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 مجهورية الفلبني 
 هيئة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenueمدينة كيزون، الفلبني ، 

 
 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 
 

 للدول األعضاء إلى مؤتمر منظمة األغذية والزراعة
 

 مراجع الحساباترأي 
 
لقد قمنا مبراجعة الكشـــــــــوف املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واليت تتكون من كشـــــــــف املركز املايل  

، وكشــــف األداء املايل، وكشــــف التغريات يف صــــايف األصــــول/الســــندات، وكشــــف 2018ديســــمرب/كانون األول  31حىت 
الغ الفعلية للســــــــــــــنة املنتهية يف ذلك التاريخ، ومالحظات عن التدفقات املالية، وكشــــــــــــــف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملب

 الكشوف املالية، مبا يف ذلك موجز عن أهم السياسات احملاسبية.
 
وحنن نرى أن الكشــــــوف املالية املرفقة، تعرض بصــــــورة منصــــــفة مجيع اجلوانب املادية واملركز املايل ملنظمة األغذية  

، وأداءها املايل، والتغريات يف صــــــايف األصــــــول/الســــــندات، 2018ديســــــمرب/كانون األول  31والزراعة لألمم املتحدة حىت 
ة والتدفقات املالية، واملقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للســـــنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك طبًقا للمعايري احملاســـــبي

 الدولية للقطاع العام.
 

 أساس الرأي
 
راجعة وفًقا للمعايري الدولية ملراجعة احلســــــــــــــابات الصــــــــــــــادرة عن جملس املعايري الدولية ملراجعة لقد أجرينا هذه امل 

احلسابات والضمان. وإن املسؤوليات امللقاة على عاتقنا مبوجب تلك املعايري موضحة يف القسم بشأن مسؤوليات املراجع 
ون عن منظمة األغذية والزراعة، وفًقا للمتطلبات عن مراجعة الكشــــــــــــوف املالية من التقرير الذي أعددناه. وحنن مســــــــــــتقل

األخالقية ذات الصــــــــلة مبراجعتنا للكشــــــــوف املالية، وقد أوفينا مبســــــــؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا هلذه املتطلبات. وحنن 
 نعتقد أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتشكل أساًسا لرأينا.
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 والمكلفين بالحوكمة عن الكشوف الماليةمسؤوليات اإلدارة 
 
تقع على عاتق اإلدارة مسؤولية إعداد هذه الكشوف املالية وعرضها بأمانة وفًقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع  

رية، العام، والضـــوابط الداخلية اليت ترى اإلدارة أ�ا ضـــرورية لكي يتســـىن إعداد الكشـــوف املالية اخلالية من األخطاء اجلوه
 سواء كانت نامجة عن االحتيال أو اخلطأ.

 
وتقع على عاتق اإلدارة، عند إعداد الكشــــــــوف املالية، مســــــــؤولية تقييم قدرة املنظمة، كشــــــــاغل مســــــــتمر، على  

االستمرار يف اإلفصاح، حسب االقتضاء، عن املسائل ذات الصلة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية للمحاسبة 
 إلدارة تعتزم تصفية املنظمة أو وقف عملياهتا، وأنه ال يوجد بديل واقعي لديها للقيام بغري ذلك.ما مل تكن ا

 
وتقع مســــــــــــــؤولية اإلشــــــــــــــراف على عملية إعداد التقارير املالية ملنظمة األغذية والزراعة على عاتق املســــــــــــــؤولني  

 احلوكمة. عن
 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة الكشوف المالية
 
ــــــــــــــأن الكشوف املالية ككل خالية من األخطاء املادية، سواء   تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيدات معقولة بـ

كانت نامجة عن االحتيال أو اخلطأ، وإصــــدار تقرير ملراجع احلســــابات يتضــــمن رأينا. وإن التوصــــل إىل تأكيدات يشــــكل 
احلســـــــــــابات اليت أجريت وفًقا للمعايري الدولية ملراجعة درجة عالية من الضـــــــــــمان، ولكنه ليس ضـــــــــــمانًا بأن عملية مراجع 

احلســــــابات ســــــيكشــــــف دائًما عن وجود أخطاء جوهرية عند وجودها. وميكن أن تنشــــــأ األخطاء عن االحتيال أو اخلطأ، 
 وهي تعترب مادية إذا كان من املتوقع أن تؤثر، بصــــــــورة فردية أو مبجملها، بشــــــــكل معقول على القرارات االقتصــــــــادية اليت

 يتخذها املستخدمون على أساس هذه الكشوف املالية.
 
وكجزء من عملية مراجعة احلســــــابات ووفًقا للمعايري احملاســــــبية الدولية، منارس احلكم املهين وحنافظ على الشــــــك  

 املهين طوال عملية مراجعة احلسابات. ونقوم أيًضا مبا يلي:
 

املالية، ســــــــــواء كانت نامجة عن االحتيال أو اخلطأ، ونصــــــــــمم حندد ونقيم خماطر األخطاء املادية يف الكشــــــــــوف  •
وجنري عمليات مراجعة تســـــــــــــتجيب لتلك املخاطر، وحنصـــــــــــــل على أدلة أثناء مراجعة احلســـــــــــــابات تكون كافية 
ومالئمة لتشـــكيل أســـاس يســـتند إليه رأينا. وإن خطر عدم اكتشـــاف األخطاء املادية النامجة عن االحتيال أعلى 

ن اخلطــأ، مبــا أن االحتيــال قــد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو اإلغفــال املقصــــــــــــــود، أو من تلــك النــامجــة ع
 .التحريف، أو ختطي الضوابط الداخلية

وحنصـــــل على فهم للضـــــوابط الداخلية ذات الصـــــلة مبراجعة احلســـــابات من أجل تصـــــميم إجراءات مراجعة مالئمة  •
 .ي يف فعالية الضوابط الداخلية ملنظمة األغذية والزراعةلكل ظرف من الظروف، ولكن ليس لغرض التعبري عن رأ

ونقيم مالءمة الســــياســــات احملاســــبية املســــتخدمة، وما إذا كانت التقديرات احملاســــبية اليت أجرهتا اإلدارة تقديرات  •
 .معقولة، فضًال عن تقييم عرض الكشوف املالية من ِقبل اإلدارة
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أ االســتمرارية للمحاســبة، اســتناًدا إىل أدلة مراجعة احلســابات اليت مت ونســتنتج مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة ملبد •
احلصـــــول عليها، ســـــواء كان هناك عدم تأكد مادي يتعلق باألحداث، أو أن هناك ظروفًا قد تثري شـــــكوًكا كبرية 

باه يف بشــــــأن قدرة املنظمة على االســــــتمرار. وإذا اســــــتنتجنا أن هناك عدم تأكد مادي، فإننا ملزمون بلفت االنت
تقرير مراجع احلســــابات إىل اإلفصــــاحات يف الكشــــوف املالية، أو تغيري رأينا إذا كانت هذه غري كافية. وتســــتند 

 استنتاجاتنا إىل أدلة مراجعة احلسابات اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقرير مراجع احلسابات اخلاص بنا.
وحمتواها، مبا يف ذلك اإلفصـــــــــاحات، وما إذا كانت الكشـــــــــوف ونقيم العرض العام للكشـــــــــوف املالية، وهيكلها  •

 املالية متثل املعامالت واألحداث ذات الصلة، بطريقة حتقق عرًضا أميًنا.
 
وحنن نتواصـــــــــل مع أولئك املســـــــــؤولني عن احلوكمة يف ما يتعلق، من بني مجلة أمور أخرى، بالنطاق املخطط له،  

 أوجه القصور اهلامة يف الضوابط الداخلية اليت حنددها أثناء عملية مراجعة احلسابات.وتوقيته، ونتائجه اهلامة، مبا يف ذلك 
 

 األخرى والتنظيمية تقرير عن المتطلبات القانونية
 
نرى كذلك أن املعامالت اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، أو اليت اختربناها كجزء من مراجعة  

 ا، كانت متفقة، يف كل جوانبها اهلامة، مع الالئحة املالية للمنظمة.احلسابات اليت أجريناه
 
ا مبوجب املادة   من الالئحة املالية تقريرًا مطوًال عن مراجعة احلســـــــــابات اليت أجريناها  9-12وقد أصـــــــــدرنا أيضـــــــــً

 ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
 
 

Michael G. Aguinaldo 
 رئيس هيئة مراجعة الحسابات

 جمهورية الفلبين
 مراجع الحسابات الخارجي

 
 

 مدينة كيزون، الفلبين
 2019 تموز/يوليو 5

 
 

Quezon City, Philippines 

5 July 2019  
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 2018الكشوف المالية لعام 
 

 اعتماد الكشوف المالية
 
 

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

 
Dilek Macit 

 املدير العام املساعد
 إدارة اخلدمات املؤسسية

 
 

 موافق عليها:
 

 
 جوزيه غرازيانو دا سيلفا

 املدير العام
 
 
 2019 متوز/يوليو 5
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 بيان المدير العام
 
من الالئحة املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)، يشــــــــــــــّرفين أن أحيل إىل  11مبوجب املادة  

، من أجل اعتمادها. وقد أعدت الكشــوف 2018ديســمرب/كانون األول  31املؤمتر الكشــوف املالية عن الســنة املنتهية يف 
 .الالئحة والقواعد املالية للمنظمةاملالية مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومبوجب 

 
اعتماد املعايري احملاســــــــــــــبية الدولية للقطاع العام التقارير املالية للمنظمة يف جماالت األصــــــــــــــول  توحيد وقد عزز 

 .ا من ناحية اإلبالغ يف مجيع منظمات منظومة األمم املتحدة، وهي جماالت ضعيفة تارخييً واخلصوم
 
 أمام األجهزة الرئاســـــــــــية عن الرقابة الداخلية ئحة املالية، يعّد املدير العام مســـــــــــؤوًال من الال 1-10ومبوجب املادة  

 .ا على االقتصاد، والوصاية الفعالة على األصول املادية للمنظمةللمنظمة، من أجل ضمان فعالية اإلدارة املالية وحرصً 
 
ا مع املســـــــتويات داخل املنظمة، متاشـــــــيً ومتارس إجراءات الرقابة واملســـــــاءلة الداخلية بشـــــــكل مســـــــتمّر على كافة  

االشـــرتاطات املنصـــوص عليها يف ســـياســـة املســـاءلة للمنظمة. وحتدد هذه الســـياســـة العناصـــر اليت يتألف منها نظام الرقابة 
 .الداخلية يف املنظمة

 
شـــاملة وواســـعة  ومت إصـــدار بيان الرقابة الداخلية مع الكشـــوف املالية الســـنوية. وقد أُعد البيان بناًء على مراجعة 

 .النطاق للضوابط الداخلية من جانب املديرين، باإلضافة إىل توصيات آليات الرقابة الداخلية واخلارجية للمنظمة
 
وتواصل املنظمة تعزيز التزامها حنو حتقيق الشفافية وصون األموال املوكلة إليها من خالل إحراز التقدم يف إدخال  

 وتعزيز سياسة املساءلة، واسرتاتيجيات االستثمار املتنوعة واحلكيمة.حتسينات على عملية صون األصول، 
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 بيان الرقابة الداخلية
 

 نطاق المسؤولية
 
يتوىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة مســـــــــؤولية احلفاظ على نظام ســـــــــليم للرقابة الداخلية يدعم حتقيق رؤية  

مبوجب دســـــــــــتور املنظمة  إليها للمســـــــــــؤوليات املوكلة موال واألصـــــــــــول، وفقً املنظمة وغاياهتا وأهدافها، مع احلفاظ على األ
 .واللوائح العامة واللوائح املالية واألجهزة الرئاسية

 
 الغرض من نظام الرقابة الداخلية

 
يهدف نظام الرقابة الداخلية إىل احلد من املخاطر وإدارهتا بدًال من إزالتها، وإىل زيادة احتمال حتقيق ســـــــــياســـــــــات  

املنظمة وأهدافها وغاياهتا. ولذلك فإنه يوفر ضـــــــــــــمانًا معقوًال وليس مطلًقا للفعالية. ويقوم نظام الرقابة الداخلية على عملية 
تيب أولوياهتا لتحقيق والية املنظمة وأهدافها، ولتقييم احتمال حتقيق تلك املخاطر مســـــــــــــتمرة هتدف إىل حتديد املخاطر وتر 

وتأثريها إذا ما حتققت، وإدارهتا بكفاءة وفعالية وبشـــــــــــكل اقتصـــــــــــادي. وقد ُوضـــــــــــع نظام الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية 
 ، وحىت تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.2018ل ديسمرب/كانون األو  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1والزراعة للسنة من 

 
وموظفي منظمة األغذية  املديرينويغطي نظام الرقابة الداخلية مجيع جوانب أنشـــــــــــطة املنظمة. ويُطلب من مجيع  

والزراعة اســـتخدام الضـــوابط الداخلية لوضـــع االســـرتاتيجيات والســـياســـات والعمليات واخلطط، وتنفيذها ورصـــدها، هبدف 
 :االستفادة من املزايا التالية

 
وضــــــــــــع ضــــــــــــوابط تســــــــــــتجيب بفعالية وكفاءة للمخاطر التشــــــــــــغيلية واملخاطر األخرى اليت تواجه حتقيق  (أ)

 ؛املنظمة أهداف

 احلفاظ على موثوقية املعلومات املالية وغري املالية ومالءمتها وتوقيتها؛و  (ب)

حتسني مراعاة االلتزامات القانونية أو التشريعية أو التنظيمية؛ واملعايري األخالقية ملنظمة األغذية والزراعة؛ و  (ج)
 ولوائحها الداخلية؛

واء كانت بســـبب اجلهود املضـــللة أو األخطاء اليت ميكن يف األصـــول واملوارد، ســـ الفاقد واملهدراحلد من و  (د)
 جتنبها أو سوء اإلدارة أو سوء االستخدام أو االحتيال؛

بني البلدان األعضــــــــاء وأصــــــــحاب املصــــــــلحة اآلخرين، يف ما يتعلق مبوثوقية يف ما الثقة  اســــــــتدامة وزيادة (هـ)
 .وكفاءة نظم إدارة املنظمة

 
 إطار المخاطر والرقابة

 
نظمة األغذية والزراعة ضــوابطها الداخلية ضــمن إطار شــامل للســياســات وفقاً للمكونات اخلمســة إلطار تدير م 

عمل جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (بيئة الرقابة، وإدارة املخاطر، وأنشــطة الرقابة، واملعلومات واالتصــاالت، 
راعة مجيع جوانب الضوابط الداخلية، مبا يف ذلك املساءلة، وإدارة وأنشطة الرصد). ويغطي إطار عمل منظمة األغذية والز 
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املخاطر، وأنشطة الرقابة، ومنع االحتيال والكشف عنه، والسلوك األخالقي. ويقدم الفريق املعين باإلدارة التنفيذية والرصد 
الداخلية يف املنظمة. ويوفر جملس اإلشراف الرفيع املستوى مع مسؤوليات اإلبالغ والتصعيد اليت حتددها سياسات اإلدارة 

الرقابة الداخلية، الذي يرأســـــه نائب املدير العام (العمليات)، التنســـــيق واحلوكمة الداخلية للمبادرات ذات الصـــــلة بالرقابة، 
ة بينما يدير مكتب االســـــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ســـــياســـــات املنظمة بشـــــأن املســـــاءلة وإدارة املخاطر وإطار الرقاب

 الداخلية، باإلضافة إىل قيادة عملية إعداد تقارير الرقابة الداخلية.
 
عمال األمكاتب ســــــاســــــة إىل احللمراقبة لويتم تعيني تصــــــميم اإلجراءات واألدوات اخلاصــــــة باألعمال اخلاضــــــعة  

 .عن تسهيل الرصد التشغيلي واإلبالغ أيًضاسؤولة املبالشركات  اصةاخل
 
إلطار الرقابة الداخلية على عاتق املديرين املباشــــرين يف املقر الرئيســــي واملكاتب امليدانية. وتقع مســــؤولية االمتثال  

ا أن مجيع موظفي املنظمة واالســتشــاريني واملتعاقدين والشــركاء ســيســرتعون انتباه املنظمة إىل قضــايا  ومع ذلك، يُتوقع أســاســً
 رى، مثل مكتب املفتش العام.الرقابة، من خالل املشرفني عليهم أو القنوات القائمة األخ

 
وتلتزم املنظمة بإدارة املخاطر بكفاءة ومســــــــــــؤولية، وضــــــــــــمان حتديد املخاطر الكبرية وتقييمها ومراقبتها/احلّد من  

آثارها، واإلبالغ عنها بطريقة تعزز قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها والفوائد واألغراض اليت يتوقعها أصــــــحاب املصــــــلحة. 
 إدارة املخاطر يف املمارسات احلالية وأساليب العمل حبيث تشكل جزءاً من ثقافة املنظمة.وجيب أن تدمج 

 
 استعراض الفعالية

 
 :استعرض بصفيت املدير العام فعالية نظام الرقابة الداخلية. ويعتمد استعراضي على ما يلي 
 

، ومدير الديوان، اليت يقدمون املســـــــــــاعدينواملديرين العامني التمثيل من قبل نواب املدير العام،  رســـــــــــائل (أ)
فيها تأكيدات على تطبيق نظم اإلدارة والرقابة يف املنظمة بطريقة منهجية وفعالة عرب الوحدات التنظيمية 

  اخلاضعة لقيادهتم؛

عب يف مجيع أحناء املنظمة، وخطط حتســـــني و  (ب) حتليل اســـــتبيانات الرقابة الداخلية اليت أجنزهتا املكاتب والشـــــُ
 الرقابة الناجتة عن ذلك؛

، واملســــــــؤول عن املراجعةاالســــــــتنتاجات والتوصــــــــيات الواردة يف التقارير الســــــــنوية للمفتش العام، وجلنة و  (ج)
 الشؤون األخالقية وأمني املظامل، ومكتب التقييم؛

 داريةاإل رســــــــــــــائلالو املالحظات واالســــــــــــــتنتاجات والتوصــــــــــــــيات اليت قدمها املراجع اخلارجي يف تقريره، و  (د)
 األخرى؛ والتقارير

 الرصـــد املؤســـســـياملســـائل األخرى اليت لفتت انتباهي خالل العام، على ســـبيل املثال البيانات من نظم و  (ه)
 .مثل لوحة التحكم للرصد التشغيلي
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التابعة هلا، وعملية املراجعة اخلارجية، ومكتب  املراجعةوتســــــتفيد املنظمة كذلك من أنشــــــطة املفتش العام، وجلنة  
 اإلشرافالتقييم التابع هلا، ووحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة، وكذلك من أعمال أجهزهتا الرئاسية اليت متارس 

 .ةوتدعم تنفيذ إطار الرقابة الداخلي
 
املســــــتمرة يف إدارة املخاطر والرقابة الداخلية، وهي تبلغ وتلتزم منظمة األغذية والزراعة بعملية التطوير والتحســــــني  

 يف التقارير الواردة أدناه عن اإلجراءات املتخذة والتحسينات املتوقعة يف مخسة جماالت رئيسية.
 

 إدارة المخاطر على مستوى المنظمة
 

 2018اإلجراءات المتخذة في عام 
 
لدى منظمة األغذية والزراعة سياسة مؤسسية معتمدة منذ عدة سنوات بشأن إدارة املخاطر، وقد مت دمج إدارة  

املخاطر يف عمليات التخطيط واألعمال مثل دورة املشـــــــــــروع من خارج امليزانية وأطر الربجمة القطرية. ومت وضـــــــــــع ســـــــــــجل 
املخاطر الرئيســـــية اليت تواجه املنظمة و�جها لتخفيف ، وهو حيدد 2016للمخاطر املؤســـــســـــية على مســـــتوى عاٍل يف عام 

احتمال حدوثها أو آثارها. ويف حني أنه لدى املنظمة أســــــاس يتكون من إطار إدارة املخاطر املؤســــــســــــية املعمول به، فإنه 
ق على �ج من املســـــــــــلم به أن هناك حاجة إىل مزيد من اإلجراءات لتعزيز املمارســـــــــــات يف مجيع أحناء املنظمة. ومت االتفا

، إلدخال عملية أكثر رمسية إلدارة املخاطر على مســــــــــــــتوى املنظمة واإلبالغ عنها، مع مراعاة 2018تدرجيي، خالل عام 
احلاجة إىل إجراءات لبناء القدرات من أجل ضــــــــــــمان اســــــــــــتدامة العمليات. وكجزء من هذه اخلطط، مت اختاذ اإلجراءات 

 :2018التالية يف عام 
 

وبناء القدرات ملمارســات اإلدارة اجليدة للمخاطر على مســتوى كل إقليم، وكذلك قطاعات زيادة الوعي  أ)(
 الرئيسي؛ املقرّ 

إعداد ســــــــــــــجالت املخاطر للمكاتب اإلقليمية ومكاتب نائيب املدير العام وإدارة التنمية االقتصــــــــــــــادية  ب)(
 واالجتماعية.

 
 2019اإلجراءات المخطط لها في عام 

 
 ، مع مبادرات مرّكزة تشمل ما يلي:2019سيستمر تعزيز إدارة املخاطر يف املنظمة خالل عام  
 

حتديث شــامل لســجل املخاطر املؤســســية لتوفري التكامل مع املخاطر احملددة يف إعداد ســجالت املخاطر  أ)(
انعكاس التغيريات يف القطاعية واإلقليمية ومن خالل عمليات اإلبالغ عن الرقابة الداخلية، مبا يضـــــــــــمن 

 بيئة املخاطر؛

إجراءات أخرى هتدف إىل زيادة الوعي بشــــأن املخاطر املؤســــســــية وممارســــات إدارة املخاطر، مبا يف ذلك  ب)(
 ورش العمل للموظفني املعنيني؛
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تشـــــــــــجيع اإلدارة املنتظمة للمخاطر من خالل إعداد ســـــــــــجالت املخاطر جلميع مكاتب املنظمة، مبا يف  ج)(
ئف املقّر الرئيســــــــــــــي واملكاتب امليدانية. وســــــــــــــتدمج العملية ما بني حتديد املخاطر واحلّد منها ذلك وظا

 ورصدها واإلبالغ عنها يف عمليات التخطيط واإلبالغ احلالية من أجل ضمان التآزر؛

 .2020بدء عملية تؤدي إىل صياغة بيان تقبل املخاطر املؤسسية يف عام  (د)

 
 والكشف عنه االحتيالمنع 

 
 2018اإلجراءات المتخذة في عام 

 
لدى منظمة األغذية والزراعة إطار سياسة صارم "ال يسمح بالتسامح مطلًقا"، وقدرة قوية على التحقيق ملكتب  

لتحســـــــــــني الوعي بشـــــــــــأن االحتيال  2018املفتش العام. وللبناء على هذا األســـــــــــاس، مت تنفيذ مبادرتني مرتابطتني يف عام 
 :وتقدمي التقاريروالوقاية منه وكشفه 

 
تقييم على مســـــــــتوى املنظمة ألوجه الضـــــــــعف ملخاطر االحتيال يف مجيع أحناء املنظمة، أدى إىل وضـــــــــع  (أ)

 اسرتاتيجية وخطة عمل للوقاية من االحتيال على مستوى املنظمة؛

وضـــــــع اإلرشـــــــادات واألدوات وتنمية القدرات من أجل إعداد خطط منع االحتيال والكشـــــــف واإلبالغ  (ب)
 عنه، على مستوى املنظمة واملستوى القطري.

 
 2019اإلجراءات المخطط لها في عام 

 
، ملواصــلة تقدمي الدعم اللتزام املنظمة بســياســة عدم التســامح 2019من املزمع اختاذ املزيد من اإلجراءات يف عام  

 واألهم من ذلك:املطلق مع االحتيال، وتنفيذ اسرتاتيجيتها وخطة عملها للوقاية من االحتيال. 
 

إطالق أداة خمصــــــــصــــــــة إلعداد خطط منع االحتيال، ومراقبتها واإلبالغ عنها بواســــــــطة املكاتب القطرية  (أ)
  العمل؛ وأساليب

مواصلة اإلجراءات يف جمال التوعية وحتسني املعرفة بشأن تدابري الرقابة اليت تتخذها املنظمة ملنع االحتيال  (ب)
 وكشفه واإلبالغ عنه. 
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 الكفاءات والقدرات في المناصب الخاضعة لمراقبة حساسة
 

 2018اإلجراءات المتخذة في عام 
 
واصــلت املنظمة الرتكيز على رفع مســتوى كفاءات وقدرات األدوار احلامسة يف جمال تشــغيل نظام الرقابة الداخلية  

 :2018مت القيام مبا يلي يف عام على وجه اخلصوص، يف العمليات واملهام الرباجمية واإلدارية يف مجيع املواقع. و 
 

تطوير دورتني جديدتني للتعلم اإللكرتوين، إلزاميتني جلميع املوظفني، إحدامها تعرض املفاهيم األســـــاســـــية  أ)(
للضــــــــــوابط الداخلية واملســــــــــؤوليات ذات الصــــــــــلة ملوظفي املنظمة، واألخرى عن منع االحتيال وغريه من 

 ممارسات الفساد، وكيفية الوقاية منها وكشفها واإلبالغ عنها. 

مركزة مللء املناصـــــــــــــب احلامسة للرقابة الداخلية على وجه الســـــــــــــرعة، وال ســـــــــــــيما يف املكاتب  بذل جهود ب)(
 امليدانية. 

 
 2019اإلجراءات المخطط لها في عام 

 
 2019ســـــتتواصـــــل اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات واملعارف واملهارات املتعلقة بوظائف الرقابة الرئيســـــية يف عام  

 من خالل:
 

خمصــــص ودعم خمصــــص للمكاتب القطرية، يتم تقدميه مباشــــرة من قبل أصــــحاب العمليات من  تدريب أ)(
 وظائف املقّر الرئيسي أو املوظفني اخلارجيني؛

 التخطيط للموارد البشرية وخاصة املكاتب امليدانية؛ تعزيز ب)(

ومهــارات إدارة امليزانيــة املنتظم لــدورات التعلم اإللكرتوين القــائمــة بشـــــــــــــــأن دورة إدارة املشــــــــــــــروع  الرتويج ج)(
 ي املسؤوليات الوظيفية إلدارة املشاريع وامليزانية ورصد االمتثال.و للموظفني ذ

 
 المساءلة والرقابة اإلدارية

 
 2018اإلجراءات المتخذة في عام 

 
يكتسي وعي املدراء واملوظفني مبسؤوليتهم عن تنفيذ الضوابط الداخلية السليمة، مبا يتماشى مع سياسة املساءلة  

، اضــــــــــــــطلعت 2018بيئة الرقابة الداخلية القوية. ويف عام إىل وإطار الرقابة الداخلية لدى املنظمة، أمهية كبرية بالنســــــــــــــبة 
 املنظمة بعدة مبادرات ذات صلة:

 
 إطار الرقابة الداخلية للمنظمة، مبا يعكس األدوار واملسؤوليات واهليكل التنظيمي احملّدث؛مراجعة  أ)(
تعزيز القدرات املخصــــــــــــــصــــــــــــــة لدعم الرقابة واالمتثال الداخليني، ال ســــــــــــــيما يف ما يتعلق مبنع االحتيال  ب)(

 والعمليات اإلدارية الرئيسية؛
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املدراء املســـؤولني بشـــأن تنفيذ توصـــيات املراجعة يف الوقت تعزيز وظيفة لوحة القيادة ومتابعة منهجية مع  ج)(
 ، مما أدى إىل اخنفاض كبري للغاية يف توصيات املراجعة الداخلية للحسابات اليت تأخر تنفيذها.املناسب

 
 2019اإلجراءات المخطط لها في عام 

 
الوعي وإنفاذ املســـــاءلة يف مجيع كما ســـــتســـــهم اإلجراءات املخطط هلا يف األقســـــام أعاله بشـــــكل كبري يف زيادة  

 أحناء املنظمة.
 
 : 2019وعالوة على ذلك، سيتم القيام مبا يلي يف عام  
 

إجراء مراجعة لتحديد القدرات التنظيمية واملمارســـــــــات اخلاصـــــــــة بالرقابة على العمليات التشـــــــــغيلية  ســـــــــيتم −
واإلدارية الرئيســـــية (مثل دورة املشـــــروع وتعبئة املوارد، وكذلك املوارد البشـــــرية، واملشـــــرتيات والســـــفر) وحتديد 

 إجراءات التحسني املمكنة؛
يعها لتزويد املدراء مبزيد من إمكانيات رصــــــد الرقابة احملســــــنة ســــــيتم تنقيح لوحات املعلومات اإلدارية وتوســــــ −

 الرقابة، واملسائل التشغيلية، والعمليات اإلدارية)؛ توصيات(مثل 
القدوة على املستوى األعلى وجهود التواصل،  تعزيز النزاهة والقيم األخالقية، وخاصة من خالل مواصلةستتم  −

وكذلك زيادة التوعية والتدريب، كجزء من تنفيذ خطة العمل املتعلقة بســـــــياســـــــات املنظمة وعملياهتا وتدابريها 
 بشأن الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي، وإساءة استخدام السلطة.

 
 التخطيط والتنفيذ البرامجي

 
 2018اإلجراءات المتخذة في عام 

 
 اُختذت عدة إجراءات لتعزيز قدرة املنظمة يف جماالت التخطيط الربناجمي وتنفيذ الربامج، مبا يف ذلك: 
 

 األداء؛ تعزيز االمتثال ملتطلبات التدريب يف العديد من جماالت املنظمة، مبا يف ذلك من خالل نظم إدارة أ)(

تعزيز االتصــــــــــــال والتنســــــــــــيق بني الربامج االســــــــــــرتاتيجية والوحدات الفنية واملكاتب امليدانية، أثناء عملية  ب)(
 التخطيط الربناجمي. 

 .2019وستتواصل هذه اجلهود يف عام  
 

 2019اإلجراءات المخطط لها في عام 
 
تشــــكل الضــــوابط املبســــطة يف جمال تنفيذ الربامج مفتاح حتقيق أهداف املنظمة. وباإلضــــافة إىل اجلهود املســــتمرة  

لتعزيز االتســـاق بني متطلبات  2019، ســـيتم اختاذ املزيد من املبادرات يف عام 2018بشـــأن اإلجراءات اليت بدأت يف عام 
 العمل والعمليات وأدوات الدعم، كما يلي: 
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حتســـــــــــني اخلطوط التوجيهية لدورة املشـــــــــــروع لزيادة الفعالية والكفاءة يف إدارة دورة املشـــــــــــروع ورصـــــــــــدها  أ)(
 املراحل؛ مجيع يف

 بتحسني مجع البيانات واإلبالغ عنها؛ حمواصلة اجلهود اجلارية يف جمال تكامل النظم للسما  ب)(

مع خارطة الطريق للتخطيط للموارد  عملية املراجعة ملبادرات حتســــــــــــــني النظم، لضــــــــــــــمان توافقها تعزيز ج)(
 املنظمة وتلبية االحتياجات املؤسسية. يف

 
 خالصة

 
هناك قيود أمام الرقابة الداخلية الفعالة، بغض النظر عن مدى تصــــــميمها بشــــــكل جيد. وعالوة على ذلك، قد  

الضــــــوابط الداخلية اليت لوحظت خالل تتغري فعالية الرقابة الداخلية مبرور الوقت. وإنين ملتزم مبعاجلة أي نقاط ضــــــعف يف 
 العام ومت لفت انتباهي إليها.

 
وبناًء على ما ســــــبق ذكره، فإنين أخلص وفًقا ملا توفر لدي من معرفة ومعلومات، إىل أن منظمة األغذية والزراعة  

 .2018ديسمرب/كانون األول  31قد أدارت نظماً مرضية للرقابة الداخلية للسنة املنتهية يف 
 
 

 

 

 
 املدير العام

 
 2019 متوز/يوليو 5التاريخ: 
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 كشف المركز المالي  -الكشف األول 
 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 2018ديسمبر/كانون األول  31 اإليضاح

  2017ديسمبر/كانون األول  31
 (معاد احتسابه)

    
       األصول

       األصول الحالية
 690,629 961,939 3 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 510,025 452,743 4 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة

  286,618 233,404 5 الصرفغري  العملياتاملستحقات من 

 7,164 4,112 6 الصرف عملياتاملستحقات من 

 40,306 50,945 7 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى

 7,900 12,706 8 املخزونات

    1,715,849 1,542,642  

     األصول غير المتداولة
 522,784 480,370 4 االستثمارات

 637 2,087 5 الصرفغري  العملياتاملستحقات من 

 470 418 7 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى

 30,999 33,690 9 املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 5,225 5,603 10 األصول غري املادية

    522,168 560,115 
      

 2,102,757 2,238,017   إجمالي األصول

      
     الخصوم
     الحالية الخصوم
 23,666 26,119 11 املستحقة اخلصوم

 150,397 144,671 11 املرتاكمةالنفقات 

 313,972 298,277 12 الدفعات املستلمة مسبًقا

 17,630  18,415 13 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم

 777 809 16 االعتمادات 

 381 414 17 احلالية األخرى اخلصوم

    488,705 506,823 

     غير المتداولة الخصوم
 1,527,419 1,364,500 13 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم

 45,429 41,718 17 غري املتداولة األخرى اخلصوم

    1,406,218 1,572,848 
      

 2,079,671 1,894,923   الخصوممجموع 

     
 

 23,086 343,094  صافي األصول

    

    حقوق الملكية
 

 122,093 295,921  الفائض /(العجز) املرتاكم

 (99,007)  47,173 18 االحتياطيات

      

 23,086 343,094   حقوق الملكيةمجموع 
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 كشف األداء المالي  -الكشف الثاني 

 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الدوالرات األمريكية) 

 اإليضاح
ديسمبر/كانون األول  31

2018 
  2017ديسمبر/كانون األول  31

 (معاد احتسابه)
    

      اإليرادات
    الصرفغير  العملياتاإليرادات من 

 478,200 498,831 19 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي

 1,056,853 1,049,735 19 املسامهات الطوعية

 69,075 70,760 19 اإليرادات غري التبادلية األخرى

  1,619,326  1,604,128 

    الصرف عملياتاإليرادات من 

 8,037  9,390 19 إيرادات الصرف

  9,390 8,037 

    

 1,612,165 1,628,716   إجمالي اإليرادات

      
     النفقات

 399,390 406,077 20 استحقاقات املوظفني وتكاليف أخرى متعلقة باملوظفني

 260,164 255,041 20 االستشاريون

 114,278 102,723 20 تكاليف السفر

 9,320 11,061 20 األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها إهالك
 42,480 40,049 20 نفقات التدريب

 347,339 366,580 20 اخلدمات التعاقدية 

 31,951 24,181 20 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى

 169,140 177,630 20 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى

 24,326 47,657 20 النفقات األخرى

    

 1,398,388 1,430,999   إجمالي النفقات 

      

     اإليرادات والنفقات غير التشغيلية

 69,954 35,202 21 إيرادات االستثمار

 14,336 (7,297) 21 أرباح /(خسائر) النقد األجنيب

 (41,419) (51,794) 21 إيرادات /(تكاليف) التمويل

      

 42,871 (23,889)  إجمالي اإليرادات والنفقات غير التشغيلية

    

 256,648 173,828  الفائض
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 حقوق الملكيةكشف التغيرات في   –الكشف الثالث 
 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

الفائض/(العجز)  اإليضاح
 المتراكم

حساب 
االحتياطي 

 الخاص

احتياطي األرباح 
و(الخسائر) 

 االكتوارية

األرباح/(الخسائر) 
غير المحققة 

التراكمية بشأن 
االستثمارات 
 المتاحة للبيع

حقوق مجموع 
 (العجز)/الملكية

        

 الرصيد في السنة المنتهية
  2017ديسمبر/كانون األول  31في

112,753 17,559 (167,666) 51,100 13,746 

       

تطبيق خمصــصــات النقل للممتلكات واملنشــآت 
  واملعدات

4,034 - - - 4,034 

 5,306 - - - 5,306  تصحيح اخلطأ

       

 الرصيد في السنة المنتهية
 2017ديســـــــــــــمـــبـــر/كــــــانـــون األول  31 فـــي

 احتسابه) (معاد
 

122,093 17,559 (167,666) 51,100 23,086 

       
 204,513 - 204,513 - - 18 األرباح / (اخلسائر) االكتوارية

(اخلســــــــــــــــائر) يف االســـــــــــــــتثمـارات من األربـاح / 
 (58,333) (58,333) - - - 18 احليازات غري احملققة

       
 صافي اإليرادات المقيدة مباشرة

 في حساب المساهمين
 - - 204,513 (58,333) 146,180 

       
 173,828 - - - 173,828  الفائض للفترة

       

 الرصيد في نهاية السنة،
  2018ديسمبر/كانون األول  31

295,921 17,559 36,847 (7,233) 343,094 
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 كشف التدفقات النقدية  –الكشف الرابع 
 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في 

ديسمبر/كانون األول  31 اإليضاح (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

 2017ديسمبر/كانون األول  31
 احتسابه) (معاد

     
      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 256,648 173,828    الفائض/(العجز) للفرتة  

 
التعــــــديالت املطلوبــــــة لتوفيق الفــــــائض/(العجز) من التــــــدفقــــــات النقــــــديــــــة 

   أنشطة التشغيل للفرتة: من
  

 

 9,320 11,061 20   اإلهالك واالستهالك  

 (6,207) 803 20   حتصيلها إمكانيةاملشكوك يف  االعتمادات املخصصة للحسابات  

 (629) 137 20  غري املنظورة اخلصوماعتمادات   

 847 220    تكاليف دعم املشاريع الداخلية  

 1,660 984   (األرباح)/اخلسائر الناجتة عن بيع األصول الثابتة أو التخلص منها  

 (14,073) (19,768) 21   واالستثمارات املشتقة(األرباح)/اخلسائر الناجتة عن التداول   

 (55,883) (15,434) 21   (األرباح)/اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املتاحة للبيع  

      : واخلصومالتغريات يف األصول   

 (106,303) 51,764    املستحقات من املعامالت غري التبادلية   

 1,003 3,052    املستحقات من معامالت الصرف   

 1,447 (4,806)    املخزونات    

 (962) (9,295)    أصول متداولة وغري متداولة أخرى   

 41,872 (3,273)    حسابات الدفع وتكاليف مرتاكمة   

 40,729 42,378    املتعلقة باملوظفني اخلصوم   

 (173,463) (15,695)    املقدمات   

 (6,541) (3,678)    املتداولة وغري املتداولة األخرى اخلصوم   

         
 (10,534) 212,278   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (11,294) (13,708)    صايف مشرتيات املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 (1,988) (358)    األصول غري املاديةمشرتيات  

 24,679 68,665    صايف مشرتيات/مبيعات التداول باالستثمارات املشتقة 
 5,053 4,433    صايف مشرتيات/مبيعات االستثمارات املتاحة للبيع 

         
 16,450 59,032   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     

 5,916 271,310    (النقص) في التدفقات النقدية وما يعادلهاصافي الزيادة/ 

     
       

 684,713 690,629    التدفقات النقدية وما يعادلها في بداية الفترة

      
      

 

 690,629 961,939    التدفقات النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة
     

يرجى مالحظة أنه مل يكن هناك تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية خالل السنة.
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 (أ)كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية   –الكشف الخامس  
 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

           (بآالف الدوالرات األمريكية) 

 
 الميزانية المعتمدة الباب

 (ب)
 المبالغ
 المقدمة
 (ج)

 التحويالت
 (د)

المبالغ 
 المرحلة

 (هـ)
 الميزانية المعدلة

اإليرادات 
 الفعلية األخرى

 (و)
 اإلنفاق الفعلي

 (ز)
فرق العمالت 

 (ح)
صافي معدل اإلنفاق 

 في الميزانية
 (ط)

الميزانية مقابل 
 الفعليالتباين 

 (ي)
            

وانعــــدام األمن الغــــذائي املســـــــــــــــــامهــــة يف القضـــــــــــــــــاء على اجلوع  1
 3,943 37,282 532 46,127 (9,377) 41,225 - - - 41,225 التغذية سوءو 

 10,108 88,451 1,224 106,344 (19,117) 98,559 - - - 98,559 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2
 2,164 31,100 413 35,432 (4,745) 33,264 - - - 33,264 الريفاحلد من الفقر يف  3

 5,256 47,684 695 59,663 (12,674) 52,940 - - - 52,940 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة  4

 4,057 23,118 367 32,401 (9,650) 27,175 - - - 27,175 التهديدات واألزماتعلى الصمود أمام سبل العيش قدرة زيادة  5

اجلودة الفنية واإلحصـــــــــــاءات واملواضـــــــــــيع املشـــــــــــرتكة (تغّري املناخ  6
 5,270 30,134 461 30,557 (884) 35,404 - - 1,079 34,325 واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

 - 58,327 349 57,978 - 58,327 (86,032) - 73,965 70,394 برنامج التعاون التقين 7
 1,739 37,576 553 40,732 (3,709) 39,315 - - - 39,315 التواصل 8
 5,673 12,449 378 19,652 (7,581) 18,122 - - - 18,122 تكنولوجيا املعلومات 9

 5,574 29,699 534 40,149 (10,984) 35,273 - - - 35,273 واإلشراف والتوجيهنظمة املحوكمة  10
 4,911 27,357 962 52,551 (26,156) 32,268 - - - 32,268 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 الطارئةاملصروفات  12
 - 2,646 33 2,613 - 2,646 (5,800) - - 8,446 اإلنفاق الرأمسايل 13
 - 11,196 120 15,937 (4,861) 11,196 (15) - - 11,211 اإلنفاق األمين 14

 48,994 437,019 6,621 540,136 (109,738) 486,014 (91,847) - 75,044 502,817 المجموع الفرعي  
              
 - - - - - - - (43,725) - 43,725 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية  
 86,032 - - - - 86,032 86,032 - (73,965) 73,965 )15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التقين (الباب   
 2,789 - - - - 2,789 - - (1,079) 3,868 للصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنميةاإليرادات املؤجلة   
 43,981 - - - - 43,981 5,800 - - 38,181 حساب اإلنفاق الرأمسايل  
 21,439 - - - - 21,439 15 - - 21,424 حساب اإلنفاق األمين  
             
 203,235 437,019 6,621 540,136 (109,738) 640,255 - (43,725) - 683,980 المجموع  
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)

ديسمبر/كانون  31
 2018األول 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

 (معاد احتسابه)
   

 636,074 540,136 ا للكشف الخامسالفعلية وفقً  النفقات
    

    األساسية اتالفروق
 44,856  46,130  النفقات العينية/اخلدمة

 (45,200)  39,272  االستحقاقات األساسية
 (2,659)  (2,110) األصول غري املادية واملخزونات للممتلكات واملنشآت واملعدات

 (864)  (863) الدمج
    

 (3,867)  82,429 األساسية اتمجموع الفروق
     

    طريقة العرض الفرق في
 (6,836)  803  نفقات االعتمادات 

 (489)  (846) يف تكاليف املوظفني والتوزيع اتالفروق
 616 30,871 تصنيف بنود الدخل/اإلنفاق

    
 (6,709) 30,828 طريقة العرض الفروقات فيمجموع 

    
    الكيانات  اتفروق

 (48,670) (17,991) النفقات حتت حسابات أخرى، باستثناء برنامج التعاون التقين 
 778,687 819,486  النفقات حتت الصندوق االستئماين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

    
 730,017 801,495 الكيانات  اتمجموع فروق

    

 1,355,516 1,454,888 والنفقات بحسب كشف األداء الماليالنفقات واإليرادات غير التشغيلية 
    

 1,398,387 1,430,999 منها: مجموع النفقات 
 (42,871) 23,889 النفقات واإليرادات غير التشغيلية

 .للحصول على املزيد من املعلومات بشأن كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية 24يرجى الرجوع إىل اإليضاح 
 

 مالحظات على الكشف الخامس: كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية
 

الفعلية هذا على أســــاس امليزانية.  أســــاس امليزانية واحملاســــبة خمتلف. وقد مت إعداد كشــــف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ (أ)
 ويتم إعداد امليزانية على أساس نقدي معدل.

دوالر أمريكي مع  مليون 005.6 1ملبلغ  12/2017يف املائة) من صايف اعتمادات قرار املؤمتر  50احلصة السنوية (بنسبة  (ب)
توزيع امليزانية حبســــــــــــــب األبواب مبا يعكس التعديالت كما وافق عليها اجمللس يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

ـــــدورة  CL 158/3(الوثيقـــــة  2018-2019 . وكمـــــا أجـــــاز قرار املؤمتر )7الفقرة  ،CL 158/REPللمجلس  158وتقرير ال
ألي نفقات إضــــافية هي بطبيعتها  2017-2016، الذي يســــمح برتحيل أي رصــــيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة 12/2017

واحدة من أجل دعم برامج املنظمة، مبا يف ذلك احلســــــــــــاب اخلاص ألنشــــــــــــطة متويل التنمية باالتفاق مع االجتماع نفقات ملرة 
،  2017ديســـــــمرب/كانون األول  –اعات املنعقدة يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين املشـــــــرتك للجنيت الربنامج واملالية، واجمللس يف االجتم
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بالكامل  2017-2016دوالر من اإلنفاق الصــــــايف من اعتمادات امليزانية للفرتة  مليون 3.9 املبلغ غري املنفق وقدره جيري ترحيل
 12/2017قرار املؤمتر و  ،76الفقرة  C 2017/REPكإيرادات مؤجلة (تقرير املؤمتر   إىل الصـــــندوق اخلاص ألنشـــــطة متويل التنمية

الكشـــــــــــــف  C 2019/6A(ح)، و 6الفقرة  ،CL 159/REPوالوثيقــة (أ)،  10الفقرة  ،CL 158/REPوالوثيقــة ، 1الفقرة 
 ).اخلامس ألف

. ومت ترحيل 2018حىت عام  2017 لعامدوالر أمريكي من اعتمادات برنامج التعاون التقين  مليون 74.0مت تأجيل مبلغ  (ج)
دوالر كما أجازه قرار  مليون 3.9والبالغ  2017-2016مليون دوالر أمريكي من الرصــــــــــيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة  1.1

اجمللس، من خالل جتديد موارد الصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنمية، لتوفري التمويل الالزم لتوفري املساعدة و  12/2017املؤمتر 
ومل يتم إتاحة أي مبلغ من الرصــيد غري املنفق البالغ . 2018التقنية وبرجمة االســتثمارات ألغراض متويل األنشــطة اإلمنائية يف عام 

، ومل يتم 2018) لالستخدام يف عام 13يف مرفق اإلنفاق الرأمسايل (الباب  2017-2016 مليون دوالر أمريكي من الفرتة 38.2
يف مرفق اإلنفاق الرأمسايل  2017-2016مليون دوالر أمريكي من الفرتة  21.4مبلغ من الرصــــــــــــــيد غري املنفق البالغ إتاحة أي 

 .2018) لالستخدام يف عام 14(الباب 

 . وعمًال باملمارســـــــــــة املتبعة منذ الفرتة1972يناير/كانون الثاين  1أنشـــــــــــئ صـــــــــــندوق التســـــــــــويات الضـــــــــــريبية اعتبارًا من  (د)
على أســــاس إمجايل، بإضــــافة اعتماد لالقتطاع اإللزامي من مرتبات املوظفني إىل جمموع  2018، عرضــــت ميزانية 1972-1973

امليزانية العاملة الفعلية. وليس لذلك أي أثر على االشــرتاكات حتت الدفع من جانب األعضــاء الذين ال يفرضــون ضــرائب على 
طاع اإللزامي من مرتبات املوظفني عن طريق مكافآت موظفي املنظمة؛ ويتم اســــــــــــــرتداد نصــــــــــــــيبهم الكامل من اعتمادات االقت

خصمها من اشرتاكاهتم حتت الدفع. وحيصل األعضاء الذين يفرضون ضرائب على مكافآت موظفي املنظمة على نصيبهم من 
املعنيني  اعتماد االقتطاع اإللزامي من مرتبات املوظفني اليت ختصـــــــم مبقدار املبلغ املقدر طلبه لتلبية املطالبات من موظفي املنظمة

 السرتداد الضرائب.

(بســــــــعر الصــــــــرف  2019إىل عام  2018مليون دوالر أمريكي من اعتمادات برنامج التعاون التقين لعام  86.0مت تأجيل  (ه)
حتــت إطــار مرفق اإلنفــاق الرأمســايل، ومت تــأجيــل  2019دوالر أمريكي إىل عــام  مليون 5.8املعمول بــه يف امليزانيــة). ومت تــأجيــل 

 (كالمها بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية). حتت إطار مرفق اإلنفاق األمين 2019مليون دوالر أمريكي إىل عام  0.02

 وتتكون اإليرادات الفعلية األخرى من املصادر التالية: (و)

 
 ديسمبر/كانون األول 31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

 70,366 78,775 املسامهات الطوعية

 105 55 أموال مت حتصيلها مبوجب ترتيبات مشرتكة بني املنظمات 

 18,582 18,943 األنشطة املمولة بصورة مشرتكة 

 10,639 11,965 إيرادات نثرية أخرى 
    

 99,693 109,738 مجموع اإليرادات الفعلية األخرى
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 حتميلهــا على ميزانيــة الربنــامج العــادي واعتمــادات برنــامج التعــاون التقين يف الفرتة املــاليــة الســـــــــــــــابقــةمتثــل املبــالغ اليت مت  (ز)
). وتقيد املنظمة مدفوعات أقساط التأمني 2018دوالر أمريكي على التوايل، لعام  مليون 58.0مليون دوالر أمريكي و 482.1(

الصــحي نيابة عن املتقاعدين ألغراض التقارير املالية بشــكل خمتلف عما تقوم به بالنســبة ألغراض تقارير امليزانية. وبالنســبة لعام 
التأمني ) من مدفوعات أقســــــــــــــاط 2017دوالر أمريكي لعام  مليون 10.9دوالر أمريكي ( مليون 11.5، مت تقييد مبلغ 2018

الصــــــــحي بالنيابة عن املتقاعدين كمصــــــــروفات، ولكنها تســــــــجل كتخفيض خلصــــــــوم التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ألغراض 
 التقارير املالية.

العمالت التســــــــويات يف اإلنفاق الفعلي لتعكس حتويل املعامالت باليورو بســــــــعر الصــــــــرف املعمول به  ات يففروقالمتثل  (ح)
 من سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف تاريخ املعامالت. امليزانية بدًال  يف

ات فروقالميثل صــــــــــايف اإلنفاق بســــــــــعر الصــــــــــرف املعمول به يف امليزانية صــــــــــايف اإلنفاق الفعلي بعد تســــــــــويته حبســــــــــاب  (ط)
 العمالت. يف

، إىل السنة 2018به يف امليزانية يف عام  مت ترحيل الفارق بني صايف امليزانية املعدلة وصايف اإلنفاق بسعر الصرف املعمول (ي)
  .2019-2018الثانية من فرتة السنتني 
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 كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية  –الكشف الخامس  
 2017ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

           (بآالف الدوالرات األمريكية) 

 
 الميزانية المعتمدة الباب

 (ب)
 المقدمة المبالغ

 (ج)
 التحويالت

 (د)
 المبالغ المرحلة

 الميزانية المعدلة (هـ)
اإليرادات الفعلية 

 األخرى
 (و)

 اإلنفاق الفعلي
 (ز)

فرق العمالت 
 (ح)

صافي معدل اإلنفاق في 
 الميزانية
 (ط)

الميزانية مقابل التباين 
 الفعلي
 (ي)

            
 (4,854) 47,315 1,374 55,064 (9,123) 42,461 - - 265 42,196 التغذية سوءوانعدام األمن الغذائي و املسامهة يف القضاء على اجلوع  1
 (8,202) 109,223 3,246 123,242 (17,265) 101,021 - - 653 100,368 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2
 (3,656) 39,713 999 44,189 (5,475) 36,057 - 2,850 353 32,854 الريفاحلد من الفقر يف  3

 (5,451) 59,601 1,820 72,779 (14,998) 54,150 - 1,400 117 52,633 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة  4

 (1,878) 29,973 844 37,739 (8,610) 28,095 - 2,500 174 25,421 التهديدات واألزماتعلى الصمود أمام سبل العيش قدرة زيادة  5

اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني  6
 (4,533) 35,990 1,022 35,794 (826) 31,457 - 1,850 - 29,607 اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

 - 76,605 779 75,865 (39) 76,605 (73,965) - 81,505 69,065 برنامج التعاون التقين 7
 (4,539) 45,343 1,235 46,841 (2,733) 40,804 - 1,800 134 38,870 التواصل 8
 (3,256) 21,021 536 28,491 (8,006) 17,765 - - 47 17,718 تكنولوجيا املعلومات 9

 (8,082) 39,235 1,162 44,221 (6,148) 31,153 - (7,900) 561 38,491 واإلشراف والتوجيهنظمة املحوكمة  10
 (3,316) 36,783 1,757 56,127 (21,101) 33,467 - (2,500) 330 35,637 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 الطارئةاملصروفات  12
 - 2,512 46 2,466 - 2,512 (5,934) - - 8,446 اإلنفاق الرأمسايل 13
 - 8,194 307 13,256 (5,369) 8,194 (3,016) - - 11,210 اإلنفاق األمين 14
 (47,467) 551,509 15,127 636,074 (99,693) 504,042 (82,915) - 84,139 502,818 المجموع الفرعي 
             
 - - - - - - - (45,050) - 45,050 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية 
)15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التقين (الباب    81,505 (81,505) - 73,965 73,965 - - - - 73,965 
للصندوق اخلاص ألنشطة متويل التنميةاإليرادات املؤجلة    2,634 (2,634) - - - - - - - - 
 38,181 - - - - 38,181 5,934 - - 32,246 حساب اإلنفاق الرأمسايل 
 21,424 - - - - 21,424 3,016 - - 18,408 حساب اإلنفاق األمين 
            
 86,103 551,509 15,127 636,074 (99,693) 637,612 - (45,050) - 682,661 المجموع 
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 المنظمة :1اإليضاح 
 

 األهداف واألنشطة
 
أنشــــــــئت منظمة األغذية والزراعة ("منظمة األغذية والزراعة" أو "املنظمة") وفًقا لدســــــــتورها الذي مت اعتماده يف  1-1

. ويوجد مقرها الرئيســي يف روما يف إيطاليا. وباإلضــافة إىل ذلك، لديها مكاتب متثلها يف 1945أكتوبر/تشــرين األول  16
رســــــــــالة ورؤية املنظمة. وهتدف املنظمة إىل االرتقاء مبســــــــــتويات التغذية مجيع أحناء العامل، وهي مســــــــــؤولة عن تطبيق قيم و 

واملعيشة؛ وضمان إدخال التحسينات على كفاءة إنتاج مجيع املنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛ وحتسني ظروف سكان 
 .الريف؛ ومن مث اإلسهام يف توسيع االقتصاد العاملي وضمان حترير اإلنسانية من ربقة اجلوع

 
 التمويل

 
ويعتمــد برنــامج عمــل املنظمــة "الربنــامج العــادي" من قبــل مؤمتر الــدول األعضـــــــــــــــاء. ومتول اعتمــادات امليزانيــة  1-2

املخصـــصـــة هلذا الربنامج من خالل االشـــرتاكات الســـنوية باالســـتناد إىل تقديرات يضـــعها املؤمتر وتســـددها الدول األعضـــاء 
فاالعتمادات اليت ال تســـــتخدم حىت �اية الفرتة املالية يتم إلغاؤها، عدا اعتمادات برنامج واألعضـــــاء املنتســـــبة يف املنظمة. 

التعاون التقين اليت تظل متاحة للوفاء بااللتزامات يف الفرتة املالية التالية للفرتة اليت متت فيها املوافقة على هذه االعتمادات، 
ين اليت حتول إىل حســــــــــاب اإلنفاق الرأمسايل وحســــــــــاب اإلنفاق األمين، وكذلك اعتمادات اإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األم
 .على التوايل، الستخدامها يف الفرتات املالية التالية

 
أما املســامهات الطوعية ألغراض خاصــة واليت تتماشــى مع ســياســات املنظمة وأهدافها وأنشــطتها، فيجوز للمدير  1-3

مانة واحلســابات اخلاصــة. وباإلضــافة إىل ذلك، تتلقى املنظمة أمواًال يف إطار العام قبوهلا وتؤســس تبًعا لذلك حســابات األ
الرتتيبات املشـــــــــرتكة بني املنظمات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمشـــــــــاركة كوكالة تعمل على تنفيذ مشـــــــــاريع التعاون 

نامج وتطبقها وكاالت تنفيذية أخرى. وتشــــــــــــمل التقين التابعة للربنامج أو للعمل كوكالة تنفيذية للمشــــــــــــاريع اليت ميوهلا الرب 
املســـــــــامهات واألموال الطوعية املتحصـــــــــلة مدفوعات الســـــــــرتداد تكاليف معينة تتعلق باخلدمات الفنية والتنظيمية واإلدارية 

 .(تكاليف الدعم) واليت متثل جزًءا أساسًيا من املشاريع املمولة من خارج امليزانية
 
اإلبالغ عن الشـــــرائح حبســـــب الصـــــندوق، املزيد من التفاصـــــيل حول كيفية إدارة هذه وتقدم الكشـــــوف املتعلقة ب 1-4

 األنشطة ومتويلها.
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 السياسات المحاسبية الرئيسية: 2اإليضاح 
 

 أساس إعداد الكشوف المالية
 
املعايري هذه هي خامس جمموعة من الكشوف املالية املعدة وفًقا للمحاسبة على أساس االستحقاق وفًقا ملتطلبات  2-1

احملاســـبية الدولية للقطاع العام، باســـتخدام الطريقة التارخيية الحتســـاب الكلفة، خبالف بعض االســـتثمارات واخلصـــوم املتعلقة 
 .باستحقاقات املوظفني اليت تتم وفًقا لقيم معقولة. وقد مت إعداد كشف التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غري املباشرة

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

 استخدام التقديرات
 
تتضـــــــــــمن الكشـــــــــــوف املالية بعض التقديرات املعقولة بناًء على طبيعة االفرتاضـــــــــــات من قبل اإلدارة. وتشـــــــــــمل  2-3

ملتربع هبا، وااللتزامات األخرى الســـــــــــتحقاقات �اية التقديرات ولكنها ال تقتصـــــــــــر على ما يلي: القيمة املعقولة للســـــــــــلع ا
اخلدمة، واملبالغ عن احملاكمات، واملخاطر املالية على املخزونات واملســـــتحقات، والرســـــوم املســـــتحقة، واألصـــــول واخلصـــــوم 

 ة فيها.االحتمالية، ودرجة االخنفاض يف األصول الثابتة. وتنعكس التغريات يف التقديرات يف الفرتة اليت تصبح معروف
 

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

 العرض
 
تعرض هذه الكشـــــــوف املالية نتائج منظمة األغذية والزراعة ككيان واحد، وهي تتألف من: (أ) احلســـــــاب العام  2-5

 .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيواحلسابات ذات الصلة؛ (ب) وحسابات األمانة 
 

 المعامالت بالعملة األجنبية
 
يتم حتويل املعامالت بالعملة األجنبية إىل الدوالر األمريكي باســــــــــــتخدام ســــــــــــعر الصــــــــــــرف املعمول به يف األمم  2-6

األمم املتحدة املتحدة، الذي يقارب أسعار الصرف السارية يف تواريخ املعامالت. ويتم ضبط سعر الصرف املعمول به يف 
  .مرة واحدة يف الشهر، وتتم مراجعته يف منتصف الشهر إذا كانت هناك تقلبات كبرية يف سعر صرف العمالت الفردية
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ويتم حتويل األصـــــــول واخلصـــــــوم املقومة بالعمالت األجنبية إىل الدوالر األمريكي بســـــــعر إغالق ســـــــعر الصـــــــرف  2-7
الفرتة املشــــــــــــــمولــة بــالتقرير. ويتم حتويــل البنود غري النقــديــة بــالتكلفــة التــارخييــة  املعمول بــه يف األمم املتحــدة كمــا يف �ــايــة

باســــــتخدام ســــــعر الصــــــرف التارخيي الســــــاري يف تاريخ تثبيت هذا البند، ويتم حتويل البنود غري النقدية احملتفظ هبا بالقيمة 
 املعقولة باستخدام سعر الصرف يف تاريخ إعادة التقييم.

 
األرباح واخلســــــــائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تســــــــوية املعامالت بالعملة األجنبية وكذلك من يتم تســــــــجيل و  2-8

 حتويل األصول واخلصوم املالية املقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف يف �اية العام، يف كشف األداء املايل.
 

 المبالغ النقدية وما يعادلها
 
يعادهلا النقد احلاضــــــــر، والودائع املوجودة حتت الطلب لدى املصــــــــارف واالســــــــتثمارات تشــــــــمل املبالغ النقدية وما  2-9

 .األخرى القصرية األجل ذات السيولة العالية املخصصة للتبادل التجاري بتواريخ استحقاق أصلية مدهتا ثالثة أشهر أو أقل
 
احلالية األخرى  اخلصــــوموتســــجل عمليات الســــحب املصــــريف املكشــــوف اليت ليس هلا احلق يف التعويض ضــــمن  2-10
 .كشف املركز املايل يف
 

 االستثمارات
 

 التصنيف
 
 تصنف املنظمة استثماراهتا ضمن الفئتني التاليتني: 2-11
 

ا لغرض البيع يف األجل ، وهي االســـــتثمارات املطلوبة االســـــتثمارات املخصـــــصـــــة للتبادل التجاري )1( أســـــاســـــً
 القصري وتصنف على أ�ا أصول جارية؛

، وهي تلك االســــــــــتثمارات غري املخصــــــــــصــــــــــة للتبادل التجاري أو تلك اليت واالســــــــــتثمارات املتاحة للبيع )2(
توجد لدى املنظمة القدرة أو النية لالحتفاظ هبا حلني استحقاقها. وختصص تلك االستثمارات لتمويل  ال

 ظمة لبعد انتهاء اخلدمة وهي تصنف على أ�ا أصول غري جارية.املن خصوم
 

 المعاملة المحاسبية لالستثمارات
 
تسجل مشرتيات ومبيعات االستثمارات يف تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي أبرمت فيه املنظمة اتفاقًا ملزًما من  2-12

ارات يف البداية بالقيمة العادلة. وتعدل القيمة احلالية الناحية القانونية بشـــــــــراء أو بيع االســـــــــتثمارات. وتســـــــــجل االســـــــــتثم
لالســـــتثمارات املخصـــــصـــــة للتبادل التجاري واالســـــتثمارات املتاحة للبيع بعد ذلك لتعكس بصـــــورة دورية القيمة الســـــوقية 

ة بصـــورة مباشـــرة العادلة احلالية. وتســـجل األرباح واخلســـائر الناشـــئة عن التغيريات يف القيمة الســـوقية لالســـتثمارات التجاري
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كشـــــــف األداء املايل خالل الفرتة اليت تنشـــــــأ فيها. وتســـــــجل التغيريات يف القيمة الســـــــوقية لالســـــــتثمارات املتاحة للبيع  يف
باعتبارها أرباح وخسـائر غري حمققة ضـمن االحتياطي يف كشـف املركز املايل، باسـتثناء األرباح واخلسـائر غري احملققة لصـرف 

اجتة عن ســـــندات الدين، واليت تســـــجل يف كشـــــف األداء املايل خالل الفرتة اليت تنشـــــأ فيها. وعندما العمالت األجنبية الن
تباع االستثمارات املتاحة للبيع بعد ذلك أو تتعرض للخطر، يتم تسجيل أي تسويات للقيمة السوقية الرتاكمية اليت سبق 

 .يف كشف األداء املايلتسجيلها يف حساب األرباح واخلسائر غري احملققة ضمن االحتياطي 
 
 حقوق امللكيةويتم تسجيل الفائدة على اإليرادات الثابتة لالستثمارات املتاحة للبيع والعائدات على استثمارات  2-13

املتاحة للبيع يف كشــــــــــف األداء املايل يف الفرتة اليت حتققت فيها وعند حتديد احلق يف احلصــــــــــول على مدفوعات العائدات 
 .على الرتتيب

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

 االستبعاد
 
 :تستبعد املنظمة استثمارًا ما يف احلاالت التالية 2-15
 

 االنتهاء أو التنازل عن احلق يف احلصول على التدفقات النقدية من االستثمار؛ (أ)
يف احلصــــــــــــــول على التدفقات النقدية من االســــــــــــــتثمار أو تعهدها بدفع التدفقات  أو نقل املنظمة حلقها (ب)

النقدية املســـــتلمة بالكامل دون تأخري لطرف ثالث؛ وإما: (أ) نقلت املنظمة كافة خماطر ومنافع األصـــــل؛ 
أو (ب) مل تقم املنظمة بتحويل مجيع خماطر ومنافع األصــــــــــــــل أو االحتفاظ هبا، ولكنها قامت بتحويل 

 طرة عليه.السي
 

 انخفاض قيمة االستثمارات
 
تقيم املنظمة يف تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضــــــــوعي بأن اســــــــتثمارًا ما أو جمموعة اســــــــتثمارات قد  2-16

ما  اخنفضــــــت قيمتها، باســــــتثناء تلك اليت تصــــــنف على أ�ا اســــــتثمارات حمتفظ هبا للتبادل التجاري. ويعترب أن اســــــتثمارًا
اســــتثمارات قد اخنفضــــت قيمتها إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضــــوعي على اخنفاض القيمة نتيجة حلدث  جمموعة أو

أو أحداث وقعت بعد االعرتاف األويل باالســتثمار (تكبد "حدث خســارة")، وإذا كان هلذه اخلســارة تأثري على التدفقات 
 رات اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق.النقدية املستقبلية املتوقعة لالستثمار أو جملموعة االستثما

 
ويتم ختفيض القيمة الدفرتية لألصـــــل من خالل اســـــتخدام احلســـــاب املخصـــــص، ويتم احتســـــاب مبلغ اخلســـــارة  2-17
الفائض أو العجز. وإذا، زاد مقدار اخلســـــــارة أو النقص، يف ســـــــنة الحقة، بســـــــبب تســـــــجيل حدث وقع بعد اخنفاض  يف

ســـــارة الناجتة عن االخنفاض عن طريق تعديل احلســـــاب املخصـــــص. وإذا مت اســـــرتداد مبلغ القيمة، يتم زيادة أو ختفيض اخل
  .مشطوب يف وقت الحق، فإنه ينسب لتمويل التكاليف يف الفائض أو العجز
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وبالنســــــــــــبة إىل األصــــــــــــول املتاحة للبيع يف تاريخ كل تقرير، تقيم املنظمة ما إذا كان هناك دليل موضــــــــــــوعي بأن  2-18
ما أو جمموعة استثمارات قد اخنفضت قيمتها. ويف حالة االستثمارات املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يتضمن استثمارًا 

الدليل املوضوعي اخنفاًضا كبريًا، أو اخنفاًضا لفرتة طويلة يف القيمة املعقولة لالستثمار إىل أقل من تكلفته. ويقيم االخنفاض 
ثمار وتقيم "الفرتة الطويلة" مقابل الفرتة اليت كانت فيها القيمة املعقولة أقل من "الكبري" مقابل التكلفة األصــــــــــــلية لالســــــــــــت

التكلفة األصلية. وحيث يكون هناك دليل على اخنفاض القيمة، يتم إزالة اخلسائر املرتاكمة اليت مت االعرتاف هبا مباشرة يف 
ي ســــداد ألصــــل الدين واســــتهالكه) والقيمة وهي تقاس بالفرق بني تكلفة الشــــراء (صــــايف أ -صــــايف األصــــول/الســــندات 

ا أي اخنفاض يف قيمة االســــتثمار املســــجل ســــابًقا يف الفائض أو العجز  من االحتياطي يف صــــايف  -املعقولة احلالية، ناقصــــً
 األصول وتسجل يف الفائض أو العجز.

 
 الصكوك المالية المشتقة

 
 اخلصائص الثالث التالية:الصكوك املالية املشتقة هي صكوك مالية حتتوي على  2-19
 

التغريات يف القيمة رًدا على التغري يف ســعر فائدة حمدد، أو ســعر صــك مايل، أو أســعار الســلع، أو أســعار  )1(
صـــــــرف العمالت األجنبية، أو مؤشـــــــر األســـــــعار أو املعدالت، أو درجة املالءمة أو مؤشـــــــر االئتمان، أو 

 آخر؛ متغري
أولًيا أو اســـتثمارًا صـــافًيا أولًيا أصـــغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود ال تتطلب اســـتثمارًا صـــافًيا و  )2(

 يتوقع أن يكون هلا استجابة مماثلة للتغريات يف عوامل السوق؛
 .وتسوى يف موعد الحق )3(

 
للصـــــكوك  ويتم تســـــجيل الصـــــكوك املالية املشـــــتقة بالقيمة العادلة يف تاريخ التداول. وجيري تعديل القيمة احلالية 2-20

املالية املشـــــتقة لتعكس القيمة الســـــوقية العادلة احلالية بصـــــورة دورية. وتســـــجل األرباح واخلســـــائر الناشـــــئة من التغيريات يف 
 القيمة السوقية للصكوك املالية املشتقة بصورة مباشرة يف كشف األداء املايل.

 
 البنود المستحقة القبض

 
القبض "كقروض ومســـــــتحقات". وتســـــــجل البنود املســـــــتحقة القبض بالقيمة تصـــــــنف املنظمة البنود املســـــــتحقة  2-21

 االمسية إال إذا كان أثر اخلصم ماديًا.
 

 مخصصات الحسابات المشكوك في تحصيلها
 
تسجل املنظمة خمصًصا للحسابات املشكوك يف حتصيلها للمسامهات الطوعية استناًدا إىل استعراض املستحقات  2-22

عندما يكون هناك دليل موضـــــــوعي الخنفاض قيمتها. ويتم االهتمام باالشـــــــرتاكات املقّيمة بعد أن تكون يف تاريخ التقرير 
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قد ظلت غري مدفوعة ألكثر من ســــــــنتني. وميكن احتســــــــاب املخصــــــــصــــــــات األخرى بشــــــــكل فردي أو من خالل تطبيق 
 .إحصائية طريقة

 
كشف املركز املايل. ويرد تسجيل خمصص وتسجل املنظمة املخصصات للحسابات املشكوك يف حتصيلها يف   2-23

 للحسابات املشكوك يف حتصيلها وتسجيل مصروف مرتبط بشطب مستحق كمصاريف يف كشف األداء املايل.
 

 األصول المدفوعة مسبًقا وغيرها من األصول
 
البنود يف تصنف املنظمة األصول املدفوعة وغريها من األصول على أ�ا "قروض ومستحقات". وتسجل هذه  2-24

كشف املركز املايل بقيمتها اإلمسية إال إذا كان أثر اخلصم ماديًا. وسيتم تسجيل االتفاقات مع مقدمي اخلدمات أو 
 .املستفيدين اليت تتطلب توفري خدمة، على أساس فرتة العمل املنقضية بطريقة القسط الثابت على مدى الفرتة املقدرة

 
 المخزونات

 
أقل ســـــعر كلفة، أو تكلفة االســـــتبدال احلالية، أو صـــــايف القيمة املتوقع حتقيقها. وتســـــتخدم تســـــجل املخزونات ب 2-25

تكلفة االســـتبدال احلالية للمخزونات اليت ســـيتم توزيعها على املســـتفيدين، وهي التكلفة اليت ســـتدفعها املنظمة الكتســـاب 
للمخزونات اليت ســـــتبيعها املنظمة، فهي ســـــعر البيع األصـــــل يف تاريخ اإلبالغ. وأما القيمة املتوقع حتقيقها واليت تســـــتخدم 

املقدر يف سياق األعمال العادية، ناقًصا تكاليف التجهيز ومصاريف البيع. وتضاف تكاليف الشحن املقدرة للمخزونات 
 إىل تكلفة مدخالت املشروع عند حساب القيمة اإلمجالية.

 
ع حمددة باستخدام طريقة التحديد النوعي. وينبغي قياس وجيب قياس املخزونات احملتفظ هبا للتوزيع ملشاري 2-26

املخزونات احملتفظ هبا للبيع واليت مل يتم حتديدها لالستخدام من قبل مشروع معني باستخدام طريقة "الوارد أوًال يصرف 
 أوًال". ولن تقدر منشورات املكاتب امليدانية كمخزون.

 
حتت تكاليف االستبدال احلالية بسبب القدم، والضرر، والتغريات يف إذا اخنفضت القيمة املسجلة للمخزونات و  2-27

 األسعار، وغريها. فيسجل االخنفاض يف كشف األداء املايل يف السنة اليت تعترب املخزونات قد اخنفضت فيها.
 

 العقارات والمنشآت والمعدات
 
ا االستهالك املرتاكم وأية خسارة ناجتة عن تسجل العقارات واملنشآت واملعدات بالقيمة التارخيية مطروًحا منه 2-28

اخنفاض القيمة. وبالنسبة لألصول املتربع هبا، تستخدم القيمة العادلة يف تاريخ احليازة كبديل للتكلفة التارخيية. وال يتم رمسلة 
 .األصول الرتاثية
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كأصــــل منفصــــل، حســــب االقتضــــاء، ويتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألصــــل أو يتم احتســــاهبا   2-29
فقط عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل املنظمة املنافع االقتصـــــــــادية املســـــــــتقبلية أو إمكانية اخلدمة املرتبطة بالبند، وأن 
يكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشــــكل موثوق. وتســــجل كل عمليات التصــــليح والصــــيانة يف كشــــف األداء املايل 

 ملالية اليت حتصل فيها.خالل الفرتة ا
 
ويســــــــجل االســــــــتهالك لشــــــــطب تكلفة األصــــــــول على مدى عمرها املفيد باســــــــتخدام طريقة القســــــــط الثابت.  2-30

 يلي األعمار املفيدة للفئات الرئيسية للعقارات واملنشآت واملعدات: ما ويف
 

 الفئة العمر المفيد المقدر
  
 املعدات والتجهيزات املكتبية سنوات 7 – 5
 اآلالت واملعدات  سنوات 7 – 5
 أجهزة احلواسيب وتكنولوجيا املعلومات  سنوات 3
 املركبات سنوات 5 – 3
 األبنية سنة  40 – 5

 حتسينات العقارات املستأجرة أقصر من مدة اإلجيار أو العمر املفيد 
 
تســـــــــتخدم منظمة األغذية والزراعة األحكام االنتقالية إلقرار بنود العقارات واملنشـــــــــآت واملعدات تدرجيًيا خالل و  2-31

يف الكشـــوف املالية، يف  2014مخس ســـنوات. وســـيتم تســـجيل األصـــول اليت مت شـــراؤها ابتداًء من عام  مدهتافرتة انتقالية 
وقد انتهت  .2014خالل فرتة مخس ســــنوات اعتبارًا من عام  2014حني ســــيتم حتويل األصــــول اليت مت شــــراؤها قبل عام 

 ، ومت تسجيل مجيع بنود العقارات واملنشآت واملعدات وفقاً لذلك.2018ديسمرب/كانون األول  31الفرتة االنتقالية يف 
 
واالخنفاض ينبغي االســــــــتمرار يف عكس تكلفة بند ما من العقارات واملنشــــــــآت واملعدات، واســــــــتهالكه املرتاكم و  2-32

املرتاكم يف قيمته، يف الكشوف املالية إىل أن حيني الوقت الذي يفي فيه البند مبعايري االستبعاد. وينبغي استبعاد بند ما من 
العقارات واملنشـــــآت واملعدات من الكشـــــوف املالية عندما يتم التخلص منه أو ال يكون هناك منافع اقتصـــــادية مســـــتقبلية 

 .دامه أو التخلص منهخدمة حمتملة من استخ أو
 
ويتم اســـتبعاد أصــــول املشــــاريع عندما تتخلص منها املنظمة بشــــكل �ائي أو عندما حتوهلا للمســــتفيدين املعينني.  2-33

وســـــيتم اســـــتبعاد املركبات يف امليدان (الســـــيارات والعربات) فقط عندما يتم حتويل وثائق التســـــجيل والقيود املفروضـــــة على 
االتفاقات املتبادلة، رمسًيا من قبل املنظمة إىل حكومة أو شـــريك منفذ أو مســـتفيد. وجيب اإلفصـــاح االســـتخدام املوثقة يف 

عن األرباح أو اخلســــــــائر الناجتة عن التخلص من بنود العقارات واملنشــــــــآت واملعدات واســــــــتبعادها، من خالل الفائض أو 
  العجز عندما يتم استبعاد األصل.
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 األصول غير المادية
 
األصـــــــول غري املادية بالقيمة التارخيية مطروًحا منها االســـــــتهالك وأية خســـــــائر بســـــــبب اخنفاض القيمة.  تســـــــجل 2-34

 وبالنسبة لألصول غري املادية املتربع هبا، تستخدم القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة كبديل للتكلفة التارخيية.
 

 االستهالك
 
املســـتقيم جلميع األصـــول غري املادية ذات احلياة احملدودة، مبعدالت حيتســـب االســـتهالك باســـتخدام طريقة اخلط  2-35

ا يف معظم ســـــــــتشـــــــــطب تكلفة أو قيمة األصـــــــــول نســـــــــبة إىل القيمة املتبقية املقدرة. ويتوقع أن تكون القيمة املتبقية صـــــــــفرً 
 :احلاالت. ويف ما يلي األعمار املفيدة للفئات الرئيسية لألصول غري املادية

 
 مفيد المقدرالعمر ال الفئة

  
 سنوات 5يصل إىل أو التزام تعاقدي  بشكل منفصل ةالربجميات املشرتا

 سنوات 5 إىل بناء على دراسة اجلدوى وصوًال  االربجميات املطورة داخليً 
 ال يوجد استهالك األصول غري املادية قيد التطوير

 ا إىل حياة األصل املتوقعةاستنادً  األصول غري املادية األخرى
 

 اقتناء البرمجيات وتطويرها
 
تتم رمسلة تراخيص برجميات الكمبيوتر على أســـاس التكاليف املتكبدة للحصـــول على هذه الربجميات وتشـــغيلها.  2-36

وتتم رمسلة التكاليف اليت ترتبط مباشرة بتطوير الربجميات لالستخدام من قبل املنظمة كأصل غري مادي. وتشمل التكاليف 
 املوظفني الذين عملوا على تطوير الربجميات وجزء مناسب من النفقات العامة ذات الصلة.املباشرة تكاليف 

 
جيب اإلفصــاح عن األرباح أو اخلســائر الناجتة عن التخلص من بنود األصــول غري املادية أو عن اســتبعادها، من و  2-37

 خالل الفائض أو العجز عند استبعاد األصل.
 
الزراعة األحكام االنتقالية لتســــــجيل األصــــــول غري املادية اليت مت شــــــراؤها أو طرحها تســــــتخدم منظمة األغذية و و  2-38

 .2014لالستخدام ابتداًء من عام 
 

 انخفاض القيمة
 
تتم مراجعة األصـــــــول اليت تنخفض قيمتها أو تســـــــتهلك عندما تشـــــــري أحداث أو تغريات يف الظروف أن القيمة  2-39

م تســـــجيل اخلســـــارة من االخنفاض بالقيمة اليت تتخطى فيها القيمة الدفرتية لألصـــــل الدفرتية ليســـــت قابلة لالســـــرتداد. ويت
قيمتها القابلة لالســــــرتداد. وإن املبلغ القابل لالســــــرتداد هو أعلى قيمة للقيمة العادلة لألصــــــل مطروًحا منها تكاليف البيع 

  .وقيمة االستخدام
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 عقود اإليجار
 

 عقود اإليجار التشغيلية
 
عقود اإلجيار حيث حيتفظ املؤجر جبزء كبري من املخاطر واملكاســـــــــــب الكامنة وراء امللكية كعقود إجيار تصـــــــــــنف  2-40

تشــغيلية. ويتم تســجيل النفقات املتكبدة مبوجب عقود اإلجيار التشــغيلية يف كشــف األداء املايل على أ�ا مصــروفات على 
 أساس القسط الثابت على مدى فرتة اإلجيار.

 
 القروض

 
يتم احتســاب القروض على أســاس التكلفة املســتهلكة ويتم صــرف تكلفة االقرتاض عند تكبدها. وحيث يكون  2-41

للمنظمـــة قروض بـــدون فوائـــد أو أ�ـــا ال تـــدفع فوائـــد على القروض، يتم التعـــامـــل مع مصــــــــــــــلحـــة املنظمـــة من الرتتيـــب 
 عينية. كمسامهة

 
 الطارئة والخصومالمخصصات 

 
الطارئة عندما يكون للمنظمة التزام قانوين أو تقديري ناتج عن وقائع ســـابقة،  اخلصـــوميتم تســـجيل خمصـــصـــات  2-42

 ومن األرجح أنه ستكون هناك حاجة لتدفق املوارد لتسوية االلتزام، وميكن تقدير القيمة بطريقة موثوق هبا.
 
ية االلتزام احلايل يف تاريخ وتكون قيمة املبالغ املخصــــــصــــــة هي أفضــــــل تقدير للمصــــــاريف املتوقعة املطلوبة لتســــــو  2-43

التقرير. وعندما يكون تأثري القيمة الزمنية للنقود ماديًا، تكون املبالغ املخصـــــــــصـــــــــة هي القيمة احلالية للمصـــــــــاريف املتوقعة 
 لتسوية االلتزام.

 
احملتملة هلا غري مؤكدة، أو عندما ينبغي التأكد بعد مما إذا  اخلصــومالطارئة اليت تكون  اخلصــومويتم الكشــف عن  2-44

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

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوم
 
 املتعلقة باستحقاقات املوظفني التالية: واخلصومتقر املنظمة بالنفقات  2-45
 

األجور، واملرتبات، والبدالت، واإلجازات السنوية املدفوعة،  املوظفني القصرية األجلاستحقاقات تشمل  )1(
شهرًا من انقضاء الفرتة اليت يؤدي فيها املوظف  12واإلجازات املرضية املدفوعة. وهي تستحق يف غضون 

 لية لألجور؛خالهلا خدماته ذات الصلة، وتقاس بقيمتها على أساس املستحقات املرتاكمة باملعدالت احلا
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هي اســــتحقاقات املوظفني اليت تدفع بعد االنتهاء من العمل. وهي تشــــمل  اســــتحقاقات ما بعد اخلدمةو )2(
خطط االســـــتحقاقات احملددة، اليت تتكون من خطة مدفوعات �اية اخلدمة، وصـــــندوق مدفوعات انتهاء 

عد اخلدمة ســـــنويًا من قبل اخلرباء اخلدمة، والتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وحتتســـــب اســـــتحقاقات ما ب
 االكتواريني املستقلني. ويتم تسجيل مجيع األرباح واخلسائر االكتوارية فورًا يف االحتياطيات؛

األخرى املدفوعات التعويضــــــــــــية اليت حتق للموظفني ومن  اســــــــــــتحقاقات املوظفني غري احلالينيوتشــــــــــــمل  )3(
يعولو�م يف حاالت الوفاة أو اإلصــــــــــــــابة أو املرض بســــــــــــــبب أداء املهام الرمسية، وهي تكمل، يف حاالت 
معينة، معاشــــــــــات العجز والورثة اليت يقدمها الصــــــــــندوق املشــــــــــرتك للمعاشــــــــــات التقاعدية ملوظفي األمم 

ات التعويضية سنويًا من قبل اخلرباء االكتواريني املستقلني. ويتم تسجيل املدفوع خصوماملتحدة. وحتتسب 
 مجيع األرباح واخلسائر االكتوارية يف كشف األداء املايل فورًا.

 
 تعرتف منظمة األغذية والزراعة بالفئات التالية الستحقاقات املوظفني:و  2-46
 

شــهرًا من انقضــاء الفرتة احملاســبية اليت يؤدي  12اســتحقاقات املوظفني القصــرية األجل املســتحقة يف غضــون  •
 فيها املوظف خالهلا خدماته ذات الصلة؛

 واستحقاقات ما بعد اخلدمة؛ •
 واستحقاقات املوظفني الطويلة األجل األخرى؛ •
 .واستحقاقات �اية اخلدمة •

 
 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 
لزراعة منظمة عضو يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الذي إن منظمة األغذية وا 2-47

أنشأته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ليقدم استحقاقات التقاعد والعجز وما إىل ذلك. وصندوق املعاشات التقاعدية هذا 
(ب) من النظام 3ى النحو احملدد يف املادة هو خطة لالستحقاقات احملددة متعددة أرباب العمل وممولة بالكامل. وعل

األساسي لصندوق املعاشات، فإن عضويته مفتوحة أمام الوكاالت املتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك 
 .يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت وغري ذلك من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

 
وتعرِّض اخلطة املنظماِت املشاركة فيها ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظفي املنظمات األخرى املشاركة يف الصندوق،  2-48

احلاليني والسابقني، مما يرتتب عليه عدم وجود أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول اخلطة والتكاليف لفرادى 
املشرتك ملعاشات موظفي األمم املتحدة إىل جانب املنظمات األخرى املنظمات املشاركة يف اخلطة. واملنظمة والصندوق 

االستحقاقات احملددة وأصول اخلطة  خصوماملشاركة يف الصندوق، ليسوا يف موقع ميكنهم من حتديد حصة املنظمة يف 
هذه اخلطة كما لو كانت والتكاليف املرتبطة باخلطة مبوثوقية كافية ألغراض احملاسبة، وبالتايل فإن املنظمة قد تعاملت مع 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املتعلق باستحقاقات املوظفني.  39خطة مسامهات حمددة وفًقا ملتطلبات املعيار 
 .وتسجل مسامهات املنظمة يف اخلطة خالل الفرتة املالية كنفقات يف كشف األداء املايل

  



C 2021/5 A 32 

 

 تسجيل اإليرادات
 

 التبادليةاإليرادات غير 
 
يتم تقييم االشــــرتاكات املقررة واملوافقة عليها لفرتة ميزانية ملدة ســــنتني. ومن مث يتم تقســــيم مبلغ هذه املســــامهات  2-49

بني السنتني إلعداد الفواتري والدفع. وتسجل االشرتاكات املقررة كإيرادات يف بداية السنة توزع يف فرتة امليزانية ذات الصلة 
 .ملدة سنتني

 
يتم تســـــــــجيل املســـــــــامهات الطوعية وغريها من التحويالت اليت تدعمها اتفاقات قابلة للتنفيذ كإيرادات يف الوقت و  2-50

الذي يصــــــبح فيه االتفاق ملزًما وعندما يتم احلصــــــول على التحكم باألصــــــل، ما مل ينص االتفاق على شــــــرط على األصــــــل 
 احلاالت، يتم تسجيل اإليرادات عندما يتم اإلعفاء من املسؤولية املشروطة.احملول يتطلب االعرتاف مبسؤولية. ويف مثل هذه 

 
 المساهمات المتبرع بها والعينية

 
يتم تسجيل املسامهات العينية اليت تدعم مباشرة العمليات واألنشطة املعتمدة واليت ميكن قياسها بشكل موثوق،  2-51

املباين، ومدخالت املشاريع، واملرافق، والفائدة على القروض امليسرة يف بالقيمة العادلة. وتشمل هذه املسامهات استخدام 
 إطار صندوق رأس املال العامل.

 
يقدم للمنظمة استخدام املباين واملرافق بدون رسوم أو برسوم رمزية من قبل احلكومة اليت متتلك هذه املرافق. و  2-52

كعقد إجيار تشغيلي متربع به. وبالتايل، يتم تسجيل اإليرادات وتسجل املنظمة "حق االستخدام" هذا للمباين واملرافق  
واملصروفات على قدم املساواة على أساس القيمة السوقية لإلجيار. ومبا أن كل من املرافق واالتفاقات ذات الصلة الستخدامها 

تقييم مثل ظروف السوق احمللية فريد من نوعه، يتم حتديد القيمة العادلة الستخدام االتفاقات عموًما على أساس أساليب ال
 والتدفقات النقدية املقدرة، على افرتاض معاملة جتارية حبتة.

 
يتم التربع ببعض اخلدمات أو تقدميها بصـورة عينية إىل املنظمة ملسـاعدة املنظمة على تنفيذ واليتها. وال تسـجل و  2-53

لك أساًسا إىل التحديات العملية املرتبطة بتقدير القيمة هذه املسامهات العينية من اخلدمات يف الكشوف املالية، ويرجع ذ
العادلة هلذه التربعات وأوجه عدم اليقني األخرى املرتبطة بتحديد حتكم املنظمة هبا. وتشــــــــــــــمل هذه اخلدمات بشــــــــــــــكل 

 أساسي ما يلي:
 

 انية للمنظمة؛املوظفون اإلداريون وموظفو األمن الذين توفرهم احلكومات املضيفة، خاصة يف املكاتب امليد •
 واملوظفون الفنيون الذين توفرهم إما الدول األعضاء أو املؤسسات التعليمية؛ •
 واملوظفون املتطوعون الذين يقدمون الدعم اإلداري بشكل أساسي؛ •
 وخدمات املتطوعني؛ •
 وصيانة وتصليح مرافق املنظمة. •
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 اإليرادات من معامالت الصرف
 
الصرف يف القيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحقات، ويتم التعرف عليها يتم قياس اإليرادات من عمليات  2-54

 كسلع وخدمات مقدمة.
 

 اإليرادات غير المكتسبة
 
تتلقى املنظمة أمواًال يف شكل مسامهات طوعية تستخدم لتمويل مشاريع حمددة على النحو املتفق عليه بني  2-55

اقات شروط مثل أن للمنظمة التزام حايل بإعادة األموال أو األصول ذات الصلة املنظمة واجلهات املاحنة. ولدى بعض االتف
إىل اجلهة املاحنة، لدرجة أن الشروط ال تتحقق. ونتيجة لذلك، حيث توجد مثل هذه الظروف، يتم تسجيل املستحقات 

 املقابلة عند تلقي األموال. وختفض هذه املستحقات مع حتقق الشروط.
 

 تسجيل النفقات
 

 نفقات معامالت الصرف
 
تسجل املنظمة النفقات الناشئة عن شراء السلع واخلدمات عندما يُنفذ املورد التزاماته التعاقدية، أي عندما يتم  2-56

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

 النفقات غير التبادلية
 
تسجيل املعامالت مع مقدمي اخلدمات واملستفيدين اليت تتطلب توفري خدمة، على أساس فرتة العمل سيتم  2-57

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

 
 نتيجة تصحيح خطأ ما إعادة احتساب الكشوف المالية

 
، خطأ يف إعادة تصنيف أرصدة مشاريع الصندوق 2018حددت املنظمة، أثناء إعداد الكشوف املالية لعام  2-58

 اخلصومبني احلسابات املستحقة غري التبادلية والصافية والسلف، ضمن  2017ديسمرب/كانون األول  31االستئماين كما يف 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ونتج تأثري هذا  23تقايل احلالية، اليت مل تعد مطلوبة بسبب انتهاء املعيار االن

مليون دوالر أمريكي ومبالغة بنفس القيمة  34.8اخلطأ عن مبالغة يف تقدير احلسابات املستحقة غري التبادلية الصافية بقيمة 
 .2017يف تقدير السلف لعام 
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ونتيجة للخطأ املشــــــار إليه أعاله، أخطأت املنظمة يف تقدير خمصــــــصــــــات الديون املعدومة الناشــــــئة عن أنشــــــطة  2-59
. ونتج تأثري هذا اخلطأ عن ختفيض يف تقدير احلســابات املســتحقة غري التبادلية الصــافية 2017الصــندوق االســتئماين لعام 

 .2017تقدير النفقات األخرى لعام مليون دوالر أمريكي ومبالغة بنفس القيمة يف  5.3بقيمة 
 
يف العقارات املســــــتأجرة يف  تشــــــكل حتســــــًناقاعة اجتماعات مركز الشــــــيخ زايد أّن املنظمة ب أقّرت، 2018يف عام و 2-60

من املعايري احملاســبية الدولية للقطاع العام بشــأن املمتلكات واملنشــآت  17مبوجب املعيار  ااالنتقال املســموح هبأحكام ســياق 
األصــــــــــل وتعديل الكشــــــــــوف املالية للفرتة املقارنة بناًء على ذلك، مما أدى إىل زيادة يف املمتلكات  اإلقرار هبذاواملعدات. ومت 

 .معادلةدوالر أمريكي يف صايف القيمة الدفرتية واألرباح غري املوزعة بقيمة  ماليني 4.0واملنشآت واملعدات بقيمة 
 
قامت املنظمة بتصـــــحيح الكشـــــوف املالية وفقاً لذلك، من خالل إعادة بيان األرصـــــدة املقارنة ، 2018ويف عام  2-61

 بسبب تأثري هذه األخطاء. ويوضح اجلدوالن أدناه إعادة بيان كل من البنود املتأثرة. 2017التالية لعام 
 

 ، الكشف المالي لسنة المقارنة، البند/الرصيد المتأثر2017ديسمبر/كانون األول  31
 

  تصحيح الخطأ/  تعديل   
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 اإليضاح
 بلغ عنهمٌ 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

إعادة تصنيف 
أرصدة 

المشاريع مع 
 العجز

موارد 
مشاريع 
حساب 
 األمانة

 17المعيار 
تطبيق 
الحكم 
 االنتقالي

معاد احتسابه 
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
       

       (مقتبس) كشف المركز المالي
       

       األصول الحالية 
 286,618 - 5,306 (34,827) 316,139 5 احلسابات املستحقة غري التبادلية، الصافية 

 1,542,642 - 5,306 (34,827) 1,572,162  األصول احلالية
       

       األصول غير المتداولة 
 30,999 4,034 - - 26,965 9 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 560,115 4,034 - - 556,081  األصول غير المتداولة
       

 2,102,757 4,034 5,306 (34,827) 2,128,244  مجموع األصول
       

       الحالية الخصوم
 313,972 - - (34,827) 348,799 12 السلف املستلمة

 506,823 - - (34,827) 541,649  احلالية اخلصوم
       

 2,079,671 - - (34,827) 2,114,498  الخصوممجموع 
       

 23,086 4,034 5,306 - 13,746  صافي األصول 
       

        حقوق الملكية
 122,093 4,034 5,306 - 112,753 18 الفائض/(العجز) املرتاكم

       
 23,086 4,034 5,306 - 13,746  حقوق الملكيةمجموع 
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  تصحيح الخطأ / تعديل   
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 اإليضاح
 31بلغ عنه مٌ 

ديسمبر/كانون 
 2017األول 

إعادة 
تصنيف 
أرصدة 

المشاريع مع 
 العجز

موارد 
مشاريع 
حساب 
 األمانة

المعيار 
17 

تطبيق 
الحكم 
 االنتقالي

معاد احتسابه 
31 

ديسمبر/كانون 
 2017األول 

       
 كشف المركز المالي

 (مقتبس)
      

       
       النفقات

 9,320 288 - - 9,032  واستهالكها واضمحالل قيمتهااهتالك األصول الطويلة األجل 
 

 24,326 - (5,306) - 29,632 20 النفقات األخرى
       

 1,398,388 288 (5,306) - 1,403,406  مجموع النفقات
       
       

 256,648 (288) 5,306 - 251,630  الفائض للفترة
       

 حقوق الملكيةكشف التغيرات في 
 (مقتبس)

 
     

       
 122,093 4,034 5,306 - 112,753 18 الفائض/(العجز) املرتاكم

       

 23,086 4,034 5,306 - 13,746  حقوق الملكيةمجموع 

 
 المبالغ النقدية وما يعادلها: 3 اإليضاح

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

 163,730 103,031 املبالغ النقدية يف املصارف وحسابات سوق املال
 355,002 580,000 الودائع القصرية األجل

 171,897 278,908 املبالغ النقدية النظرية لدى مديري االستثمار
    

 690,629 961,939 مجموع المبالغ النقدية وما يعادلها

 
ا للطبيعة القصرية األجل والسيولة العالية للمبالغ النقدية وما يعادهلا، فإنه ال يرتبط هبذه األرصدة سعر كبري نظرً و  3-1

 االئتمانية.خاطر املللفائدة أو 
 
مليون دوالر ) 0.1((مليون دوالر أمريكي ) 0.1( ومن جمموع املبـــالغ النقـــديـــة ومـــا يعـــادهلـــا، يتم االحتفـــاظ مببلغ 3-2

) بعمالت غري قابلة للتحويل بســـــــــــــهولة إىل عمالت أخرى. ويتم االحتفاظ هبذه األرصــــــــــــــدة لتلبية 2017أمريكي يف عام 
يتم تقييــد حوايل و يف خمتلف البلــدان اليت تعمــل فيهــا املنظمــة.  بــاملشـــــــــــــــاريع املتعلقــةتطلبــات املعــامــة و العمــال األمتطلبــات 

) لدى املصــــــــــارف حالًيا ألســــــــــباب تشــــــــــغيلية 2017يف عام  مليون دوالر أمريكي 0.1( من النقد مليون دوالر أمريكي 0.1
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املقيدة الســـــــتخدامها يف مشـــــــاريع معلومات إضـــــــافية عن املبالغ النقدية التشـــــــغيلية وما يعادهلا  23وترد يف اإليضـــــــاح  خمتلفة.
 الصندوق االستئماين.

 
دوالر أمريكي يف  مليون 10.4مليون دوالر أمريكي ( 9.8وتشــــــــــمل املعادالت النقدية لدى مديري االســــــــــتثمار  3-3

) من املبالغ النقدية وما يعادهلا تتعلق حبافظة اســــــتثمارات املنظمة املتاحة للبيع. وهذه املبالغ خمصــــــصــــــة لتمويل 2017عام 
 اخلطط املتعلقة باملوظفني يف املنظمة.

 
 االستثمارات والصكوك المالية المشتقة: 4اإليضاح 

 
 االستثمارات

 

 تتألف استثمارات املنظمة من التايل: 4-1
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
   االستثمارات الحالية

   االستثمارات المحتفظ بها للتبادل التجاري
 477,666 406,516 سندات حكومية
 24,984 22,133 سندات الشركات

 6,628 18,207 سندات الرهن العقاري املدعومة
 - 7,497 غري ذلك

   
 509,278 454,353 مجموع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

   
 747 (1,610) الصكوك المالية المشتقة

    
 510,025 452,743 مجموع االستثمارات الحالية

    
   االستثمارات غير المتداولة

    
   استثمارات متاحة للبيع

 192,386 201,629 سندات حكومية
 43,762 45,374 سندات الشركات

 286,636 233,367  حقوق امللكية
    

 522,784 480,370 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
    

 522,784 480,370 مجموع االستثمارات غير الحالية
 
للتبادل التجاري هي االســتثمارات احلالية يف �اية العام، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن إن االســتثمارات احملتفظ هبا  4-2

هذه االســـتثمارات تدار على أســـاس قصـــري األجل لضـــمان احملافظة على رأس املال للجهات املاحنة يف الصـــندوق مع توفري 
خدامها يف العمليات احلالية، العائدات. وعالوة على ذلك، فإن هذه االســـــــــتثمارات متاحة بشـــــــــكل عام ومطلوبة الســـــــــت

واحملســــــــــوبة بالقيمة العادلة. ويتم تســــــــــجيل األرباح واخلســــــــــائر غري احملققة للحافظة التجارية يف كشــــــــــف األداء املايل على 
 متكبدة. أ�ا
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تم تصــنف اســتثمارات املنظمة املتاحة للبيع كاســتثمارات غري متداولة يف �اية العام وحتســب بالقيمة العادلة. ويو  4-3
تســجيل األرباح واخلســائر غري احملققة لالســتثمارات املتاحة للبيع يف كشــف املركز املايل. وال تســتخدم االســتثمارات املتاحة 
للبيع يف عمليات املنظمة احلالية، وقد خصــــــــــــصــــــــــــت لتمويل اســــــــــــتحقاقات ما بعد اخلدمة يف املنظمة. وال ختضــــــــــــع هذه 

من املعايري احملاســــــــبية  39 أ�ا أصــــــــول للخطة على النحو احملدد يف املعيار االســــــــتثمارات لقيود قانونية منفصــــــــلة وال يعترب
 .استحقاقات املوظفني -الدولية للقطاع العام

 
 احلركات الرئيسية يف مجيع االستثمارات خالل السنة: 4-4

 31الرصــيد في  (بآالف الدوالرات األمريكية)
ديســمبر/كانون 

 2017األول 

صـــــــــــــــــــافــــــــــي 
اإلضــــــــــافات/ 
 (الخصومات)

الــــــــرســــــــــــــــــوم 
 اإلدارية

الــفـــــائـــــدة 
 المكتسبة

تــــغــــيــــيــــرات  المحققة
غير محققــة 
أخـــــــــــــــــــــرى 
ـــــــــــــاح/  األرب

 (الخسائر)

تــــغــــيــــيــــرات 
غير محققــة 
الصــــــــــــــرف 
األجـــــنـــــبـــــي 
ـــــــــــــاح/  األرب

 (الخسائر)

 31الرصــيد في 
ديســمبر/كانون 

 2018األول 

                  
استثمارات محتفظ بها للتبادل 

 التجاري
                

 454,353 - 1,548 816 6,455 (788) (62,956) 509,278 الدخل الثابت
          

         استثمارات متاحة للبيع
 233,367 - (41,027) 8,888 6,264 (631) (26,763) 286,636 حقوق امللكية

 247,003 3,047 (18,441) (5,000) 3,287 (525) 28,487 236,148 دخل ثابت
          

 934,723 3,047 (57,920) 4,704 16,006 (1,944) (61,232) 1,032,062 مجموع االستثمارات
 
 سب نوع االستثمار:حبالتكاليف واألرباح أو اخلسائر غري احملققة والقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع  4-5
 

 2017ديسمبر/كانون األول  31 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

  األرباح /(الخسائر) غير المحققة   األرباح /(الخسائر) غير المحققة   

 القيمة العادلة من االستثمارات المتاحة للبيع التكاليف القيمة العادلة من االستثمارات المتاحة للبيع التكاليف  
       

       االستثمارات المتاحة للبيع

 192,385 7,278 185,107 201,630 (3,974) 205,604 حكوميةسندات 
 43,762 1,037 42,725 45,373 (1,963) 47,336 وغري ذلك سندات الشركات

 286,636 43,165 243,471 233,367 2,138 231,229  حقوق امللكية
        

 522,783 51,480 471,303 480,370 (3,799) 484,169 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 
 ماليني 51.5( 2018ديســـــــمرب/كانون األول  31 يفدوالر أمريكي  ماليني 4.0عزى األرباح غري احملققة البالغة تُ  4-6

 حقوق امللكيةعلى  جمموعة من األداء الســـــــــــــليب يف األســـــــــــــواق الذي أثرّ ) نتيجة 2017دوالر أمريكي من األرباح يف عام 
واستثمارات الدخل الثابت. وباإلضافة إىل ذلك، كان أثر سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي على سعر الفائدة حلافظة 

يف املائة من قيمته مقابل الدوالر  8اليورو حوايل  بعدما خســر، مناســبغري  2018اســتثمارات الدخل الثابت خالل عام 
ما تبقى من و  حقوق امللكيةمليون دوالر أمريكي ضـــمن  7.2غري احملققة البالغة  اخلســـائراألمريكي خالل العام. وتســـجل 

دوالر أمريكي واخلســائر الناجتة عن  ماليني 3.4تراكمية غري حمققة نتيجة لصــرف العمالت األجنبية البالغة صــافية خســائر 
  حافظات القروض مباشرة يف كشف األداء املايل خالل الفرتة اليت حتدث فيها.
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 الصكوك المالية المشتقة
 
تستخدم املنظمة الصكوك املالية املشتقة ضمن حافظة استثماراهتا لغرض التخفيف من خماطر العمالت األجنبية  4-7

املوجودة يف حافظة اســــــــتثماراهتا. وتســــــــتخدم املنظمة العقود اآلجلة، واخليارات، واملبادالت، للتخفيف من هذه املخاطر. 
 .غري متداولة يف هذه الفئةوال توجد صكوك مشتقة 

 
 متثل القيمة االمسية قيمة العقد. ويف ما يلي القيمة االمسية والقيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة: 4-8
 

 2017ديسمبر/كانون األول  31 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 

القيمة 
 القيمة العادلة االسميةالقيمة  القيمة العادلة االسمية

     
     األصول

 - - - - العقود اآلجلة
 1,134 227,246 - - املبادالت

      
 1,134 227,246 - - إجمالي صكوك األصول المالية المشتقة

      
     المستحقات

     
 (130) (10,674) - - العقود اآلجلة

 (257) (18,952) (1,610) (256,463) املبادالت
 (387) (29,626) (1,610) (256,463) إجمالي صكوك المستحقات المالية المشتقة

 
 المستحقات من المعامالت غير التبادلية: 5اإليضاح 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

 2017ديسمبر/كانون األول  31
 احتسابه) (معاد

   المستحقات الحالية
   المساهمات المقررةمستحقات 

 182,174 128,481 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء
 36 34 صندوق رأس املال العامل

 2,288 2,288 حساب االحتياطي اخلاص
 (19,338) (19,803) خمصصات احلسابات املشكوك هبا

    
 165,160 111,000 رةر االشتراكات المقمستحقات مجموع 

    
   المساهمات الطوعيةمستحقات 

 124,044 125,460 املسامهات الطوعية 
 (3,527) (3,527) خمصصات احلسابات املشكوك هبا

    
    120,517 121,933 مجموع مستحقات المساهمات الطوعية

   مستحقات أخرى
 4,100 3,634 مستحقات أخرى

 (3,159) (3,163) خمصصات احلسابات املشكوك هبا 
    

 941 471 مجموع المستحقات األخرى
   

 286,618 233,404 مجموع المستحقات الحالية
   

   مستحقات المساهمات المقررة غير المتداولة 
 637 2,087 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي

    
 637 2,087 مجموع مستحقات المساهمات المقررة غير المتداولة

    
 287,255 235,491 مجموع المستحقات من المعامالت غير التبادلية
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ديسمرب/كانون األول  31لدى بعض الدول األعضاء خطط سداد الشرتاكاهتا تستحق بعد أكثر من سنة من و  5-1
مليون دوالر أمريكي على أ�ا  2.1البالغة  2018ديســمرب/كانون األول  31. وقد مت تصــنيف املبالغ املســتحقة بعد 2018

مليون دوالر أمريكي يف قيمة االشـــــرتاكات املســـــتحقة للدول األعضـــــاء اعتبارًا  53.7غري متداولة. ويعزى االخنفاض البالغ 
بتسديد اشرتاكاهتم احلالية،  2017أساًسا إىل تأخر املاحنني الرئيسيني يف املنظمة يف  2017ديسمرب/كانون األول  31من 

 .2018 سدادها يف وقت الحق يف عام اليت مت
 
 .59-2و 58-2بسبب تصحيح أخطاء الفرتة السابقة الواردة يف اإليضاحني  2017أعيد احتساب بيانات عام  5-2
 
وتستند املخصصات للحسابات املشكوك يف حتصيلها على تقدير املبالغ اليت ال حيتمل حتصيلها مبوجب الشروط  5-3

 األصلية للمستحقات.
 

 الرصيد في (بآالف الدوالرات األمريكية)
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
 (معاد احتسابه)

 الزيادة
المبالغ 
 المشطوبة

المخصصات 
التي تم 
 عكسها

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2018األول 
 

     
      مستحقات االشتراكات المقررة

 (17,481) 4,108 - (4,574) (17,015) االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء
 (34) 1 - - (35) صندوق رأس املال العامل

 (2,288) - - - (2,288) حساب االحتياطي اخلاص
      

 (19,803) 4,109 - (4,574) (19,338) إجمالي مستحقات االشتراكات المقررة
       

      مستحقات المساهمات الطوعية
 (3,527) - - - (3,527) املسامهات الطوعية

      
 (3,527) - - - (3,527) إجمالي مستحقات المساهمات الطوعية

      
      مستحقات أخرى

 (3,163) 17 - (21) (3,159) مستحقات أخرى
      

 (3,163) 17 - (21) (3,159) إجمالي المستحقات األخرى
       

المخصصات للحسابات المشكوك  إجمالي
 تحصيلها في

(26,024) (4,595) - 4,126 (26,493) 
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 أعمار املستحقات: 5-4
 

القيمة  (بآالف الدوالرات األمريكية)
 الدفترية

 سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل من سنة
أكثر من 

 سنوات 5
      المستحقات الحالية

      مستحقات االشتراكات المقررة
 12,179 728 13,014 102,560 128,481 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء

 34 - - - 34 صندوق رأس املال العامل
 2,288 - - - 2,288 حساب االحتياطي اخلاص

 (14,501) (728) (4,574) - (19,803) خمصصات احلسابات املشكوك يف حتصيلها
      

 - - 8,440 102,560 111,000 إجمالي مستحقات االشتراكات المقررة
       

      المساهمات الطوعية مستحقات
 13,269 26,554 43,625 42,012 125,460 املسامهات الطوعية

 (3,527) - - - (3,527) خمصصات احلسابات املشكوك يف حتصيلها
      

 9,742 26,554 43,625 42,012 121,933 إجمالي مستحقات المساهمات الطوعية
         

      مستحقات أخرى
 3,120 43 444 27 3,634 مستحقات أخرى

 (3,120) (43) - - (3,163) خمصصات أخرى للحسابات املشكوك يف حتصيلها
      

 - - 444 27 471 إجمالي المستحقات األخرى
      

 9,742 26,554 52,509 144,599 233,404 إجمالي المستحقات الحالية
      

      االشتراكات المقررة غير المتداولة المستحقة
 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء 

 العادي يف إطار الربنامج
2,087 2,087 - - - 

      
 - - - 2,087 2,087 إجمالي االشتراكات المقررة غير المتداولة المستحقة

      

 9,742 26,554 52,509 146,686 235,491 إجمالي المستحقات

 
ـــ  5-5 دوالر  مليون 3.7اليت تواجه قضايا تتعلق حبقوق التصويت إىل  21تصل االشرتاكات املتأخرة املتعلقة بالبلدان الـ

أمريكي للمسامهات املقررة. وال يوجد عند املنظمة أي ضمانات ألي من االشرتاكات، ومع ذلك، تتطلب قواعد املنظمة 
الية املتأخرة عليها للمنظمة أو تتجاوز االشـــرتاكات املســـتحقة عليها عن ولوائحها أال تعادل اشـــرتاكات الدول األعضـــاء امل

الســــنتني التقومييتني الســــابقتني. وتشــــمل اإلجراءات اليت تنص عليها القواعد فقدان العضــــو حلقوقه يف التصــــويت وحقه يف 
 .الرتشيح لعضوية اجمللس وخسارته ملقعده يف اجمللس

 
املشاريع املشرتكة مع وتتعلق األنواع الرئيسية األخرى للمستحقات باالشرتاكات احلكومية النقدية النظرية ومتويل  5-6

  املنظمات الدولية، اليت تدفع فيها املنظمة نيابة عن هذه األطراف الثالثة.
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 المستحقات من معامالت الصرف: 6اإليضاح 
 

 ديسمبر/كانون األول 31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
 8,297 5,083 مستحقة من األمم املتحدة وغريها من املنظمات

 (1,133) (971) : خمصصات احلسابات املشكوك يف حتصيلهااناقصً 

   

 7,164 4,112 مجموع المستحقات من معامالت الصرف

 
تتعلق املســــتحقات من معامالت الصــــرف باملبالغ املســــرتدة املســــتحقة عن اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها منظمة  6-1

، أي الصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية توجد مقارها يف رومااألغذية والزراعة للمنظمات الدولية اليت 
لشــــــركات اليت لديها مكاتب يف املقر الرئيســــــي للمنظمة، مثل املكتبة، العاملي؛ ورســــــوم املرافق اليت ســــــيتم اســــــرتدادها من ا

 .ووكالة السفر، وما إىل ذلك، وغريها
 

 مخصصات الحسابات المشكوك في تحصيلها
 

 الرصيد (بآالف الدوالرات األمريكية)
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2017األول 

 النفقات
المبالغ 
 المشطوبة

المخصصات 
التي تم 
 عكسها

 الرصيد
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2018األول 

      
 (971) 399 - (237) (1,133) ستحق من األمم املتحدة وغريها من املنظماتامل
      

 (971) 399 - (237) (1,133) مجموع المخصصات من المستحقات من معامالت الصرف

 
 أعمار املستحقات: 6-2

 
القيمة  (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الدفترية
 سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل من سنة

 أكثر من
 سنوات 5

      
      

 445 235 291 4,112 5,083 املستحق من األمم املتحدة وغريها من املنظمات 

 (445) (235) (291) - (971) ناقًصا: خمصصات احلسابات املشكوك يف حتصيلها
      

 - - - 4,112 4,112 من معامالت الصرفإجمالي مستحقات 

  



C 2021/5 A 42 

 

 : المدفوعات المسبقة واألصول األخرى7 اإليضاح
 

 ديسمبر/كانون األول 31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

 ديسمبر/كانون األول 31
2017 

   
 19,910 21,047 مستحقات املوظفني

 12,793 19,847 املدفوعات املسبقة
 9,394 11,825 األصول األخرى

 (1,321) (1,356) املشكوك يف حتصيلها: خمصصات احلسابات اناقصً 
   

 40,776 51,363 مجموع المدفوعات المسبقة واألصول األخرى
   

 40,306 50,945 اجملموع احلايل
 470 418 جمموع غري املتداولة

   
 40,776 51,363 مجموع المدفوعات المسبقة واألصول األخرى

 
من مستحقات  2018ديسمرب/كانون األول  31يتكون جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى كما يف  7-1

املوظفني، واملدفوعات املسبقة واألصول األخرى. وتتكون مستحقات املوظفني من املدفوعات املسبقة للموظفني مثل سلف 
سبقة بشكل أساسي من السلف ملقدمي اخلدمات املرتبات، ومنح التعليم، وسلف السفر، حيث تتألف املدفوعات امل

مبوجب خطابات االتفاق. واألصول األخرى هي يف الغالب إيرادات الفوائد املرتاكمة على نقد املنظمات والنقد املعادل 
 واحلافظات االستثمارية. 

 
 احلالية أو مجعها خالل سنة من تاريخ كشف امليزانية. اخلصومومن املتوقع استخدام  7-2
 

 الحسابات المشكوك في تحصيلها مخصصات
 

 31الرصيد في  (بآالف الدوالرات األمريكية)
ديسمبر/كانون 

 2017األول 
 النفقات

المبالغ 
 المشطوبة

المخصصات 
التي تم 
 عكسها

 31الرصيد في 
ديسمبر/كانون 

 2018األول 
      

 (757) 6 - (41) (722) مستحقات املوظفني
 (599) - - - (599) خرىاألصول األ
      

 (1,356) 6 - (41) (1,321) مجموع المخصصات للمدفوعات المسبقة واألصول األخرى

 
 المخزونات :8اإليضاح 

ديسمبر/كانون  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 2018األول 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
 7,155 12,311 مدخالت املشاريع

 694 354 املطبوعات
 51 41 غري ذلك

   
 7,900 12,706 إجمالي المخزونات
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مليون  144.7مليون دوالر أمريكي ( 145.9، تسجل املنظمة 2018ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  8-1
دوالر أمريكي يف عام  مليون 3.7دوالر أمريكي ( مليون 5.8) مرتبطة مبدخالت املشاريع و2017دوالر أمريكي يف عام 

) مرتبطة باملطبوعات املستخدمة خالل هذه الفرتة. وترجع الزيادة يف مدخالت املشاريع إىل حد كبري إىل املخزونات 2017
 2018تشمل مدخالت املشاريع املستهلكة يف عام الو وحاالت الطوارئ األخرى.  3احملتفظ هبا للتوزيع استجابًة للمستوى 

). ومل تصبح أي من املدخالت الزراعية باطلة بسبب التغريات 2017يكي يف عام دوالر أمر  مليون 0.6املخزونات املتربع هبا (
 .)2017(ال شيء يف عام  2018يف متطلبات املشاريع يف عام 

 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات: 9اإليضاح 
 

 الرصيد في (بآالف الدوالرات األمريكية)
ديسمبر/كانون  31

 2017ل و األ
 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2018األول 
      

      كلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 2,187 - (317) 523 1,981 أثاث وجتهيزات املكاتب

 6,796 - (261) 737 6,320 اآلالت واملعدات
 13,388 - (4,659) 980 17,067 أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

 61,527 - (7,014) 8,984 59,557 املركبات
 4,014 - (174) 371 3,817 املباين

 9,745 - (64) 341 9,468 حتسينات العقارات املستأجرة
 3,053 - (546) 2,799 800 أصول قيد اإلنشاء

       
 100,710 - (13,035) 14,735 99,010 مجموع كلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات

      
      المتراكماالستهالك 

 (1,609) (155) 299 (330) (1,423) أثاث وجتهيزات املكاتب
 (4,904) (649) 119 - (4,374) اآلالت واملعدات

 (12,174) (924) 4,619 - (15,869) أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات
 (44,720) (6,747) 5,470 - (43,443) املركبات

 (755) (178) 6 - (583) املباين
 (2,858) (541) 2 - (2,319) حتسينات العقارات املستأجرة

      
 (67,020) (9,194) 10,515 (330) (68,011) مجموع االستهالك المتراكم

      
 33,690 (9,194) (2,520) 14,405 30,999 الممتلكات والمنشآت والمعداتصافي 

 
، مت 2018من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ويف عام  17تطبق املنظمة أحكاًما انتقالية مبوجب املعيار  9-1

) تشمل أثاث وجتهيزات مكاتب 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 7.9دوالر أمريكي ( مليون 12.6حتويل ما جمموعه 
دوالر أمريكي،  مليون 0.3دوالر أمريكي، وآالت ومعدات واستهالك مرتاكم بقيمة  مليون 0.03واستهالك مرتاكم بقيمة 

مليون دوالر أمريكي، ومركبات واستهالك مرتاكم  1.1وأجهزة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واستهالك مرتاكم بقيمة 
مليون دوالر أمريكي، واستهالك مرتاكم بقيمة  5.8دوالر أمريكي، وحتسينات العقارات املستأجرة بقيمة  مليون 5.4بقيمة 

إىل الكشوف املالية ومت إدراجها يف األرصدة االفتتاحية. وقد استخدمت منظمة األغذية والزراعة  كي،مليون دوالر أمري 1.7
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الفرتة االنتقالية للخمس سنوات بأكملها لضمان أن العملية األساسية يف مكا�ا لدعم معلومات كاملة ودقيقة تتعلق 
 باملمتلكات واملنشآت واملعدات. 

 
 مليون دوالر أمريكي ووضــــــــــــــعهـا يف اخلـدمـة  0.5، مت االنتهـاء من عمليـات البنـاء اجلـاريـة بقيمـة 2018يف عـام و  9-2
 ).2017مليون دوالر أمريكي يف عام  0.7(
 
). 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 12.3( 2018دوالر أمريكي يف عام  مليون 14.2ومت شراء إضافات بقيمة  9-3

دوالر أمريكي يف عام  مليون 2.3دوالر أمريكي ( مليون 2.0ومت حتقيق التصريف من املمتلكات واملنشآت واملعدات بقيمة 
، وقد كانت عمليات حتويل املمتلكات إىل املستفيدين (احلكومات املضيفة واملنظمات غري احلكومية 2018) يف عام 2017

). ويكون الباقي 2017مليون دوالر أمريكي يف عام  2.3ني يف املشاريع اخلاصة (أو املنظمات املستفيدة األخرى) املشارك
دوالر أمريكي يف  مليون 61.0تقادم وخسائر وعمليات شطب أخرى. ويتم استخدام األصول املستهلكة بالكامل بكلفة 

 ).2017مليون دوالر أمريكي يف عام  38.7( 2018�اية عام 
 
كات واملنشآت واملعدات ملؤشرات اخنفاض القيمة. ومل حتدد عمليات مراجع احلسابات وتستعرض املنظمة املمتل 9-4

 تلك أي اخنفاض يف القيمة خالل هذا العام.
 
 مليون 0.7، 2018ديســمرب/كانون األول  31الشــراء املرتاكمة للممتلكات واملنشــآت واملعدات يف  خصــومبلغت و  9-5

). ويبلغ إمجايل كلفة عدد األصــــــول على الكشــــــوف املالية للمنظمة 2017مليون دوالر أمريكي يف عام  0.7دوالر أمريكي (
 ).2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 1.1مليون دوالر أمريكي ( 0.2اليت يتم احملافظة عليها للتصريف واالستهالك املرتاكم 

 
 األصول غير المادية: 10اإليضاح 

 األمريكية)(بآالف الدوالرات 

 

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2018األول 
      

      كلفة األصول غير المادية
 1,400 - (43) 456 987 الربجميات املكتسبة بشكل منفصل

 7,934 - - 902 7,032 االربجميات املطورة داخليً 
 2,107 - (902) 1,805 1,204 األصول غري املادية قيد التطوير

       
 11,441 - (945) 3,163 9,223 مجموع كلفة األصول غير المادية

       
      اإلهالك المتراكم

 (724) (237) 27 - (514) الربجميات املكتسبة بشكل منفصل
 (5,114) (1,630) - - (3,484) االربجميات املطورة داخليً 

       
 (5,838) (1,867) 27 - (3,998) مجموع اإلهالك المتراكم 

       
 5,603 (1,867) (918) 3,163 5,225 األصول غير الماديةصافي 
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، بلغت التكاليف واإلهالك املرتاكم لألصول غري املادية اليت اشرتهتا املنظمة 2018ديسمرب/كانون األول  31يف  10-1
 دوالر أمريكي  مليون 5.8) و2017دوالر أمريكي يف عـــــــام  مليون 9.2مليون دوالر أمريكي ( 11.4أو طورهتـــــــا، 

يع تطوير الربجميـات ، مت االنتهـاء من مشــــــــــــــار 2018) على التوايل. وخالل عـام 2017دوالر أمريكي يف عـام  مليون 4.0(
 ).2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 0.9دوالر أمريكي ووضعها يف اخلدمة ( مليون 0.9بقيمة 

 
تقوم املنظمة مبراجعة اخنفاض القيمة عندما تشــــــــــــــري الظروف إىل احلاجة لذلك. ومل حتدد هذه املراجعات أي و  10-2

 .اخنفاض يف القيمة خالل السنة
 

 المستحقة والنفقات المتراكمة الحسابات: 11اإليضاح 
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
   الحسابات المستحقة 

 19,348 23,369 املستحقة احلسابات
 4,362 2,913 املالبائع 

 (44) (163) التمرير معامالت
 23,666 26,119 إجمالي الحسابات المستحقة

   
   النفقات المتراكمة 

 111,818 111,957 النفقات املرتاكمة ألمور الشراء
 26,298 21,263 النفقات املرتاكمة للموارد البشرية من غري املوظفني

 9,228 8,218 النفقات املرتاكمة للسفر
 354 112 للمرتباتالنفقات املرتاكمة 

 2,699 3,121 النفقات املرتاكمة األخرى
 150,397 144,671 مجموع النفقات المستحقة

   
 174,063 170,790 مجموع الحسابات المستحقة والنفقات المتراكمة

 
احلسـابات املسـتحقة هي املبالغ املسـتحقة املتعلقة بالسـلع واخلدمات اليت وردت الفواتري بشـأ�ا. والرتاكمات هي  11-1

 .استالمها أو تقدميها للمنظمة خالل الفرتة ولكن ال يوجد فواتري هلا للدفعخمصصات تتعلق بالسلع واخلدمات اليت مت 
 

 الدفعات المستلمة مسبًقا: 12اإليضاح 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

ديسمبر/كانون األول  31
2018 

ديسمبر/كانون  31
  2017األول 

 (معاد احتسابه)
   

 45,521 14,122 مسبًقا االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء املستلمة
 225,446 244,597 املسامهات الطوعية املستلمة مسبًقا

 43,005 39,558 مسامهات الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
   

 313,972 298,277 مجموع الدفعات المستلمة مسبًقا
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مسبًقا هي أموال وردت من الدول األعضاء مقابل اشرتاكات االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء املستلمة  12-1
 السنة املقبلة.

 
 متثل املسامهات الطوعية املستلمة مسبًقا األموال الواردة من اجلهات املاحنة املتعلقة باتفاق املسامهة.و  12-2

 
 .ا يتم الوفاء هبذه الشروطوسيتم تسجيل املسامهات الطوعية املستلمة وفًقا لشروط وكأ�ا إيرادات، كما وعندم 12-3

 
ا األنشــــطة يف إطار الصــــندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشــــطة إعادة التأهيل، و  12-4 تشــــمل صــــناديق االئتمان أيضــــً

لدعم االستجابة السريعة ألنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل. ويتم متويل هذا الصندوق  2003الذي مت إنشاؤه يف مايو/أيار 
 .لطوعيةعن طريق املسامهات ا

. 
 . 58-2بسبب تصحيح أخطاء الفرتة السابقة الواردة يف اإليضاح  2017متت إعادة احتساب بيانات عام  12-5

 
 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوم: 13اإليضاح 

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
   

   المتعلقة باستحقاقات الموظفين الحالية الخصوم
 11,845 11,680 اإلجازة السنوية

 1,757 1,751 إجازة زيارة الوطن
 4,028 4,984 استحقاقات املوظفني األخرى القصرية األجل 

   
 17,630 18,415 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوممجموع 

   
   المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير المتداولة  الخصوم

   المتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف الخصوم
 1,395,850 1,243,361 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة
 58,107 55,643 صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة

 52,462 46,858 خطة مدفوعات �اية اخلدمة
   

 1,506,419 1,345,862 استحقاقات ما بعد التوظيف خصوممجموع 
   

   خرىاألمتداولة المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير  خصوم
 21,000 18,638 صندوق املدفوعات التعويضية

   
 1,527,419 1,364,500 المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير المتداولة الخصوممجموع 

   
 1,545,049 1,382,915 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصوممجموع 
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 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الخصومتقييم 
 

املتعلقة باســــــتحقاقات  اخلصــــــوماملتعلقة باســــــتحقاقات املوظفني ملا بعد التوظيف وغريها من  اخلصــــــوميتم حتديد  13-1
املتعلقة باســـــتحقاقات املوظفني احلالية من  اخلصـــــوماملوظفني غري املتداولة من قبل اخلرباء االكتواريني املســـــتقلني. وحتســـــب 
 اخلصــــــــوم، بلغت 2018ديســــــــمرب/كانون األول  31قبل املنظمة اســــــــتناًدا إىل بيانات العاملني واملدفوعات الســــــــابقة. ويف 

)، منها 2017مليون دوالر أمريكي يف عام  1 545.0مليون دوالر أمريكي ( 1 382.9قات املوظفني املتعلقة باســــــــــــــتحقا
 مليون 18.4) احتســــــــــــــبت من قبل اخلرباء االكتواريني، و2017مليون يف عام  1 527.4دوالر أمريكي ( مليون 1 364.5

نظمة. وقد اختارت املنظمة اإلبالغ عن ) احتســـــــبت من قبل امل2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 17.6دوالر أمريكي (
املتعلقة باســــــتحقاقات املوظفني املقيمة اكتواريًا ضــــــمن اخلصــــــومات غري املتداولة نظرًا لعدم جدوى ختصــــــيصــــــها  اخلصــــــوم

 .باستخدام طريقة بديلة
 

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين الحالية الخصوم
 

املتعلقة باســـــــــتحقاقات املوظفني باألجور، واملرتبات، والبدالت، واإلجازات الســـــــــنوية املدفوعة،  اخلصـــــــــومتتعلق  13-2
 واإلجازات املرضية املدفوعة.

 
 المتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف الخصوم

 
 خطة مدفوعات نهاية الخدمة

 
من املرتب  1/12حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيســـي احلصـــول على مكافأة �اية خدمة مبا يعادل  13-3

  1975يناير/كانون الثاين  1الســـــــــنوي الصـــــــــايف النهائي للموظف مضـــــــــروبًا يف عدد ســـــــــنوات اخلدمة عن الفرتة يف ما بني 
املرتب الســنوي الصــايف النهائي للموظف مضــروبًا يف عدد  من 1/13.5، باإلضــافة إىل 1990ديســمرب/كانون األول  31و

. وختضـــــــــــع خطة مدفوعات �اية اخلدمة الســـــــــــتعراض اكتواري لتحديد 1991يناير/كانون الثاين  1ســـــــــــنوات اخلدمة بعد 
 .والتوصية مبعدالت االشرتاكات اخلصوم

 
 صندوق مدفوعات انتهاء الخدمة

 
تتعلق مدفوعات انتهاء اخلدمة بدفع قيمة اإلجازة الســــنوية املرتاكمة، ومنحة العودة إىل الوطن، وتكاليف الســــفر  13-4

للعودة إىل الوطن، ونقل األمتعة املنزلية اخلاصة جلميع املوظفني املستحقني، ومنحة الوفاة. وختضع مدفوعات انتهاء اخلدمة 
لة والتوصـــية مبعدل االشـــرتاكات. وال يشـــمل هذا التقييم تعويضـــات انتهاء ذات الصـــ اخلصـــومالســـتعراض اكتواري لتحديد 

 اخلدمة وفًقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
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 التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة
 

 توفر التغطيـــــة الطبيـــــة بعـــــد انتهـــــاء اخلـــــدمـــــة التغطيـــــة الالزمـــــة للمصــــــــــــــروفـــــات الطبيـــــة للموظفني الســــــــــــــــــابقني  13-5
التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة القيمة احلالية لنصــــــــيب  خصــــــــوماملســــــــتحقني ومن يعولو�م يف خمتلف أحناء العامل. ومتثل 

املنظمة من تكاليف التأمني الطيب للمتقاعدين واملزايا املســــــــــــــتحقة حىت تارخيه للموظفني الذين ال يزالون يف اخلدمة بعد 
ذات الصلة والتوصية  اخلصومالطبية بعد انتهاء اخلدمة الستعراض اكتواري لتحديد إحالتهم على املعاش. وختضع التغطية 

 مبعدل االشرتاكات.
 

 المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير المتداولة األخرى الخصوم
 

 صندوق المدفوعات التعويضية
 

حيق للموظفني ومن يعولو�م احلصــول على املدفوعات التعويضــية يف حاالت الوفاة أو اإلصــابة أو املرض بســبب  13-6
أداء املهام الرمسية، وهي تكمل، يف حاالت معينة، معاشــــــات العجز والورثة اليت يقدمها الصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات 

والتوصــــــية مبعدل  اخلصــــــوميضــــــية الســــــتعراض اكتواري لتحديد التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. وختضــــــع املدفوعات التعو 
 االشرتاكات.

 
 األساليب واالفتراضات االكتوارية

 
االستحقاقات املتعلقة مبا بعد التوظيف  خصوممت استخدام األساليب واالفرتاضات االكتوارية التالية لتحديد قيمة  13-7

 املتداولة: االستحقاقات املتعلقة باملوظفني غري خصوموغريها من 
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 التفاصيل  
     

         األساليب االكتوارية
 .إسقاطات تكلفة وحدة االئتمان بالتناسب مع مدة اخلدمة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

          
 .إسقاطات تكلفة وحدة االئتمانطريقة  خطة مدفوعات �اية اخلدمة

          
تستخدم طريقة إسقاطات التكلفة حبسب الوحدة مع فرتة مسامهة تبدأ بتاريخ الدخول يف اخلدمة حىت تاريخ انتهاء  اخلدمةصندوق مدفوعات انتهاء 

اخلدمة لسفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة واستبدال رصيد اإلجازات اجملمعة؛ ومنحة العودة إىل الوطن ومنحة 
خدام األهلية للتقاعد، تستخدم إسقاطات تكلفة الوحدة مع إسناد الوفاة وتعويض انتهاء اخلدمة املستحقة قبل است

يقوم على صيغة االستفادة الفعلية؛ ويتم استبعاد تعويض انتهاء اخلدمة املستحق بعد األهلية للتقاعد من التقييم 
 وحيتسب عندما حيدث.

  
  
  
  
          

 واحدة.تكلفة مدة سنة  صندوق املدفوعات التعويضية
  

 ibex Euro خارج منطقة اليورو ومنحىن Aon Hewitt AA Bond Universe Curveتســــــتخدم منظمة األغذية والزراعة �ج منحىن العائد على أســــــاس 
Zone .ملعدالت اخلصوم يف منطقة اليورو 

          
 2017 2018     معدالت الخصوم

       
 %1.1 %1.3    خطة مدفوعات �اية اخلدمة

 %2.7 %3.2    صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة
 %2.5 %2.9    التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 %3.7 %4.4    صندوق املدفوعات التعويضية
        

 2017 2018    معدل التضخم العام
     

 %1.8 %1.8   خطة مدفوعات �اية اخلدمة
 %2.1 %2.1   صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة
 %1.9 %1.9   التغطية الطبية بعد �اية اخلدمة
 %2.2 %2.2   صندوق املدفوعات التعويضية

          

 معدل تضخم التكاليف الطبية

 4.5، و2019يف املائة لعام  4.6، بلغت الزيادات املفرتضة يف التكاليف الطبية 2018ديسمرب/كانون األول  31يف 
مث تنخفض  2030يف املائة يف سنة  4.0يف املائة كل سنتني حىت تصل إىل  0.1وتنخفض مبعدل  ،2020يف املائة لعام 

 وما بعد ذلك. 2033يف املائة يف سنة  3.7يف املائة كل سنة حىت تصل إىل  0.1مبعدل 
وتنخفض  ،2018يف املائة لعام  4.6، كانت الزيادات املفرتضة يف التكاليف الطبية 2017ديسمرب/كانون األول  31يف 

يف املائة كل ثالث  0.1مث تنخفض مبعدل  2029يف املائة يف سنة  4.1يف املائة كل سنتني حىت تصل إىل  0.1مبعدل 
 وما بعد ذلك.  2033يف املائة يف سنة  3.7سنوات حىت تصل إىل 

          
سعر الصرف السائد في نهاية السنة 

 يورو/دوالر أمريكي
       )2017يف عام  1.195( 1.142

         
 ا إىل جداول الوفيات من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.استنادً  متوسط العمر المتوقع

 
 االستحقاقات المحددة خصومتسوية 

 
االســـتحقاقات املتعلقة باملوظفني، وفًقا حلســـابات  خبصـــومتوفر اجلداول التالية معلومات وحتليالت إضـــافية تتعلق  13-8

 اخلرباء االكتواريني:
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التغطية  (بآالف الدوالرات األمريكية)
الطبية بعد 
انتهاء 
 الخدمة

صندوق 
مدفوعات 
 انتهاء الخدمة

خطة 
مدفوعات 
 نهاية الخدمة

صندوق 
المدفوعات 
 التعويضية

 المجموع

      
 المحددة بتاريخصافي التزام االستحقاقات 

 1,527,419 21,000 52,462 58,107 1,395,850 2017ديسمبر/كانون األول  31
      

 46,419 420 3,141 6,243 36,615 2018ديسمرب/كانون األول  31تكلفة اخلدمة للسنة املنتهية يف 
 37,272 752 556 1,462 34,502 2018ديسمرب/كانون األول  31تكلفة الفائدة للسنة املنتهية يف 

 إمجايل املدفوعات الفعلية لالستحقاقات للسنة املنتهية 
 (40,030) (1,466) (5,608) (6,314) (26,642) 2018ديسمرب/كانون األول  31 يف

 للسنة املنتهية  إعادة القياسات (الدميغرافية)
 (16,848) (446) (87) 828 (17,143) 2018األول  ديسمرب/كانون 31يف 

 ديسمرب/كانون 31 للسنة املنتهية يف القياسات (املالية)إعادة 
 (189,732) (1,622) (3,606) (4,683) (179,821)  2018 األول

      
 صافي التزام االستحقاقات المحددة بتاريخ

 1,364,500 18,638 46,858 55,643 1,243,361 2018األول  ديسمبر/كانون 31

 
بشكل أساسي خبفض األثر املفرتض للتقدم يف السّن على املطالبات، وهو ما ترتبط إعادة القياسات الدميغرافية  13-9

اســتحقاقات املوظفني  خصــوم، اليت هلا تأثري كبري على قيمة املتجددة وتشــمل عمليات القياســاتيؤثر إجيابًا على التقييم. 
زيادة يف معدالت اخلصـــــم وتراجع عدد املطالبات والنفقات اإلدارية ، 2018ديســـــمرب/كانون األول  31للســـــنة املنتهية يف 

 .اخلصوميفوق التوقعات، وسعر صرف مناسب بني اليورو والدوالر األمريكي مما يؤدي إىل تراجع إمجايل يف قيمة  مبا
 

 النفقات السنوية المسجلة
 

التكاليف املتعلقة باســــــــــتحقاقات املوظفني تســــــــــجل مبالغ النفقات الســــــــــنوية يف كشــــــــــف األداء املايل، ضــــــــــمن  13-10
 وتكاليفهم األخرى، وإيرادات التمويل/(النفقات)، وهي كما يلي:

 
  ديسمبر/ 31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

كانون األول 
2018 

 ديسمبر/ 31
 2017كانون األول 

   
 42,510 46,419 تكلفة اخلدمة 

 - - املسجلة تكلفة اخلدمة السابقةاعتماد /اخلدمة السابقة تكلفة/(اعتماد)
 3,901 (2,068) إعادة القياسات (الدميوغرافية واملالية)

 34,643 37,272 تكلفة الفائدة
   

 81,054 81,623 مجموع النفقات المسجلة
 

دوالر أمريكي خلطط إعادة القياسات يف كشف األداء املايل  مليون) 2.1(، 2018سجلت املنظمة خالل عام و  13-11
مليون دوالر  )204.5() يف ما يتعلق بصــــــــــندوق املدفوعات التعويضــــــــــية، ومبلغ 2017مليون دوالر أمريكي يف عام  3.9(

دوالر  مليون 167.2أمريكي خلطط إعادة قياســــــــات االســــــــتحقاقات بعد التوظيف مت تســــــــجيلها ضــــــــمن حقوق امللكية (
 ).2017أمريكي يف عام 
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، تغيريات على أحكام تقاســــــــــــم التكاليف اليت من شــــــــــــأ�ا أن تقلل تكلفة 2018اعتمدت املنظمة خالل عام و  13-12
 .2018ديسمرب/كانون األول  31يف املائة. ومت عكس هذه التغيريات بدًءا من تقييم  5اخلطة على املدى الطويل بنحو 

 
 تحليل الحساسية –انتهاء الخدمة  خطة التغطية الطبية بعد

 
 يف ما يلي االفرتاضات الرئيسية الثالثة يف تقييم خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة: 13-13

 
 سعر الصرف بني اليورو والدوالر األمريكي؛ )1(
 تقبل؛معدل احلسم املستخدم يف حتديد القيمة احلالية لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املسو  )2(
 .التضخم الطيب ومعدل )3(

 
يف املائة يف معدل احلســـــــم والتضـــــــخم الطيب التأثريات التالية على التزام االســـــــتحقاقات  1قد يكون لتغيري بقيمة  13-14

 احملددة:
 

 معدل التضخم الطبي النهائي  (بآالف الدوالرات األمريكية)
     اسنويً  في المائة 4.7 اسنويً  في المائة 3.7 الحسممعدل  سعر الصرف

 1,502,457 1,243,361 %2.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.142
 1,589,871 1,315,702 %2.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.042
 1,831,871 1,515,969 %1.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.142
 1,938,450 1,604,169 %1.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.042

 
 يف املـــائـــة يف معـــدل اخلصــــــــــــــومـــات والتضــــــــــــــخم الطيب التـــأثريات التـــاليـــة على تكلفـــة  1قـــد يكون لتغيري بقيمـــة  13-15

 اخلدمة احلالية:
 

 معدل التضخم الطبي النهائي  (بآالف الدوالرات األمريكية)
     اسنويً  في المائة 4.7 اسنويً  في المائة 3.7 الحسممعدل  سعر الصرف

 41,479 29,958 %2.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.142
 43,892 31,701 %2.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.042
 57,524 41,547 %1.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.142
 60,871 43,964 %1.9 لكل يورو اأمريكيً  ادوالرً  1.042

 
 تحليل الحساسية -خطة صندوق مدفوعات انتهاء الخدمة 

 
االفرتاض الرئيسي يف تقييم خطة صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة هو معدل احلسم املستخدم يف حتديد القيمة  13-16

 .احلالية لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املستقبل
 

 يف املائة يف معدل احلسم التأثري التايل على التزام االستحقاقات احملددة: 1وقد يكون لتخفيض بقيمة  13-17
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الحسممعدل 
 

التزام االستحقاقات 
 المحددة

   
 55,643  يف املائة 3.2
 59,830  يف املائة 2.2

 
والتضـــــخم الطيب التأثريات التالية على التزام االســـــتحقاقات  احلســـــمئة يف معدل ايف امل 1وقد يكون لتغيري بقيمة  13-18

 احملددة:
 

 األمريكية)(بآالف الدوالرات 
 الحسممعدل 

 
التزام االستحقاقات 
 المحددة

   
 5,852  يف املائة 3.2
 6,314  يف املائة 2.2

 
 تحليل الحساسية –خطة مدفوعات نهاية الخدمة 

 
االفرتاض الرئيســــــي يف تقييم خطة مدفوعات �اية اخلدمة هو معدل احلســــــم املســــــتخدم يف حتديد القيمة احلالية  13-19

 .لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املستقبل
 

 يف املائة يف معدل احلسم التأثري التايل على التزام االستحقاقات احملددة: 1وقد يكون لتخفيض بقيمة  13-20
 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 معدل الحسم

 
التزام االستحقاقات 
 المحددة

   
 46,858  يف املائة 1.3
 50,532  يف املائة 0.3

 
والتضـــــخم الطيب التأثريات التالية على التزام االســـــتحقاقات  احلســـــمئة يف معدل ايف امل 1وقد يكون لتغيري بقيمة  13-21

 احملددة:
 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 معدل الحسم

 تكلفة الخدمة الحالية 
   

 2,891  يف املائة 1.3
 3,192  يف املائة 0.3
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 تحليل الحساسية –المدفوعات التعويضية خطة صندوق 
 

االفرتاض الرئيســــي يف تقييم خطة صــــندوق املدفوعات التعويضــــية هو معدل احلســــم املســــتخدم يف حتديد القيمة  13-22
 .احلالية لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املستقبل

 
 يف املائة يف معدل احلسم التأثري التايل على التزام االستحقاقات احملددة: 1وقد يكون لتخفيض بقيمة  13-23

 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 معدل الحسم
 

التزام االستحقاقات 
 المحددة

   
 18,638  يف املائة 4.4
 21,064  يف املائة 3.4

 
والتضـــــخم الطيب التأثريات التالية على التزام االســـــتحقاقات  احلســـــمئة يف معدل ايف امل 1وقد يكون لتغيري بقيمة  13-24

 احملددة:
 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 تكلفة الخدمة الحالية  معدل الحسم

   
 408,340  يف املائة 4.4
 483,000  يف املائة 3.4

 
 التمويل في المستقبل

 
. وباإلضــافة إىل ذلك، مل ترد 2018مل يكن هناك تقدير للتمويل املقرر للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف عام  13-25

ويتم عادًة حتويل األموال املقررة إىل حافظة االســــــــتثمارات  .2018أي أموال تتعلق بتقييمات الســــــــنوات الســــــــابقة يف عام 
يف  يورو مليون 2.9و دوالر أمريكي مليون 1.5ات األعضــاء احملصــلة بالفعل (اســتناًدا إىل النســبة املئوية من جمموع اشــرتاك

). وتطبق االســــــتثمارات الطويلة األجل وأي إيرادات مولدة أوًال لضــــــمان التمويل الكايف خلطة مدفوعات �اية 2017عام 
اخلدمة والصــــندوق االحتياطي لنظام تعويض املوظفني. وختصــــص أي اســــتثمارات إضــــافية واإليرادات العائدة منها للتغطية 

، ال يزال كل 2018ديســمرب/كانون األول  31خلدمة. واعتبارًا من الطبية بعد انتهاء اخلدمة مث لصــندوق مدفوعات انتهاء ا
من خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصـــــندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة يعانيان من النقص يف التمويل. ويتم حتديد 

يت تؤثر على تقييم تنويع فئات األصــــــــــــــول، وتكوين العمالت ومدة اســــــــــــــتثمارات املنظمة الطويلة األجل وفقاً للمعايري ال
 .خصومها

 
 ويبني اجلدول أدناه ختصيص االستثمارات الطويلة األجل وسلف خطة مدفوعات �اية اخلدمة للخطط: 13-26
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ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
   األجلممولة بالكامل من االستثمارات المخصصة الطويلة 

 21,000 18,638 صندوق املدفوعات التعويضية
 52,462 46,858 خطة مدفوعات �اية اخلدمة 

   
 73,462 65,496 مجموع الممولة بالكامل من االستثمارات المخصصة الطويلة األجل

   
   ممولة جزئًيا من االستثمارات المخصصة الطويلة األجل

 460,882 423,101 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 
   

 460,882 423,101 مجموع الممولة جزئًيا من االستثمارات المخصصة الطويلة األجل
   

 534,344 488,597 الممولة الخصوممجموع 
   

   غير الممولة من االستثمارات المخصصة الطويلة األجل
 934,968 820,260 اخلدمةالتغطية الطبية بعد انتهاء 

 58,107 55,643 صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة
   

 993,075 875,903 غير الممولة من االستثمارات المخصصة الطويلة األجلمجموع 

 

 بيان االستحقاقات
 

االســـتحقاقات  خصـــوماالســـتحقاقات ملا بعد التوظيف يف املنظمة وغريها من  خصـــوميعرض اجلدول أدناه بيان  13-27
 املعرب عنها بالقيمة االمسية: ،2018ديسمرب/كانون األول  31املتعلقة باملوظفني غري املتداولة، كما يف 

 
التغطية الطبية  (بآالف الدوالرات األمريكية)

بعد انتهاء 
 الخدمة

صندوق 
مدفوعات 
 انتهاء الخدمة

خطة 
مدفوعات 
 نهاية الخدمة

صندوق 
المدفوعات 
 التعويضية

 المجموع

      
      السنوات

      
  231,443   6,477   19,674   26,418   178,874  سنوات 5و 0مستحقة ما بني 
  264,975   5,863   16,469   18,154   224,489  سنوات 10و 6مستحقة ما بني 
  286,100   5,010   7,555   12,331   261,204  سنوات 15و 11مستحقة ما بني 
  300,159   4,112   5,273   8,448   282,326  سنوات 20و 16مستحقة ما بني 
  296,832   3,347   2,204   4,098   287,183  سنوات 25و 21مستحقة ما بني 
  280,625   2,740   415   1,457   276,013  سنوات 30و 26مستحقة ما بني 

  832,872   8,796   142   533   823,400  سنة  30مستحقة بعد أكثر من 

 2,493,006  36,345   51,732  71,439  2,333,489 المجموع
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة: 14اإليضاح 
 

ينص النظام األســــــاســــــي للصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن ُجيري اجمللس  14-1
ثالث ســــنوات، يقوم به اخلبري االكتواري االســــتشــــاري. وقد متثلت املمارســــة  تقييًما اكتواريًا للصــــندوق مرة على األقل كل

املتبعة لدى جملس املعاشــــــات التقاعدية يف إجراء تقييم اكتواري كل ســــــنتني باســــــتخدام طريقة حاصــــــل اجملموعة املفتوحة. 
حتديد ما إذا كانت أصـــــــول الصـــــــندوق احلالية وأصـــــــوله التقديرية املقبلة كافية  والغرض الرئيســـــــي من التقييم االكتواري هو

 .للوفاء بالتزاماته
 

يف الصـــــندوق املشـــــرتك للمعاشـــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  ملنظمة األغذية والزراعةويتمثل االلتزام املايل  14-2
يف  15.8يف املائة للمشــــــــــاركني و 7.9يف اشــــــــــرتاكاهتا املقررة باملعدل الذي تقرره اجلمعية العامة لألمم املتحدة (حالًيا عند 

الئحة صــــــندوق املعاشــــــات  من 26املائة للمنظمات األعضــــــاء) مع أي جزء من أي تغطية للعجز االكتواري وفًقا للمادة 
، بعد 26التقاعدية. وال يتم تســــــديد مثل هذا العجز إال إذا وعندما تســــــتدعي اجلمعية العامة لألمم املتحدة أحكام املادة 

أن يتقرر أن األمر حباجة إىل تســـديد العجز على أســـاس تقدير الكفاية االكتوارية لصـــندوق املعاشـــات التقاعدية يف تاريخ 
يف سد هذا العجز مببلغ يتناسب واالشرتاكات اليت دفعتها خالل السنوات الثالث اليت  م كل منظمة عضوالتقييم. وتساه

 تسبق تاريخ التقييم.
 

، أنه كان هناك حاالت شـــــــــذوذ يف بيانات التعداد املســـــــــتخدمة يف التقييم 2017وحدد الصـــــــــندوق خالل عام  14-3
. ويف استثناء لدورة السنتني العادية، استخدم الصندوق ترحيل 2015 ديسمرب/كانون األول 31االكتواري الذي أجري يف 

يف الكشــــــــــــوف املالية  2016ديســــــــــــمرب/كانون األول  31إىل  2015ديســــــــــــمرب/كانون األول  31لبيانات املشــــــــــــاركة من 
 . 2016 لعام

 
ديســـــــمرب/كانون األول  31وحىت  2017ديســـــــمرب/كانون األول  31وأدى صـــــــدور بيانات املشـــــــاركة اعتبارًا من  14-4

إىل نســــــــــبة ممولة من األصــــــــــول االكتوارية إىل االلتزامات االكتوارية، مع افرتاض عدم وجود تعديالت يف حســــــــــاب  2016
 يف املائة  102.7). وبلغت النســــــبة املمولة 2016يف املائة يف تقييم عام  150.1يف املائة ( 139.2املعاش مســــــتقبًال، بلغت 

 ) عندما مت أخذ النظام احلايل لتعديالت حساب املعاش التقاعدي يف االعتبار.2016تقييم عام يف املائة يف  101.4(
 

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصـــــندوق املعاشـــــات التقاعدية اســـــتنتج اخلبري االكتواري االســـــتشـــــاري أنه من غري  14-5
من النظام األســـاســـي للصـــندوق  26جب املادة تســـديد العجز مبو  2017ديســـمرب/كانون األول  31الضـــروري، اعتبارًا من 

نظرًا إىل أن القيمة االكتوارية لألصــــــــول تعدت القيمة االكتوارية لكل االلتزامات املرتاكمة يف اخلطة. وباإلضــــــــافة إىل ذلك 
هذا التقرير،  جتاوزت قيمة األصول يف السوق القيمة االكتوارية لاللتزامات املرتاكمة اعتبارًا من تاريخ التقييم. وحىت صدور

 .26مل تلجأ اجلمعية العامة إىل احلكم الوارد يف املادة 
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بســبب النقص االكتواري، إما أثناء العملية اجلارية أو بســبب إ�اء خطة املعاشــات  26وإذا لزم اللجوء إىل املادة  14-6
التقاعدية التابعة للصــــــندوق املشــــــرتك للمعاشــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، فإن مدفوعات العجز املطلوبة من كل 

فوعة إىل الصندوق خالل السنوات منظمة عضو سوف تستند إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة يف جمموع املسامهات املد
الثالث الســــابقة لتاريخ التقييم. وبلغ جمموع املســــامهات املدفوعة للصــــندوق املشــــرتك للمعاشــــات التقاعدية ملوظفي األمم 

مليون دوالر أمريكي ســـــــــامهت منظمة  6 931.39) 2017و 2016و 2015املتحدة خالل الســـــــــنوات الثالث الســـــــــابقة (
 .يف املائة منها 2.3 األغذية والزراعة بنسبة

 
، بلغت مسامهات املنظمة املدفوعة إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 2018وخالل عام  14-7

). وتبلغ املســــــامهات املتوقعة املســــــتحقة يف 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 53.0مليون دوالر أمريكي ( 53.8املتحدة 
 .الر أمريكيمليون دو  56.7، 2019عام 

 
، بناء على توصـــــــية باإل�اء من جملس لألمم املتحدة إ�اء العضـــــــوية يف الصـــــــندوق بقرار من اجلمعية العامة جيوز 14-8

املعاشــات التقاعدية. وُتدفع إىل املنظمة العضــو ســابقاً حصــة نســبية من جمموع أصــول الصــندوق يف تاريخ اإل�اء ختصــص 
مشــــــــرتكا يف الصــــــــندوق يف ذلك التاريخ، وفقا لرتتيب متفق عليه بني تلك املنظمة حصــــــــرا لصــــــــاحل من كان من موظفيها 

وجملس الصــــــــندوق. وحيدد اجمللس املبلغ بناًء على تقييم اكتواري ألصــــــــول وخصــــــــوم الصــــــــندوق يف تاريخ اإل�اء؛ وال يتم 
 تضمني أي جزء من األصول اليت تتجاوز االلتزامات يف املبلغ.

 
جعي حســابات األمم املتحدة مبراجعة ســنوية لصــندوق املعاشــات التقاعدية ويرفع تقاريره كل ويضــطلع جملس مرا 14-9

سنة إىل جملس صندوق املعاشات التقاعدية واجلمعية العامة لألمم املتحدة عن عملية مراجعة احلسابات. وينشر صندوق 
 مباشـــــــــرة على اإلنرتنت. متاح على املوقع املعاشـــــــــات التقاعدية تقارير ربع ســـــــــنوية عن اســـــــــتثماراته وتنشـــــــــر هذه التقارير

www.unjspf.org . 
 

 اإليجار التشغيلي خصوم: 15اإليضاح 
 

دوالر أمريكي  مليون 6.3دوالر أمريكي ( مليون 7.7كان إمجايل نفقات اإلجيار مبوجب عقود اإلجيار التشــغيلية  15-1
، وصـــــــــلت 2018ديســـــــــمرب/كانون األول  31. ويف 2018ديســـــــــمرب/كانون األول  31) للســـــــــنة املنتهية يف 2017يف عام 
 مليون 5.3دوالر أمريكي ( مليون 6.3اجملمعة لعقود إجيار العقارات اليت ســــــيتم دفعها يف الســــــنوات الالحقة إىل  اخلصــــــوم

أدناه معامالت اإلجيار اإلمسية. ومن املقرر أن يدفع إمجايل دفعات  اخلصــــــــــوم). وال تشــــــــــمل 2017يف عام دوالر أمريكي 
 اإلجيار اجملمعة للفرتات على النحو التايل:

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

 2,887 3,834 اشهرً  12خالل فرتة 
 2,394 2,415 من سنة إىل مخس سنواتأكثر 

 8 2 أكثر من مخس سنوات
    

 5,289 6,251 اإليجار خصوممجموع 
 

file://hqfile1/cscm/GICM_Ar/DOCS/2019/conf_2019/MX404/www.unjspf.org
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 الطارئة والخصومالمخصصات : 16اإليضاح 
 

 تتألف املبالغ املخصصة للمنظمة من: 16-1
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
2017 

   
 777  809 خرىاألطالبات املاملطالبات املتعلقة بالعمل و 

 - - املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة
   

 777  809 الطارئة والخصوممجموع المخصصات 

 
 على النحو التايل: 2018وكانت احلركة يف املخصصات خالل عام  16-2

 
 الرصيد في (بآالف الدوالرات األمريكية)

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

 الزيادات
المبالغ 
 المخصصة

المبالغ 
 المعكوسة

 الرصيد في
ديسمبر/كانون األول  31

2018 
      

  809  (10)  (106)   148  777 خرىاألطالبات املاملطالبات املتعلقة بالعمل و 
 - - - - - املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة

      

 809  (10)  (106)  148  777 مجموع المخصصات

 
 المطالبات المتعلقة بالعمل والمطالبات األخرى

 
تتلقى املنظمة يف إطار عملياهتا اجلارية العادية، مطالبات تتعلق مبنازعات خاصة بالعمل أو العقود. وتعتزم املنظمة  16-3

الدفاع عن نفسها بشكل كامل يف مجيع القضايا، غري أن احتمال تكبد التزامات تتعلق هبذه الشكاوى ليس بعيًدا. ويشمل 
دوالر أمريكي يوجد مستحقات مقابلة هلا مسجلة ضمن مدفوعات مسبقة مليون  0.7مليون دوالر أمريكي،  0.8مبلغ 

 وغريها من األصول اليت تعتربها املنظمة قابلة لالسرتداد.
 

 المفاوضات وعمليات التحكيم العالقة
 

 ، ال توجد لدى املنظمة أية دعوة عالقة مع املوردين.2018ديسمرب/كانون األول  31اعتبارًا من  16-4
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 األخرى الخصوم: 17اإليضاح 
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
2017  

   
    حاليةال

 29 29 التسويات مع املوظفني
 352 385 خرىاألستحقة الدفع املسابات احل

   

 381 414 الحالية الخصوممجموع 
   

   متداولةالغير 

 19,684 15,973 االئتمانية اخلاصة باملوظفنياحلسابات 
 25,745 25,745 صندوق رأس املال العامل

   

 45,429 41,718 غير المتداولة الخصوممجموع 
    

 45,810 42,132 األخرى الخصوممجموع 

 
 متثل التسويات مع املوظفني معامالت االسرتداد الحتاد االئتمان اخلاص باملوظفني. 17-1

 
ومتثل احلسابات األخرى املستحقة الدفع الودائع الواردة من املوردين وأقساط التأمني املستحقة نيابة عن املوظفني  17-2

 املتقاعدين والنشطني يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وهو إحدى الوكاالت املشاركة يف خطط التأمني الطيب.
 

موال املتعلقة بتشــــــغيل الرتتيبات الطبية والتأمينية القائمة على االشــــــرتاك ومتثل احلســــــابات االئتمانية للموظفني األ 17-3
 للموظفني.

 
) تقدمي ســلف نقدية واجبة الرد إىل احلســاب العام من أجل 1يتمثل الغرض من صــندوق رأس املال العامل يف (و  17-4

) ومتويل املصــــــروفات الطارئة غري املدرجة يف 2( متويل املصــــــروفات املذكورة يف امليزانية حلني ورود االشــــــرتاكات إىل امليزانية؛
) وتقـدمي القروض لألغراض اليت قـد جييزهـا اجمللس يف حـاالت معينـة. وكـان املســــــــــــــتوى املرخص بـه يف 3امليزانيـة اجلـاريـة؛ (

يرات رأس ، مث ارتفع بزيادة تقد15/91مليون دوالر أمريكي، وفًقا لقرار املؤمتر  25األصــــل لصــــندوق رأس املال العامل هو 
املال العامل على الدول األعضاء اجلدد. ويقدم الصندوق كالتزام مبا أنه قابل لالسرتداد للدول األعضاء اليت تنسحب من 

 مالية قد تكون مرتتبة على هذه الدولة. خصوماملنظمة، بعد تصفية أية 
 

 صندوق رأس المال العامل
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
2017 

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

   
 25,745  25,745 الرصيد في بداية ونهاية الفترة المالية
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ومل يســــتخدم صــــندوق رأس املال العامل خالل  2018مل تنضــــم أي دولة عضــــو جديدة إىل املنظمة خالل عام  17-5
هذا العام. وإن املســــــــتوى املرخص به هو جزء من اشــــــــرتاكات الدول األعضــــــــاء ويشــــــــمل الرصــــــــيد املقبوضــــــــات من تلك 

 .االشرتاكات
 

 االحتياطيات: 18اإليضاح 
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
2017 

   
 17,559  17,559  حساب االحتياطي اخلاص

 51,100  (7,233) غري احملققة من االستثمارات (اخلسائر)/  األرباح
 (167,666)  36,847  احتياطي املكاسب (اخلسائر) االكتوارية

    
 (99,007)  47,173 مجموع االحتياطيات

 
الغرض من حســــاب االحتياطي اخلاص هو محاية برنامج عمل املنظمة من آثار التكاليف اإلضــــافية غري املدرجة  18-1

يف امليزانية والناشئة عن التقلبات السلبية يف العمالت واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. وقد حدد قرار املؤمتر 
يف املائة من امليزانية العاملة الفعلية للفرتة املالية التالية،  5اخلاص بنســـــبة املســـــتوى املرخص به حلســـــاب االحتياطي  13/81

 .2018ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف تاريخ  مليون 50.3مببلغ 
 

دوالر أمريكي  مليون 58.3تتعلق املكاســب غري احملققة من االســتثمارات باحلافظات املتاحة للبيع. ومت تســجيل و  18-2
. وقد بلغ جزء 2018) يف عام 2017يف عام  أرباحدوالر أمريكي  مليون 26.3رباح غري احملققة عن االســــتثمارات (من األ

 0.4دوالر أمريكي ( مليون 3.4معدل صــــــــــــــرف العمالت األجنبية املرتاكم من األرباح غري احملققة عن حافظات القروض 
)، وقد مت تسجيلها يف كشف بيان األداء املايل مبا يتماشى 2017ديسمرب/كانون األول  31يف  أرباحمليون دوالر أمريكي 

 مع املعايري احملاسبية يف الفرتة اليت نشأت فيها. وتعود الزيادة يف قيمة األرباح غري احملققة إىل القيمة السوقية احلالية.

 

قيمة احلالية اللتزام املنافع احملددة أو ينتج احتياطي األرباح واخلســــائر االكتوارية عن الزيادة أو النقصــــان إما يف الو  18-3
 مليون 167.2مليون دوالر أمريكي ( 204.5اكتوارية بقيمة  أرباحالقيمة العادلة ألي أصول تتعلق باخلطة. وقد كان هناك 

، ومت تسجيل 2018ديسمرب/كانون األول  31) مت تسجيلها خالل السنة املنتهية يف 2017دوالر أمريكي خسائر يف عام 
) يف كشف األداء املايل 2017مليون دوالر أمريكي أرباح يف عام  3.9( األرباحدوالر أمريكي إضايف من  مليون 2.1مبلغ 

 .يتعلق بصندوق املدفوعات التعويضية
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 اإليرادات: 19اإليضاح 
 

ديسمبر/كانون األول  31 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2017 

   
   اإليرادات غير التبادلية

 478,200 498,831 االشتراكات المقررة على الدول األعضاء 
    

   المساهمات الطوعية 

 1,052,703 1,048,481 اشرتاكات حساب األمانة 
 4,150 1,254 اشرتاكات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

    
 1,056,853 1,049,735 الطوعيةمجموع المساهمات 

   
   خرى األتبادلية اليرادات غير اإل

    
 21 21 اشرتاكات األعضاء املنتسبني

 19,541 18,444 األنشطة املمولة بصورة مشرتكة
 1,463 1,570 النظريةاملسامهات النقدية احلكومية 

 48,050 50,725 التربعات العينية 
    

 69,075 70,760 التبادلية األخرى مجموع اإليرادات غير
    

 1,604,128 1,619,326 مجموع اإليرادات غير التبادلية
    

 8,037 9,390 إيرادات عمليات الصرف

 1,612,615 1,628,716 مجموع اإليرادات 

 
 على اعتماد  12/2017وافق املؤمتر مبقتضـــــــــــــى القرار الشـــــــــــــرتاكات املقررة املســـــــــــــتحقة على الدول األعضـــــــــــــاء. ا 19-1

على حنو ما اقرتحه املدير العام.  2018-2017دوالر أمريكي الســــتخدامه يف برنامج العمل للفرتة  مليون 1 005.6قيمته 
 1 000.6دوالر أمريكي من اشــرتاكات الدول األعضــاء اليت تبلغ قيمتها  مليون 5.0وقد أدرج هذا االعتماد، بعد خصــم 

 مليون 376.4مليون دوالر أمريكي و 546.4االشــــــرتاكات من االشــــــرتاكات اجملزأة إىل دوالر أمريكي. وتتألف هذه  مليون
دوالرًا لكل يورو واحد).  1.22دوالر أمريكي، بســـــــــعر الصـــــــــرف املعمول به يف امليزانية، وهو  مليون 459.2(تعادل  يورو

مليون دوالر أمريكي، واملبالغ املقررة  498.8ويعكس الفرق بني االشــــرتاكات الفعلية املقررة على الدول األعضــــاء، وقدرها 
دوالر أمريكي الفرق بني متوسـط سـعر صـرف الدوالر األمريكي املعمول به  مليون 1 005.6مبوجب قرار املؤمتر واليت تبلغ 

 376.4مببلغ  دوالر أمريكي لكل يورو واحد وقت االتفاق على تقدير قيمة االشــــــــــــــرتاكات 1.19يف األمم املتحدة، وهو 
 .يورو، وبني سعر الصرف املعمول به يف امليزانية لسنة واحدة فقط مليون

 
على ترتيب تقسيم االشرتاكات بني العملتني، واستخدم هذا  2003عام  11/03وقد وافق املؤمتر مبقتضى القرار  19-2

ًدا إىل جمموع االشرتاكات . واستنا2005-2004الرتتيب للمرة األوىل عند تقدير اشرتاكات الدول األعضاء يف الفرتة املالية 
املقررة املدرجة بالدوالر األمريكي يف الكشـــف األول، بلغ التقســـيم الفعلي لالشـــرتاكات بني الدوالر األمريكي واليورو لعام 

 .على التوايل) 2017يف املائة لعام  46يف املائة و 54يف املائة على التوايل ( 46يف املائة و 54، نسبة 2018
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والدافع وراء اإليرادات غري التبادلية األخرى هو تســجيل الدخل للَمرافق العينية املتربع هبا املوجودة يف روما بقيمة  19-3
 دوالر أمـــريـــكـــي  مـــلـــيـــون 22.1) و2017دوالر أمـــريـــكـــي يف عـــــــام  مـــلـــيـــون 31.7دوالر أمـــريـــكـــي ( مـــلـــيـــون 27.8

تربع هبا يف مجيع أحناء العامل؛ واألنشــــــــــــــطة املمولة بصــــــــــــــورة ) للَمرافق العينية امل2017مليون دوالر أمريكي يف عام  14.8(
مشــرتكة هي بصــورة أســاســية املنشــأة مع البنك الدويل ومصــرف التنمية األفريقي ومصــرف التنمية اآلســيوى. وتســجل نفقة 

 ع هبا.) كَمرافق عينية مت الترب 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 46.5دوالر أمريكي ( مليون 49.9نظرية قيمتها 
 

)، 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 1.5دوالر أمريكي ( مليون 0.8ومما تبقى من البضـــــــــــــائع املتربع هبا بقيمة  19-4
) بإيرادات الفوائد املتربع هبا على القرض 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 0.6دوالر أمريكي ( مليون 0.7يتعلق مبلغ 

) ممنوح 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 25.7دوالر أمريكي ( مليون 25.7امليســــــر لصــــــندوق رأس املال العامل بقيمة 
) 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 0.6دوالر أمريكي ( مليون 0.7من قبل الدول األعضــاء. وتســجل نفقة نظرية بقيمة 

) باســــتخدام معدل حســــم التغطية الطبية بعد 2017يف املائة يف عام  2.5يف املائة ( 2.9اب الفوائد حمتســــبة على يف حســــ
مليون  0.3مليون دوالر أمريكي ممتلكات ومنشـــــآت ومعدات ( 0.1انتهاء اخلدمة. وتشـــــمل البضـــــائع األخرى املتربع هبا، 

 .)2017دوالر أمريكي يف عام 
 

ا دفعات للمنظمة عن مصــــــــروفات تكبدهتا نيابة عن أطراف ثالثة، مبا يف ذلك  19-5 ومتثل إيرادات الصــــــــرف أســــــــاســــــــً
 منظمات دولية أخرى قدمت هلا خدمات مثل اخلدمات الطبية، والضمان االجتماعي، واخلدمات القانونية واإلدارية. 

 
 النفقات: 20اإليضاح 

األخرى للموظفني مجيع مســــــــــتحقات التعويض يف الربنامج العادي تشــــــــــمل اســــــــــتحقاقات املوظفني والتكاليف  20-1
 وموظفي املشروع من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة.

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
   

   والتكاليف األخرى للموظفيناستحقاقات الموظفين 
 186,102 186,583 األساسيالراتب 

 46,177 49,636 تسوية مقر العمل
 36,027 39,408 التأمني الطيب للموظفني

 52,981 53,806 خطة املعاشات التقاعدية
 393 418 خطة تعويضات املوظفني

 6,144 6,485 خطة مدفوعات إ�اء اخلدمة 
 3,059 3,099 خطة مدفوعات �اية اخلدمة

 15,285 15,510 منح التعليم 
 2,852 3,177 غري احملرتفنيمن ا املوظفون املؤجرون حمليً 

 7,415 7,140 مستحقات السفر
 2,542 1,615 سداد ضريبة الدخل

 12,631 12,850 بدالت املعالني
 12,154 11,378 بدالت الرتكيب واملهام والتنقل 

 15,628 14,972 ستحقاقات والتكاليف األخرى للموظفنيالا
   

 399,390 406,077 مجموع التكاليف المتعلقة بالموظفين
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ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون  31

 2017األول 
   

   االستشاريون
 90,912 89,691 ااملعينون دوليً 
 90,851 84,853 ااملعينون حمليً 

 66,917 77,313 موظفو املشاريع الوطنية
 11,484 3,184 خريناآلستشاريني االنفقات 

   
 260,164 255,041 مجموع االستشاريين

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

   تكاليف السفر
 25,014 20,786 السفر للمهام الرمسية

 43,397 41,549 االستشاريون
 40,042 34,607 األجهزة الرئاسية اجتماعات
 5,825 5,781 خرىاألسفر التكاليف 

   
 114,278 102,723 مجموع تكاليف السفر

 
وتتضــــــمن اجتماعات اجلهاز الرئاســــــي التكاليف املرتبطة بالســــــفر املتعلق جبلســــــات املؤمتر واجمللس وجلان اجمللس  20-2

  الدستورية. واللجان الفنية وغريها من االجتماعات
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
 (معاد احتسابه) 2017

   
   اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل

 7,830 9,194 اهتالك املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 1,490 1,867 استهالك األصول غري املادية 

 - - اخنفاض قيمة األصول الطويلة األجل
   

 9,320 11,061 مجموع اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

   نفقات التدريب
 5,850 6,552 أثناء اخلدمة

 36,630 33,497 نفقات التدريب األخرى 
   

 42,480 40,049 مجموع نفقات التدريب

 
يدانية. وتشمل املشاريع املميثل التدريب أثناء اخلدمة تكاليف التدريب يف املوقع اليت تتم يف املكتب احمللي املتصل بو  20-3

للمشاركة يف دورات تدريبية خارج املوقع، مبا يف ذلك  نفقات التدريب األخرى تكاليف املواد التدريبية والنفقات املتكبدة
 السكن وبدل املعيشة اليومي.
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ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
2017 

   
   التعاقديةالخدمات 

 105,306 114,590 اخلدمات
 21,525 17,797 التصليح والصيانة

 8,510 9,831 اإلجيارتكاليف 
 46,502 49,883 املتربع هبا العينية املرافق 

 7,450 8,238 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 145,674 154,825 االتفاق خطابات

 12,372 11,415 تعاقد عليها امل األخرى دماتاخل
   

 347,339 366,580  التعاقديةمجموع الخدمات 

 
بشـــكل أســـاســـي العقود املربمة من املشـــاريع، وتشـــمل من بني أمور أخرى اخلدمات اإلحصـــائية، متثل اخلدمات و  20-4

وعقود محاية البيئة، والنفايات، والزراعة، وخدمات محاية احملاصـــــــــــــيل، وخدمات الري، وخدمات مصـــــــــــــايد األمساك وتربية 
 األحياء املائية.

 
دوالر  مليون 39.6دوالر أمريكي ( مليون 49.3؛ وتشـــــمل خطابات االتفاق بشـــــكل أســـــاســـــي العناصـــــر التالية 20-5

 مليون 28.6) تتعلق باتفاقات خدمات لتوزيع املدخالت، والبنية التحتية الصــــــــــــــغرى للمجتمع، و2017أمريكي يف عام 
) خلدمات البحوث العلمية والدراســــــــــــــات االســــــــــــــتقصــــــــــــــائية، 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 33.7دوالر أمريكي (

مليون دوالر  23.4) لتــدريــب املســــــــــــــتفيــدين، و2017دوالر أمريكي يف عــام  مليون 27.6دوالر أمريكي ( مليون 24.8و
 ) لتطوير قدرات املؤسسات العامة الوطنية.2017مليون دوالر أمريكي يف عام  25.0أمريكي (

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

   المنح والتحويالت األخرى
 25,910 15,377 التنفيذ الوطين مع احلكومات

 5,815 8,105 املسامهات يف األنشطة اإلدارية املشرتكة لألمم املتحدة
 226 699 املنح والتحويالت األخرى

   
 31,951 24,181 مجموع المنح والتحويالت األخرى

 
احلكومات باألموال احملولة ســــــلًفا إىل شــــــركاء العمليات لتنفيذ أجزاء من املشــــــاريع، أو ويرتبط التنفيذ الوطين مع  20-6

  املشاريع بأكملها، املوكلة إىل منظمة األغذية والزراعة.
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ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

   
   المستخدمةاللوازم والمواد االستهالكية 

 4,054 3,614 املرافق
 5,070 5,031 صيانة وتشغيل املركباتالتكاليف 

 148,345 151,689 املخزونات املوزعة
 121 2,420 املخزونات املباعة

 -    -  املخزونات املشطوبة
 11,550 14,876 اللوازم واملواد االستهالكية

   
 169,140 177,630 مجموع اللوازم والمواد االستهالكية المستخدمة 

 
دوالر أمريكي كنفقات  مليون 30.1، 2018ديسمرب/كانون األول  31وتكبدت املنظمة خالل السنة املنتهية يف  20-7

دوالر أمريكي للمعــدات القــابلــة لالهتالك  مليون 10.8)، و2017مليون دوالر أمريكي يف عـام  31.8للنبــاتـات والبــذور (
دوالر أمريكي يف عــــام  مليون 8.3دوالر أمريكي لألمســــدة ( مليون 3.7)، و2017مليون دوالر أمريكي يف عــــام 16.9(

مليون  28.0)، و2017مليون دوالر أمريكي يف عـــام  10.5دوالر أمريكي ألعالف احليوانـــات ( مليون 12.7)، و2017
دوالر للوازم واألدوات امليــدانيــة  مليون 5.6)، و2017دوالر أمريكي يف عــام  مليون 21.0بيــة والبيطريــة (دوالر للوازم الط

دوالر  مليون 12.8دوالر أمريكي لألدوات الزراعيــة ( مليون 17.6)، و2017دوالر أمريكي يف عــام  مليون 7.9األخرى (
). ومت إدراج 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 10.3دوالر أمريكي للثروة احليوانية ( مليون 8.0) و2017أمريكي يف عام 

 هذه التكاليف ضمن فئة "املخزونات املوزعة".
 

ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
2018 

ديسمبر/كانون األول  31
 (معاد احتسابه) 2017

   
   النفقات األخرى

 (6,206) 803 واملرصوداتاملخصصات 
 (629) 137 الطارئة للخصوماملخصصات 

 3,902 (2,068) اخلسائر االكتوارية/ األرباح 
 1,252 1,691 التأمني

 1,458 1,096 الرسوم املصرفية
 24,549 45,998 مصاريف التشغيل األخرى

   
 24,326 47,657 مجموع النفقات األخرى

 
إىل إعادة قياس التغريات يف االفرتاضــــــــــــــات املالية والدميغرافية  2018تعود األرباح االكتوارية املبلغ عنها يف عام و  20-8

املتعلقة بصندوق املدفوعات التعويضية. وتعزى الزيادة يف مصروفات التشغيل األخرى يف املقام األول إىل الزيادة يف إغالق 
ملشـــــروعات اليت تغلق بأرصـــــدة نقدية يتم ســـــدادها للماحنني ينتج عنها االعرتاف مشـــــاريع الصـــــندوق االســـــتئماين، مبا أن ا

) لتعويض اإليرادات 2017مليون دوالر أمريكي يف عــــام  9.2، و2018مليون دوالر أمريكي يف عــــام  32.3بنفقــــات (
 املصاحبة املسجلة هبا يف فرتات سابقة.

 
  .59-2كما يرد يف اإليضاح   2018يف عام  2017ومت إعادة احتساب املصروفات املتعلقة باملستحقات لعام  20-9
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 اإليرادات والنفقات غير التشغيلية: 21اإليضاح 
 

 إيرادات االستثمار
 

متثل إيرادات االســــــــــــــتثمارات املســــــــــــــجلة ضــــــــــــــمن اإليرادات والنفقات األخرى، العوائد احملققة على حافظات  21-1
االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري واالستثمارات املتاحة للبيع، مبا يف ذلك جزء النقد والنقد املعادل الذي مت إعادة 

 ختصيصه يف كشف املركز املايل إىل املبالغ النقدية وما يعادهلا، وكذلك اخلسارة يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة.
 

ائدات املتأتية من حافظات االســتثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري واالســتثمارات املتاحة للبيع وميثل صــايف الع 21-2
 .2018اإليرادات، باإلضافة إىل أرباح وخسائر القيمة السوقية اليت حتققت يف 

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

   العائدات على االستثمارات المحتفظ بها للتبادل التجاري
 11,542 19,750 إيرادات الفوائد

 (684) 1,530 من التصريف (اخلسائر) / األرباح
 (1,743) (1,485) الرسوم واملعامالت

 555 2,261 غري احملققة األرباح
   

 9,670 22,056 التجاريمجموع العائدات على االستثمارات المحتفظ بها للتبادل 
    

   العائدات على االستثمارات المتاحة للبيع
 9,776 9,654 إيرادات الفوائد واألرباح

 18,375 3,047 أرباح صرف العمالت األجنبية غري احملققة
 29,128 3,888 األرباح من التصريف
 (1,397) (1,155) الرسوم واملعامالت 

   
 55,882 15,434 االستثمارات المتاحة للبيعمجموع العائدات على 

    
 4,402  يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة ألرباحا/  (اخلسائر)

 (2,288)  
 4,402  في القيمة العادلة للصكوك المالية المشتقة األرباح/  (الخسائر)مجموع 

  (2,288)  
 69,954 35,202 مجموع إيرادات االستثمارات 

 
نظرًا للنهج احلذر املتحفظ وقليل املخاطرة يف االســــــــــــتثمار الذي اتبعته املنظمة، ومعدل الفائدة ، 2018ويف عام  21-3

ا، كــان العــائــد الســــــــــــــنوي  ) على حــافظــة 2017يف املــائــة يف عــام  1.0يف املــائــة ( 1.98املنخفض ولكن املتزايــد تــدرجييــً
  يف املائة. 0.16ز العائد القياسي البالغ االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري، مبا يتجاو 
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ومتثل حافظة االســــــتثمارات املتاحة للبيع األصــــــول املرتاكمة اليت وضــــــعت جانًبا على مدى عقود لتمويل حصــــــة  21-4
املتعلقة باملوظفني. وحتدد ســـياســـة االســـتثمار احلالية ختصـــيص األصـــول االســـرتاتيجية للحافظة الطويلة  اخلصـــوماملنظمة من 

يف املائة من اإليرادات الثابتة. وجزء اإليرادات الثابتة باليورو، يف حني أن  50يف املائة من الســــــــــــــندات و 50ل بنحو األج
عائًدا ســــنويًا ســــلبياً قدره  2018الســــندات بالدوالر األمريكي. وقد حققت حافظة االســــتثمارات املتاحة للبيع خالل عام 

 .يف املائة 8.09يف املائة، مقابل عائد سليب قياسي قدره  8.31
 

 أرباح وخسائر النقد األجنبي
 

 ماليني 14.3دوالر أمريكي ( ماليني 7.3البالغ نتيجة أســـــــعار صـــــــرف العمالت األجنبية  اخلســـــــائرميثل صـــــــايف  21-5
املنظمة خالل الســــــــنة  اليت تتكبهاصــــــــرف العمالت األجنبية يف صــــــــايف أســــــــعار  ات) الفروق2017دوالر أمريكي يف عام 

من  صــــرف العمالت األجنبيةأســــعار  ات يفلفروقمعظم تلك ا. وقد نشــــأت 2018ديســــمرب/كانون األول  31املنتهية يف 
 يف تاريخ الكشف. اخلصومو  النقديةلدول األعضاء باليورو وإعادة تقييم األصول املقررة لشرتاكات االحصة 

 
 إيرادات ونفقات التمويل

 
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

2017 
   

 (6,776) (14,522) تكاليف الفائدة
 (34,643) (37,272) املتعلقة باملوظفني للخصوم الفائدةتكاليف 

    
 (41,419)  (51,794) المالية) النفقاتيرادات /(اإلمجموع 

 
نفقات متويل املنظمة يف الغالب يف ما يتعلق باخلطط اخلاصة باملوظفني. ومتثل هذه النفقات الزيادة يف يتم حتمل  21-6

 .القيمة احلالية اللتزام االستحقاقات احملددة ألن الفوائد هي أقرب بفرتة واحدة إىل التسوية
 

 الصكوك المالية: 22اإليضاح 
 

اإليضاح معلومات عن تعرض املنظمة ملختلف املخاطر والسياسات والعمليات لقياس وإدارة املخاطر،  اقدم هذي 22-1
 .وإدارهتا لرأس املال. كما يتم إدراج اإلفصاحات الكمية يف هذه الكشوف املالية
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 قيمة الصكوك المالية
ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

2018 
ديسمبر/كانون األول  31

 (معاد احتسابه) 2017

 القيمة العادلة   
 والقيمة الدفترية

 القيمة العادلة
 والقيمة الدفترية

   
   األصول المالية

 509,278 454,353 الصكوك املالية احملتفظ هبا للتبادل التجاري
 522,784 480,370 الصكوك املالية املتاحة للبيع

 747 - الصكوك املالية املشتقة 
 287,255 235,491 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 7,164 4,112 املستحقات من معامالت الصرف
 8,955 11,351 خرىاألصول األ

 690,629 961,939 املبالغ النقدية وما يعادهلا
   

 2,062,812 2,147,616 مجموع األصول المالية
    

   المالية الخصوم
 - 1,610 الصكوك املالية املشتقة 

 174,102 170,791 احلسابات املستحقة الدفع والرتاكمات
 1,578,974 1,408,383 خرىاأل اخلصوم

   
 1,753,076 1,580,784 المالية الخصوممجموع 

 
املالية باملبلغ الذي ميكن تبادل الصك مقابله يف املعاملة احلالية بني  واخلصوميتم إدراج القيمة العادلة لألصول و  22-2

األطراف الراغبة، خبالف عمليات البيع القسري أو التصفية. وإن القيمة العادلة والقيمة الدفرتية حلافظة االستثمار هي 
ل السلف ومستحقات اإلجازات السنوية األخرى" البنود غري النقدية مث اخلصومنفسها أل�ا حمددة للتسويق. ويستثين بند "

 اليت مل يتم تسويتها على املدى القصري مبدفوعات نقدية.
 

 وتستخدم األساليب واالفرتاضات التالية لتقدير القيمة العادلة: 22-3
 

احلالية  واخلصــــــومتقارب القيمة الدفرتية للنقد والودائع قصــــــرية األجل، واملســــــتحقات التجارية، واألصــــــول  (1)
 األخرى بسبب االستحقاقات قصرية األجل هلذه الصكوك؛

ويتم تقييم املعدالت الثابتة الطويلة األجل واملســتحقات/القروض مبعدالت متغرية من قبل املنظمة اســتناًدا  (2)
ية إىل معايري مثل أســــــــــــــعار الفائدة، وعوامل املخاطر اخلاصــــــــــــــة بالبلدان احملددة، واجلدارة االئتمانية الفرد

للعمالء، وخصائص املخاطر. وبناء على هذا التقييم، يتم األخذ بعني االعتبار املخصصات خلسائر هذه 
، فإن القيمة 2018ديســـــــمرب/كانون األول  31املســـــــتحقات وأســـــــعار الفائدة املرتبطة بالســـــــوق. وكما يف 

 لة احملتسبة هلا؛الدفرتية هلذه املستحقات وصايف املخصصات، ال ختتلف جوهريًا عن القيمة العاد

تســـتند القيمة العادلة لألوراق والســـندات املعروضـــة هبا على عروض األســـعار يف تاريخ الكشـــف. وتقدر و  (3)
املالية األخرى، وااللتزامات مبوجب  واخلصومالقيمة العادلة للصكوك غري املعروضة، والقروض من البنوك، 

داولــة األخرى، عن طريق خصــــــــــــــم التــدفقــات النقــديــة عقود التمويــل، وكــذلــك االلتزامــات املــاليــة غري املتــ
 ؛املستقبلية باستخدام معدالت متاحة حالًيا للديون بشروط وخماطر واستحقاقات متبقية مماثلة



C 2021/5 A 68 

 

 .تستمد القيمة العادلة لألصول املالية من أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطةو  (4)

 
األخرى بسبب تصحيح  صومعن املستحقات للمعامالت غري التبادلية واخل 2017أعيد احتساب بيانات عام  22-4

 .59-2و 58-2أخطاء الفرتة السابقة الواردة يف اإليضاحني 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 ميثل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة تصنيف تسعري السوق لإلشارة إىل السهولة النسبية اليت ميكن حتقيق قيمة 22-5
 االستثمارات احملتفظ هبا من خالهلا.

 
وتستخدم املنظمة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد القيمة العادلة للصكوك املالية واإلفصاح عنها حبسب  22-6

 التقييم: أسلوب
 

 : األسعار املعروضة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول واخلصوم املطابقة؛1املستوى  (1)

القابلة للرصـــــد يف ما يتعلق  1: املدخالت من غري األســـــعار املعروضـــــة املندرجة يف املســـــتوى 2املســـــتوى و  (2)
 باألصول أو اخلصوم، إما بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غري مباشرة (أي مستمدة من األسعار)؛

واليت ال تســتند : التقنيات اليت تســتخدم مدخالت هلا تأثري كبري على القيمة العادلة املســجلة 3املســتوى و  (3)
 إىل بيانات سوق ميكن رصدها.

 
وألغلبية الصكوك املالية ملنظمة األغذية والزراعة أسعار معروضة يف األسواق النشطة وهي تصنف على أ�ا من  22-7

ة ألنه ميكن رصد قيمتها العادلة إما بصورة مباشر  2. وتصنف الصكوك املشتقة "العلنية" على أ�ا من املستوى 1املستوى 
لقياس  2(كسعر)، أو بصورة غري مباشرة (بعد أن تستمد من األسعار)؛ وتتكون الصكوك املدرجة حتت فئة املستوى 

 القيمة العادلة من العقود اآلجلة لتحوطات العمالت األجنبية وعقود املشتقات يف احلافظات اليت تدار من اخلارج.
 

 الصكوك المالية بالقيمة العادلة
 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية)(بآالف 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

     األصول الحالية

 454,353 - - 454,353 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

 480,370 - - 480,370 حقوق امللكيةاألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل 
      

     الخصومات الحالية
 (1,610) - (1,610) - الصكوك املالية املشتقة

      
 933,113 - (1,610) 934,723 مجموع الصكوك المالية بالقيمة العادلة 
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 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

     األصول الحالية

 509,278 - - 509,278 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

 522,784 - - 522,784 حقوق امللكيةاألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل 
 747 - 747 - الصكوك املالية املشتقة

      
     الخصومات الحالية

 - - - - املشتقةالصكوك املالية 
      

 1,032,809 - 747 1,032,062 مجموع الصكوك المالية بالقيمة العادلة 

 
 لقياس القيمة العادلة خالل الفرتة املشـــــــــــــمولة بالتقرير اليت تنتهي  2و 1ومل يكن هناك حتويالت بني املســـــــــــــتويني  22-8
 .2018ديسمرب/كانون األول  31يف 

 
 المخاطر المالية للمنظمة

 
وضــــــعت املنظمة ســــــياســــــات إلدارة املخاطر وفًقا للقواعد واللوائح املالية اخلاصــــــة هبا. واملنظمة معرضــــــة جملموعة  22-9

متنوعة من املخاطر املالية، مبا يف ذلك خماطر الســــوق (صــــرف العمالت األجنبية وأســــعارها)، والســــيولة، ومعدل الفائدة، 
االستثمار يف املنظمة هو تعظيم العائد على املدى الطويل للحافظة. وتنظر وخماطر االئتمان. وإن اهلدف الرئيسي لسياسة 

 املنظمة يف تعظيم العوائد املعدلة حبسب املخاطر واستخدام املعايري املعمول هبا لتقيم أداء مدير االستثمار.
 

 إدارة المخاطر المالية
 

تتم إدارة املخاطر املالية للمنظمة بواسطة وظيفة خزانة مركزية تستخدم خطوطًا توجيهية وضعتها جلنة االستثمار  22-10
التابعة للمنظمة ومبشــــــــــورة من البنك الدويل. وتدير املنظمة املخاطر املرتبطة حبافظة اســــــــــتثمارها عن طريق وضــــــــــع خطوط 

خلطوط التوجيهية بالنســبة لكل من مديري االســتثمارات املســؤولني عن توجيهية صــارمة مث إدارة االمتثال بنشــاط مع هذه ا
إدارة األصــول يف أســواق الســندات واإليرادات الثابتة. وتشــمل هذه اخلطوط التوجيهية حدوًدا على مســتوى تعرض مديري 

الســـــــــتثمارات يف االســـــــــتثمار للعمالت، وفئات األصـــــــــول، وخماطر ســـــــــعر الفائدة، وجودة االئتمان، وتركيز االئتمان من ا
ا  الســـندات، ومســـتوى االســـتثمار يف الصـــكوك املالية املشـــتقة. وإضـــافة إىل ذلك، جتري مؤســـســـات متخصـــصـــة اســـتعراضـــً
اســـرتاتيجًيا لتخصـــيص األصـــول بالنســـبة إىل االســـتثمارات غري اجلارية يف إطار دراســـة األصـــول واخلصـــوم. وجتري عمليات 

ُعرضــــت النتائج على جلنة االســــتثمار يف أواخر ســــنة و . 2018ها يف ســــنة االســــتعراض كل مخس ســــنوات تقريًبا وكان آخر 
 وهي حالًيا قيد االستعراض لدراسة التغريات احملتملة يف توزيع األصول. 2018
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 مخاطر أسعار العمالت األجنبية
 

يقع املقر الرئيســــــــــــــي للمنظمة يف منطقة اليورو وللمنظمة مكاتب ميدانية على املســــــــــــــتوى العاملي، حيث تتكبد  22-11
نفقات بالعمالت احمللية. ونتيجة لذلك، هناك قدر كبري من نفقات املنظمة بالعمالت األخرى (بشـــــكل رئيســـــي اليورو)، 

ة عن التقلبات يف أســـــــعار صـــــــرف العمالت. ومن أجل وبالتايل فإ�ا معرضـــــــة ملخاطر صـــــــرف العمالت األجنبية الناشـــــــئ
 2003التخفيف من خماطر أســــــــــــــعار العمالت األجنبية املرتبطة بنفقات الربنامج العادي باليورو، بدأت املنظمة يف عام 

بتقييم جزء من اشــــــــــرتاكات الدول األعضــــــــــاء بالدوالر األمريكي وجزء آخر باليورو. ومع بدء العمل بنظام االشــــــــــرتاكات 
ملتني، دخلت املنظمة يف عمليات مقايضـــــة الدوالر/اليورو مع املصـــــارف املقابلة لتمويل التأخري يف حتصـــــيل اشـــــرتاكات بع

الدول األعضــــــــــــــاء باليورو. ونظرًا للتمثيل اجلغرايف للمنظمة يف مجيع أحناء العامل، حتتفظ املنظمة حبد أدىن من األصــــــــــــــول 
 األمريكي واليورو والعمالت األخرى يف املقر.بالعمالت احمللية، ولديها حسابات بالدوالر 

 
وباإلضــــــــافة إىل ذلك، تتلقى املنظمة املســــــــامهات الطوعية بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى. وحتول املنظمة  22-12

ســــــــامهات عموًما هذه املبالغ إىل الدوالر األمريكي فور تلقيها لألموال. وتتم املصــــــــروفات يف إطار املشــــــــاريع املمولة من امل
الطوعيـــة بـــالـــدوالر األمريكي والعمالت األخرى. وحتول األموال احملتفظ هبـــا بـــالـــدوالر األمريكي إىل العملـــة احملليـــة، عنـــد 

  .الضرورة، لتلبية التزامات املنظمة. وال تستخدم أي صكوك مالية مشتقة للتخفيف من املخاطر املرتبطة هبا
 

املالية اخلاصة باملنظمة واملقومة بالعملة األجنبية، مرتمجة إىل الدوالر  واخلصومل ويف ما يلي القيمة الدفرتية لألصو  22-13
ميكن  األمريكي يف �اية العام. وبعض األصــــــول املالية مقومة بعمالت صــــــعبة االســــــتخدام (عمالت منعدمة الســــــيولة) ال

 :حتويلها بسهولة إىل الدوالر األمريكي
 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

الدوالر  
 األمريكي

 اليورو
عمالت ال

 خرىاأل
منعدمة ال

 السيولة
 المجموع

       
 961,939 (135) 56,123 80,765 825,186 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 454,353 - - - 454,353 استثمارات حمتفظ هبا للتداول التجاري
 480,370 - 141,374 115,937 223,059 استثمارات متاحة للبيع

       (1,610) - (61,058) 158,510 (99,062) شتقةاملالية املصكوك ال
 1,895,052 (135) 136,439 355,212 1,403,536 مجموع األصول المالية

 
 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

الدوالر  
 األمريكي

 اليورو
عمالت ال

 خرىاأل
منعدمة ال

 السيولة
 المجموع

       
 690,629 (128) 3,214 36,439 651,104 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 509,278 - (122,851) - 632,129 استثمارات حمتفظ هبا للتداول التجاري
 522,783 - 182,619 103,293 236,871 استثمارات متاحة للبيع

 747 - (77,860) 167,405 (88,798) شتقةاملالية املصكوك ال
      

 1,723,438 (128) (14,878) 307,137 1,431,306 مجموع األصول المالية
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تعقد املنظمة عقوًدا لصـــرف العمالت األجنبية وتبادهلا إلدارة التدفقات النقدية ألرصـــدة العمالت األجنبية على  22-14
مل يكن هناك أوضـــاع  2018ديســـمرب/كانون األول  31املدى القصـــري للحد من خماطر معامالت العمالت األجنبية. ويف 

، كان املبلغ اإلمجايل 2017ديسمرب/كانون األول  31اخلياً. ويف مشتقة مفتوحة مع حافظات االستثمار اليت تتم إدارهتا د
 لألوضاع املشتقة املفتوحة، مع حافظات االستثمار اليت تتم إدارهتا داخلًيا، على النحو التايل:

 
 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 صافي المبلغ المشترى/
 المبلغ المباع

العملة 
ا المشتراة مقدمً 

(بالعملة 
 المحلية)

العملة 
المشتراة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

العملة 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالعملة 
 المحلية)

العملة 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

       
 (387) (30,013) (25,000) - - - اليورو

        
 (387) (30,013)  - -  المجموع

 
ووفًقا للخطوط التوجيهية لالســــتثمار املوضــــوعة لكل حافظة يتم إدارهتا خارجًيا، يســــتخدم مديرو االســــتثمارات  22-15

اخلارجيون عقود النقد األجنيب اآلجلة إلدارة خماطر العمالت لفئات النقد ضــمن كل حافظة. وقد مت إعادة تصــنيف القيم 
، اليت كانت موضوعة 2017ديسمرب/كانون األول  31و 2018 ديسمرب/كانون األول 31الصافية هلذه الصكوك، كما يف 

لتغطية خماطر الصــــــرف األجنيب يف احلافظات االســــــتثمارية املتاحة للبيع، إىل "الصــــــكوك املالية املشــــــتقة" يف كشــــــف املركز 
 املايل، وهي موجزة يف ما يلي:

 
 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 المبلغ المشترى/صافي 
 المبلغ المباع

العمالت المشتراة 
ا (بالعملة مقدمً 

 المحلية)

العمالت 
المشتراة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

العمالت 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالعملة 
 المحلية)

العمالت 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

مجموع 
األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

        
 27  103  (5,955)  (8,456)  (76)   3,299   4,684  الدوالر االسرتايل
 192  232  (5,114)  (6,982)  (40)   1,251   1,708  الدوالر الكندي

 102  102  (3,257)  (21,224)     -     -     -  الكرونة الدامنركية 
 1,399  1,626  (58,758)  (46,093)  (227)   14,593   11,447  اجلنيه االسرتليين

 1  3  (600)  (591)  (2)   598   589  الفرنك السويسري
 (3,263)  103  (17,073)  (14,913)  (3,366)   175,583   153,368  اليورو

 (68) (130)  (4,841)  (530,501)   62   2,878   315,337  الني الياباين
 (3)  15  (595)  (5,145)  (18)   755   6,531  الكرونة النروجيية

 (16) (20)  (2,569)  (3,829)   4   1,650   2,460  الدوالر النيوزيلندي
 19  16  (4,649)  (41,150)   3   217   1,919  الكرونة السويدية
 -    -  (152,816)  (152,816)     -   53,754   53,754  الدوالر األمريكي
 -  2  (236)  (4,657)  (2)   276   5,441  البيزو املكسيكي

 (1,610) 2,052 (256,463)   (3,662)  254,852  المجموع
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 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 صافي المبلغ المشترى/
 المبلغ المباع

العمالت المشتراة 
ا (بالعملة مقدمً 

 المحلية)

العمالت 
المشتراة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

العمالت 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالعملة 
 المحلية)

العمالت 
المباعة 
ا مقدمً 

(بالدوالر 
 األمريكي)

األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

مجموع 
األرباح/ 
(الخسائر) 
غير المحققة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

        
 (34) (58) (5,735) (7,332) 24 922 1,179 الدوالر االسرتايل
 (189) (206) (8,981) (11,244) 17 836 1,047 الدوالر الكندي

 (58) (58) (3,406) (21,024) - - - الكرونة الدامنركية 
 (929) (938) (57,479) (42,422) 10 930 687 اجلنيه االسرتليين

 (8) (10) (546) (532) 2 203 197 الفرنك السويسري
 2,408 (111) (5,272) (4,385) 2,519 173,065 143,740 اليورو

 (6) 2 (5,786) (651,052) (8) 2,834 318,893 الني الياباين
 - (9) (963) (7,868) 9 1,210 9,890 الكرونة النروجيية

 (5) (44) (1,827) (2,570) 39 1,438 2,023 الدوالر النيوزيلندي
 (44) (74) (2,834) (23,126) 30 1,275 10,427 الكرونة السويدية
 - -  (132,835) (132,835) - 44,037 44,037 الدوالر األمريكي
 (1) 13 (450) (8,847) (14) 496 9,745 البيزو املكسيكي

 1,134 (1,494) (226,114)  2,628 227,246  المجموع

 
ويتم التحوط بالنقد األجنيب على تكاليف األجور يف املستقبل من جانب املنظمة من خالل االستفادة من نظام  22-16

ال تستخدم الصكوك املالية للتخفيف من خماطر العمالت األجنبية املرتبطة  االشرتاكات بعملتني. وبالتايل، فإن املنظمة
بتكاليف املرتبات. وال تستخدم املنظمة الصكوك املالية للتحوط من خماطر العمالت األجنبية على املستحقات واملدفوعات. 

الم النقد أو الدفعات يف فرتات وتنشأ خماطر صرف العمالت أيًضا نتيجة لالختالفات يف توقيت تسجيل املستحقات واست
 الحقة. ويتم تبادل أي نقود بالعمالت األخرى غري الدوالر األمريكي يف السوق الفورية.

 
 حقوق الملكيةمخاطر أسعار 

 
هي خماطر االخنفاض يف قيمة السند املايل أو احلافظة، وهي تعتمد على تقلب  حقوق امللكيةخماطر أسعار  22-17

السندات املالية احملتفظ هبا يف احلافظة. وتسعى املنظمة إىل احلد من هذه املخاطر من خالل احلفاظ على حافظات 
ى املنظمة كما يف �اية الفرتة، فضًال لد حقوق امللكيةاملتنوعة. ويبني اجلدول أدناه تنويع حافظات  حلقوق امللكيةاالستثمار 

 عن توزيع األصول بني أنواع االستثمارات اليت تتم إدارهتا خارجًيا:
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 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 التكلفة القطاع

 األرباح/
غير  )الخسائر(

 المحققة

القيمة 
 السوقية

 التراكمات

 السوق بما
في ذلك 
 التراكمات

% 
حقوق 
 الملكية

% 
 المجموع

        
         حقوق الملكية

 %1 %10  22,264  40  22,224  1,599  20,625 السلع الكمالية 

 %1 %7  16,828  53  16,775  (911)  17,686 السلع االستهالكية

 %1 %5  11,239  26  11,213  (1,506)  12,719 الطاقة

 %2 %15  34,763  34  34,729  (3,593)  38,322 املايل

 %2 %15  34,254  37  34,217  793  33,424 الرعاية الصحية

 %1 %9  22,192  23  22,169  616  21,553 الصناعي

 %2 %14  31,746  28  31,718  5,288  26,430 تكنولوجيا املعلومات

 %1 %5  12,156  10  12,146  (844)  12,990 املواد

 %1 %5  11,076  13  11,063  (86)  11,149 املتداولة يف البورصة حقوق امللكية

 %1 %8  18,060  73  17,987  850  17,137 خدمات االتصاالت

 %0 %5  12,128  52  12,076  279  11,797 املرافق

 %0 %2  7,254  52  7,202  (347)  7,549 العقارات

 %0 %0  301  301 - - - الضرائب

 %0 %0  (152)  -  (152)  -  (152) الرسوماستحقاق 

 %13 %100  234,109  742  233,367  2,138  231,229 حقوق الملكيةمجموع 
        

        حقوق الملكيةغير 

 %38   704,681  3,325  701,356  (5,053)  706,409 الدخل الثابت

 %49   883,445  105  883,340  902  882,438 املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 %0  (1,610)  -  (1,610)  (1,610)  - الصكوك املالية املشتقة
        

 %87   1,586,516  3,430  1,583,086  (5,761)  1,588,847 حقوق الملكيةمجموع غير 

في  حقوق الملكيةمجموع 
 %100   1,820,625  4,172  1,816,453  (3,623)  1,820,076 االحافظات التي تدار خارجيً 
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 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 التكلفة القطاع
 األرباح/

غير  )الخسائر(
 المحققة

القيمة 
 السوقية

 التراكمات
 السوق بما
في ذلك 
 التراكمات

% 
حقوق 
 الملكية

 المجموع %

        
         حقوق الملكية
 %2 %12 33,343 45 33,298 5,335 27,963 السلع الكمالية 

 %1 %7 21,442 38 21,404 920 20,484 السلع االستهالكية
 %1 %6 18,296 20 18,276 2,756 15,520 الطاقة
 %3 %17 50,050 74 49,976 7,168 42,808 املايل

 %2 %10 29,871 36 29,835 3,006 26,829 الرعاية الصحية
 %2 %12 33,475 10 33,465 5,753 27,712 الصناعي

 %3 %16 41,844 11 41,833 12,857 28,976 تكنولوجيا املعلومات
 %1 %6 17,101 10 17,091 2,578 14,513 املواد

 %1 %4 11,916 2 11,914 1,624 10,290 املتداولة يف البورصة حقوق امللكية
 %1 %3 8,228 33 8,195 23 8,172 خدمات االتصاالت

 %1 %4 11,871 55 11,816 (36) 11,852 املرافق
 %0 %3 9,717 48 9,669 1,181 8,488 أخرى

 %0 %0 (136) - (136) - (136) األداء استحقاق رسوم
        

 %18 %100 287,018 382 286,636 43,165 243,471 حقوق الملكيةمجموع 
        

        حقوق الملكيةغير 
 %47  748,312 2,887 745,425 7,651 737,774 الدخل الثابت

 %35  553,518 34 553,484 196 553,288 املبالغ النقدية وما يعادهلا 
 %0  1,134 - 1,134 1,134 - الصكوك املالية املشتقة

        
 %82  1,302,964 2,921 1,300,043 8,981 1,291,062 حقوق الملكيةمجموع غير 

         
في  حقوق الملكيةمجموع 

 االحافظات التي تدار خارجيً 
 

1,534,533 52,146 1,586,679 3,303 1,589,982  100% 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
خماطر أســـــعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املســـــتقبلية للصـــــكوك املالية، بســـــبب  22-18

 ةاملنظمة للحصـــــــول على معدل عائد تنافســـــــي يف الســـــــوق على حافظالتغريات يف أســـــــعار الفائدة يف الســـــــوق. وتســـــــعى 
 .استثماراهتا، غري أن هناك تشديد على احلفاظ على رأس املال والسيولة مقابل معدل العائد

 
ويســــــتند أفق االســــــتثمار على احتياجات املنظمة املتوقعة للســــــيولة، مبا يف ذلك شــــــرط أن اهلدف الرئيســــــي من  22-19

ا املتعلقة باملوظفني. ويف هذا الســــياق، وتبعً  اخلصــــومملتاحة للبيع غري املتداولة هو متويل حصــــة املنظمة من املنظمة ا ةحافظ
، حصــــــــلت املنظمة على 2018لنهج املنظمة احملافظ واحلذر واملنخفض املخاطر، والظروف الســــــــائدة يف الســــــــوق يف عام 

يف املائة للمؤشر، يف حني أن احلافظة  1.82) مقابل 2017يف عام يف املائة  1.0يف املائة للسنة ( 1.98عائد إمجايل بقيمة 
قياســــي قدره  ســــليب يف املائة، مقابل عائد 8.31قدره ســــلبياً  اا ســــنويً عائدً حققت تاحة للبيع املغري املتداول هبا املصــــنفة ك
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وتتعرض املنظمة للتغريات يف  بســبب مزيج من األداء الســليب يف الســوق وأســعار صــرف العمالت األجنبية. يف املائة 8.09
 .وذات الدخل الثابت العائمةأسعار الفائدة املتعلقة باألصول املالية 

 
 مخاطر االئتمان

 
تشـــــــري خماطر االئتمان إىل خماطر ختلف الطرف املقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، اليت قد تؤدي إىل خســـــــائر  22-20

عن االســــــتثمارات والقروض واملســــــتحقات واملبالغ النقدية وما يعادهلا. واحلد مالية للمنظمة، وهي تنشــــــأ بشــــــكل رئيســــــي 
 هو كالتايل: 2017ديسمرب/كانون األول  31و 2018ديسمرب/كانون األول  31األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان يف 

 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

ديسمبر/كانون األول  31
2018 

ديسمبر/كانون  31
 2017األول 

 (معاد احتسابه)
   

 745,425  701,356  االستثمارات 
 690,629  961,939  املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 287,255  235,491  املستحقات للمعامالت غري التبادلية
 7,564  4,112  املستحقات ملعامالت الصرف

 8,955  11,351 خرى األصول األ
   

 1,739,828  1,914,249 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 
األخرى بســبب تصــحيح  واخلصــومعن املســتحقات للمعامالت غري التبادلية  2017أعيد احتســاب بيانات عام  22-21

 .59-2و 58-2أخطاء الفرتة السابقة الواردة يف اإليضاحني 
 

 المسموح بهاالسياسة التنظيمية المعنية بالصكوك المالية 
 

بغية إدارة خماطر االئتمان، تقّيم املنظمة اجلدارة االئتمانية لألطراف اليت تســـــــــــــتثمر معها، بناء على ســـــــــــــياســـــــــــــة  22-22
االستثمار اليت حتد من االستثمارات يف أنواع معينة من الصكوك املالية، باإلضافة إىل احلدود القصوى لالستثمار حبسب 

 باجلهة املصدرة.نوعية االئتمان اخلاصة 
 

وتتم إدارة خماطر االئتمان املرتبطة باملبالغ النقدية وما يعادهلا من خالل معايري اختيار للمصـــــــــــارف حمددة هتدف  22-23
إىل تقييم أمن املصــــــــــــــرف ومسعته، وتقيده وامتثاله للقوانني واألنظمة احمللية والدولية، وعند االقتضــــــــــــــاء، تقييمات وكاالت 

 ا. ويبني اجلدول أدناه تركيز املنظمة ملخاطر االئتمان حبسب التصنيف االئتماين:التصنيف املعرتف هب
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 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 Aaa Aa A Baa NR الصك
المجموع 
بحسب 
  الصك

      
  67,540     -   30,019   26,015   11,506     -  سندات الشركات

  217,138   7,698     -     -   119,599   89,841  احلكوميةالوكاالت 
  171,801     -   124,847   1,976   20,497   24,481  السندات احلكومية

  166,379     -   37,196   4,453   101,963   22,767  ربوطة مبؤشرات األسعاراملكومية احلسندات ال
  12,896     -     -   1,988   9,417   1,491  العقاري دعومة بالرهناملكومية احلسندات ال
  58,429     -     -   22,629   19,756   16,044  افظاتاحملبلدية/السندات ال

  7,500   5,500     -   2,000     -     -  عائدات ثابتة أخرى
 (328) (328)  - - - - استحقاق الرسوم

       

 701,356 12,870 192,061 59,062 282,739 154,624 مجموعة الصكوك

 
 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 Aaa Aa A Baa NR الصك
المجموع 
بحسب 
  الصك

      
 68,771 - 29,916 23,579 11,737 3,539 سندات الشركات

 217,589 2,800 - 4,999 89,876 119,914 الوكاالت احلكومية
 269,889 - 1,808 - 231,736 36,345 السندات احلكومية

 150,792 - 8,065 2,411 124,851 15,465 ربوطة مبؤشرات األسعاراملكومية احلسندات ال
 6,629 - - 2,640 2,106 1,883 دعومة بالرهن العقارياملكومية احلسندات ال
 32,028 - - 8,480 5,588 17,960 افظاتاحملبلدية/السندات ال

 (273) (273) - - - - استحقاق الرسوم
       

 745,425 2,527 39,789 42,109 465,894 195,106 مجموعة الصكوك

 
 مخاطر السيولة

 
املالية اليت تتم  باخلصـــــومخماطر الســـــيولة هي خماطر أن املنظمة ســـــوف تواجه صـــــعوبة يف الوفاء بالتزاماهتا املرتبطة  22-24

تســــويتها عن طريق تســــليم املبالغ النقدية أو األصــــول املالية األخرى. وتتم إدارة خماطر ســــيولة املنظمة بالدرجة األوىل على 
أســــاس كل صــــندوق على حدة. وبالنســــبة إىل الربنامج املمول من خارج امليزانية، ميكن أن يتم االلتزام عموًما عندما تتوفر 

ايل فإن خماطر السيولة تكون أصغر بكثري. وبالنسبة إىل الربنامج العادي، فإن امليزانية على أساس االعتمادات األموال وبالت
لتحمل النفقات تضـــــمن أن النفقات ال تتجاوز مصـــــادر الدخل ألي ســـــنة، وتضـــــمن توقعات التدفقات النقدية الشـــــهرية 

ة املتوقعة عند ظهورها. وعالوة على ذلك، بإمكان صـــندوق لدى املنظمة نقد كاٍف عند الطلب لتغطية النفقات التشـــغيلي
رأس املال العامل وحســـــــــاب االحتياطي اخلاص أن يقدما ســـــــــلًفا مالية للحســـــــــاب العام، على أســـــــــاس الســـــــــداد، لتمويل 

ة املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشرتاكات املقررة، ويف حال كان هناك تقلبات سلبية يف العمالت واالجتاهات التضخمي
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غري املدرجة يف امليزانية. ويوفر الرصـــــــيد اجملمع لصـــــــندوق رأس املال العامل وحســـــــاب االحتياطي اخلاص احتياطي ســـــــيولة 
للربنامج العادي للمنظمة ملدة شــهر واحد تقريًبا. والســياســة التعاقدية لكل من احلســابات الدائنة واملدينة للمنظمة هي يف 

 يوًما من الفاتورة. 30غضون 
 

 سعار الفائدةمخاطر أ
 

لو كان متوســــــط ســــــعر الفائدة املرجح أعلى أو أقل مبائة نقطة، لتأثرت قيمة احلافظات االســــــتثمارية على النحو  22-25
 التايل املبني يف حتليل احلساسية:

 
 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

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

 (3,172) 100 حمتفظ هبا للتداول التجاري
 3,172 (100) حمتفظ هبا للتداول التجاري

   
 (25,344) 100 االستثمارات املتاحة للبيع
 25,344 (100) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

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

 (3,023) 100 حمتفظ هبا للتداول التجاري
 3,023 (100) حمتفظ هبا للتداول التجاري

   
 (25,815) 100 االستثمارات املتاحة للبيع
 25,815 (100) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

 
كافة استثمارات املنظمة بالعمالت األجنبية يف حافظات االستثمارات الثابتة الدخل املتاحة للبيع اليت يتم حتوط   22-26

 2018ديسمرب/كانون األول  31يف  الدوالر األمريكي/هي بغري الدوالر األمريكي إىل اليورو. ولو كان معدل صرف اليورو
 املائة لتأثرت قيمة احلافظات االســــــتثمارية املقومة باليورو يف 5أعلى أو أقل بنســــــبة  2017ديســــــمرب/كانون األول  31ويف 

 كما يلي:
 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الزيادة/(النقصان) 
 الدوالر األمريكي /في سعر صرف اليورو

 التأثير على الفائض/(العجز)

   
 12,815 %5 االستثمارات املتاحة للبيع (الدخل الثابت فقط)
 (12,815) (%5) االستثمارات املتاحة للبيع (الدخل الثابت فقط)
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  2017 ديسمبر/كانون األول 31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الزيادة/(النقصان) 
 الدوالر األمريكي /في سعر صرف اليورو

 التأثير على الفائض/(العجز)

   
 12,335 %5 فقط)االستثمارات املتاحة للبيع (الدخل الثابت 

 (12,335) (%5) االستثمارات املتاحة للبيع (الدخل الثابت فقط)

 
 حقوق الملكيةمخاطر أسعار 

 
أعلى أو  2017ديسمرب/كانون األول  31ويف  2018ديسمرب/كانون األول  31يف  حقوق امللكيةلو كان سوق  22-27

 كما يلي:  حبقوق امللكيةيف املائة لتأثرت قيمة حافظات االستثمار  10أقل بنسبة 
 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الزيادة/(النقصان) 
 حقوق الملكيةفي مخاطر سوق 

 التأثير على الفائض/(العجز)

   
 23,475 %10 االستثمارات املتاحة للبيع

 (23,475) (%10) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 

 2017ديسمبر/كانون األول  31 األمريكية)(بآالف الدوالرات 

 الزيادة/(النقصان) 
 حقوق الملكيةفي مخاطر سوق 

 التأثير على الفائض/(العجز)

   
 27,923 %10 االستثمارات املتاحة للبيع

 (27,923) (%10) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 التقارير القطاعية: 23اإليضاح 

 
التقارير املالية إىل املدير العام واألجهزة الرئاسية، يف جزأين، احلساب العام واحلسابات ذات تقدم املنظمة عموًما  23-1

 الصلة، وحسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 

وتســــــــتخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمة يف ما يتعلق باحلســــــــاب العام واحلســــــــابات ذات الصــــــــلة لتنفيذ والية  23-2
اســــتناًدا إىل برنامج العمل الذي يدعم االعتمادات اليت وافقت عليها الدول األعضــــاء ويتم متويلها عن طريق املنظمة 

 االشرتاكات املقررة.
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وتســــــتخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمة يف ما يتعلق حبســــــابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ والية  23-3
أنشـــــطة املشـــــاريع احملددة باإلضـــــافة إىل برنامج العمل، ويتم متويلها عن طريق املســـــامهات الطوعية من املنظمة اســـــتناًدا إىل 

 البلدان، واملنظمات األخرى، ويف إطار الرتتيبات املشرتكة بني املنظمات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 

 دوالر أمريكي  مليون 7.6، اشــــــــــــــرتت املنظمــة بقيمــة 2018ديســــــــــــــمرب/كــانون األول  31وللســــــــــــــنــة املنتهيــة يف  23-4
) للحســــــــــــــاب العام وحســــــــــــــاب األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبقيمة 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 4.9(

) للحصــــــــــــــول على املمتلكات واملنشــــــــــــــآت واملعدات 2017دوالر أمريكي يف عام  مليون 8.1مليون دوالر أمريكي ( 7.1
 م الداخلي، على التوايل.لالستخدا

 
غري املمولة املرتبطة خبطة  اخلصوم بشكل أساسي وميثل العجز املرتاكم يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلة 23-5

التغطية الطبية بعد اخلدمة، ويقابل ذلك جزئًيا جزًءا غري منفق من االشــــــــــــــرتاكات املقررة، مبا يف ذلك األموال املســــــــــــــتلمة 
 تحقة القبض من الدول األعضاء، ليتم استخدامها لتلبية االحتياجات التشغيلية يف املستقبل.واحلسابات املس

 
وميثل الفائض املرتاكم يف إطار حســـــابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجلزء غري املنفق من املســـــامهات  23-6

 .باملشاريع املستقبليةالطوعية لالستخدام يف االحتياجات التشغيلية املتعلقة 
 

 .60-2و 58-2بسبب تصحيح األخطاء للفرتة السابقة املذكورة يف اإليضاحني  2017أعيد احتساب بيانات عام و  23-7
 

، على أســــــاس 2017ديســــــمرب/كانون األول  31ويف  2018ديســــــمرب/كانون األول  31وكشــــــف املركز املايل يف  23-8
 القطاعات، هو كما يلي:
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 2018ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية)(بآالف 

  حساب األمانة الحساب العام 

 المجموع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحسابات ذات الصلةو  
    

      األصول
      األصول الحالية

  961,939  658,555  303,384  املبالغ النقدية وما يعادهلا
  452,743  454,353  (1,610) املالية املشتقةاالستثمارات والصكوك 

 233,404  121,933  111,471 املستحقات من املعامالت غري التبادلية
  4,112  -  4,112 املستحقات من معامالت الصرف

  50,945  18,973  31,972 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى
  12,706 12,262 444 املخزونات

  449,773  1,266,076 1,715,849 
    األصول غير المتداولة

  480,370 -  480,370  االستثمارات
  2,087 -  2,087 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

  418 -  418 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى
  33,690  8,645  25,045  املمتلكات واملنشآت واملعدات

  5,603  775  4,828 األصول غري املادية
  512,748  9,420  522,168  
     

 2,238,017  1,275,496  962,521 مجموع األصول
     

    الخصوم
    الحالية الخصوم

  26,119  (54)  26,173 احلسابات املستحقة
  144,671 119,622 25,049  النفقات املرتاكمة

  298,277  284,182  14,095 مسبًقاالدفعات املستلمة 
  18,415  -  18,415 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم

  809  -  809  االعتمادات
  414  -  414 احلالية األخرى اخلصوم

  84,955  403,750  488,705  
    غير المتداولة الخصوم
  1,364,500 -  1,364,500 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم
  41,718 -  41,718 غري املتداولة األخرى اخلصوم

  1,406,218  - 1,406,218  
     

  1,894,923 403,750  1,491,173  الخصوممجموع 
     

 343,094 871,746 (528,652) صافي األصول
    

    حقوق الملكية
  295,921 871,746  (575,825) الفائض/ (العجز) املرتاكم

 47,173 - 47,173 االحتياطي

 343,094 871,746 (528,652) (العجز) /حقوق الملكيةمجموع 
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 (معاد احتسابه) 2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

  حساب األمانة الحساب العام 

 
وبرنامج األمم المتحدة  الحسابات ذات الصلةو 

 المجموع اإلنمائي

    

      األصول
      األصول الحالية

  690,629  457,848  232,781  املبالغ النقدية وما يعادهلا
  510,025  509,279  746 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة

  286,618  120,431 166,187 املستحقات من املعامالت غري التبادلية
  7,164  - 7,164 املستحقات من معامالت الصرف

  40,306  4,060 36,246 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى
  7,900  7,151  749 املخزونات

  433,873  1,098,769 1,542,642 
    األصول غير المتداولة

  522,784 -  522,784  االستثمارات
  637 -  637 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

  470 -  470 املسبقة واألصول غري املتداولة األخرىاملدفوعات 
  30,999  7,707  23,292  املمتلكات واملنشآت واملعدات

  5,225  320  4,905 األصول غري املادية
  552,088 8,027  560,115  
     

  2,102,757  1,106,796 995,961 مجموع األصول
     

    الخصوم
    الحالية الخصوم

  23,666  - 23,666 احلسابات املستحقة
  150,397  112,308  38,089  النفقات املرتاكمة

  313,972  268,452  45,520 الدفعات املستلمة مسبًقا
 17,630  - 17,630 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم

   777  -   777  االعتمادات
 381  (1)   382 احلالية األخرى اخلصوم

  126,064 380,759 506,823 
    غير المتداولة الخصوم
  1,527,419 -  1,527,419 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اخلصوم
  45,429 -  45,429 غري املتداولة األخرى اخلصوم

  1,572,848  - 1,572,848  
     

 2,079,671 380,759 1,698,912  الخصوممجموع 
     

  23,086 726,037  (702,951) صافي األصول
    

    حقوق الملكية
  122,093  726,037  (603,944) الفائض/ (العجز) املرتاكم

 (99,007) - (99,007) االحتياطي
     

    23,086  726,037  (702,951) (العجز) /حقوق الملكيةمجموع 
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، 2017ديســــمرب/كانون األول  31ويف  2018ديســــمرب/كانون األول  31كشــــف األداء املايل للســــنة املنتهية يف  23-8
 على أساس القطاعات، هو كما يلي:

 
 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)

  حساب األمانة  الحساب العام   
 المجموع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحسابات ذات الصلة 
    

    اإليرادات
    اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

  498,831  -  498,831 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي
  1,049,735 961,314  88,421 املسامهات الطوعية

  70,760  3,619  67,141 اإليرادات غري التبادلية األخرى
 654,393  964,933  1,619,326 
    

    معامالت الصرف اإليرادات من
  9,390  255  9,135 إيرادات الصرف

 9,135  255  9,390  
    

 1,628,716 965,188  663,528 إجمالي اإليرادات
     

    النفقات 
 406,077  93,432  312,645 التكاليف املتعلقة باملوظفني

  255,041  164,970  90,071 نو االستشاري
  102,723  70,885  31,838 تكاليف السفر

 11,061  3,721  7,340 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها
  40,049  32,553  7,496 نفقات التدريب

  366,580  243,411  123,169 اخلدمات التعاقدية 
  24,181  16,841  7,340 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى

 177,630 147,391  30,239 االستهالكية األخرىاللوازم واملواد 
 47,657 45,781  1,846 النفقات األخرى

    
  1,430,999 818,985 612,014 إجمالي النفقات

     
    والنفقات غير التشغيلية اإليرادات

 35,202 14,302 20,900 (النفقات)/إيرادات االستثمار
 (7,297) (493) (6,804) سائر) النقد األجنيباخلأرباح / (

 (51,794) (14,302) (37,492) إيرادات / (نفقات) التمويل
     

 (23,889) (493) (23,396) إجمالي اإليرادات والمصروفات غير التشغيلية 
    

 173,828 145,710 28,118 الفائض
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 احتسابه)(معاد  2017ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
  حساب األمانة الحساب العام  
وبرنامج األمم المتحدة  والحسابات ذات الصلة 

 المجموع اإلنمائي
    

    اإليرادات
    اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

  478,200  -  478,200 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي
  1,056,853  986,369  70,484 املسامهات الطوعية

  69,075  2,674  66,401 اإليرادات غري التبادلية األخرى
 615,085  989,043  1,604,128  
    

    اإليرادات من معامالت الصرف
  8,037  183  7,854 إيرادات الصرف

 7,854  183  8,037  
    

  1,612,165  989,226  622,939 إجمالي اإليرادات
     

    النفقات 
 399,390  95,261 304,129 التكاليف املتعلقة باملوظفني

  260,164  154,119  106,045 نو االستشاري
  114,278  68,832  45,446 تكاليف السفر

  9,320  3,021  6,299 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها
  42,480  30,016  12,464 نفقات التدريب

  347,339  234,349  112,990 اخلدمات التعاقدية 
  31,951  26,586  5,365 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى
  169,140  143,044  26,096 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى

  24,326  22,682 1,644 النفقات األخرى
    

  1,398,388  777,910 620,478 إجمالي النفقات
     

    والنفقات غير التشغيلية اإليرادات
  69,954 6,521  63,433 (النفقات)/إيرادات االستثمار

 14,336 (777) 15,113 سائر) النقد األجنيباخلأرباح / (
 (41,419) (6,522) (34,897) إيرادات / (نفقات) التمويل

     
  42,871  (778)  43,649 إجمالي اإليرادات والمصروفات غير التشغيلية 

    
  256,648  210,538  46,110 الفائض

 
  كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية (الكشف الخامس): 24اإليضاح 

 
يتم إعداد امليزانية واملوافقة عليها على أســـاس نقدي معدل. ووفًقا ملبدأ األســـاس النقدي املعدل للمحاســـبة، يتم  24-1

تسجيل الدخل والنفقات عندما يكون هناك التزام لشراء السلع واخلدمات. وتصنف النفقات حبسب األبواب على النحو 
ووافق اجمللس على توزيع  12/2017قة على مستوى امليزانية يف قرار املؤمتر احملدد واملوافق عليه يف برنامج العمل. ومتت املواف

. 2017يف ديســــــــــــــمرب/كانون األول  2019-2018امليزانية حبســــــــــــــب األبواب يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية 
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ديســــــــــمرب/كانون األول  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1امليزانية املعتمدة "صــــــــــايف االعتمادات" للفرتة املالية من  ومتثل
، وتوفر التمويل الالزم ألنشــطة الربنامج العادي للمنظمة. وترد يف الكشــف الثاين يف هذه الوثيقة النفقات املســجلة 2019

يف حســـاب األمانة وحســـاب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ومبا أن امليزانية املعتمدة تغطي فرتة الســـنتني، تســـتند امليزانيات 
يف املائة من ميزانية فرتة السنتني. ومتثل النفقات الفعلية،  50بنسبة  1املعروضة يف الكشف اخلامس على امليزانية "التقوميية"

على األســــاس  2018ديســــمرب/كانون األول  31اليت أعدت على أســــاس نفس امليزانية، النفقات الفعلية للســــنة املنتهية يف 
 .النقدي املعدل للمحاسبة

 
 التوفيق بين المبالغ الفعلية القابلة للمقارنة وكشف التدفقات النقدية

 
مت إعداد الكشـــــوف املالية على أســـــاس االســـــتحقاق. ووفًقا ملبدأ االســـــتحقاق احملاســـــيب، يتم تســـــجيل اإليرادات  24-2

طبيعة املعامالت. والنفقات عند حدوث املعامالت. وباإلضــــــــافة إىل ذلك، يتم تصــــــــنيف الكشــــــــوف املالية اســــــــتناًدا إىل 
، والســنة 2018ديســمرب/كانون األول  31ونتيجة لذلك، فإن أســس امليزانية واألســس احملاســبية خمتلفة. وللســنة املنتهية يف 

، مت التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على نفس أســــاس امليزانية املنقحة واملبالغ 2017ديســــمرب/كانون األول  31املنتهية يف 
بســـــــبب تصـــــــحيح اخلطأ للفرتة الســـــــابقة  2017اردة يف كشـــــــف التدفقات املالية. وأعيد احتســـــــاب بيانات عام الفعلية الو 

 ويرد هذا التوفيق يف ما يلي:. 60-2و 58-2املذكورة يف اإليضاحني 
 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 
     

    540,136 - - 540,136 املبالغ الفعلية القابلة للمقارنة
 82,429 -    -  82,429 األساسية اتالفروق

 (1,152,750) - 59,032 (1,211,782) طريقة العرض الفرق يف
 801,495 -    -   801,495  الكيانات اتفروق

     
 271,310 - 59,032  212,278 المبلغ الفعلي على كشف التدفقات المالية

 
 

 (معاد احتسابه) 2017األول ديسمبر/كانون  31 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 
     

 636,074 - - 636,074 املبالغ الفعلية القابلة للمقارنة
 (4,153) - - (4,153) األساسية اتالفروق

 (1,356,023) - 16,450 (1,372,473) طريقة العرضيف فرق ال
 730,017 - - 730,017 الكيانات اتفروق

     
 5,916 - 16,450 (10,534) المبلغ الفعلي على كشف التدفقات المالية

 

                                                      
باملفاوضــات بشــأن تغري املناخ وإعداد مشــاريع الصــندوق  بعني االعتبار التكاليف ملرة واحدة املرتبطة 2019و 2018يأخذ تفصــيل امليزانية املعتمدة بني   1

 .املاليةفرتة ال، ويفرتض أن مجيع الربامج األخرى تتكبد النفقات بالتساوي طوال 2018اليت مت تكبدها يف عام األخضر 
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األساسية بسبب االختالفات بني أساس االستحقاق املعدل الذي يدعم املبالغ الفعلية القابلة  اتوحتدث الفروق 24-3
 للمقارنة مع امليزانية، وأساس االستحقاق الداعم للكشوف املالية.

 
وقد ظهرت الفروقات يف التوقيت حيث تتضــــــــــــــمن التدفقات املالية للســــــــــــــنة احلالية النفقات املدرجة يف امليزانية  24-4
 السابقة. رتةللف
 

يف طريقة العرض بســــــبب االختالفات يف أســــــاليب التنســــــيق والتصــــــنيف املعتمدة لعرض  اتوقد نشــــــأت الفروق 24-5
كشـــــف التدفقات املالية وكشـــــف املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية، مبا يف ذلك اســـــتخدام ســـــعر الصـــــرف املعمول به يف 

ا تلك النامجة عن أنواع  اتامليزانية يف كشـــــــــف املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية. وتشـــــــــمل الفروق يف طريقة العرض أيضـــــــــً
طريقة العرض عن حقيقة أن اإليرادات ليســــت مدرجة  ات يففروقلالعمليات غري املدرجة يف امليزانية. وينشــــأ أهم عنصــــر ل

أي  يف امليزانية. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، يتم إدراج القليل من أنشـــــــطة االســـــــتثمار يف ميزانية املنظمة يف حني أ�ا ال تشـــــــمل
 أنشطة متويلية.

 
الكيانات بســـــــــبب حقيقة أنه يتعني اإلبالغ عن مجيع األموال ألغراض التقارير املالية، ولكن ال  اتوتنشـــــــــأ فروق 24-6

يتم إدراجها يف امليزانية النهائية املعتمدة. فعلى ســـــــــــبيل املثال، ال يتم تضـــــــــــمني حســـــــــــابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة 
 ية النهائية املعتمدة، ولكن يتم تقدميها يف هذه الكشوف املالية.اإلمنائي يف امليزان

 
 تحليل التباينات بين الميزانية والمبالغ الفعلية

 
 الفرتة املـاليـة الســــــــــــــابقةاجلوهريـة بني امليزانيـة املعتمـدة وامليزانيـة املنقحـة املبـالغ اليت مت ترحيلهـا من  اتمتثـل الفروقـ 24-7

. ودفعت العوامل التالية 2018، مبا أنه مل تكن هناك عمليات نقل ســــــــــــــنوية يف الباب لعام 2019واملبالغ املرحلة إىل عام 
: (أ) مســــــــــــتويات امليزانية املعتمدة؛ (ب) واملتطلبات العامة للتدفق النقدي 2018مبســــــــــــتويات اســــــــــــتخدام امليزانية يف عام 

 ).FC 175/8(الوثيقة  2019-2018وتنفيذ برنامج عمل املنظمة وامليزانية للفرتة  والسيولة؛ (ج)
 

دوالر أمريكي مقـــارنـــة بـــامليزانيـــة "التقومييـــة"  مليون 49.0كـــان هنـــاك نقص يف اإلنفـــاق بقيمـــة  2018ويف عـــام  24-8
يف املائة. ويكون اإلنفاق يف السنة األوىل من فرتة السنتني أقل عادة من السنة  89.9املنقحة، مما يعين إنفاق إمجايل بنسبة 

الثانية. ويرجع ذلك جزئًيا إىل إدارة امليزانية على أساس كل سنتني على حساب اإلجراءات مثل الرتحيل التلقائي للوفورات 
ا بالتحوالت داخل األقســـــام، عن طريق املخصـــــصـــــات، إىل الســـــنة الثانية من الفرتة املالية . ويتأثر النقص يف اإلنفاق أيضـــــً

 التنفيذ.  يف
 

االجتاهات املتوقعة لكل سـنتني اليت مت إبالغ جلنة املالية عنها  2018ويتبع اإلنفاق حبسـب أبواب امليزانية يف عام  24-9
). وتعود أمنــاط اإلنفــاق هــذه عنــد مقــارنتهــا بــامليزانيــة "التقومييــة" املنقحــة، إىل FC 175/8(الوثيقــة  2019يف مــارس/آذار 

 .2018إعادة تنسيق خطط العمل املفصلة ملعاجلة وقائع التنفيذ يف عام 
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هو الفرق بني امليزانية املنقحة وصـــايف  2018ووفًقا لذلك، فإن مســـتوى اســـتخدام امليزانية جلميع األبواب يف عام  
 فاق يف امليزانية على النحو التايل:معدل اإلن

 
"املســـــــــامهة يف القضـــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســـــــــوء  1بلغ صـــــــــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  )1(

 دوالر أمريكي؛ مليون 41.2يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  90.4دوالر أمريكي، أي  مليون 37.3التغذية" 

" جعل الزراعة والغابات ومصــايد األمساك أكثر إنتاجية واســتدامة " 2بلغ صــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب و  )2(
 مليون دوالر أمريكي؛ 98.6يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  89.7مليون دوالر أمريكي، أي  88.5

دوالر أمريكي، أي  مليون 31.3"احلد من الفقر يف الريف"  3بلغ صــــــــــــــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب و  )3(
 مليون دوالر أمريكي؛ 33.3يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  93.5

 مليون 47.7"متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية"  4وبلغ صــــــــــــــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  )4(
 مليون دوالر أمريكي؛ 52.9يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  90.1دوالر أمريكي، أي 

"زيادة قدرة ســبل العيش على الصــمود أمام التهديدات واألزمات"  5بلغ صــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب و  )5(
 مليون دوالر أمريكي؛ 27.2يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  85.1مليون دوالر أمريكي، أي  23.1

اجلودة الفنية واإلحصــــــاءات واملواضــــــيع املشــــــرتكة (تغّري املناخ  " 6بلغ صــــــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب و  )6(
يف املائة من امليزانية املنقحة  85.1مليون دوالر أمريكي، أي  30.1" واملســــاواة بني اجلنســــني واحلوكمة والتغذية)

 دوالر أمريكي؛ مليون 35.4اليت تبلغ 

يف املائة من  95.6دوالر أمريكي، أي  مليون 37.6" التواصـــــل" 8بلغ صـــــايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب و  )7(
 دوالر أمريكي؛ مليون 39.3امليزانية املنقحة اليت تبلغ 

مليون دوالر أمريكي، أي  12.4"تكنولوجيـــا املعلومـــات"  9بلغ صــــــــــــــــايف معـــدل اإلنفـــاق يف امليزانيـــة للبـــاب و  )8(
 دوالر أمريكي؛ مليون 18.1يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  68.7

 "واإلشــــــــــــــراف والتوجيـــــــهنظمـــــــة امل" حوكمـــــــة  10وبلغ صــــــــــــــــــــايف معـــــــدل اإلنفـــــــاق يف امليزانيـــــــة للبـــــــاب  )9(
 مليون دوالر أمريكي؛ 35.3يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  84.2مليون دوالر أمريكي، أي  29.7

دوالر أمريكي، أي  مليون 27.4"إدارة كفؤة وفعـــالـــة"  11وبلغ صــــــــــــــــايف معـــدل اإلنفـــاق يف امليزانيـــة للبـــاب  )10(
 دوالر أمريكي. مليون 32.3املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف 84.8

 
"اإلنفاق الرأمسايل"، والباب  13"برنامج التعاون التقين"، والباب  7وسيتم ترحيل امليزانيات غري املنفقة من الباب  24-10
"اإلنفاق األمين" بشـــــــــكل كامل، الســـــــــتخدامها يف الفرتة املالية الالحقة مبا يتماشـــــــــى مع اللوائح املالية، وبالتايل فإ�ا  14
 تؤدي إىل تباين مقابل امليزانية.  ال
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 األطراف ذات الصلة: 25اإليضاح 
 

كان جمموع التعويضـات واملكافآت ملوظفي اإلدارة الرئيسـيني وغريهم من موظفي اإلدارة العليا، للسـنة املنتهية يف  25-1
 كما يلي:  2017ديسمرب/كانون األول  31والسنة املنتهية يف  2018ديسمرب/كانون األول  31

 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

عدد  مجموعة الموظفين
 األشخاص

عدد 
 المناصب

 االستحقاقات التعويضات

معاشات 
التقاعد 
والخطط 
 الصحية

مجموع 
 التعويضات

القروض غير 
 المسددة

         
2018 4 4 1,079 275 206 1,560 - 

        
2017 4 4 968 252 154 1,374 - 

 
موظفو اإلدارة الرئيســــــــــــــيون هم املدير العام ونائب املدير العام، حيث إ�م خمولون بتخطيط أنشــــــــــــــطة املنظمة و  25-2

دولة عضــــــــــــــًوا دون حتديد التعيينات  194وتوجيهها وضــــــــــــــبطها وهم يتحملون املســــــــــــــؤولية عن ذلك. ويتكون املؤمتر من 
 .بأشخاص

 
وتشــمل االســتحقاقات البدالت مثل التعيني وغريها من  تشــمل التعويضــات صــايف املرتبات وتســوية مقر العمل. 25-3

املنح، وإعانات اإلجيار، ومنح التعليم، وتكاليف شحن األمتعة الشخصية. وتشمل خطة التقاعد واخلطة الصحية مسامهة 
 املنظمة يف ما يتعلق خبطة التقاعد وخطة الصحة.

 
وغريهم من موظفي اإلدارة العليا، لالستحقاقات األخرى ويتأهل كل من موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم  25-4

ا أعضــــــــــاء عاديني يف الصــــــــــندوق املشــــــــــرتك  ما بعد التوظيف بنفس مســــــــــتوى املوظفني اآلخرين. وهؤالء األفراد هم أيضــــــــــً
للمعاشـــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ومبا أن هذه االســـــتحقاقات ال ميكن قياســـــها بشـــــكل موثوق على مســـــتوى 

 د أو اجملموعة الفرعية، مل يتم إدراجها يف الكشف املذكور أعاله.الفر 
 

واملقصــود بالســلف هو املدفوعات املقدمة على حســاب االســتحقاقات، مثل املنح التعليمية، وفًقا لقواعد ولوائح  25-5
 .واسع ملوظفي املنظمةاملوظفني، ومل يكن هناك أي منها ملوظفي اإلدارة الرئيسيني. وتتوافر مثل هذه السلف على نطاق 
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 المصالح في الكيانات األخرى: 26اإليضاح 
 

 الشعبة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

أنشئت الشبعة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل يف اجملاالت ذات االهتمام  26-1
املشـــــرتك بني املنظمة والوكالة، لتجنب االزدواجية يف األنشـــــطة وتعزيز التآزر. وبذلك، تنفذ الشـــــعبة املشـــــرتكة برناًجما يعد كل 

. ويتم إنشـــاء عمليات وإدارة الشـــعبة املشـــرتكة من خالل الرتتيبات املعدلة بني املديرين العامني ســـنتني بالتشـــاور بني املنظمتني
للمنظمة والشـــــــــــــعبة املشـــــــــــــرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الســـــــــــــتخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة 

جبه املنظمتان باالضطالع بنشاط خيضع لسيطرة مشرتكة. وال تعترب الشعبة (الرتتيبات). وتضع الرتتيبات ترتيًبا ملزًما تلتزم مبو 
 .من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وبالتايل فإ�ا تُعترب عملية مشرتكة 37املشرتكة منفصلة ألغراض املعيار 

 
 هيئة الدستور الغذائي

 
الدســتور الغذائي هو جمموعة من املواصــفات واخلطوط التوجيهية ومدونات املمارســة اليت اعتمدهتا هيئة الدســتور  26-2

ا هبيئة الدســــــتور الغذائي اجلزء املركزي لربنامج املواصــــــفات الغذائية املشــــــرتك بني منظمة  الغذائي. ومتثل اهليئة املعروفة أيضــــــً
ة، وقد أنشـــــــــأته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملية حلماية صـــــــــحة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملي

املســــتهلك وتعزيز املمارســــات العادلة يف جتارة األغذية. والعضــــوية يف اهليئة مفتوحة أمام مجيع الدول األعضــــاء واألعضــــاء 
ت الدولية لألغذية. وإن اهليئة هي ترتيب املنتســــــبني يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية املهتمة باملواصــــــفا

من املعايري  37 املعيارملزم تلتزم به املنظمتان لالضطالع بنشاط خيضع لسيطرة مشرتكة. وال تعترب اهليئة منفصلة ألغراض 
who-http://www.fao.org/fao-  فــــإ�ــــا تُعترب عمليــــة مشــــــــــــــرتكــــةاحملــــاســــــــــــــبيــــة الــــدوليــــة للقطــــاع العــــام، وبــــالتــــايل

/codexalimentarius/ar 
 

 األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير: 27اإليضاح 
 

ديســمرب/كانون  31، هو 2018تاريخ إعداد التقرير للكشــوف املالية للمعايري احملاســبية الدولية للقطاع العام لعام  27-1
، وهو التاريخ الذي قدمها فيه املدير العام إىل 2019مارس/آذار  31األول. وقد مت التصـــريح بإصـــدار الكشـــوف املالية يف 

هذه احلســـــــابات أية وقائع مادية إجيابية أو ســـــــلبية مســـــــتحقة بني تاريخ بيان  املراجع اخلارجي. ومل حتدث يوم التوقيع على
 امليزانية وتاريخ اإلذن بإصدار الكشوف املالية مبا يؤثر على هذه الكشوف.
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