
October 2017 C 2019/5 A 
 

   

  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة 

  www.fao.org ةموقع املنظموميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 

A 

 

 المؤتمر
 األربعونالحادية و الدورة 

 2017 حزيران/يونيو 29-22روما، 

2016منظمة األغذية والزراعة  –الحسابات المراجعة 





 
 
 

 2016 الكشوف المالية لعام
 
 

 لمنظمة األغذية والزراعة
 

 لألمم المتحدة
 



 

 

 ن المحتوياتبيا
   الصفحة
 ألفالجزء   

مراجع الحساااااااااااااابااات تقرير   1
 المستقل

 اعتماد الكشوف المالية  4
 بيان المدير العام  5
 الكشف األول 2016ديسمبر/كانون األول  31حتى المركز المالي كشف  6
 الثانيالكشف  2016ديسمبر/كانون األول  31كشف األداء المالي للسنة المنتهية في  7
ديسااامبر/كانون األول  31للسااانة المنتهية في  حقوق الملكيةكشاااف التايرات في  8

2016 
 الكشف الثالث

 الكشف الرابع 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  النقديةكشف التدفقات  9
 كشاااااااااااف المقااااارنااااة بيا مبااااالف الميزانيااااة والمبااااالف الفعليااااة للسااااااااااانااااة المنتهيااااة  10

 2016ديسمبر/كانون األول  31في 
 الكشف الخامس

 كشاااااااااااف المقااااارنااااة بيا مبااااالف الميزانيااااة والمبااااالف الفعليااااة للسااااااااااانااااة المنتهيااااة  13

 2015ديسمبر/كانون األول  31في 
 الكشف الخامس

 إيضاحات حول الكشوف المالية 14
  

 
 لجزء باءا

 الخارجيمراجع الحسابات تقرير  
 C 2019/5 Bفي وثيقة المؤتمر رقم  الخارجيمراجع الحسابات يرد تقرير 

 
 

 

 





1 C 2019/5 A 
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 مراجع الحسابات المستقلتقرير 
 
 

 منظمة األغذية والزراعةالدول األعضاء في إلى مؤتمر 
 

 مراجع الحساباترأي 
 

 املركز املددددايواليت ت  ون من ك دددددددددددددد  ، املدددداليددددة ملنيمبددددة اعةددددميددددة والزرا ددددة ل م  امل  ددددد لقددددد  مبنددددا لراجعددددة ال  ددددددددددددددو  
 السندات، وك   ال دفقاتصايف اعصول/ ، وك   اعداء املاي، وك   ال غريات يف2016ديسمبرب/كانون اعول  31 حىت

، ات حول ال  ددددددو  املاليةوإيضدددددداحريخ، املن هية يف ذلك ال ااملالية، وك دددددد  املقارنة بني مبالا امليزانية واملبالا الفعلية للسددددددنة 
  ن أه  السياسات احملاسبية.ذلك موجز  يف لا
 

يمبة اعةمية ملناملركز املاي اجلوانب املادية،  مجيع، من نصدددددددددددد وحنن نرى أن ال  ددددددددددددو  املالية املرفقة شيا ، تعر  ب دددددددددددد   م
، وأداءها املاي، وال غريات يف صدددددددددددايف اعصدددددددددددول/السدددددددددددندات، 2016 اعولديسدددددددددددمبرب/كانون  31والزرا ة ل م  امل  د  حىت 

 ةوال دفقات املالية، واملقارنة بني مبالا امليزانية واملبالا الفعلية للسددددددددددددددنة املن هية يف ذلك ال اريخ، وذلك شبقا  للمبعايري احملاسددددددددددددددبي
 العام.  الدولية للقطاع

 
 أساس الرأي

 
د يق احلسددابات الصددادر   ن اسلا الدوي املعب ب شبقا  للمبعايري احملاسددبية الدولية للقطاع العام،  مراجع احلسدداباتلقد أجرينا 

ن مراجعة ال  دددددددو  املالية تو دددددددي ا   احلسدددددددابات  ن ومعايري الضدددددددمبان. وي ضدددددددمبن  سددددددد  ال قرير املعب لسددددددد وليات مراجع 
ات اعخال ية س قلون  ن منيمبة اعةمية والزرا ة، وفقا  للمب طلباملس وليات اليت تقع  لى  اتقنا لوجب تلك املعايري. وحنن م

ذات الصددددددلة لراجع نا لل  ددددددو  املالية، و د اسدددددد وفينا مسدددددد ولياتنا اعخال ية اعخرى وفقا   مد امل طلبات. وحنن نرى أن أدلة 
 . الرأي   ي  اعساس المي يس ند إليه هما اليت حصلنا  ليها كافية ومالئمبة ل مراجع احلسابات
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 الكشوف المالية بالحوكمة عامسؤوليات اإلدارة والمكلفيا 
 

تقع  لى  اتق اإلدار  مسدددددددد ولية إ داد همد ال  ددددددددو  املالية و ر ددددددددها بيمانة وفقا للمبعايري احملاسددددددددبية الدولية للقطاع العام، 
اليت ترى اإلدار  أهنا  ددرورية ل ي ي سددد إ داد ال  ددو  املالية امالية من اعخطاء اجلوهرية، سددواء كان  والضددوابا الداخلية 
 . امطينامجة  ن الغش أو 

 
املنيمبة، ك ددددددددداة  مسددددددددد مبر،  لى ا سددددددددد مبرار وتقع  لى  اتق اإلدار ، لدى إ داد ال  دددددددددو  املالية، مسددددددددد ولية تقيي   در  

ن املسددائ  ذات الصددلة با سدد مبرارية، واسدد سدام أسدداس ا سدد مبرارية للمب اسددبة ما   ت ن اإلفصددا ، حسددب ا   ضدداء،   يف
 اإلدار  تع زم تصفية املنيمبة أو و    مبلياهتا، وأنه   يوجد بدي  وا عي لديها للقيام بغري ذلك. 

 
 مبة. اتق املس ولني  ن احلوكوتقع مس ولية اإلشرا   لى  مبلية إ داد ال قارير املالية ملنيمبة اعةمية والزرا ة  لى  

 
 مراجعة الكشوف المالية عا مراجع الحساباتات مسؤولي

 
  نامجة  ن ، سواء كاناديةمن اعخطاء املخالية ال  و  املالية ك   يف احلصول  لى تيكيدات معقولة بدددددين ت مبث  أهدافنا 

ضدددمبان، درجة  الية من الإن ال وصددد  إأ تيكيدات ي ددد   و  ضدددمبن رأينا. طي، وإصددددار تقرير ملراجع احلسدددابات يام الغش أو
اليت أجري  وفقا للمبعايري احملاسددبية الدولية سددي  دد  دائمبا   ن وجود أخطاء  مراجع احلسددابات مبلية ول نه ليا  ددمبانا بين 

، فرديا  أو ت ثر إذا كان من امل و ع أن مادية، وهي تع رب الغلاجوهرية  ند وجودها. ومي ن أن تن ددددددددددددددي اعخطاء  ن الغش أو 
 لجمبلها، ب    معقول  لى القرارات ا   صادية اليت ي سمها املس سدمون  لى أساس همد ال  و  املالية. 

 
وفقا للمبعايري احملاسبية الدولية، منارس احل   املهب وحنافظ  لى ال ك املهب شوال  مبلية  احلسابات ةمراجعوكجزء من  مبلية 

 يضا  لا يلي: . ونقوم أاحلسابات ةمراجع
  ونصدددددددددددمب  و ري امطييف ال  دددددددددددو  املالية، سدددددددددددواء كان  نامجة  ن الغش أو اعخطاء املادية حندد ونقي  خماشر ،

 كافية ومالئمبة ل  ددددد ي  أسددددداسلل سدددددابات    مبليات مراجعة تسددددد جيب ل لك املساشر، وحنصددددد   لى أدلة مراجعة
، لا أن يامطالنامجة  ن الغش أ لى من تلك النامجة  ن اعخطاء املادية يس ند إليه رأينا. وإن خطر  دم اك  ا  

 ينطوي  لى ال واش ، أو ال زوير، أو اإلةفال املقصود، أو ال  ري ، أو ختطي الضوابا الداخلية.  الغش  د
  مبة ل   ئمن أج  تصددمبي  إجراءات مراجعة مال احلسددابات ةراجعحنصدد   لى فه  للضددوابا الداخلية ذات الصددلة ل

 .ا ةملنيمبة اعةمية والزر اليرو ، ول ن ليا لغر  ال عبري  ن رأي يف فعالية الضوابا الداخلية  ظر  من
   مالءمة السياسات احملاسبية املس سدمة، وما إذا كان  ال قديرات احملاسبية اليت أجرهتا اإلدار  تقديرات معقولة، نقي

 اإلدار . ب من     ل  و  املالية ر  افضال   ن تقيي  
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  ليت مت ا احلسددددددابات ةمراجعنسدددددد ن م مدى مالءمة اسدددددد سدام اإلدار  ملبدأ ا سدددددد مبرارية للمب اسددددددبة، اسدددددد نادا  إأ أدلة
ي علق باعحداث، أو أن هنام ظروفا  د تثري شدد وكا  كبري  ب ددين  تيكد مادياحلصددول  ليها، سددواء كان هنام  دم 

مراجع ر ن بلف  ا ن باد يف تقريو ، فإننا ملزم دم تيكد ماديأن هنام  . وإذا اسدددد ن جنا در  املنيمبة  لى ا سدددد مبرار
نا إأ أدلة كان  همد ةري كافية. وتس ند اس ن اجات  إذا تغيري رأينا إأ اإلفصاحات يف ال  و  املالية، أو احلسابات

 اماص بنا.  مراجع احلساباتاليت مت احلصول  ليها حىت تاريخ تقرير  احلسابات ةمراجع
 وحم واها، لا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كان  ال  و  املالية متث   نقي  العر  العام لل  و  املالية، وهي لها

 واعحداث ذات الصلة، بطريقة حتقق  ر ا أمينا .املعامالت 
 

له، وتو ي ها،  املسطا احلسدددددابات ةمراجعما ي علق، يف مجلة أمور أخرى، بنطاق  وحنن ن واصددددد  مع املسددددد ولني  ن احلوكمبة يف
 . احلسابات ةمراجع مبلية ا امة، لا يف ذلك أوجه  صور هامة يف الضوابا الداخلية حنددها أثناء  هاون ائج

 
 األخرى والرقابيةتقرير عا المتطلبات القانونية 

 
 حلسدددددددددددددداباتا ةمراجعاها كجزء من نرى كملك أن املعامالت اليت أجرهتا منيمبة اعةمية والزرا ة ل م  امل  د ، أو اليت اخ ربن

 جوانبها ا امة، مع الالئ ة املالية للمبنيمبة. ك اليت أجريناها، كان  م فقة، يف  
 

اليت أجريناها ملنيمبة اعةمية  احلسددددددددابات ةمراجعمن الالئ ة املالية تقريرا مطو   ن  9-12و د أصدددددددددرنا أيضددددددددا  لوجب املاد  
 والزرا ة ل م  امل  د .

 

 
Michael G. Aguinaldo 
 رئيس هيئة مراجعة الحسابات

 جمهورية الفلبيا
 مراجع الحسابات الخارجي

 
 مدينة كيزون، الفلبيا

 2017 حزيران/يونيو 24
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 2016الكشوف المالية لعام 

 اعتماد الكشوف المالية
 
 

 تعكس المبالف المبينة في الكشوف، على النحو المالئم، المعامالت المالية المسجلة خالل الفترة: 
 
 
 

Fernanda Guerrieri 
  المدير العام المساعد

 إدارة الخدمات المؤسسية
 
 

 : موافق عليها
 
 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 المدير العام

 
 

 2017 حزيران/يونيو 23
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 العام بيان المدير
 

ر ي ددددددددددددددر فب أن أحي  إأ امل مت لزرا ة ل م  امل  د  )املنيمبة(،من الالئ ة املالية ملنيمبة اعةمية وا 11لوجب املاد   
، من أج  ا  مبادها. و د أ دت ال  دددددددو  املالية 2016ديسدددددددمبرب/كانون اعول  31ال  دددددددو  املالية  ن السدددددددنة املن هية يف 

 الدولية للقطاع العام ولوجب الالئ ة والقوا د املالية للمبنيمبة.لوجب املعايري احملاسبية 
 

، وهي جما ت اعصددددددددددددددول وا ل زاماتللمبنيمبة يف جما ت  ةاملالي ال قاريرويعزز ا  مباد املعايري احملاسددددددددددددددبية الدولية للقطاع العام 
  عيفة تارخييا  من ناحية اإلبالغ يف مجيع منيمبات منيومة اعم  امل  د . 

 
من الالئ ة املالية، يعد  املدير العام مسدددددددددددددد و  أمام اعجهز  الرئاسددددددددددددددية  ن الر ابة الداخلية للمبنيمبة،  1-10ولوجب املاد  

 أج   مبان فعالية اإلدار  املالية وحرصا   لى ا   صاد، والوصاية الفعالة  لى اعصول املادية للمبنيمبة.  من
 
ت املنيمبة، متاشددددددديا  مع ا شددددددد اشا داخ  لى كافة املسددددددد ويات  ب ددددددد   مسددددددد مبر  متارس إجراءات الر ابة واملسددددددداءلة الداخلية و 

 مبة.وحتدد همد السياسة العناصر اليت ي يل  منها نيام الر ابة الداخلية يف املنياملنصوص  ليها يف سياسة املساءلة للمبنيمبة. 
 

 لر ابةاية ملنيمبة اعةمية والزرا ة العام املا ددددددددددي، بمل  املنيمبة جهودا  كبري  إلصدددددددددددار بيان و قب إدخال إشار الر ابة الداخل
داء نيام الر ابة الداخلية يف املنيمبة، وذلك من خالل و دددددددع عشار املسددددددداءلة اإلوحيدد . 2017الداخلية رمسيا  ا  بارا  من  ام 

الداخلية إأ جانب السدددياسدددات واإلجراءات واعدوات والوحدات أهدا  للسدددياسدددات وفوائد من دددود  منها  وم ونات الر ابة 
املسددد ولة اليت تقوم  ليها تلك امل ونات  ومسددد وليات ك  من املدراء واملوظفني من أج  بلور  السدددياسدددات واعدوات وتطبيقها 

 ورصدها وحتسينها.
 

سددددددينات إليها من خالل إحراز ال قدم يف إدخال حت وتواصدددددد  املنيمبة تعزيز ال زامها حنو حتقيق ال ددددددفافية وصددددددون اعموال املوكلة
   ا س ثمبار امل نو ة واحل يمبة. تواس اتيجيا لى  مبلية صون اعصول، وتعزيز سياسة املساءلة، 



C 2019/5 A 6 

 

 المركز المالي كشف   -الكشف األول 
 2016ديسمبر/كانون األول  31حتى 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 المالحظة )بآالف الدوالرات األمريكية(
    

       األصول 
       األصول الحالية

 567,466 684,713 3 املبالا النقدية وما يعاد ا 
 521,830 524,801 4 ا س ثمبارات والص وم املالية امل  قة

 200,816 174,281 5 ةري ال بادلية العمبلياتاملس  قات من 
 3,935 8,076 6 الصر   مبلياتاملس  قات من 

 46,462 32,217 7 املدفو ات املسبقة واعصول احلالية اعخرى
 14,597 9,347 8 املسزونات 

    1,433,435 1,355,106 
     األصول غير المتداولة

 407,489 442,950 4 ا س ثمبارات 
 624 890 5 ةري ال بادلية العمبلياتاملس  قات من 

 418 995 7 املدفو ات املسبقة واعصول ةري امل داولة اعخرى
 23,195 24,526 9 املمب ل ات واملن آت واملعدات 

 5,518 4,770 10 اعصول ةري املادية
    474,131 437,244 
      

 1,792,350 1,907,566   إجمالي األصول
      

     االلتزامات
     االلتزامات الحالية
 23,804 25,960 11 احلسابات املس  قة
 122,861 106,231 11 النفقات امل اكمبة 

 585,450 487,435 12 الدفعات املس لمبة مسبقا
 14,686 13,097 13 ا ل زامات امل علقة باس  قا ات املوظفني

 5,400 1,407 16 ا   مبادات 
 5,218 5,207 17 ا ل زامات احلالية اعخرى

    639,337 757,419 
     االلتزامات غير المتداولة

 1,124,780 1,319,199 13 ا ل زامات امل علقة باس  قا ات املوظفني
 51,108 51,929 17 ا ل زامات ةري امل داولة اعخرى

    1,371,128 1,175,888 
      

 1,933,307 2,010,465   مجموع االلتزامات 
      

 (140,957) (102,899)  صافي األصول 
    

     األسهم
 (338,334) (165,086)  الفائض /)العجز( امل اك 

 197,377 62,187 18 ا ح ياشات
      

 (140,957) (102,899)   مجموع األسهم
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 كشف األداء المالي   -الكشف الثاني  
 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 المالحظة )بآالف الدوالرات األمريكية( 
    

      اإليرادات
    غير التبادلية العملياتاإليرادات ما 

 496,623 487,424 19 تقيي  الدول اع ضاء يف إشار الربنامم العادي
 902,805 897,750 19 املسامهات الطو ية

 65,810 63,723 19 اإليرادات ةري ال بادلية اعخرى
  1,448,897 1,465,238 

    الصرف عملياتاإليرادات ما 
 8,765 7,267 19 إيرادات الصر 

  7,267 8,765 
    

 1,474,003 1,456,164   إجمالي اإليرادات
      

     النفقات 
 412,335 389,408 20 باملوظفنياس  قا ات املوظفني وت الي  أخرى م علقة 

 216,384 230,621 20 ا س  اريون
 105,463 94,251 20 ت الي  السفر

 5,778 7,989 20 اعصول الطويلة اعج  واس هالكها وا مب الل  يمب ها إهالم
 34,622 34,366 20 نفقات ال دريب

 281,824 271,307 20 امدمات ال عا دية 
 15,205 24,300 20 ال  ويلية اعخرىاملنح واملدفو ات 

 188,708 162,990 20 اللوازم واملواد ا س هالكية اعخرى
 14,844 25,586 20 النفقات اعخرى

    
 1,275,163 1,240,818   إجمالي النفقات 

      
     اإليرادات والنفقات غير التشايلية

 184 (7,847) 21 إيرادات ا س ثمبار
 (15,156) 3,290 21 /)خسائر( النقد اعجنيبأربا  

 (40,568) (37,541) 21 إيرادات /)ت الي ( ال مبوي 
      

 (55,540) (42,098)  إجمالي اإليرادات والنفقات غير التشايلية
    

  143,300 173,248  الفائض



C 2019/5 A 8 

 

 حقوق الملكيةكشف التايرات في   –الكشف الثالث  
 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المالحظة
الفائض/)العجز( 

 المتراكم

حساب 
االحتياطي 

 الخاص

احتياطي 
األرباح 

و)الخسائر( 
 االكتوارية

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 

التراكمية بشأن 
االستثمارات 
 المتاحة للبيع

مجموع 
 السندات/)العجز(

             
 (140,957) 9,915 169,903 17,559 (338,334)  2015ديسمبر/كانون األول  31الرصيد في السنة المنتهية في 

       
 (170,330) - (170,330) - - 18 اعربا  / )امسائر( ا ك وارية

 35,140 35,140 - - - 18 اعربا  / )امسائر( يف ا س ثمبارات من احليازات ةري احملققة
       

 (135,190) 35,140 (170,330) - -  صافي اإليرادات المقيدة مباشرة في حساب المساهميا
       

 173,248 - - - 173,248  الفائض للفترة
       

  (102,899) 45,055 (427) 17,559 (165,086)  2016ديسمبر/كانون األول  31الرصيد في نهاية السنة، 
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 النقديةكشف التدفقات   –الكشف الرابع  
 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31  )بآالف الدوالرات األمريكية(
    

      التدفقات النقدية ما أنشطة التشايل
 143,300 173,248   الفائض/)العجز( للف     

  
ال عديالت املطلوبة ل وفيق الفائض/)العجز( من ال دفقات النقدية من أن طة 

   ال  غي  للف  :
   

 5,778 7,989   اإلهالم وا س هالم    
 0 0   إيصا ت ال رب ات العينية    
 (3,535) 5,607   ا   مبادات املسصصة لل سابات امل  وم يف حتصيلها    

 1,178 (3,672)  ا ل زامات ةري املنيور ا  مبادات   
 445 (493)   ت الي  د   امل رو ات الداخلية    

 73 416  )اعربا (/امسائر الناجتة  ن بيع اعصول الثاب ة أو ال سلص منها  
 (3,105) (1,668)   )اعربا (/امسائر الناجتة  ن ال داول وا س ثمبارات امل  قة    
 5,515 9,514   )اعربا (/امسائر الناجتة  ن ا س ثمبارات امل احة للبيع    
      ال غريات يف اعصول وا ل زامات:     
 (58,318) 20,873   املس  قات من املعامالت ةري ال بادلية      
 448 (3,978)   املس  قات من معامالت الصر       
 1,657 5,250   املسزونات       
 (3,334) 12,753   أصول م داولة وةري م داولة أخرى      
 22,935 (14,478)   حسابات الدفع وت الي  م اكمبة      
 38,586 23,970   ا ل زامات امل علقة باملوظفني      
 (156,954) (98,015)   املقدمات      
 (25,019) 810   ا ل زامات امل داولة وةري امل داولة اعخرى      
               

 (30,350) 138,126  صافي التدفقات النقدية ما األنشطة التشايلية
    

      التدفقات النقدية ما األنشطة االستثمارية
 (11,849) (8,435)   صايف م  يات املمب ل ات واملن آت واملعدات  
 (1,904) (626)   م  يات اعصول ةري املادية  
 (66,491) (1,998)   م  يات/مبيعات ال داول با س ثمبارات امل  قةصايف   
 (9,544) (9,820)   صايف م  يات/مبيعات ا س ثمبارات امل احة للبيع  
               

 (89,788) (20,879)  التدفقات النقدية ما األنشطة االستثمارية
    

 (120,138) 117,247   يعادلها صافي الزيادة )النقص( في التدفقات النقدية وما
      

 
       

 687,604 567,466   التدفقات النقدية وما يعادلها في بداية الفترة
      

 
       

 567,466 684,713   التدفقات النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة
    

 خالل السنة.يرجى مالحية أنه   ي ن هنام تدفقات نقدية من اعن طة ال مبويلية 
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 )أ(كشف المقارنة بيا مبالف الميزانية والمبالف الفعلية   –الكشف الخامس  
 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

           )بآالف الدوالرات األمريكية( 

  
 الميزانية المعتمدة الباب

 )ب(

 
 المبالف
 المقدمة
 )ج(

 التحويالت
 )د(

المبالف 
 المرحلة

 )ها(
 الميزانية المعدلة

اإليرادات 
الفعلية 
 األخرى

 )و(

 اإلنفاق الفعلي
 )ز(

فروق 
العمالت 

 )ح(

صافي معدل اإلنفاق 
 في الميزانية

 )ط(

الميزانية مقابل 
 الفعليالتبايا 

 )ي(
            

1 
 42,195 ةال غميسوء وانعدام اعمن الغمائي و املسامهة يف القضاء  لى اجلوع 

 
329 - 

 
- 42,524 (7,249) 42,822 1,465 37,038 5,486 

زياد  وحتسني توفري السلع وامدمات من الزرا ة والغابات ومصايد اعمسام  2
 9,314 91,639 3,644 106,631 (18,636) 100,953 - - 586 100,367 بطريقة مس دامة

 3,690 29,305 1,098 32,793 (4,586) 32,995 - - 142 32,853 الري احلد من الفقر يف  3
مت ني ني  زرا ية وةمائية أكثر مشو  وكفاء   لى املس ويات احمللية  4

 5,479 47,274 2,011 59,046 (13,783) 52,753 - - 120 52,633 والوشنية والدولية

 1,903 23,621 943 28,057 (5,379) 25,524 - - 104 25,420 ال هديدات واعزمات لى الصمبود أمام سب  العيش  در  زياد   5
 4,550 25,058 892 24,879 (713) 29,608 - - - 29,608 واملعرفة وامدمات الفنيةاجلود   6
 - 67,022 974 66,048 - 67,022 (81,505) - 79,461 69,066 برنامم ال عاون ال قب 7
 4,569 34,301 1,347 36,212 (3,258) 38,870 - - - 38,870 ال و ية 8
 3,573 14,157 1,080 18,548 (5,471) 17,730 - - 11 17,719 ت نولوجيا املعلومات 9

 8,308 30,989 1,785 39,138 (9,934) 39,297 - - 805 38,492 واإلشرا  وال وجيهنيمبة املحوكمبة  10
 4,163 32,311 3,021 51,783 (22,493) 36,474 - - 836 35,638 اإلدار  ال ف   والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 احلا ت الطارئة 12

  اإلنفاق الرأمساي 13
8,446 - -  

(6,086) 
 

2,360 -  
2,307 

 
53 

 
2,360 - 

 - 11,542 460 16,762 (5,680) 11,542 - - 332 11,210 اإلنفاق اعمب 14

 502,817 المجموع الفرعي  
 

82,726 
 

- (87,591) 497,952 (97,182) 525,026 18,773 446,617 51,335 

              
 - - - - - - - (45,050) - 45,050 ال  ويالت إأ صندوق ال سويات الضريبية  
 81,505 - - - - 81,505 81,505 - (79,461) 79,461 (15اإليرادات امل جلة لربنامم ال عاون ال قب )الباب   
 2,634 - - - - 2,634 - - (2,933) 5,567 اإليرادات امل جلة لل غيري ال  وي  
 32,246 - - - - 32,246 6,086 - - 26,160 حساب اإلنفاق الرأمساي  
 18,408 - - - - 18,408 - - (332) 18,740 حساب اإلنفاق اعمب  
             
 186,128 446,617 18,773 525,026 (97,182) 632,745 - (45,050) - 677,795 المجموع  
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 585,074 525,026 النفقات الفعلية وفقا للكشف الخامس
   

   الفروق األساسية
 43,382 39,462 النفقات العينية/امدمة
 (15,779) 15,851 ا س  قا ات اعساسية

 (4,224) (424) اعصول ةري املادية واملسزونات للمبمب ل ات واملن آت واملعدات
   

 23,379 54,889 مجموع الفروق األساسية
    

   فروق طريقة العرض
 (2,357) 1,935 نفقات ا   مبادات 

 (349) (715) الفروق يف ت الي  املوظفني وال وزيع
 26,766 6,310 تصني  بنود الدخ /اإلنفاق

   
 24,060 7,530 مجموع فروق طريقة العرض

   
   فروق الكيانات 

 12,217 21,019 النفقات حت  حسابات أخرى، باس ثناء برنامم ال عاون ال قب 
 685,973 674,452 وبرنامم اعم  امل  د  اإلمنائيالنفقات حت  الصندوق ا س ئمباين، 

   
 698,190 695,471 مجموع فروق الكيانات 

   
 1,330,703 1,282,916 النفقات واإليرادات غير التشايلية والنفقات بحسب كشف األداء المالي

   
 1,275,163 1,240,818 منها: مجموع النفقات 

 التشايليةالنفقات واإليرادات غير 
 42,098 55,540 

 .لل صول  لى املزيد من املعلومات ب ين ك   املقارنة بني مبالا امليزانية واملبالا الفعلية 24يرجى الرجوع إأ املالحية 
 

 الكشف الخامس: كشف المقارنة بيا مبالف الميزانية والمبالف الفعليةحول  إيضاحات
 

و د مت إ داد ك دددددد  املقارنة بني مبالا امليزانية واملبالا الفعلية هما  لى أسدددددداس امليزانية. وي   إ داد امليزانية  لى أسدددددداس أسدددددداس امليزانية واحملاسددددددبة خم ل . )أ(  
 نقدي معدل.

 
ا يع  اعبواب لامليون دو ر أمري ي مع توزيع امليزانية حبسددب 1,005.6 ملبلا  6/2015 ( من صددايف ا  مبادات  رار امل متر%50احلصددة السددنوية )بنسددبة )ب(  

( وتعديالت أخرى كمبا وافق  ليها اسلا CR 6/2015مليون دو ر أمري ي ) 2.7إ اد  توزيع م اسدددددب ووفورات ةري حمدد  نامجة  ن زياد  ال فاء  بقيمبة 
، 1، الصدددددددددددددددف دددة CL 148153/REP للمبجلا 153لددددور  اوتقرير  CL 153/3الوثيقدددة ) 2017-2016يف ال عدددديالت  لى برندددامم العمبددد  وامليزانيدددة للف   

عي نفقات إ دددددددددددددددافية هي  2015-2014من ا  مبادات الف    منفق، المي يسدددددددددددددددمبح ب حي  أي رصددددددددددددددديد ةري /62015  رار امل مترب(. وكمبا أجاز )8 الفقر 
 23، الصدف ة C 20132015/REPكإيرادات م جلة )تقرير امل متر  مليون دو ر أمري ي 5.6 بطبيع ها نفقات ملر  واحد  مرتبطة ب غيريات حتو لية، جيري ترحي 

 (.اماما أل ال     C 2017/6Aو 2الفقر  
 

)بسدددددددددددددعر الصدددددددددددددر  املعمبول به يف ميزانية  2016حىت  2015-2014مليون دو ر أمري ي من ا  مبادات برنامم ال عاون ال قب للف    79.5مت تيجي  مبلا )ج(  
مليون دو ر كمبا أجازد  رار امل متر  5.6والبالا  2015-2014مليون دو ر أمري ي من الرصدديد ةري املنفق من ا  مبادات الف    2.9(. ومت ترحي  2014-2015

 مبوي  دم لال غيري ال  وي يف اعهدا  ا سددددددد اتيجية والوظيفية، ما خفض من املبلا املسددددددد س وشيد ومت اسددددددد سدامه جتاد ت الي  ملر  واحد  مرتبطة ب /62015
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( 13مليون دو ر أمري ي من مرفق اإلنفداق الرأمسداي )البداب  26.2. و  ي   إتداحدة أي مبلا من الرصددددددددددددددديدد ةري املنفق البدالا 2016هدمد ال  دالي  يف ميزانيدة 
اإلنفاق  مرفقمليون دو ر أمري ي من  18.7من الرصددددددددددددددديد ةري املنفق البالا مليون دو ر أمري ي  0.3، ومت  إتاحة مبلا 2016يف  ام  2015-2014 لف  

 . 2016لالس سدام يف  ام  2015-2014 لف   (14اعمب )الباب 
 

 لى  2016،  ر ددد  ميزانية 1973-1972. و مبال باملمبارسدددة امل بعة منم الف   1972يناير/كانون الثاين  1أن دددن صدددندوق ال سدددويات الضدددريبية ا  بارا من )د(  
 اكات حت  الدفع من شأساس إمجاي، بإ افة ا  مباد لال  طاع اإللزامي من مرتبات املوظفني إأ جممبوع امليزانية العاملة الفعلية. وليا لملك أي أثر  لى ا 

بات املوظفني طاع اإللزامي من مرتجانب اع ضاء المين   يفر ون  رائب  لى م افآت موظفي املنيمبة  وي   اس داد نصيبه  ال ام  من ا  مبادات ا   
 ع ن شريق خصدددمبها من اشددد اكاهت  حت  الدفع. وحيصددد  اع ضددداء المين يفر دددون  دددرائب  لى م افآت موظفي املنيمبة  لى نصددديبه  من ا  مباد ا   طا 

 .املعنيني  س داد الضرائب اإللزامي من مرتبات املوظفني اليت ختص  لقدار املبلا املقدر شلبه ل لبية املطالبات من موظفي املنيمبة
 

)بسددعر الصددر  املعمبول به يف امليزانية(. ومت تيجي   2017 ام إأ  2016مليون دو ر أمري ي من ا  مبادات برنامم ال عاون ال قب لعام  81.5مت تيجي  )هددددددددددددددد(  
 حت  إشار مرفق اإلنفاق الرأمساي )بسعر الصر  املعمبول به يف امليزانية(.  2017  اممليون دو ر أمري ي إأ  6.1
 

 وت  ون اإليرادات الفعلية اعخرى من املصادر ال الية: )و(  

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 61,848 67,289 املسامهات الطو ية

 236 228 أموال مت حتصيلها لوجب ترتيبات م  كة بني املنيمبات 
 18,874 19,918 اعن طة املمبولة بصور  م  كة 

 10,957 9,747 إيرادات نثرية أخرى 
    

 91,915 97,182 مجموع اإليرادات الفعلية األخرى
 
مليون  66مليون دو ر أمري ي و 459وا  مبادات برنامم ال عاون ال قب يف الف   املالية السددددددددددددددابقة )متث  املبالا اليت مت حتمبيلها  لى ميزانية الربنامم العادي   )ز(

(. وتقيد املنيمبة مدفو ات أ سددددددددا  ال يمني الصدددددددد ي نيابة  ن امل قا دين عةرا  ال قارير املالية ب دددددددد   خم ل   مبا 2016دو ر أمري ي  لى ال واي، لعام 
( من مدفو ات 2015مليون دو ر أمري ي لعام  9.9مليون دو ر أمري ي ) 10.6، مت تقييد مبلا 2016تقوم به بالنسبة عةرا  تقارير امليزانية. وبالنسبة لعام 

 .ةيل يمني الص ي بالنيابة  ن امل قا دين كمبصروفات، ول نها تسج  ك سفيض مصوم ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة عةرا  ال قارير املالأ سا  ا
 

لصر  املعمبول به ا متث  فروق العمبالت ال سويات يف اإلنفاق الفعلي ل ع ا حتوي  املعامالت باليورو بسعر الصر  املعمبول به يف امليزانية بد  من سعر  ) (
 .يف اعم  امل  د  يف تاريخ املعامالت

 
 .ميث  صايف اإلنفاق بسعر الصر  املعمبول به يف امليزانية صايف اإلنفاق الفعلي بعد تسوي ه حبساب فروق العمبالت  ) (
 

 .2017، إأ السنة الثانية من ف   السن ني، 2016به يف امليزانية يف  ام املعمبول لفارق بني صايف امليزانية املعدلة وصايف اإلنفاق بسعر الصر  مت ترحي  ا  )ي(
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 كشف المقارنة بيا مبالف الميزانية والمبالف الفعلية  –الكشف الخامس  
 2015ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

           )بآالف الدوالرات األمريكية( 

  

 الميزانية المعتمدة الباب
الكميات 
 المطروحة

 التحويالت
المبالف 
 المرحلة

 الميزانية المعدلة
اإليرادات 
الفعلية 
 األخرى

 اإلنفاق الفعلي
فروق 
 العمالت

صافي معدل 
اإلنفاق في 
 الميزانية

الميزانية 
مقابل 
التبايا 
 الفعلي

            

  47,308 ل غميةاسوء وانعدام اعمن الغمائي و املسامهة يف القضاء  لى اجلوع  1
369 (7,250)  - 40,428 (7,462) 51,788 2,728 47,054 (6,626) 

2 
زياد  وحتسني توفري السلع وامدمات من الزرا ة والغابات 

 ومصايد اعمسام بطريقة مس دامة
99,340 874 3,200  - 103,415 (19,222) 124,837 6,913 112,528 (9,113) 

 (2,726) 35,233 1,898 37,771 (4,446) 32,497 -  1,150 276 31,071 الري احلد من الفقر يف  3

4 
مت ني ني  زرا ية وةمائية أكثر مشو  وكفاء   لى املس ويات 

 احمللية والوشنية والدولية
57,609 

 
493 

 
(8,000) - 50,102 (14,048) 66,156 3,865 55,973 (5,871) 

 1,828 26,152 1,538 28,326 (3,712) 27,980 - 8,850 177 18,953 ال هديدات واعزمات لى الصمبود أمام سب  العيش  در  زياد   5
 (3,826) 22,573 1,440 21,811 (678) 18,747 - (8,850) 224 27,373 واملعرفة وامدمات الفنيةاجلود   6
 - 73,087 2,089 70,998 - 73,087 (79,461) - 85,187 67,361 برنامم ال عاون ال قب 7
 2,958 38,715 2,402 37,614 (1,301) 41,673 - 9,050 267 32,356 ال و ية 8
 (4,317) 21,572 1,660 25,100 (5,188) 17,255 - (600) 104 17,751 ت نولوجيا املعلومات 9

 4,987 42,408 3,539 48,707 (9,838) 47,395 - 6,600 688 40,107 واإلشرا  وال وجيهنيمبة املحوكمبة  10
 (6,132) 43,578 5,605 59,159 (21,186) 37,446 - (4,150) 750 40,846 اإلدار  ال ف   والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 احلا ت الطارئة 12

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

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

 502,829 المجموع الفرعي 
 

89,518 
 

- (92,823) 499,524 (91,915) 585,074 34,903 528,062 (28,538) 
            
 - - - - - - - (52,200) - 52,200 ال  ويالت إأ صندوق ال سويات الضريبية 
 79,461 - - - - 79,461 79,461 - (85,171) 85,171 (15اإليرادات امل جلة لربنامم ال عاون ال قب )الباب  
 17 - - - - 17 - - (4,347) 4,364 اإليرادات امل جلة لل غيري ال  وي 
 26,160 - - - - 26,160 5,977 - - 20,183 حساب اإلنفاق الرأمساي 
 18,740 - - - - 18,740 7,385 - - 11,355 حساب اإلنفاق اعمب 
              
 95,840 528,062 34,903 585,074 (91,915) 623,902 - (52,200) - 676,102 المجموع 
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  : المنظمة1 اإليضاح
 

 األهداف واألنشطة
 
أك وبر/ت ددرين اعول  16لدسدد ورها المي مت ا  مبادد يف  أن ددئ  منيمبة اعةمية والزرا ة )لالفاول أو لاملنيمبةل( وفقا   1-1

ويوجد مقرها الرئيسددددددددددددددي يف روما يف إيطاليا. وباإل ددددددددددددددافة إأ ذلك، لديها م اتب متثلها يف مجيع أحناء العا ، وهي . 1945
مسدددددددد ولة  ن تطبيق  ي  ورسددددددددالة ور ية املنيمبة. وهتد  املنيمبة إأ ا رتقاء لسدددددددد ويات ال غمية واملعي ددددددددة  و ددددددددمبان إدخال 

ية والزرا ية وتوزيعها  وحتسددددددددددني ظرو  سدددددددددد ان الري   ومن   اإلسددددددددددهام حتسددددددددددينات  لى كفاء  إن اج مجيع املن جات الغمائ
 توسيع ا   صاد العاملي و مبان حترير اإلنسانية من ربقة اجلوع.  يف
 

 التمويل
 
من  ب  م متر الدول اع ضددددداء. ومتول ا  مبادات امليزانية املسصدددددصدددددة لالربنامم العاديل ويع مبد برنامم  مب  املنيمبة  1-2

الربنامم من خالل ا ش اكات السنوية با س ناد إأ تقديرات يضعها امل متر وتسددها الدول اع ضاء واع ضاء املن سبة  ما 
يف املنيمبة. فا   مبادات اليت   تسددددددددددد سدم حىت هناية الف   املالية ي   إلغا ها،  دا ا  مبادات برنامم ال عاون ال قب اليت تي  

ب ت يف الف   املالية ال الية للف   اليت مت  فيها املوافقة  لى همد ا   مبادات، وكملك ا  مبادات حسددام احة للوفاء با ل زاما
اإلنفاق الرأمساي وحسدددددددددداب اإلنفاق اعمب اليت حتول إأ حسدددددددددداب اإلنفاق الرأمساي وحسدددددددددداب اإلنفاق اعمب،  لى ال واي، 

  س سدامها يف الف ات املالية ال الية.
 
املسامهات الطو ية عةرا  خاصة واليت ت مباشى مع سياسات املنيمبة وأهدافها وأن ط ها، فيجوز للمبدير العام  أما 1-3

 بو ا وت سددا تبعا لملك حسددابات اعمانة واحلسددابات اماصددة. وباإل ددافة إأ ذلك، ت لقى املنيمبة أموا  يف إشار ال تيبات 
عة  د  اإلمنائي للمب ددددداركة كوكالة تعمب   لى تنفيم م دددددرو ات ال عاون ال قب ال ابامل ددددد كة بني املنيمبات مع برنامم اعم  امل 

للربنامم أو للعمب  كوكالة تنفيمية للمب رو ات اليت ميو ا الربنامم وتطبقها وكا ت تنفيمية أخرى. وت مب  املسامهات واعموال 
د  ( واليت متث  لفنية وال نييمبية واإلدارية )ت الي  الالطو ية امل  صدددددلة مدفو ات  سددددد داد ت الي  معينة ت علق بامدمات ا

 جزءا أساسيا من امل رو ات املمبولة من خارج امليزانية.
 
وتقدم ال  و  امل علقة باإلبالغ  ن ال رائح حبسب الصندوق، املزيد من ال فاصي  حول كيفية إدار  همد اعن طة  1-4

  ومتويلها. 
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 الرئيسيةالسياسات المحاسبية : 2 اإليضاح
 

 أساس إعداد الكشوف المالية
 
جممبو ة من ال  دددددو  املالية املعد  وفقا  للمب اسدددددبة  لى أسددددداس ا سددددد  قاق وفقا مل طلبات املعايري  ثالثهمد هي  2-1

احملاسدددددبية الدولية للقطاع العام، باسددددد سدام الطريقة ال ارخيية  ح سددددداب ال لفة، رال  بعض ا سددددد ثمبارات وامصدددددوم امل علقة 
 ملباشر .مت إ داد ك   ال دفقات النقدية باس سدام الطريقة ةري اباس  قا ات املوظفني اليت ت   وفقا  لقي  معقولة. و د 

 
 . ي   تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناد باس مبرار خالل إ داد و ر  همد ال  و  املالية 2-2
 

 استخدام التقديرات
 
ت ضددددمبن ال  ددددو  املالية بعض ال قديرات املعقولة بناء  لى شبيعة ا ف ا ددددات من  ب  اإلدار . وت ددددمب  ال قديرات  2-3

ول نها   تق صدددددددددر  لى ما يلي: القيمبة املعقولة للسدددددددددلع امل ربع  ا، وال زامات أخرى  سددددددددد  قا ات هناية امدمة، واملبالا  ن 
ات واملس  قات، والرسوم املس  قة، واعصول وامصوم ا ح مبالية، ودرجة ا خنفا  احملاكمبات، واملساشر املالية  لى املسزون

 يف اعصول الثاب ة. وتنع ا ال غريات يف ال قديرات يف الف   اليت تصبح معروفة فيها. 
 

 العملة الوظيفية
 
 تعر  ال  و  املالية بالدو ر اعمري ي المي يع رب العمبلة الوظيفية للمبنيمبة.  2-4
 

 العرض
 
تعر  همد ال  ددددددددددددددو  املالية ن ائم منيمبة اعةمية والزرا ة ك يان واحد، وهي ت يل  من: )أ( احلسدددددددددددددداب العام  2-5

 )ب( وحسابات اعمانة وبرنامم اعم  امل  د  اإلمنائي.  واحلسابات ذات الصلة
 

 المعامالت بالعملة األجنبية
 
 الدو ر اعمري ي باسدد سدام سددعر الصددر  ال  ددغيلي ل م  امل  د ، الميي   حتوي  املعامالت بالعمبلة اعجنبية إأ  2-6

يقارب أسددعار الصددر  السددارية يف تواريخ املعامالت. وي    ددبا سددعر الصددر  ال  ددغيلي ل م  امل  د  مر  واحد  يف ال ددهر، 
 وت   مراجع ه يف من ص  ال هر إذا كان  هنام تقلبات كبري  بسعر صر  العمبالت الفردية.

 
وي   حتوي  اعصددول وامصددوم املقومة بالعمبالت اعجنبية إأ الدو ر اعمري ي بسددعر إةالق سددعر الصددر  ال  ددغيلي  2-7

ل م  امل  د  كمبا يف هناية الف   امل ددددمبولة بال قرير. وي   حتوي  البنود ةري النقدية بال  لفة ال ارخيية باسدددد سدام سددددعر الصددددر  
م سددعر الصددر  ي  هما البند، وي   حتوي  البنود ةري النقدية احمل فظ  ا بالقيمبة املعقولة باسدد سداال ارخيي السدداري يف تاريخ تثب

 يف تاريخ إ اد  ال قيي . 
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ي   تسددددددجي  اعربا  وامسددددددائر احملققة وةري احملققة الناجتة  ن تسددددددوية املعامالت بالعمبلة اعجنبية وكملك من حتوي   2-8
 ومة بالعمبالت اعجنبية بيسعار الصر  يف هناية العام، يف ك   اعداء املاي. اعصول وامصوم املالية املق

 
 المبالف النقدية وما يعادلها 

 
ت مب  املبالا النقدية وما يعاد ا النقد احلا ر، والودائع املوجود  حت  الطلب لدى املصار  وا س ثمبارات اعخرى  2-9

 أ  . املسصصة لل بادل ال جاري ب واريخ اس  قاق أصلية مدهتا ثالثة أشهر أوالقصري  اعج  ذات السيولة العالية 
 
وتسج   مبليات الس ب املصريف امل  و  اليت ليا  ا احلق يف ال عويض  مبن خصوم  مبالت أخرى يف ك    2-10

 املاي.املركز 
 

 االستثمارات
 

 التصنيف
 
 تصن  املنيمبة اس ثمباراهتا  مبن الفئ ني ال الي ني:  2-11
 

وهي ا سددد ثمبارات املطلوبة أسددداسدددا لغر  البيع يف اعج  القصدددري ا سددد ثمبارات املسصدددصدددة لل بادل ال جاري،  (1)
 وتصن   لى أهنا أصول جارية 

ليت   توجد أو تلك اوهي تلك ا سددددد ثمبارات ةري املسصدددددصدددددة لل بادل ال جاري ا سددددد ثمبارات امل احة للبيع، و (2)
لدى املنيمبة القدر  أو النية لالح فاظ  ا حلني اسدددددددد  قا ها. وختصددددددددص تلك ا سدددددددد ثمبارات ل مبوي  ال زامات 

 . املنيمبة لبعد ان هاء امدمة وهي تصن   لى أهنا أصول ةري جارية
 

 المعاملة المحاسبية لالستثمارات
 
تسدددددددج  م ددددددد يات ومبيعات ا سددددددد ثمبارات يف تاريخ ال عام ، وهو ال اريخ المي أبرم  فيه املنيمبة اتفا ا ملزما من  2-12

الناحية القانونية ب ددددددددددددددراء أو بيع ا سدددددددددددددد ثمبارات. وتسددددددددددددددج  ا سدددددددددددددد ثمبارات يف البداية بالقيمبة العادلة. وتعدل القيمبة احلالية 
عادلة مبارات امل احة للبيع بعد ذلك ل ع ا بصدددور  دورية القيمبة السدددو ية اللالسددد ثمبارات املسصدددصدددة لل بادل ال جاري وا سددد ث

احلالية. وتسدددج  اعربا  وامسدددائر الناشدددئة  ن ال غيريات يف القيمبة السدددو ية لالسددد ثمبارات ال جارية بصدددور  مباشدددر  يف ك ددد  
يع با  بارها أربا  لالسدددددددد ثمبارات امل احة للب اعداء املاي خالل الف   اليت تن ددددددددي فيها. وتسددددددددج  ال غيريات يف القيمبة السددددددددو ية

جنبية ، باسدد ثناء اعربا  وامسددائر ةري احملققة لصددر  العمبالت اعاملركز املايوخسددائر ةري حمققة  ددمبن ا ح ياشي يف ك دد  
ثمبارات امل احة  الناجتة  ن سددندات الدين، واليت تسددج  يف ك دد  اعداء املاي خالل الف   اليت تن ددي فيها. و ندما تباع ا سدد

للبيع بعد ذلك أو ت عر  للسطر، ي   تسددجي  أي تسددويات للقيمبة السددو ية ال اكمبية اليت سددبق تسددجيلها يف حسدداب اعربا  
 وامسائر ةري احملققة  مبن ا ح ياشي يف ك   اعداء املاي.
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سددددده  امل احة والعائدات  لى اسددددد ثمبارات اعوي   تسدددددجي  الفائد   لى اإليرادات الثاب ة لالسددددد ثمبارات امل احة للبيع  2-13
 للبيع يف ك   اعداء املاي يف الف   اليت حتقق  فيها و ند حتديد احلق يف احلصول  لى مدفو ات العائدات  لى ال تيب.

 
 .وتس ند القي  العادلة جلمبيع ا س ثمبارات إأ اعسعار املعلنة يف اعسواق املالية الن طة 2-14
 

 االستبعاد
 
 تس بعد املنيمبة اس ثمبارا ما يف احلا ت ال الية: 2-15
 

 ان هاء أو ال نازل  ن احلق يف احلصول  لى ال دفقات النقدية من ا س ثمبار  )أ(
نق  املنيمبة حلقها يف احلصددددددددددول  لى ال دفقات النقدية من ا سدددددددددد ثمبار أو تعهدها بدفع ال دفقات النقدية أو  )ب(

لطر  ثالث: )أ( نقل  املنيمبة كافة خماشر ومنافع اعصددددددددددد   أو )ب(   تق  املسددددددددددد لمبة بال ام  دون تيخري 
 املنيمبة ب  وي  مجيع خماشر ومنافع اعص  أو ا ح فاظ  ا، ول نها حول  السيطر   ليه. 

 
 انخفاض قيمة االستثمارات

 
خنفض  ما أو جممبو ة اس ثمبارات  د ا اتقي  املنيمبة يف تاريخ ك  تقرير ما إذا كان هنام دلي  مو و ي بين اس ثمبار  2-16

ما أو جممبو ة  ا يمب ها، باسددددددددددد ثناء تلك اليت تصدددددددددددن   لى أهنا اسددددددددددد ثمبارات حم فظ  ا لل بادل ال جاري. ويع رب أن اسددددددددددد ثمبار 
اسدددددددددد ثمبارات  د اخنفضدددددددددد   يمب ها إذا، وفقا إذا، كان هنام دلي  مو ددددددددددو ي  لى اخنفا  القيمبة ن يجة حلدث أو أحداث 

  ا  الدوي با سدددددددددددددد ثمبار )ت بد لحدث خسددددددددددددددار ل(، وإذا كان  مد امسددددددددددددددار  تيثري  لى ال دفقات النقدية و ع  بعد ا 
 ب    موثوق.  ااملس قبلية امل و عة لالس ثمبار أو سمبو ة ا س ثمبارات اليت مي ن تقديره

 
 الفائض مبلا امسددار  يفوي   ختفيض القيمبة الدف ية ل صدد  من خالل اسدد سدام حسدداب خمصددص، وي   اح سدداب  2-17

أو العجز. وإذا، زاد مقدار امسدددار  أو نقص، يف سدددنة  حقة، بسدددبب تسدددجي  حدث و ع بعد اخنفا  القيمبة، ي   زياد  أو 
ختفيض امسدددار  الناجتة  ن ا خنفا   ن شريق تعدي  احلسددداب املسصدددص. واذا مت اسددد داد مبلا م دددطوب يف و    حق، 

 ي  يف الفائض أو العجز.فإنه ينسب ل مبوي  ال  ال
 
ما  اعصول امل احة للبيع يف تاريخ ك  تقرير، تقي  املنيمبة ما إذا كان هنام دلي  مو و ي بين اس ثمبار إأ اوبالنسبة  2-18

أو جممبو ة اسددددددد ثمبارات  د اخنفضددددددد   يمب ها. ويف حالة ا سددددددد ثمبارات املصدددددددنفة كاسددددددد ثمبارات م احة للبيع، ي ضدددددددمبن الدلي  
ال بريل لف   شويلة يف القيمبة املعقولة لالسددد ثمبار إأ أ   من ت لف ه. ويقي  ا خنفا  ل ا، أو اخنفا ددداكبري   اا ددداملو دددو ي اخنف

مقاب  ال  لفة اعصددلية لالسدد ثمبار وتقي  لالف   الطويلةل مقاب  الف   اليت كان  فيها القيمبة املعقولة أ   من ال  لفة اعصددلية. 
فددا  القيمبددة، ي   إزالددة امسدددددددددددددددائر امل اكمبددة اليت مت ا   ا   ددا مبدداشددددددددددددددر  يف صدددددددددددددددايف وحيددث ي ون هنددام دليدد   لى اخن

وهي تقاس بالفرق بني ت لفة ال راء )صايف أي سداد عص  الدين واس هالكه( والقيمبة املعقولة احلالية،  –اعصول/السندات 
ج  يف ن ا ح ياشي يف صدددايف اعصدددول وتسدددم –نا ص أي اخنفا  يف  يمبة ا سددد ثمبار املسدددج  سدددابقا يف الفائض أو العجز 

 الفائض أو العجز. 
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 الصكوك المالية المشتقة
 
 الص وم املالية امل  قة هي ص وم مالية حت وي  لى امصائص الثالث ال الية:  2-19
 

ال غريات يف القيمبة ردا  لى ال غري يف سعر فائد  حمدد، أو سعر صك ماي، أو أسعار السلع، أو أسعار صر   (1)
 ، أو م غري آخر ئ مبانا م شر درجة املالءمة أو أو اعسعار أو املعد ت، أو م شر العمبالت اعجنبية، 

و ع أن ما هو مطلوب عنواع أخرى من العقود ي    ت طلب اس ثمبارا صافيا أوليا أو اس ثمبارا صافيا أوليا أصغر (2)
 ي ون  ا اس جابة ماثلة لل غريات يف  وام  السوق 

 تسوى يف مو د  حق. (3)
 
ي   تسددددددددجي  الصدددددددد وم املالية امل دددددددد قة بالقيمبة العادلة يف تاريخ البيع. وجيري تعدي  القيمبة احلالية للصدددددددد وم املالية  2-20

ة السو ية العادلة احلالية بصور  دورية. وتسج  اعربا  وامسائر الناشئة من ال غيريات يف القيمبة السو يامل  قة ل ع ا القيمبة 
 . للص وم املالية امل  قة بصور  مباشر  يف ك   اعداء املاي

 
 البنود المستحقة القبض

 
يمبة ا مسية إ  املس  قة القبض بالقتصن  املنيمبة البنود املس  قة القبض لكقرو  ومس  قاتل. وتسج  البنود  2-21

 إذا كان أثر امص  ماديا .
 

 ي تحصيلهامخصصات الحسابات المشكوك ف
 
يف  للمبسامهات الطو ية اس نادا إأ اس عرا  املس  قاتامل  وم يف حتصيلها لل سابات  اتسج  املنيمبة خمصص 2-22

د ظل  ا. وي   ا ه مبام با شددد اكات املقي مبة بعد أن ت ون  تاريخ ال قرير  ندما ي ون هنام دلي  مو دددو ي  خنفا   يمب ه
 ةري مدفو ة عكثر من سن ني. ومي ن اح ساب البد ت اعخرى ب    فردي أو من خالل تطبيق شريقة إحصائية.

 
صدددددص . ويرد تسدددددجي  خماملركز املاييف ك ددددد  امل ددددد وم يف حتصددددديلها تسدددددج  املنيمبة املسصدددددصدددددات لل سدددددابات  2-23

 وتسجي  مصرو  مرتبا ب طب مس  ق كمبصاري  يف ك   اعداء املاي.  امل  وم يف حتصيلهالل سابات 
 

 المدفوعة مسبقا وغيرها ما األصولاألصول 
 
تصن  املنيمبة اعصول املدفو ة وةريها من اعصول  لى أهنا ل رو  ومس  قاتل. وتسج  همد البنود يف ك    2-24

بقيمب ها اإلمسية إ  إذا كان أثر امصدددد  ماديا. وسددددي   تسددددجي  ا تفا ات مع مقدمي امدمات أو املسدددد فيدين اليت املركز املاي 
 ت طلب توفري خدمة،  لى أساس ف   العمب  املنقضية بطريقة القسا الثاب   لى مدى الف   املقدر .
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 المخزونات
 
فة أو ت لفة ا سددد بدال احلالية، أو صدددايف القيمبة امل و ع حتقيقها. وتسددد سدم ت لتسدددج  املسزونات بي   سدددعر كلفة،  2-25

ا سددددد بدال احلالية للمبسزونات اليت سدددددي   توزيعها  لى املسددددد فيدين، وهي ال  لفة اليت سددددد دفعها املنيمبة  ك سددددداب اعصددددد  
عر البيع املقدر سدددددددددددددد بيعها املنيمبة، فهي سدددددددددددددد تاريخ اإلبالغ. وأما القيمبة امل و ع حتقيقها واليت تسدددددددددددددد سدم للمبسزونات اليت يف
سددياق اع مبال العادية، نا ص ت الي  ال جهيز ومصدداري  البيع. وتضددا  ت الي  ال دد ن املقدر  للمبسزونات إأ ت لفة  يف

 مدخالت امل روع  ند حساب القيمبة اإلمجالية. 
 
 ياس املسزونات  م شريقة ال  ديد النو ي. وينبغيوجيب  ياس املسزونات احمل فظ  ا لل وزيع مل اريع حمدد  باس سدا 2-26

احمل فظ  ا للبيع واليت   ي   حتديدها لالسد سدام من  ب  م دروع معني باسد سدام شريقة لالوارد أو   يصدر  أو ل. ولن تقدر 
 من ورات امل اتب امليدانية كمبسزون. 

 
 بدال احلالية بسددددددبب القدم، والضددددددرر، وال غريات يفإذا اخنفضدددددد  القيمبة املسددددددجلة للمبسزونات حت  ت الي  ا سدددددد  2-27

 . فيسج  ا خنفا  يف ك   اعداء املاي يف السنة اليت تع رب املسزونات  د اخنفض  فيها. وةريهااعسعار، 
 

 العقارات واآلليات والمعدات
 
فا  امل اك  وأية خسددددددددار  ناجتة  ن اخنتسددددددددج  العقارات واملليات واملعدات بالقيمبة ال ارخيية مطروحا  منها ا سدددددددد هالم  2-28

 ي   رمسلة اعصول ال اثية. القيمبة. وبالنسبة ل صول امل ربع  ا، تس سدم القيمبة العادلة يف تاريخ احلياز  كبدي  لل  لفة ال ارخيية. و 
 
  ضدددداء، فقا ب ا ي   إدراج ال  الي  الالحقة يف القيمبة الدف ية ل صدددد  أو ي   اح سددددا ا كيصدددد  منفصدددد ، حسدددد 2-29

ي ون  ن ندما ي ون من احمل مب  أن ت دفق إأ املنيمبة املنافع ا   صددددددددددددددادية املسدددددددددددددد قبلية أو إم انية امدمة املرتبطة بالبند، وأ
باإلم ان  ياس ت لفة هما البند ب ددد   موثوق. وتسدددج  ك   مبليات ال صدددليح والصددديانة يف ك ددد  اعداء املاي خالل الف   

 ص  فيها. املالية اليت حت
 
يلي  ما  لى مدى  مبرها املفيد باس سدام شريقة القسا الثاب . ويف اعصوليسج  ا س هالم ل طب ت لفة  2-30

 اع مبار املفيد  للفئات الرئيسية للعقارات واملعدات واملليات:
 

 الفئة العمر المفيد المقدر
  
 املعدات وال جهيزات امل  بية سنوات 7 – 5
 امل ت واملعدات  سنوات 7 – 5
 أجهز  احلواسيب وت نولوجيا املعلومات  سنوات 3
 املركبات سنوات 5 – 3
 اعبنية سنة  40 – 5

 أ صر من مد  اإلجيار أو العمبر املفيد 
 

 حتسينات العقارات املس يجر 
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تسدددددددددددددد سدم منيمبة اعةمية والزرا ة اعح ام ا ن قالية إل رار بنود العقارات واملعدات واملليات تدرجييا خالل ف    2-31
يف ال  ددو  املالية، يف حني سددي    2014ان قالية ملد  مخا سددنوات. وسددي   تسددجي  اعصددول اليت مت شددرا ها اب داء من  ام 

 ف   اممبا سنوات القادمة. حتوي  اعصول اليت مت شرا ها  ب  ذلك خالل 
 
ينبغي ا سدددددددد مبرار يف   ا ت لفة بند ما من العقارات واملعدات واملليات، واسدددددددد هالكه امل اك  وا خنفا  امل اك   2-32
 يمب ه، يف ال  ددددو  املالية إأ أن حيني الو   المي يفي فيه البند لعايري ا سدددد بعاد. وينبغي اسدددد بعاد بند ما من العقارات  يف

واملعدات واملليات من ال  ددددو  املالية  ندما ي   ال سلص منه أو   ي ون هنام منافع ا  صددددادية مسدددد قبلية أو خدمة حم مبلة 
 من اس سدامه أو ال سلص منه.

 
ي   اسدد بعاد أصددول امل دداريع  ندما ت سلص منها املنيمبة ب دد   هنائي أو  ندما حتو ا للمبسدد فيدين املعينني. وسددي    2-33

اسددددد بعاد املركبات يف امليدان )السددددديارات والعربات( فقا  ندما ي   حتوي  وثائق ال سدددددجي  والقيود املفرو دددددة  لى ا سددددد سدام 
املوثقة يف ا تفا ات امل بادلة، رمسيا  من  ب  املنيمبة إأ ح ومة أو شددددددددددريك منفم أو مسدددددددددد فيد. وجيب اإلفصددددددددددا   ن اعربا  

بنود العقارات واملعدات واملليات واسدددددددددد بعادها، من خالل الفائض أو العجز  ندما ي    امسددددددددددائر الناجتة  ن ال سلص من أو
 اس بعاد اعص . 

 
 األصول غير المادية

 
تسددج  اعصددول ةري املادية بالقيمبة ال ارخيية مطروحا  منها ا سدد هالم وأية خسددائر بسددبب اخنفا  القيمبة. وبالنسددبة  2-34

 ل صول ةري املادية امل ربع  ا، تس سدم القيمبة العادلة كمبا يف تاريخ احلياز  كبدي  لل  لفة ال ارخيية. 
 

 االستهالك
 
ا املسددددددد قي  جلمبيع اعصدددددددول ةري املادية ذات احليا  احملدود ، لعد ت حي سدددددددب ا سددددددد هالم باسددددددد سدام شريقة ام 2-35

سدددد  ددددطب ت لفة أو  يمبة اعصددددول نسددددبة إأ القيمبة امل بقية املقدر . وي و ع أن ت ون القيمبة امل بقية صددددفرا يف معي  احلا ت. 
 ما يلي اع مبار املفيد  للفئات الرئيسية ل صول ةري املادية:  ويف
 

 الفئة المفيد المقدرالعمر 
  

 ب    منفص   الربجميات امل  ا سنوات 5ال زام تعا دي يص  إأ 
 الربجميات املطور  داخليا سنوات 5بناء  لى دراسة اجلدوى وصو  إأ 

 اعصول ةري املادية  يد ال طوير   يوجد اس هالم
 اس نادا إأ حيا  اعص  امل و عة

 
 اعخرىاعصول ةري املادية 
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 اقتناء البرمجيات وتطويرها
 
ت   رمسلة تراخيص برجميات ال مببيوتر  لى أسدداس ال  الي  امل  بد  لل صددول  لى همد الربجميات وت ددغيلها. وت    2-36

رمسلة ال  الي  اليت ترتبا مباشددر  ب طوير الربجميات لالسدد سدام من  ب  املنيمبة كيصدد  ةري مادي. وت ددمب  ال  الي  املباشددر  
 ربجميات وجزء مناسب من النفقات العامة ذات الصلة. ت الي  املوظفني المين  مبلوا  لى تطوير ال

 
جيب اإلفصا   ن اعربا  أو امسائر الناجتة  ن ال سلص من بنود اعصول ةري املادية أو  ن اس بعادها، من خالل  2-37

 الفائض أو العجز  ند اس بعاد اعص . 
 
اعصددددددددددددول ةري املادية اليت مت شددددددددددددرا ها أو شرحها  تسدددددددددددد سدم منيمبة اعةمية والزرا ة اعح ام ا ن قالية ل سددددددددددددجي  2-38

 . 2014لالس سدام اب داء من  ام 
 

 انخفاض القيمة
 
ت   مراجعة اعصدول اليت تنسفض  يمب ها أو تسد هلك  ندما ت دري أحداث أو تغريات يف اليرو  أن القيمبة الدف ية  2-39

مب ها القابلة بالقيمبة اليت ت سطى فيها القيمبة الدف ية ل صدددد   يليسدددد   ابلة لالسدددد داد. وي   تسددددجي  امسددددار  من ا خنفا  
 لالس داد. وإن املبلا القاب  لالس داد هو أ لى  يمبة للقيمبة العادلة ل ص  مطروحا منها ت الي  البيع و يمبة ا س سدام.

 
 عقود اإليجار

 
 التشايلية اإليجارعقود 

 
ية. جبزء كبري من املساشر وامل اسب ال امنة وراء املل ية كعقود إجيار ت غيلتصن   قود اإلجيار حيث حي فظ امل جر  2-40

وي   تسجي  النفقات امل  بد  لوجب  قود اإلجيار ال  غيلية يف ك   اعداء املاي  لى أهنا مصروفات  لى أساس القسا 
 اإلجيار.  الثاب   لى مدى ف  

 
 القروض

 
ي   اح سددددددداب القرو   لى أسددددددداس ال  لفة املسددددددد هل ة وي   صدددددددر  ت لفة ا   ا   ند ت بدها. وحيث ي ون  2-41

  للمبنيمبة  رو  بدون فوائد أو أهنا   تدفع فوائد  لى القرو ، ي   ال عام  مع مصل ة املنيمبة من ال تيب كمبسامهة  ينية. 
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 وااللتزامات الطارئة اتالمخصص
 
ت ا ل زامات الطارئة  ندما ي ون للمبنيمبة ال زام  انوين أو تقديري ناتم  ن و ائع سابقة، ومن ي   تسجي  خمصصا 2-42

 اعرجح أنه س  ون هنام حاجة ل دفق يف املوارد ل سوية ا ل زام، ومي ن تقدير القيمبة بطريقة موثوق  ا. 
 
اريخ ال قرير. بة ل سدددددددوية ا ل زام احلاي يف توت ون  يمبة املبالا املسصدددددددصدددددددة أفضددددددد  تقدير للمبصددددددداري  امل و عة املطلو  2-43

 و ندما ي ون تيثري القيمبة الزمنية للنقود ماديا، ت ون املبالا املسصصة هي القيمبة احلالية للمبصاري  امل و عة ل سوية ا ل زام. 
 
ي   ال  دددد   ن ا ل زامات الطارئة اليت ت ون ا ل زامات احمل مبلة  ا ةري م كد ، أو  ندما ينبغي ال يكد بعد ما إذا   2-44

 كان  املنيمبة لديها ال زام حاي مي ن أن ي دي إأ تدفق املوارد. 
 

 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا
 
  علقة باس  قا ات املوظفني ال الية: تقر املنيمبة بالنفقات وا ل زامات امل 2-45
 

اعجور، واملرتبات، والبد ت، واإلجازات السدددددددنوية املدفو ة، اسددددددد  قا ات املوظفني القصدددددددري  اعج  ت دددددددمب   (1)
من انقضددددداء الف   اليت ي دي فيها املوظ   ا  شدددددهر  12واإلجازات املر دددددية املدفو ة. وهي تسددددد  ق يف ةضدددددون 

  خال ا خدماته ذات الصلة، وتقاس بقيمب ها  لى أساس املس  قات امل اكمبة باملعد ت احلالية ل جور
 

هي اسددد  قا ات املوظفني اليت تدفع بعد ا ن هاء من العمب . وهي ت دددمب  خطا اسددد  قا ات ما بعد امدمة  (2)
دمة، ام ت  ون من خطا مدفو ات هناية امدمة، وصدددددددددددددندوق مدفو ات هناية ا سددددددددددددد  قا ات احملدد ، اليت

وال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة. وحت سددددددددب اسدددددددد  قا ات ما بعد امدمة سددددددددنويا من  ب  امرباء ا ك واريني 
  املس قلني. وي   تسجي  مجيع اعربا  وامسائر ا ك وارية فورا يف ا ح ياشات

 
لوهن  يف املدفو ات ال عويضددددية اليت حتق للمبوظفني ومن يعو  اسدددد  قا ات املوظفني ةري احلاليني اعخرىت ددددمب   (3)

حا ت الوفا  أو اإلصابة أو املر  بسبب أداء املهام الرمسية، وهي ت مب ، يف حا ت معينة، معاشات العجز 
مات م  امل  د . وحت سدددددددددددب ال زاوالورثة اليت يقدمها الصدددددددددددندوق امل ددددددددددد م للمبعاشدددددددددددات ال قا دية ملوظفي اع

املدفو ات ال عويضددددددددية سددددددددنويا من  ب  امرباء ا ك واريني املسدددددددد قلني. وي   تسددددددددجي  مجيع اعربا  وامسددددددددائر 
 ا ك وارية يف ك   اعداء املاي فورا . 

 
 تع   منيمبة اعةمية والزرا ة بالفئات ال الية  س  قا ات املوظفني:  2-46
 

  من انقضاء الف   احملاسبية اليت ي دي فيها  ا  شهر  12اس  قا ات املوظفني القصري  اعج  املس  قة يف ةضون
 املوظ  خال ا خدماته ذات الصلة 

  اس  قا ات ما بعد امدمة 
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  اس  قا ات املوظفني الطويلة اعج  اعخرى 
 .اس  قا ات هناية امدمة 

 
 موظفي األمم المتحدةلللمعاشات التقاعدية الصندوق المشترك 

 
ات )أو صدددددندوق املعاشددددد  ت ال قا دية ملوظفي اعم  امل  دإن الفاو منيمبة  ضدددددو يف الصدددددندوق امل ددددد م للمبعاشدددددا 2-47

المي أن دددديته اجلمبعية العامة ل م  امل  د  ليقدم اسدددد  قا ات ال قا د والعجز وما إأ ذلك. وصددددندوق املعاشددددات  ال قا دية(
)ب( من  3هما هو خطة لالسددددد  قا ات احملدد  م عدد  أرباب العمب  ومولة بال ام . و لى الن و احملدد يف املاد  ال قا دية 

النيام اعسدددداسددددي لصددددندوق املعاشددددات، فإن  ضددددوي ه مف وحة أمام الوكا ت امل سصددددصددددة وعي منيمبة ح ومية دولية أخرى 
 وةري ذلك من شرو  امدمة يف اعم  امل  د  والوكا ت امل سصصة.ت ارم يف النيام املوحد للمبرتبات والبد ت 

 
 اركة املنيمبات  امل   كة فيها ملساشر اك وارية ترتبا لوظفي املنيمبات اعخرى امل صندوق املعاشات ال قا ديةعرِّ  يو  2-48

ل امطة وال  الي  يص ا ل زام وأصو يف الصندوق، احلاليني والسابقني، ما ي تب  ليه  دم وجود أساس م سق وموثوق ل سص
لفرادى املنيمبات امل  كة يف امطة. والفاو والصندوق امل  م ملعاشات موظفي اعم  امل  د  إأ جانب املنيمبات امل اركة 
يف الصندوق اعخرى، ليسوا يف مو ع مي نه  من حتديد حصة املنيمبة يف ال زامات ا س  قا ات احملدد  وأصول امطة 

  الي  املرتبطة بامطة لوثو ية كافية عةرا  احملاسبة، وبال اي فإن املنيمبة  د تعامل  مع همد امطة كمبا لو كان  خطة وال
ندوق ص. وتسج  مسامهات املنيمبة يف العاممن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  25مسامهات حمدد  وفقا مل طلبات املعيار 

 .خالل الف   املالية كنفقات يف ك   اعداء املاي املعاشات ال قا دية
 

 تسجيل اإليرادات
 

 اإليرادات غير التبادلية
 
ي   تقيي  ا شدددد اكات املقدر  واملوافقة  ليها لف   ميزانية ملد   امني. ومن   ي   تقسددددي  كمبية همد املسددددامهات بني  2-49

 ة.ا ش اكات املقدر  كإيرادات يف بداية السنة من ف   امليزانية ملد   امني ذات الصلالعامني إل داد الفواتري والدفع. وتسج  
 
ي   تسدددجي  املسدددامهات الطو ية وةريها من ال  ويالت اليت تد مبها اتفا ات  ابلة لل نفيم كإيرادات يف الو   المي  2-50

ل   ينص ا تفاق  لى شدددددددر   لى اعصددددددد  احملو  يصدددددددبح فيه ا تفاق ملزما و ندما ي   احلصدددددددول  لى ال     باعصددددددد ، ما
 ي طلب ا   ا  لس ولية. ويف مث  همد احلا ت، ي   تسجي  اإليرادات  ندما ي   اإل فاء من املس ولية امل روشة. 

 
امهات من املعايري احملاسددددددددبية الدولية للقطاع للمبسدددددددد 23تسدددددددد سدم منيمبة اعةمية والزرا ة احل   ا ن قاي من املعيار  2-51

،  ب   ام 2017املقرر إكمبا ا  ب   ام - 2014الطو ية. وتصدددددددن  همد املسدددددددامهات  دددددددمبن الفئات الثالثة ال الية:  ب   ام 
، وهي تسدددددددددددددد ند إأ الطبقات احملدد  من  ب  املنيمبة ملد  ثالثة 2013، وبعد  ام 2016املقرر إكمبا ا بعد  ام  – 2014

سددددنوات، سدددد  ون مجيع الفئات  3ومن امل و ع أنه حبلول هناية املرحلة ا ن قالية ملد   سددددنوات مسددددمبو   ا لوجب همد املعايري.
 م وافقة متاما مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اماص. 
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 بها والعينية المتبرعالمساهمات 
 
ي   تسددددجي  املسددددامهات العينية اليت تد   مباشددددر  العمبليات واعن ددددطة املع مبد  واليت مي ن  ياسددددها ب دددد   موثوق،  2-52

بالقيمبة العادلة. وت مب  همد املسامهات اس سدام املباين، ومدخالت امل اريع، واملرافق، والفائد   لى القرو  امليسر  يف إشار 
 صندوق رأس املال العام . 

 
للمبنيمبة اسددددد سدام املباين واملن دددددآت من دون رسدددددوم أو برسدددددوم رمزية من  ب  احل ومة اليت مت لك همد املرافق. يقدم  2-53

وتسددددددددددج  املنيمبة لحق ا سدددددددددد سدامل هما للمبباين واملرافق كعقد إجيار ت ددددددددددغيلي م ربع به. وبال اي، ي   تسددددددددددجي  اإليرادات 
ية لإلجيار. ولا أن ك  من املرافق وا تفا ات ذات الصلة  س سدامها واملصروفات  لى  دم املساوا   لى أساس القيمبة السو 

فريد من نو ه، ي   حتديد القيمبة العادلة  سدددد سدام ا تفا ات  مبوما  لى أسدددداس أسدددداليب ال قيي  مث  ظرو  السددددوق احمللية 
 وال دفقات النقدية املقدر ،  لى اف ا  معاملة جتارية حب ة. 

 
ض امدمات أو تقدميها بصددور   ينية إأ املنيمبة ملسددا د  املنيمبة  لى تنفيم و ي ها. و  تسددج  همد ي   ال ربع ببع 2-54

املسدددامهات العينية من امدمات يف ال  دددو  املالية، ويرجع ذلك أسددداسدددا إأ ال  ديات العمبلية املرتبطة ب قدير القيمبة العادلة 
 : ب  ديد حت   املنيمبة  ا. وت مب  همد امدمات ب    أساسي ما يلي مد ال رب ات وأوجه  دم اليقني اعخرى املرتبطة 

 
 اإلداريون وموظفو اعمن المين توفره  احل ومات املضيفة، خاصة يف امل اتب امليدانية للمبنيمبة  املوظفون 
  املوظفون الفنيون المين توفره  إما الدول اع ضاء أو امل سسات ال عليمبية 
  المين يقدمون الد   اإلداري ب    أساسي املوظفون امل طو ون 
  خدمات امل طو ني 
 وتصليح مرافق املنيمبة.  صيانة 

 
 اإليرادات ما معامالت الصرف

 
 ي    ياس اإليرادات من  مبليات الصر  بالقيمبة العادلة للمبس  قات، وي   تسجيلها كسلع وخدمات مقدمة.  2-55
 

 اإليرادات غير المكتسبة
 
املنيمبة أموا  يف شدد   مسددامهات شو ية تسدد سدم ل مبوي  م دداريع حمدد   لى الن و امل فق  ليه بني املنيمبة ت لقى  2-56

واجلهات املاحنة. ولبعض ا تفا ات شدددددددددرو  مث  أن للمبنيمبة ال زام حاي بإ اد  اعموال أو اعصدددددددددول ذات الصدددددددددلة إأ اجلهة 
يث توجد مث  همد اليرو ، ي   تسدددددددجي  مسددددددد  قات مقابلة  ند املاحنة، لدرجة أن ال دددددددرو    ت  قق. ون يجة لملك، ح

   تلقي اعموال. وختفض همد املس  قات مع حتقق ال رو .
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 تسجيل النفقات
 

 نفقات معامالت الصرف
 
تسدددددددج  املنيمبة النفقات الناشدددددددئة  ن شدددددددراء السدددددددلع وامدمات  ندما ينفم املورد ال زاماته ال عا دية، أي  ندما ي    2-57

 السلع وامدمات و بو ا. وبالنسبة لبعض  قود امدمة،  د حتدث همد العمبلية  لى مراح . تسلي  
 

 التبادلية غيرالنفقات 
 
سددددي   تسددددجي  املعامالت مع مقدمي امدمات واملسدددد فيدين اليت ت طلب توفري خدمة،  لى أسدددداس ف   العمب  املنقضددددية،  2-58

  ند الدفع. وي   تسجي  خمزونات امل اريع  ند ال سلي  للمبس فيدين.وا تفا يات مع املس فيدين دون توفري خدمة 
 

 التاييرات في السياسات المحاسبية
 ما المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، استحقاقات الموظفيا 39المعيار  

 
، أي اس  قا ات املوظفنيمن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،  39أن تع مبد يف و   مب ر املعيار اخ ارت املنيمبة  2-59

. وت ثر همد 2016من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، كجزء من ال  و  املالية اماصة  ا لعام  25المي حي  حم   املعيار 
ى  نها. و  ي ن عي من ال عديالت أثر مادي  ل ال غيريات ب    أساسي  لى ا  رار بال  و  املالية، و ر ها واإلفصا 

 ال  و  املالية للمبنيمبة. 
 

 : المبالف النقدية وما يعادلها3 اإليضاح
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 80,769 88,764 املبالا النقدية يف املصار  وحسابات سوق املال
 341,002 455,002 الودائع القصري  اعج 

 145,695 140,947 املبالا النقدية النيري  لدى مديري ا س ثمبار
    

  567,466 684,713 مجموع المبالف النقدية وما يعادلها
عرصدددددددد  سدددددددعر كبري انيرا للطبيعة القصدددددددري  اعج  والسددددددديولة العالية للمببالا النقدية وما يعاد ا، فإنه   يرتبا  مد  3-1

 . 2016وتعزى الزياد  يف  يمبة الودائع القصري  اعج  إأ تسارع وتري  اس الم املبالا النقدية يف  ام  .للفائد  أو خماشر ائ مبانية
 
مليون دو ر أمري ي  2.5مليون دو ر أمري ي ) 0.2ومن جممبوع املبددالا النقددديددة ومددا يعدداد ددا، ي   ا ح فدداظ لبلا  3-2
( بعمبالت ةري  ابلة لل  وي  بسددهولة إأ  مبالت أخرى. وي   ا ح فاظ  مد اعرصددد  ل لبية م طلبات أ مبال 2015 ام  يف

مليون دو ر أمري ي من  0.7 مب  فيها املنيمبة. ي   تقييد حواي امة وم طلبات ت علق بامل دددددددرو ات يف خم ل  البلدان اليت تع
  لدى البنوم حاليا  عسباب ت غيلية خم لفة. ( 2015 يف  ام مليون دو ر أمري ي 1.0النقد )
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 : االستثمارات والصكوك المالية المشتقة4 اإليضاح
 

 االستثمارات
 
 ت يل  اس ثمبارات املنيمبة من ال اي: 4-1
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون  31

 2015األول 
   

   الحاليةاالستثمارات 
   االستثمارات المحتفظ بها للتبادل التجاري

 488,756 492,937 سندات ح ومية
 23,545 26,173 سندات ال ركات

 7,674 8,681 سندات الرهن العقاري املد ومة
 - - ةري ذلك

   
 519,975 527,791 مجموع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

   
 1,855 (2,990) الصكوك المالية المشتقة

    
 521,830 524,801 مجموع االستثمارات الحالية

    
   االستثمارات غير المتداولة

    
   استثمارات متاحة للبيع

 155,689 171,226 سندات ح ومية
 35,605 37,674 سندات ال ركات

 216,195 234,050 أسه  
    

 407,489 442,950 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
    

 407,489 442,950 مجموع االستثمارات غير الحالية
 
إن ا س ثمبارات احمل فظ  ا لل بادل ال جاري هي اس ثمبارات حالية يف هناية العام، ويرجع ذلك إأ حقيقة أن همد  4-2

  ائدات الصندوق مع توفريا س ثمبارات تدار  لى أساس  صري اعج  لضمبان احملافية  لى رأس املال للجهات املاحنة يف 
نفا الو  . و الو   لى ذلك، فإن همد ا س ثمبارات م احة ب     ام ومطلوبة  س سدامها يف العمبليات احلالية،  يف

 د . . ي   تسجي  اعربا  وامسائر ةري احملققة لل افية ال جارية يف ك   اعداء املاي  لى أهنا م  ببالقيمبة العادلة واحملسوبة
 
. ي   تسجي  مبة العادلةبالقي سبوحتتصن  اس ثمبارات املنيمبة امل احة للبيع كاس ثمبارات ةري م داولة يف هناية العام  4-3

 احة للبيع يف  مبليات . و  تس سدم ا س ثمبارات املاملركز املاياعربا  وامسائر ةري احملققة لالس ثمبارات امل احة للبيع يف ك   
املنيمبة احلالية، و د خصص  ل مبوي  اس  قا ات ما بعد امدمة يف املنيمبة. و  ختضع همد ا س ثمبارات لقيود  انونية منفصلة 

 .نياس  قا ات املوظف -ع العاممن املعايري احملاسبية الدولية للقطا  25و  يع رب أهنا أصول للسطة  لى الن و املعر  يف املعيار 
 
  احلركات الرئيسية يف مجيع ا س ثمبارات خالل السنة: 4-4
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(
الرصيد في 

ديسمبر/كانون  31
 2015األول 

صافي 
اإلضافات/ 
 )الخصومات(

الفائدة  الرسوم اإلدارية
 المحققة المكتسبة

تاييرات غير 
 محققة أخرى

األرباح 
 /)الخسائر(

تاييرات غير 
محققة الصرف 

 األجنبي
األرباح 

 /)الخسائر(

الرصيد في 
ديسمبر/كانون  31

 2016األول 

                  
                 استثمارات محتفظ بها للتبادل التجاري

 527,791 - 1,988 (4,037) 6,496 (713) 4,082 519,975 الدخ  الثاب 
          

         استثمارات متاحة للبيع
 234,050 - 3,377 6,832 5,606 (398) 2,438 216,195 أسه 

 208,900 (28,113)  27,773 3,470 3,389 (298) 11,385 191,294 دخ  ثاب 
          

  970,741 (28,113) 33,138 6,265 15,491 (1,409) 17,905 927,464 مجموع االستثمارات
 واعربا  أو امسائر ةري احملققة والقيمبة العادلة لالس ثمبارات امل احة للبيع حسب نوع ا س ثمبار: ال  الي  4-5
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
  األرباح /)الخسائر( غير المحققة    األرباح /)الخسائر( غير المحققة    

 القيمة العادلة ما االستثمارات المتاحة للبيع التكاليف القيمة العادلة ما االستثمارات المتاحة للبيع التكاليف  
       

             االستثمارات المتاحة للبيع
 155,690 (7,967) 163,657 171,226 (5,353) 176,579 سندات ح ومية
 35,604 (3,109) 38,713 37,674 (2,072) 39,746 سندات ال ركات

 216,195 10,865 205,330 234,050 14,242 219,808 أسه  
        

  407,489 (211) 407,700 442,950 6,817 436,133 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
 2016ديسددددددددددددددمبرب/كددددانون اعول  31مليون دو ر أمري ي كمبددددا يف تدددداريخ  6.8ةري احملققددددة البددددالغددددة  اعربددددا تعزى  4-6
ب دد    ام، أثرت  لى اعسدده  واسدد ثمبارات الدخ   ( ليرو  سددوق مواتية2015يف  ام  خسددائرمليون دو ر أمري ي  0.2)

 ثمبارات الدخ  سدددعر الفائد  حلافية اسددد  لى ةري املوايتصدددر  اليورو/الدو ر اعمري ي  و اب  ذلك جزئيا تيثري سدددعر .الثاب 
من  يمب ه مقاب  الدو ر اعمري ي خالل العام. وتسدددددددددددددج   املائةيف  3اليورو خسدددددددددددددر حواي  ، لا أن2016 الثاب  خالل  ام

مليون دو ر أمري ي  ددددددددمبن اعسدددددددده  وبا ي صددددددددايف امسددددددددائر ال اكمبية ةري احملققة لصددددددددر   45.1اعربا  ةري احملققة البالغة 
مليون دو ر أمري ي وامسددددددائر الناجتة  ن حافيات القرو  مباشددددددر  يف ك دددددد  اعداء املاي  38.3العمبالت اعجنبية البالغة 

 خالل الف   اليت حتدث فيها. 
 

 الصكوك المالية المشتقة
 
تسدددد سدم املنيمبة الصدددد وم املالية امل دددد قة  ددددمبن حافية اسدددد ثمباراهتا لغر  ال سفي  من خماشر العمبالت اعجنبية  4-7

اسدددددددددددددد ثمباراهتا. وتسدددددددددددددد سدم املنيمبة العقود املجلة، واميارات، واملباد ت، لل سفي  من همد املساشر.  املوجود  يف حافية
 توجد ص وم م  قة ةري م داولة يف همد الفئة. و 
 
 ما يلي القيمبة ا مسية والقيمبة العادلة للص وم املالية امل  قة:  متث  القيمبة ا مسية  يمبة العقد. ويف 4-8
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية()بآالف 

 القيمة العادلة القيمة االسمية القيمة العادلة القيمة االسمية 
     

       األصول
 5 946 27 6,457 العقود املجلة

 1,850 269,303 - - املباد ت
      

 1,855 270,249 27 6,457 المشتقةإجمالي صكوك األصول المالية 
      

     المستحقات
     

 - - - - العقود املجلة
 - - (3,017) (352,551) املباد ت

    (3,017) (352,551) إجمالي صكوك المستحقات المالية المشتقة
 : المستحقات ما المعامالت غير التبادلية5 اإليضاح

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون  31
 2015األول 

   
   المستحقات الحالية

   مستحقات المساهمات المقررة
 105,639 74,798 ا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء

 36 36 صندوق رأس املال العام 
 2,288 2,288 حساب ا ح ياشي اماص

 (14,888) (19,951) خمصصات احلسابات امل  وم  ا
    

 93,075 57,171 مجموع االشتراكات المقدرة المتحصلة
    

   مستحقات المساهمات الطوعية
 115,594 124,741 املسامهات الطو ية 

 (8,257) (8,545) خمصصات احلسابات امل  وم  ا
    

 107,337 116,196 مجموع مستحقات المساهمات الطوعية
   

   أخرىمستحقات 
 3,667 4,223 مس  قات أخرى

 (3,263) (3,309) خمصصات احلسابات امل  وم  ا 
    

 404 914 مجموع المستحقات األخرى
   

 200,816 174,281 مجموع المستحقات الحالية
   

   مستحقات المساهمات المقررة غير المتداولة 
 624 890 الربنامم العاديا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء يف إشار 

    
 624 890 مجموع مستحقات المساهمات المقررة غير المتداولة

    
   201,440 175,171 مجموع المستحقات ما المعامالت غير التبادلية
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ديسدددددمبرب/كانون اعول  31لدى بعض الدول اع ضددددداء خطا سدددددداد  شددددد اكاهتا تسددددد  ق بعد أكثر من سدددددنة من  5-1
مليون دو ر أمري ي  لى أهنا  0.9البالغة  2017ديسدددددددددمبرب/كانون اعول  31. و د مت تصدددددددددني  املبالا املسددددددددد  قة بعد 2016
مليون دو ر أمري ي يف  يمبة ا شدددددددددددد اكات املسدددددددددددد  قة للدول اع ضدددددددددددداء ا  بارا  30.8ويعزى ا خنفا  البالا م داولة.  ةري
ب سدددددددديد اشددددددد اكاهت  احلالية  2016يف أسددددددداسدددددددا  إأ  يام املاحنني الرئيسددددددديني يف املنيمبة  2015ديسدددددددمبرب/كانون اعول  31 من
 الو   املناسب.  يف
 
تن م الزياد  يف  يمبة املسدددددددددددد  قات من املسددددددددددددامهات الطو ية بصددددددددددددور  رئيسددددددددددددية  ن الزياد  يف ال مبوي  الطو ي  5-2

 العام.  خالل
 
وجب  لى تقدير املبالا اليت   حي مب  حتصددددديلها ل حتصددددديلهاامل ددددد وم يف تسددددد ند املسصدددددصدددددات لل سدددددابات  5-3

 ال رو  اعصلية للمبس  قات. 
 

 الرصيد في )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون  31

 2015األول 
المبالف  الزيادة

 المشطوبة

المخصصات 
التي تم 
 عكسها

 الرصيد في
31 

ديسمبر/كانون 
  2016األول 

     
      االشتراكات المقررةمستحقات 

 (17,628) - - (4,957) (12,671) ا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء
 (35) -   (35) صندوق رأس املال العام 
 (2,288) - - (106) (2,182) حساب ا ح ياشي اماص

      
 (19,951) - - (5,063) (14,888) إجمالي مستحقات االشتراكات المقررة

       
      مستحقات المساهمات الطوعية

 (8,545) - - (288) (8,257) املسامهات الطو ية
      

  (8,545) - - (288) (8,257) إجمالي مستحقات المساهمات الطوعية
     

      مستحقات أخرى
 (3,309) - 29 (75) (3,263) مس  قات أخرى

      
 (3,309) - 29 (75) (3,263) إجمالي المستحقات األخرى

       
المشاااااااااكوك في المخصاااااااااصاااااااااات للحساااااااااابات  إجمالي

 (31,805) - 29 (5,426) (26,408) تحصيلها
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 أ مبار املس  قات:  5-4
 

 5أكثر ما  سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل ما سنة ةالقيمة الدفتري )بآالف الدوالرات األمريكية(
 سنوات

      المستحقات الحالية
      االشتراكات المقررةمستحقات 

 11,703 1,137 13,232 48,726 74,798 ا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء
 36 - - - 36 صندوق رأس املال العام 
 2,288 - - - 2,288 حساب ا ح ياشي اماص

 (14,027) (1,137) (4,787) - (19,951) امل  وم يف حتصيلهاخمصصات احلسابات 
      

 - - 8,445 48,726 57,171 إجمالي مستحقات االشتراكات المقررة
       

      مستحقات المساهمات الطوعية
 18,081 13,698 46,639 46,323 124,741 املسامهات الطو ية

 (8,545)  - - (8,545) امل  وم يف حتصيلهاخمصصات احلسابات 
      

 9,536 13,698 46,639 46,323 116,196 إجمالي مستحقات المساهمات الطوعية
         

      مستحقات أخرى
 3,022 71 367 763 4,223 مس  قات أخرى

 (3,022) (71) (216) - (3,309) امل  وم يف حتصيلهاخمصصات أخرى لل سابات 
      

 - - 151 763 914 إجمالي المستحقات األخرى
      

 9,536 13,698 55,235 95,812 174,281 إجمالي المستحقات الحالية
      

      االشتراكات المقررة غير المتداولة المستحقة
ا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء يف إشار 

 - - - 890 890 العادي  الربنامم

      
 - - - 890 890 إجمالي االشتراكات المقررة غير المتداولة المستحقة

      
  9,536 13,698 55,235 96,702 175,171 إجمالي المستحقات 

مليون دو ر  4.7اليت تواجه  ضايا ت علق حبق ال صوي  إأ  السبعة   رتص  ا ش اكات امل يخر  امل علقة بالبلدان  5-5
ة  وا د املنيمبأمري ي للمبسددددددددامهات املقرر . و  يوجد  ند املنيمبة أي  ددددددددمبانات عي من ا شدددددددد اكات، ومع ذلك، ت طلب 

ن  جاوز ا شدددددددد اكات املسدددددددد  قة  ليها  تتعادل اشدددددددد اكات الدول اع ضدددددددداء املالية امل يخر   ليها للمبنيمبة أو  أ  ولوائ ها
ال شدديح   ني. وت ددمب  اإلجراءات اليت تنص  ليها القوا د فقدان العضددو حلقه يف ال صددوي  وحقه يفالسددن ني ال قوميي ني السددابق

 لعضوية اسلا وخسارته ملقعدد يف اسلا.
 
أسددداسدددا  ن ا شددد اكات  2016مليون دو ر أمري ي مت تسدددجيلها يف  ام  5.4ين م صدددايف اعح ام اإل دددافية البالا  5-6

 اء. املقرر   لى الدول اع ض
 



31 C 2019/5 A 

 

ت علق اعنواع الرئيسددددددية اعخرى للمبسدددددد  قات با شدددددد اكات احل ومية النقدية النيري  ومتوي  امل دددددداريع امل دددددد كة مع  5-7
 املنيمبات الدولية، اليت تدفع فيها املنيمبة نيابة  ن همد اعشرا  الثالثة. 

 
 المستحقات ما معامالت الصرف :6 اإليضاح

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

ديسمبر/كانون األول  31
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 5,321 9,299 مس  قة من اعم  امل  د  وةريها من املنيمبات

 (1,386) (1,223) امل  وم يف حتصيلهانا ص: خمصصات احلسابات 
   

 3,935 8,076 المجموع الحالي
   

 - - ةري م داولة
   

 - - مجموع غير المتداولة
   

 3,935 8,076 مجموع المستحقات ما معامالت الصرف
 
ت علق املس  قات من معامالت الصر  باملبالا املس د  املس  قة  ن امدمات اإلدارية اليت تقدمها منيمبة اعةمية  6-1

والزرا ة للمبنيمبات الدولية اليت ت سم من روما مقرا  ا، أي الصددددندوق الدوي لل نمبية الزرا ية وبرنامم اعةمية العاملي  ورسددددوم 
ال ددددركات اليت لديها م اتب يف املقر الرئيسددددي للمبنيمبة، مث  امل  بة، ووكالة السددددفر، وما إأ  املرافق اليت سددددي   اسدددد دادها من

 ذلك، وةريها. 
 

 المشكوك في تحصيلهامخصصات الحسابات 
 

 الرصيد )بآالف الدوالرات األمريكية(
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

المبالف  النفقات
 المشطوبة

المخصصات 
التي تم 
 عكسها

 الرصيد
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2016األول 

      
 (1,223) 99 64 - (1,386) س  ق من اعم  امل  د  وةريها من املنيمباتامل
      

 (1,223) 99 64 - (1,386) مجموع المخصصات ما المستحقات ما معامالت الصرف
 
 أ مبار املس  قات:  6-2

 5أكثر ما  سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل ما سنة يةالدفتر القيمة  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 سنوات

      
      

 419 516 1,054 7,310 9,299 املس  ق من اعم  امل  د  وةريها من املنيمبات 
 (280) (484) (459)  (1,223) امل  وم يف حتصيلهانا ص: خمصصات احلسابات 

      
 139 32 595 7,310 8,076 ما معامالت الصرفإجمالي مستحقات 
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 المدفوعات المسبقة واألصول األخرى :7 اإليضاح
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 26,577 13,642 مس  قات املوظفني
 13,998 13,143 املدفو ات املسبقة
 7,490 7,733 اعصول اعخرى

 (1,185) (1,306) امل  وم يف حتصيلهانا ص: خمصصات احلسابات 
   

 46,880 33,212 مجموع المدفوعات المسبقة واألصول األخرى
   

 46,462 32,217 اسمبوع احلاي
 418 995 جممبوع ةري امل داولة

   
 46,880 33,212 مجموع المدفوعات المسبقة واألصول األخرى

 
مسد  قات من أسداسدا  2016ديسدمبرب/كانون اعول  31جممبوع املدفو ات املسدبقة واعصدول اعخرى كمبا يف  ي يل  7-1

للمبوظفني بقة املدفو ات املسددددمسدددد  قات املوظفني من وت  ون املدفو ات املسددددبقة واعصددددول اعخرى. املوظفني، لا يف ذلك 
  ملقدمي لسددددلاملدفو ات املسددددبقة ب دددد   أسدددداسددددي من امث  سددددل  الرواتب، ومنح ال علي ، وسددددل  السددددفر، حيث ت يل  

امدمات لوجب رسدددددددددددائ  ا تفا ات. واعصدددددددددددول اعخرى هي يف الغالب إيرادات الفوائد امل اكمبة  لى نقد املنيمبات والنقد 
 املعادل واحلافيات ا س ثمبارية. 

 
 ك   امليزانية.من امل و ع اس سدام ا ل زامات احلالية أو مجعها خالل سنة من تاريخ   7-2
 

 المشكوك في تحصيلهامخصصات الحسابات 
 

 31الرصيد في  )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون 

 2015األول 
المبالف  النفقات

 المشطوبة
المخصصات 

التي تم 
 عكسها

 31الرصيد في 
ديسمبر/كانون 

 2016األول 
      

 (706) 13 - (123) (596) مس  قات املوظفني
 (600) - - (11) (589) أخرىأصول 

                
  (1,306) 13 - (134) (1,185) مجموع المخصصات للمدفوعات المسبقة واألصول األخرى

 المخزونات :8 اإليضاح
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
31 

ديسمبر/كانون األول 
2016 

31 
ديسمبر/كانون األول 

2015 
   

 13,474 8,296 مدخالت امل اريع
 1,045 931 املن ورات
 78 120 ةري ذلك

   
 14,597 9,347 إجمالي المخزونات
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مليون دو ر  167.4) مليون دو ر أمري ي 143.2، تسج  املنيمبة 2016ديسمبرب/كانون اعول  31للسنة املن هية يف  8-1
مرتبطة  (2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  2.3مليون دو ر أمري ي ) 2.3( مرتبطة لدخالت امل اريع و2015أمري ي يف  ام 

مليون دو ر  0.8باملن دددورات املسددد سدمة خالل همد الف  . وت دددمب  مدخالت امل ددداريع املسددد هل ة املسزونات امل ربع  ا و درها 
( 2015مليون دو ر أمري ي يف  ددددام  0.3أمري ي ) مليون دو ر 0.3( و2015مليون دو ر أمري ي يف  ددددام  0.3أمري ي )

 امل اريع. للمبدخالت الزرا ية أصب   باشلة بسبب ال غريات يف م طلبات
 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات :9 اإليضاح
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 الرصيد في

ديسمبر/كانون  31
 2015األول 

 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات
 الرصيد في

ديسمبر/كانون  31
 2016األول 

      
      كلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 1,818 - (375) 83 2,110 أثاث وجتهيزات امل اتب
 4,827 - (416) 681 4,562 امل ت واملعدات

 15,577 - (2,421) 1,169 16,829 أجهز  احلاسوب وت نولوجيا املعلومات
 48,415 - (5,540) 7,269 46,686 املركبات
 3,357 - (18) 45 3,330 اعبنية

 3,288 - (41) 340 2,989 حتسينات العقارات املس يجر 
 511 - (25) 289 247 أصول  يد اإلن اء

       
 77,793 - (8,836) 9,876 76,753 مجموع كلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات

       
      االستهالك المتراكم
 (1,518) (62) 362 - (1,818) امل اتبأثاث وجتهيزات 
 (3,285) (343) 397 - (3,339) امل ت واملعدات

 (13,996) (1,424) 2,160 - (14,732) أجهز  احلاسوب وت نولوجيا املعلومات
 (33,704) (4,502) 4,047 - (33,249) املركبات
 (417) (153) 17 - (281) اعبنية

 (347) (210) 1 - (138) حتسينات العقارات املس يجر 
       

 (53,267) (6,694) 6,984 - (53,557) مجموع االستهالك المتراكم
       

 24,526 (6,694) (1,852) 9,876 23,195 الممتلكات والمنشآت والمعدات
 
 ، مت حتوي 2016. ويف  ام العاممن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  17املنيمبة أح اما ان قالية لوجب املعيار تطبق  9-1
أثاث وجتهيزات م اتب واس هالم ي مب   (2015يف  ام  دو ر أمري ي مليون 35.4مليون دو ر أمري ي ) 13.3جممبو ه  ما

مليون دو ر أمري ي، وأجهز  احلاسوب  3.0مليون دو ر أمري ي، وآ ت ومعدات واس هالم م اك  بقيمبة  0.4م اك  بقيمبة 
مليون دو ر  11.6اس هالم م اك  بقيمبة ت و مليون دو ر أمري ي، ومركبا 1.0واس هالم م اك  بقيمبة  وت نولوجيا املعلومات

أمري ي، إأ ال  و  املالية ومت إدراجها يف اعرصد  ا ف  احية. وت مب  الفئات الرئيسية للمبمب ل ات واملن آت واملعدات أثاث 
، وأجهز  احلاسوب 2014و ب   ام  2009وجتهيزات امل اتب، وامل ت واملعدات، واملركبات اليت مت احلصول  ليها بعد  ام 

. وس س سدم منيمبة اعةمية والزرا ة الف   2014و ب   ام  2011لومات اليت مت احلصول  ليها بعد  ام وت نولوجيات املع
ا ن قالية للسمبا سنوات بيكمبلها لضمبان أن العمبلية اعساسية يف م اهنا لد   معلومات كاملة ود يقة ت علق باملمب ل ات 

  واملن آت واملعدات.
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 . (2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  2.7) و عها يف امدمة، أو  مبليات بناءالقيام بيي      ي، 2016يف  ام  9-2
 
. وي علق (2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  12.7) 2016يف  ام  مليون دو ر أمري ي 9.9ومت شراء إ افات بقيمبة  9-3

ا ال سلص منها  حقا من خالل ال ربع   ال صري  من املمب ل ات واملن آت واملعدات باعصول يف م اريع حمدد  ي  
لل  ومات املضيفة واملنيمبات ةري احل ومية أو املنيمبات املس فيد  اعخرى امل اركة يف امل روع. ومت حتوي  العقارات 

. وي ون البا ي تقادم (2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  0.8) مليون دو ر أمري ي خالل هما العام 1.2للمبس فيدين بقيمبة 
 2016مليون دو ر أمري ي يف هناية  ام  26وخسائر و مبليات شطب أخرى. وي   اس سدام أصول مس هل ة بال ام  ب لفة 

 . (2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  33.6)
 
تلك أي  اباتاحلسمراجع تس عر  املنيمبة املمب ل ات واملن آت واملعدات مل شرات اخنفا  القيمبة. و  حتدد  مبليات  9-4

 اخنفا  يف القيمبة خالل هما العام. 
 
مليون دو ر  0.2، 2016ديسمبرب/كانون اعول  31مبمب ل ات واملن آت واملعدات يف لبلغ  ال زامات ال راء امل اكمبة ل 9-5

فية املالية للمبنيمبة اليت ي   احملا(. ويبلا إمجاي كلفة  دد اعصول  لى ال  و  2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  0.5أمري ي )
   (.2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  0.4) مليون دو ر أمري ي 0.3 اك  املس هالم   ليها لل صري  وا
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 األصول غير المادية :10 اإليضاح
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 31 الرصيد في
ديسمبر/كانون األول 

2015 
 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات

 31 الرصيد في
ديسمبر/كانون األول 

2016 
       

      كلفة األصول غير المادية
 779 - (115) 138 756 الربجميات امل  سبة ب    منفص 

 6,129 - - 487 5,642 الربجميات املطور  داخليا
 391 - (407) 407 391 اعصول ةري املادية  يد ال طوير

       
 7,299 - (522) 1,032 6,789 األصول غير الماديةمجموع كلفة 

       
      اإلهالك المتراكم

 (349) (145) 33 - (237) الربجميات امل  سبة ب    منفص 
 (2,180) (1,146) - - (1,034) الربجميات املطور  داخليا

       
 (2,529) (1,291) 33 - (1,271) مجموع اإلهالك المتراكم 

       
  4,770 (1,291) (489) 1,032 5,518 األصول غير المادية

، بلغ  ال  الي  واإلهالم امل اك  ل صددددددددول ةري املادية اليت اشدددددددد هتا املنيمبة 2016ديسددددددددمبرب/كانون اعول  31يف  10-1
دو ر  مليون 1.3مليون دو ر أمري ي ) 2.5( و2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  6.8مليون دو ر أمري ي ) 7.3شورهتا،  أو

مليون دو ر  0.4، مت ا ن هداء من م دددددددددددددداريع تطوير برجميدات بقيمبدة 2016(  لى ال واي. وخالل  دام 2015أمري ي يف  دام 
  (.2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  2.1) أمري ي وو عها يف امدمة

 
 ت ري اليرو  إأ احلاجة لملك.تقوم املنيمبة لراجعة اخنفا  القيمبة  ندما  10-2

 
 الحسابات المستحقة والنفقات المتراكمة  :11 اإليضاح

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 23,804 25,960 الحسابات المستحقة 
   

   النفقات المتراكمة 
 78,727 71,973 ال راءالنفقات امل اكمبة عمور 

 23,401 22,203 النفقات امل اكمبة للمبوارد الب رية من ةري املوظفني
 12,923 6,219 النفقات امل اكمبة للسفر
 3,959 401 النفقات امل اكمبة للرواتب
 3,851 5,435 النفقات امل اكمبة اعخرى
 122,861 106,231 مجموع النفقات المستحقة

   
  146,665 132,191 الحسابات المستحقة والنفقات المتراكمةمجموع 

احلسدددددابات املسددددد  قة هي املبالا املسددددد  قة امل علقة بالسدددددلع وامدمات اليت وردت الفواتري ب ددددديهنا. وال اكمبات هي  11-1
 .لدفعلخمصصات ت علق بالسلع وامدمات اليت مت اس المها أو تقدميها للمبنيمبة خالل الف   ول ن   يوجد فواتري  ا 
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 الدفعات المستلمة مسبقا :12 اإليضاح
 

ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية()بآالف 
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 19,746 30,040 ا ش اكات املقرر   لى الدول اع ضاء املس لمبة مسبقا

 512,098 411,384 املسامهات الطو ية احملصلة مسبقا
 53,606 46,011 مسامهات صندوق املنيمبة اماص عن طة الطوارئ وإ اد  ال يهي 

   
 585,450 487,435 مجموع الدفعات المستلمة مسبقا

 
ا شددددد اكات املقرر   لى الدول اع ضددددداء املسددددد لمبة مسدددددبقا هي أموال وردت من الدول اع ضددددداء مقاب  اشددددد اكات  12-1

 السنة املقبلة. 
 
 متث  املسامهات الطو ية احملصلة مسبقا اعموال الوارد  من اجلهات املاحنة امل علقة باتفاق مسامهة.  12-2
 
 سي   تسجي  املسامهات الطو ية احملصلة وفقا ل رو  وكيهنا إيرادات، كمبا و ندما ي   الوفاء  مد ال رو . 12-3
 
ت ددمب  صددناديق ا ئ مبان أيضددا أن ددطة يف إشار الصددندوق اماص عن ددطة الطوارئ وإ اد  ال يهي ، المي مت إن ددا د  12-4

لد   ا سددددددددددددد جابة السدددددددددددددريعة عن دددددددددددددطة الطوارئ وإ اد  ال يهي . وي   متوي  هما الصدددددددددددددندوق  ن شريق  2003يف مايو/أيار 
   الطو ية. املسامهات
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 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا :13 اإليضاح
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا الحالية

 13,215 11,661 اإلجاز  السنوية
 1,471 1,436 إجاز  زيار  الوشن

   
 14,686 13,097 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيامجموع 

   
   االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا غير المتداولة 

   االلتزامات المتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف
 989,590 1,192,347 ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة
 60,817 59,947 صندوق مدفو ات هناية امدمة
 56,225 49,368 خطة مدفو ات إهناء امدمة

   
 1,106,632 1,301,662 مجموع التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف

   
   التزامات متعلقة باستحقاقات الموظفيا غير متداولة أخرى

 18,148 17,537 صندوق املدفو ات ال عويضية
   

 1,124,780 1,319,199 الموظفيا غير المتداولةمجموع االلتزامات المتعلقة باستحقاقات 
   

 1,139,466 1,332,296 مجموع االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا
 

 تقييم االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا
 
ي   حتديد ا ل زامات امل علقة باسددددددددد  قا ات املوظفني ملا بعد ال وظي  وةريها من ا ل زامات امل علقة باسددددددددد  قا ات  13-1

املوظفني ةري امل داولة من  ب  امرباء ا ك واريني املسدد قلني. وحتسددب ا ل زامات امل علقة باسدد  قا ات املوظفني احلالية من  ب  
، بلغ  ا ل زامات امل علقة 2016ديسددددددددمبرب/كانون اعول  31العاملني واملدفو ات السددددددددابقة. ويف املنيمبة اسدددددددد نادا إأ بيانات 

مليون  1 319.2 منها ،(2015يف  ام  مليون دو ر أمري ي 1 139.5) مليون دو ر أمري ي 1 332.3 باس  قا ات املوظفني
مليون دو ر أمري ي  13.1ا ك واريني، و ( اح سددددددددددددددبددددد  من  بددددد  امرباء2015مليون يف  دددددام  1 124.8) أمري يدو ر 

( اح سدددددددددب  من  ب  املنيمبة. و د اخ ارت املنيمبة اإلبالغ  ن ا ل زامات امل علقة 2015يف  ام  أمري يدو ر مليون  14.7)
 باس  قا ات املوظفني املقيمبة اك واريا  مبن امصومات ةري امل داولة نيرا لعدم جدوى ختصيصها باس سدام شريقة بديلة. 

 
 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفيا الحالية

 
امل علقة باسدددددددددددددد  قا ات املوظفني باعجور، واملرتبات، والبد ت، واإلجازات السددددددددددددددنوية املدفو ة،  ت علق ا ل زامات 13-2

   واإلجازات املر ية املدفو ة.
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 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف
 

 دفوعات نهاية الخدمةخطة م
 
من املرتب  1/12افي  هناية خدمة لا يعادل حيق ملوظفي فئة امدمات العامة يف املقر الرئيسدددددددددددددي احلصدددددددددددددول  لى م  13-3

 1975يناير/كانون الثاين  1ما بني  السدددددددددددددنوي الصدددددددددددددايف النهائي للمبوظ  مضدددددددددددددروبا يف  دد سدددددددددددددنوات امدمة  ن الف   يف
مضددددددروبا يف  دد  للمبوظ  من املرتب السددددددنوي الصددددددايف النهائي 1/13.5، باإل ددددددافة إأ 1990ديسددددددمبرب/كانون اعول  31و

ك واري ل  ديد ا ل زامات ا . وختضع خطة مدفو ات هناية امدمة  س عرا  1991يناير/كانون الثاين  1سنوات امدمة بعد 
 وال وصية لعد ت ا ش اكات.

 
 صندوق مدفوعات نهاية الخدمة

 
ر للعود  ة العود  إأ الوشن، وت الي  السفت علق مدفو ات إهناء امدمة بدفع  يمبة اإلجاز  السنوية امل اكمبة، ومن  13-4

دمة  سدد عرا  . وختضددع مدفو ات هناية ام، ومن ة الوفا إأ الوشن، ونق  اعم عة املنزلية اماصددة جلمبيع املوظفني املسدد  قني
دمة وفقا مو  ي دددددمب  هما ال قيي  تعويضدددددات هناية ا اك واري ل  ديد ا ل زامات ذات الصدددددلة وال وصدددددية لعدل ا شددددد اكات.

  للمبعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
 
 لتاطية الطبية بعد انتهاء الخدمةا
 
توفر ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة ال غطية الالزمة للمبصروفات الطبية للمبوظفني السابقني املس  قني ومن  13-5

نيمبة من ت الي  الطبية بعد ان هاء امدمة القيمبة احلالية لنصيب امليعولوهن  يف خم ل  أحناء العا . ومتث  ال زامات ال غطية 
ال يمني الطيب للمب قا دين واملزايا املس  قة حىت تارخيه للمبوظفني المين   يزالون يف امدمة بعد إحال ه   لى املعاش. 

 عدل ا ش اكات.لصلة وال وصية لوختضع ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة  س عرا  اك واري ل  ديد ا ل زامات ذات ا
،  دل  املنيمبة شرو  اعهلية للسطة حبيث ي عني  لى اعشساص المين بلغوا سن ال قا د العادي، 2016وخالل  ام 

 سنوات من امدمة للمب اركة يف ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة.  10و 58سنة، أن يبلغوا سن  65أي 
 

 الموظفيا غير متداولة أخرىالتزامات متعلقة باستحقاقات 
 

 صندوق المدفوعات التعويضية
 
حق للمبوظفني ومن يعولوهن  احلصددددول  لى املدفو ات ال عويضددددية يف حا ت الوفا  أو اإلصددددابة أو املر  بسددددبب  13-6

مبعاشددددددددات للأداء املهام الرمسية، وهي ت مب ، يف حا ت معينة، معاشددددددددات العجز والورثة اليت يقدمها الصددددددددندوق امل دددددددد م 
ال قا دية ملوظفي اعم  امل  د . وختضددددددددددددددع املدفو ات ال عويضددددددددددددددية  سدددددددددددددد عرا  اك واري ل  ديد ا ل زامات وال وصددددددددددددددية 

   ا ش اكات. لعدل
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 االفتراضات االكتواريةو األساليب 
 
وظي  ال الية ل  ديد  يمبة ال زامات ا سدد  قا ات امل علقة لا بعد ال  اعسدداليب وا ف ا ددات ا ك واريةمت اسدد سدام  13-7

 وةريها من ال زامات ا س  قا ات امل علقة باملوظفني ةري امل داولة: 
 

 التفاصيل  
     

         األساليب االكتوارية
 .امدمةإسقاشات ت لفة وحد  ا ئ مبان بال ناسب مع مد   ال غطية الطبية بعد هناية امدمة

          
 .إسقاشات ت لفة وحد  ا ئ مبانشريقة  خطة مدفو ات هناية امدمة

          
تس سدم شريقة إسقاشات ال  لفة حبسب الوحد  مع ف   مسامهة تبدأ ب اريخ الدخول يف امدمة حىت تاريخ ان هاء  صندوق مدفو ات إهناء امدمة

اعم عة واس بدال رصيد اإلجازات اسمبعة  وملن ة العود  إأ الوشن ومن ة امدمة لسفر العود  إأ الوشن ونق  
الوفا  وتعويض إهناء امدمة املس  قة  ب  اس سدام اعهلية لل قا د، تس سدم إسقاشات ت لفة الوحد  مع إسناد 

ل قا د من ال قيي  ل يقوم  لى صيغة ا س فاد  الفعلية  وي   اس بعاد تعويض إهناء امدمة املس  ق بعد اعهلية
 وحي سب  ندما حيدث.

  
  
  
  
          

 ت لفة مد  سنة واحد . صندوق املدفو ات ال عويضية
  

 iBoxx Euroخارج منطقة اليورو ومن د Aon Hewitt AA Bond Universe Curveتسددد سدم منيمبة اعةمية والزرا ة هنم من د العائد  لى أسددداس 
Zone  امصومات يف منطقة اليورو.ملعد ت 

          
 2015 2016     معدالت الخصومات
       
 %1.8 %1.2    خطة مدفو ات هناية امدمة
 %3.1 %2.8    صندوق مدفو ات إهناء امدمة
 %3.3 %2.7    ال غطية الطبية بعد هناية امدمة
 %4.2 %4.1    صندوق املدفو ات ال عويضية
          

       سنويا %2.5 معدل التضخم العام
          
لعدل   تنسفض و  2029يف سنة  %4.4 حىت تص  إأك  سن ني   %0.1وتنسفض لعدل ، 2017 لسنة %5.0 معدل تضخم التكاليف الطبية

 ما بعد ذلك.  2041يف سنة  %4.0 حىت تص  إأك  ثالث سنوات   0.1%
          

نهاية السنة سعر الصرف السائد في 
 يورو/دوالر أمريكي

1.046 

 

      

          
 اس نادا إأ جداول الوفيات من الصندوق امل  م للمبعاشات ال قا دية ملوظفي اعم  امل  د . متوسط العمر المتوقع
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 التزامات االستحقاقات المحددة تسوية
 
حلسددددددابات  ا  ت علق بال زامات ا سدددددد  قا ات امل علقة باملوظفني، وفقتوفر اجلداول ال الية معلومات وحتليالت إ ددددددافية  13-8

 امرباء ا ك واريني: 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
التاطية 

الطبية بعد 
نهاية 
 الخدمة

صندوق 
مدفوعات 
 إنهاء الخدمة

خطة 
مدفوعات 
 نهاية الخدمة

صندوق 
المدفوعات 

 التعويضية
 المجموع

      
 االستحقاقات المحددة بتاريخصافي التزام 

 1,124,780 18,148 56,225 60,817 989,590 2015ديسمبر/كانون األول  31

      
 36,886 430 3,272 6,504 26,680 2016ديسمبرب/كانون اعول  31ت لفة امدمة للسنة املن هية يف 

 (2,628) - - - (2,628) امدمة السابقة املسجلة /ت لفة)ا  مباد(
 35,634 732 977 1,760 32,165 2016ديسمبرب/كانون اعول  31ت لفة الفائد  للسنة املن هية يف 

إمجاي املدفو ات الفعلية لالس  قا ات للسنة املن هية 
 (45,689) (1,655) (10,046) (9,633) (24,355) 2016ديسمبرب/كانون اعول  31 يف

للسنة املن هية يف  إ اد  القياسات )الدميوةرافية(
 (12,978) 1,170 (99) 631 (14,680) 2016اعول  ديسمبرب/كانون 31

للسنة املن هية  إ اد  القياسات )املالية(
 183,194 (1,288) (961) (132) 185,575  2016 اعول ديسمبرب/كانون 31 يف

صافي التزام االستحقاقات المحددة 
 1,319,199 17,537 49,368 59,947 1,192,347 2016األول  ديسمبر/كانون 31 بتاريخ

      
الجزء غير الممول ما االلتزام بتاريخ 

 875,558 - - 59,947 815,611 2016 األول ديسمبر/كانون 31
 

 ما المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، استحقاقات الموظفيا 39في المعيار  التاييرات
 
من املعايري احملاسدددبية الدولية للقطاع العام، اسددد  قا ات املوظفني، يف  ام  39ا  مبدت املنيمبة يف و   مب ر املعيار  13-9

ل يثري القيمبة ا ةري أنه نير (. 2015لف   السددددددددددددددابقة )ن قاي تعدي  اعثر ب دددددددددددددد   رجعي ومقارنة باوي طلب احل   ا . 2016
 .2016مليون دو ر أمري ي ن يجة لل غيري، فإن املنيمبة  د اخ ارت إجراء ال عدي  يف حسددددددددددابات  ام  1.8املنسفضددددددددددة البالا 

مت تعدددديددد  لال غطيدددة الطبيدددة بعدددد ان هددداء امددددمدددةل يف إشدددار لال زامدددات اسدددددددددددددد  قدددا دددات مدددا بعدددد امددددمدددةل ، 2016 دددام  يفو 
 . 2015امدمة السابقة ةري املسجلةل يف هناية  ام  أ الد( ل   مباد/)كلفة( اجلدول )يف
 

 النفقات السنوية المسجلة
 
 وت اليفه  باسدددد  قا ات املوظفنيتسددددج  مبالا النفقات السددددنوية يف ك دددد  اعداء املاي،  ددددمبن ال  الي  امل علقة  13-10

 ، وإيرادات ال مبوي /)النفقات(، وهي كمبا يلي:اعخرى
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 األمريكية()بآالف الدوالرات 
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 46,854 36,886 ت لفة امدمة 
 (5,337) (2,628) املسجلة /ا  مباد ت لفة امدمة السابقةامدمة السابقة /ت لفة)ا  مباد(

 38,823 35,634 ت لفة الفائد 
   

  80,340 69,892 مجموع النفقات المسجلة
لمبسددامهات من أ سددا  ثاب ة إأ نسددبة مئوية من ل امدمة السددابقة /ت لفة)ا  مباد(املنيمبة  ت، ةري 2016خالل  ام  13-11

  .أمري ي مليون دو ر 2.6الراتب، ما تسبب يف ا  مباد للسدمة السابقة بقيمبة 
 

 تحليل الحساسية –خطة التاطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 
 
 يف ما يلي ا ف ا ات الرئيسية الثالثة يف تقيي  خطة ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة:  13-12
 

 سعر الصر  بني اليورو والدو ر اعمري ي  (1)
 معدل احلس  املس سدم يف حتديد القيمبة احلالية لالس  قا ات اليت س دفعها امطة يف املس قب   (2)
 معدل ال ضس  الطيب. (3)

 
يف املدددددائدددددة يف معددددددل امصددددددددددددددومدددددات وال ضددددددددددددددس  الطيب ال ددددديثريات ال ددددداليدددددة  لى ال زام  1ي ون ل غيري بقيمبدددددة  دددددد  13-13

 احملدد :  تا س  قا ا
 

 معدل التضخم الطبي النهائي  )بآالف الدوالرات األمريكية(
     سنويا %5 سنويا %4 معدل الخصومات سعر الصرف

 1,443,861 1,192,347 %2.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046

 1,534,038 1,266,816 %2.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046

 1,766,473 1,458,762 %1.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046

 1,876,799 1,549,869 %1.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046
 
  مدمة احلالية:ت لفة ايف املائة يف معدل امصومات وال ضس  الطيب ال يثريات ال الية  لى  1 د ي ون ل غيري بقيمبة  13-14
 

 معدل التضخم الطبي النهائي  )بآالف الدوالرات األمريكية(
     سنويا %5 سنويا %4 معدل الخصومات سعر الصرف

 45,600 33,038 %2.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046
 48,448 35,101 %2.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046
 63,165 45,764 %1.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046
 67,110 48,622 %1.7 دو ر أمري ي ل   يورو 1.046
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 التمويل في المستقبل
 
يف املددددائددددة(  67بدددداليورو ) 2017-2016وجرى تقدددددير ال مبويدددد  املقرر لل غطيددددة الطبيددددة بعددددد ان هدددداء امدددددمددددة للف    13-15

ملقدر  إأ مت حتوي  اعموال ا. و أ العمبلة املزدوجة يف ا ل زاماتيف املائة(  لى حٍد سددواء متاشدديا  مع مبد 33اعمري ي ) وبالدو ر
مد املنهجية، مت واسدد نادا إأ ه. حافية ا سدد ثمبارات اسدد نادا إأ النسددبة املئوية من جممبوع اشدد اكات اع ضدداء احملصددلة بالفع 

وتطبق ا سدددددددددددددد ثمبارات الطويلة .  2016مليون يورو إأ احلافية الطويلة اعج  يف  ام 4.6مليون دو ر أمري ي و 2.7حتوي  
عويض ا ح ياشي لنيام ت لضدددددددددددددمبان ال مبوي  ال ايف للسصدددددددددددددوم امل علقة باملوظفني واحلسددددددددددددداباعج  وأي إيرادات مولد  أو  

وختصددددص أي اسدددد ثمبارات إ ددددافية واإليرادات العائد  منها لل غطية الطبية بعد ان هاء امدمة   لصددددندوق مدفو ات . املوظفني
 قال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة وصدددددندو خطة يزال ك  من ،   2016ديسدددددمبرب/كانون اعول  31هناية امدمة. وا  بارا من 
  خطة أدناد ختصيص ا س ثمبارات الطويلة اعج  وسل النقص يف ال مبوي . ويبني اجلدول يعانيان من مدفو ات هناية امدمة

 هناية امدمة للسطا: مدفو ات
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   ممولة بالكامل ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجل

 18,148 17,536 املدفو ات ال عويضيةصندوق 
 56,226 49,368 خطة مدفو ات هناية امدمة 

   
 74,374 66,904 الممولة بالكامل ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجل مجموع

   
   ممولة جزئيا ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجل

 340,468 376,736 ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة 
   

 340,468 376,736 مجموع الممولة جزئيا ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجل
   

   غير ممولة ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجل
 - - مدفو ات إهناء امدمة صندوق 

   
 - - غير الممولة ما االستثمارات المخصصة الطويلة األجلمجموع 

   
 414,842 443,640 الممولة االلتزاماتمجموع 

 
، لالل زامددات امل علقددة بددال غطيددة الطبيددة بعددد ان هدداء امدددمددة من 2017مليون دو ر أمري ي خالل  ددام  7.1مت تقيي   13-16

م ات اليت اوحيدد تنويع فئات اعصول، وت وين العمبالت، ومد  اس ثمبارات املنيمبة الطويلة اعج  وفقا  للبار  الدول اع ضاء.
 ت ثر  لى تقيي  ال زاماهتا.

 
 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة :14 اإليضاح

 
ري اسلا تقييمبا اينص  14-1 لنيام اعسدددداسددددي للصددددندوق امل دددد م للمبعاشددددات ال قا دية ملوظفي اعم  امل  د   لى أن جي 

 سدددنوات، يقوم به امبري ا ك واري ا سددد  ددداري. و د متثل  املمبارسدددة امل بعة لدىثالث  اك واريا للصدددندوق مر   لى اع   ك 
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جملا املعاشات ال قا دية يف إجراء تقيي  اك واري ك  سن ني باس سدام شريقة حاص  اسمبو ة املف وحة. والغر  الرئيسي من 
 ته. قديرية املقبلة كافية للوفاء بال زاماال قيي  ا ك واري هو حتديد ما إذا كان  أصول الصندوق احلالية وأصوله ال

 
وي مبث  ا ل زام املاي ملنيمبة اعةمية والزرا ة يف الصدددندوق امل ددد م للمبعاشدددات ال قا دية ملوظفي اعم  امل  د  يف  14-2

املائة  يف 15.8يف املائة للمب ددددددددداركني و 7.9اشددددددددد اكاهتا املقرر  باملعدل المي تقررد اجلمبعية العامة ل م  امل  د  )حاليا  ند 
من  ئ ة صددددددددددددددندوق املعاشددددددددددددددات  26للمباد   للمبنيمبات اع ضدددددددددددددداء(، مع أي جزء من أي تغطية للعجز ا ك واري وفقا  

، بعد أن 26و  ي   تسددديد مث  هما العجز إ  إذا و ندما تسدد د ي اجلمبعية العامة ل م  امل  د  أح ام املاد   .ال قا دية
اعمر حباجة إأ تسدددددددددديد العجز  لى أسددددددددداس تقدير ال فاية ا ك وارية لصدددددددددندوق املعاشدددددددددات ال قا دية يف تاريخ  ي قرر أن

يف سددد هما العجز لبلا ي ناسددب وا شدد اكات اليت دفع ها خالل السددنوات الثالث اليت  ال قيي . وتسدداه  ك  منيمبة  ضددو
  .تسبق تاريخ ال قيي 

 
املائة  يف 0.16  ن  جز اك واري بنسددبة 2015ديسددمبرب/كانون اعول  31وك دد  ال قيي  ا ك واري المي أجري يف  14-3
( يف اعجر الداخ  يف حسدددددددددداب املعاش ال قا دي، ما يعب  ددددددددددمبنا أن معدل املسددددددددددامهة 2013يف املائة يف تقيي   ام  0.72)

يف املائة من اعجر الداخ  يف حسدددداب املعاش  23.54بلا  2015ول ديسددددمبرب/كانون اع 31النيري الالزم ل  قيق ال وازن يف 
اسددددددا إأ تدين ا سدددددد ثمبار أكثر يف املائة. و زي العجز ا ك واري أسدددددد 23.70ال قا دي، مقارنة لعدل املسددددددامهة الفعلي البالا 

  .2017رب/كانون اعول ديسمب 31كان م و عا يف السنوات اعخري . وسي   إجراء ال قيي  ا ك واري القادم يف  ما
 
بلغ  النسدددددددددبة املمبولة من اعصدددددددددول ا ك وارية إأ ا ل زامات ا ك وارية، مع  2015ديسدددددددددمبرب/كانون اعول  31ويف  14-4

(. وبلغ  2013يف املائة يف تقيي   ام  127.5يف املائة ) 141.1اف ا   دم وجود تعديالت يف حسددددددداب املعاش مسددددددد قبال، 
(  ندما مت أخم النيام احلاي ل عديالت حسدددددددداب املعاش 2013يف املائة يف تقيي   ام  91.2يف املائة ) 100.9النسددددددددبة املمبولة 

  ال قا دي يف ا   بار.
 
وبعد تقيي  ال فاية ا ك وارية لصددددددددددددندوق املعاشددددددددددددات ال قا دية اسدددددددددددد ن م امبري ا ك واري ا سدددددددددددد  دددددددددددداري أنه من  14-5
من النيام اعسددداسدددي للصدددندوق  26تسدددديد العجز لوجب املاد   2015ديسدددمبرب/كانون اعول  31الضدددروري، ا  بارا من  ةري

نيرا إأ أن القيمبة ا ك وارية ل صدددددددول تعدت القيمبة ا ك وارية ل   ا ل زامات امل اكمبة يف الصدددددددندوق. وباإل دددددددافة إأ ذلك 
 قرير، اكمبة ا  بارا من تاريخ ال قيي . وحىت صدددددددددور هما الجتاوزت  يمبة اعصددددددددول يف السددددددددوق القيمبة ا ك وارية لالل زامات امل  

 .26تلجي اجلمبعية العامة إأ احل   الوارد يف املاد    
 
إأ سددن ال قا د  بالنسددبة 65، أذن  اجلمبعية العامة بزياد  إأ سددن 2013وأبري /نيسددان  2012ويف ديسددمبرب/كانون اعول  14-6

. 2014يناير/كانون الثاين  1ي جاوز  امدمة  لى ال واي للمب ددددددددداركني اجلدد يف الصدددددددددندوق بيثر  العادي والسدددددددددن اإللزامي  ن هاء 
. 2013ووافق  اجلمبعية العامة  لى ال غيري ذي الصددلة يف النيام اعسدداسددي لصددندوق املعاشددات ال قا دية يف ديسددمبرب/كانون اعول 

 .2013ديسمبرب/كانون اعول  31واري للصندوق ا  بارا من وس نع ا الزياد  يف سن ال قا د العادي يف ال قيي  ا ك 
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، بلغ  مسددددددامهات املنيمبة املدفو ة إأ الصددددددندوق امل دددددد م 2016ديسددددددمبرب/كانون اعول  31وخالل السددددددنة املن هية يف  14-7
وتبلا  (.2015مليون دو ر أمري ي يف  ددام  54.1مليون دو ر أمري ي ) 52.5للمبعدداشدددددددددددددددات ال قددا ددديددة ملوظفي اعم  امل  ددد  

 مليون دو ر أمري ي. 52.9، 2016املسامهات امل و عة املس  قة يف  ام 
 
ويضددطلع جملا مراجعي حسددابات اعم  امل  د  لراجعة سددنوية لصددندوق املعاشددات ال قا دية ويرفع تقاريرد ك  سددنة  14-8

نوية صدددندوق املعاشدددات ال قا دية تقارير ربع سددد. وين دددر احلسددداباتمراجع إأ جملا صدددندوق املعاشدددات ال قا دية  ن  مبلية 
  .www.unjspf.orgاس ثمباراته وتن ر همد ال قارير مباشر   لى اإلن ن . م ا   لى املو ع   ن
 

 التزامات اإليجار التشايلي :15 اإليضاح
 
مليون دو ر أمري ي  6.6مليون دو ر أمري ي ) 7.6كان إمجاي نفقات اإلجيار لوجب  قود اإلجيار ال  ددددددددددددددغيلية  15-1
، وصل  ا ل زامات 2016ديسمبرب/كانون اعول  31. ويف 2016ديسمبرب/كانون اعول  31( للسنة املن هية يف 2015 ام  يف

مليون دو ر أمري ي  5.5مليون دو ر أمري ي ) 4.7السدددددنوات الالحقة إأ اسمبعة لعقود إجيار العقارات اليت سدددددي   دفعها يف 
(. و  ت ددددددددددددددمب  ا ل زامات أدناد معامالت اإلجيار اإلمسية. ومن املقرر أن يدفع إمجاي دفعات اإلجيار اسمبعة 2015يف  ام 

 للف ات  لى الن و ال اي: 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 2,847 2,819 ا  شهر  12خالل ف   

 2,039 1,696 من سنة إأ مخا سنواتأكثر 
 567 226 أكثر من مخا سنوات

    
 5,453 4,741 مجموع التزامات اإليجار

 
 المخصصات وااللتزامات الطارئة :16 اإليضاح

 
 ت يل  املبالا املسصصة للمبنيمبة من:  16-1
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
 3,854 1,347 املطالبات امل علقة بالعمب  ومطالبات أخرى

 1,225 60 املفاو ات و مبليات ال   ي  العالقة
 321 - خمصصات أخرى

   
   5,400 1,407 المخصصات وااللتزامات الطارئةمجموع 

http://www.unjspf.org/
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  لى الن و ال اي: 2016وكان  احلركة يف املسصصات خالل  ام  16-2
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 الرصيد في

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

المبالف  الزيادات
 المخصصة

المبالف 
 المعكوسة

 الرصيد في
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
      

 1,347 (2,520) (356) 369 3,854 املطالبات امل علقة بالعمب  ومطالبات أخرى
 60 (1,180) - 15 1,225 املفاو ات و مبليات ال   ي  العالقة

 - (321) - - 321 خمصصات أخرى
      

  1,407 (4,021) (356) 384 5,400 مجموع المخصصات
 المطالبات المتعلقة بالعمل ومطالبات أخرى

 
ت لقى املنيمبة يف إشار  مبلياهتا اجلارية العادية، مطالبات ت علق لناز ات خاصددددددددددددددة بالعمب  أو العقود. وتع زم املنيمبة  16-3

الدفاع  ن نفسدددها ب ددد   كام  يف مجيع القضدددايا، ةري أن اح مبال ت بد ال زامات ت علق  مد ال ددد اوى ليا بعيدا. ويقارب 
 مليون دو ر أمري ي.  1.3املبلا اإلمجاي للسسائر احمل مبلة 

 
 المفاوضات وعمليات التحكيم العالقة

 
للمبنيمبة د وتان  الق ان مع موردين، ون ائجهمبا ةري م كد  حاليا. ويف حال كان  لى املنيمبة أن تسددددددددددددددوي هاتني  16-4

 مليون دو ر أمري ي. 0.1الد وتني،  د ر احلد اع صى لالن  ا  لبلا 
 

 التزامات أخرى :17 اإليضاح
 

 التزامات أخرى
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

    حالية
 3,057 2,902 ال سويات مع املوظفني

 1,777 1,912 ال زامات مس  قة الدفع لل يمني الص ي
 384 393 حسابات مس  قة الدفع أخرى

   
 5,218 5,207 االلتزامات الحاليةمجموع 

   
   غير متداولة

 3,703 6,148 ال رب ات امل  صلة مسبقا
 21,660 20,036 احلسابات ا ئ مبانية اماصة باملوظفني

 25,745 25,745 صندوق رأس املال العام 
   

 51,108 51,929 مجموع االلتزامات غير المتداولة
    

  56,326 57,136 مجموع االلتزامات األخرى
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ال سددويات مع املوظفني هي اسدد  قا ات للمبوظفني م علقة باملرتبات مسدد  قة خالل الف   للمبوظفني أو نيابة  نه .  17-1
 وا ل زامات املس  قة الدفع لل يمني الطيب هي ا ل زامات ا ئ مبانية اماصة باملوظفني.

 
( تقدمي سدل  نقدية واجبة الرد إأ احلسداب العام من أج  متوي  1)ي مبث  الغر  من صدندوق رأس املال العام  يف  17-2

( متوي  املصروفات الطارئة ةري املدرجة يف امليزانية اجلارية  2املصروفات املمكور  يف امليزانية حلني ورود ا ش اكات إأ امليزانية  )
ق رأس املال ان املس وى املرخص به يف اعص  لصندو ( تقدمي القرو  ل ةرا  اليت  د جييزها اسلا يف حا ت معينة. وك3)

،   ارتفع بزياد  تقديرات رأس املال العام   لى الدول اع ضاء 15/91مليون دو ر أمري ي، وفقا لقرار امل متر  25العام  هو 
ة أية ال زامات مالية د تصفياجلدد. ويقدم الصندوق كال زام لا أنه  اب  لالس داد للدول اع ضاء اليت تنس ب من املنيمبة، بع

  د ت ون م تبة  لى همد الدولة. 
 

 صندوق رأس المال العامل
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

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

   
  25,745 25,745 ونهاية الفترة الماليةالرصيد في بداية 

و  يسددددد سدم صدددددندوق رأس املال العام  خالل  2016  تنضددددد  أي دولة  ضدددددو جديد  إأ املنيمبة خالل  ام  17-3
هما العام. وإن املسددددددد وى املرخص به هو جزء من اشددددددد اكات الدول اع ضددددددداء وي دددددددمب  الرصددددددديد املقبو دددددددات من تلك 

 ا ش اكات. 
 

 االحتياطيات  :18 اإليضاح
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 17,559 17,559 حساب ا ح ياشي اماص
 9,915 45,055 اعربا  ةري احملققة من ا س ثمبارات

 169,903 (427) اح ياشي امل اسب )امسائر( ا ك وارية
    

  197,377 62,187 االحتياطياتمجموع 
الغر  من حسددددددداب ا ح ياشي اماص هو ناية برنامم  مب  املنيمبة من آثار ال  الي  اإل دددددددافية ةري املدرجة يف  18-1

 13/81امليزانية والناشئة  ن ال قلبات السلبية يف العمبالت وا جتاهات ال ضسمبية ةري املدرجة يف امليزانية. و د حدد  رار امل متر 
 50.3يف املائة من امليزانية العاملة الفعلية للف   املالية ال الية، لبلا  5املسدددددد وى املرخص به حلسدددددداب ا ح ياشي اماص بنسددددددبة 

 . 2016ديسمبرب/كانون اعول  31مليون دو ر أمري ي يف تاريخ 
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مليون دو ر أمري ي من  35.1سدددددجي  مت ت ت علق امل اسدددددب ةري احملققة من ا سددددد ثمبارات باحلافيات امل احة للبيع. 18-2
و د بلا جزء معدل صدددددددددددددر   (.2015مليون دو ر أمري ي خسدددددددددددددائر يف  ام  28.6اعربا  ةري احملققة  ن ا سددددددددددددد ثمبارات )

مليون دو ر  10.1مليون دو ر أمري ي ) 38.3العمبالت اعجنبيدددة امل اك  من اعربدددا  ةري احملققدددة  ن حدددافيدددات القرو  
 يف(، و د مت تسجيلها يف ك   بيان اعداء املاي لا ي مباشى مع املعايري احملاسبية 2015ديسمبرب/كانون اعول  31أمري ي يف 

 يف  يمبة اعربا  ةري احملققة إأ القيمبة السو ية احلالية. تعود الزياد  الف   اليت ن يت فيها. و 
 
ين م اح ياشي اعربا  وامسائر ا ك وارية  ن الزياد  أو النقصان إما يف القيمبة احلالية  ل زام املنافع احملدد  أو القيمبة  18-3

مليون دو ر  306.1مليون دو ر أمري ي ) 170.3اك وارية بقيمبة  خسدددددددائرالعادلة عي أصدددددددول ت علق بامطة. و د كان هنام 
 0.1، ومت تسددددجي  مبلا 2016ديسددددمبرب/كانون اعول  31تسددددجيلها خالل السددددنة املن هية يف  ( مت2015يف  ام  أربا أمري ي 

( يف ك ددددددد  اعداء املاي ي علق 2015يف  ام خسدددددددار  مليون دو ر أمري ي  0.2) من امسدددددددائر مليون دو ر أمري ي إ دددددددايف
 بصندوق املدفو ات ال عويضية.

 
 اإليرادات  :19 اإليضاح

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 األمريكية()بآالف الدوالرات 

   
   اإليرادات غير التبادلية

 496,623 487,424 االشتراكات المقررة على الدول األعضاء 
   

 

  المساهمات الطوعية 
 

 901,584 897,546 اش اكات حساب اعمانة 
 1,221 204 اإلمنائياش اكات برنامم اعم  امل  د  

   
 

 902,805 897,750 مجموع المساهمات الطوعية
   

  إيرادات غير تبادلية أخرى 
 

   
 

 20 20 اش اكات اع ضاء املن سبني
 19,051 18,887 اعن طة املمبولة بصور  م  كة

 1,037 1,633 املسامهات النقدية احل ومية املناظر 
 45,702 43,183 ال رب ات العينية 

   
 

 65,810 63,723 مجموع اإليرادات غير التبادلية األخرى
   

 

 1,465,238 1,448,897 مجموع اإليرادات غير التبادلية
   

 

 8,765 7,267 إيرادات عمليات الصرف
   

 

  1,474,003 1,456,164 مجموع اإليرادات
  لى ا  مباد لبلا  يمب ه /62015وافق امل متر لق ضددددددددددى  رارد .  لى الدول اع ضدددددددددداءاملسدددددددددد  قة ا شدددددددددد اكات املقرر   19-1

 لى حنو ما ا  حه املدير العام. و د  2017-2016مليون دو ر أمري ي  سددددد سدامه يف برنامم العمب  للف   املالية  1 005.6
مليون دو ر أمري ي، ل مبوي  إهالم ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة وبعد خص   14.1أدرج هما ا   مباد، مضافا إليه مبلا 
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مليون دو ر أمري ي. وت يل  همد 1 014.8ماليني دو ر أمري ي من اشدددددددددددددد اكات الدول اع ضدددددددددددددداء اليت تبلا  يمب ها  5.0
مليون دو ر أمري ي،  468.7 )تعادل مليون يورو 384.2مليون دو ر أمري ي و 546.1ا شددد اكات من اشددد اكات جمزأ  إأ 

دو ر ل   يورو واحد(. ويع ا الفرق بني ا شدد اكات الفعلية املقرر   لى  1.22بسددعر الصددر  املعمبول به يف امليزانية، وهو 
مليون دو ر  1 005.6مليون دو ر أمري ي، واملبالا املقرر  لوجب  رار امل متر واليت تبلا  487.4الدول اع ضدددددددددددددداء، و درها 

دو ر أمري ي ل   يورو  1.22أمري ي الفرق بني م وسددددا سددددعر صددددر  الدو ر اعمري ي املعمبول به يف اعم  امل  د ، وهو 
مليون يورو، وبني سدددددعر الصدددددر  املعمبول به يف امليزانية لسدددددنة  384.2واحد و   ا تفاق  لى تقدير  يمبة ا شددددد اكات لبلا 

 واحد  فقا.
 
 لى ترتيب تقسدددددددي  ا شددددددد اكات بني العمبل ني، واسددددددد سدم هما  2003 ام  11/03ق امل متر لق ضدددددددى  رارد و د واف 19-2

. واسدددددد نادا إأ جممبوع ا شدددددد اكات 2005-2004ال تيب للمبر  اعوأ  ند تقرير اشدددددد اكات الدول اع ضدددددداء يف الف   املالية 
، 2016   الفعلي لالشدددددد اكات بني الدو ر اعمري ي واليورو لعاماملدرجة بالدو ر اعمري ي يف ال  دددددد  اعول، بلا ال قسددددددي

  لى ال واي(. 2015يف املائة لعام  51يف املائة و 49يف املائة  لى ال واي ) 46يف املائة و 54نسبة 
 
ومددددددا ر والدددددددافع وراء اإليرادات ةري ال بددددددادليددددددة اعخرى هو تسددددددددددددددجيدددددد  الدددددددخدددددد  للمب رافق امل ربع  ددددددا املوجود  يف  19-3

مليون  13.9مليون دو ر أمري ي )15.2( و2015مليون دو ر أمري ي يف  ددددام  30.8مليون دو ر أمري ي ) 26.5 بقيمبددددة
( للمب رافق امل ربع  ا يف مجيع أحناء العا   واعن ددددطة املمبولة بصددددور  م دددد كة هي بصددددور  أسدددداسددددية 2015دو ر أمري ي يف  ام 

 44.7مليون دو ر أمري ي ) 41.7املن دددددددي  مع البنك اعفريقي لل نمبية والبنك املسددددددديوي لل نمبية. وتسدددددددج  نفقة نيري   يمب ها 
 . ( كمب رافق مت ال ربع  ا2015مليون دو ر أمري ي يف  ام 

 
(، 2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  1.0مليون دو ر أمري ي ) 1.5وما تبقى من البضدددددددددددائع امل ربع  ا  ينيا بقيمبة  19-4

( بدددإيرادات الفوائدددد امل ربع  دددا  لى القر  2015مليون دو ر أمري ي يف  دددام  0.8مليون دو ر أمري ي ) 0.7ي علق مبلا 
( منو  من 2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  25.7مليون دو ر أمري ي ) 25.7امليسددددددددر لصددددددددندوق رأس املال العام  بقيمبة 

( 2015مليون دو ر أمري ي يف  ددام  0.8مليون دو ر أمري ي ) 0.7 بدد  الدددول اع ضددددددددددددددداء. وتسددددددددددددددجدد  نفقددة نيري  بقيمبددة 
( باسدددد سدام معدل خصدددد  ال غطية الطبية بعد ان هاء امدمة. 2015يف  ام  %3.3) %2.7اب الفوائد حم سددددبة  لى حسدددد يف

 (. 2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  0.2مليون دو ر أمري ي ) 0.8وت مب  البضائع امل ربع  ا اعخرى، خمزون  يمب ه 
 
صددروفات ت بدهتا نيابة  ن أشرا  ثالثة، لا يف ذلك منيمبات ومتث  إيرادات الصددر  أسدداسددا دفعات للمبنيمبة  ن م 19-5

 دولية أخرى  دم   ا خدمات مث  امدمات الطبية، والضمبان ا ج مبا ي، وامدمات القانونية واإلدارية.
 
املقرر - 2014ل و لما  ب  2017املقرر ا ن هاء منها  ب   – 2014  تزال إيرادات املسددددددددددددددامهات يف فئات لما  ب   19-6

ل، تسدددددددج  وفقا للمبعيار احملاسددددددديب السدددددددابق حىت ا ن هاء من احل   ا ن قاي. وتسدددددددج  املسدددددددامهات 2016ا ن هاء منها بعد 
   ل باس سدام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اماص.2013الطو ية يف فئة لما بعد 
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 النفقات :20 اإليضاح
 
ي مجيع مسددددددد  قات ال عويض يف الربنامم العادي وموظف وت الي  املوظفني اعخرى املوظفني اسددددددد  قا اتت دددددددمب   20-1

  امل روع من الفئة الفنية وفئة امدمات العامة.
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون  31
 2015األول 

   
   استحقاقات الموظفيا وتكاليف الموظفيا األخرى

 195,114 189,551 الراتب اعساسي
 52,257 49,361 تسوية مقر العمب 

 35,087 26,692 ال يمني الطيب للمبوظفني
 54,101 52,535 خطة املعاشات ال قا دية
 475 427 خطة تعويضات املوظفني

 11,916 6,510 خطة مدفو ات إهناء امدمة 
 4,070 3,199 خطة مدفو ات هناية امدمة

 14,568 20,739 منح ال علي  
 3,573 2,426 املوظفون امل جرون حمليا ةري احمل فني

 6,550 6,636 مس  قات السفر
 4,279 2,555 سداد  ريبة الدخ 

 5,581 5,401 بد ت املعالني
 9,024 9,514 بد ت ال كيب واملهام وال نق  

 15,739 13,862 اس  قا ات وت الي  املوظفني اعخرى
   

 412,335 389,408 مجموع التكاليف المتعلقة بالموظفيا
 
، اسددددد  قا ات املوظفني –من املعايري احملاسدددددبية الدولية للقطاع العام  39املعيار  املنيمبة ا  مبدت، 2016خالل  ام  20-2

 مليون دو ر أمري ي لل يمني الطيب للمبوظفني.  2.6السابقة بقيمبة  للسدمةما تسبب يف )ت الي (/ا  مبادات 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   االستشاريون
 79,062 85,737 املعينون دوليا
 69,885 80,388 املعينون حمليا

 64,063 61,206 موظفو امل اريع الوشنية
 3,374 3,290 اس  اريني آخريننفقات 

   
 216,384 230,621 مجموع االستشارييا
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ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   تكاليف السفر

 24,213 22,259 السفر للمبهام الرمسية
 43,455 35,117 ا س  اريون

 31,465 31,923 الرئاسيةاج مبا ات اعجهز  
 6,330 4,952 ت الي  سفر أخرى

   
 105,463 94,251 مجموع تكاليف السفر

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

   اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل
 4,839 6,694 اه الم املمب ل ات واملن آت واملعدات 

 939 1,291 اس هالم اعصول ةري املادية 
 - 4 األجلانخفاض قيمة األصول الطويلة 

 5,778 7,989 مجموع اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   نفقات التدريب

 7,817 5,936 أثناء امدمة
 26,805 28,430 نفقات ال دريب اعخرى 

   
 34,622 34,366 مجموع نفقات التدريب

 
يدانية. وت دددددددمب  مميث  ال دريب أثناء امدمة ت الي  ال دريب يف املو ع اليت ت   يف امل  ب احمللي امل صددددددد  ل ددددددداريع  20-3

نفقات ال دريب اعخرى ت الي  املواد ال دريبية والنفقات امل  بد  للمب دددددددددددددداركة يف دورات تدريبية خارج املو ع، لا يف ذلك 
 الس ن وبدل املعي ة اليومي.

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

   التعاقديةالخدمات 
 60,824 55,341 امدمات

 27,032 30,420 ال صليح والصيانة
 6,274 7,354 ت الي  اإلجيار

 44,687 41,721 املرافق امل ربع  ا  ينيا
 7,931 7,082 ا تصا ت وت نولوجيا املعلومات

 124,944 118,867 رسائ  ا تفاق
 10,132 10,522 خدمات م عا د  ليها أخرى 

   
 281,824 271,307  التعاقديةمجموع الخدمات 
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متث  امدمات ب دد   أسدداسددي العقود املربمة من امل دداريع، وت ددمب  من بني أمور أخرى امدمات اإلحصددائية، و قود  20-4
 ناية البيئة، والزرا ة، وخدمات ناية احملاصي ، وخدمات الري، وخدمات مصايد اعمسام وتربية اعحياء املائية.

 
مليون دو ر أمري ي  32.1مليون دو ر أمري ي ) 32.3ت دددددمب  رسدددددائ  ا تفاق ب ددددد   أسددددداسدددددي العناصدددددر ال الية   20-5
مليون  23.9مليون دو ر أمري ي ) 22.3خدمات الب وث العلمبية والدراسات ا س قصائية،  باتفا ات ( ت علق2015 ام  يف

مليون  26.2مليون دو ر أمري ي ) 26.4والبنية ال   ية الصغرى للمبج مبع، و وزيع املدخالت، ( ل2015دو ر أمري ي يف  ام 
( 2015دو ر أمري ي يف  ام  مليون 21.7مليون دو ر أمري ي ) 18.9ل دريب املسددددد فيدين، و (2015دو ر أمري ي يف  ام 

 ل طوير  درات امل سسات العامة الوشنية. 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2016 

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

   
   المنح والتحويالت األخرى
 9,759 20,692 ال نفيم الوشب مع احل ومات

 5,353 3,572 املسامهات يف اعن طة اإلدارية امل  كة ل م  امل  د 
 93 36 املنح وال  ويالت اعخرى

   
 15,205 24,300 مجموع المنح والتحويالت األخرى

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

   اللوازم والمواد االستهالكية المستخدمة
 4,206 3,803 املرافق

 6,230 5,282 ت الي  صيانة وت غي  املركبات
 167,421 142,992 املسزونات املوز ة

 61 154 املبا ةاملسزونات 
 277 262 املسزونات امل طوبة

 10,513 10,497 اللوازم واملواد ا س هالكية
   

 188,708 162,990 مجموع اللوازم والمواد االستهالكية المستخدمة 
 
مليون دو ر أمري ي كنفقات  40.0، 2016ديسددددددددددددمبرب/كانون اعول  31ت بدت املنيمبة خالل السددددددددددددنة املن هية يف  20-6

 مليون دو ر أمري ي للمبعددددات القدددابلدددة لاله الم 20.2، و(2015مليون دو ر أمري ي يف  دددام  44.9) للنبددداتدددات والبدددمور
مليون دو ر أمري ي يف  ددددام  15.8) مليون دو ر أمري ي ل مسددددد  7.3، و(2015مليون دو ر أمري ي يف  ددددام  25.7)

مليون دو ر 15.3 ، و(2015مليون دو ر أمري ي يف  دددام  8.8) دو ر أمري ي ع ال  احليوانددداتمليون  8.1و ،(2015
للوازم واعدوات امليدددانيددة اعخرى  مليون دو ر 12.7و ،(2015مليون دو ر أمري ي يف  ددام  13.6) للوازم الطبيددة والبيطريددة

مليون دو ر أمري ي يف  16.5) ل دوات الزرا يددة مليون دو ر أمري ي 9.0و ،(2015مليون دو ر أمري ي يف  ددام  11.4)
 . ومت إدراج همد ال  الي   مبن فئة لاملسزونات املوز ةل.(2015 ام 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

   النفقات األخرى
 (3,535) 5,607 املسصصات واملرصودات

 1,178 (3,672) املسصصات لالل زامات الطارئة
 (249) - اعربا  وامسائر ا ك وارية

 1,569 1,373 ال يمني
 1,083 1,323 الرسوم املصرفية

 14,798 20,955 مصاري  ال  غي  اعخرى
   

 14,844 25,586 مجموع النفقات األخرى
 
إلةالق م ددداريع حسدددابات اعمانة  2016ويعزى بالزياد  يف مصددداري  ال  دددغي  اعخرى أسددداسدددا إأ مارسدددة أجري  يف  ام  20-7

 رصد  نقدية تسدد للجهات املاحنة.املس  مبلة، ما أدى إأ زياد  حج  امل اريع اليت أ ةلق  بي
 

 اإليرادات والنفقات غير التشايلية :21 اإليضاح
 

 إيرادات االستثمار
 
متث  إيرادات ا سددد ثمبارات املسدددجلة  دددمبن اإليرادات والنفقات اعخرى، العوائد احملققة  لى حافيات ا سددد ثمبارات  21-1

احمل فظ  ا لل بادل ال جاري وا سدددددددد ثمبارات امل احة للبيع، لا يف ذلك جزء النقد والنقد املعادل المي مت إ اد  ختصدددددددديصدددددددده يف  
 إأ املبالا النقدية وما يعاد ا، وكملك امسارات يف القيمبة العادلة للص وم املالية امل  قة.  املركز املايك   

 
ميث  صددددددددايف العائدات امل يتية من حافيات ا سدددددددد ثمبارات احمل فظ  ا لل بادل ال جاري وا سدددددددد ثمبارات امل احة للبيع   21-2

 .2016اليت حتقق  يف  اإليرادات، باإل افة إأ أربا  وخسائر القيمبة السو ية
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

   العائدات على االستثمارات المحتفظ بها للتبادل التجاري
 7,051 7,865 إيرادات الفوائد

 (2,320) (3,734) )امسائر( من ال صري 
 (889) (713) الرسوم واملعامالت
 (2,365) 2,625 ةري احملققة اعربا /)امسائر(

   
 1,477 6,043 مجموع العائدات على االستثمارات المحتفظ بها للتبادل التجاري

    
   العائدات على االستثمارات المتاحة للبيع

 8,874 8,992 إيرادات الفوائد واعربا 
 1,001 (28,113) احملققةأربا /)خسائر( صر  العمبالت اعجنبية ةري 

 (14,029) 10,302 من ال صري  /)امسائر(اعربا 
 (1,360) (696) الرسوم واملعامالت 

   
 (5,514) (9,515) مجموع العائدات على االستثمارات المتاحة للبيع

    
 4,221 (4,375) يف القيمبة العادلة للص وم املالية امل  قة عربا /)امسائر(ا

   
 4,221 (4,375) في القيمة العادلة للصكوك المالية المشتقة األرباح/)الخسائر(مجموع 

    
  184 (7,847) مجموع إيرادات االستثمارات 

و د حقق النهم امل  فظ و لي  املساشر  يف ا س ثمبار المي اتبع ه املنيمبة، واس مبرار معدل الفائد  لناهز  الصفر  21-3
يف املائة يف  ام  0.22) يف املائة  لى حافية ا س ثمبارات احمل فظ  ا لل بادل ال جاري 0.63 ائدا سنويا بنسبة  2016 ام  يف

 يف املائة.  0.42ي جاوز العائد القياسي البالا  ، لا(2015
 
ومتث  حافية ا س ثمبارات امل احة للبيع اعصول امل اكمبة اليت و ع  جانبا  لى مدى  قود ل مبوي  حصة املنيمبة  21-4

من ا ل زامات امل علقة باملوظفني. وتنطوي امطو  ال وجيهية ا س ثمبارية احلالية لل افية شويلة اعج   لى ختصيص ل صول 
ائة من اإليرادات الثاب ة. وجزء اإليرادات الثاب ة باليورو، يف حني أن السندات يف امل 50يف املائة من السندات و 50بن و 

يف املائة، مقاب   5.35 ائدا سنويا  درد  2016خالل  ام و د حقق  حافية ا س ثمبارات امل احة للبيع  بالدو ر اعمري ي.
 يف املائة. 6.14 ائد  ياسي  درد 

 
 أرباح وخسائر النقد األجنبي

 
( 2015مليون دو ر أمري ي يف  ام  15.2مليون دو ر أمري ي ) 3.3للنقد اعجنيب البالا  اعربا ميث  صايف  21-5

. و د ن يت 2016ديسمبرب/كانون اعول  31يف صايف أسعار الصر  امل  بد  من  ب  املنيمبة خالل السنة املن هية يف  الفروق
اش اكات الدول اع ضاء باليورو وإ اد  تقيي  اعصول املالية وامصومات الغالبية ال ربى لفروق أسعار الصر  من جزء 

  تاريخ ال   .  يف
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 ونفقاتإيرادات 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 (1,745) (1,908) ( الفوائدنفقاتإيرادات/)
 (38,823) (35,633) امل علقة باملوظفني ت الي  الفوائد لالل زامات

    
  (40,568) (37,541) ( الفوائدنفقاتمجموع إيرادات /)

الزياد  يف القيمبة  لنفقاتاما ي علق بامطا اماصة باملوظفني. ومتث  همد  ي   حتمب  نفقات متوي  املنيمبة يف الغالب يف 21-6
 احلالية  ل زام ا س  قا ات احملدد  عن الفوائد هي أ رب بف   واحد  إأ ال سوية.

 
 الصكوك المالية :22 اإليضاح

 
معلومات  ن تعر  املنيمبة ملس ل  املساشر والسياسات والعمبليات لقياس وإدار  املساشر،  اإليضا  اقدم همي 22-1

 وإدارهتا لرأس املال. كمبا ي   إدراج اإلفصاحات ال مبية يف همد ال  و  املالية.
 

 قيمة الصكوك المالية
 

ديسمبر/كانون األول  31 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
2015 

 القيمة العادلة   
 والقيمة الدفترية

 القيمة العادلة
 والقيمة الدفترية

   
   األصول المالية

 519,975 527,791 الص وم املالية احمل فظ  ا لل بادل ال جاري
 407,489 442,950 الص وم املالية امل احة للبيع

 1,855 (2,990) الص وم املالية امل  قة 
 201,440 175,171 املعامالت ةري ال بادليةاملس  قات من 

 3,935 8,076 املس  قات من معامالت الصر 
 7,490 8,289 أصول أخرى

 567,466 684,713 املبالا النقدية وما يعاد ا
   

 1,709,650 1,844,000 مجموع األصول المالية
    

   االلتزامات المالية
 - - الص وم املالية امل  قة

 146,668 132,191 احلسابات املس  قة الدفع وال اكمبات
 1,165,635 1,371,624 ال زامات أخرى

   
  1,312,303 1,503,815 مجموع االلتزامات المالية

ي   إدراج القيمبة العادلة ل صول وا ل زامات املالية باملبلا المي مي ن تبادل الصك مقابله يف معاملة حالية بني أشرا   22-2
راةبة، رال   مبليات البيع القسري أو ال صفية. وإن القيمبة العادلة والقيمبة الدف ية حلافية ا س ثمبار هي نفسها عهنا حمدد  
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 ها  ل زامات اعخرىل البنود ةري النقدية مث  السل  ومس  قات اإلجازات السنوية اليت   ي   تسويلل سويق. ويس ثب بند لا
  لى املدى القصري لدفو ات نقدية. 

 
 تس سدم اعساليب وا ف ا ات ال الية ل قدير القيمبة العادلة:  22-3
 

ة واملسددددددددددد  قات ال جارية، واعصدددددددددددول وا ل زامات احلاليتقارب القيمبة الدف ية للنقد والودائع  صدددددددددددري  اعج ،  (1)
 اعخرى بسبب ا س  قا ات  صري  اعج   مد الص وم 

 
ي   تقيي  املعد ت الثاب ة شويلة اعج  واملسدددددددددد  قات/القرو  لعد ت م غري  من  ب  املنيمبة اسدددددددددد نادا إأ  (2)

م  املساشر اماصددددددددددددددة بالبلدان احملدد ، واجلدار  ا ئ مبانية الفردية للعمبالء، امعايري مث  أسددددددددددددددعار الفائد ، و و 
وخصدددائص املساشر. وبناء  لى هما ال قيي ، ي   اعخم بعني ا   بار املسصدددصدددات مسدددائر همد املسددد  قات 

مد ، فإن القيمبة الدف ية  2016ديسددددددددددددددمبرب/كانون اعول  31وأسددددددددددددددعار الفائد  املرتبطة بالسددددددددددددددوق. وكمبا يف 
 املس  قات وصايف املسصصات،   خت ل  جوهريا  ن القيمبة العادلة احمل سبة  ا 

 
تسددد ند القيمبة العادلة ل وراق والسدددندات املعرو دددة  ا  لى  رو  اعسدددعار يف تاريخ ال  ددد . وتقدر القيمبة  (3)

 قود  ا ل زامات لوجبالعادلة للصدددددددد وم ةري املعرو ددددددددة، والقرو  من البنوم، وا ل زامات املالية اعخرى، و 
ال مبوي ، وكملك ا ل زامات املالية ةري امل داولة اعخرى،  ن شريق خصدددددددددددددد  ال دفقات النقدية املسدددددددددددددد قبلية 

 باس سدام معد ت م احة حاليا للديون ب رو  وخماشر واس  قا ات م بقية ماثلة. 
 

 يف اعسواق الن طة.  تس مبد القيمبة العادلة ل صول املالية من أسعار السوق املدرجة (4)
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 
ميث  ال سلس  ا رمي للقيمبة العادلة تصني  تسعري السوق لإلشار  إأ السهولة النسبية اليت مي ن حتقيق  يمبة  22-4

 ا س ثمبارات احمل فظ  ا من خال ا. 
 
العادلة للصددددددددددد وم املالية واإلفصدددددددددددا   نها حسدددددددددددب وتسددددددددددد سدم املنيمبة ال سدددددددددددلسددددددددددد  ا رمي ال اي ل  ديد القيمبة  22-5

 ال قيي :  أسلوب
 

 : اعسعار املعرو ة )ةري املعدلة( يف اعسواق الن طة ل صول وامصوم املطابقة. 1املس وى  (1)
 

ي علق باعصددول  ما القابلة للرصددد يف 1: املدخالت من ةري اعسددعار املعرو ددة املندرجة يف املسدد وى 2املسدد وى  (2)
 م، إما بصور  مباشر  )أي كيسعار( أو ةري مباشر  )أي مس مبد  من اعسعار(.و امصأو 

 
تسددددد ند إأ  : ال قنيات اليت تسددددد سدم مدخالت  ا تيثري كبري  لى القيمبة العادلة املسدددددجلة واليت  3املسددددد وى  (3)

 بيانات سوق مي ن رصدها. 
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أسعار معرو ة يف اعسواق الن طة وهي تصن   لى أهنا من  لغالبية الص وم املالية ملنيمبة اعةمية والزرا ة 22-6
، (كسعر)عنه مي ن رصد  يمب ها العادلة إما مباشر   2. وتصن  الص وم امل  قة لالعلنيةل  لى أهنا من املس وى 1 املس وى

القيمبة العادلة من لقياس  2 وت  ون الص وم املدرجة حت  فئة املس وى(  بعد أن تس مبد من اعسعار)أو ب    ةري مباشر 
 العقود املجلة ل  وشات العمبالت اعجنبية و قود امل  قات يف احلافيات اليت تدار من امارج. 

 
 الصكوك المالية بالقيمة العادلة

 
 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

     األصول الحالية
 527,791 - - 527,791 اعصول املالية بالقيمبة العادلة من خالل الفائض أو العجز

 442,950 - - 442,950 اعصول املالية بالقيمبة العادلة من خالل اعسه 
 (2,990) - (2,990) - الص وم املالية امل  قة

      
     الخصومات الحالية
 - - - - الص وم املالية امل  قة

      
  967,751 - (2,990) 970,741 مجموع الصكوك المالية بالقيمة العادلة 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

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

 407,489 - - 407,489 اعصول املالية بالقيمبة العادلة من خالل اعسه 
 1,855 - 1,855 - الص وم املالية امل  قة

      
     الخصومات الحالية
 - - - - الص وم املالية امل  قة

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

 31 لقياس القيمبة العادلة خالل الف   امل ددددددددمبولة بال قرير اليت تن هي يف 2و 1  ي ن هنام حتويالت بني املسدددددددد ويني  22-7
 . 2016ديسمبرب/كانون اعول 

 
 المخاطر المالية للمنظمة

 
مبو ة م نو ة سو دددع  املنيمبة سدددياسدددات إلدار  املساشر وفقا للقوا د واللوائح املالية اماصدددة  ا. واملنيمبة معر دددة  22-8

السدددددددددوق )صدددددددددر  العمبالت اعجنبية وأسدددددددددعارها(، والسددددددددديولة، ومعدل الفائد ، وخماشر خماشر  من املساشر املالية، لا يف ذلك
ا ئ مبان. وإن ا د  الرئيسددي لسددياسددة ا سدد ثمبار يف املنيمبة هو تعيي  العائد  لى املدى الطوي  لل افية. وتنير املنيمبة يف 

  أداء مدير ا س ثمبار. تعيي  العوائد املعدلة حسب املساشر واس سدام املعايري املعمبول  ا ل قي  
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 إدارة المخاطر المالية
 
ت   إدار  املساشر املالية للمبنيمبة بواسددددددطة وظيفة خزانة مركزية تسدددددد سدم خطوشا توجيهية و ددددددع ها جلنة ا سدددددد ثمبار  22-9

و  توجيهية طال ابعة للمبنيمبة ول دددور  من البنك الدوي. وتدير املنيمبة املساشر املرتبطة حبافية اسددد ثمبارها  ن شريق و دددع خ
صارمة   إدار  ا م ثال بن ا  مع همد امطو  ال وجيهية بالنسبة ل   من مديري ا س ثمبارات املس ولني  ن إدار  اعصول 
يف أسدددددددددواق السدددددددددندات واإليرادات الثاب ة. وت دددددددددمب  همد امطو  ال وجيهية حدودا  لى مسددددددددد وى تعر  مديري ا سددددددددد ثمبار 

سددعر الفائد ، وجود  ا ئ مبان، وتركيز ا ئ مبان من ا سدد ثمبارات يف السددندات، ومسدد وى للعمبالت، وفئات اعصددول، وخماشر 
ا س ثمبار يف الص وم املالية امل  قة. وإ افة إأ ذلك، جتري م سسات م سصصة اس عرا ا  اس اتيجيا  ل سصيص اعصول 

قريبا  ري  مبليات ا سدد عرا  ك  مخا سددنوات تبالنسددبة إأ ا سدد ثمبارات ةري اجلارية يف إشار دراسددة اعصددول وامصددوم. وجت
 . 2013وكان آخرها يف سنة 

 
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية

 
يقع املقر الرئيسددددددددي للمبنيمبة يف منطقة اليورو وللمبنيمبة م اتب ميدانية  لى املسدددددددد وى العاملي، حيث ت  بد نفقات  22-10

بالعمبالت احمللية. ون يجة لملك، هنام  در كبري من نفقات املنيمبة بالعمبالت اعخرى )ب دد   رئيسددي اليورو(، وبال اي فإهنا 
ة  ن ال قلبات يف أسدددددعار صدددددر  العمبالت. ومن أج  ال سفي  من خماشر معر دددددة ملساشر صدددددر  العمبالت اعجنبية الناشدددددئ

ب قيي  جزء من اشدددددددددد اكات  2003أسددددددددددعار العمبالت اعجنبية املرتبطة بنفقات الربنامم العادي باليورو، بدأت املنيمبة يف  ام 
الدول اع ضدددددددددددددداء بالدو ر اعمري ي وجزء آخر باليورو. ومع بدء العمب  بنيام ا شدددددددددددددد اكات بعمبل ني، دخل  املنيمبة يف 

ل مبوي  ال يخري يف حتصددددددي  اشدددددد اكات الدول اع ضدددددداء باليورو. ونيرا املصددددددار  املقابلة  مبليات مقايضددددددة الدو ر/اليورو مع 
للمبنيمبة يف مجيع أحناء العام، حت فظ املنيمبة حبد أدىن من اعصددددددددددددددول بالعمبالت احمللية، ولديها حسددددددددددددددابات  لل مبثي  اجلغرايف

 . بالدو ر اعمري ي واليورو والعمبالت اعخرى يف املقر
 
وما مبوباإل افة إأ ذلك، ت لقى املنيمبة املسامهات الطو ية بالدو ر اعمري ي والعمبالت اعخرى. وحتول املنيمبة   22-11

همد املبالا إأ الدو ر اعمري ي فور تلقيها ل موال. وت   املصروفات يف إشار امل اريع املمبولة من املسامهات الطو ية بالدو ر 
اعمري ي والعمبالت اعخرى. وحتول اعموال بالدو ر اعمري ي احمل فظ  ا إأ العمبلة احمللية،  ند الضرور ، ل لبية ال زامات 

 و  تس سدم أي ص وم مالية م  قة لل سفي  من املساشر املرتبطة  ا. املنيمبة. 
 
يف ما يلي القيمبة الدف ية ل صول وا ل زامات املالية اماصة باملنيمبة واملقومة بالعمبلة اعجنبية، م مجة إأ الدو ر  22-12

مي ن حتويلها  دام ) مبالت منعدمة السيولة(  اعمري ي يف هناية العام. وبعض اعصول املالية مقومة بعمبالت صعبة ا س س
 بسهولة إأ الدو ر اعمري ي.
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 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
الدوالر  

عمالت  اليورو األمريكي
 أخرى

منعدمة 
 المجموع السيولة

       
 684,713 171 (2,982) 14,352 673,172 املبالا النقدية وما يعاد ا

 527,791 - - - 527,791 اس ثمبارات حم فظ  ا لل داول ال جاري
 442,950 - 131,525 94,049 217,376 اس ثمبارات م احة للبيع
 (2,990) - (22,146) 98,547 (79,391) ص وم مالية م  قة

      
  1,652,464 171 106,397 206,948 1,338,948 مجموع األصول المالية

 2015ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية()بآالف 
الدوالر  

عمالت  اليورو األمريكي
 أخرى

منعدمة 
 المجموع السيولة

       
 567,466 2,488 (4,476) 49,601 519,853 املبالا النقدية وما يعاد ا

 519,975 - - - 519,975 اس ثمبارات حم فظ  ا لل داول ال جاري
 407,489 - 123,536 87,070 196,883 م احة للبيعاس ثمبارات 

 1,855 - 1,191 664 - ص وم مالية م  قة
      

  1,496,785 2,488 120,251 137,335 1,236,711 مجموع األصول المالية
لصدددددددددددددر  العمبالت اعجنبية وتباد ا إلدار  ال دفقات النقدية عرصدددددددددددددد  العمبالت اعجنبية  لى  ا  تعقد املنيمبة  قود 22-13

ديسمبرب/كانون اعول  31و 2016ديسمبرب/كانون اعول  31املدى القصري لل د من خماشر معامالت العمبالت اعجنبية. ويف 
 ال اي:  ا س ثمبار اليت ت   إدارهتا داخليا ،  لى الن و، كان املبلا اإلمجاي ل و اع امل  قة املف وحة، مع حافيات 2015

 
 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 صافي المبلف المشترى/المبلف المباع

العملة 
المشتراة 
مقدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المشتراة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
المحققة غير 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة 
المباعة 
مقدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المباعة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

       
 (190) (37,996) (36,114) - - - اليورو

 - - - - - - البات ال ايلندي
 - - - - - - اجلنيه ا س ليب

 - - - - - - الني الياباين
 - - - - - - الفورين  اسري

        
  (190) (37,996)  - -  المجموع
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 صافي المبلف المشترى/المبلف المباع

العملة 
المشتراة 

 مقدما
)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المشتراة 

 مقدما
)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة 
 مقدماالمباعة 

)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المباعة 
 مقدما

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

       

 660 (65,840) (60,000) - - - اليورو

 - - - 1 500 18,000 ال ايلندي البات

 - - - 1 148 100 اجلنيه ا س ليب

 - - - - 83 10,000 الني الياباين

 - - - 1 101 100 الفرنك السويسري

 - - - 3 220 63,000 الفورين  اسري

        

  660 (65,840)  5 951  المجموع
وفقا  للسطو  ال وجيهية لالس ثمبار املو و ة ل   حافية ي   إدارهتا خارجيا، يس سدم مديرو ا س ثمبارات امارجيون  22-14

 قود النقد اعجنيب املجلة إلدار  خماشر العمبالت لفئات النقد  مبن ك  حافية. و د مت إ اد  تصني  القي  الصافية  مد 
، اليت كان  مو و ة ل غطية خماشر 2015ديسمبرب/كانون اعول  31و 2016ديسمبرب/كانون اعول  31الص وم، كمبا يف 

، وهي موجز  كز املاياملر الصر  اعجنيب يف احلافيات ا س ثمبارية امل احة للبيع، إأ لالص وم املالية امل  قةل يف ك   
 يلي: ما يف
 

 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المشترى/المبلف صافي المبلف
 المباع

العمالت 
المشتراة مقدما 
 )بالعملة المحلية(

العمالت 
المشتراة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/ 
)الخسائر( 

غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
المباعة 
مقدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العمالت 
المباعة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/ 
ر( )الخسائ

غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

مجموع 
األرباح/ 

)الخسائر( 
غير المحققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

        
 192 231 (6,261) (8,658) (39) 1,408 1,947 الدو ر ا س اي
 155 150 (7,642) (10,242) 5 734 984 الدو ر ال ندي
 28 28 (2,937) (20,624) - - - ال رونة الدامنركية 
 198 208 (42,818) (34,619) (10) 2,872 2,323 اجلنيه ا س ليب

 1 16 (951) (965) (15) 320 325 الفرنك السويسري
 (3,724) 357 (18,958) (17,951) (4,081) 155,502 147,123 اليورو

 333 540 (6,687) (779,160) (207) 2,817 328,275 الني الياباين
 (13) 3 (137) (1,177) (16) 1,061 9,135 ال رونة النروجيية

 22 28 (1,124) (1,615) (6) 748 1,073 الدو ر النيوزيلندي
 17 5 (3,080) (27,906) 12 1,586 14,394 ال رونة السويدية
 - - (136,435) (136,435) - 57,044 57,044 الدو ر اعمري ي
 (9) (3) (314) (6,489) (6) 465 9,600 البيزو امل سي ي

 - - (15) (204) - - - فريقياعنوب اجلراند ال
 (2,800) 1,563 (227,359)  (4,363) 224,557  المجموع
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

صافي المبلف المشترى/المبلف 
 المباع

العمالت 
المشتراة مقدما 
 )بالعملة المحلية(

العمالت 
المشتراة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/ 
)الخسائر( 

غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
المباعة 
مقدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العمالت 
المباعة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/ 
)الخسائر( 

غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

مجموع 
األرباح/ 

)الخسائر( 
غير المحققة 

 )بالدوالر
 األمريكي(

        
 4 (14) (3,757) (5,177) 18 930 1,280 الدو ر ا س اي
 180 179 (3,692) (5,128) 1 446 619 الدو ر ال ندي
 (37) (37) (3,224) (22,104) - - - ال رونة الدامنركية 
 1,095 1,304 (37,916) (25,722) (209) 6,267 4,252 اجلنيه ا س ليب

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

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

 (12) (58) (2,572) (3,767) 46 1,315 1,925 الدو ر النيوزيلندي
 (29) (39) (3,285) (27,652) 10 912 7,682 ال رونة السويدية
 - - (127,638) (127,638) - 47,208 47,208 الدو ر اعمري ي
 8 8 (214) (3,699) - - - البيزو امل سي ي

         
  1,190 1,272 (202,933)  (82) 204,123  المجموع

ي   ال  و  بالنقد اعجنيب  لى ت الي  اعجور يف املس قب  من جانب املنيمبة من خالل ا س فاد  من نيام  22-15
ا ش اكات بعمبل ني. وبال اي، فإن املنيمبة   تس سدم الص وم املالية لل سفي  من خماشر العمبالت اعجنبية املرتبطة ب  الي  

ية لل  و  من خماشر العمبالت اعجنبية  لى املس  قات. وتن ي خماشر صر  الرواتب. و  تس سدم املنيمبة الص وم املال
العمبالت أيضا ن يجة لالخ الفات يف تو ي  تسجي  املس  قات واس الم النقد أو الدفعات يف ف ات  حقة. وي   تبادل أي 

 نقود بالعمبالت اعخرى ةري الدو ر اعمري ي يف السوق الفورية. 
 

 األسهممخاطر أسعار 
 
خماشر أسددددعار اعسدددده  هي خماشر ا خنفا  يف  يمبة سددددند ماي أو حافية، وهي تع مبد  لى تقلب السددددندات املالية  22-16

احمل فظ  ا يف احلافية. وتسددعى املنيمبة إأ احلد من همد املساشر من خالل احلفاظ  لى حافيات اسدد ثمبار ل سدده  م نو ة. 
 اعسده  لدى املنيمبة كمبا يف هناية الف  ، فضدال  ن توزيع اعصدول بني أنواع ا سد ثمباراتويبني اجلدول أدناد تنويع حافيات 

  اليت ت   إدارهتا خارجيا :
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 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 التكلفة القطاع
 األرباح/

الخسائر غير 
 المحققة

القيمة 
 التراكمات السوقية

السوق 
في ذلك  بما

 التراكمات

% 
 المجموع % األسهم

        
        األسهم 

 %1.8 %12.3 28,906 50 28,857 1,954 26,903 السلع ال مبالية 
 %1.4 %9.6 22,596 46 22,551 680 21,871 السلع ا س هالكية

 %0.6 %4.0 9,326 8 9,319 448 8,871 الطا ة
 %2.2 %15.0 35,095 56 35,038 2,027 33,011 املاي

 %1.3 %8.5 19,940 21 19,918 953 18,965 الر اية الص ية
 %1.8 %12.0 28,172 22 28,150 1,129 27,021 الصنا ي

 %2.3 %15.3 35,848 12 35,836 8,768 27,068 ت نولوجيا املعلومات
 %1.2 %8.2 19,103 60 19,043 544 18,499 املواد

 %0.9 %6.2 14,567 - 14,566 (2,972) 17,538 اعسه  امل داولة يف البورصة
 %0.5 %3.1 7,292 17 7,275 (173) 7,448 خدمات ا تصا ت

 %0.5 %3.5 8,310 16 8,295 106 8,189 املرافق
 %0.3 %2.2 5,208 5 5,202 778 4,424 اس  قاق رسوم اعداء

 %0.1 %0.1 228 228 - - - أخرى
        

 %14.9 %100 224,591 541 234,050 14,242 219,808 مجموع األسهم
        

        غير األسهم
 -  - - - - - اعخرى

 %46.9  739,092 2,401 736,691 (8,643) 745,333 الدخ  الثاب 
 %38.2  602,710 263 602,447 186 602,261 املبالا النقدية وما يعاد ا 
 -  (2,800) - (2,800) (2,800) - الص وم املالية امل  قة

        
 %85.1  1,339,002 2,664 1,336,338 (11,257) 1,347,594 مجموع غير األسهم

         
مجموع األسهم في الحافظات التي 

 تدار خارجيا
1,567,402 2,985 1,570,388 3,205 1,563,593  100.0% 
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 التكلفة القطاع
 األرباح/

الخسائر غير 
 المحققة

القيمة 
 التراكمات السوقية

السوق 
في ذلك  بما

 التراكمات

% 
 المجموع % األسهم

        
        األسهم 

 %1.7 %11.6 25,273 27 25,246 2,795 22,451 السلع ال مبالية 
 %1.4 %9.0 19,602 27 19,575 815 18,760 السلع ا س هالكية

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

 %1.9 %12.6 27,373 24 27,349 5,220 22,129 الر اية الص ية
 %1.7 %11.2 24,264 12 24,252 1,324 22,928 الصنا ي

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

 %0.8 %5.4 11,777 - 11,777 (5,075) 16,852 اعسه  امل داولة يف البورصة
 %0.5 %3.5 7,686 19 7,667 107 7,560 خدمات ا تصا ت

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

   (582)  (582) (582)  اس  قاق رسوم اعداء
        

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

        غير األسهم
        اعخرى

 %49.5  714,662 3,396 711,266 (14,806) 726,072 الدخ  الثاب 
 %35.4  511,841 265 511,576 73 511,503 املبالا النقدية وما يعاد ا 
 %0.1  1,190 - 1,190 1,190 - الص وم املالية امل  قة

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

         
مجموع األسهم في الحافظات التي 

 تدار خارجيا
1,443,485 (3,259) 1,440,226 3,878 1,444,104  100.0% 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
خماشر أسعار الفائد  هي خماشر تقلب القيمبة العادلة أو ال دفقات النقدية املس قبلية للص وم املالية، بسبب ال غريات  22-17

يف أسددعار الفائد  يف السددوق. وتسددعى املنيمبة لل صددول  لى معدل  ائد تنافسددي يف السددوق  لى حافيات اسدد ثمباراهتا، ةري 
 السيولة مقاب  معدل العائد. أن هنام ت ديد  لى احلفاظ  لى رأس املال و 

 
حافيات  ويسدد ند أفق ا سدد ثمبار  لى اح ياجات املنيمبة امل و عة للسدديولة، لا يف ذلك شددر  أن ا د  الرئيسددي من 22-18

املنيمبة امل احة للبيع ةري امل داولة هو متوي  حصدددددددددددددة املنيمبة من ا ل زامات امل علقة باملوظفني. ويف هما السدددددددددددددياق، وتبعا لنهم 
، حصدددددل  املنيمبة  لى  ائد إمجاي 2016ملنيمبة احملافظ واحلمر واملنسفض املساشر، واليرو  السدددددائد  يف السدددددوق يف  ام ا

يف املائة للمب شددددددر، يف حني أن احلافية ةري امل داول  0.21مقاب   (2015يف املائة يف  ام  0.22) يف املائة للسددددددنة 0.63بقيمبة 
وت عر  املنيمبة لل غريات يف أسددعار يف املائة.  6.14يف املائة مقاب  م شددر  ياسددي  درد 5.35  رحب  ا املصددنفة كمب احة للبيع 

 . الفائد  امل علقة باعصول املالية املعومة وذات الدخ  الثاب 
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 مخاطر االئتمان
 
سددددائر مالية بال زاماته ال عا دية، اليت  د ت دي إأ خ الوفاء  نالطر  املقاب  ختل  ت ددددري خماشر ا ئ مبان إأ خماشر  22-19

للمبنيمبة، وهي تن ددددددي ب دددددد   رئيسددددددي  ن ا سدددددد ثمبارات والقرو  واملسدددددد  قات واملبالا النقدية وما يعاد ا. واحلد اع صددددددى 
 هو كال اي:  2015ديسمبرب/كانون اعول  31و 2016ديسمبرب/كانون اعول  31لل عر  ملساشر ا ئ مبان يف 

 
ديسمبر/كانون األول  31 الف الدوالرات األمريكية()بآ

2016 
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
   

 711,266 736,691 ا س ثمبارات 
 567,466 684,713 املبالا النقدية وما يعاد ا 

 201,441 175,171 املس  قات للمبعامالت ةري ال بادلية
 3,935 8,076 املس  قات ملعامالت الصر 

 7,490 8,289 أصول أخرى 
   

  1,491,598 1,612,940 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 السياسة التنظيمية المعنية بالصكوك المالية المسموح بها 

 
  املنيمبة اجلدار  ا ئ مبانية ل شرا  اليت تسددد ثمبر معها، بناء  لى سدددياسدددة ا سددد ثمبار بغية إدار  خماشر ا ئ مبان، تقي   22-20

اليت حتد من ا س ثمبارات يف أنواع معينة من الص وم املالية، باإل افة إأ احلدود القصوى لالس ثمبار حسب نو ية ا ئ مبان 
 اماصة باجلهة املصدر . 

 
طة باملبالا النقدية وما يعاد ا من خالل معايري اخ يار للمبصددددددددددددددار  حمدد  هتد  إأ ت   إدار  خماشر ا ئ مبان املرتب 22-21

تقيي  أمن البنك ومسع ه، وتقيدد وام ثاله للقوانني واعنيمبة احمللية والدولية، و ند ا   ضدددددددددددددداء، تقييمبات وكا ت ال صددددددددددددددني  
 ب ال صني  ا ئ مباين:املع    ا. ويبني اجلدول أدناد تركيز املنيمبة ملساشر ا ئ مبان حبس

 
 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

تصنيف 
Moody’s 
/ S&P P-
1/A-1 
على المدى 

 1 القصير

المجموع 
 بحسب الصك

         

 63,847 - 3,000 22,591 24,472 10,083 3,701 سندات ال ركات

 274,472 - - - 40,915 88,996 144,561 الوكا ت احل ومية

 242,369 - - 4,581 - 194,818 42,970 السندات احل ومية

 120,749 - - 5,135 2,510 102,155 10,949 سندات ح ومية مربوشة ل شرات اعسعار

 8,681 - - - 3,384 3,021 2,275 سندات ح ومية مد ومة بالرهن العقاري

 26,573 - - - 3,020 5,956 17,597 سندات بلدية/حمافيات

        

  736,691 - 3,000 32,307 74,301 405,029 222,053 مجموعة الصكوك
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

تصنيف 
Moody’s 
/ S&P P-

1/A-1 
على المدى 

 القصير

المجموع 
 بحسب الصك

         
 59,147 - 29,150 7,665 4,732 12,492 5,108 سندات ال ركات 
 262,871 - 113,237 - 4,028 - 145,606 الوكا ت احل ومية
 224,069 - - 2,977 - 4,408 216,684 السندات احل ومية

سندات ح ومية مربوشة ل شرات 
 122,017 - 1,181 7,547 1,731 43,495 68,063 اعسعار

 7,674 - 6,531 - - 22 1,121 سندات ح ومية مد ومة بالرهن العقاري 
        ال زامات رهن م فولة ةري ح ومية

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

  711,265 - 150,099 18,189 10,491 79,342 453,144 مجموعة الصكوك
 مخاطر السيولة

 
ا السددديولة هي خماشر أن املنيمبة سددد واجه صدددعوبة يف الوفاء بال زاماهتا املرتبطة با ل زامات املالية اليت ت   تسدددوي هخماشر  22-22

 ن شريق تسددلي  مبالا نقدية أو أصددول مالية أخرى. وت   إدار  خماشر سدديولة املنيمبة بالدرجة اعوأ  لى أسدداس ك  صددندوق 
ر من خارج امليزانية، مي ن أن ي   ا ل زام  مبوما  ندما ت وفر اعموال وبال اي فإن خماش  لى حد . وبالنسبة إأ الربنامم املمبول

السدديولة أصددغر ب ثري. وبالنسددبة للربنامم العادي، فإن امليزانية  لى أسدداس ا   مبادات ل  مب  النفقات تضددمبن أن النفقات   
لب ل غطية  ند الط ال دددهرية أن لدى املنيمبة نقد كا ٍ  ت جاوز مصدددادر الدخ  عي سدددنة، وتضدددمبن تو عات ال دفقات النقدية

النفقات ال  غيلية امل و عة  ند ظهورها. و الو   لى ذلك، بإم ان صندوق رأس املال العام  وحساب ا ح ياشي اماص أن 
رر  للمبيزانية، قيقدما سدددلفا مالية لل سددداب العام،  لى أسددداس السدددداد، ل مبوي  املصدددروفات إأ أن ي   حتصدددي  ا شددد اكات امل

ويف حال كان هنام تقلبات سلبية يف العمبالت وا جتاهات ال ضسمبية ةري املدرجة يف امليزانية. وتوفر امليزانية اس مبعة لصندوق 
للربنامم العادي للمبنيمبة ملد  شدددددهر واحد تقريبا. والسدددددياسدددددة  سددددديولة اح ياشيرأس املال العام  وحسددددداب ا ح ياشي اماص 

 يوما من الفاتور .  30من احلسابات الدائنة واملدينة للمبنيمبة هي يف ةضون  ال عا دية ل  
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 
لو كان م وسدددددا سدددددعر الفائد  املرجح أ لى أو أ   لئة نقطة، ل يثرت  يمبة احلافيات ا سددددد ثمبارية  لى الن و ال اي  22-23

 املبني يف حتلي  احلساسية: 
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 2016ديسمبر/كانون األول  31 األمريكية()بآالف الدوالرات 
 التأثير على الفائض/)العجز( زيادة/)نقصان( في نقطة األساس 
   

 3,123 100 حم فظ  ا لل داول ال جاري
 (3,123) (100) حم فظ  ا لل داول ال جاري

   
 21,797 100 ا س ثمبارات امل احة للبيع
  (21,797) (100) ا س ثمبارات امل احة للبيع

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

 3,223 100 حم فظ  ا لل داول ال جاري
 (3,223) (100) حم فظ  ا لل داول ال جاري

   
 22,895 100 ا س ثمبارات امل احة للبيع
  (22,895) (100) ا س ثمبارات امل احة للبيع

 مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية
 
ي   حتو  كافة اسددددددد ثمبارات املنيمبة بالعمبالت اعجنبية يف حافيات ا سددددددد ثمبارات الثاب ة الدخ  امل احة للبيع اليت هي  22-24

 2016ديسدددددددددددددمبرب/كدددانون اعول  31/اليورو يف اعمري يبغري الددددو ر اعمري ي إأ اليورو. ولو كدددان معددددل صدددددددددددددر  الددددو ر 
 يف املائة ل يثرت  يمبة احلافيات ا س ثمبارية املقومة باليورو كمبا يلي: 5أ لى أو أ   بنسبة  2015ديسمبرب/كانون اعول  31 ويف
 

 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 التأثير على الفائض/)العجز( األمريكي/اليوروالزيادة/)النقصان( في سعر صرف الدوالر  
   

 10,513 %5 ا س ثمبارات امل احة للبيع )الدخ  الثاب  فقا(
  (10,513) (%5) ا س ثمبارات امل احة للبيع )الدخ  الثاب  فقا(

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

 10,931 %5 ا س ثمبارات امل احة للبيع )الدخ  الثاب  فقا(
  (10,931) (%5) ا س ثمبارات امل احة للبيع )الدخ  الثاب  فقا(

 مخاطر أسعار األسهم
 
أ لى أو أ   بنسبة  2015ديسمبرب/كانون اعول  31ويف  2016ديسمبرب/كانون اعول  31لو كان سوق اعسه  يف  22-25
 يف املائة ل يثرت  يمبة حافيات ا س ثمبار باعسه  كمبا يلي:  10
 

 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 التأثير على الفائض/)العجز( الزيادة/)النقصان( في مخاطر سوق األسهم 
   

 23,062 %10 ا س ثمبارات امل احة للبيع
  (23,062) (%10) ا س ثمبارات امل احة للبيع
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 التأثير على الفائض/)العجز( الزيادة/)النقصان( في مخاطر سوق األسهم 
   

 20,678 %10 ا س ثمبارات امل احة للبيع
  (20,678) (%10) ا س ثمبارات امل احة للبيع

 القطاعات: 23 اإليضاح
 
تقدم املنيمبة  مبوما ال قارير املالية إأ املدير العام واعجهز  الرئاسدددددددية، يف جزأين، احلسددددددداب العام واحلسدددددددابات ذات  23-1

 الصلة، وحسابات اعمانة وبرنامم اعم  امل  د  اإلمنائي. 
 
إأ  سدد نادا  ي علق باحلسدداب العام واحلسددابات ذات الصددلة ل نفيم و ية املنيمبة اما  وتسدد سدم املبالا اليت ت لقاها املنيمبة يف 23-2

 برنامم العمب  المي يد   ا   مبادات اليت وافق   ليها الدول اع ضاء وي   متويلها  ن شريق ا ش اكات املقرر . 
 
 ية ما ي علق حبسددددددددددددددابات اعمانة وبرنامم اعم  امل  د  اإلمنائي ل نفيم و  وتسدددددددددددددد سدم املبالا اليت ت لقاها املنيمبة يف 23-3

املنيمبة اس نادا إأ أن طة امل اريع احملدد  باإل افة إأ برنامم العمب ، وي   متويلها  ن شريق املسامهات الطو ية من البلدان، 
 عم  امل  د  اإلمنائي. ومنيمبات أخرى، ويف إشار ال تيبات امل  كة بني املنيمبات مع برنامم ا

 
مليون  8.2مليون دو ر أمري ي ) 4.9، اشددددددددد ت املنيمبة بقيمبة 2016ديسدددددددددمبرب/كانون اعول  31وللسدددددددددنة املن هية يف  23-4

( 2015  ام دو ر أمري ي يف ماليني 4.6مليون دو ر أمري ي ) 5.0( لل سدددددددددددددداب العام وبقيمبة 2015دو ر أمري ي يف  ام 
 الداخلي.  امم اعم  امل  د  اإلمنائي، لل صول  لى املمب ل ات واملليات واملعدات لالس سدامحلساب اعمانة وبرن

 
وميث  العجز امل اك  يف احلسددددداب العام واحلسدددددابات ذات الصدددددلة، ا ل زامات ةري املمبولة املرتبطة رطة ال غطية الطبية  23-5

ا شددددد اكات املقرر ، لا يف ذلك اعموال املسددددد لمبة واحلسدددددابات املسددددد  قة بعد امدمة، ويقاب  ذلك جزئيا جزء ةري منفق من 
  القبض من الدول اع ضاء، لي   اس سدامها ل لبية ا ح ياجات ال  غيلية يف املس قب .

 
ات وميث  الفائض امل اك  يف إشار حسددددددددددددددابات اعمانة وبرنامم اعم  امل  د  اإلمنائي اجلزء ةري املنفق من املسددددددددددددددامه 23-6

 الطو ية لالس سدام يف ا ح ياجات ال  غيلية امل علقة بامل اريع املس قبلية. 
 

،  لى أسددددددددددداس 2015ديسدددددددددددمبرب/كانون اعول  31ويف  2016ديسدددددددددددمبرب/كانون اعول  31يف املركز املاي ك ددددددددددد   23-7
 القطا ات، هو كمبا يلي: 
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 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  حساب األمانة الحساب العام 

 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الحسابات ذات الصلة 

    

      األصول

      األصول الحالية

 684,713 504,870 179,843  املبالا النقدية وما يعاد ا
 524,801 527,792 (2,991) ا س ثمبارات والص وم املالية امل  قة

 174,281 116,197 58,084 املعامالت ةري ال بادلية املس  قات من
 8,076 - 8,076 املس  قات من معامالت الصر 

 32,217 4,783 27,434 املدفو ات املسبقة واعصول احلالية اعخرى
 9,347 7,559 1,788 املسزونات

  272,234 1,161,201 1,433,435 
    األصول غير المتداولة

 442,950 - 442,950  ا س ثمبارات
 890 - 890 املس  قات من املعامالت ةري ال بادلية

 995 - 995 املدفو ات املسبقة واعصول ةري امل داولة اعخرى
 24,526 8,260 16,266  املمب ل ات واملن آت واملعدات

 4,770 102 4,668 اعصول ةري املادية
  465,769 8,362 474,131 
     

 1,907,566 1,169,563 738,003 مجموع األصول
     

    االلتزامات
    االلتزامات الحالية
 25,960 - 25,960 احلسابات املس  قة
 106,231 80,651 25,580  النفقات امل اكمبة

 487,435 457,466 29,969 الدفعات املس لمبة مسبقا
 - - - الص وم املالية امل  قة
 13,097 - 13,097 باس  قا ات املوظفنيا ل زامات امل علقة 

 1,407 - 1,407  ا   مبادات
 5,207 (1) 5,208 ا ل زامات احلالية اعخرى

  101,221 538,116 639,337 
    االلتزامات غير المتداولة

 1,319,199 - 1,319,199 ا ل زامات امل علقة باس  قا ات املوظفني
 51,929 6,147 45,782 اعخرىا ل زامات ةري امل داولة 

  1,364,981 6,147 1,371,128 
     

 2,010,465 544,263 1,466,202 مجموع االلتزامات 
     

 (102,899) 625,300 (728,199) صافي األصول
    

    األسهم
 (165,086) 625,300 (790,386) الفائض/ )العجز( امل اك 

 62,187 - 62,187 ا ح ياشي
     

  (102,899) 625,300 (728,199) مجموع األسهم/ )العجز(
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  حساب األمانة الحساب العام 

 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الحسابات ذات الصلة 

    

      األصول

      األصول الحالية
 567,466 363,030 204,436  النقدية وما يعاد ااملبالا 

 521,830 519,974 1,856 ا س ثمبارات والص وم املالية امل  قة
 200,816 107,248 93,568 املس  قات من املعامالت ةري ال بادلية

 3,935 - 3,935 املس  قات من معامالت الصر 
 46,462 7,163 39,299 املدفو ات املسبقة واعصول احلالية اعخرى

 14,597 13,290 1,307 املسزونات
  344,401 1,010,705 1,355,106 

    األصول غير المتداولة
 407,489 - 407,489  ا س ثمبارات

 624 - 624 املس  قات من املعامالت ةري ال بادلية
 418 - 418 املدفو ات املسبقة واعصول ةري امل داولة اعخرى

 23,195 9,535 13,660  واملن آت واملعداتاملمب ل ات 
 5,518 98 5,420 اعصول ةري املادية

  427,611 9,633 437,244 
     

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

    االلتزامات
    االلتزامات الحالية
 23,804 (597) 24,401 احلسابات املس  قة
 122,861 85,841 37,020  النفقات امل اكمبة

 585,450 565,704 19,746 الدفعات املس لمبة مسبقا
 - - - الص وم املالية امل  قة

 14,686 - 14,686 ا ل زامات امل علقة باس  قا ات املوظفني
 5,400 - 5,400  ا   مبادات

 5,218 (12) 5,230 ا ل زامات احلالية اعخرى
  106,483 650,936 757,419 

    االلتزامات غير المتداولة
 1,124,780 - 1,124,780 ا ل زامات امل علقة باس  قا ات املوظفني

 51,108 3,711 47,397 ا ل زامات ةري امل داولة اعخرى
  1,172,177 3,711 1,175,888 
     

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

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

    األسهم
 (338,334) 365,691 (704,025) الفائض/ )العجز( امل اك 

 197,377 - 197,377 ا ح ياشي
     

 (140,957) 365,691 (506,648) مجموع األسهم/ )العجز(
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،  لى 2015ديسدددمبرب/كانون اعول  31ويف  2016ديسدددمبرب/كانون اعول  31ك ددد  اعداء املاي للسدددنة املن هية يف  23-8
 أساس القطا ات، هو كمبا يلي: 

 
 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  حساب األمانة  الحساب العام   
 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والحسابات ذات الصلة 
    

    اإليرادات
    التبادليةاإليرادات ما المعامالت غير 

 487,424 - 487,424 تقيي  الدول اع ضاء يف إشار الربنامم العادي
 897,750 820,476 77,274 املسامهات الطو ية

 63,723 3,607 60,116 اإليرادات ةري ال بادلية اعخرى
 624,814 824,083 1,448,897 
    

    اإليرادات ما معامالت الصرف
 7,267 176 7,091 إيرادات الصر 

 7,091 176 7,267 
    

 1,456,164 824,259 631,905 إجمالي اإليرادات
     

    النفقات 
 389,408 94,482 294,926 ال  الي  امل علقة باملوظفني

 230,621 139,947 90,674 نو ا س  اري
 94,251 61,144 33,107 ت الي  السفر

 7,989 2,572 5,417 واس هالكها وا مب الل  يمب هااه الم اعصول الطويلة اعج  
 34,366 26,280 8,086 نفقات ال دريب

 271,307 171,597 99,710 امدمات ال عا دية 
 24,300 21,582 2,718 املنح واملدفو ات ال  ويلية اعخرى
 162,990 138,539 24,451 اللوازم واملواد ا س هالكية اعخرى

 25,586 18,891 6,695 النفقات اعخرى
    

 1,240,818 675,034 565,784 إجمالي النفقات
     

    والنفقات غير التشايلية اإليرادات
 (7,847) 1,371 (9,218) إيرادات ا س ثمبار

 3,290 583 2,707 أربا  / )خسائر( النقد اعجنيب
 (37,541) (1,372) (36,169) إيرادات / )نفقات( ال مبوي 

     
 (42,098) 582 (42,680) إجمالي اإليرادات والمصروفات غير التشايلية 

    
 173,248 149,807 23,441 الفائض
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(
  حساب األمانة  الحساب العام   

 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والحسابات ذات الصلة 
    

    اإليرادات
    اإليرادات ما المعامالت غير التبادلية

 496,623 - 496,623 تقيي  الدول اع ضاء يف إشار الربنامم العادي
 902,805 825,377 77,428 املسامهات الطو ية

 65,810 2,001 63,809 اإليرادات ةري ال بادلية اعخرى
 637,860 827,378 1,465,238 
    

    اإليرادات ما معامالت الصرف
 8,765 160 8,605 إيرادات الصر 

 8,605 160 8,765 
    

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

    النفقات 
 412,335 96,747 315,588 ال  الي  امل علقة باملوظفني

 216,384 130,790 85,594 نو ا س  اري
 105,463 63,262 42,201 ت الي  السفر

 5,778 2,211 3,567 اه الم اعصول الطويلة اعج  واس هالكها وا مب الل  يمب ها
 34,622 24,341 10,281 نفقات ال دريب

 281,824 182,733 99,091 امدمات ال عا دية 
 15,205 10,333 4,872 املنح واملدفو ات ال  ويلية اعخرى

 188,708 162,262 26,446 اعخرىاللوازم واملواد ا س هالكية 
 14,844 14,062 782 النفقات اعخرى

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

     
    والنفقات غير التشايلية اإليرادات

 184 912 (728) إيرادات ا س ثمبار
 (15,156) 768 (15,924) أربا  / )خسائر( النقد اعجنيب

 (40,568) (912) (39,656) )نفقات( ال مبوي إيرادات / 
     

 (55,540) 768 (56,308) إجمالي اإليرادات والمصروفات غير التشايلية 
    

  143,300 141,565 1,735 الفائض
  كشف المقارنة بيا مبالف الميزانية والمبالف الفعلية )الكشف الخامس(  :24 اإليضاح

 
 ليها  لى أساس نقدي معدل. ووفقا ملبدأ اعساس النقدي املعدل للمب اسبة، ي   تسجي  ي   إ داد امليزانية واملوافقة  24-1

وافق . وتصن  النفقات حبسب اعبواب  لى الن و احملدد واملوامدمات النفقات  ندما ي ون هنام ال زام ل راء البضائعالدخ  و 
ووافق اسلا  لى توزيع امليزانية حبسب اعبواب  /62015 املوافقة  لى مس وى امليزانية يف  رار امل متر ليه يف برنامم العمب . ومت  

. ومتثد  امليزانيدة املع مبدد  لصددددددددددددددايف 2015يف ديسدددددددددددددمبرب/كدانون اعول  2017-2016يف ال عدديالت  لى برندامم العمبد  وامليزانيدة 
، وتوفر ال مبوي  الالزم عن ددددددددطة 2017ديسددددددددمبرب/كانون اعول  31إأ  2016ين يناير/كانون الثا 1ا   مباداتل للف   املالية من 

الربنامم العادي للمبنيمبة. وترد يف ال  ددددد  اعول يف همد الوثيقة النفقات املسدددددجلة يف حسددددداب اعمانة وحسددددداب برنامم اعم  
اماما  لى امليزانية  امليزانيات املعرو دددددة يف ال  ددددد امل  د  اإلمنائي. ولا أن امليزانية املع مبد  تغطي ف   مالية لسدددددن ني، تسددددد ند 
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يف املائة من ميزانية ف   السددددددن ني. ومتث  النفقات الفعلية، اليت أ دت  لى أسدددددداس نفا امليزانية، النفقات  50بنسددددددبة  1لال قومييةل
 بة. لى اعساس النقدي املعدل للمب اس 2016ديسمبرب/كانون اعول  31الفعلية للسنة املن هية يف 

 
 وكشف التدفقات النقدية التوفيق بيا المبالف الفعلية القابلة للمقارنة

 
ات ملبدأ ا س  قاق احملاسيب، ي   تسجي  اإليرادات والنفق مت إ داد ال  و  املالية  لى أساس ا س  قاق. وفقا   24-2

 ند حدوث املعامالت. وباإل ددافة إأ ذلك، ي   تصددني  ال  ددو  املالية اسدد نادا إأ شبيعة املعامالت. ون يجة لملك، فإن 
نة املن هية لسددددددددددددددا، و 2016ديسددددددددددددددمبرب/كانون اعول  31أسددددددددددددددا امليزانية واعسددددددددددددددا احملاسددددددددددددددبية خم لفة. وللسددددددددددددددنة املن هية يف 

ال وفيق بني املبالا الفعلية املعد   لى نفا أسدددددددددددددداس امليزانية املنق ة واملبالا الفعلية  مت ،2015ديسددددددددددددددمبرب/كانون اعول  31 يف
 الوارد  يف ك   ال دفقات املالية. ويرد هما ال وفيق يف ما يلي:

 
 2016ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع التمويل االستثمار التشايل 
     

 525,026 - - 525,026 املبالا الفعلية القابلة للمبقارنة
 54,889 - - 54,889 الفروق اعساسية

 (1,158,139) - (20,879) (1,137,260) فروق شريقة العر 
 695,471 - - 695,471 فروق ال يانات

     
 117,247 - (20,879) 138,126 المبلف الفعلي على كشف التدفقات المالية

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع التمويل االستثمار التشايل 
     

 585,074 - - 585,074 املبالا الفعلية القابلة للمبقارنة
 23,379 - - 23,379 الفروق اعساسية

 (1,426,781) - (89,788) (1,336,993) فروق شريقة العر 
 698,190 - - 698,190 فروق ال يانات

     
 (120,138) - (89,788) (30,350) المبلف الفعلي على كشف التدفقات المالية

 
حتدث الفروق اعسدددددددداسددددددددية بسددددددددبب ا خ الفات بني أسدددددددداس ا سدددددددد  قاق املعدل المي يد   املبالا الفعلية القابلة  24-3

 للمبقارنة مع امليزانية، وأساس ا س  قاق الدا   لل  و  املالية. 
 
 السابقة.  زانية للف  امليو د ظهرت الفرو ات يف ال و ي  مع مش  ال دفقات املالية  مد السنة للنفقات املدرجة يف  24-4
 
و د ن ددددديت الفروق يف شريقة العر  بسدددددبب ا خ الفات يف أسددددداليب ال نسددددديق وال صدددددني  املع مبد  لعر  ك ددددد   24-5

ال دفقات املالية وك دددد  املقارنة بني امليزانية واملبالا الفعلية، لا يف ذلك اسدددد سدام سددددعر صددددر  امليزانية يف ك دددد  املقارنة بني 
                                                           

، ويف   أن 2016بعني ا   بار ال  الي  ملر  واحد  املرتبطة بال غري ال  وي واليت مت ت بدها يف  ام  2017و 2016ييخم تفصدددددددددددددددي  امليزانية املع مبد  بني   1
 مجيع الربامم اعخرى ت  بد النفقات بال ساوي شوال ف   السن ني. 
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املبالا الفعلية. وت دددمب  الفروق يف شريقة العر  أيضدددا تلك النامجة  ن أنواع العمبليات ةري املدرجة يف امليزانية. وين دددي امليزانية و 
أه   نصر لفروق شريقة العر   ن حقيقة أن اإليرادات ليس  مدرجة يف امليزانية. وباإل افة إأ ذلك، ي   إدراج القلي  من 

  يمبة يف حني أهنا   ت مب  أي أن طة متويلية.أن طة ا س ثمبار يف ميزانية املن
 
تن ددددددددددددددي فروق ال يانات بسددددددددددددددبب حقيقة أنه ي عني اإلبالغ  ن مجيع اعموال عةرا  ال قارير املالية، ول ن   ي    24-6

م  امل  د  يف  إدراجها يف امليزانية النهائية املع مبد . فعلى سددددبي  املثال،   ي   تضددددمبني حسددددابات اعمانة والربنامم اإلمنائي ل
 امليزانية النهائية املع مبد ، ول ن ي   تقدميها يف همد ال  و  املالية. 

 
 تحليل التباينات بيا الميزانية والمبالف الفعلية

 
املبالا متث  الفروق اجلوهرية بني امليزانية املع مبد  وامليزانية املعدلة فقا املبالا اليت مت ترحيلها من ف   السددن ني السددابقة و  24-7

العوام  ال الية لسدددددددددددددد ويات  . ودفع 2016، لا أنه   توجد  مبليات نق  سددددددددددددددنوية يف الباب للعام 2017املرحلة إأ العام 
: )أ( مسدددد ويات امليزانية املع مبد   )ب( امل طلبات العامة لل دفق النقدي والسدددديولة  )ج( تنفيم 2016م اسدددد سدام امليزانية يف  ا

 (.FC 166/7 الوثيقة) 2017-2016برنامم  مب  املنيمبة وامليزانية لف   
 
 إنفاقاملنق ة، ما يعب  دو ر أمري ي مقارنة بامليزانية مليون 51.3يف اإلنفاق بقيمبة  نقصكان هنام  2016يف  ام  24-8

ع ذلك جزئيا إأ . ويرجالثانية اد  من السددنة  أ  من ف   السددن ني  اعوأيف املائة. وي ون اإلنفاق يف السددنة  90إمجاي بنسددبة 
إدار  امليزانية  لى أسددددددددددداس ك  سدددددددددددن ني  لى حسددددددددددداب إجراءات مث  ال حي  ال لقائي للوفورات داخ  اع سدددددددددددام،  ن شريق 

  .يف اإلنفاق أيضا  بال  و ت يف ال نفيم النقصإأ السنة الثانية من الف   املالية. وي يثر  املسصصات،
 
، لا يف 2017-2016من امليزانية املسطا  ا لف    2017أهن  سدددينفقون حصددد ه  لعام وأكد املسددد ولون  ن امليزانية  24-9

 . 2016ذلك املبالا املرحلة من أموال  ام 
 

 اليت مت إبالغ جلنددة املدداليددة  نهددال دد  سدددددددددددددن ني  امل و عددة ا جتدداهددات 2016وي بع اإلنفدداق حبسددددددددددددددب أبواب امليزانيددة يف  ددام  24-10
 اد  تنسددددددددددددديق إ . وتعود أمنا  اإلنفاق همد  ند مقارن ها بامليزانية لال قومييةل املنق ة، إأ(FC166/6 الوثيقة) 2017مارس/آذار  يف

 . ال نفيم و ائعملعاجلة املفصلة  خطا العمب 
 

هو الفرق بني امليزانية املنق ة وصددايف معدل اإلنفاق  2016ووفقا  لملك، فإن مسدد وى اسدد سدام امليزانية جلمبيع اعبواب يف  ام 
 يف امليزانية  لى الن و ال اي: 

 
لاملسددامهة يف القضدداء  لى اجلوع وانعدام اعمن الغمائي وسددوء  1صددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  بلا (1)

 مليون دو ر أمري ي 42.5  من امليزانية املنق ة اليت تبلا %87.1مليون دو ر أمري ي، أي  37ال غميةل 
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لزياد  وحتسدددددددني وتوفري السدددددددلع وامدمات من الزرا ة والغابات  2بلا صدددددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (2)
من امليزانية املنق ة اليت  يف املائة 90.8مليون دو ر أمري ي، أي  91.6ومصددددددددايد اعمسام بطريقة مسدددددددد دامةل 

 مليون دو ر أمري ي  101تبلا 
 

مليون دو ر أمري ي،  29.3لاحلد من الفقر يف املناشق الريفيةل  3بلا صدددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (3)
 مليون دو ر أمري ي  33يف املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  88.8أي 

 
مليون  47.3لمت ني ني  زرا ية وةمائية أكثر مشو  وفعاليةل  4بلا صددددددددددددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (4)

 مليون دو ر أمري ي  52.8يف املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  89.6دو ر أمري ي، أي 
 

لزياد   در  سددب  العيش  لى الصددمبود أمام ال هديدات واعزماتل  5بلا صددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (5)
  مليون دو ر أمري ي 25.5يف املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  92.5مليون دو ر أمري ي، أي  23.6

 
مليون دو ر أمري ي،  25لاجلود  ال قنية واملعار  وامدماتل  6بلا صددددددددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (6)

 مليون دو ر أمري ي  29.6يف املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  84.6أي 
 

يف املددائددة  88.2مليون دو ر أمري ي، أي  34.3لال و يددةل  8بلا صدددددددددددددددايف معدددل اإلنفدداق يف امليزانيددة للبدداب  (7)
 مليون دو ر أمري ي  38.9امليزانية املنق ة اليت تبلا  من

 
 مليون دو ر أمري ي، أي 14.2لت نولوجيدددا املعلومددداتل  9بلا صددددددددددددددددايف معددددل اإلنفددداق يف امليزانيدددة للبددداب  (8)

 مليون دو ر أمري ي  17.7يف املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  79.8
 

 ل حوكمبة منيمبة اعةمية والزرا ة وإشددددددددددددددرافها وتوجيههال 10بلا صددددددددددددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (9)

 مليون دو ر أمري ي  39.3من امليزانية املنق ة اليت تبلا  %78.9مليون دو ر أمري ي، أي  31
 

 88.6 مليون دو ر أمري ي، أي 32.3لإدار  كف   وفعالةل  11بلا صددددددددددددددايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  (10)
 مليون دو ر أمري ي.  36.5املائة من امليزانية املنق ة اليت تبلا  يف

 
 14لاإلنفاق الرأمسايل، والباب  13لبرنامم ال عاون ال قبل، والباب  7وسي   ترحي  امليزانيات ةري املنفقة من الباب  24-11

 ، وبال اي فإهنا   ت دي إأ تباين مقاب  امليزانية.2017حىت  ام  لاإلنفاق اعمبل ب    كام 
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 األطراف ذات الصلة :25 اإليضاح
 
ملن هية اكان جممبوع ال عويضدددددددددددددات وامل افآت ملوظفي اإلدار  الرئيسددددددددددددديني وةريه  من موظفي اإلدار  العليا، للسدددددددددددددنة  25-1
  كمبا يلي: 2015ديسمبرب/كانون اعول  31والسنة املن هية يف  2016ديسمبرب/كانون اعول  31 يف
 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

عدد  عدد األشخاص مجموعة الموظفيا
 االستحقاقات التعويضات المناصب

معاشات 
التقاعد 
والخطط 
 الصحية

مجموع 
 التعويضات

القروض 
غير 

 المسددة
         

2016 3 4 814 198 152 1,164 18 
        

2015 3 3 811 147 152 1,110 29 
 
موظفو اإلدار  الرئيسدددددديون ه  املدير العام ونائب املدير العام، حيث إهن  خمولون ب سطيا أن ددددددطة املنيمبة وتوجيهها  25-2

وخالل  دون حتديد ال عيينات بيشددددددساص.ا دولة  ضددددددو  194و ددددددبطها وه  ي  مبلون املسدددددد ولية  ن ذلك. وي  ون امل متر من 
، مت تيسيا منصب جديد لنائب املدير العام للربامم، ومت شغ  منصب نائب املدير العام للعمبليات م   ا من  ب  2016  ام

 موظ  مس ول.
 
 وةريها من املنح، ال عينيت مب  ال عويضات صايف املرتبات وتسوية مقر العمب . وت مب  ا س  قا ات البد ت مث   25-3

وإ انات اإلجيار، ومنح ال علي ، وت الي  شددددددد ن اعم عة ال دددددددسصدددددددية. وت دددددددمب  خطا ال قا د والصددددددد ة مسدددددددامهة املنيمبة 
 ي علق رطة ال قا د وخطة الص ة.  ما يف
 
خرى ما بعد قا ات أوي يه  ك  من موظفي اإلدار  الرئيسيني وأفراد أسره  وةريه  من موظفي اإلدار  العليا،  س   25-4

ال وظي  بنفا مس وى املوظفني املخرين. وه  ء اعفراد ه  أيضا أ ضاء  اديني يف الصندوق امل  م للمبعاشات ال قا دية 
ن همد ا سدددد  قا ات   مي ن  ياسددددها ب دددد   موثوق  لى مسدددد وى الفرد أو اجلمبا ات الفر ية، إملوظفي اعم  امل  د ، ولا 

 ال    املمكور أ الد. ي   إدراجها يف   
 
املقصددددددددود بالسددددددددل  هو املدفو ات املقدمة  لى حسدددددددداب ا سدددددددد  قا ات، مث  املنح ال عليمبية، وفقا لقوا د ولوائح  25-5

 املوظفني، و  ي ن هنام أي منها ملوظفي اإلدار  الرئيسيني. وت وفر مث  همد السل   لى نطاق واسع ملوظفي املنيمبة. 
 

 األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير :26 اإليضاح
 
اعول  ديسمبرب/كانون 31، هو 2016تاريخ إ داد ال قرير لل  و  املالية للمبعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام  26-1

مليزانية وتاريخ ا. و  حتدث يوم ال و يع  لى همد احلسددددددابات أية و ائع مادية إجيابية أو سددددددلبية مسدددددد  قة بني تاريخ بيان 2016
 .اإلذن بإصدار ال  و  املالية لا ي ثر  لى همد ال  و 

 


