معلومات الميزانية فا الكشوف الما 24ووفرا لمتطلبات المعيار المحاسبا الدولا للرطاع العام رقم  -193

فعليرة بين المبالغ الفعلية، المعروضة على أسا  المرارنة بالميزانية، عندما ال تقُعّد الكشوف المالية على أسا  المرارنة، وبين المبالغ ال

هنراك فرروق فرا المعروضة فا الكشوف المالية، على أن يحدد بصورة منفصلة أي فرق فا األسا  والتوقيت والكيان. كمرا قرد تكرون 

 الشكل وفا نظم التصنيف اعتقُمدت ألغراا عرا الكشوف المالية والميزانية.
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(، والتا تردم ترسيما  للميزانية بحسب 2017-2015على أسا  تصنيف وليفا بما يتماشى مع خطة اإلدارة ) وتعرا مبالغ الميزانية -194

 السنوات.

تضرمن الكشرف الخرامس عمرودا ، هرو الخطرة المحرددة األولويرات، الرذي يشركل خطرة عمرل ذات أولويرات مسرتندة إلرى  2015عام  وفا -195

هرو منظمرة ممولرة طوعيرا  وأن عملياتره وإدارتره الماليرة تعتمردان بالترالا علرى البرناامج أن  ةمراعراالمساهمات المتوقعرة الترديريرة مرع 

لجرزء التكراليف المباشررة يرات ووتتضمن الخطرة المحرددة األولويرات برنرامج العمرل المؤقرت المحردد األولويل الوارد فعليا. مستو  التم

فررا نوفمبر/تشرررين الثررانا  2017-2015والميزانيررة النهائيررة لجررزء التكرراليف غيررر المباشرررة )اعتمررد المجلررس التنفيررذي خطررة اإلدارة 

 27.2مليون دوالر أمريكا إلى  9.2مليون دوالر أمريكا من  18فا الميزانية النهائية والبالغة  (. وجرت الموافرة على الزيادة2014

  االسرررتخدام االسرررتراتيجا لحسررراب تسررروية دعرررم البررررامج واإلدارةمليرررون دوالر أمريكرررا فرررا وثيررررة المجلرررس التنفيرررذي المعنونرررة  

(WFP/EB.A/2015/6-D/1). 

والخطرة المحرددة األولويرات يرد شرح الفروق المادية بين الميزانية األصلية والميزانيرة النهائيرة، والميزانيرة النهائيرة والمبرالغ الفعليرة و -196

 فا قسم التحليل المالا وتحليل الميزانية فا بيان المدير التنفيذي.  والمبالغ الفعلية

، تقُعد الميزانية على البرنامجاسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أسا  مختلف عن األسا  المحاسبا. وفا حالة وتحدث فروق أس -197

أسا  االلتزامات بينما تعد الكشوف المالية على أسرا  االسرتحراق. وتعررا االلتزامرات المفتوحرة، بمرا فيهرا أوامرر الشرراء المفتوحرة 

 والتمويلية كفروق فا األسا . ،نشطة التشغيلية، واالستثماريةوصافا التدفرات النردية من األ

فرروق  البرناامجوتحدث فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة اإلبالغ المدونة فا الكشوف المالية. وال يوجرد فرا حالرة  -198

 ة والمبالغ الفعلية.فا التوقيت ألغراا المرارنة بين مبالغ الميزاني

وتحدث فروق الكيانات عندما تقُسرط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءا مرن الكيران الرذي ترقُعّد الكشروف الماليرة عنره. وفيمرا يتعلرق  -199

مرن  ولكنهرا تُسرتبعدوتررد فرا الكشروف الماليرة  البرناامجحسابات األمانة جزءا من أنشطة العمليات الثنائية وبالفروق فا الكيان، تشكل 

 نظرا ألنها تعتبر موارد خارجة عن الميزانية. الميزانية

وتنجم فروق طريرة العرا عن الفروق فا الشكل ونظم التصنيف المعتمدة لعرا كشف التدفرات النردية وكشف المرارنة برين مبرالغ  -200

وتبين اإليرادات والنفرات غير المتعلرة بالصناديق التا ال تشكل جزءا من كشف المرارنة بين مبالغ الميزانية  بالغ الفعلية.الميزانية والم

 .والمبالغ الفعلية كفروق فا العرا

ن مبرالغ الميزانيرة والمبرالغ الفعليرة )الكشرف الخرامس( وترد فيما يلا مطابرة بين المبالغ الفعلية على أسا  مرارن فا كشف المرارنة بري -201

 :2015ديسمبر/كانون األول  31وبين المبالغ الفعلية فا كشف التدفرات النردية )الكشف الرابع( عن السنة المنتهية فا 

 
2015 

 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 (766.1 4) - - (766.1 4) أساس مقارن )الكشف الخامس( المبلغ الفعلي على

 (57.5) (35.0) (22.1) (0.4) الفروق فا األسا 

 932.9 4 - - 932.9 4 الفروق فا العرا

 (159.1) - - (159.1) الفروق فا الكيانات

المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف 

 (49.8) (35.0) (22.1) 7.3 الرابع(
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 : اإلبالغ عن الشرائح7لمذكرة ا

 : بيان المركز المالي بحسب الشرائح1-7المذكرة 

 
2015 

2014 

 

فئات  حسابات

 البرامج

الحساب العام 

والحسابات 

 الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما 

 بين الشرائح

 المجموع

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       األصول

       الجارية صولاأل

 الرصيرة واالستثمارات النردية ومعادالت النردية

 األجل

996.9 289.5 303.0 - 1 589.4 1 676.0 

 099.8 2 233.4 2 - 71.4 73.5 088.5 2 الربض المستحرة المساهمات

 578.6 650.1 - 9.4 87.1 553.6 المخزونات

 122.2 109.4 )(416.7 6.8 460.5 58.8 البنود األخر  المستحرة الربض

 3 697.8 910.6 390.6 (416.7) 4 582.3 4 476.6 

       الجارية ذير األصول

 93.1 36.5 - 3.7 19.1 13.7 الربض المستحرة المساهمات

 448.9 462.3 - - 462.3 - األجل الطويلة االستثمارات

 125.2 144.5 - 3.0 41.1 100.4 والمعدات والمنشآت العرارات

 8.9 5.2 - - 5.1 0.1 المادية غير ولاألص

 114.2 527.6 6.7 - 648.5 676.1 

 152.7 5 230.8 5 (416.7) 397.3 438.2 1 812.0 3 مجموع األصول

       

       الخصوم

       الخصوم الجارية

 535.9 513.8 (416.7) 78.2 418.1 434.2 المدفوعات والمستحرات

 6.2 5.7 - 3.4 - 2.3 المخصصات

 10.4 10.6 - - 10.6 - المولفين استحراقات

 

 الرروا

- 5.8 - - 5.8 32.8 

 436.5 434.5 81.6 (416.7) 535.9 585.3 

       الجارية ذير الخصوم

 555.1 601.9 - - 601.9 - المولفين استحراقات

 89.6 83.8 - - 83.8 - األجل الطويل الررا

 - 685.7 - - 685.7   644.7 

 230.0 1 221.6 1 (416.7) 81.6 120.2 1 436.5 ع الخصوممجمو

       

 922.7 3 009.2 4 - 315.7 318.0 375.5 3 األصول الصافية

       

       واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 591.3 3 710.7 3 - 315.7 19.5 375.5 3 الصناديق أرصدة

 331.4 298.5 - - 298.5 - االحتياطيات

 في واالحتياطيات الصناديق صدةأر مجموع

 2015 األول ديسمبر/كانون 31

3 375.5 318.0 315.7 - 4 009.2 3 922.7 

  في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

 2014 األول ديسمبر/كانون 31

3 167.1 433.9 321.7 - 3 922.7  
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 : بيان األداء المالي بحسب الشرائح2-7المذكرة 

 2015 

2014 

 

ات فئات حساب

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما بين 

 الشرائح

 المجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       
       اإليرادات

 877.8 4 247.9 4 - 150.4 580.6 516.9 3 النردية المساهمات

 503.3 559.8 - 0.6 13.0 546.2 العينية المساهمات

 (64.7) (34.1) - (3.2) (8.4) (22.5) فروق أسعار الصرف

 1.1 3.7 - 0.3 3.4 - إيرادات االستثمارات 

 132.9 133.6 (604.9) (0.2) 630.8 107.9 األخر  اإليرادات

 450.4 5 910.9 4 (604.9) 147.9 219.4 1 148.5 4 اإليرادات مجموع

       

       المصروفات

 845.6 679.1 - 3.2 - 675.9 الموزعة والرسائم النردية

 988.5 1 784.1 1 (401.9) 23.0 397.3 765.7 1 الموزعة الغذائية السلع

 650.4 635.9 (19.4) 10.3 11.7 633.3 به المتصلة والخدمات التوزيع

 واستحراقات والمرتبات األجور

 850.6 770.6 (11.7) 62.2 287.5 .6432  األخر  المولفين وتكاليف المولفين

 والتكاليف المستهلكة والمواد اإلمدادات

 183.5 167.3 (32.9) 19.3 40.8 140.1  األخر  الجارية

 من وغيرها عليها المتعاقد الخدمات

 572.8 645.0 (106.8) 31.1 144.7 576.0  الخدمات

 2.4 2.2 - - 2.2 - التمويل تكاليف

 50.3 52.4 - 1.2 18.1 33.1 االستهالك

 70.5 79.7 (32.2) 8.8 43.0 60.1 أخر  مصروفات

 214.6 5 816.3 4 (604.9) 159.1 945.3 316.8 4 المصروفات مجموع

 235.8 94.6 - (11.2) 274.1 (168.3) 2015 لعام )العجز( الفائض

  235.8 - (38.6) 179.3 95.1 2014 لعام )العجز( الفائض

       

تقعرا النردية ومعادالت النررد واالسرتثمارات الرصريرة األجرل كبنرود منفصرلة فرا كشرف المركرز المرالا وتعررا مجتمعرة تحرت بنرد  -202

 اإلبالغ عن الشرائح. ويبين الجدول أدناه المطابرة بين المبالغ الواردة فا كشف المركز المالا وفا اإلبالغ عن الشرائح. 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 822.0 772.2 النردية ومعادالت النرد

 854.0 817.2 االستثمارات الرصيرة األجل

 676.0 1 589.4 1 مجموع النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل

محاسبية تحرق عائدا فيما بين الشرائح وأرصردة مصرروفات فرا الكشروف الماليرة. وتبرين  وتؤدي بعض األنشطة الداخلية إلى معامالت -203

 الجداول الواردة أعاله المعامالت فيما بين الشرائح توخيا للدقة فا عرا هذه الكشوف المالية.
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مليرون  125.2) 2015ديسرمبر/كانون األول  31الر أمريكرا فرا مليرون دو 144.5ومن مجموع العرارات والمنشآت والمعدات البالغ  -204

مليرون دوالر أمريكرا بحيرازات جديردة مخصروما منهرا مرا ترم  62.0(، يتعلرق مبلرغ 2014ديسمبر/كانون األول  31دوالر أمريكا فا 

 (.2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  49.9) 2015التخلص منه فا عام 

وتمثل أرصدة حسابات فئات البرامج وحسابات األمانة والعمليات الثنائية الجزء غير المنفق من المساهمات، وها ترحرقّل السرتخدامها  -205

 التشغيلية فا المستربل.البرنامج فا احتياجات 

 : االلتزامات والحاالت الطارئة8المذكرة 

 : االلتزامات 1-8المذكرة 

 عقود إيجار العقارات 8-1-1

 
2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
   التزامات عرود إيجار العرارات:

 أقل من سنة
36.4 37.0 

 سنوات 5من سنة إلى 
30.3 42.6 

 5.6 2.2 سنوات 5أكثر من 

 85.2 68.9 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

فا المائة من مجموع االلتزامات فا  19فا روما تشكل البرنامج مرر ، كانت عرود إيجار مبانا 2015ديسمبر/كانون األول  31وفا  -206

فا المائة  23فا المائة لفئة عرود اإليجار التا تتراوح مدتها بين سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات ) 26فئة العرود ألقل من سنة، و

. ويسررترد البرنااامج(. ويمكررن تجديررد هررذه العرررود بنرراء علررى اختيررار 2014ديسررمبر/كانون األول  31الترتيررب فررا  فررا المائررة علررى 43و

 تكاليف إيجار مبانا المرر من الحكومة المضيفة.  البرنامج

 االلتزامات األخر  8-1-2

التزامات بشراء سلع غذائيرة، وخردمات نررل، ومرواد غيرر غذائيرة، والتزامرات  البرنامج، كان لد  2015ديسمبر/كانون األول  31فا  -207

 رأسمالية متعاقد عليها ولكنها لم تكن قد سلمت بعد، وها على النحو التالا: 

 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 275.7 208.8 السلع الغذائية

 116.5 126.8 نرل السلع الغذائية

 88.8 0.311 الخدمات

 57.5 58.7 المواد غير الغذائية

 14.5 7.7 االلتزامات الرأسمالية

 553.0 512.3 مجموع االلتزامات المفتوحة
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ريرد، ال ، المحاسربة علرى أسرا  االسرتحراق، مرن المعرايير المحاسربية الدوليرة للرطراع العرام، وعلرى أسرا  مبردأ التو1وبموجب المعيار  -208

تقُثبقّت التزامات مصروفات المستربل فا الكشوف المالية. وسوف تسو  هذه االلتزامرات مرن الجرزء غيرر المنفرق مرن المسراهمات بعرد 

 تلرا البضائع أو الخدمات ذات الصلة.

 : الخصوم القانونية أو الطارئة واألصول الطارئة2-8المذكرة 

مانحرة عرام  حكومرةمليرون دوالر أمريكرا بنراء علرى طلرب  17لة واحدة تتعلق بخصوم طارئة مهمة تتعلق بررد محتمرل لمبلرغ هناك حا -209

تلررك بنشرراط علررى معالجتهررا بالتشرراور مررع  البرنااامج. ويتعلررق هررذا الطلررب بشررواغل تتصررل بتنفيررذ البرررامج، وهررا شررواغل يعمررل 2014

 لمسألة فلم يتم ترديم أية التزامات بشأن مساهمة الجهة المانحة.الحكومة. وبانتظار التسوية النهائية لهذه ا

  على النحو الموصوف أدناه. 2010وهناك حالة واحدة تتعلق بأصول مادية طارئة نتجت عن صدور قرار بشأن التحكيم فا عام  -210

، مما أد  إلى فا جنوب أفريريا للبرنامجفا المكتب اإلقليما  البرنامجتدليس قام بها اثنان من مولفا  ةت حال، اكتشف2005وفا عام  -211

ترييرد أصررول وقامرت سرلطات جنروب أفريريرا ب ،2008ماليرين دوالر أمريكرا ترريبرا. وبردأت محاكمرة جنائيررة فرا عرام  6خسرارة بريمرة 

 31مليرون دوالر أمريكرا ترريبرا فرا  2.6)راند جنوب أفريررا  مليون  40قيمتها بلغتن المولفين المعلومة التا تشير البالغات إلى أ

 (.2015ديسمبر/كانون األول 

لكا يثبت حرره فرا المطالبرة باألصرول المريردة ، وذلك السترداد األموال المختلسةاالثنين بنجراء تحكيم ضد المولفين  البرنامجشرع و -212

، أصرردرت محكمررة التحكرريم حكمررا غيابيررا لصررالح 2010بغررض النظررر عمررا ستسررفر عنرره اإلجررراءات الجنائيررة. وفررا يناير/كررانون الثررانا 

مليون دوالر أمريكا باإلضافة إلى الفوائرد  5.5وبلغ مجموع المبلغ الذي حكمت به المحكمة  ،فا كل الدعاو  المرفوعة منه البرنامج

طلبرا  البرناامج، قردم بالبرناامجم المتحدة ومنظمرة األغذيرة والزراعرة لألمرم المتحردة برفرع الحصرانة الخاصرة والتكاليف. وبعد قيام األم

، وهرو مرا تمرت الموافررة عليره فرا للمحكمة العليا فا جنروب أفريريرا لتحويرل قررار التحكريم إلرى أمرر قضرائا ليُطبّرق فرا جنروب أفريريرا

 م.وهو اآلن قرار مبر 2011أكتوبر/تشرين األول 

، 2013وفرا أكتوبر/تشررين األول سرنة.  25أُديرن المولفران وُحكرم عليهمرا بعرد ذلرك بالسرجن لمردة ، 2012وفا ديسمبر/كانون األول  -213

 علرى التاليرةاألإلرى المحكمرة  تررديم التمرا المردعى عليهمرا  ويعترزمرفضت المحكمة طلبا المدعى عليهما بالطعن فا اإلدانرة والحكرم. 

 .الوشيكة أمام المحكمة العليا لجنوب أفريريا ، وفا غضون ذلك تردم أحدهما بطلبين فيما يتصل باإلجراءات الجنائيةلالستئناف

 البرناامجلرك المرحلرة، سريتدخل وال يجري إنفاذ حكم التحكيم إال بعد اختتام اإلجراءات الجنائيرة بمرا فرا ذلرك عمليرة االسرتئناف. وفرا ت -214

 بموجب األقسام ذات الصلة من قانون منع الجريمة المنظمة السترداد حره.

 : الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات، والمبالغ المشطوبة9المذكرة 

. للبرنامجإذا رأ  أن فا ذلك مصلحة  إكرامياتبصرف  من النظام المالا على ما يلا:  للمدير التنفيذي أن يصدق 3-12تنص المادة  -215

علرى أن:  للمردير التنفيرذي، بعرد  4-12ويبلغ المدير التنفيذي المجلس بجميع هرذه المردفوعات مرع الكشروف الماليرة.  كمرا ترنص المرادة 

، على أن يردم بيانا بجميع تلرك إجراء التحريق الشامل، أن يصدق بشطب الخسائر التا تحررت فا األموال والسلع وغيرها من األصول

 الخسائر المشطوبة كتابة إلى المراجع الخارجا مع الكشوف المالية. 

 .2015والخسائر فا المبالغ النردية والسلع الغذائية واألصول األخر  فا عام  اإلكرامياتويتضمن الجدول التالا تفاصيل مدفوعات  -216
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2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 - 0.1 إلكرامياتمدفوعات ا

 4.4 3.9 المساهمات المستحرة الربض

 11.8 11.6 الغذائية خسائر السلع

 0.2 0.3 خسائر المواد غير الغذائية

 0.2 0.2 خسائر فا األصول وخسائر نردية أخر 

   

 باألطنان المترية 

 220 17 277 14 خسائر السلع )الكمية(

. وتتعلرق والرضايا الهامة األخرر  الترا ترؤثر علرى المرولفينأساسا بمطالبات حاالت الطوارئ الميدانية  اإلكرامياتوتتعلق مدفوعات  -217

غذيرة ذات الصرلة إلرى المساهمات المستحرة الربض بشطب المبالغ من الجهات المانحة. وحردثت خسرائر السرلع الغذائيرة بعرد وصرول األ

البلد المتلرا. أما خسائر المواد غير الغذائية، فتتعلق أساسا بخسائر المخازن. وتتعلق الخسرائر فرا األصرول والخسرائر النرديرة األخرر  

 أساسا بشطب البنود المستحرة الربض األخر  من العمالء وموردي الخدمات.

وأطرراف ثالثرة،  البرناامجنرديرة ترورط فيهرا مولفرو ومبرالغ ، وشرركاء الغرش مرن جانرب برائعين 2015لتدليس فا عام وتشمل حاالت ا -218

دوالرا أمريكيا  850 436دوالرا أمريكيا منها حتى هذا التاريخ ) 234 174واستعيد مبلغ  دوالرا أمريكيا، 1 182.152وبلغت قيمتها 

 (.اآلنحتى  منه اإلطالق لم تتم استعادة أي جزء على 2014فا عام 
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 : الواع المالي لألطراف ذات الصلة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين10المذكرة 

 : موظفو اإلدارة الرئيسيون1-10المذكرة 

وهرؤالء يتمتعرون  ورئريس الرديوان،ذي ونائرب المردير التنفيرذي ومسراعدو المردير التنفيرذي ومولفو اإلدارة الرئيسيون هرم المردير التنفير -219

 ويتحملون المسؤولية عن ذلك.  البرنامجبسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 : موظفو اإلدارة العليا اآلخرون2-10المذكرة 

 

بالكشرف عرن أجررهم والسرلف  20باإلضافة إلى مولفا اإلدارة الرئيسريين الرذين يرضرا المعيرار المحاسربا الردولا للرطراع العرام رقرم  -220

. شرفافيةتوخيرا للشرمول والبالبرناامج والرروا الترا يتلرونهرا، يرتم الكشرف أيضرا عرن الوضرع المرالا لمرولفا اإلدارة العليرا اآلخررين 

 ويدخل فا عداد مولفا اإلدارة العليا اآلخرين المديرون اإلقليميون ومديرو الُشعب فا المرر.

ول أعاله بالتفصيل عردد ولرائف اإلدارة الرئيسرية وعردد مرولفا اإلدارة الرذين شرغلوا هرذه الولرائف خرالل السرنة. ويضرم االجد وتبين -221

 دولة عضوا دون تحديد التعيينات بأشخا . 36يذي المجلس التنف

ما يلا: صافا المرتبات وتسوية مرر العمل وغيرهم من كبار مولفا اإلدارة ويشمل مجمل األجر المدفوع لمولفا اإلدارة الرئيسيين  -222

انة اإليجار وتكاليف شرحن المتعلررات الشخصرية واسرتحراقات نهايرة والبدالت من قبيل بدل التمثيل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإع

الخدمة وغيرها مرن االسرتحراقات الطويلرة األجرل للمرولفين ومسراهمات رب العمرل فرا دفعرات المعراش التراعردي ومسراهمات الترأمين 

 الصحا الحالا.

مؤهلرررون للحصرررول علرررى اسرررتحراقات نهايرررة الخدمرررة وغيرهرررا مرررن ر مرررولفا اإلدارة وغيررررهم مرررن كبررراومولفررو اإلدارة الرئيسررريون  -223

االستحراقات الطويلة األجل للمولفين بنفس مستو  المولفين اآلخرين. واالفتراضات االكتوارية المطبرة لريا  استحراقات المولفين 

 

 عدد األفراد

 عدد الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات والمزايا

 والتيمين الصحي

ف المعلقة على السل مجموع األجور

 االستحقاقات

 األمريكية الدوالرات بماليين  

        

موظفو اإلدارة الرئيسيون 

 0.2 2.0 0.3 0.6 1.1 6 7 2015في 

موظفو اإلدارة الرئيسيون 

 0.2 1.7 0.2 0.4 1.1 5 5 2014في 

 

 

 عدد الوظائف عدد األفراد

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

خطتا التقاعد  ات والمزايااالستحقاق

 والتيمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 بماليين الدوالرات األمريكية  

        

موظفو اإلدارة العليا 

 1.5 8.4 1.2 2.5 4.7 31 40 2015اآلخرون في 

موظفو اإلدارة العليا 

 1.2 8.2 1.1 2.1 5.0 27 33 2014اآلخرون في 
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ين فررا الصررندوق المشررترك للمعاشررات التراعديررة . ومولفررو اإلدارة الرئيسرريون يشرراركون كأعضرراء عررادي11-2هررذه ترررد فررا المررذكرة 

 لمولفا األمم المتحدة.

مليون  0.8مليون دوالر أمريكا ) 0.7، قدمت تعويضات ألفراد مرربين من أسر مولفا اإلدارة العليا بلغت قيمتها 2015وخالل عام  -224

 .2014و 2015يضات لألفراد المرربين من مولفا اإلدارة العليا فا ولم تردم أية تعو (.2014دوالر أمريكا فا عام 

 ، وهراوالمرصود بالسلف هو المدفوعات المردمرة علرى حسراب االسرتحراقات بموجرب النظرامين اإلداري واألساسرا لشرؤون المرولفين -225

 .البرنامجمتاحة على نطاق واسع لجميع مولفا 

 : االتفاقات مع أطراف رالثة11المذكرة 

      

 2014  2015 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف رالثة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 21.6   6.5  يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 0.3   0.3  تعديالت: مخصصات للحسابات المشكوك فيها

  75.2   85.4 فا السنةاتفاقات جديدة مع أطراف ثالثة 

 (5.5) (80.7)  28.1 (57.3) مطروحا منها: متحصالت/إضافات خالل السنة

      

  (69.9)   (85.4) اتفاقات مستحرة الدفع مع أطراف ثالثة أثناء السنة

 (9.6) 60.3  (34.6) 50.8 مطروحا منها: الصرف/الخصم خالل السنة

 6.8   0.3  (5-2)المذكرة اتفاقات أطراف ثالثة مستحرة الربض 

 (0.3)   -  مخصص الحسابات المشكوك فيها

      

 6.5   0.3  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد الختامي في 

      

لوكيرل لتررديم سرلع أو خردمات بردور ا البرناامجوطرف آخرر يرروم فيره  البرنامجويمثل  االتفاق مع طرف ثالث  عردا ملزما قانونا بين  -226

بسعر متفق عليه. وترد المعامالت المتعلرة باتفاقات مع طرف ثالث كبنود مسرتحرة الرربض ومسرتحرة الردفع فرا كشرف المركرز المرالا. 

راف وتسجل بنود االتفاقات مع أطراف ثالثة المستحرة الربض والمستحرة السداد بشكل مترابل بحيث تعبر عن الحصيلة الصافية مع أطر

 ثالثة.

، ويقُظهر مبلغا صافيا مستحرا مرن الغيرر قردره 2015ويبين الجدول أعاله تحركات معامالت االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة خالل  -227

 (.2014ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  6.5مليون دوالر أمريكا ) 0.3

 وقائع الجارية بعد تاريخ اإلبالغ: ال12المذكرة 

. ولم تحدث فا تراريخ توقيرع المراجرع الخرارجا علرى هرذه الحسرابات 2015ديسمبر/كانون األول  31هو  البرنامجتاريخ اإلبالغ لد   -228

 ن بنصدار الكشوف المالية بما يؤثر على هذه الكشوف.أية وقائع مادية إيجابية أو سلبية مستحرة بين تاريخ بيان الميزانية وتاريخ اإلذ
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 القسم الثاني
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 عن الكشوف المالية

 

 

 لبرنامج األذذية العالمي 

 

 2015في ديسمبر/كانون األول  عن السنة المنتهية
 

 

 

 

 

 

 

  

 

المراقب العام للهند الذي عيّن كمراجع 

خارجي لبرنامج األذذية العالمي للفترة 

 2010الواقعة بين يوليو/تموز 

 .2016ويونيو/حزيران 

 

 

 

وتهدف المراجعة التي يجريها المراقب المالي 

ام للهند إلى تزويد البرنامج والمراجع الع

بضمان مستقل وإاافة قيمة إلى إدارة 

 البرنامج عن طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 يرجى االتصال بالسيد: للمزيد من المعلومات

Stephen Hongray 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األذذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy  

 
 2392-6513-06-0039هاتف:

بريد إلكتروني: 
stephen.hongray@wfp.org 
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 نتائج مراجعة الحسابات

وفرا لنظامه المالا  2015ديسمبر/كانون األول  31( عن السنة المنتهية فا البرنامجبرنامج األغذية العالما )راجعنا الكشوف المالية ل -1

 وبما يتفق مع المعايير الدولية لمراجعة الحسابات.

، 2015األول ديسمبر/كانون  31فا  للبرنامجوالحظنا أن الكشوف المالية تعبر بأمانة من جميع الجوانب المادية عن المركز المالا  -2

بأحكام المعايير  البرنامج. وقد التزم 2015ديسمبر/كانون األول  31حتى  2015يناير/كانون الثانا  1وعن أدائه المالا خالل الفترة من 

 المحاسبية الدولية للرطاع العام فا إعداد وعرا الكشوف المالية.

 برنامج عملنا

. وفيما يلا 2015التنفيذي فا دورته التا ُعردت فا نوفمبر/تشرين الثانا  على المجلس 2016-2015ُعرا برنامج عملنا للفترة  -3

 الترريران اللذان يوجزان عملنا فا مراجعة األداء:

  التغذية المدرسية؛برنامج 

 البرنامج طيران. 

 حسب ما قررته خطة العمل. 2016وأُعد هذان الترريران لدورة المجلس التنفيذي المنعردة فا أيار/مايو  -4

 مكتبا قطريا  81 مجموعمن  9وة على هذين الترريرين المتعلرين بمراجعة األداء، شمل برنامج عملنا زيارات ميدانية إلى وعال -5

. واستعرضنا العمليات فا هذه المكاتب الميدانية، وأجرينا أيضا اختبارات موضوعية لعينات من المعامالت على )1(مكاتب إقليمية 6من  3و

ا كل عملية من عمليات المراجعة الميدانية. وقدمنا إلى األمانة فا نهاية كل عملية مراجعة خطابات إدارية تتضمن أسا  ترييم المخاطر ف

 استنتاجاتنا وتوصياتنا.

 التقرير الحالي

        ج  ء أ .    ض                        ي: )أ(       ج  ع ق ه           ب    ج أ   ل       ع             ي أُ      ي      -6

   ع             ش          .  ب  ًء                       ع ،   َّ    إل   ة      أ  س    ؤش       ش                       ؛ )ب(

      ش   ،    َّ    بع  إ        ي              ال  أ    ي 3.4   ش               أّ   إ     ض      ض ب    ب    ع م ب      

        ي ه          .     ع ض   أ ض       م   ُ      ي                         ع           ي  4       .     ة       ك، ق     

 .            ب  

 

                                                           
والسودان. وشملت مراجعتنا الميدانية أيضا   هندورا ، وكينيا، والصومال، والنيجر،، ووتشاد، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمرراطية ،المكاتب الرطرية التا شملتها المراجعة ها: بوتان )1(

 وبنما.ا، ونيروب ،ثالثة مكاتب إقليمية فا جوهانسبرغ
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 مقدمة -أوالا 

 2010م للهند فا الفترة من يوليو/تموز ( إلى المراقب المالا والمراجع العاالبرنامجأُسندت مراجعة حسابات برنامج األغذية العالما ) -1

من النظام المالا، والصالحيات اإلضافية لتنظيم المراجعة الخارجية على نحو ما ورد فا ملحق  1-14وفرا للمادة  2016حتى يونيو/حزيران 

المالية، ونظام المحاسبة، والرقابة النظام المالا. ويجوز للمراقب المالا والمراجع العام للهند أن يبدي مالحظات بشأن كفاءة اإلجراءات 

 من النظام المالا. 4-14وفرا للمادة  البرنامجالمالية الداخلية، وبصفة عامة، بشأن ما يتصل باإلدارة والتسيير فا 

 وتتمثل األهداف الرئيسية لعملية مراجعة الحسابات فا التحرق مما إذا كانت الكشوف المالية السنوية: -2

  وأداءه المالا خالل  2015ديسمبر/كانون األول  31فا  للبرنامجالجوانب المادية المركز المالا عرضت بأمانة من جميع 

 ؛2015عام 

  وسياساته المحاسبية؛ للبرنامجأُعدت وفرا للنظام المالا 

  .كانت متفرة مع المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام 

ب الوثائق المؤيدة والمعلومات المتاحة فا اثنين من نظم تكنولوجيا وشملت عملية المراجعة فحص الكشوف المالية إلى جان -3

 المعلومات، وهما: 

  (، وتطبيرات نظام  ساب  باستخدام تكنولوجيا 2ونظامه العالما للمعلومات )نظام وينجز  البرنامجالصيغة الثانية من شبكة

 المعلومات فا األغراا المحاسبية؛

 ومبا (، وهو تطبيق لتكنولوجيا المعلومات فا تتبع المخزونات. نظام تحليل وإدارة حركة السلع )ك 

وشملت عملية المراجعة التا أجريناها عرد اجتماعات مع اإلدارة العليا فا بداية وختام المراجعة، إلى جانب مناقشات واجتماعات  -4

 .البرنامجاستعراضية مع المسؤولين فا إدارة تسيير الموارد والمساءلة فا 

ا أثناء هذه المراجعة النتائج الهامة التا لوحظت أثناء عمليات المراجعة الميدانية فا تسعة مكاتب قطرية وروعيت أيض -5

روعيت عند وضع الصيغة النهائية لهذا التررير آراء اإلدارة التا تلريناها فا مختلف كما . للبرنامجوثالثة مكاتب إقليمية تابعة 

 .مراحل عملية المراجعة

 ية عن الكشوف الماليةالمسؤول –رانيا 

استنادا إلى  بالبرنامجمسؤولية إعداد الكشوف المالية وعرضها بأمانة وفرا لدليل التوجيهات السياسية الخاصة  البرنامجترع على  -6

ق بنعداد الكشوف المعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام. وتشمل هذه المسؤولية تصميم الضوابط الداخلية وتنفيذها والحفال عليها فيما يتعل

ة المالية وعرضها بأمانة، مع خلوها من أي بيانات غير صحيحة ماديا، سواء بسبب االختال  أو الخطأ؛ واختيار السياسات المحاسبية المالئم

 وتطبيرها؛ ووضع ترديرات محاسبية معرولة على ضوء الظروف السائدة.

 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي –رالثا 

راجعين خارجيين للحسابات ها إبداء رأينا فا هذه الكشوف المالية بعد فحص السجالت والمعلومات المردمة من إدارة مسؤوليتنا كم -7

. وقد أجرينا مراجعتنا وفرا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتتطلب هذه المعايير أن نمتثل للمرتضيات األخالقية وأن نخطط البرنامج

للتوصل إلى تأكيدات معرولة تؤيد خلو الكشوف المالية من أي بيانات غير صحيحة ماديا. وروعيت عند إجراء عملية المراجعة ونجريها 

.للبرنامجعملية المراجعة اختصاصات مراجع الحسابات الخارجا المنصو  عليها فا النظام المالا 



WFP/EB.A/2016/6-A/1  78 

 

 

 2015رأي مراجع الحسابات في الكشوف المالية لعام  –رابعا 

عن أي ثغرات أو أخطاء يمكن أن تؤثر ماديا على دقة واكتمال وصحة  2015اجعة الكشوف المالية للفترة المالية لم تكشف عملية مر -8

عن الفترة المالية المنتهية فا  للبرنامجالكشوف المالية ككل. وبناء على ذلك، فرد أبديُت رأيا غير مشوب بأي تحفظات على الكشوف المالية 

 .2015ديسمبر/كانون األول  31

 األداء على أساس المؤشرات الرئيسية –خامسا 

 اإليرادات والمصروفات

 .على التوالا 2والرسم البيانا  1فا الرسم البيانا  2015و  2014يرد تحليل مراَرن للعائدات والمصروفات خالل عاما  -9

 (بماليين الدوالرات األمريكيةإيرادات البرنامج ) :1الرسم البياني 
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 (بماليين الدوالرات األمريكيةمصروفات البرنامج ) :2الرسم البياني 

 

فا المائة من  97.9من المساهمات النردية والعينية المردمة من الجهات المانحة، والتا شكلت معا  البرنامجيأتا معظم إيرادات  -10

فروق أسعار الصرف، وعائد ( وتأتا برية اإليرادات من 2014فا المائة فا عام  98.7) 2015خالل عام  البرنامجمجموع إيرادات 

 االستثمارات، واإليرادات المتولدة من ترديم السلع والخدمات، ومن مصادر أخر  مثل عائدات بيع السلع التالفة وغير ذلك. وكانت إيرادات

 (.2014فا المائة فا عام  90.6) 2015فا المائة من مجموع المساهمات فا عام  88.4المساهمات النردية تشكل 

فا  51.1مليار دوالر أمريكا يمثل  2.46والذي بلغ  – الرائمة على النردالسلع الغذائية وكذلك التحويالت  –صر المعونة وكان عن -11

فا المائة من  16(، تليه تكاليف المولفين التا كانت تمثل 2014فا عام فا المائة  54.3) 2015فا عام  البرنامجمن مصروفات المائة 

من  13.4وكانت الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخر  تستأثر بنسبة  ،(2014فا عام فا المائة  16.3) 2015مصروفاته خالل السنة 

فا  12.5من مجموع المصروفات )فا المائة  13.2مثّل التوزيع والخدمات ذات الصلة ، بينما (2014فا عام فا المائة  11)المصروفات 

ت )اإلمدادات، والمواد االستهالكية، وغير ذلك من المصروفات الجارية، والتدريب، والتكاليف (. وكانت برية المصروفا2014المائة فا عام 

 المتعلرة باالجتماعات، ومخصصات الحسابات المشكوك فيها، وصيانة المرافق، والخدمات، والتأمين، وتكاليف التمويل وما إلى ذلك( تمثل

 (.2014فا المائة فا عام  5.9)فا المائة  6.3

مليون دوالر أمريكا  370.9والسلع الغذائية الموّزعة بمردار  الرائمة على النردبين المصروفات، انخفض استخدام التحويالت ومن  -12

. ومرارنة بالعام السابق، انخفضت األجور والرواتب واستحراقات المولفين وتكاليف المولفين األخر  2014فا المائة( عن عام  13.1)

فا المائة،  8.8، وانخفضت المصروفات المتعلرة باإلمدادات والمواد المستهلكة والتكاليف الجارية بنسبة 2015عام  فا المائة فا 9.4بنسبة 

فا المائة. وزادت المصروفات المتعلرة بالخدمات المتعاقَد عليها والخدمات  2.2وانخفضت المصروفات المتعلرة بالتوزيع والخدمات بنسبة 

 ئة.فا الما 12.6األخر  بنسبة 

679

1784

636
771

645

301

846

1989

650
851

573

306

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2014



WFP/EB.A/2016/6-A/1  80 

 

 

 2014فا المائة مرارنة بعام  9.9مليار دوالر أمريكا، ويمثّل انخفاضا  بنسبة  4.91إلى  2015ووصل مجموع اإليرادات فا عام  -13

فا المائة(،  12.9مليون دوالر أمريكا ) 629.9بمردار  2015مليار دوالر أمريكا(. وبينما انخفضت المساهمات النردية فا عام  5.45)

فا المائة(. وبينما ألهرت اإليرادات األخر  والعائد على االستثمار  11.2مليون دوالر أمريكا ) 56.5لعينية بمردار زادت المساهمات ا

نا  هامشيا  بمردار   132.9زيادة على مستويات السنة السابرة البالغة  2015مليون دوالر أمريكا عام  2.6و مليون دوالر أمريكا 0.7تحس 

 30.6مليون دوالر أمريكا على التوالا، انخفض عنصر الخسائر فا سعر صرف العمالت األجنبية بمردار  1.1و  مليون دوالر أمريكا

 مليون دوالر أمريكا. 64.7مليون دوالر أمريكا عن مستو  العام السابق، والذي بلغ 

 الفائض/العجز التشغيلي

بات المساهمات على أنها جزء من اإليرادات عندما تؤكدها الجهات بنث البرنامجطبرا للمعايير المحاسبية الدولية للرطاع العام، يروم  -14

، أو بمجرد تسليم السلع الغذائية للشركاء البرنامجالمانحة كتابة. ويتم إثبات المصروفات عندما توّزع السلع والخدمات بشكل مباشر من جانب 

 .المتعاونين أو لمرّدما الخدمة لغرا التوزيع

مليون دوالر  94.6ومصروفاته خالل العام. وكان هناك فائض تشغيلا صاٍف قدره  البرنامجبين إيرادات والفائض/العجز هو الفرق  -15

 . ويرد مركز الفائض/العجز فا الرسم 2014مليون دوالر أمريكا فا عام  235.8مرابل فائض صاٍف بلغ  2015أمريكا فا عام 

 . 3البيانا 

 (بماليين الدوالرات األمريكيةي )مركز الفائض/العجز التشغيل :3الرسم البياني 

أموال فئات البرنامج

ئمانيةالعمليات الثنائية والصناديق االست

الحساب العام والحسابات الخاصة 

الفائض الصافا 
 

 2014مليون دوالر أمريكا فا عام  95.1تحليل للفائض/العجز بين مختلف الشرائح. وبينما تحّول الفائض البالغ  1ويرد فا الجدول  -16

نا  2015مليون دوالر أمريكا فا عام  168.3فا أموال فئات البرامج إلى عجز قدره  كبيرا  مرارنة بالعجز الذي  ، إالّ أنه ال يزال يمثّل تحس 

 .2012مليون دوالر أمريكا فا عام  617.1بلغ 

والعمليات الثنائية والصناديق االستئمانية عن طريق الفائض فا الحساب العام والحسابات  البرامجوتم تعويض العجز فا أموال فئات  -17

. ويعز  2014مليون دوالر أمريكا فا عام  235.8غ مليون دوالر أمريكا، مرابل فائض بل 94.6الخاصة ليتحرق فائض صاٍف قدره 

فا المائة(، والذي تجاوز الخفض فا  9.9مليون دوالر أمريكا ) 539.5أساسا  إلى خفض فا اإليرادات قدره  2015خفض الفائض فا عام 

 البرنامججلت عمليات ، س2012و 2011وخالل عاما . 2014فا المائة( عن عام  7.6مليون دوالر أمريكا أو  398.3المصروفات )
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بمثابة تطّور جدير  2015و 2013مستويات عجز عالية، وكانت استعادة التوازن بين المصروفات واإليرادات خالل الفترة ما بين عاما 

 . بالترحيب

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2015-2011: األداء المالي على نطاق الشرائح: 1الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 الشرائح

 حسابات فئات البرامج

 148.5 4 649.0 4 763.5 3 236.1 3 894.1 2 اإليرادات

 316.8 4 553.9 4 912.3 3 853.2 3 458.8 3 المصروفات

 (-) 168.3 95.1 (-) 148.8 (-) 617.1 (-) 564.7 الفائض/العجز

 الفائض/العجز في الشرائح األخر 

 274.1 179.3 211.1 388.0 361.9 الحساب العام والحسابات الخاصة

 (-) 11.2 (-) 38.6 (-) 41.3 44.8 (-) 77.9 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية

 94.6 235.8 21.0 (-) 184.3 (-) 280.7 مجموع الفائض/العجز

 اإليرادات والمصروفات والفائض/العجز على نطاق الشرائح

لثنائية والصناديق أي أموال فئات البرامج، والحساب العام والحسابات الخاصة، والعمليات ا، جالبرناممن بين الشرائح الثالث ألنشطة  -18

بالنسبة ألموال فئات البرامج والحساب العام والحسابات الخاصة،  2014مرارنة بعام  2015انخفض مجموع المساهمات فا عام ، االستئمانية

 .ة والصناديق االستئمانيةبينما زادت المساهمات بالنسبة للعمليات الثنائي

مليار دوالر أمريكا  4.15إلى  2014مليار دوالر أمريكا فا عام  4.65وفيما يتعلق بأموال فئات البرامج، انخفضت اإليرادات من  -19

. 2015مليار دوالر أمريكا فا عام  4.32إلى  2014مليار دوالر أمريكا فا عام  4.55، وانخفضت المصروفات من 2015فا عام 

مليون دوالر أمريكا فا عام  168.3إلى عجز قدره  2014مليون دوالر أمريكا فا عام  95.1يجة لذلك، تحّول الفائض الذي بلغ ونت

2015. 

وانخفضت  2015مليون دوالر أمريكا فا عام  91وانخفضت اإليرادات بالنسبة للحساب العام والحسابات الخاصة بمردار  -20

مليون دوالر  274.1إلى  2014مليون دوالر أمريكا فا عام  179.3من  الفائضر أمريكا. وزاد مليون دوال 185.8المصروفات بمردار 

 فا هذه الشريحة. 2015أمريكا فا عام 

مليون دوالر أمريكا، وانخفضت  20.3وألهرت العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية زيادة فا مجموع اإليرادات بمردار  -21

. وانخفض العجز فا هذه 2015مليون دوالر أمريكا فا عام  159.1إلى  2014دوالر أمريكا فا عام  مليون 166.2المصروفات من 

 .2015مليون دوالر أمريكا فا عام  11.2إلى  2014مليون دوالر أمريكا فا عام  38.6الشريحة من 

 األصول والخصوم

إلى ليصل  2014مليار دوالر أمريكا فا عام  5.15 ، من2015مليون دوالر أمريكا خالل عام  78.1زاد مجموع األصول بمردار  -22

مليون  133.6. ولوحظت الزيادات الكبيرة فا الجزء الجاري من المساهمات المستحرة الربض )2015مليار دوالر أمريكا فا عام  5.23

دوالر أمريكا(، بينما لوحظ  مليون 19.3مليون دوالر أمريكا(، والعرارات والمنشآت والمعدات ) 71.5دوالر أمريكا(، والمخزونات )

مليون دوالر  56.6مليون دوالر أمريكا(، والجزء غير الجاري من المساهمات المستحرة الربض ) 49.8انخفاا متواضع فا النردية )

ية( تمثّل وكانت المساهمات المستحرة الربض )الجارية وغير الجار .مليون دوالر أمريكا( 36.8أمريكا(، واالستثمارات الرصيرة األجل )

فا المائة من مجموع  24.5فا المائة من مجموع األصول، تليها االستثمارات )الرصيرة األجل والطويلة األجل(، والتا تُمثل  43.4

 .األصول
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مليار دوالر  1.22إلى  2014مليار دوالر أمريكا فا عام  1.23مليون دوالر أمريكا من  8.4وانخفض مجموع الخصوم بمردار -23

مليون دوالر أمريكا( وفا المساهمات المستحرة الدفع  27، وهو يُعز  أساسا إلى انخفاضات فا الرروا )2015ام أمريكا فا ع

مليون  46.8مليون دوالر أمريكا(. وزاد الجزء غير الجاري من االلتزامات المترتبة على استحراقات المولفين بمردار  22.1والمستحرات )

 .2015مليون دوالر أمريكا فا عام  601.9إلى  2014الر أمريكا فا عام مليون دو 555.1دوالر أمريكا، من 

مليون دوالر  399.9مليون دوالر أمريكا، تم تحميل  612.5ومن مجموع االلتزامات المترتبة على استحراقات المولفين، والبالغة  -24

فا  34.7مليون دوالر أمريكا ) 212.6البالغ  فا المائة( على الصناديق والمشروعات ذات الصلة، وتم تخصيص الرصيد 65.3أمريكا )

فا  42.1المائة( من الحساب العام. وكانت المساهمات المستحرة الدفع والمستحرات، وااللتزامات المترتبة على استحراقات المولفين تمثّل 

مليار دوالر أمريكا  401ية الخصوم الصافية بعد تسو البرنامج. وبلغت أصول على التوالافا المائة من مجموع الخصوم  50.1المائة و 

عن  البرنامج. وترد خصوم وأصول 2014فا المائة( عن عام  2.2مليون دوالر أمريكا ) 86.5، لتسّجل زيادة قدرها 2015فا نهاية عام 

 .على التوالا 5والرسم البيانا  4فا الرسم البيانا  2015و  2014عاما 

 

 (يين الدوالرات األمريكيةبمالأصول البرنامج ): 4الرسم البياني 
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 (بماليين الدوالرات األمريكيةخصوم البرنامج ): 5الرسم البياني 

 

     ث         ع ئ   

(، 2014مليار دوالر أمريكا فا نهاية عام  1.30) 2015مليار دوالر أمريكا فا نهاية عام  1.28 البرنامجبلغ مجموع استثمارات  -25

فا  4.3فا المائة(، بينما حدث انخفاا ) 2.9. وكانت هناك زيادة فا االستثمارات الطويلة األجل )6لبيانا على النحو الموضح فا الرسم ا

 مليون دوالر أمريكا فا  2.6. وزادت العائدات على االستثمارات بمردار 2015المائة( فا االستثمارات الرصيرة األجل خالل عام 

 .2015عام 

 ماليين الدوالرات األمريكية()ب االستثمارات :6 الرسم البياني

 البرنامجعمليات 

 7. ويرد فا الرسم البيانا الرائمة على النردبتوزيع المعونة إما عن طريق األغذية أو عن طريق التحويالت  البرنامجتتعلق عمليات  -26

، 2015-2011الل فترة السنوات الخمس خ – الرائمة على النردتوزيع األغذية وتوزيع التحويالت  –توزيع المعونة عن طريق هاتين األداتين 
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، ونتيجة لذلك، انخفض حجم الرائمة على النردقد توسع بدرجة كبيرة فا استخدام أداة التحويالت  البرنامجويتضح من الرسم البيانا أن 

، 2015ات األخيرة. وفا عام خالل السنو الرائمة على النرداألغذية الموزعة، بينما زادت المعونة الغذائية المردمة عن طريق التحويالت 

 .2014على حٍد سواء مرارنة بعام  الرائمة على النردانخفض توزيع األغذية والتحويالت 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2015إلى  2011: عمليات البرنامج خالل الفترة من 7الرسم البياني 

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات

مليون دوالر  32.9، بانخفاا قدره 2015ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكا فا  298.5 البرنامجبلغت احتياطيات  -27

مليون دوالر أمريكا(. وتمثل أرصدة الصناديق الجزء غير المستخدم من المساهمات التا توّجه  331.4) 2014أمريكا مرارنة بعام 

بعد اقتطاع جميع  البرنامج. وتُعّد هذه االحتياطيات فوائد متبرية فا أصول التشغيلية فا المستربل البرنامجالستخدامها فا تلبية احتياجات 

، إلى 2014فا عام  مليار دوالر أمريكا 3.92، زادت أرصدة الصناديق واالحتياطيات من 2015ديسمبر/كانون األول  31الخصوم. وحتى 

 .مليار دوالر أمريكا 4.01

 استخدام الميزانية

لعام  للبرنامجعلى عنصر عدم يرين فا التمويل من جانب المساهمين. ووصلت الميزانية النهائية  مجالبرناتنطوي عملية ميزنة  -28

الذي يبين استخدام عناصر الميزانية المختلفة أنه، باستثناء ميزانية دعم البرامج  2مليار دوالر أمريكا. ويتضح من الجدول  8.43إلى  2015

االستخدام كان منخفضا فيما يتعلق بجميع  فنن، والتا ال ترتبط بأي عملية خاصة، للبرنامجلمباشرة واإلدارة التا تغطا تكاليف الدعم غير ا

، النردالرائمة على فا المائة، وفيما يتعلق بالتحويالت  53.9العناصر األخر . وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بميزانية األغذية، بلغ االستخدام 

فا المائة. وبلغ مجموع نسبة استخدام  55يما يتعلق بمجموع التكاليف المباشرة للمشروعات، بلغت النسبة فا المائة، وف 50.6بلغت النسبة 

.2014فا المائة فا عام  58.8مرارنة بنسبة  2015فا المائة فا عام  56.5الميزانية النهائية 

سلع غذائية موّزعة تحويالت قائمة على النرد موّزعة
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 2015استخدام الميزانية في عام  - 2الجدول 

 العناصر
 2015 –االستخدام  يزانية النهائيةالم الميزانية األصلية

 (بالنسبة المئوية)

 2014 –االستخدام 

 (بالنسبة المئوية)
 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 56.9 53.9 957.5 4 522.6 4 ميزانية األذذية

 55.5 53.3 871.3 2 568.0 2 تحويالت األغذية

 45.6 43.0 300.1 326.3 النرل الخارجا

 60.7 58.7 384.3 1 293.6 1 والتخزين والمناولةالنرل البري 

 64.1 49.9 401.8 334.7 تكاليف التشغيل المباشرة األخر 

 54.7 50.6 541.2 1 746.7 1 التحويالت القائمة على النقد

 56.3 52.2 386.9 1 591.7 1 التحويالت الرائمة على النرد

 24.5 23.7 154.3 155.0 تسليم التحويالت األخر  الرائمة على النرد

 54.7 65.5 617.1 418.6 تنمية القدرات وزيادتها

 56.2 54.2 115.8 7 687.9 6 تكاليف التشغيل المباشرة

 65.9 60.8 003.9 1 758.0 تكاليف الدعم المباشرة

 57.3 55.0 119.7 8 445.9 7 مجموع تكاليف المشروعات المباشرة

دارة وتكاليف الميزانية العادية لدعم البرامج واإل

 اإلدارة
281.8 281.8 99.6 99.5 

 95.3 64.3 27.2 9.2 المبادرات المؤسسية الحاسمة

 99.4 96.5 309.0 291.0 مجموع التكاليف ذير المباشرة

 58.8 56.5 428.7 8 736.9 7 المجموع

وقيتها، والردرة على التنبؤ بها، فضال عن الريود وأشارت اإلدارة إلى أن استخدام الميزانية خالل العام كان مريدا بحجم المساهمات، وت -29

 التشغيلية المتأصلة.

 بناءا على ما ورد في المراجعة المالية 2015التغييرات التي أُدخلت على الكشوف المالية لعام  –سادسا 

 3ويرد فا الجدول  لمراجعة.، أثناء مراجعتنا المالية، بنجراء بعض التغييرات/التصويبات بناء على ما ورد فا هذه االبرنامجقام  -30

 أدناه تأثير هذه التغييرات على الكشوف المالية:

 2015ديسمبر/كانون األول  31التغييرات وتيريرها على الكشوف المالية حتى  - 3الجدول 

 (-التيرير بالزيادة )+(/باالنخفاض ) عناوين الحسابات/المذكرات

 )بماليين الدوالرات األمريكية

 (+) 3.4 المصروفات

 0 اإليرادات

 (-) 3.4 الفائض بالنسبة للعام

 (-) 1.2 مجموع األصول

 (+) 2.2 مجموع الخصوم
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 وتم تعديل المذكرات التالية التا تشّكل جزءا  من الكشوف المالية:

 40الفررة  -السياسات المحاسبية  :1المذكرة  •

 المساهمات المستحرة الدفع والمستحرات :9-2المذكرة  •

 كشف مرارنة الميزانية والحسابات الفعلية :6مذكرة ال •

 بيان المركز المالا حسب الشريحة :1-7المذكرة  •

 الخصوم الرانونية أو الطارئة واألصول الطارئة :2-8المذكرة  •

 الوضع المالا لألطراف ذات الصلة ومولفا اإلدارة العليا اآلخرين :10المذكرة  •

 شف الثالثمذكرة مرجعية أضيفت إلى الك •

 

 مالحظات المراجعة المالية –سابعا 

 على أنه مساهمات مستحقة القبض التحويالت القائمة على النقدإربات المبلغ ذير الموّزع من 

ومرّدما  ينالمتعاون شركاءالتحويالت الرائمة على النرد المسلّمة للبشأن إثبات المصروفات، تُحَسب  للبرنامجطبرا  للسياسة المحاسبية  -31

 ديسمبر/كانون األول أو قبله ولكنها لم توّزع، على أنها مساهمات مستحرة الربض حتى نهاية الفترة. 31لخدمة فا ا

والحظنا أن النردية غير الموّزعة، والتا يحتفظ بها الشركاء المتعاونون أو مرّدمو الخدمة، يتم إثباتها على أنها مساهمات مستحرة  -32

لم  البرنامجيناير/كانون الثانا. غير أن  15، أي فا الرطعزيع الشهرية وتمت تسويتها بعد نهاية العام فا تاريخ الربض إذا تم تسليم ترارير التو

رة يتمّكن من تأكيد أنه تم إثبات جميع النردية غير الموّزعة التا يحتفظ بها الشركاء المتعاونون ومرّدمو الخدمة على أنها مساهمات مستح

ع ترييدها فا المصروفات نظرا  ألن تررير التوزيع النهائا فا جميع الحاالت لم يكن متاحا  للمكاتب الرطرية وقت الربض فا نهاية العام، م

 .الرطعتاريخ 

ماليين  3إلى  واحد بأن مساهمات الشركاء المتعاونين المستحرة الربض يمكن أن تكون مبلغا  منخفضا  فا حدود مليون البرنامجوأفاد  -33

فق على تحسين تاريخ التحصيل عن طريق تررير التوزيع لتسجيل المساهمات المستحرة الربض فا نهاية العام والمتعلرة دوالر أمريكا. ووا

 غير الموّزعة التا يحتفظ بها الشركاء المتعاونون. التحويالت الرائمة على النردب

 

 1التوصية 

 المسلّمة للشركاء المتعاونين ومرّدما الخدمة فا مة على النردالرائتعزيز نظمه وإجراءاته لجمع تفاصيل التحويالت  للبرنامجيمكن 

ديسمبر/كانون األول، وحسابها بالكامل فا الكشوف المالية على أنها  31يعها فا أو قبله ولكن ال يزال يتعين توز ديسمبر/كانون األول 31

 .مساهمات مستحرة الربض فا نهاية العام مع ترييدها فا المصروفات

 .دارة على توصية المراجعةووافرت اإل -34

 والتحقق من الجرد المادي للمخزونات نظام دعم تنفيذ اللوجستيات/كومباسنظام و 2ونجز نظام المطابقة بين 

ل نظام ونجز  -35 ، بينما السلعالمعلومات الخاصة بمخزونات السلع الغذائية حتى مرحلة تصريف المخزون من هذه  للبرنامجالتابع  2يسجن

الجرد المادي على أسا  ربع سنوي، وتجري  ومبا /نظام دعم تنفيذ اللوجستيات المعلومات المتعلرة بحركة المخزونات. ويتميسّجل نظام ك

كومبا /نظام دعم تنفيذ اللوجستيات. وتجري أيضا  عمليات جرد مادي فا موعد اإلبالغ المالا نظام مطابرة بين نظام مخزونات ونجز و

 مع الجرد المادي. 2ل بيانات تسوية اإلقفال لمواءمة نظام مخزونات ونجز لتحديد أي فروق، ويتم تسجي
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، أن الفرق فا جرد المخزونات بين عمليات الجرد المادي وطبرا  لنظام المخزونات قد زاد على 4والحظنا، كما يتضح من الجدول  -36

 .2015طنّا  متريا  فا عام  16 235مد  خمس سنوات، وبلغ 

 باألطنان المترية(عمليات الجرد المادي وطبقاا للنظام )الفرق بين : 4الجدول 

 السنة المنتهية في

 ديسمبر/كانون األول 31

 الفرق الجرد المادي المخزون وفقاا للنظام

2011 1 241 673 1 233 325 8 348 

2012 1 130 513 1 122 066 8 447 

2013 1 089 601 1 075 619 13 982 

2014 930 707 915 322 15 385 

2015 1 161 593 1 145 358 16 235 

ز عملية المطابرة بين نظام ونجز  البرنامجوأفاد  -37  كومبا /نظام دعم تنفيذ اللوجستيات وعمليات الجرد المادي.نظام و 2بأنه سوف يعزن

 2التوصية 

 فيذ اللوجستيات وعمليات الجرد المادي.كومبا /نظام دعم تنونظام  2عملية تطابق نظام الجرد بين نظام ونجز  البرنامجيمكن أن يعّزز 

 ووافرت اإلدارة على توصيات المراجعة. -38

 المشروعات في مرحلة اإلقفال المالي -الشطب المستحقة الدفع وبدالت  بمخصصات إعادة األموالحكم خاص 

الفعلية  عمليات الشطب واإلعادةعلى فيما يتعلّق بالسنة الحالية بناء   عمليات الشطب ومخصصات إعادة األموالبدل  البرنامجيردنر  -39

 عندما تصل المشروعات إلى مرحلة اإلقفال فا واإلعادة الشطبفا السنوات الخمس الماضية. غير أنه ال يتم حساب عمليات 

 ستُكمل فامشروعا  قد ا 98 لقديسمبر/كانون األول لحين استكمال الترارير الموّحدة بشأن المشروعات. والحظنا أن اإلقفال المالا  31

مشروعا  مماثال ، كان هناك رصيد غير  83 لقأو قبله، وبناء  على االستعراا النهائا الذي استُكِمل بالنسبة  2015ديسمبر/كانون األول  31

دوالرا   7 442 423) والشطبدوالرا  أمريكيا (  1 123 086) ةالمحتَمل اإلعادةدوالرات أمريكية تمثّل  8 565 509ُمستخَدم قُدنر بمبلغ 

 أمريكيا ( ولكن لم يُحسب نفس المبلغ عند حساب البدالت.

بناء  على استخدام األموال فا مشروعات أخر   واإلعادة للشطبال يزال من الممكن أن يتغيَّر المبلغ النهائا  هبأن البرنامجوأفاد  -40

 يمكن أن يتطلّب موافرة الجهات المانحة المعنية. يجري تنفيذها، ولكن استخدام مبلغ غير مستخَدم من أحد المشروعات فا مشروع آخر

زادت الترديرات عّما كانت فا الموعد النهائا للكشوف المالية بسبب معلومات جديدة أو مزيد من الخبرة قبل إذا ما ونحن نر  أنه  -41

أن المشروعات فا الحاالت الراهنة، ينبغا استكمال الحسابات السنوية، مثل ترارير اإلقفال المالا واالستكمال الالحق للترارير الموّحدة بش

 .على التوالا ومخصصات اإلعادة الشطبحساب بدالت فا الترديرات المستجدة أو المبالغ الفعلية  مراعاة

على تحليل بنود  البرنامجبأن هذه المبالغ تظهر فا البدالت المرّدرة والتا تستند إلى متوسط خمس سنوات. ووافق  البرنامجوأفاد  -42

المحتملة، وترييم األثر على الكشوف المالية بالنسبة لإلقفال المالا التالا. اإلعادة/بالشط
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 3التوصية 

 حتى ومخصصات إعادة األموال الشطبلمشروعات التا أُقفلت ماليا  لتوفير بدالت المحتمل لثر األتحليل  للبرنامجيمكن 

 ديسمبر/كانون األول. 31

 اجعة.ووافرت اإلدارة على توصيات المر -43

 شطب خسائر السلع الغذائية

يجوز للمدير التنفيذي، بعد إجراء تحليل كامل، أن يأذن بشطب خسائر النردية والسلع  من النظام المالا على أنه 4-12تنّص المادة  -44

ونر  أن شطب جميع  مليون دوالر أمريكا(. 11.6واألصول األخر . غير أن هذه العملية لم تُتَّبع فا حالة شطب خسائر السلع الغذائية )

 المبالغ كان ينبغا أن يحصل على موافرة المديرة التنفيذية التا يُتوقّع أن تُجري تحريرا  كامال  قبل أن تأذن بعملية الشطب.

 بأنه توجد عمليات الستعراا وتسجيل خسائر ما بعد التسليم. والغرا من سلسلة اإلمداد ونُظم الدعم وآليات الرقابة البرنامجوأفاد  -45

هو عدم السماح بحدوث خسائر. غير أنه نظرا  لحجم األطنان المترية التا تُنرَل سنويا ، فننه توجد خسائر. وتُستخَدم درو   للبرنامجالتابعة 

 تررير”بنبالغ المجلس التنفيذي سنويا  بخسائر ما بعد التسليم عن طريق  البرنامجلمنع حدوث خسائر فا المستربل والتخفيف منها. ويروم 

م هذا التررير معلومات عن خسائر ما بعد التسليم من حيث الريمة والكمية، ومن حيث المكان “. بشأن خسائر ما بعد التسليم عن الفترة ويردن

لمنع  البرنامجمن التررير تدابير ونُظم  2 الرسموأسباب الخسارة. ويروم أيضا  باإلبالغ عن حاالت االسترداد المتعلرة بهذه الخسائر. ويتناول 

 خسائر ما بعد التسليم وتخفيضها، وتحسين إدارة الخسائر.

 4التوصية 

من النظام المالا للتأكد مما إذا كان يلزم الحصول على موافرة المديرة التنفيذية لشطب خسائر  4-12استعراا المادة  للبرنامجيمكن 

 السلع الغذائية.

 .ووافرت اإلدارة على توصيات المراجعة -46

 تالس واالختالس المفترضاالخ – رامنا

من جانب بائعين وشركاء، ونردية توّرط فيها  االختال تضّمن  2015الحظنا أن االختال  الذي أُبلغ لمكتب المفتش العام فا عام  -47

 دوالرا  أمريكيا . 234 174دوالرا  أمريكيا ، استُرّد منها مبلغ  1 182 152وأطراف ثالثة، بلغت قيمتها  البرنامجمولفو 

 الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات والمبالغ المشطوبة – عاتاس

. وشملت هذه المبالغ مساهمات 2015مليون دوالر أمريكا فا عام  16.1الحظنا أن مجموع الخسائر والمبالغ المشطوبة بلغت  -48

 11.6ر سلع غذائية قيمتها وخسائ طوبة مستحرة الربض من جهات مانحةمليون دوالر أمريكا تتعلق بمبالغ مش 3.9مستحرة الربض قدرها 

 طنا متريا تمت بعد وصول األغذية إلى البلد المتلرا. 14 277مليون دوالر أمريكا شملت 

 الضوابر الداخلية – عاشرا

، والتا تسنى من خاللها تجميع 2011منذ عام  البرنامجنعرب عن ارتياحنا إزاء عملية إعداد بيان الرقابة الداخلية التا استهلها  -49

 .خالل السنة للبرنامجكافية من اإلدارة العليا والمفتش العام لتأكيد فعالية تطبيق الضوابط الداخلية  ضمانات
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م المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي – حادي عشر  التقدُّ

رضت على المجلس التنفيذي استعرضنا التردم العام الذي أحرزته األمانة فا االستجابة لتوصيات مراجع الحسابات الخارجا والتا ع -50

 وقد تم تنفيذ كل توصيات المراجعة المعروضة فا ترارير مراجعتنا السابرة.. للبرنامجفا تراريرنا السابرة عن الكشوف المالية 

 شكر وتقدير – راني عشر

 ومولفيه على تعاونهم معنا فا إجراء هذه المراجعة. البرنامجنود أن نسجل ترديرنا إلدارة  -51
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 مراجع الحسابات الخارجي
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