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 مجهورية الفلبني
 هيئة مراجعة احلساابت

Commonwealth Avenueمدينة كيزون، الفلبني ،  

 
 تقرير مراجع احلسا ت املستقل

 
 إىل مؤمتر الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة

 رأي
لقد قمنا مبراجعة الكشووووووووووووووو  اغالية غنزمة ا لألية والزرا،ة للم  اغوندم، وال  لوكون ما كشوووووووووووووو  الو وووووووووووووو  اغا    

، وكشوو  ا داا اغا ، وكشوو  الو يفات   اووا  ا اووو االسووندات، وكشوو  الود قات 2019ديسوومكاكانون ا و   31
واغبالي الفعلية للسوووونة اغنوهية   الت الواريم، ومت زات ،ا الكشووووو  اغالية، اغالية، وكشوووو  اغقارنة بني مبالي اغيزانية 

 مبا   الت موجز ،ا أه  السياسات احملاسبية.
وحنا نرى أن الكشووووووو  اغالية اغر قة، لعرة بنووووووورم مننووووووفة مجي  اعوانا اغادية والو وووووو  اغا  غنزمة ا لألية والزرا،ة 

، وأدااها اغا ، والو يفات   اووووووا  ا اووووووو االسووووووندات، والود قات 2019اكانون ا و  ديسوووووومك 31للم  اغوندم   
اغالية، واغقارنة بني مبالي اغيزانية واغبالي الفعلية للسوووووووووووووونة اغنوهية   الت الواريم، والت ابقسا للمعاييف احملاسووووووووووووووبية الدولية 

 للقطاع العام.

 أساس الرأي
قسا للمعاييف الدولية غراجعة احلسووووووووووواابت النوووووووووووادرم ،ا االس الدو  اغع  بودقي  احلسووووووووووواابت لقد أجرينا هأله اغراجعة و 

 مسؤوليات اغراج  ،اومعاييف الضمان. وإن اغسؤوليات اغلقام ،لى ،القنا مبوجا للت اغعاييف مو نة   القس  بشأن 
ا منزمة ا لألية والزرا،ة، و قسا للموطلبات ا ختقية وحنا مسوقلون ، .مراجعة الكشو  اغالية ما الوقرير الألي أ،ددانه

وحنا نعوقد أن أدلة  اات النووولة مبراجعونا للكشوووو  اغالية، وقد أو ينا مبسوووؤوليالنا ا ختقية ا خرى و قسا بأله اغوطلبات.
 اغراجعة ال   نلنا ،ليها كا ية ومتئمة لوشكل أساسسا لرأينا.

  حلوكمة عن الكشوف املالية مسؤوليات اإلدارة واملكلفو
لق  ،لى ،ال  اإلدارم مسووووؤولية إ،داد هأله الكشووووو  اغالية و،ر ووووها لمانة و قسا للمعاييف احملاسووووبية الدولية للقطاع العام، 
والضوووابا الداخلية ال  لرى اإلدارم أ ا  وورورية لكس يوسوود إ،داد كشووو  مالية خالية ما ا خطاا اعوهرية سووواا كان  

 ة ،ا اال ويا  أو اخلطأ.انمج
ولق  ،لى ،ال  اإلدارم، ،ند إ،داد الكشوووووووووو  اغالية، مسوووووووووؤولية لقيي  قدرم اغنزمة، كشوووووووووالل مسوووووووووومر، ،لى موااووووووووولة 
اإل نووا ،  سووا االقوضوواا، ،ا اغسووائل اات النوولة ابالسووومرارية، واسووومدام أسوواح االسووومرارية للمناسووبة ما   لكا 

 أو وق  ،ملياهتا، وأنه ال يوجد بديل واقعس لديها للقيام ب يف الت. اإلدارم لعوزم لنفية اغنزمة
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 ولق  مسؤولية اإلشرا  ،لى ،ملية إ،داد الوقارير اغالية غنزمة ا لألية والزرا،ة ،لى ،ال  اغسؤولني ،ا احلوكمة.

 مسؤوليات مراجع احلسا ت عن مراجعة الكشوف املالية
أتكيدات معقولة بووووووووأن الكشو  اغالية ككل خالية ما ا خطاا اغادية، سواا كان  انمجة لومثل أهدا نا   احلنو  ،لى 

وإن الوواووول إك أتكيدات يشوووكل درجة ،الية ما  ،ا اال ويا  أو اخلطأ، وإاووودار لقرير غراج  احلسووواابت يوضوووما رأينا.
معاييف الدولية غراجعة احلسوواابت سوويكشوو  الضوومان، ولكنه ليس  ووماانس لن ،ملية مراج  احلسوواابت ال  أجري  و قسا لل

وميكا أن لنشوووووووأ ا خطاا ،ا اال ويا  أو اخلطأ، وهس لعوك مادية إاا كان  دائمسا ،ا وجود أخطاا جوهرية ،ند وجودها.
ما اغووق  أن لؤثر، بنووووووورم  ردية أو مب ملها، بشووووووكل معقو  ،لى القرارات االقونووووووادية ال  يومألها اغسووووووومدمون ،لى 

 هأله الكشو  اغالية. أساح
وك زا ما ،ملية مراجعة احلسووواابت وو قسا للمعاييف احملاسوووبية الدولية، حلارح احلك  اغه  وحنا ا ،لى الشوووت اغه  اوا  

  كما نقوم مبا يلس: ،ملية مراجعة احلساابت.
   أو اخلطأ، وننووم  ويري حندد ونقي  خماار ا خطاا اغادية   الكشووو  اغالية، سووواا كان  انمجة ،ا اال ويا

،مليات مراجعة لسوووووووووووو يا لولت اغماار، وحننووووووووووول ،لى أدلة أثناا مراجعة احلسووووووووووواابت لكون كا ية ومتئمة 
وإن خطر ،دم اكوشوووا  ا خطاا اغادية النامجة ،ا اال ويا  أ،لى ما للت  لوشوووكيل أسووواح يسووووند إليه رأينا.

الووااؤ، أو الوزوير، أو اإللفا  اغقنووووووووووووووود، أو الونري ، أو  النامجة ،ا اخلطأ، مبا أن اال ويا  قد ينطوي ،لى
 ختطس الضوابا الداخلية.

  وحننوووول ،لى  ه  للضوووووابا الداخلية اات النوووولة مبراجعة احلسوووواابت ما أجل لنوووومي  إجرااات مراجعة متئمة
 ا لألية والزرا،ة.لكل ظر  ما الزرو ، ولكا ليس ل رة الوعبيف ،ا رأي    عالية الضوابا الداخلية غنزمة 

  ونقّي  متامة السوووووياسوووووات احملاسوووووبية اغسوووووومدمة، وما إاا كان  الوقديرات احملاسوووووبية ال  أجرهتا اإلدارم لقديرات
  معقولة،  ضتس ،ا لقيي  ،رة الكشو  اغالية ما ِقبل اإلدارم.

 ك أدلة مراجعة احلسوواابت ال    ونسووونوم مدى متامة اسووومدام اإلدارم غبدأ االسووومرارية للمناسووبة، اسووونادسا إ
احلنوووووووو  ،ليها، سوووووووواا كان هنا  ،دم أتكد مادي يوعل  اب  داظ، أم أن هنا  ظرو سا قد لثيف شوووووووكوكسا كبيفم 

وإاا اسوووووووونو نا أن هنا  ،دم أتكد مادي،  زننا ملزمون بلف  االنوباه    بشوووووووأن قدرم اغنزمة ،لى االسوووووووومرار.
 نوووووووووووووا ات اات النووووووووووووولة   الكشوووووووووووووو  اغالية، أو ل ييف رأينا إاا كان  هأله لقرير مراج  احلسووووووووووووواابت إك اال

ولسوووند اسووونواجالنا إك ا دلة اغنبثقة ،ا مراجعة احلسوواابت ال    احلنووو  ،ليها     اال نووا ات ليف كا ية.
  اتريم ادور لقرير اغدق  لدينا.

  ّا   الت اال نا ات، وما إاا كان  الكشو  اغالية   العرة العام للكشو  اغالية، وهيكلها وحموواها، مبونقي
 متثل اغعامتت وا  داظ ا ساسية اات النلة، بطريقة حتق  ،ر سا أمينسا.

 
،ا احلوكمة   ما يوعل ،   مجلة أمور، ابلنطاق اغمطا له، ولوقي  اغراجعة، ونوائ ها  م  اغسووؤولنيوحنا نووااوول 

 ر اغلنوظة   الضوابا الداخلية ال  حنددها أثناا ،ملية مراجعونا للنساابت.ابامة، مبا   الت أوجه القنو 
 
 



3 C 2021/6 A 

 

 

 اإلبالغ عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
نرى كووأللووت أن اغعووامتت ال  أجرهتووا منزمووة ا لووأليووة والزرا،ووة للم  اغونوودم، وال  ال زنوواهووا أو اخوكانهووا ك زا ما 

  أجريناها، كان  موفقة،   كل جوانبها ابامة، م  التئنة اغالية للمنزمة.مراجعة احلساابت ال  
ا مبوجا اغادم  ما التئنة اغالية لقريرسا مطوالس ،ا مراجعة احلسواابت ال  أجريناها غنزمة ا لألية  9-12وقد أاودران أيضوس

 والزرا،ة للم  اغوندم.

 
 

 مدينة كيزون، الفلبو
 2020أغسطس/آب  19
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 2019الكشوف املالية لعام 

 اعتماد الكشوف املالية
 

 تعكس املبالل املبينة يف الكشوف، على النحو املالئم، املعامالت املالية املسجلة خالل الف ة: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2020يوليوامتوز  19
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 بيان املدير العام
 

ما التئنة اغالية غنزمة ا لألية والزرا،ة للم  اغوندم )اغنزمة(، يشّر   أن أ يل إك اغؤمتر الكشو   11مبوجا اغادم 
، ما أجل ا،ومادها. وقد أ،دت الكشوووووووو  اغالية مبوجا 2019ديسووووووومكاكانون ا و   31اغالية ،ا السووووووونة اغنوهية   

 لتئنة والقوا،د اغالية للمنزمة.اغعاييف احملاسبية الدولية للقطاع العام ومبوجا ا
 

أمام ا جهزم الرائسوووووووووووية ،ا الرقابة الداخلية للمنزمة،  ما التئنة اغالية، يعّد اغدير العام مسوووووووووووؤوالس  1-10ومبوجا اغادم 
 أجل  مان  عالية اإلدارم اغالية و رااس ،لى االقوناد، والوااية الفعالة ،لى ا او  اغادية للمنزمة.  ما
 
ا م  االشووووتااات ارح إجرااات الرقابة واغسوووواالة الداخلية بشووووكل مسووووومّر ،لى كا ة اغسوووووومتت داخل اغنزمة، متاشوووويس ومت

اغننوووووووو  ،ليها   سوووووووياسوووووووة اغسووووووواالة للمنزمة. وحتدد هأله السوووووووياسوووووووة العنااووووووور ال  يوأل  منها نزام الرقابة الداخلية 
 اغنزمة.  
 

الداخلية م  الكشوووو  اغالية السووونوية. وقد أب،د البيان بنااس ،لى مراجعة شووواملة وواسوووعة و  إاووودار   إاووودار بيان الرقابة 
 النطاق للضوابا الداخلية ما جانا اغديريا، ابإل ا ة إك لوايات آليات الرقابة الداخلية واخلارجية للمنزمة.

 
إليها ما خت  إ راز الوقدم   إدخا  حتسوينات  ولوااول اغنزمة لعزيز الوزامها حنو حتقي  الشوفا ية واوون ا موا  اغوكلة

 ،لى ،ملية اون ا او ، ولعزيز سياسة اغساالة، واستالي يات االسوثمار اغونو،ة واحلكيمة.
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 بيان الرقابة الداخلية
 نطاي املسؤولية

الداخلية يد،  حتقي  رؤية يووك اغدير العام غنزمة ا لألية والزرا،ة مسووووووووووووؤولية احلفال ،لى نزام سوووووووووووولي  للرقابة  -1
اغنزمة ولامتهتا وأهدا ها، م  احلفال ،لى ا موا  وا او ، و قسا للمسؤوليات اغوكلة إليه مبوجا دسوور اغنزمة واللوائح 

 العامة واللوائح اغالية وا جهزم الرائسية.
 ال رض من نظام الرقابة الداخلية

غماار وإدارهتا بدالس ما إزالوها، وإك زمتدم ا وما  حتقي  سوووووياسوووووات يهد  نزام الرقابة الداخلية إك احلد ما ا -2
اغنزمة وأهدا ها ولامتهتا. ولأللت  زنه يو ر  ووووووووووماانس معقوالس وليس مطلقسا للفعالية. ويقوم نزام الرقابة الداخلية ،لى ،ملية 

 ها، ولوقيي  ا وما  حتقي  للت اغماار مسووووووووووووووومرم هتد  إك حتديد اغماار ولرليا أولومتهتا لونقي  والية اغنزمة وأهدا
وقد وب وووووووو  نزام الرقابة الداخلية   منزمة ا لألية  وأتثيفها إاا ما حتقق ، وإدارهتا بكفاام و عالية وبشووووووووكل اقونووووووووادي.

، و   اتريم 2019ديسوووووووووووووومكاكووانون ا و   31إك  2019ينووايراكووانون الثووا   1والزرا،ووة للفتم اغبلي ،نهووا اغمووودم ما 
 الووقي  ،لى هأله الوثيقة.

وي طس نزام الرقابة الداخلية مجي  جوانا أنشووووووووووووووطة اغنزمة. ويبطلا ما مجي  اغديريا وموظفس منزمة ا لألية  -3
والزرا،ة اسووومدام الضوووابا الداخلية لو وو  االسووتالي يات والسووياسووات والعمليات واخلطا، ولنفيألها وراوودها ولعديلها، 

 :الوالية هبد  االسوفادم ما اغزامت
ال  لواجه حتقي  أهدا  ضوابط تستجيب بفعالية وكفاءة للمخاطر التش يلية واملخاطر األخرى و و   (أ)

 اغنزمة.
 ولوقيوها، وحتسينها.وستموها واحلفال ،لى موثوقية اغعلومات اغالية والوش يلية  (ب)
واملعايح األخالقية ملنظمة األغذية مراعاة االلتزامات القانونية أو التشااااااااااريعية أو التنظيمية  وحتسوووووووووووووني  (ج)

 والزراعة  ولوائحها الداخلية.
ال  ميكا  األخطاء، سووواا كان  بسووبا اعهود اغضووللة أو واحلد من الفاقد واملهدر يف األصاول واملوارد (د)

 .أو سوء اإلدارة أو سوء االستخدام أو االحتيالجتنبها 
بفعالية وكفاءة اا وأاناب اغنلنة اآلخريا،   ما يوعل  واسودامة وزمتدم الثقة   ما بني البلدان ا ،ض (ه)

 .نظم إدارة املنظمة
 إطار املخاطر والرقابة

لدير منزمة ا لألية والزرا،ة  وووابطها الداخلية  ووما إاار شووامل للسووياسووات مبا يوماشووى م  العنااوور اخلمسووة  -4
البيئوووة الرقوووابيوووة، ولقيي  اغمووواار، وأنشووووووووووووووطوووة الرقوووابوووة، واغعلوموووات إلاوووار عنوووة اغنزموووات الرا،يوووة الووووابعوووة لل نوووة لريووودواي )

وااللنووووووواالت، وأنشوووووووطة الراووووووود(. وي طس إاار ،مل اغنزمة مجي  جوانا الرقابة الداخلية، مبا   الت اغسووووووواالة، وإدارم 
 ري  اإلدارم العليا اغماار، وأنشوووووووطة الرقابة، ومن  اال ويا  والكشووووووو  ،نه، والسووووووولو  ا ختقس. ويضوووووووما اغدير العام و 

اخلا  به الراووود واإلشووورا  الر ي  اغسوووووى، متشوووياس م  سوووياسوووات اإلدارم الداخلية   اغنزمة. ولو ر عنة الرقابة الداخلية، 
ال  يرأسوووها انئا اغدير العام، الونسوووي  واحلوكمة الداخلية للمبادرات اات النووولة ابلرقابة، بينما يدير مكوا االسوووتالي ية 
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طيا وإدارم اغوارد سووياسووات اغنزمة بشووأن اغسوواالة وإدارم اغماار وإاار الرقابة الداخلية، ابإل ووا ة إك قيادم ،ملية والوم
 إ،داد لقارير الرقابة الداخلية. 

مكالا ا ،ما  ويو  لعيني لنووووووومي  اإلجرااات وا دوات اخلااوووووووة اب ،ما  اخلا وووووووعة للمراقبة احلسووووووواسوووووووة إك  -5
 غسؤولة أيضسا ،ا لسهيل الراد الوش يلس واإلبتغ.ابلشركات ا اخلااة

  اغقر الرئيسوووووس واغكالا اغيدانية.  اغديريا اغباشووووورياولق  مسوووووؤولية االموثا  إلاار الرقابة الداخلية ،لى ،ال   -6
ا أن مجي  موظفس اغنزمة واالسوووشوواريني واغوعاقديا والشووركاا سوويسووت،ون انوباه اغ نزمة إك قضووامت وم  الت، يبووق  أسوواسووس

 ما خت  اغشر ني ،ليه  أو ما خت  القنوات القائمة ا خرى، مثل مكوا اغفوش العام. الرقابة
وللوزم اغنزمة إبدارم اغماار بكفاام ومسووووووووؤولية، و وووووووومان حتديد اغماار الكبيفم ولقييمها و ووووووووبطهااالومفي   -7

قي  أهدا ها والفوائد وا لراة اغووقعة ما أاووووناب اغنوووولنة. منها، واإلبتغ ،نها بطريقة لعزز ما قدرم اغنزمة ،لى حت
 ا ما ثقا ة اغنزمة.وجيا دمم إدارم اغماار   اغمارسات و،مليات ا ،ما  احلالية حبيث لشكل جزاس 

 استعراض الفعالية
 اسوعرة بنف  اغدير العام  عالية نزام الرقابة الداخلية. ويعومد اسوعرا س ،لى ما يلس: -8

رسووووووائل الومثيل ما قبل نواب اغدير العام، واغديريا العامني اغسووووووا،ديا، ومدير الديوان، ال  يقدمون  يها  (أ)
أتكيووودات ،لى لطبي  نز  اإلدارم والرقوووابوووة   اغنزموووة بطريقوووة منه يوووة و عوووالوووة ،ك الو ووودات الونزيميوووة 

 اخلا عة لقيادهت .
عا   مجي  أحناا اغنزمة، وخطا حتسوووووووووني وحتليل اسووووووووووبياانت الرقابة الداخلية ال  أيزهت (ب) ا اغكالا والشوووووووووب

 الرقابة الناجتة ،ا الت.
واالسووونواجات والوواوويات الواردم   الوقارير السوونوية للمفوش العام، وعنة اغراجعة، واغسووؤو  ،ا الشووؤون  (ج)

 ا ختقية وأمني اغزا ، ومكوا الوقيي .
قدمها اغراج  اخلارجس   لقريره، والرسوووووائل اإلدارية والوقارير واغت زات واالسوووووونواجات والوواووووويات ال   (د)

 ا خرى.
واغسووائل ا خرى ال  لفو  انوباهس خت  العام، ،لى سووبيل اغثا  البياانت ما نز  الراوود اغؤسووسووس مثل  (ه)

 لو ة الونك  للراد الوش يلس.
بعة با، و،ملية اغراجعة اخلارجية، ومكوا ولسووووووووفيد اغنزمة كأللت ما أنشوووووووطة اغفوش العام، وعنة اغراجعة الوا -9

الوقيي  الواب  با، وو دم الوفويش اغشوووتكة الوابعة للم  اغوندم، وكأللت ما أ،ما  أجهزهتا الرائسوووية ال  متارح اإلشووورا  
 ولد،  لنفيأل إاار الرقابة الداخلية.

  إدارم اغماار والرقابة الداخلية، وهس لبلي   وللوزم منزمة ا لألية والزرا،ة بعملية الوطوير والونسني اغسومرم  -10
 الوقارير الواردم أدانه ،ا اإلجرااات اغومألم والونسينات اغووقعة   أربعة جماالت رئيسية.

 إدارة املخاطر على مستوى املنظمة وإدارة خماطر ال ش
 2019اإلجرااات اغومألم   ،ام 

  و ووو  ا سووواح إلدارم   اغنزمة منأل سووونوات ،ديدم م  سوووياسوووة اغنزمة بشوووأن إدارم اغماار، وإن ا،وبارات  -11
وا ،ما  مثل دورم اغشوووووووووووووواري  اغمولة ما خارج اغيزانية وأار الكجمة القطرية. اغماار مدجمة اآلن   ،مليات الومطيا 
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اار الرئيسوووووووية للمنزمة و  ها للومفي  ما ا وما   دوثها أو لطوير سووووووو ل اغماار اغؤسوووووووسوووووووية، الألي  دد اغم و 
. ليف أن اغنزمة أقّرت بضوووورورم اختاا مزيد ما اإلجرااات لوعزيز اارسووووات إدارم اغماار 2016أتثيفها،   ا اوووول   ،ام 

س أكثر، و،لى ،ملية   مجي  أحناا اغنزمة. و  االلفاق ،لى  م لدرجيس إلدخا  إدارم اغماار اغؤسوووووووسوووووووية بشوووووووكل رم
إ،داد الوقارير، م  مرا،ام احلاجة إك إجرااات لبناا القدرات ما أجل  وووومان اسووووودامة العمليات. وبدأت العملية   ،ام 

بزمتدم الو،س وبناا القدرات ،لى اغسوووووووووووووى اإلقليمس و  قطا،ات اغقّر الرئيسوووووووووووس، اا أدى إك إ،داد سووووووووووو تت  2018
،   اختاا 2019ية ومكالا انئيب اغدير العام وإدارم الشووووووؤون االقونووووووادية واالجوما،ية. و  ،ام اغماار للمكالا اإلقليم

 اغزيد ما اخلطوات حنو الونفيأل الكامل إلدارم اغماار اغؤسسية ،لى مجي  اغسوومتت:
قليمية، حتديث سووو ل اغماار اغؤسوووسوووية، ودمم اغماار احملددم   إ،داد سووو تت اغماار القطا،ية واإل (أ)

 و مان انعكاح الو ييفات   بيئة اغماار.
شبعا وزمتدم الو،س وبناا القدرات ما أجل اغمارسات اعيدم إلدارم اغماار   اغكالا القطرية وإدارات و  (ب)

 اغقّر الرئيسس.
وو وووووووو  مواد إرشووووووووادية وأدام إل،داد سوووووووو تت اغماار والراوووووووود واإلبتغ ،ا اغماار احملددم وإجرااات  (ج)

 الومفي  اات النلة.
بدا ،ملية إ،داد سوووووووو تت اغماار عمي  مكالا اغنزمة، مبا   الت وظائ  اغقّر الرئيسووووووووس واغكالا  (د)

 اغيدانية. ولوضما العملية حتديد اغماار والومفي  ما  دهتا ورادها واإلبتغ ،نها.
ما إدارم اغماار ،لى مسووووووووووووووى اغنزمة. ولدى منزمة ا لألية والزرا،ة  اا هامس خماار ال ش ،ننوووووووووووورس ولعوك إدارم  -12

ا بوقيي  غوااا الضع  اغوعلقة مبماار ال ش، والووجيهات اخلااة ا، مد،ومس إاار سياسة اارم ال يسمح ابلوسامح مطلقس 
 :2019. و  اختاا اإلجرااات الوالية،   ،ام 2018مبن  ال ش واكوشا ه ال    و عها   ،ام 

إاتق أدام خمنوونووة ،ك اإلنتن  إل،داد خطة غن  ال ش وإكما  اخلطا ا وك غكالا اغنزمة   مجي   (أ)
 أحناا العا .

وموااووووووولة زمتدم الو،س وبناا القدرات )مبا   الت الوعل  اإللكتو  اغمنوووووووا( بشوووووووأن لدابيف اغنزمة غن   (ب)
 ال ش واكوشا ه واإلبتغ ،نه.

 2020لعام  اإلجرااات اغمططة
لعزيز إدارم اغماار اغؤسوووسوووية وإدارم خماار ال ش   اغنزمة ،ملية مووااووولة سووووسوووومر   السووونوات القادمة.  إنّ  -13

 اخلطوات الوالية: 2020ولوضما اخلطا لعام 
اسوووووووكما  سوووووو تت اغماار غكالا اغنزمة   مجي  أحناا العا ، وإدخا  ،ملية راوووووود وحتديث منوزمة  (أ)

 دورات الومطيا وإ،داد الوقارير احلالية.لوكامل م  
 وو   لقارير إدارية منوزمة ،ا اغماار وأنشطة إدارم اغماار. (ب)
 ولنزي  اسوشارات منزمة  و  نضم اغماار اغؤسسية ومدى االسوعداد لونمل اغماار. (ج)
اغقر الرئيسس وبناا قدرات مومننة   إدارم خماار ال ش بني شبكة اغسؤولني ،ا لنسي  خماار ال ش    (د)

 واغكالا اغيدانية.
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 الكفاءات والقدرات
 2019اإلجرااات اغومألم   ،ام 

لبعد كفاام وقدرات اغوظفني   الوظائ  ا سوووووووووووووواسووووووووووووووية اغوعلقة ابلكامم والعمليات والوظائ  اإلدارية   مجي   -14
،   لنفيأل ،دم مبادرات   هألا 2019اغواق ، أسووواسوووية لنزام الرقابة الداخلية والونفيأل الفعا  لكانمم اغنزمة. وخت  ،ام 

 الندد: 
اغمنووووووووووووووا للمكالا القطرية،   لنفيألها مباشوووووووووووووورم ما قبل موظفني  بعثات د،  لوو يف الودريا والد،  (أ)

 مومننني ما اغقّر الرئيسس واغوظفني اغنودبني.
والومطيا ا و  ال وياجات الودريا اات ا ولوية   مجي  أحناا اغنزمة، مبا   الت لشووووووو يل اغشووووووواري   (ب)

 ورادها، والومويل، و،مليات الشراا والسفر.
 ش للوعلي  اإللكتو  مومننة بشأن اغشتمتت، والنقد، والسفر، وإدارم اغماار اغالية.إاتق دورات وور  (ج)

 2020اإلجرااات اغمططة لعام 
لعزيز القدرات واغعر ة واغهارات اخلااووووة بوظائ  الرقابة الرئيسووووية هو جهد مسووووومر، مبا يوماشووووى م  جدو   إنّ  -15

 ما يلس: 2020أ،ما  اغنزمة اغوطور و،ملية إات  ا م  اغوندم. ولشمل اخلطوات اغمطا با لعام 
رئيسوووووووووية وحتديد آليات االموثا  اغوف  االسوووووووووومرار   لو يف الودريا للموظفني   جماالت الرقابة الداخلية ال (أ)

 ،ليها وإادار الشهادات، ،ند االقوضاا.
ولعزيز قدرم أاووووووووناب ا ،ما  اغركزية ،لى قيادم لنوووووووومي  ولنفيأل حمووى الودريبات اغسوووووووووهد ة والوظائ   (ب)

 االسوشارية.
الفنيووة ،لى  ولعزيز النزووام احلووا  خلوودمووات الوود،  الف  للمشووووووووووووووواري  وحتسووووووووووووووني ،مليووات لقوود  اغوا قووات (ج)

 اغشتمتت.
وحتديد رؤية جديدم للموارد البشووووووورية، واسوووووووتالي ية مؤسوووووووسوووووووية للموارد البشووووووورية، وخطة ،مل لد،  اغرونة  (د)

 اسو ابة ال وياجات اغكالا اغو يفم.
 النظم والسياسات واإلجراءات واألدوات

 2019اإلجرااات اغومألم   ،ام 
  د،  الضوووابا الداخلية  اا أسوواسوويس النز  اعيدم ا داا والعمليات اغبسووطة إلدارم ا نشووطة ا سوواسووية دورس  لؤدي -16

 ، مشل  اغبادرات الرئيسية   هألا ااا  ما يلس:2019وحتقي  أهدا  اغنزمة. وخت  ،ام 
لضوومان الووا   م  خاراة  اغؤسووسووية و،ملية مراجعة معززم غبادرات حتسووني النز ،ختطيا موكامل للموارد  (أ)

 الطري  للومطيا للموارد اغؤسسية وا وياجات ا ،ما  اغؤسسية اات ا ولوية اغعمو  هبا.
هبد  لو يف  لو  مبسوووطة للطريقة ال  لدير هبا (، PROMYS)وإاتق مبادرم نزام إدارم دورم اغشووواري   (ب)

احلديثة أو أدوات لكنولوجيا اغعلومات اغنزمة مشووووواريعها، سوووووواا كان ما  يث السوووووياسوووووات واإلجرااات 
 احلديثة.

وإجراا مراجعة كاملة لسياسات اغشتمتت واخلطوط الووجيهية اات النلة، هبد  لبسيا العمليات وزمتدم  (ج)
 لفويض السلطة.
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واسوووووووكما  وإاتق أو  جممو،ة ما سووووووياسووووووات نزام إدارم القدرم ،لى النوووووومود   اغنزمة بشووووووأن إدارم  (د)
 ما  ونشر اخلطا اات النلة   اغقّر الرئيسس واغكالا اغيدانية.اسومرارية ا ،

وإجراا اسووووووووووووعراة شوووووووووووامل للدليل اإلداري   اغنزمة لونديد اإلرشوووووووووووادات القدمية واااالت ال  لوطلا  (ه)
 ا، وبدا حتديث العديد ما السياسات واإلجرااات ابامة.حتديثس 

عهات الفا،لة ليف احلكومية، هبد  لبسووويا إدارم اغماار ومراجعة سوووياسوووات العناية الواجبة للوعامل م  ا (و)
 وحتسينها.
 2020اإلجرااات اغمططة لعام 

 لوعزيز االلساق بني موطلبات ا ،ما  والعمليات وا دوات الدا،مة: 2020سوبومأل مبادرات أخرى   ،ام  -17
   لبسيا العمليات اإلدارية والوش يلية الرئيسية، م  مرا،ام أ ضل اغمارسات. الوع يل (أ)
وو وووووووووووووو  نز  وأدوات جوووديووودم وموكووواملوووة لووود،  الومطيا للعمليوووات الكاجميوووة والوشوووووووووووووو يليوووة واإلداريوووة،  (ب)

 ورادهاامراجعة االموثا  با، واإلبتغ ،نها، لكل ما أاناب السياسات والوظائ  اإلدارية.
  اعهود لونسني ولبسيا العمليات وا دوات ما أجل دورم مشاري  أكثر كفاام، مبا   الت واالسومرار  (ج)

 .PROMYS لعزيز ،مليات العناية الواجبة ومواالة مشروع
 واسوكما  سياسات نزام إدارم القدرم ،لى النمود   اغنزمة اغوبقية. (د)

 األدوار واملسؤوليات واملساءلة يف الرقابة اإلدارية
 2019اإلجرااات اغومألم   ،ام 

لكوسس ا دوار الوا نة للمدراا واغوظفني اآلخريا   مجي  العمليات، والو،س بشأن اغساالة ،ا لنفيأل  وابا  -18
 ، اختألت اغنزمة ،دم مبادرات اات الة: 2019داخلية سليمة، أمهية كبيفم لبيئة رقابة داخلية قوية. و  ،ام 

  االنوهاا ما اسوعراة هياكل اغكالا اإلقليمية واإلقليمية الفر،ية   اغنزمة. وسيو  النزر   هألا ا مر  (أ)
 . 2020  اغؤمترات اإلقليمية   ،ام 

وبدأ اسوووووووعراة الفنوووووول بني اغهام   العمليات اإلدارية، م  حتديد امويازات الومطيا للموارد اغؤسووووووسووووووية  (ب)
 . 2020اغووق  أن يسوكمل اغشروع حبلو  أكووبرالشريا ا و   للدوار اغمولفة. وما

 و  لو يف العديد ما أدوات الرقابة اعديدم أو احملسنة لكل ما اغشر ني ،لى ،مليات ا ،ما  وأاناهبا. (ج)
 2020اإلجرااات اغمططة لعام 

سووه  بشووكل كبيف   زمتدم الو،س كما أن العديد ما اإلجرااات اغمطا با   إاار ا قسووام اغألكورم أ،ته سووو -19
 وإنفاا اغساالة   مجي  أحناا اغنزمة. و،توم ،لى الت، ما اغووق  اختاا اإلجرااات احملددم الوالية:

اخلدمات اإلدارية والوشووووووو يلية اغركزية، وإ،ادم لركيز أدوارها ،لى لطوير السوووووووياسوووووووات والعمليات  اسووووووووعراة (أ)
وا دوات ال  لليب ا وياجات اغنزمة، ولو يف وظائ  اسوووووشووووارية قوية، ولعزيز راوووود االموثا  والقدرم ،لى 

 إ،داد الوقارير.
ة، وآليات اغسوواالة، ،لى أسوواح نوائم اسوووعراة واغواامة الودرجيية للدوار، واغسووؤوليات، ولفويض السوولط (ب)

 اخلدمات اإلدارية والوش يلية اغركزية.
ر   مسووووووووووووى إشوووووووووورا  اغنزمة و،ملياهتا وأدواهتا   جماالت اغماار، مثل إدارم البياانت و اية البياانت و  (ج)

 واخلنواية وإدارم الس تت.
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اعنسوووووووووووووس وبشوووووووووووووأن احلماية ما االسوووووووووووووو ت  وموااووووووووووووولة لنفيأل خطا العمل بشوووووووووووووأن الوقاية ما الونرش  (د)
 اعنسيني. واال،وداا

 خالصة
قيود أمام الرقابة الداخلية الفعالة، ب ض النزر ،ا مدى لنووووووووميمها بشووووووووكل جيد. و،توم ،لى الت، قد هنا   -20

لو ز  خت  ن  ملوزم مبعاعة أي نقاط  ووووووووع    الضوووووووووابا الداخلية ال  إلو يف  عالية الرقابة الداخلية مبرور الوق . و 
 العام و  لف  انوباهس إليها

إك أن منزمة ا لألية والزرا،ة ما سوووووووووب  اكره،  زن  أخلا و قسا غا لو ر لدي ما معر ة ومعلومات، ،لى  وبنااس  -21
 .2019ديسمكاكانون ا و   31اغنوهية   ا مر ية للرقابة الداخلية للسنة قد أدارت نزمس 

 
 

 
___________________ 

 العام اغدير
 

 2020ألسطساآب  19 الواريم:
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 املايل الوضعكشف   -الكشف األول 

 2019ديسمرب/كانون األول  31حىت 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 املالحظة )آبالف الدوالرات األمريكية(

    

      األصول 
      األصول احلالية

  961,939  997,900 3 اغبالي النقدية وما يعادبا 
  452,743  593,765 4 االسوثمارات والنكو  اغالية اغشوقة
  233,404  230,266 5 اغسونقات ما العمليات ليف الوبادلية

  4,112  5,303 6 اغسونقات ما ،مليات النر 
  50,945 64,628 7 اغد و،ات اغسبقة وا او  احلالية ا خرى

  12,706  14,452 8 اغمزوانت 
   1,906,314 1,715,849  

    األصول غح املتداولة
  480,370 552,042 4 االسوثمارات 

 2,087 1,720 5 ليف الوبادليةالعمليات اغسونقات ما 
 418 478 7 اغد و،ات اغسبقة وا او  ليف اغوداولة ا خرى

 33,690 33,584 9 اغمولكات واغنشآت واغعدات 
  5,603  7,030 10 ا او  ليف اغادية

   594,854 522,168 
     

 2,238,017 2,501,168  إمجايل األصول
     

    االلتزامات
    االلتزامات احلالية
  26,119  34,473 11 احلساابت اغسونقة
  144,671  180,256 11 النفقات اغتاكمة 

  298,277  333,133 12 الد عات اغسولمة مسبقا
  18,415  16,647 13 االلوزامات اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفني

  809 296 16 اال،ومادات 
  414  3,635 17 االلوزامات احلالية ا خرى

   568,440 488,705  
    االلتزامات غح املتداولة

  1,364,500  1,481,663 13 اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفنيااللوزامات 
  41,718  37,810 17 االلوزامات ليف اغوداولة ا خرى

   1,519,473 1,406,218  
     

  1,894,923 2,087,913  جمموع االلتزامات
     

 343,094 413,255  صايف األصول
    

    األسهم
 295,921 367,957  الفائض ا)الع ز( اغتاك 

  47,173 45,298 18 اال ويااات
     

 343,094 413,255  جمموع األسهم
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  كشف األداء املايل  -الكشف الثاين  
 2019ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 املالحظة )آبالف الدوالرات األمريكية( 
    

     اإليرادات

    اإليرادات من العمليات غح التبادلية
  498,831  488,803 19 لقيي  الدو  ا ،ضاا   إاار الكانمم العادي

  1,049,735 1,094,453 19 اغسامهات الطو،ية
  70,760 69,006 19 اإليرادات ليف الوبادلية ا خرى

  1,652,263 1,619,326  
    اإليرادات من عمليات الصرف

  9,390 8,641 19 إيرادات النر 
  8,641 9,390  
    

  1,628,716 1,660,904   إمجايل اإليرادات
      

     النفقات 
  406,077  397,687 20 اسونقاقات اغوظفني ولكالي  أخرى موعلقة ابغوظفني

  255,041 272,628 20 االسوشاريون
  102,723  115,800 20 السفرلكالي  

 11,061  10,678 20 إهت  ا او  الطويلة ا جل واسوهتكها وا منت  قيموها
  40,049  45,123 20 نفقات الودريا

  366,580  346,111 20 اخلدمات الوعاقدية 
  24,181  50,843 20 اغنح واغد و،ات الونويلية ا خرى

  177,630  222,940 20 االسوهتكية ا خرىاللوازم واغواد 
  47,657  41,049 20 النفقات ا خرى

    
 1,430,999 1,502,859   إمجايل النفقات 

      
     اإليرادات والنفقات غح التش يلية

 35,202 25,510 21 إيرادات االسوثمار
 (7,297) (3,124) 21 )خسائر(اأراب  النقد ا جنيب
 (51,794) (59,252) 21 )لكالي (اإيرادات الومويل

      
 (23,889) (36,866)  إمجايل اإليرادات والنفقات غح التش يلية

    
 الفائض

  
121,179 173,828 
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 حقوي امللكيةكشف الت حات يف   – الثالثالكشف 
 2019ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 
 األمريكية( )آبالف الدوالرات

 املالحظة
الفائض/)العجز( 

 امل اكم

حساب 
االحتياطي 
 اخلاص

احتياطي 
األر ح 

و)اخلسائر( 
 االكتوارية

األر ح/)اخلسائر( 
غح احملققة 

ال اكمية بشأن 
االستثمارات 
 املتاحة للبيع

جمموع 
 السندات/)العجز(

  
 

          

 343,094 (7,233) 36,847 17,559 295,921  2018ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف السنة املنتهية يف 
       

 (49,143)    (49,143) 18 الوعديتت ،لى اإليرادات ليف اغوز،ة
 (70,046) - (70,046) - - 18 ا راب  ا )اخلسائر( االكووارية

 68,171 68,171 - - - 18 ا راب  ا )اخلسائر(   االسوثمارات ما احليازات ليف احملققة
       

 (51,018) 68,171 (70,046) - (49,143)  صايف اإليرادات املقيدة مباشرة يف حساب املسامهو
       

 121,179 - - - 121,179  الفائض للف ة
       

 413,255 60,938 (33,199) 17,559 367,957  2019ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف هناية السنة، 
       

  2017ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف هناية السنة، 
 23,086 51,100 (167,666) 17,559 122,093  )معاد احتساهبا(

       
  204,513 - 204,513 - - 18 ا راب  ا )اخلسائر( االكووارية

 (58,333) (58,333) - - - 18 ا راب  ا )اخلسائر(   االسوثمارات ما احليازات ليف احملققة
       

 146,180 (58,333) 204,513 - -  صايف اإليرادات املقيدة مباشرة يف حساب املسامهو
       

 173,828 - - - 173,828  الفائض للف ة
       

 343,094 (7,233) 36,847 17,559 295,921   2018ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف هناية السنة، 
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 كشف التدفقات النقدية  –الكشف الرابع  
 2019ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 مالحظات )آبالف الدوالرات األمريكية(
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التش يل
 

 173,828 121,179   الفائضا)الع ز( للفتم  
 الوعديتت اغطلوبة لوو ي  الفائضا)الع ز( ما الود قات  

      النقدية ما أنشطة الوش يل للفتم:

 - (4,859) 18 اغسامهات    ساب ا مانة  
 - (46,945) 18 نفقات  ساب ا مانة للسنة السابقة  
 - 2,661 18 اللوازم واغواد االسوهتكية ا خرى  
  11,061 10,678 20 اإلهت  واالسوهت     
  803  5,560 20 اال،ومادات اغمننة للنساابت اغشكو    حتنيلها    

  137  285 20 ا،ومادات االلوزامات ليف اغنزورم  
  220  (43)  لكالي  د،  اغشرو،ات الداخلية    

  984  288  الوملا منها)ا راب (ااخلسائر الناجتة ،ا بي  ا او  الثابوة أو   
 (19,768) (32,795) 21 )ا راب (ااخلسائر الناجتة ،ا الوداو  واالسوثمارات اغشوقة    
 (15,434) 7,285 21 )ا راب (ااخلسائر الناجتة ،ا االسوثمارات اغوا ة للبي     
    الو يفات   ا او  وااللوزامات:     
 51,764 3,505  ليف الوبادليةاغسونقات ما اغعامتت       
 3,052 (1,191)  اغسونقات ما معامتت النر       
 (4,806) (1,746)  اغمزوانت       
 (9,295) (13,432)  أاو  موداولة وليف موداولة أخرى      
 (3,273) 43,939   ساابت الد   ولكالي  متاكمة      
 42,378 45,350  االلوزامات اغوعلقة ابغوظفني      
 (15,695)  34,856   اغقدمات      
 (3,678)  (687)  االلوزامات اغوداولة وليف اغوداولة ا خرى      
             

  212,278 173,888  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التش يلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (13,708) (10,570)  مشتمتت اغمولكات واغنشآت واغعداتاا    
 (358) (1,645)  مشتمتت ا او  ليف اغادية  
  68,665 (117,684)  اا  مشتمتتامبيعات الوداو  ابالسوثمارات اغشوقة  
 4,433 (8,028)  اا  مشتمتتامبيعات االسوثمارات اغوا ة للبي   
            

  59,032 (137,927)  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    

  271,310 35,961  صايف الزايدة )النقص( يف التدفقات النقدية وما يعادهلا
           

 690,629 961,939  التدفقات النقدية وما يعادهلا يف بداية الف ة
           

  961,939 997,900  هناية الف ةالتدفقات النقدية وما يعادهلا يف 
 يرجى مت زة أنه   يكا هنا  لد قات نقدية ما ا نشطة الومويلية خت  السنة.
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 )أ(كشف املقارنة بو مبالل امليزانية واملبالل الفعلية   –الكشف اخلامس  
 2019ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

           )آبالف الدوالرات األمريكية( 

  
 امليزانية املعتمدة الباب

 )ب(
 املبالل املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالل املرحلة

 اإليرادات الفعلية األخرى امليزانية املعدلة )ها(
 )و(

 اإلنفاي الفعلي
 )ز(

فروي العمالت 
 )ح(

 صايف معدل اإلنفاي يف امليزانية
 )ط(

 الفعليامليزانية مقابل التباين 
 )ي(

            

اغسامهة   القضاا ،لى اعوع وانعدام ا ما ال ألائس وسوا  1
 الو ألية

 41,226   -     8,800   -     50,026   (9,203)  61,646   1,488   53,931   (3,905) 

 (10,091)   109,650   3,464   126,005  (19,819)   99,559     -   1,000     -   98,558  جعل الزرا،ة وال اابت ومنايد ا ما  أكثر إنواجية واسودامة 2

 (2,124)   39,137   1,125   42,583  (4,571)   37,013     -   3,750     -   33,263  احلد ما الفقر   الري  3
 (5,235)   62,624   2,026   72,924  (12,326)   57,389     -   4,450     -   52,939  متكني نز  زرا،ية ولألائية أكثر مشوال وكفاام  4
 (4,033)   33,658   1,119   43,032  (10,493)   29,625     -   2,450     -   27,175  زمتدم قدرم سبل العيش ،لى النمود أمام الوهديدات وا زمات 5

اعودم الفنية واإل نااات واغوا ي  اغشتكة )ل يف اغناخ واغساوام  6
 بني اعنسني واحلوكمة والو ألية(

 34,326   2,789   (9,000)  -     28,115   (797)  33,032   1,119   33,354   (5,239) 

    -   70,496   856   69,646  (6)   70,496  (85,931)     -   86,033   70,394  برانمم الوعاون الوق  7
 (1,731)   39,596   1,473   43,180  (5,057)   37,865     -  (1,450)     -   39,315  الوو،ية 8
 (5,660)   19,282   658   23,770  (5,146)   13,622     -  (4,500)     -   18,122  لكنولوجيا اغعلومات 9

 (5,549)   37,123   1,491   41,437  (5,805)   31,574     -  (3,700)     -   35,275   وكمة اغنزمة واإلشرا  ،ليها ولوجيهها  10
 (2,149)   32,616   2,481   52,871  (22,736)   30,467     -  (1,800)     -   32,267  اإلدارم الكفؤم والفعالة 11
 300     -     -     -     -   300     -     -     -   300  احلاالت الطارئة 12
    -   3,987   52   3,935     -   3,987  (4,459)     -     -   8,446  اإلنفاق الرأما  13
    -  7,734   350   12,627  (5,243)   7,734  (3,477)     -     -   11,210  اإلنفاق ا م  14

 (45,416)   543,188   17,702   626,688  (101,202)  497,772  (93,867)     -   88,822   502,818  اجملموع الفرعي  
              
    -  -    -    - -    -     -  (43,725)     -   43,725  الونويتت إك اندوق الوسومتت الضريبية  
  85,931  -    -    - -  85,931   85,931     -  (86,033)   86,033  (15اإليرادات اغؤجلة لكانمم الوعاون الوق  )الباب   
    -     -     -  - -    -     -     -  (2,789)   2,789  اإليرادات اغؤجلة للنندوق اخلا   نشطة متويل الونمية  
  48,440     -     -  - -  48,440   4,459     -     -   43,981   ساب اإلنفاق الرأما   
  24,915     -     -  - -  24,915   3,477     -     -   21,438   ساب اإلنفاق ا م   
             
  113,870   543,188   17,702   626,688  (101,202)  657,058     -  (43,725)     -   700,783  اجملموع  
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 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31

   
  540,136  626,688  النفقات الفعلية وفقا للكشف اخلامس

   
   الفروي األساسية

  46,130   45,997  النفقات العينيةااخلدمة
  39,272  (43,492)  االسونقاقات ا ساسية

  (2,110) 2,056 ا او  ليف اغادية واغمزوانت للممولكات واغنشآت واغعدات
  (863) (864)  الوو يد

   
  82,429 3,697 جمموع الفروي األساسية

    
   فروي طريقة العرض
  803   5,560  نفقات اال،ومادات 

  (846) (933)   لكالي  اغوظفني والووزي  الفروق  
  30,871  35,956 لنني  بنود الدخلااإلنفاق

   
  30,828 40,583 جمموع فروي طريقة العرض

   
   فروي الكياانت 

  (17,991) (700) النفقات حت   ساابت أخرى، ابسوثناا برانمم الوعاون الوق  
  819,486  869,457 وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائسالنفقات حت  النندوق االسوئما ، 

   
  801,495 868,757 جمموع فروي الكياانت 

   
  1,454,888 1,539,724 النفقات واإليرادات غح التش يلية والنفقات حبسب كشف األداء املايل

   
  1,430,999 1,502,859   منها: جمموع النفقات 

  23,889  36,866  التش يليةالنفقات واإليرادات غح 

 .للننو  ،لى اغزيد ما اغعلومات بشأن كش  اغقارنة بني مبالي اغيزانية واغبالي الفعلية 24يرجى الرجوع إك اغت زة 
 

 حول الكشف اخلامس: كشف املقارنة بو مبالل امليزانية واملبالل الفعلية مالحظات
 

اغيزانية ،لى أسوواح اغيزانية واحملاسووبة خمول . وقد   إ،داد كشوو  اغقارنة بني مبالي اغيزانية واغبالي الفعلية هألا ،لى أسوواح اغيزانية. ويو  إ،داد  أسوواح )أ(
 نقدي معد .

مليون دوالر أمريكس م  لوزي  اغيزانية حبسووووووووووا ا بواب  1,005.6غبلي 2017ا12( ما اووووووووووا  ا،ومادات قرار اغؤمتر %50السوووووووووونوية )بنسووووووووووبة  احلنووووووووووة )ب(
 لقرير الوودورم ما 7 الفقرمو  CL 158/3 )الوثيقووة 2019-2018يعكس لعووديتت كمووا وا   ،ليهووا االس   الوعووديتت ،لى برانمم العموول واغيزانيووة للفتم  مبووا

، الألي يسووووووووووووووومح بت يل أي راووووووووووووووويد ليف منف  ما واالس 2017ا12،.وكما أجاز قرار اغؤمتر CL 158/REPالوثيقة  للم لس الثامنة واخلمسوووووووووووووووني بعد اغائة
ما أجل د،  برامم اغنزمة، مبا   الت احلسوووواب اخلا   نشووووطة متويل  ي نفقات إ ووووا ية هس بطبيعوها نفقات غرم وا دم  2017-2016ا،ومادات الفتم 

، جيري 2017ديسومكاكانون ا و   –الونمية اباللفاق م  االجوماع اغشوت  لل ن  الكانمم واغالية، واالس   االجوما،ات اغنعقدم   نو مكالشوريا الثا  
سوينّو  ابلكامل إك النوندوق اخلا   2017-2016ما اإلنفاق النوا  ما ا،ومادات اغيزانية للفتم  ر أمريكسدوال متيني 3.9لر يل اغبلي ليف اغنف  وقدره 

، (أ)10الفقرم  CL 158/REPالوثيقووة ، 1الفقرم  2017ا12، قرار اغؤمتر 76الفقرم  C 2017/REP مؤجلووة )الوثيقووة  نشوووووووووووووووطووة متويوول الونميووة كووزيرادات مؤجلووة
 (.اخلامس أل الكش   C 2019/6A، الوثيقة ( )6الفقرم  CL 159/REP الوثيقة
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دوالر أمريكس ما  متيني 2.8و  لر يل . 2019   ،ام  2018مليون دوالر أمريكس ما ا،ومادات برانمم الوعاون الوق  لعام  86.0  أتجيل مبلي  )ج(
و  اسووووووووووومدامه، ما خت  واالس  2017ا12قرار اغؤمتر كما أجازه   أمريكس دوالر متيني 3.9والبالي  2017-2016الراوووووووووويد ليف اغنف  ما ا،ومادات الفتم 

لوو يف الومويل التزم لوو يف اغسووا،دم الوقنية وبرجمة االسوووثمارات  لراة متويل ا نشووطة اإلحلائية. و  يو  جتديد موارد النووندوق اخلا   نشووطة متويل الونمية، 
مليون دوالر  0.02ما الرايد ليف اغنف  البالي و ( 13دوالر أمريكس ما مر   اإلنفاق الرأما  )الباب  متيني 5.8اغنف  البالي إات ة أي مبلي ما الرايد ليف 

 .2019، لتسومدام   ،ام 2018( لعام 14أمريكس ما مر   اإلنفاق ا م  )الباب 
 2019، ،ر وووو  ميزانية 1973-1972. و،مت ابغمارسووووة اغوبعة منأل الفتم 1972ينايراكانون الثا   1أنشوووود اووووندوق الوسووووومتت الضووووريبية ا،وبارا ما  )د(

االشتاكات حت  الد    ،لى أساح إمجا ، إب ا ة ا،وماد لتقوطاع اإللزامس ما مرلبات اغوظفني إك جمموع اغيزانية العاملة الفعلية. وليس لأللت أي أثر ،لى
يا ال يفر وووووووون  ووووووورائا ،لى مكا آت موظفس اغنزمةن ويو  اسوووووووتداد ننووووووويبه  الكامل ما ا،ومادات االقوطاع اإللزامس ما مرلبات ما جانا ا ،ضووووووواا الأل

د اغوظفني ،ا اري  خنووووومها ما اشوووووتاكاهت  حت  الد  . و نووووول ا ،ضووووواا الأليا يفر وووووون  ووووورائا ،لى مكا آت موظفس اغنزمة ،لى ننووووويبه  ما ا،وما
 ما مرلبات اغوظفني ال  ختن  مبقدار اغبلي اغقدر البه لولبية اغطالبات ما موظفس اغنزمة اغعنيني الستداد الضرائا. االقوطاع اإللزامس

)بسوووووووووووووووعر النووووووووووووووور  اغعمو  به   اغيزانية(. و   2020إك ،ام  2019دوالر أمريكس ما ا،ومادات برانمم الوعاون الوق  لعام  متيني 85.9  أتجيل  )هو(
حتوو  إاووار مر   اإلنفوواق  2020دوالر أمريكس إك ،ووام  متيني 3.5حتوو  إاووار مر   اإلنفوواق الرأمووا ، و 2020 دوالر أمريكس إك ،ووام متيني 4.5أتجيوول 

 ا م  )كتمها بسعر النر  اغعمو  به   اغيزانية(. 
 الفعلية ا خرى ما اغنادر الوالية:اإليرادات  ولوكون )و(

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

  78,775  71,755  اغسامهات الطو،ية
  55  61  أموا    حتنيلها مبوجا لرليبات مشتكة بني اغنزمات 

  18,943 18,706  ا نشطة اغمولة بنورم مشتكة 
  11,965 10,680 إيرادات نثرية أخرى 

    
  109,738 101,202 جمموع اإليرادات الفعلية األخرى

مليون دوالر أمريكس  557.0متثووول اغبوووالي ال    حتميلهوووا ،لى ميزانيوووة الكانمم العوووادي وا،وموووادات برانمم الوعووواون الوق    الفتم اغووواليوووة السوووووووووووووووووابقوووة ) ز()
(. ولقيد اغنزمة مد و،ات أقسووووووووووواط الوأمني النووووووووووونس نيابة ،ا اغوقا،ديا  لراة الوقارير اغالية بشوووووووووووكل 2019دوالر أمريكس ،لى الووا ، لعام  تينيم 69.6و

( ما 2018دوالر أمريكس لعام  ينيمت 11.5مليون دوالر أمريكس ) 10.2،   لقييد مبلي 2019خمول  ،ما لقوم به ابلنسوووبة  لراة لقارير اغيزانية. وابلنسوووبة لعام 
 .الوقارير اغالية مد و،ات أقساط الوأمني الننس ابلنيابة ،ا اغوقا،ديا كمنرو ات، ولكنها لس ل كومفيض خلنوم الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة  لراة

عر النر  اغعمو  به   اغيزانية بدال ما سعر النر  اغعمو  متثل  روق العمتت الوسومتت   اإلنفاق الفعلس لوعكس حتويل اغعامتت ابليورو بس ) (
 .به   ا م  اغوندم   اتريم اغعامتت

 .ميثل اا  اإلنفاق بسعر النر  اغعمو  به   اغيزانية اا  اإلنفاق الفعلس بعد لسويوه حبساب  روق العمتت )ط(
البالي  2018اغسووووووومدم لفائض ،ام  ،2019به   اغيزانية   ،ام اغعمو  لر يل الفارق بني اووووووا  اغيزانية اغعدلة واووووووا  اإلنفاق بسووووووعر النوووووور     )ي(

 .2021-2020إك السنة ا وك ما  تم السنوني دوالر أمريكس،  متيني 3.6مليون دوالر أمريكس، م  لر يل رايد  تم السنوني البالي  49.0
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 )أ(كشف املقارنة بو مبالل امليزانية واملبالل الفعلية   –الكشف اخلامس  
 2018ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

           )آبالف الدوالرات األمريكية( 

  
 امليزانية املعتمدة الباب

 )ب(
 املبالل املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالل املرحلة

 اإليرادات الفعلية األخرى امليزانية املعدلة )ها(
 )و(

 اإلنفاي الفعلي
 )ز(

فروي العمالت 
 )ح(

 صايف معدل اإلنفاي يف امليزانية
 )ط(

 التباين الفعليامليزانية مقابل 
 )ي(

            

اغسامهة   القضاا ،لى اعوع وانعدام ا ما ال ألائس وسوا  1
  3,943   37,282   532   46,127   (9,377)  41,225     -     -     -   41,225  الو ألية

  10,108   88,451   1,224   106,344   (19,117)  98,559     -     -     -   98,559  جعل الزرا،ة وال اابت ومنايد ا ما  أكثر إنواجية واسودامة 2

  2,164   31,100   413   35,432   (4,745)  33,264     -     -     -   33,264  احلد ما الفقر   الري  3
  5,256   47,684   695   59,663   (12,674)  52,940     -     -     -  52,940  متكني نز  زرا،ية ولألائية أكثر مشوال وكفاام  4
  4,057   23,118   367   32,401   (9,650)  27,175     -     -     -   27,175  زمتدم قدرم سبل العيش ،لى النمود أمام الوهديدات وا زمات 5

اعودم الفنية واإل نااات واغوا ي  اغشتكة )ل يف اغناخ  6
  5,270   30,134   461   30,557   (884)  35,404     -     -   1,079   34,325  واغساوام بني اعنسني واحلوكمة والو ألية(

    -   58,327   349   57,978   -  58,327   (86,032)    -   73,965   70,394  برانمم الوعاون الوق  7
  1,739   37,576   553   40,732   (3,709)  39,315     -     -     -   39,315  الوو،ية 8
  5,673   12,449   378   19,652   (7,581)  18,122     -     -     -   18,122  لكنولوجيا اغعلومات 9

  5,574   29,699   534   40,149   (10,984)  35,273     -     -     -   35,273   وكمة اغنزمة واإلشرا  ،ليها ولوجيهها  10
  4,911   27,357   962   52,551   (26,156)  32,268     -     -     -   32,268  اإلدارم الكفؤم والفعالة 11
  300     -     -     -     -   300     -     -     -   300  احلاالت الطارئة 12
    -  2,646   33   2,613     -   2,646   (5,800)    -     -   8,446  اإلنفاق الرأما  13
    -  11,196   120   15,937  (4,861)  11,196   (15)    -     -  11,211 اإلنفاق ا م  14

  48,994   437,019   6,621   540,136  (109,738)  486,014   (91,847)    -   75,044   502,817  اجملموع الفرعي  
              
    - -    -    - -    -     -   (43,725)    -   43,725  الونويتت إك اندوق الوسومتت الضريبية  
  86,032  -    -    - -  86,032   86,032     -   (73,965)  73,965  (15اإليرادات اغؤجلة لكانمم الوعاون الوق  )الباب   
  2,789     -     -  - -  2,789     -     -   (1,079)  3,868  اإليرادات اغؤجلة للنندوق اخلا   نشطة متويل الونمية  
  43,981     -     -  - -  43,981   5,800     -     -   38,181   ساب اإلنفاق الرأما   
  21,439     -     -  - -  21,439   15     -     -   21,424   ساب اإلنفاق ا م   
             
 203,235  437,019   6,621   540,136  (109,738)  640,255     -  (43,725)    -  683,980  اجملموع  
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 )أ(كشف املقارنة بو مبالل امليزانية واملبالل الفعلية   –الكشف اخلامس )ألف(  
 2019ديسمرب/كانون األول  31يف  للف ة املالية املنتهية 

           )آبالف الدوالرات األمريكية( 

 الباب  
 امليزانية املعتمدة

 )ب(
 املبالل املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالل املرحلة

 اإليرادات الفعلية األخرى امليزانية املعدلة )ها(
 )و(

 اإلنفاي الفعلي
 )ز(

فروي العمالت 
 )ح(

 صايف معدل اإلنفاي يف امليزانية
 )ط(

 الفعليامليزانية مقابل التباين 
 )ي(

اغسامهة   القضاا ،لى اعوع وانعدام ا ما ال ألائس وسوا  1
 الو ألية

 82,451   -     8,800   -     91,251   (18,580)  107,773   2,020   91,213   38  

  17   198,101   4,688   232,349  (38,936)   198,118     -   1,000     -   197,117  جعل الزرا،ة وال اابت ومنايد ا ما  أكثر إنواجية واسودامة 2

  40   70,237   1,538   78,015  (9,316)   70,277     -   3,750     -   66,527  احلد ما الفقر   الري  3
  21   110,308   2,721   132,587  (25,000)   110,329     -   4,450     -   105,879  متكني نز  زرا،ية ولألائية أكثر مشوال وكفاام  4
  24   56,776   1,486   75,433  (20,143)   56,800     -   2,450     -   54,350  زمتدم قدرم سبل العيش ،لى النمود أمام الوهديدات وا زمات 5

اعودم الفنية واإل نااات واغوا ي  اغشتكة )ل يف اغناخ واغساوام  6
 بني اعنسني واحلوكمة والو ألية(

 68,651   3,868   (9,000)  -     63,519   (1,681)  63,589   1,580   63,488   31  

    -   128,823   1,205   127,624  (6)   128,823  (85,930)     -   73,965   140,788  برانمم الوعاون الوق  7
  8   77,172   2,026   83,912  (8,766)   77,180     -  (1,450)     -   78,630  الوو،ية 8
  13   31,731   1,036   43,422  (12,727)   31,744     -  (4,500)     -   36,244  لكنولوجيا اغعلومات 9

  25   66,822   2,025   81,586  (16,789)   66,847     -  (3,700)     -   70,548   وكمة اغنزمة واإلشرا  ،ليها ولوجيهها  10
  2,762   59,973   3,443   105,422  (48,892)   62,735     -  (1,800)     -   64,535  اإلدارم الكفؤم والفعالة 11
  600     -     -     -     -   600     -     -     -   600  احلاالت الطارئة 12
    -   6,633   85   6,548     -   6,633  (10,259)     -     -   16,892  اإلنفاق الرأما  13
    -   18,930   470   28,564  (10,104)   18,930  (3,492)     -     -   22,421  اإلنفاق ا م  14

  3,579   980,207   24,323   1,166,824  (210,940)  983,786  (99,681)     -   77,833   1,005,635  اجملموع الفرعي  
              
    -     -     -     -     -     -     -  (87,450)     -   87,450  الونويتت إك اندوق الوسومتت الضريبية  
  85,930     -     -     -     -   85,930   85,930     -  (73,965)   73,965  (15اإليرادات اغؤجلة لكانمم الوعاون الوق  )الباب   
    -     -     -     -     -     -     -     -  (3,868)   3,868  نميةاإليرادات اغؤجلة للنندوق اخلا   نشطة متويل الو  
  48,440     -     -     -     -   48,440   10,259     -     -   38,181   ساب اإلنفاق الرأما   
  24,916     -     -     -     -   24,916   3,492     -     -   21,424   ساب اإلنفاق ا م   
 162,865  980,207  24,323  1,166,824  (210,940) 1,143,072     -  (87,450)     -  1,230,523  اجملموع  
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  : املنظمة1املالحظة 
 

 األهداف واألنشطة
 
أكووبرالشوووريا ا و   16ا لدسووووورها الألي   ا،وماده   أنشوووئ  منزمة ا لألية والزرا،ة )فالفاوف أو فاغنزمةف( و قس  1-1

الرئيسس   روما   إيطاليا. وابإل ا ة إك الت، لديها مكالا متثلها   مجي  أحناا العا ، وهس مسؤولة . ويوجد مقرها 1945
،ا لطبي  قي  ورسوووالة ورؤية اغنزمة. وهتد  اغنزمة إك االرلقاا مبسووووومتت الو ألية واغعيشوووةن و ووومان إدخا  حتسوووينات ،لى 

لوسووووي  االقونوووواد  ولوزيعهان وحتسووووني ظرو  سووووكان الري ن وما   اإلسووووهام   كفاام إنواج مجي  اغنو ات ال ألائية والزرا،ية
 العاغس و مان حترير اإلنسانية ما ربقة اعوع. 

 
 التمويل

 
ويعومد برانمم ،مل اغنزمة فالكانمم العاديف ما قبل مؤمتر الدو  ا ،ضوووووواا. ومتو  ا،ومادات اغيزانية اغمنوووووونووووووة  1-2

االشتاكات السنوية ابالسوناد إك لقديرات يضعها اغؤمتر ولسددها الدو  ا ،ضاا وا ،ضاا اغنوسبة بألا الكانمم ما خت  
  اغنزمة.  اال،ومادات ال  ال لسووووووووووووووومدم     اية الفتم اغالية يو  إل اؤها، ،دا ا،ومادات برانمم الوعاون الوق  ال  لزل 

ية الوالية للفتم ال  مت   يها اغوا قة ،لى هأله اال،ومادات، وكأللت ا،ومادات  سووووواب موا ة للو اا اباللوزامات   الفتم اغال
اإلنفاق الرأما  و سووووووووووواب اإلنفاق ا م  ال  حتو  إك  سووووووووووواب اإلنفاق الرأما  و سووووووووووواب اإلنفاق ا م ، ،لى الووا ، 

 السومدامها   الفتات اغالية الوالية.
 
ة  لراة خااووة وال  لوماشووى م  سووياسووات اغنزمة وأهدا ها وأنشووطوها،  ي وز للمدير العام أما اغسووامهات الطو،ي 1-3

قبوبا ولؤسوووس لبعا لأللت  سووواابت ا مانة واحلسووواابت اخلااوووة. وابإل وووا ة إك الت، لولقى اغنزمة أمواال   إاار التليبات 
اركة كوكالة لعمل ،لى لنفيأل مشووووووورو،ات الوعاون الوق  الوابعة اغشوووووووتكة بني اغنزمات م  برانمم ا م  اغوندم اإلحلائس للمشووووووو

للكانمم أو للعمل كوكالة لنفيألية للمشورو،ات ال  ميوبا الكانمم ولطبقها وكاالت لنفيألية أخرى. ولشومل اغسوامهات وا موا  
واإلدارية )لكالي  الد، ( وال  متثل الطو،ية اغوننووووووولة مد و،ات السوووووووتداد لكالي  معينة لوعل  ابخلدمات الفنية والونزيمية 

 جزاا أساسيا ما اغشرو،ات اغمولة ما خارج اغيزانية.
 
ولقدم الكشو  اغوعلقة ابإلبتغ ،ا الشرائح حبسا النندوق، اغزيد ما الوفاايل  و  كيفية إدارم هأله ا نشطة  1-4

 ومتويلها. 
  



C 2021/6 A 22 

  

 

 السياسات احملاسبية الرئيسية: 2املالحظة 
 

 إعداد الكشوف املاليةأساس 
 
هأله هس سووووادح جممو،ة ما الكشووووو  اغالية اغعدم و قاس للمناسووووبة ،لى أسوووواح االسووووونقاق و قا غوطلبات اغعاييف  2-1

احملاسوووووبية الدولية للقطاع العام، ابسوووووومدام الطريقة الوار ية ال وسووووواب الكلفة، رت  بعض االسووووووثمارات واخلنووووووم اغوعلقة 
 اغوظفني ال  لو  و قاس لقي  معقولة. وقد   إ،داد كش  الود قات النقدية ابسومدام الطريقة ليف اغباشرم.ابسونقاقات 

 
 . يو  لطبي  السياسات احملاسبية اغبينة أدانه ابسومرار خت  إ،داد و،رة هأله الكشو  اغالية 2-2
 

 استخدام التقديرات
 
اغعقولة بناا ،لى ابيعة اال تا وووووات ما قبل اإلدارم. ولشووووومل الوقديرات لوضوووووما الكشوووووو  اغالية بعض الوقديرات  2-3

ولكنها ال لقونوووووووووور ،لى ما يلس: القيمة اغعقولة للسوووووووووول  اغوكع هبا، والوزامات أخرى السووووووووووونقاقات  اية اخلدمة، واغبالي ،ا 
 او  واخلنوم اال ومالية، ودرجة االخنفاة احملاكمات، واغماار اغالية ،لى اغمزوانت واغسونقات، والرسوم اغسونقة، وا

   ا او  الثابوة. ولنعكس الو يفات   الوقديرات   الفتم ال  لنبح معرو ة  يها.
 

 العملة الوظيفية
 
 لعرة الكشو  اغالية ابلدوالر ا مريكس الألي يعوك العملة الوظيفية للمنزمة.  2-4
 

 العرض
 
نوائم منزمة ا لألية والزرا،ة ككيان وا د، وهس لوأل  ما: )أ( احلسوووووووووووووواب العام لعرة هأله الكشووووووووووووووو  اغالية  2-5

 واحلساابت اات النلةن )ب( و ساابت ا مانة وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائس.
 

 املعامالت  لعملة األجنبية
 
الوشووو يلس للم  اغوندم، الألي يو  حتويل اغعامتت ابلعملة ا جنبية إك الدوالر ا مريكس ابسوووومدام سوووعر النووور   2-6

يقارب أسووعار النوور  السووارية   لواريم اغعامتت. ويو   ووبا سووعر النوور  الوشوو يلس للم  اغوندم مرم وا دم   الشووهر، 
 ولو  مراجعوه   منون  الشهر إاا كان  هنا  لقلبات كبيفم بسعر ار  العمتت الفردية.

 
ة ابلعمتت ا جنبية إك الدوالر ا مريكس بسووعر إلتق سووعر النوور  الوشوو يلس ويو  حتويل ا اووو  واخلنوووم اغقوم 2-7

للم  اغوندم كما    اية الفتم اغشووووومولة ابلوقرير. ويو  حتويل البنود ليف النقدية ابلوكلفة الوار ية ابسوووووومدام سوووووعر النووووور  
النقدية احملوفا هبا ابلقيمة اغعقولة ابسوووومدام سوووعر النووور  الوار س السووواري   اتريم لثبي  هألا البند، ويو  حتويل البنود ليف 

   اتريم إ،ادم الوقيي . 
 
يو  لسووووووو يل ا راب  واخلسوووووووائر احملققة وليف احملققة الناجتة ،ا لسووووووووية اغعامتت ابلعملة ا جنبية وكأللت ما حتويل  2-8

     اية العام،   كش  ا داا اغا .ا او  واخلنوم اغالية اغقومة ابلعمتت ا جنبية لسعار النر  
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 املبالل النقدية وما يعادهلا 
 
لشوومل اغبالي النقدية وما يعادبا النقد احلا وور، والودائ  اغوجودم حت  الطلا لدى اغنووار  واالسوووثمارات ا خرى  2-9

 أقل. أالية مدهتا ثتثة أشهر أوالقنيفم ا جل اات السيولة العالية اغمننة للوباد  الو اري بوواريم اسونقاق 
 
ولس ل ،مليات السنا اغنر  اغكشو  ال  ليس با احل    الوعويض  ما خنوم ،متت أخرى   كش   2-10

 اغركز اغا .
 

 االستثمارات
 

 التصنيف
 
 لنن  اغنزمة اسوثماراهتا  ما الفئوني الواليوني:  2-11
 

وهس االسووووثمارات اغطلوبة أسووواسوووا ل رة البي    ا جل القنووويف االسووووثمارات اغمنووونوووة للوباد  الو اري،  (1)
 ولنن  ،لى أ ا أاو  جاريةن

وهس للت االسوووووووثمارات ليف اغمنوووووونووووووة للوباد  الو اري أو للت ال  ال لوجد االسوووووووثمارات اغوا ة للبي ، و (2)
ال هبا حلني اسوووووووووونقاقها. وختنوووووووووا للت االسووووووووووثمارات لومويل الوزامات لدى اغنزمة القدرم أو النية لت وف

 اغنزمة لبعد انوهاا اخلدمة وهس لنن  ،لى أ ا أاو  ليف جارية. 
 

 املعاملة احملاسبية لالستثمارات
 
ملزما ما لسووووووووو ل مشوووووووووتمتت ومبيعات االسووووووووووثمارات   اتريم الوعامل، وهو الواريم الألي أبرم   يه اغنزمة الفاقا  2-12

النا ية القانونية بشراا أو بي  االسوثمارات. ولس ل االسوثمارات   البداية ابلقيمة العادلة. ولعد  القيمة احلالية لتسوثمارات 
اغمنوونووة للوباد  الو اري واالسوووثمارات اغوا ة للبي  بعد الت لوعكس بنووورم دورية القيمة السوووقية العادلة احلالية. ولسوو ل 

اخلسوووائر الناشوووئة ،ا الو ييفات   القيمة السووووقية لتسووووثمارات الو ارية بنوووورم مباشووورم   كشووو  ا داا اغا  خت  ا راب  و 
الفتم ال  لنشأ  يها. ولس ل الو ييفات   القيمة السوقية لتسوثمارات اغوا ة للبي  اب،وبارها أراب  وخسائر ليف حمققة  ما 

، ابسوووثناا ا راب  واخلسووائر ليف احملققة لنوور  العمتت ا جنبية الناجتة ،ا سووندات الديا، اال ويااس   كشوو  اغركز اغا 
وال  لسوووو ل   كشوووو  ا داا اغا  خت  الفتم ال  لنشووووأ  يها. و،ندما لباع االسوووووثمارات اغوا ة للبي  بعد الت أو لوعرة 

  سب  لس يلها    ساب ا راب  واخلسائر ليف احملققة  ما للمطر، يو  لس يل أي لسومتت للقيمة السوقية التاكمية ال
 اال ويااس   كش  ا داا اغا .

 
اغوا ة  ا سووووووه ويو  لسوووووو يل الفائدم ،لى اإليرادات الثابوة لتسوووووووثمارات اغوا ة للبي  والعائدات ،لى اسوووووووثمارات  2-13

 للبي    كش  ا داا اغا    الفتم ال  حتقق   يها و،ند حتديد احل    احلنو  ،لى مد و،ات العائدات ،لى التليا.
 
 .ولسوند القي  العادلة عمي  االسوثمارات إك ا سعار اغعلنة   ا سواق اغالية النشطة 2-14
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 االستبعاد
 
 ما   احلاالت الوالية:لسوبعد اغنزمة اسوثمارا  2-15
 

 انوهاا أو الوناز  ،ا احل    احلنو  ،لى الود قات النقدية ما االسوثمارن )أ(
أو نقل اغنزمة حلقها   احلنووووووووووووو  ،لى الود قات النقدية ما االسوووووووووووووثمار أو لعهدها بد   الود قات النقدية  )ب(

ا ة خماار ومنا   ا اوووووووووووووولن أو )ب(   لق  اغسووووووووووووووولمة ابلكامل دون أتخيف لطر  الث: )أ( نقل  اغنزمة ك
 اغنزمة بونويل مجي  خماار ومنا   ا ال أو اال وفال هبا، ولكنها  ول  السيطرم ،ليه. 

 
 اخنفاض قيمة االستثمارات

 
لقي  اغنزمة   اتريم كل لقرير ما إاا كان هنا  دليل مو وو،س لن اسووثمارا ما أو جممو،ة اسووثمارات قد اخنفض   2-16

،لى أ ا اسوووووووووووووثمارات حموفا هبا للوباد  الو اري. ويعوك أن اسوووووووووووووثمارا ما أو جممو،ة  لنوووووووووووون قيموها، ابسوووووووووووووثناا للت ال  
كان هنا  دليل مو و،س ،لى اخنفاة القيمة نوي ة حلدظ أو أ داظ وقع  اسوثمارات قد اخنفض  قيموها إاا، و قا إاا،  

بعد اال،تا  الدو  ابالسوووووووووثمار )لكبد ف دظ خسووووووووارمف(، وإاا كان بأله اخلسووووووووارم أتثيف ،لى الود قات النقدية اغسوووووووووقبلية 
 اغووقعة لتسوثمار أو امو،ة االسوثمارات ال  ميكا لقديرها بشكل موثوق. 

 
و  ختفيض القيمة الد تية للال ما خت  اسومدام  ساب خمنا، ويو  ا وساب مبلي اخلسارم   الفائض أو وي 2-17

نقا،   سوووووووونة ال قة، بسووووووووبا لسوووووووو يل  دظ وق  بعد اخنفاة القيمة، يو  زمتدم أو  أوالع ز. وإاا، زاد مقدار اخلسووووووووارم 
غمنووووا. وااا   اسووووتداد مبلي مشووووطوب   وق  ال  ، ختفيض اخلسووووارم الناجتة ،ا االخنفاة ،ا اري  لعديل احلسوووواب ا

  زنه ينسا لومويل الوكالي    الفائض أو الع ز.
 
وابلنسووبة إك ا اووو  اغوا ة للبي    اتريم كل لقرير، لقي  اغنزمة ما إاا كان هنا  دليل مو ووو،س لن اسوووثمارا ما  2-18

أو جممو،ة اسوووووووووثمارات قد اخنفضوووووووو  قيموها. و   الة االسوووووووووثمارات اغنوووووووونفة كاسوووووووووثمارات موا ة للبي ، يوضووووووووما الدليل 
ويلة   القيمة اغعقولة لتسوووووثمار إك أقل ما لكلفوه. ويقي  االخنفاة فالكبيفف اغو ووووو،س اخنفا ووووا كبيفا، أو اخنفا ووووا لفتم ا

مقابل الوكلفة ا اووولية لتسووووثمار ولقي  فالفتم الطويلةف مقابل الفتم ال  كان   يها القيمة اغعقولة أقل ما الوكلفة ا اووولية. 
اغتاكموووة ال    اال،تا  هبوووا مبووواشوووووووووووووورم   اووووووووووووووووا   و يوووث يكون هنوووا  دليووول ،لى اخنفووواة القيموووة، يو  إزالوووة اخلسووووووووووووووووائر

ابلفرق بني لكلفة الشراا )اا  أي سداد  ال الديا واسوهتكه( والقيمة اغعقولة احلالية،  لقاح وهس –ا او االسندات 
سووو ل   ما اال ويااس   اوووا  ا اوووو  ول –انقا أي اخنفاة   قيمة االسووووثمار اغسووو ل سوووابقا   الفائض أو الع ز 

 الفائض أو الع ز. 
 

 الصكوك املالية املشتقة
 
 النكو  اغالية اغشوقة هس اكو  مالية حتووي ،لى اخلنائا الثتظ الوالية:  2-19
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الو يفات   القيمة ردا ،لى الو يف   سعر  ائدم حمدد، أو سعر ات ما ، أو أسعار السل ، أو أسعار ار   (1)
 ا سعار أو اغعدالت، أو درجة اغتامة أو مؤشر االئومان، أو مو يف آخرن العمتت ا جنبية، أو مؤشر

ال لوطلا اسوثمارا اا يا أوليا أو اسوثمارا اا يا أوليا أا ر اا هو مطلوب  نواع أخرى ما العقود يووق  أن  (2)
 يكون با اسو ابة ااثلة للو يفات   ،وامل السوقن

 لسوى   مو،د ال  . (3)
 
يو  لس يل النكو  اغالية اغشوقة ابلقيمة العادلة   اتريم البي . وجيري لعديل القيمة احلالية للنكو  اغالية اغشوقة  2-20

لوعكس القيمة السوقية العادلة احلالية بنورم دورية. ولس ل ا راب  واخلسائر الناشئة ما الو ييفات   القيمة السوقية للنكو  
 مباشرم   كش  ا داا اغا . اغالية اغشوقة بنورم 

 
 البنود املستحقة القبض

 
لنوون  اغنزمة البنود اغسووونقة القبض فكقروة ومسووونقاتف. ولسوو ل البنود اغسووونقة القبض ابلقيمة االمية إال  2-21

 إاا كان أثر اخلن  مادمتس.
 

 خمصصات احلسا ت املشكوك يف حتصيلها
 
لس ل اغنزمة خمننا للنساابت اغشكو    حتنيلها للمسامهات الطو،ية اسونادا إك اسوعراة اغسونقات    2-22

اتريم الوقرير ،ندما يكون هنا  دليل مو وووووو،س الخنفاة قيموها. ويو  االهومام ابالشوووووتاكات اغقّيمة بعد أن لكون قد ظل  
 ت ا خرى بشكل  ردي أو ما خت  لطبي  اريقة إ نائية.ا وساب البدال وميكاليف مد و،ة  كثر ما سنوني. 

 
لسوووووو ل اغنزمة اغمنوووووونووووووات للنسوووووواابت اغشووووووكو    حتنوووووويلها   كشوووووو  اغركز اغا . ويرد لسوووووو يل خمنوووووا  2-23

 للنساابت اغشكو    حتنيلها ولس يل منرو  مرلبا بشطا مسون  كمناري    كش  ا داا اغا . 
 

 وغحها من األصول األصول املدفوعة مسبقا
 
لنن  اغنزمة ا او  اغد و،ة وليفها ما ا او  ،لى أ ا فقروة ومسونقاتف. ولس ل هأله البنود   كش   2-24

اغركز اغا  بقيموها اإلمية إال إاا كان أثر اخلنووووو  مادمت. وسووووويو  لسووووو يل االلفاقات م  مقدمس اخلدمات أو اغسووووووفيديا ال  
 ،لى أساح  تم العمل اغنقضية بطريقة القسا الثاب  ،لى مدى الفتم اغقدرم.لوطلا لو يف خدمة، 

 
 املخزوانت

 
لسووو ل اغمزوانت لقل سوووعر كلفة، أو لكلفة االسووووبدا  احلالية، أو اوووا  القيمة اغووق  حتقيقها. ولسوووومدم لكلفة  2-25

االسوووووووبدا  احلالية للممزوانت ال  سوووووويو  لوزيعها ،لى اغسوووووووفيديا، وهس الوكلفة ال  سووووووود عها اغنزمة الكوسوووووواب ا اوووووول 
سياق  ها وال  لسومدم للممزوانت ال  سوبيعها اغنزمة،  هس سعر البي  اغقدر  اتريم اإلبتغ. وأما القيمة اغووق  حتقيق  

ا ،ما  العادية، انقا لكالي  الو هيز ومنوواري  البي . ولضووا  لكالي  الشوونا اغقدرم للممزوانت إك لكلفة مدختت 
 اغشروع ،ند  ساب القيمة اإلمجالية. 
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للووزي  غشوواري  حمددم ابسووومدام اريقة الونديد النو،س. وينب س قياح اغمزوانت  هباوجيا قياح اغمزوانت احملوفا  2-26

احملوفا هبا للبي  وال    يو  حتديدها لتسووووومدام ما قبل مشووووروع معني ابسووووومدام اريقة فالوارد أوالس ينوووور  أوالف. وال لقدر 
 اغنشورات كممزون للووا   م  اارسات منزومة ا م  اغوندم. 

 
إاا اخنفضووووووو  القيمة اغسووووووو لة للممزوانت حت  لكالي  االسووووووووبدا  احلالية بسوووووووبا القدم، والضووووووورر، والو يفات    2-27

 ا سعار، وليفها.  يس ل االخنفاة   كش  ا داا اغا    السنة ال  لعوك اغمزوانت قد اخنفض   يها. 
 

 العقارات واآلليات واملعدات
 
واغعدات ابلقيمة الوار ية مطرو اس منها االسوووووووووووهت  اغتاك  وأية خسووووووووووارم انجتة ،ا اخنفاة  لسوووووووووو ل العقارات واآلليات 2-28

 يو  رملة ا او  التاثية. القيمة. وابلنسبة للاو  اغوكع هبا، لسومدم القيمة العادلة   اتريم احليازم كبديل للوكلفة الوار ية. وال
 
لقيمة الد تية للاووووول أو يو  ا وسووووواهبا كأاووووول منفنووووول،  سوووووا االقوضووووواا،  قا يو  إدراج الوكالي  الت قة   ا 2-29

،ندما يكون ما احملومل أن لود   إك اغنزمة اغنا   االقونووووووووووووووادية اغسوووووووووووووووقبلية أو إمكانية اخلدمة اغرلبطة ابلبند، وأن يكون 
نة   كشووو  ا داا اغا  خت  الفتم ابإلمكان قياح لكلفة هألا البند بشوووكل موثوق. ولسووو ل كل ،مليات الونوووليح والنووويا

 اغالية ال  حتنل  يها. 
 
يلس  ما يسوووو ل االسوووووهت  لشووووطا لكلفة ا اووووو  ،لى مدى ،مرها اغفيد ابسووووومدام اريقة القسووووا الثاب . و  2-30

 ا ،مار اغفيدم للفئات الرئيسية للعقارات واغعدات واآلليات:

 الفئة العمر املفيد املقدر
  
 اغعدات والو هيزات اغكوبية سنوات 7 – 5
 اآلالت واغعدات  سنوات 7 – 5
 أجهزم احلواسيا ولكنولوجيا اغعلومات  سنوات 3
 اغركبات سنوات 5 – 3
 ا بنية سنة  40 – 5

 أقنر ما مدم اإلجيار أو العمر اغفيد 
 

 حتسينات العقارات اغسوأجرم
 
بند ما ما العقارات واغعدات واآلليات، واسووووووووووووهتكه اغتاك  واالخنفاة اغتاك  ينب س االسوووووووووووومرار   ،كس لكلفة  2-31
قيموه،   الكشووووووو  اغالية إك أن  ني الوق  الألي يفس  يه البند مبعاييف االسوووووووبعاد. وينب س اسوووووووبعاد بند ما ما العقارات   

يكون هنا  منا   اقونوووووادية مسووووووقبلية أو خدمة حموملة  واغعدات واآلليات ما الكشوووووو  اغالية ،ندما يو  الوملا منه أو ال
 ما اسومدامه أو الوملا منه.

 
يو  اسووووبعاد أاوووو  اغشووواري  ،ندما لوملا منها اغنزمة بشوووكل  ائس أو ،ندما حتوبا للمسووووفيديا اغعينني. وسووويو   2-32

اسوووووووبعاد اغركبات   اغيدان )السوووووويارات والعرابت(  قا ،ندما يو  حتويل وائ  الوسوووووو يل والقيود اغفرو ووووووة ،لى االسووووووومدام 
ما قبل اغنزمة إك  كومة أو شوووووووووووريت منفأل أو مسووووووووووووفيد. وجيا اإل نوووووووووووا  ،ا ا راب   اغوثقة   االلفاقات اغوبادلة، رمياس 
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اخلسووووووووووووائر الناجتة ،ا الوملا ما بنود العقارات واغعدات واآلليات واسوووووووووووووبعادها، ما خت  الفائض أو الع ز ،ندما يو   أو
 اسوبعاد ا ال. 

 
 األصول غح املادية

 
ة الوار ية مطرو اس منها االسووووهت  وأية خسوووائر بسوووبا اخنفاة القيمة. وابلنسوووبة لسووو ل ا اوووو  ليف اغادية ابلقيم 2-33

 للاو  ليف اغادية اغوكع هبا، لسومدم القيمة العادلة كما   اتريم احليازم كبديل للوكلفة الوار ية. 
 

 االستهالك
 
اغادية اات احليام احملدودم، مبعدالت  وسووووووووا االسوووووووووهت  ابسووووووووومدام اريقة اخلا اغسوووووووووقي  عمي  ا اووووووووو  ليف  2-34

سووووووشوووووطا لكلفة أو قيمة ا اوووووو  نسوووووبة إك القيمة اغوبقية اغقدرم. ويووق  أن لكون القيمة اغوبقية اوووووفرا   معز  احلاالت. 
 ما يلس ا ،مار اغفيدم للفئات الرئيسية للاو  ليف اغادية:  و 
 

 الفئة العمر املفيد املقدر
  

 الكجميات اغشتام بشكل منفنل سنوات 5الوزام لعاقدي ينل إك 
 الكجميات اغطورم داخليا سنوات 5بناا ،لى دراسة اعدوى واوال إك 

 ا او  ليف اغادية قيد الوطوير ال يوجد اسوهت 
 ا إك  يام ا ال اغووقعةاسونادس 

 
 ا او  ليف اغادية ا خرى

 
 وتطويرهااقتناء الربجميات 

 
لو  رملة لراخيا برجميات الكمبيولر ،لى أسوووواح الوكالي  اغوكبدم للننووووو  ،لى هأله الكجميات ولشوووو يلها. ولو   2-35

رملة الوكالي  ال  لرلبا مباشوورم بوطوير الكجميات لتسووومدام ما قبل اغنزمة كأاوول ليف مادي. ولشوومل الوكالي  اغباشوورم 
 كجميات وجزا مناسا ما النفقات العامة اات النلة. لكالي  اغوظفني الأليا ،ملوا ،لى لطوير ال

 
جيا اإل نا  ،ا ا راب  أو اخلسائر الناجتة ،ا الوملا ما بنود ا او  ليف اغادية أو ،ا اسوبعادها، ما خت   2-36

 الفائض أو الع ز ،ند اسوبعاد ا ال.
 
، ا  كام االنوقالية اغسمو  هبا مبوجا 2018و 2014منزمة ا لألية والزرا،ة، خت  الفتم ما بني ،امس  اسومدم  2-37

 . 2014اغعاييف احملاسبية الدولية للقطاع العام، لوس يل ا او  ليف اغادية ال    شراؤها أو ار ها لتسومدام ابوداا ما ،ام 
 

 اخنفاض القيمة
 
لو  مراجعة ا اوووو  ال  لنمفض قيموها أو لسووووهلت ،ندما لشووويف أ داظ أو ل يفات   الزرو  أن القيمة الد تية  2-38

اخلسوووووارم ما االخنفاة ابلقيمة ال  لومطى  يها القيمة الد تية للاووووول قيموها القابلة  لسووووو يلليسووووو  قابلة لتسوووووتداد. ويو  
 و أ،لى قيمة للقيمة العادلة للال مطرو ا منها لكالي  البي  وقيمة االسومدام.لتستداد. وإن اغبلي القابل لتستداد ه
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 عقود اإلجيار
 

 التش يلية اإلجيارعقود 
 
لنن  ،قود اإلجيار  يث  وفا اغؤجر جبزا كبيف ما اغماار واغكاسا الكامنة وراا اغلكية كعقود إجيار لش يلية.  2-39

مبوجا ،قود اإلجيار الوشوو يلية   كشوو  ا داا اغا  ،لى أ ا منوورو ات ،لى أسوواح القسووا ويو  لسوو يل النفقات اغوكبدم 
 اإلجيار.  الثاب  ،لى مدى  تم

 
 القروض

 
يو  ا وسووووووووواب القروة ،لى أسووووووووواح الوكلفة اغسووووووووووهلكة ويو  اووووووووور  لكلفة االقتاة ،ند لكبدها. و يث يكون  2-40

   وائد ،لى القروة، يو  الوعامل م  منلنة اغنزمة ما التليا كمسامهة ،ينية. للمنزمة قروة بدون  وائد أو أ ا ال لد  
 

 املخصصات وااللتزامات الطارئة
 
يو  لسو يل خمنونوات االلوزامات الطارئة ،ندما يكون للمنزمة الوزام قانو  أو لقديري انلم ،ا وقائ  سوابقة، وما  2-41

 ا رجح أنه سوكون هنا   اجة لود     اغوارد لوسوية االلوزام، وميكا لقدير القيمة بطريقة موثوق هبا. 
 
اغووقعة اغطلوبة لوسوية االلوزام احلا    اتريم الوقرير. و،ندما ولكون قيمة اغبالي اغمننة أ ضل لقدير للمناري   2-42

 يكون أتثيف القيمة الزمنية للنقود مادمت، لكون اغبالي اغمننة هس القيمة احلالية للمناري  اغووقعة لوسوية االلوزام. 
 
مؤكدم، أو ،ندما ينب س الوأكد بعد اا إاا  يو  الكشووووووووو  ،ا االلوزامات الطارئة ال  لكون االلوزامات احملوملة با ليف 2-43

 كان  اغنزمة لديها الوزام  ا  ميكا أن يؤدي إك لد   اغوارد.
 
 االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو 
 
 لقر اغنزمة ابلنفقات وااللوزامات اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفني الوالية:  2-44
 

ا جور، واغرلبات، والبدالت، واإلجازات السوووووووونوية اغد و،ة، اسووووووووونقاقات اغوظفني القنوووووووويفم ا جل لشوووووووومل  (1)
شووووووهراس ما انقضوووووواا الفتم ال  يؤدي  يها اغوظ   12واإلجازات اغر ووووووية اغد و،ة. وهس لسووووووون    لضووووووون 

 عدالت احلالية للجورنختبا خدماله اات النلة، ولقاح بقيموها ،لى أساح اغسونقات اغتاكمة ابغ
 

هس اسوووووونقاقات اغوظفني ال  لد   بعد االنوهاا ما العمل. وهس لشووووومل خطا اسوووووونقاقات ما بعد اخلدمة  (2)
اخلدمة،  االسووووووووووووووونقاقات احملددم، ال  لوكون ما خطا مد و،ات  اية اخلدمة، واووووووووووووووندوق مد و،ات  اية

اقات ما بعد اخلدمة سووووووووونومت ما قبل اخلكاا االكوواريني والو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة. وحتوسوووووووووا اسوووووووووونق
 اغسوقلني. ويو  لس يل مجي  ا راب  واخلسائر االكووارية  ورا   اال وياااتن

 
اخلطا الوعويضوووووووووووية ال  حت  للموظفني وما يعولو      اسوووووووووووونقاقات اغوظفني ليف احلاليني ا خرىلشووووووووووومل  (3)

 االت الو ام أو اإلاابة أو اغرة بسبا أداا اغهام الرمية، وهس لكمل،    االت معينة، معاشات الع ز 
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والورثة ال  يقدمها النووووندوق اغشووووت  للمعاشووووات الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم. وحتوسووووا الوزامات اخلطا 
 ما قبل اخلكاا االكوواريني اغسوقلني. ويو  لس يل مجي  ا راب  واخلسائر االكووارية   كش  ة سنومتس الوعويضي

 ا داا اغا   وراس. 
 
 لعت  منزمة ا لألية والزرا،ة ابلفئات الوالية السونقاقات اغوظفني:  2-45
 

  انقضاا الفتم احملاسبية ال  يؤدي  يها شهراس ما  12اسونقاقات اغوظفني القنيفم ا جل اغسونقة   لضون
 اغوظ  ختبا خدماله اات النلةن

 اسونقاقات ما بعد اخلدمةن 
 اسونقاقات اغوظفني الطويلة ا جل ا خرىن 
 .اسونقاقات  اية اخلدمة 

 
 الصندوي املش ك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 
الألي أنشووأله اعمعية العامة  ماغشووت  للمعاشووات الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندإن الفاو منزمة ،ضووو   النووندوق  2-46

للم  اغوندم ليقدم اسووووونقاقات الوقا،د والع ز وما إك الت. واووووندوق اغعاشووووات الوقا،دية هألا هو خطة لتسووووونقاقات 
ب( ما النزام ا سوووواسووووس لنووووندوق اغعاشووووات، ) 3احملددم موعددم أرابب العمل واولة ابلكامل. و،لى الننو احملدد   اغادم 

 زن ،ضويوه مفوو ة أمام الوكاالت اغومننة و ي منزمة  كومية دولية أخرى لشار    النزام اغو د للمرلبات والبدالت 
 وليف الت ما شروط اخلدمة   ا م  اغوندم والوكاالت اغومننة.

 
ماار اكووارية لرلبا مبوظفس اغنزمات ا خرى اغشووووووووووواركة   النوووووووووووندوق، ولعرِّة اخلطة اغنزماِت اغشوووووووووووتِكة  يها غ 2-47

احلاليني والسووووووابقني، اا يتلا ،ليه ،دم وجود أسوووووواح موسوووووو  وموثوق لومنوووووويا االلوزام وأاووووووو  اخلطة والوكالي  لفرادى 
انا اغنزمات اغشووووووواركة   اغنزمات اغشوووووووتكة   اخلطة. والفاو والنوووووووندوق اغشوووووووت  غعاشوووووووات موظفس ا م  اغوندم إك ج

النندوق ا خرى، ليسوا   موق  ميكنه  ما حتديد  نة اغنزمة   الوزامات االسونقاقات احملددم وأاو  اخلطة والوكالي  
اغرلبطة ابخلطة مبوثوقية كا ية  لراة احملاسووووبة، وابلوا   زن اغنزمة قد لعامل  م  هأله اخلطة كما لو كان  خطة مسووووامهات 

ما اغعاييف احملاسوووووبية الدولية للقطاع العام بشوووووأن اسوووووونقاقات اغوظفني. ولسووووو ل مسوووووامهات  39ا غوطلبات اغعيار دم و قس حمد
 اغنزمة   اخلطة خت  الفتم اغالية كنفقات   كش  ا داا اغا .

 
 تسجيل اإليرادات

 
 اإليرادات غح التبادلية

 
واغوا قة ،ليها لفتم ميزانية غدم ،امني. وما   يو  لقسوووووووي  كمية هأله اغسوووووووامهات بني يو  لقيي  االشوووووووتاكات اغقدرم  2-48

 العامني إل،داد الفواليف والد  . ولس ل االشتاكات اغقدرم كزيرادات   بداية السنة ما  تم اغيزانية غدم ،امني اات النلة.
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الونويتت ال  لد،مها الفاقات قابلة للونفيأل كزيرادات   الوق  الألي يو  لسووووو يل اغسوووووامهات الطو،ية وليفها ما  2-49
ينووبح  يه االلفاق ملزما و،ندما يو  احلنووو  ،لى الونك  اب اوول، ما   ينا االلفاق ،لى شوورط ،لى ا اوول احملو  يوطلا 

 اغسؤولية اغشرواة. اال،تا  مبسؤولية. و  مثل هأله احلاالت، يو  لس يل اإليرادات ،ندما يو  اإل،فاا ما
 

 هبا والعينية املتربعاملسامهات 
 
يو  لسووووو يل اغسوووووامهات العينية ال  لد،  مباشووووورم العمليات وا نشوووووطة اغعومدم وال  ميكا قياسوووووها بشوووووكل موثوق،  2-50

ابلقيمة العادلة. ولشمل هأله اغسامهات اسومدام اغبا ، ومدختت اغشاري ، واغرا  ، والفائدم ،لى القروة اغيسرم   إاار 
 اندوق رأح اغا  العامل. 

 
للمنزمة اسووووووومدام اغبا  واغنشووووووآت ما دون رسوووووووم أو برسوووووووم رمزية ما قبل احلكومة ال  متولت هأله اغرا  . يقدم  2-51

ولسوووووووووووو ل اغنزمة ف   االسووووووووووووومدامف هألا للمبا  واغرا   كعقد إجيار لشوووووووووووو يلس موكع به. وابلوا ، يو  لسوووووووووووو يل اإليرادات 
ية لإلجيار. ومبا أن كل ما اغرا   وااللفاقات اات النولة السوومدامها واغنورو ات ،لى قدم اغسواوام ،لى أسواح القيمة السووق

 ريد ما نو،ه، يو  حتديد القيمة العادلة السوووووومدام االلفاقات ،موما ،لى أسووووواح أسووووواليا الوقيي  مثل ظرو  السووووووق احمللية 
 والود قات النقدية اغقدرم، ،لى ا تاة معاملة جتارية حبوة. 

 
ض اخلدمات أو لقدميها بنووووورم ،ينية إك اغنزمة غسووووا،دم اغنزمة ،لى لنفيأل واليوها. وال لسوووو ل هأله يو  الوكع ببع 2-52

اغسووووامهات العينية ما اخلدمات   الكشووووو  اغالية، ويرج  الت أسوووواسووووا إك الوندمتت العملية اغرلبطة بوقدير القيمة العادلة 
 بونديد حتك  اغنزمة هبا. ولشمل هأله اخلدمات بشكل أساسس ما يلس: بأله الوك،ات وأوجه ،دم اليقني ا خرى اغرلبطة 

 
 اإلداريون وموظفو ا ما الأليا لو ره  احلكومات اغضيفة، خااة   اغكالا اغيدانية للمنزمةن اغوظفون 
 اغوظفون الفنيون الأليا لو ره  إما الدو  ا ،ضاا أو اغؤسسات الوعليميةن 
  الأليا يقدمون الد،  اإلداري بشكل أساسسناغوظفون اغوطو،ون 
 خدمات اغوطو،نين 
 ولنليح مرا   اغنزمة.  ايانة 

 
 اإليرادات من معامالت الصرف

 
 يو  قياح اإليرادات ما ،مليات النر  ابلقيمة العادلة للمسونقات، ويو  لس يلها كسل  وخدمات مقدمة. 2-53

 
 اإليرادات غح املكتسبة

 
أمواال   شوووكل مسوووامهات او،ية لسوووومدم لومويل مشووواري  حمددم ،لى الننو اغوف  ،ليه بني اغنزمة  لولقى اغنزمة 2-54

واعهات اغاحنة. ولبعض االلفاقات شووووووووووروط مثل أن للمنزمة الوزام  ا  إب،ادم ا موا  أو ا اووووووووووو  اات النوووووووووولة إك اعهة 
مثل هأله الزرو ، يو  لسوووووووو يل مسووووووووونقات مقابلة ،ند  اغاحنة، لدرجة أن الشووووووووروط ال لونق . ونوي ة لأللت،  يث لوجد

 للقس ا موا . وختفض هأله اغسونقات م  حتق  الشروط.
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 تسجيل النفقات
 

 نفقات معامالت الصرف
 
لس ل اغنزمة النفقات الناشئة ،ا شراا السل  واخلدمات ،ندما ينفأل اغورد الوزاماله الوعاقدية، أي ،ندما يو  لسلي   2-55

 السل  واخلدمات وقبوبا. وابلنسبة لبعض ،قود اخلدمة، قد حتدظ هأله العملية ،لى مرا ل. 
 

 التبادلية غحالنفقات 
 
مات واغسووووووفيديا ال  لوطلا لو يف خدمة، ،لى أسووووواح  تم العمل اغنقضوووووية، سووووويو  لسووووو يل اغعامتت م  مقدمس اخلد 2-56

 وااللفاقيات م  اغسوفيديا دون لو يف خدمة ،ند الد  . ويو  لس يل خمزوانت اغشاري  ،ند الوسلي  للمسوفيديا.
 

 : املبالل النقدية وما يعادهلا3 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 103,031 136,926 اغبالي النقدية   اغنار  و ساابت سوق اغا 
 580,000 642,000 الودائ  القنيفم ا جل

 278,908 218,974 اغبالي النقدية النزيفم لدى مديري االسوثمار
    

 961,939 997,900 جمموع املبالل النقدية وما يعادهلا

 
نزرا للطبيعة القنوووووووويفم ا جل والسوووووووويولة العالية للمبالي النقدية وما يعادبا،  زنه ال يرلبا هبأله ا راوووووووودم سووووووووعر كبيف  3-1

 .للفائدم أو خماار ائومانية
 
مليون دوالر أمريكس  0.1مليون دوالر أمريكس ) 0.1وما جمموع اغبوووالي النقوووديوووة وموووا يعوووادبوووا، يو  اال وفوووال مببلي  3-2
( بعمتت ليف قابلة للونويل بسوووووهولة إك ،متت أخرى. ويو  اال وفال هبأله ا راووووودم لولبية موطلبات أ،ما  2018،ام   

مليون  0.1)،امة وموطلبات لوعل  ابغشوووووووووورو،ات   خمول  البلدان ال  لعمل  يها اغنزمة. وال يو  لقييد أي نقد لدى البنو  
معلومات إ ووووووووووووووا ية ،ا اغبالي النقدية الوشوووووووووووووو يلية وما يعادبا اغقيدم  23 اغت زة(. ولرد   2018  ،ام  دوالر أمريكس

 السومدامها   مشاري  اندوق ا مانة.
 
دوالر أمريكس   ،ام  متيني 9.8دوالر أمريكس ) متيني 1.8ولشووووووووووومل اغعادالت النقدية لدى مديري االسووووووووووووثمار  3-3

النقدية وما يعادبا لوعل  حبا زة اسووووووووووثمارات اغنزمة اغوا ة للبي . وهأله اغبالي خمنووووووووونوووووووووة لومويل اخلطا  ( ما اغبالي2018
 اغوعلقة ابغوظفني   اغنزمة.
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 : االستثمارات والصكوك املالية املشتقة4 املالحظة
 

 االستثمارات
 
 لوأل  اسوثمارات اغنزمة ما الوا : 4-1
 

ديسمرب/كانون األول  31 األمريكية()آبالف الدوالرات 
2019 

ديسمرب/كانون األول  31
2018 

   
   االستثمارات احلالية

   االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري
  406,516   555,963  سندات  كومية
  22,133   17,864  سندات الشركات

  18,207   15,133  سندات الرها العقاري اغد،ومة
  7,497  5,499  التليف 

   
 454,353 594,459 جمموع االستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة

   
 (1,610) (694) الصكوك املالية املشتقة

    
 452,743 593,765 جمموع االستثمارات احلالية

    
   االستثمارات غح املتداولة

    
   استثمارات متاحة للبيع

  201,629   215,686  سندات  كومية
  45,374   47,717  سندات الشركات

  233,367   288,639  أسه  
    

  480,370 552,042 جمموع االستثمارات املتاحة للبيع
    

  480,370 552,042 جمموع االستثمارات غح احلالية

 
إن االسوووووووووثمارات احملوفا هبا للوباد  الو اري هس اسوووووووووثمارات  الية    اية العام، ويرج  الت إك  قيقة أن هأله  4-2

االسوووووثمارات لدار ،لى أسوووواح قنوووويف ا جل لضوووومان احملا زة ،لى رأح اغا  لل هات اغاحنة   النووووندوق م  لو يف ،ائدات 
ثمارات موا ة بشووووووووكل ،ام ومطلوبة السووووووووومدامها   العمليات احلالية، نفس الوق . و،توم ،لى الت،  زن هأله االسووووووووو  

 واحملسوبة ابلقيمة العادلة. يو  لس يل ا راب  واخلسائر ليف احملققة للنا زة الو ارية   كش  ا داا اغا  ،لى أ ا موكبدم. 
 
ة العام وحتسوا ابلقيمة العادلة. يو  لسو يل لنون  اسووثمارات اغنزمة اغوا ة للبي  كاسووثمارات ليف موداولة    اي 4-3

ا راب  واخلسووووووائر ليف احملققة لتسوووووووثمارات اغوا ة للبي    كشوووووو  اغركز اغا . وال لسووووووومدم االسوووووووثمارات اغوا ة للبي    
ات لقيود ،مليات اغنزمة احلالية، وقد خنووووونووووو  لومويل اسوووووونقاقات ما بعد اخلدمة   اغنزمة. وال ختضووووو  هأله االسووووووثمار 

 -ما اغعاييف احملاسووووووووووووبية الدولية للقطاع العام 39قانونية منفنوووووووووووولة وال يعوك أ ا أاووووووووووووو  للمطة ،لى الننو اغعر    اغعيار 
 اسونقاقات اغوظفني.



33 C 2021/6 A 

 

 

 
 احلركات الرئيسية   مجي  االسوثمارات خت  السنة: 4-4
 

الرصيد يف  )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون  31

 2018األول 

صايف 
اإلضافات/ 
 )اخلصومات(

الفائدة  الرسوم اإلدارية
 املكتسبة

ت يحات غح  احملققة
حمققة أخرى 

األر ح 
 )اخلسائر(/

ت يحات 
غح حمققة 
الصرف 
األجنيب 
األر ح 

 )اخلسائر(/

الرصيد يف 
ديسمرب/كانون  31

 2019األول 

                  

هبا للتبادل  استثمارات حمتفظ
                 التجاري

 594,459 -  31   2,930   10,454   (820)  127,511  454,353 الدخل الثاب 
          

         استثمارات متاحة للبيع
 288,639 - 45,079 1,377 6,951 (621) 2,486 233,367 أسه 

 263,403 (7,665) 25,620 (9,909) 3,330 (519) 5,543 247,003 دخل اب 
          

 1,146,501 (7,665) 70,730 (5,602) 20,735 (1,960) 135,540 934,723 جمموع االستثمارات
 
 الوكالي  وا راب  أو اخلسائر ليف احملققة والقيمة العادلة لتسوثمارات اغوا ة للبي   سا نوع االسوثمار: 4-5
 

  2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 األر ح /)اخلسائر( غح احملققة
 

  
 األر ح /)اخلسائر( غح احملققة

 

 القيمة العادلة من االستثمارات املتاحة للبيع التكاليف القيمة العادلة من االستثمارات املتاحة للبيع التكاليف  
       

             املتاحة للبيعاالستثمارات 
 201,630 (3,974) 205,604 215,686 8,211 207,474 سندات  كومية
 45,373 (1,963) 47,336 47,717 1,290 46,428 سندات الشركات

 233,367 2,138 231,229 288,639 47,217 241,422 أسه  
        

 480,370 (3,799) 484,169 552,042 56,718 495,324 جمموع االستثمارات املتاحة للبيع
 
 2019ديسوووووووووووووومكاكوووانون ا و   31دوالر أمريكس كموووا   اتريم  متيني 56.7لعزى ا راب  ليف احملققوووة البوووال وووة  4-6
،لى ا سووووووووه  والدخل الثاب .  ( غزيم ما أداا السوووووووووق اإلجياؤ الألي يؤثر2018مليون دوالر أمريكس خسووووووووائر   ،ام  4.0)

وابإل وووووا ة إك الت كان أتثيف سوووووعر اووووور  اليورواالدوالر ا مريكس ليف اغواد ،لى سوووووعر الفائدم حلا زة اسووووووثمارات الدخل 
  اغووائووة ما قيموووه مقووابوول الوودوالر ا مريكس خت  العووام.  2.22، مبووا أن اليورو خسوووووووووووووور ت  ليف موا 2019الثووابوو  خت  ،ووام 

وابقس اوووووووا  اخلسوووووووائر التاكمية ليف احملققة  ا سوووووووه دوالر أمريكس  وووووووما  متيني 60.9ولسووووووو ل ا راب  ليف احملققة البال ة 
رم   كشووووو  ا داا مليون دوالر أمريكس واخلسوووووائر الناجتة ،ا  ا زات القروة مباشووووو 4.2لنووووور  العمتت ا جنبية البال ة 
 اغا  خت  الفتم ال  حتدظ  يها. 
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 الصكوك املالية املشتقة
 
لسوووووومدم اغنزمة النوووووكو  اغالية اغشووووووقة  وووووما  ا زة اسووووووثماراهتا ل رة الومفي  ما خماار العمتت ا جنبية  4-7

واغبادالت، للومفي  ما هأله اغماار. اغوجودم    ا زة اسوووووووووووووووثماراهتا. ولسووووووووووووووومدم اغنزمة العقود اآلجلة، واخليارات، 
 لوجد اكو  مشوقة ليف موداولة   هأله الفئة. وال
 
 متثل القيمة االمية قيمة العقد. و  ما يلس القيمة االمية والقيمة العادلة للنكو  اغالية اغشوقة: 4-8
 

  2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 القيمة العادلة القيمة االمسية  القيمة العادلة القيمة االمسية 

     
     املستحقات

     
 (1,610) (256,463)  (694)  (290,459) اغبادالت

      

 (1,610) (256,463)  (694)  (290,459) إمجايل صكوك املستحقات املالية املشتقة
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 : املستحقات من املعامالت غح التبادلية5 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   املستحقات احلالية
   مستحقات املسامهات املقررة

  128,481   174,182  االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا
  34   34  اغا  العاملاندوق رأح 

  2,288   2,288   ساب اال ويااس اخلا 
 (19,803) (24,237) خمننات احلساابت اغشكو  هبا

    
  111,000 152,267 جمموع االش اكات املقدرة املتحصلة  
    
   مستحقات املسامهات الطوعية  

  125,460  80,990  اغسامهات الطو،ية 
  (3,527) (3,527) احلساابت اغشكو  هباخمننات 

    
 121,933 77,463 جمموع مستحقات املسامهات الطوعية  

      
   مستحقات أخرى  

  3,634  4,005  مسونقات أخرى
  (3,163) (3,469) خمننات احلساابت اغشكو  هبا 

    
  471 536 جمموع املستحقات األخرى  
   
 233,404 230,266 جمموع املستحقات احلالية  
   

   مستحقات املسامهات املقررة غح املتداولة 
  2,087 1,720 االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا   إاار الكانمم العادي

    
  2,087 1,720 جمموع مستحقات املسامهات املقررة غح املتداولة

    
  235,491 231,986 املعامالت غح التبادليةجمموع املستحقات من 

 
ديسوووووومكاكانون ا و   31لدى بعض الدو  ا ،ضوووووواا خطا سووووووداد الشووووووتاكاهتا لسووووووون  بعد أكثر ما سوووووونة ما  5-1

دوالر أمريكس ،لى أ ا  متيني 1.7البال ة  2019ديسووووووووومكاكانون ا و   31. وقد   لنوووووووووني  اغبالي اغسوووووووووونقة بعد 2019
ا دوالر أمريكس   قيمة االشووووووووووووووتاكات اغسووووووووووووووونقة للدو  ا ،ضوووووووووووووواا ا،وبارس  متيني 45.7موداولة. ولعزى الزمتدم البال ة  ليف
 ا إك أتخر اغاحنني الرئيسيني   اغنزمة   لسديد اشتاكاهت  احلالية. أساسس  2019ديسمكاكانون ا و   31 ما
 
حتنوووووويلها ،لى لقدير اغبالي ال  ال  ومل حتنوووووويلها مبوجا لسوووووووند اغمنوووووونووووووات للنسوووووواابت اغشووووووكو     5-2

 الشروط ا الية للمسونقات.
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 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون  31

 2018األول 

املبالل  الزايدة
 املشطوبة

املخصصات 
اليت مت 
 عكسها

 الرصيد يف
ديسمرب/كانون  31

 2019األول 
 

     
      االش اكات املقررةمستحقات 

 (21,915)  1,019   -  (5,453)  (17,481) االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا
 (34)  -   -   -  (34) اندوق رأح اغا  العامل
 (2,288)  -   -   -  (2,288)  ساب اال ويااس اخلا 

      
 (24,237)  1,019   -  (5,453)   (19,803) إمجايل مستحقات االش اكات املقررة

       
      مستحقات املسامهات الطوعية

  (3,527) - - -  (3,527) اغسامهات الطو،ية
      

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

      مستحقات أخرى
 (3,469)  6   -  (312)   (3,163) مسونقات أخرى

      
 (3,469) 6 - (312)  (3,163) إمجايل املستحقات األخرى

       
 (31,233) 1,025 - (5,765)  (26,493) إمجايل املخصصات للحسا ت املشكوك يف حتصيلها
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 أ،مار اغسونقات:  5-4
 

القيمة  )آبالف الدوالرات األمريكية(
 الدف ية

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

      
      املستحقات احلالية

      مستحقات االش اكات املقررة
 12,003  4,459   36,975   120,745   174,182  االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا

 34  -   -   -   34  اندوق رأح اغا  العامل
 2,288  -   -   -   2,288   ساب اال ويااس اخلا 

 (14,325)  (4,459)  (5,453)   -  (24,237)  احلساابت اغشكو    حتنيلهاخمننات 
      
 - - 31,523 120,745 152,267 إمجايل مستحقات االش اكات املقررة  
       

      مستحقات املسامهات الطوعية
 9,494  6,570   16,871   48,055  80,990 اغسامهات الطو،ية

 (3,527) - - - (3,527)  اغشكو    حتنيلهاخمننات احلساابت 
      

 5,967 6,570 16,871 48,055 77,463 إمجايل مستحقات املسامهات الطوعية
         

      مستحقات أخرى
 3,136 333 340 196 4,005 مسونقات أخرى

خمننات أخرى للنساابت اغشكو    
 حتنيلها

 (3,469)  -   -   (333)  (3,136) 

      
 -  -  340 196 536 إمجايل املستحقات األخرى

      
 5,967 6,570 48,733 168,996 230,266 إمجايل املستحقات احلالية

      
      االش اكات املقررة غح املتداولة املستحقة
االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا   

 العادي  إاار الكانمم
1,720 1,720  -   -  - 

      
إمجايل االش اكات املقررة غح املتداولة 

 املستحقة
1,720 1,720  -   -  - 

      
 5,967 6,570 48,733 170,716 231,986 إمجايل املستحقات

 
دوالر  متيني 16.5لنووووول االشوووووتاكات اغوأخرم اغوعلقة ابلبلدان الثمانية ال  لواجه قضوووووامت لوعل  حب  الونووووووي  إك  5-5

أمريكس للمسوووووووووامهات اغقررم. وال يوجد ،ند اغنزمة أي  وووووووووماانت  ي ما االشوووووووووتاكات، وم  الت، لوطلا قوا،د اغنزمة 
لعاد  اشوووووووووتاكات الدو  ا ،ضووووووووواا اغالية اغوأخرم ،ليها للمنزمة أو لو اوز االشوووووووووتاكات اغسوووووووووونقة ،ليها ،ا  ولوائنها أال

جرااات ال  لنا ،ليها القوا،د  قدان العضووو حلقه   الونوووي  و قه   التشوويح السوونوني الوقومييوني السووابقوني. ولشوومل اإل
 لعضوية االس وخسارله غقعده   االس.
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لوعل  ا نواع الرئيسوووووووية ا خرى للمسوووووووونقات ابالشوووووووتاكات احلكومية النقدية النزيفم ومتويل اغشووووووواري  اغشوووووووتكة م   5-6
 ا اغنزمة نيابة ،ا هأله ا ارا  الثالثة. اغنزمات الدولية، ال  لد    يه

 
 املستحقات من معامالت الصرف :6 املالحظة

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
  5,083  7,012  مسونقة ما ا م  اغوندم وليفها ما اغنزمات

  (971) (1,709)  اغشكو    حتنيلهاانقا: خمننات احلساابت 
   

  4,112 5,303 جمموع املستحقات من معامالت الصرف
 
لوعل  اغسونقات ما معامتت النر  ابغبالي اغستدم اغسونقة ،ا اخلدمات اإلدارية ال  لقدمها منزمة ا لألية  6-1

النووووووندوق الدو  للونمية الزرا،ية وبرانمم ا لألية العاغسن ورسوووووووم والزرا،ة للمنزمات الدولية ال  لومأل ما روما مقرا با، أي 
اغرا   ال  سووووويو  اسوووووتدادها ما الشوووووركات ال  لديها مكالا   اغقر الرئيسوووووس للمنزمة، مثل اغكوبة، ووكالة السوووووفر، وما إك 

 .الت، وليفها
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 خمصصات احلسا ت املشكوك يف حتصيلها
 

يف  الرصيد األمريكية()آبالف الدوالرات 
ديسمرب/كانون  31

 2018األول 

املبالل  النفقات
 املشطوبة

املخصصات 
اليت مت 
 عكسها

يف  الرصيد
ديسمرب/كانون  31

 2019األول 
      

 (1,709) 4 - (742)  (971) اغسون  ما ا م  اغوندم وليفها ما اغنزمات
      

 (1,709) 4 - (742)  (971) الصرف جمموع املخصصات من املستحقات من معامالت
 
 أ،مار اغسونقات:  6-2
 

أكثر من  سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل من سنة القيمة الدف ية )آبالف الدوالرات األمريكية(
 سنوات 5

      
  673   58   978   5,303   7,012  اغسون  ما ا م  اغوندم وليفها ما اغنزمات 

 (673)  (58)  (978)     -  (1,709)  اغشكو    حتنيلها انقا: خمننات احلساابت
      

 - - -  5,303   5,303  إمجايل مستحقات من معامالت الصرف
 

 املدفوعات املسبقة واألصول األخرى :7 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 21,047 21,663 مسونقات اغوظفني
 19,847 31,867 اغد و،ات اغسبقة
 11,825 13,055 ا او  ا خرى

 (1,356) (1,479) انقا: خمننات احلساابت اغشكو    حتنيلها
   

 51,363 65,106 جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى
   

 50,945 64,628 ااموع احلا 
 418 478 اغوداولةجمموع ليف 

   
 51,363 65,106 جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى

 
ا ما مسووونقات أسوواسووس  2019ديسوومكاكانون ا و   31يوأل  جمموع اغد و،ات اغسووبقة وا اووو  ا خرى كما    7-1

اغوظفني ما اغد و،ات اغسوووووبقة للموظفني اغوظفني، مبا   الت اغد و،ات اغسوووووبقة وا اوووووو  ا خرى. ولوكون مسوووووونقات 
مثل سووووول  الروالا، ومنح الوعلي ، وسووووول  السوووووفر،  يث لوأل  اغد و،ات اغسوووووبقة بشوووووكل أسووووواسوووووس ما السووووول  غقدمس 

 اخلدمات مبوجا رسائل االلفاقات.
 
 .ما اغووق  اسومدام االلوزامات احلالية أو مجعها خت  سنة ما اتريم كش  اغيزانية 7-2
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 خمصصات احلسا ت املشكوك يف حتصيلها
 

 31الرصيد يف  )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون 

 2018األول 

املبالل  النفقات
 املشطوبة

املخصصات 
اليت مت 
 عكسها

 31الرصيد يف 
ديسمرب/كانون 

 2019األول 
      

 (880) 20 - (143)  (757) مسونقات اغوظفني
 (599) - - -  (599) أاو  أخرى

      
 (1,479) 20 - (143) (1,356)  جمموع املخصصات للمدفوعات املسبقة واألصول األخرى

 
 املخزوانت :8 املالحظة

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 12,311 14,421 مدختت اغشاري 

 354 - اغنشورات
 41 31 الت ليف

   
 12,706 14,452 إمجايل املخزوانت

 
 متيني 145.9دوالر أمريكس ) متيني 190.8، لسووووووووو ل اغنزمة 2019ديسووووووووومكاكانون ا و   31للسووووووووونة اغنوهية    8-1

( 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 5.8مليون دوالر أمريكس ) 5.2( مرلبطة مبدختت اغشوووواري  و2018دوالر أمريكس   ،ام 
مرلبطة ابغنشووووووووورات اغسووووووووومدمة خت  هأله الفتم. ولعزى الزمتدم   مدختت اغشوووووووواري  إك  د كبيف إك اغمزوانت احملوفا هبا 

ا   ،   لشوومل مدختت اغشوواري  اغسوووهلكة اغمزوانت اغوكع هب2018للووزي    منطقة اغكوا اإلقليمس   ريقيا. وكما   ،ام 
، لضووومن   قا العنااووور القدمية   مو ر اغقر الرئيسوووس للمنزمة، بينما   2019. وكان  هنا  ،مليات شوووطا لعام 2019،ام 

،   يو  إ ا ة اغنشورات 2019( وابلنسبة لعام 2018لعد أي مدختت زرا،ية قدمية خت  العام )  يكا هنا  أي شسا   ،ام 
ا للمعاييف م  اارسووووووووووووة منزومة ا م  اغوندم ال  ال لكشوووووووووووو  ،نه ك زا ما لقارير  اية العام و قس  إك قوائ  اعرد، مبا يوماشووووووووووووى
 احملاسبية الدولية للقطاع العام.
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 املمتلكات واملنشآت واملعدات :9 املالحظة
 

 31 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون 

 2018األول 

التصريف/التحو اإلضافات
 يل

 31 الرصيد يف االستهالك
ديسمرب/كانون 

 2019األول 
      

      كلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 2,225 - (109) 147 2,187 أاظ وجتهيزات اغكالا

 6,739 - (416) 359 6,796 اآلالت واغعدات
 12,840 - (1,076) 528 13,388 أجهزم احلاسوب ولكنولوجيا اغعلومات

 63,896 - (5,590) 7,959 61,527 اغركبات
 4,102 - (280) 368 4,014 ا بنية

 10,603 - - 858 9,745 حتسينات العقارات اغسوأجرم
 3,467 - (859) 1,273 3,053 أاو  قيد اإلنشاا

       
 103,872  - (8,330) 11,492 100,710 جمموع كلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات

       
      امل اكم االستهالك

 (1,705) (186) 145 (55) (1,609) أاظ وجتهيزات اغكالا
 (5,345) (674) 233 - (4,904) اآلالت واغعدات

 (11,847) (735) 1,062 - (12,174) أجهزم احلاسوب ولكنولوجيا اغعلومات
 (46,870) (7,050) 4,900 - (44,720) اغركبات
 (1,087) (175) 17 (174) (755) ا بنية

 (3,434) (300) 194 (470) (2,858) حتسينات العقارات اغسوأجرم
       

 (70,288) (9,120) 6,551 (699) (67,020) جمموع االستهالك امل اكم
       

 33,584 (9,120) (1,779) 10,793 33,690 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 
 متيني 0.5دوالر أمريكس، و  و عها   اخلدمة ) متيني 0.9، اسوكمل  ،مليات بناا جارية بقيمة 2019  ،ام  9-1

 (. 2018دوالر أمريكس   ،ام 
 
(. 2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  14.2) 2019دوالر أمريكس   ،ام  متيني 11.5و  شووووووووراا إ ووووووووا ات بقيمة  9-2

 2019مليون دوالر أمريكس خت  ،ام  1.2وحتقق  ،مليات لنوووووووري  ما اغمولكات واغنشوووووووآت واغعدات اب اوووووووو  بقيمة 
)احلكومات اغضوووووويفة واغنزمات (، كان  ،بارم ،ا حتويتت ملكية إك اغسوووووووفيديا 2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  2.0)

اغشوواركني   مشوواري  خااووة. ويو  اسووومدام أاووو  مسوووهلكة ابلكامل بكلفة  ،(ليف احلكومية أو اغنزمات اغسوووفيدم ا خرى
 (. 2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  61.0) 2019مليون دوالر أمريكس    اية ،ام  86.7

 
لسووووعرة اغنزمة اغمولكات واغنشوووآت واغعدات غؤشووورات اخنفاة القيمة. و  حتدد ،مليات مراج  احلسووواابت للت أي  9-3

 اخنفاة   القيمة خت  هألا العام. 
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دوالر  متيني 0.8، 2019ديسووومكاكانون ا و   31بل   الوزامات الشوووراا اغتاكمة للممولكات واغنشوووآت واغعدات    9-4
(. ويبلي إمجا  كلفة ،دد ا او  ،لى الكشو  اغالية للمنزمة ال  يو  احملا زة 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 0.7أمريكس )

 (.2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  0.2مليون دوالر أمريكس ) 0.2،ليها للونري  واالسوهت  اغتاك  
 

 األصول غح املادية :10 املالحظة
 

 31 الرصيد يف الدوالرات األمريكية()آبالف 
ديسمرب/كانون 

 2018األول 

 31 الرصيد يف االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات
ديسمرب/كانون 

  2019األول 
      

      كلفة األصول غح املادية
 1,761 -  (83)  444  1,400 الكجميات اغكوسبة بشكل منفنل

 8,467 -  -   533  7,934 الكجميات اغطورم داخليا
 4,169 - (1,647) 3,709 2,107 ا او  ليف اغادية قيد الوطوير

       
 14,397  -   (1,730)  4,686  11,441 جمموع كلفة األصول غح املادية

       
      اإلهالك امل اكم

 (957) (262) 29 - (724) الكجميات اغكوسبة بشكل منفنل
 (6,410) (1,296) - - (5,114) داخليا الكجميات اغطورم

       
 (7,367) (1,558) 29 - (5,838) جمموع اإلهالك امل اكم

       
 7,030  (1,558)  (1,701) 4,686 5,603 األصول غح املادية

 
، بل   الوكالي  واإلهت  اغتاك  للاوووووووووو  ليف اغادية ال  اشوووووووووتهتا اغنزمة 2019ديسووووووووومكاكانون ا و   31   10-1
 متيني 5.8دوالر أمريكس ) متيني 7.4( و2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 11.4دوالر أمريكس ) متيني 14.4اورهتا،  أو

 متيني 0.5مشوووووووووووووواري  لطوير برجميوات بقيموة ،   االنوهواا ما 2019( ،لى الووا . وخت  ،ام 2018دوالر أمريكس   ،ام 
 (. 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 0.9دوالر أمريكس وو عها   اخلدمة )

 
لقوم اغنزمة مبراجعة اخنفاة القيمة ،ندما لشيف الزرو  إك احلاجة لأللت. و  حتدد هأله اغراجعات أي اخنفاة    10-2

 القيمة خت  السنة.
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 احلسا ت املستحقة والنفقات امل اكمة :11 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   احلسا ت املستحقة
  23,369 27,118 اغسونقة احلساابت

  2,913 2,741 النقودابئ  
  (163) 4,614 الومرير معامتت

  26,119 34,473 املستحقةإمجايل احلسا ت 
   

   النفقات امل اكمة 
  111,957  137,851 النفقات اغتاكمة  مور الشراا

  21,263  26,977 النفقات اغتاكمة للموارد البشرية ما ليف اغوظفني
  8,218  11,819 النفقات اغتاكمة للسفر

 112 135 النفقات اغتاكمة للمرلبات
  3,121 3,474 اغتاكمة ا خرىالنفقات 

  144,671 180,256 جمموع النفقات املستحقة
   

  170,790 214,729 جمموع احلسا ت املستحقة والنفقات امل اكمة

 
احلسوووووووواابت اغسووووووووونقة هس اغبالي اغسووووووووونقة اغوعلقة ابلسوووووووول  واخلدمات ال  وردت الفواليف بشووووووووأ ا. ولوكون اغبالي  11-1

يسووووووددون اغد و،ات للمورديا   اغيدان  يث ال لوو ر  البائعس النقود ما الفواليف اغسووووووولمة ما ابئعس النقود الألي اغسووووووونقة
د   ابلنيابة ،ا اغنزمات  للسووووووهيتت منوووووور ية. ولسووووووومدم معامتت الومرير لوسوووووو يل اغعامتت  يث لعمل اغنزمة كوكي

ا خرى. والتاكمات هس خمننات لوعل  ابلسل  واخلدمات ال    اسوتمها أو لقدميها للمنزمة خت  الفتم ولكا ال يوجد 
ا نة حمليس لعمالة اغعيابوالتاكمات ا خرى هس االلوزامات اغوكبدم   اغيدان و  اغقر الرئيسووووووس   ما يوعل  )أ(  . واليف با للد  

ال  ليسوووو   ووووما اغوارد البشوووورية ما ليف اغوظفني، و)ب( السووووفر احمللس ليف اغوجود   و دم السووووفر   النزام العاغس إلدارم 
 العقود ال  ال ي طيها أمر الشراا   النزام العاغس إلدارم اغوارد. اغوارد، و)ج(

 
 االدفعات املستلمة مسبق   :12 املالحظة

 
ديسمرب/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية()آبالف 

2019 
 2018ديسمرب/كانون األول  31

   
 14,122  28,473  االشتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا اغسولمة مسبقا

 244,597  271,536  اغسامهات الطو،ية احملنلة مسبقا
  39,558  33,124  الوأهيلمسامهات اندوق اغنزمة اخلا   نشطة الطوارئ وإ،ادم 

   
 298,277 333,133 جمموع الدفعات املستلمة مسبق ا

 
االشوووتاكات اغقررم ،لى الدو  ا ،ضووواا اغسوووولمة مسوووبقا هس أموا  وردت ما الدو  ا ،ضووواا مقابل اشوووتاكات  12-1

  السنة اغقبلة.
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 ما اعهات اغاحنة اغوعلقة ابلفاق مسامهة.ا ا موا  الواردم متثل اغسامهات الطو،ية احملنلة مسبقس  12-2
 

 سيو  لس يل اغسامهات الطو،ية احملنلة و قا لشروط وكأ ا إيرادات، كما و،ندما يو  الو اا هبأله الشروط. 12-3
 

لشمل انادي  االئومان أيضا أنشطة   إاار النندوق اخلا   نشطة الطوارئ وإ،ادم الوأهيل، الألي   إنشاؤه    12-4
لود،  االسووووووووووووووو وابوة السووووووووووووووريعوة  نشووووووووووووووطوة الطوارئ وإ،وادم الووأهيول. ويو  متويول هوألا النوووووووووووووونودوق ،ا اري   2003موايواأمتر 
  الطو،ية. اغسامهات

 
  ستحقاقات املوظفو االلتزامات املتعلقة :13 املالحظة

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   

   االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو احلالية
 11,680 10,110 اإلجازم السنوية

 1,751 1,769 إجازم زمترم الواا
 4,984 4,768 ا جلاسونقاقات اغوظفني ا خرى القنيفم 

   
 18,415 16,647 جمموع االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو

   
   االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو غح املتداولة 

   االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات ما بعد التوظيف
 1,243,361 1,348,243 الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة

 55,643 62,503 مد و،ات  اية اخلدمةاندوق 
 46,858 48,180 خطة مد و،ات إ اا اخلدمة

   
 1,345,862 1,458,926 جمموع التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف

   
   التزامات متعلقة  ستحقاقات املوظفو غح متداولة أخرى

 18,638 22,737 اندوق اغد و،ات الوعويضية
   

 1,364,500 1,481,663 االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو غح املتداولةجمموع 
   

 1,382,915 1,498,310 جمموع االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو
 

 تقييم االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو
 
الووظي  وليفها ما االلوزامات اغوعلقة ابسوووووووووووونقاقات  يو  حتديد االلوزامات اغوعلقة ابسوووووووووووونقاقات اغوظفني غا بعد 13-1

اغوظفني ليف اغوداولة ما قبل اخلكاا االكوواريني اغسوووووقلني. وحتسووووا االلوزامات اغوعلقة ابسووووونقاقات اغوظفني احلالية ما قبل 
، بل   االلوزامات اغوعلقة 2019ديسووووووووومكاكانون ا و   31ا إك بياانت العاملني واغد و،ات السوووووووووابقة. و  اغنزمة اسوووووووووونادس 
 1 481.7 (، منهووا2018دوالر أمريكس   ،ووام  متيني 1 382.9دوالر أمريكس ) متيني 1 498.3 اغوظفني ابسووووووووووووووونقوواقووات

دوالر أمريكس  متيني 16.7( ا وسوووووووووووب  ما قبل اخلكاا االكوواريني، و2018  ،ام  متيني 1 364.5دوالر أمريكس ) متيني
( ا وسوووووووووب  ما قبل اغنزمة. وقد اخوارت اغنزمة اإلبتغ ،ا االلوزامات اغوعلقة 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 18.4)

 ا لعدم جدوى ختنينها ابسومدام اريقة بديلة. ابسونقاقات اغوظفني اغقيمة اكووارمت  ما اخلنومات ليف اغوداولة نزرس 
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 احلاليةااللتزامات املتعلقة  ستحقاقات املوظفو 
 

لوعل  االلوزامات اغوعلقة ابسووووووووووووووونقاقات اغوظفني اب جور، واغرلبات، والبدالت، واإلجازات السوووووووووووووونوية اغد و،ة،  13-2
 واإلجازات اغر ية اغد و،ة. 

 
 االلتزامات املتعلقة  ستحقاقات ما بعد التوظيف

 
 خطة مدفوعات هناية اخلدمة

 
ما اغرلا  12ا1   غوظفس  ئة اخلدمات العامة   اغقر الرئيسووووووووووووووس احلنووووووووووووووو  ،لى مكا أم  اية خدمة مبا يعاد   13-3

 1975ينايراكانون الثا   1السوووووووووووووونوي النووووووووووووووا  النهائس للموظ  مضوووووووووووووورواب   ،دد سوووووووووووووونوات اخلدمة ،ا الفتم   ما بني 
غرلا السووووووونوي النوووووووا  النهائس للموظ  مضووووووورواب   ،دد ما ا 13.5ا1، ابإل وووووووا ة إك 1990ديسووووووومكاكانون ا و   31و

. وختضوو  خطة مد و،ات  اية اخلدمة السوووعراة اكوواري لونديد االلوزامات 1991ينايراكانون الثا   1سوونوات اخلدمة بعد 
 والوواية مبعدالت االشتاكات.

 
 صندوي مدفوعات هناية اخلدمة

 
مة اإلجازم السوونوية اغتاكمة، ومننة العودم إك الواا، ولكالي  السووفر للعودم لوعل  مد و،ات إ اا اخلدمة بد   قي 13-4

إك الواا، ونقل ا موعة اغنزلية اخلااوووة عمي  اغوظفني اغسوووونقني، ومننة الو ام. وختضووو  مد و،ات  اية اخلدمة السووووعراة 
ا  يشوووووومل هألا الوقيي  لعويضووووووات  اية اخلدمة و قس اكوواري لونديد االلوزامات اات النوووووولة والوواووووووية مبعد  االشووووووتاكات. وال

 للمعاييف احملاسبية الدولية للقطاع العام. 
 

 الت طية الطبية بعد انتهاء اخلدمة
 

لو ر الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة الو طية التزمة للمنوووووورو ات الطبية للموظفني السووووووابقني اغسووووووونقني وما  13-5
يعولو     خمول  أحناا العا . ومتثل الوزامات الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة القيمة احلالية لننيا اغنزمة ما لكالي  

اغسووووووووووووووونقة    اتر ه للموظفني الأليا ال يزالون   اخلدمة بعد إ الوه  ،لى اغعاش. الوأمني الطيب للموقا،ديا واغزامت 
 وختض  الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة السوعراة اكوواري لونديد االلوزامات اات النلة والوواية مبعد  االشتاكات. 

 
 التزامات متعلقة  ستحقاقات املوظفو غح متداولة أخرى

 
 اخلطة التعويضيةصندوي 

 
   للموظفني وما يعولو   احلنوووووو  ،لى اخلطة الوعويضوووووية    االت الو ام أو اإلاوووووابة أو اغرة بسوووووبا أداا  13-6

اغهام الرمية، وهس لكمل،    االت معينة، معاشوووات الع ز والورثة ال  يقدمها النوووندوق اغشوووت  للمعاشوووات الوقا،دية 
  االشتاكات.   اخلطة الوعويضية السوعراة اكوواري لونديد االلوزامات والوواية مبعد غوظفس ا م  اغوندم. وختض
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 األساليب واالف اضات االكتوارية
  اسوووومدام ا سووواليا واال تا وووات االكووارية الوالية لونديد قيمة الوزامات االسوووونقاقات اغوعلقة مبا بعد الووظي   13-7

 وليفها ما الوزامات االسونقاقات اغوعلقة ابغوظفني ليف اغوداولة: 
 التفاصيل 

         األساليب االكتوارية
           لكلفة و دم االئومان ابلوناسا م  مدم اخلدمة.إسقااات  الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة
           اريقة إسقااات لكلفة و دم االئومان. خطة مد و،ات  اية اخلدمة

انوهاا اخلدمة لسومدم اريقة إسقااات الوكلفة حبسا الو دم م   تم مسامهة لبدأ بواريم الدخو    اخلدمة    اتريم  اندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة
لسفر العودم إك الواا ونقل ا موعة واسوبدا  رايد اإلجازات اامعةن ومننة العودم إك الواا ومننة الو ام ولعويض 
انوهاا اخلدمة اغسونقة قبل اسومدام ا هلية للوقا،د، لسومدم إسقااات لكلفة الو دم م  إسناد يقوم ،لى اي ة االسوفادم 

 اد لعويض انوهاا اخلدمة اغسون  بعد ا هلية للوقا،د ما الوقيي  و وسا ،ندما  دظ.الفعليةن ويو  اسوبع

  
  
  
  

   لكلفة مدم سنة وا دم. اندوق اغد و،ات الوعويضية
 Aon AA Yield Curveخارج منطقة اليورو ومنند  Aon AA Above Median Curveلسووووووومدم منزمة ا لألية والزرا،ة  م منند العائد ،لى أسوووووواح 

           غعدالت اخلنوم   منطقة اليورو.
 2018 2019     معدالت اخلصوم

       
 %1.3 %0.6    خطة مد و،ات  اية اخلدمة

 %3.2 %2.2    اندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة
 %2.9 %2.0    الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة
 %4.4 %3.4    اندوق اغد و،ات الوعويضية

          
 معدل التضخم العام

   2019 2018 
     

 %1.8 %1.8   خطة مد و،ات  اية اخلدمة
 %2.1 %2.1   اندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة
 %1.9 %1.9   الو طية الطبية بعد  اية اخلدمة
           %2.2 %2.2   اندوق اغد و،ات الوعويضية

ولنمفض مبعد   ،2020  اغائة لعام  4.10، بل   الزمتدات اغفت ة   الوكالي  الطبية 2019ديسمكاكانون ا و   31   الطبيةمعدل تضخم التكاليف 
 وما بعد الت. 2028  اغائة   سنة  3.70  اغائة كل سنة    لنل إك  0.05
  اغائة  4.5، و2019  اغائة لعام  4.6ي  الطبية ، كان  الزمتدات اغفت ة   الوكال2018ديسمكاكانون ا و   31  
   0.1  لنمفض مبعد   2030  اغائة   سنة  4.0  اغائة كل سنوني    لنل إك  0.1ولنمفض مبعد   2020لعام 

 وما بعد الت.  2033  اغائة   سنة  3.7   لنل إك  سنةاغائة كل 
  اغائة، وحلو اإلنواجية بنسبة  2.5، لوكون ما زمتدم اعدارماالتقية، ابإل ا ة إك لضم  الروالا بنسبة   اغائة سنومتس  3.0 جدول الرواتب السنوي

   اغائة. 0.5
للنندوق اغشت  للمعاشات  2019ديسمكاكانون ا و   31لوطاب  معدالت الو يات م  اغعدالت اغسومدمة   لقيي   معدل الوفيات

 الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم.
للنندوق اغشت  للمعاشات  2019ديسمكاكانون ا و   31لوطاب  معدالت اإل،اقة م  اغعدالت اغسومدمة   لقيي   معدالت اإلعاقة

 الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم.
 .2019و 2014مة   ما يوعل  ابنسناب اغوظفني   الفتم ما بني بنااس ،لى دراسة لو ربة اغنز معدالت االنسحاب

 .2019و 2014بنااس ،لى دراسة لو ربة اغنزمة   ما يوعل  بوقا،د اغوظفني   الفتم ما بني  معدالت التقاعد
سعر الصرف السائد يف هناية 

 السنة يورو/دوالر أمريكي
       (2018  ،ام  1.142) 1 1161

 اسونادسا إك جداو  الو يات ما النندوق اغشت  للمعاشات الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم. العمر املتوقعمتوسط 
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 تسوية التزامات االستحقاقات احملددة
 

لو ر اعداو  الوالية معلومات وحتليتت إ وووووووا ية لوعل  ابلوزامات االسوووووووونقاقات اغوعلقة ابغوظفني، و قاس حلسووووووواابت  13-8
 اخلكاا االكوواريني: 

 
الت طية الطبية  )آبالف الدوالرات األمريكية(

بعد هناية 
 اخلدمة

صندوي 
مدفوعات 
 إهناء اخلدمة

خطة 
مدفوعات هناية 

 اخلدمة

صندوي 
املدفوعات 
 التعويضية

 اجملموع

      
 صايف التزام االستحقاقات احملددة بتاريخ

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

      
 39,110 408 2,891 5,852 29,959 2019ديسمكاكانون ا و   31لكلفة اخلدمة للسنة اغنوهية   
 38,630 791 588 1,657 35,594 2019ديسمكاكانون ا و   31لكلفة الفائدم للسنة اغنوهية   

إمجا  اغد و،ات الفعلية لتسونقاقات للسنة اغنوهية 
 2019ديسمكاكانون ا و   31  

(24,037) (6,467) (3,026) (1,521) (35,051) 

إ،ادم القياسات )الدميولرا ية( للسنة اغنوهية   
 2016ا و   ديسمكاكانون 31

(25,336) 2,017 81 1,915 (21,323) 

إ،ادم القياسات )اغالية( للسنة اغنوهية 
  2019 ا و  ديسمكاكانون 31  

88,701 3,801 788 2,507 95,797 

      
صايف التزام االستحقاقات احملددة 

 2019األول  ديسمرب/كانون 31 بتاريخ
1,348,242 62,503 48,180 22,738 1,481,663 

 
ا بونديث اال تا ووووات للو طية ،ند الوقا،د ال  يكون با أتثيف إجياؤ ،لى  13-9 لرلبا إ،ادم القياسووووات الدمي را ية أسوووواسووووس

الوقيي . ولشووووووووومل ،مليات إ،ادم القياسوووووووووات، ال  با أتثيف كبيف ،لى قيمة الوزامات اسوووووووووونقاقات اغوظفني للسووووووووونة اغنوهية   
  معدالت اخلنوووووووو ، يقابله اخنفاة   اغطالبات واغنوووووووورو ات اإلدارية اغووقعة،  ، اخنفاة2019ديسوووووووومكاكانون ا و   31

واخنفاة   معد  النمو اغفتة للمدمات الطبية وآار إجيابية الخنفاة قيمة اليورو مقابل الدوالر، اا أدى إك زمتدم اووا ية 
   قيمة االلوزامات.

 
 النفقات السنوية املسجلة

 
النفقات السووووونوية   كشووووو  ا داا اغا ،  وووووما الوكالي  اغوعلقة ابسوووووونقاقات اغوظفني ولكاليفه  لسووووو ل مبالي  13-10

 ا خرى، وإيرادات الومويلا)النفقات(، وهس كما يلس:
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 46,419 39,110 لكلفة اخلدمة 
 - - )ا،وماد(الكلفة اخلدمة السابقةاا،وماد لكلفة اخلدمة السابقة اغس لة

 (2,068) 4,422 إ،ادم القياسات )الدميولرا ية واغالية(
 37,272 38,630 لكلفة الفائدم

   
 81,623 82,162 جمموع النفقات املسجلة

 
متيني دوالر أمريكس خلطا إ،ادم القياسووووات   كشوووو  ا داا اغا   4.4، 2019سوووو ل  اغنزمة خت  ،ام و  13-11
مليون دوالر  70.1(   ما يوعل  بنوووووووووووووندوق اغد و،ات الوعويضوووووووووووووية، ومبلي 2018( مليون دوالر أمريكس   ،ام 2.1))

متيني دوالر  204.5 قوق اغلكية )أمريكس خلطا إ،ادم قياسووووووووات االسووووووووونقاقات بعد الووظي    لسوووووووو يلها  ووووووووما 
 (.2018أمريكس   ،ام 

 
 حتليل احلساسية –خطة الت طية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 
   ما يلس اال تا ات الرئيسية الثتثة   لقيي  خطة الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة:  13-12
 

 سعر النر  بني اليورو والدوالر ا مريكسن (1)
 حتديد القيمة احلالية لتسونقاقات ال  سود عها اخلطة   اغسوقبلنمعد  احلس  اغسومدم    (2)
 معد  الوضم  الطيب. (3)

 
  اغوووووائوووووة   معووووود  اخلنوووووووووووووووموووووات والوضووووووووووووووم  الطيب الووووووأثيفات الوووووواليوووووة ،لى الوزام  1قووووود يكون لو ييف بقيموووووة  13-13

 احملددم:  االسونقاقات
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  النهائيمعدل التضخم الطيب
     سنواي  % 4.7 سنواي   %3.7 معدل اخلصومات سعر الصرف

 1,648,968 1,348,243  %2.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.116

 1,746,392 1,427,900  %2.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.016

 2,038,400 1,666,654  %1.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.116

 2,158,833 1,765,123  %1.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.016
 

   اغائة   معد  اخلنومات والوضم  الطيب الوأثيفات الوالية ،لى لكلفة اخلدمة احلالية: 1قد يكون لو ييف بقيمة  13-14
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 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 معدل التضخم الطيب النهائي
     سنواي   %4.7 سنواي   %3.7 معدل اخلصومات سعر الصرف

 49,041 35,028  %2.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.116
 51,938 37,098  %2.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.016
 68,961 49,256  %1.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.116
 73,035 52,166  %1.0 دوالر أمريكس لكل يورو 1.016

 
 احلساسية حتليل -خطة صندوي مدفوعات انتهاء اخلدمة 

 
اال تاة الرئيسس   لقيي  خطة اندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة هو معد  احلس  اغسومدم   حتديد القيمة احلالية  13-15

 .لتسونقاقات ال  سود عها اخلطة   اغسوقبل
 
   اغائة   معد  احلس  الوأثيف الوا  ،لى الوزام االسونقاقات احملددم: 1وقد يكون لومفيض بقيمة  13-16
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  

   التزام االستحقاقات احملددة   معدل احلسم
 

 

 62,503      اغائة 2.2

 67,621      اغائة 1.2
 

   اغائة   معد  احلس  والوضم  الطيب الوأثيفات الوالية ،لى الوزام االسونقاقات احملددم: 1وقد يكون لو ييف بقيمة  13-17
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  
   تكلفة اخلدمة احلالية   معدل احلسم

 
 

 6,859      اغائة 2.2
 7,423      اغائة 1.2
 

 حتليل احلساسية –خطة مدفوعات هناية اخلدمة 
 

اال تاة الرئيسووووووووووووووس   لقيي  خطة مد و،ات  اية اخلدمة هو معد  احلسوووووووووووووو  اغسووووووووووووووومدم   حتديد القيمة احلالية  13-18
 .لتسونقاقات ال  سود عها اخلطة   اغسوقبل

 
   اغائة   معد  احلس  الوأثيف الوا  ،لى الوزام االسونقاقات احملددم: 1وقد يكون لومفيض بقيمة  13-19
 

    الدوالرات األمريكية()آبالف 
     التزام االستحقاقات احملددة   معدل احلسم

 48,180     اغائة 0.6
 51,946     اغائة 0.4 -
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   اغائة   معد  احلس  والوضم  الطيب الوأثيفات الوالية ،لى الوزام االسونقاقات احملددم: 1وقد يكون لو ييف بقيمة  13-20
 

    الدوالرات األمريكية()آبالف 
   تكلفة اخلدمة احلالية   معدل احلسم

 
 

 2,966      اغائة 0.6
  3,287      اغائة 0.4 -

 
 حتليل احلساسية –خطة صندوي املدفوعات التعويضية 

 
حتديد القيمة احلالية اال تاة الرئيسوووس   لقيي  خطة اوووندوق اغد و،ات الوعويضوووية هو معد  احلسووو  اغسوووومدم    13-21

 .لتسونقاقات ال  سود عها اخلطة   اغسوقبل
 

   اغائة   معد  احلس  الوأثيف الوا  ،لى الوزام االسونقاقات احملددم: 1وقد يكون لومفيض بقيمة  13-22
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 التزام االستحقاقات احملددة 
     معدل احلسم

 
 

 22,738    اغائة   3.4
 26,459      اغائة 2.4

 
   اغائة   معد  اخلنومات والوضم  الطيب الوأثيفات الوالية ،لى لكلفة اخلدمة احلالية: 1وقد يكون لو ييف بقيمة  13-23
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  
   تكلفة اخلدمة احلالية   معدل احلسم

 
 

 2,219     اغائة 3.4
 1,670      اغائة 2.4
 

 التمويل يف املستقبل
 

 2019متيني دوالر أمريكس، منها لقيي  السوووووووووووووونوات السووووووووووووووابقة، إك  ا زة االسوووووووووووووووثمارات   ،ام  2.5  حتويل  13-24
ا إك النسوووووووبة اغئوية ما جمموع اشوووووووتاكات (. ويو  حتويل ا موا  اغقررم إك  ا زة االسووووووووثمارات اسوووووووونادس FC 175/3 )الوثيقة

ا ،ضوواا احملنوولة ابلفعل. ولطب  االسوووثمارات الطويلة ا جل وأي إيرادات مولدم أوالس لضوومان الومويل الكا  خلطة مد و،ات 
للو طية   اية اخلدمة والنووووندوق اال ويااس لنزام لعويض اغوظفني. وختنووووا أي اسوووووثمارات إ ووووا ية واإليرادات العائدم منها

، ال يزا  كل ما 2019ديسووووومكاكانون ا و   31الطبية بعد انوهاا اخلدمة   لنوووووندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة. وا،وبارسا ما 
خطة الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة واووووووووووووووندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة يعانيان ما النقا   الومويل. و دد لنوي   ئات 

 .، ومدم اسوثمارات اغنزمة الطويلة ا جل و قسا للبارامتات ال  لؤثر ،لى لقيي  الوزاماهتاا او ، ولكويا العمتت
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 يبني اعدو  أدانه ختنيا االسوثمارات الطويلة ا جل وسل  خطة مد و،ات  اية اخلدمة للمطا: 13-25
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   ممولة  لكامل من االستثمارات املخصصة الطويلة األجل

  18,638 22,738 اندوق اغد و،ات الوعويضية
  46,858 48,180 خطة مد و،ات  اية اخلدمة 

 
 

 65,496 70,918 جمموع املمولة  لكامل من االستثمارات املخصصة الطويلة األجل
   

   جزئي ا من االستثمارات املخصصة الطويلة األجلممولة 

  423,101 482,192 الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة 
   

  423,101 482,192 جمموع املمولة جزئي ا من االستثمارات املخصصة الطويلة األجل
   

 488,597 553,110 جمموع االلتزامات املمولة
   

   املخصصة الطويلة األجلغح املمولة من االستثمارات 

 820,260 866,050 الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة
 55,643 62,503 اندوق مد و،ات انوهاا اخلدمة

   
 875,903 928,553 جمموع غح املمولة من االستثمارات املخصصة الطويلة األجل

 
 بيان االستحقاقات

 
يعرة اعدو  أدانه بيان الوزامات االسونقاقات غا بعد الووظي    اغنزمة وليفها ما الوزامات االسونقاقات اغوعلقة  13-26

 ، اغعرب ،نها ابلقيمة االمية:2019ديسمكاكانون ا و   31ابغوظفني ليف اغوداولة، كما   
 

الت طية الطبية  )آبالف الدوالرات األمريكية(
بعد انتهاء 

 اخلدمة

صندوي 
مدفوعات 

 انتهاء اخلدمة

خطة 
مدفوعات هناية 

 اخلدمة

صندوي 
املدفوعات 
 التعويضية

 اجملموع

      
      السنوات

  229,943   6,952   23,079   28,414   171,498  سنوات 5و 0مسونقة ما بني 
  247,693   6,373   12,236   19,100   209,984  سنوات 10و 6مسونقة ما بني 
  264,271   5,503   7,505   12,725   238,538  سنوات 15و 11مسونقة ما بني 
  273,606   4,588   5,218   8,321   255,479  سنوات 20و 16مسونقة ما بني 
  268,245   3,807   1,834   4,212   258,392  سنوات 25و 21مسونقة ما بني 
  251,898   3,184   369   1,582   246,763  سنوات 30و 26مسونقة ما بني 

  732,811   9,273   136   483   722,919  سنة  30مسونقة بعد أكثر ما 
      

 2,268,467 39,680 50,377 74,837 2,103,573 اجملموع
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 الصندوي املش ك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة :14 املالحظة
 

منزمة ا لألية والزرا،ة منزمة ،ضوووووووو   النوووووووندوق اغشوووووووت  للمعاشوووووووات الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم الألي  إنّ  14-1
أنشوووأله اعمعية العامة للم  اغوندم ليقدم اسوووونقاقات الوقا،د والع ز وما إك الت. واوووندوق اغعاشوووات الوقا،دية هألا هو 

ما النزام  3اغادم ما  )ب(الفقرم ولة ابلكامل. و،لى الننو احملدد   خطة لتسووووووووووووووونقاقات احملددم موعددم أرابب العمل وا
ا سوواسووس لنووندوق اغعاشووات،  زن ،ضووويوه مفوو ة أمام الوكاالت اغومنوونووة و ي منزمة  كومية دولية أخرى لشووار    

 .غومننةالنزام اغو د للمرلبات والبدالت وليف الت ما شروط اخلدمة   ا م  اغوندم والوكاالت ا
 

ويعّرة النوووووندوق اغنزماِت اغشووووواركة  يه غماار اكووارية لرلبا مبوظفس اغنزمات ا خرى اغشووووواركة   النوووووندوق،  14-2
احلاليني والسووووووابقني، اا يتلا ،ليه ،دم وجود أسوووووواح موسوووووو  وموثوق لومنوووووويا االلوزام وأاووووووو  اخلطة والوكالي  لفرادى 

اغنزمة والنوووووندوق إك جانا اغنزمات ا خرى اغشووووواركة   النوووووندوق، ليسووووووا   موق  اغنزمات اغشووووواركة   النوووووندوق. و 
ميكنه  ما حتديد  نوووووووووة اغنزمة   الوزامات االسوووووووووونقاقات احملددم وأاوووووووووو  اخلطة والوكالي  اغرلبطة ابخلطة مبوثوقية كا ية 

و كان  خطة مسووووووامهات حمددم و قسا غوطلبات اغعيار  لراة احملاسووووووبة. وابلوا   زن اغنزمة قد لعامل  م  هأله اخلطة كما ل
ما اغعاييف احملاسووبية الدولية للقطاع العام اغوعل  ابسووونقاقات اغوظفني. ولسوو ل مسووامهات اغنزمة   اخلطة خت  الفتم  39

 .اغالية كنفقات   كش  ا داا اغا 
 

ري االس لقييما ينا النزام ا سوووواسووووس للنووووندوق اغشووووت  للمعاشووووات  14-3 الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم ،لى أن جيب
ثتظ سوووونوات، يقوم به اخلبيف االكوواري االسوووووشوووواري. وقد متثل  اغمارسووووة اغوبعة لدى  اكووارمت للنووووندوق مرم ،لى ا قل كل

اغفوو ة. وال رة الرئيسووس ما  جملس اغعاشووات الوقا،دية   إجراا لقيي  اكوواري كل سوونوني ابسووومدام اريقة  ااوول اامو،ة
 الوقيي  االكوواري هو حتديد ما إاا كان  أاو  النندوق احلالية وأاوله الوقديرية اغقبلة كا ية للو اا ابلوزاماله.

 
مة ويومثل االلوزام اغا  غنزمة ا لألية والزرا،ة   النووووووندوق   اشووووووتاكاهتا اغقررم ابغعد  الألي لقرره اعمعية العا 14-4

اغائة للمنزمات ا ،ضوووووووووووووواا(، م  أي جزا ما أي ل طية    15.8  اغائة للمشوووووووووووووواركني و 7.9للم  اغوندم ) اليا ،ند 
وال يو  لسوووووديد مثل هألا الع ز إال إاا و،ندما  .ما الئنة اوووووندوق اغعاشوووووات الوقا،دية 26للع ز االكوواري و قاس للمادم 

، بعد أن يوقرر أن ا مر حباجة إك لسديد الع ز ،لى أساح لقدير 26 كام اغادم لسود،س اعمعية العامة للم  اغوندم أ
  سد هألا الع ز مببلي يوناسا واالشتاكات ال   الكفاية االكووارية للنندوق   اتريم الوقيي . ولساه  كل منزمة ،ضو

  د عوها خت  السنوات الثتظ ال  لسب  اتريم الوقيي .
 

ا الوقيي  كما وجيري  اليس ، 2017ديسوووووومكاكانون ا و   31ا ما االنوهاا ما آخر لقيي  اكوواري للنووووووندوق ا،وبارس    14-5
 2017ديسوومكاكانون ا و   31ما ا ا لبياانت اغشوواركة ا،وبارس . واسووومدم النووندوق ،ر ووس 2019ديسوومكاكانون ا و   31  

 .2018  بياانله اغالية لعام ، 2018ديسمكاكانون ا و   31و   
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أدى الوقيي  االكوواري إك نسووووووووووووبة اولة ما ا اووووووووووووو  االكووارية إك ، 2017ديسوووووووووووومكاكانون ا و   31ا ما ا،وبارس  14-6
. وبل     اغائة 139.2االلوزامات االكووارية، م  ا تاة ،دم وجود لعديتت   اغعاشووووووووات الوقا،دية   اغسوووووووووقبل، بل   

   اغائة ،ندما   أخأل النزام احلا  لوعديتت  ساب اغعاشات الوقا،دية   اال،وبار. 102.7النسبة اغمولة 
 

الضروري،  وبعد لقيي  الكفاية االكووارية لنندوق اغعاشات الوقا،دية اسونوم اخلبيف االكوواري االسوشاري أنه ما ليف 14-7
ما النزام ا ساسس للنندوق نزرا إك أن القيمة  26لسديد الع ز مبوجا اغادم  2017 و  ديسمكاكانون ا 31ا،وبارا ما 

االكووارية للاووووو  لعدت القيمة االكووارية لكل االلوزامات اغتاكمة   اخلطة. وابإل ووووا ة إك الت جتاوزت قيمة ا اووووو    
لل أ اعمعية العامة إك  ريم الوقيي . و   اوووووووووووودور هألا الوقرير،  السوووووووووووووق القيمة االكووارية لتلوزامات اغتاكمة ا،وبارا ما ات

 .26احلك  الوارد   اغادم 
 

بسووووووووووبا النقا االكوواري، إما أثناا العملية اعارية أو بسووووووووووبا إ اا النووووووووووندوق،  زن  26وإاا لزم الل وا إك اغادم  14-8
مد و،ات الع ز اغطلوبة ما كل منزمة ،ضووو سووو  لسوووند إك نسووبة مسووامهات للت اغنزمة   جمموع اغسووامهات اغد و،ة 

ات اغد و،ة للنوووندوق اغشوووت  للمعاشوووات إك النوووندوق خت  السووونوات الثتظ السوووابقة لواريم الوقيي . وبلي جمموع اغسوووامه
مليون دوالر أمريكس  131.56 7( 2018و 2017و 2016الوقا،دية غوظفس ا م  اغوندم خت  السوووووونوات الثتظ السووووووابقة )

 .  اغائة منها 2.23سامه  منزمة ا لألية والزرا،ة بنسبة 
 

متيني دوالر  53.8دوالر أمريكس ) متيني 56.6 ، بل   اغسووووووووووووووامهات اغد و،ة إك النووووووووووووووندوق2019وخت  ،ام  14-9
 .دوالر أمريكسمتيني  58.7 ما يقارب ،2020(. ولبلي اغسامهات اغووقعة اغسونقة   ،ام 2018أمريكس   ،ام 

 
،لى لواووووووووووووووية ابإل اا ما جملس  وز إ اا العضوووووووووووووووية   النووووووووووووووندوق بقرار ما اعمعية العامة للم  اغوندم، بنااس جي 14-10

ا لناحل ما ا  نة نسبية ما جمموع أاو  النندوق   اتريم اإل اا ختنا  نرس النندوق. ولبد   إك اغنزمة العضو سابقس 
ا لتليا موف  ،ليه بني للت اغنزمة والنووووووووندوق. و دد اغبلي ا   النووووووووندوق   الت الواريم، و قس كان ما موظفيها مشووووووووتكس 

لنوووندوق بنااس ،لى لقيي  اكوواري  اوووو  والوزامات النوووندوق   اتريم اإل اان وال يو  لضووومني أي جزا ما ا اوووو  جملس ا
 ال  لزيد ،ا االلوزامات   اغبلي.

 
ويضطل  جملس مراجعس  ساابت ا م  اغوندم مبراجعة سنوية للنندوق وير   لقاريره كل سنة إك جملس النندوق  14-11

واعمعية العامة للم  اغوندم ،ا ،ملية مراجعة احلسووووووووواابت. وينشووووووووور النوووووووووندوق لقارير رب  سووووووووونوية ،ا اسووووووووووثماراله وميكا 
 .www.unjspf.orgاال طتع ،لى هأله الوقارير بزمترم اغوق  

  

file://///hqfile1/cscm/GICM_Ar/DOCS/2019/conf_2019/MX404/www.unjspf.org
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 التزامات اإلجيار التش يلي :15 املالحظة
 

دوالر أمريكس  متيني 7.7مليون دوالر أمريكس ) 9.28كان إمجا  نفقات اإلجيار مبوجا ،قود اإلجيار الوشوووووووووووووو يلية  15-1
، واوول  االلوزامات 2019ديسوومكاكانون ا و   31. و  2019ديسوومكاكانون ا و   31( للسوونة اغنوهية   2018،ام   

دوالر أمريكس  متيني 6.3دوالر أمريكس ) متيني 7.9اامعة لعقود إجيار العقارات ال  سووويو  د عها   السووونوات الت قة إك 
(. وال لشوووووووووووووومول االلوزاموات أدانه معوامتت اإلجيوار اإلميوة. وما اغقرر أن يود   إمجوا  د عوات اإلجيوار اامعوة 2018  ،وام 

 للفتات ،لى الننو الوا : 
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 3,834  4,836 اشهرس  12خت   تم 

 2,415  3,034 ما سنة إك مخس سنواتأكثر 
 2 - أكثر ما مخس سنوات

    
 6,251 7,870 جمموع التزامات اإلجيار

 
 املخصصات وااللتزامات الطارئة :16 املالحظة

 
 لوأل  اغبالي اغمننة للمنزمة ما:  16-1
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   809  296 اغطالبات اغوعلقة ابلعمل ومطالبات أخرى
  

  809 296 جمموع املخصصات وااللتزامات الطارئة
 
 ،لى الننو الوا : 2019وكان  احلركة   اغمننات خت  ،ام  16-2
 

 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون  31

 2018األول 

املبالل  الزايدات
 املخصصة

املبالل 
 املعكوسة

 الرصيد يف
ديسمرب/كانون  31

 2019األول 
      

  296  (749)  (74)   310  809 اغطالبات اغوعلقة ابلعمل ومطالبات أخرى
      

  296  (749)  (74)   310  809 جمموع املخصصات
 

 املطالبات املتعلقة  لعمل ومطالبات أخرى
 

لولقى اغنزمة   إاار ،ملياهتا اعارية العادية، مطالبات لوعل  مبناز،ات خااووووووووووووووة ابلعمل أو العقود. ولعوزم اغنزمة  16-3
الد اع ،ا نفسووووها بشووووكل كامل   مجي  القضووووامت، ليف أن ا وما  لكبد الوزامات لوعل  هبأله الشووووكاوى ليس بعيدا. ويقارب 

 (.2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  1.0دوالر أمريكس ) متيني 0.4اغبلي اإلمجا  للمسائر احملوملة 
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 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة
 

 ، ال لوجد لدى اغنزمة أي د،وم ،القة م  اغورديا.2019ديسمكاكانون ا و   31ا ما ا،وبارس  16-4
 

 التزامات أخرى :17 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

    حالية
 29 29 الوسومتت م  اغوظفني

 385 3,606  ساابت مسونقة الد   أخرى
   

 414 3,635 جمموع االلتزامات احلالية
   

  غح متداولة
 

 15,973 12,065 احلساابت االئومانية اخلااة ابغوظفني
 25,745 25,745 اغا  العاملاندوق رأح 

   
 41,718 37,810 جمموع االلتزامات غح املتداولة

   
 

 42,132 41,445 جمموع االلتزامات األخرى
 

 متثل الوسومتت م  اغوظفني معامتت االستداد الحتاد االئومان اخلا  ابغوظفني. 17-1
 

اغوظفني  ،اومتثل احلسوووووواابت ا خرى اغسووووووونقة الد   الودائ  الواردم ما اغورديا وأقسوووووواط الوأمني اغسووووووونقة نيابة  17-2
 اغوقا،ديا والنشطني   النندوق الدو  للونمية الزرا،ية، وهو إ دى الوكاالت اغشاركة   خطا الوأمني الطيب.

 
موا  اغوعلقة بوشوووووووووووووو يل التليبات الطبية والوأمينية القائمة ،لى االشووووووووووووووتا  ومتثل احلسوووووووووووووواابت االئومانية للموظفني ا  17-3

 للموظفني. 
 

( لقد  سووول  نقدية واجبة الرد إك احلسووواب العام ما أجل متويل 1يومثل ال رة ما اوووندوق رأح اغا  العامل   ) 17-4
( متويل اغنرو ات الطارئة ليف اغدرجة   اغيزانية اعاريةن 2) اغنرو ات اغألكورم   اغيزانية حلني ورود االشتاكات إك اغيزانيةن

( لقد  القروة لللراة ال  قد جييزها االس    االت معينة. وكان اغسووووى اغرخا به   ا اوول لنووندوق رأح اغا  3)
،   ارلف  بزمتدم لقديرات رأح اغا  العامل ،لى الدو  ا ،ضوواا 91ا15مليون دوالر أمريكس، و قا لقرار اغؤمتر  25العامل هو 

اعدد. ويقدم النندوق كالوزام مبا أنه قابل لتستداد للدو  ا ،ضاا ال  لنسنا ما اغنزمة، بعد لنفية أية الوزامات مالية 
 قد لكون متلبة ،لى هأله الدولة. 
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 صندوي رأس املال العامل
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 األمريكية()آبالف الدوالرات 
   

 25,793  25,793 املستوى املرخص به يف بداية وهناية الف ة املالية
   

 25,745  25,745 الرصيد يف بداية وهناية الف ة املالية

 
يسومدم اندوق رأح اغا  العامل خت  هألا و   2019  لنض  أي دولة ،ضو جديدم إك اغنزمة خت  ،ام  17-5

 العام. وإن اغسووى اغرخا به هو جزا ما اشتاكات الدو  ا ،ضاا ويشمل الرايد اغقبو ات ما للت االشتاكات.
 

 االحتياطيات :18 املالحظة
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

  17,559  17,559  ساب اال ويااس اخلا 
  (7,233)  60,938  )اخلسائر(ا ا راب  ليف احملققة ما االسوثمارات

  36,847   (33,199) ا ويااس اغكاسا )اخلسائر( االكووارية
   

 

  47,173 45,298 جمموع االحتياطيات

 
ال رة ما  سووووووووواب اال ويااس اخلا  هو  اية برانمم ،مل اغنزمة ما آار الوكالي  اإل وووووووووا ية ليف اغدرجة    18-1

 81ا13اغيزانية والناشئة ،ا الوقلبات السلبية   العمتت واالجتاهات الوضممية ليف اغدرجة   اغيزانية. وقد  دد قرار اغؤمتر 
 50.3  اغائة ما اغيزانية العاملة الفعلية للفتم اغالية الوالية، مببلي  5اخلا  بنسوووووووبة اغسوووووووووى اغرخا به حلسووووووواب اال ويااس 

 . 2019ديسمكاكانون ا و   31مليون دوالر أمريكس   اتريم 
 
مليون دوالر أمريكس ما  68.2لوعل  اغكاسوووووا ليف احملققة ما االسووووووثمارات ابحلا زات اغوا ة للبي . و  لسووووو يل  18-2

. وقد بلي جزا 2019خت  ،ام  (2018دوالر أمريكس خسوووووووائر   ،ام  متيني 58.3ا راب  ليف احملققة ،ا االسووووووووثمارات )
 متيني 3.4مليون دوالر أمريكس ) 4.2معد  اوور  العمتت ا جنبية اغتاك  ما اخلسووائر ليف احملققة ،ا  ا زات القروة 

(، وقد   لس يلها   كش  بيان ا داا اغا  مبا يوماشى م  اغعاييف 2018ديسمكاكانون ا و   31دوالر أمريكس أراب    
 احملاسبية   الفتم ال  نشأت  يها. ولعود الزمتدم   قيمة ا راب  ليف احملققة إك القيمة السوقية احلالية. 

 
ر االكووارية ،ا الزمتدم أو النقنوووووووووان   القيمة احلالية اللوزام اغنا   احملددم. وقد كان ينوم ا ويااس ا راب  واخلسوووووووووائ 18-3

(   لسوووووووووووو يلها 2018دوالر أمريكس أراب    ،ام  متيني 204.5مليون دوالر أمريكس ) 70.0هنا  خسووووووووووووائر اكووارية بقيمة 
دوالر أمريكس إ وووووا  ما اخلسوووووائر  متيني 4.4، و  لسووووو يل مبلي 2019ديسووووومكاكانون ا و   31خت  السووووونة اغنوهية   

 (   كش  ا داا اغا  يوعل  بنندوق اغد و،ات الوعويضية.2018مليون دوالر أمريكس أراب    ،ام  2.1)
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،  ددت اغنزمة خطأ   لسوو يل اإليرادات ما اغسووامهات الطو،ية واغمولكات واغنشووآت واغعدات، 2019  ،ام  18-4
 2.7دوالر أمريكس، ونقا   القيمووة مبقوودار  متيني 51.8اووا أدى إك زمتدم   لسوووووووووووووو يوول الفووائضا)الع ز( اغتاك  مبقوودار 

التاكمس للخطاا ،لى مجي  الفتات السوووووووووووابقة أمر ليف ،ملس، قد ا  ن حتديد ا ثر دوالر أمريكس، ،لى الووا ، ونزرس  متيني
   إجراا الوعديتت بشكل انيح ،لى اإليرادات ليف اغوز،ة للفتم احلالية.

 
 اإليرادات  :19 املالحظة

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
   التبادلية اإليرادات غح

 498,831 488,803 االش اكات املقررة على الدول األعضاء 
    

   املسامهات الطوعية 
 1,048,481 1,093,943 اشتاكات  ساب ا مانة 

 1,254 510 اشتاكات برانمم ا م  اغوندم اإلحلائس
    

 1,049,735 1,094,453 جمموع املسامهات الطوعية
   

   تبادلية أخرىإيرادات غح 
    

 21 20 اشتاكات ا ،ضاا اغنوسبني
 18,444 19,037 ا نشطة اغمولة بنورم مشتكة

 1,570 1,330 اغسامهات النقدية احلكومية اغناظرم
 50,725 48,620 الوك،ات العينية 

    
 70,760 69,007 جمموع اإليرادات غح التبادلية األخرى

    
 1,619,326 1,652,263 اإليرادات غح التبادليةجمموع 

    
 9,390 8,641 إيرادات عمليات الصرف

 1,628,716 1,660,904 جمموع اإليرادات

 
 ،لى ا،وماد مببلي قيموه 2017ا12وا   اغؤمتر مبقوضووووووووووى قراره االشووووووووووتاكات اغقررم اغسووووووووووونقة ،لى الدو  ا ،ضوووووووووواا.  19-1

،لى حنو ما اقت ه اغدير العام. وقد  2019-2018دوالر أمريكس السوووووووووووووومدامه   برانمم العمل للفتم اغالية  متيني 1 005.6
دوالر  متيني 1 000.6متيني دوالر أمريكس ما اشتاكات الدو  ا ،ضاا ال  لبلي قيموها  5.0بعد خن   أدرج هألا اال،وماد

يورو  متيني 376.4دوالر أمريكس و متيني 541.4أمريكس. ولووووووووأل  هوووووووأله االشوووووووووووووتاكوووووووات ما اشوووووووووووووتاكوووووووات جمزأم إك 
دوالر لكل يورو وا د(. ويعكس الفرق  1.22مليون دوالر أمريكس، بسووووووعر النوووووور  اغعمو  به   اغيزانية، وهو  459.2 )لعاد 

دوالر أمريكس، واغبالي اغقررم مبوجا قرار اغؤمتر وال   متيني 488.8بني االشتاكات الفعلية اغقررم ،لى الدو  ا ،ضاا، وقدرها 
 1.15غوندم، وهو دوالر أمريكس الفرق بني مووسووووا سووووعر اوووور  الدوالر ا مريكس اغعمو  به   ا م  ا متيني 1 005.6لبلي 

 دوالر أمريكس لكل يورو وا د وق  لقدير قيمة ،ننر اليورو   االشتاكات ولطبي  سعر النر  اغعمو  به   اغيزانية.
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،لى لرليا لقسووووووووي  االشووووووووتاكات بني العملوني، واسووووووووومدم هألا  2003،ام  03ا11وقد وا   اغؤمتر مبقوضووووووووى قراره  19-2
. واسوووووووونادا إك جمموع االشوووووووتاكات 2005-2004التليا للمرم ا وك ،ند لقرير اشوووووووتاكات الدو  ا ،ضووووووواا   الفتم اغالية 

، 2019 يكس واليورو لعاماغدرجة ابلدوالر ا مريكس   الكشوووووووو  ا و ، بلي الوقسووووووووي  الفعلس لتشووووووووتاكات بني الدوالر ا مر 
 ،لى الووا (. 2018  اغائة لعام  46  اغائة و 54  اغائة ،لى الووا  ) 46  اغائة و 54نسبة 

 
والوووووودا   وراا اإليرادات ليف الوبووووووادليووووووة ا خرى هو لسوووووووووووووو يوووووول الوووووودخوووووول للم را   اغوكع هبووووووا اغوجودم   رومووووووا  19-3

مليون  22.1مليون دوالر أمريكس ) 21.2( و2018دوالر أمريكس   ،وووام  متيني 27.8دوالر أمريكس ) متيني 26.9 بقيموووة
( للم را   اغوكع هبا   مجي  أحناا العا ن وا نشوووووطة اغمولة بنوووووورم مشوووووتكة هس بنوووووورم أسووووواسوووووية 2018دوالر أمريكس   ،ام 

دوالر  متيني 41.8نمية. ولسووووووووو ل نفقة نزيفم قيموها اغنشوووووووووأم م  البنت الدو  والبنت ا  ريقس للونمية والبنت اآلسووووووووويوي للو
 ( كم را     الوكع هبا. 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 49.9أمريكس )

 
(، 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 0.8مليون دوالر أمريكس ) 0.6واا لبقى ما البضووووووووووووووائ  اغوكع هبا ،ينيا بقيمة  19-4

( إبيرادات الفوائد اغوكع هبا ،لى القرة اغيسوووووور 2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 0.7دوالر أمريكس ) متيني 0.5يوعل  مبلي 
( انو  ما قبل الدو  2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 25.7دوالر أمريكس ) متيني 25.7لنوووندوق رأح اغا  العامل بقيمة 

 سوووواب الفوائد  (  2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 0.7دوالر أمريكس ) متيني 0.5ا ،ضوووواا. ولسوووو ل نفقة نزيفم بقيمة 
( ابسوووومدام معد  خنووو  الو طية الطبية بعد انوهاا اخلدمة. ومتثل البضوووائ  اغوكع هبا 2018%   ،ام 2.9% )2.0حموسوووبة ،لى 
 (. 2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  0.1مليون دوالر أمريكس ما اغمولكات واغنشآت واغعدات ) 0.1ا خرى، 

 
ومتثل إيرادات النووور  أسووواسوووا د عات للمنزمة ،ا منووورو ات لكبدهتا نيابة ،ا أارا  الثة، مبا   الت منزمات  19-5

 دولية أخرى قدم  با خدمات مثل اخلدمات الطبية، والضمان االجوما،س، واخلدمات القانونية واإلدارية.
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 النفقات :20 املالحظة
 

لشوووووووومل اسووووووووونقاقات اغوظفني ولكالي  اغوظفني ا خرى مجي  مسووووووووونقات الوعويض   الكانمم العادي وموظفس  20-1
 اغشروع ما الفئة الفنية و ئة اخلدمات العامة. 

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
   املوظفو وتكاليف املوظفو األخرىاستحقاقات 

 186,583 188,626 الرالا ا ساسس
 49,636 43,916 لسوية مقر العمل

 39,408 33,595 الوأمني الطيب للموظفني
 53,806 56,725 خطة اغعاشات الوقا،دية

 418 407 خطة لعويضات اغوظفني
 6,485 6,032 خطة مد و،ات إ اا اخلدمة 

 3,099 2,855  اية اخلدمةخطة مد و،ات 
 15,510 15,462 منح الوعلي  

 3,177 3,327 اغوظفون اغؤجرون حمليا ليف احملت ني
 7,140 7,113 مسونقات السفر

 1,615 2,152 سداد  ريبة الدخل
 12,850 12,512 بدالت اغعالني

 11,378 11,227 بدالت التكيا واغهام والونقل 
 14,972 13,738 اغوظفني ا خرىاسونقاقات ولكالي  

   
 406,077 397,687 جمموع التكاليف املتعلقة  ملوظفو

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
   االستشاريون

 89,691 92,800 اغعينون دوليا
 84,853 89,720 اغعينون حمليا

 77,313 85,889 اغشاري  الوانيةموظفو 
 3,184 4,219 نفقات اسوشاريني آخريا

   
 255,041 272,628 جمموع االستشاريو

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 تكاليف السفر

 
 

 20,786 22,431 السفر للمهام الرمية
 41,549 46,557 االسوشاريون

 34,607 41,397 اجوما،ات ا جهزم الرائسية
 5,781 5,415 لكالي  سفر أخرى

   
 102,723 115,800 جمموع تكاليف السفر
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ولوضووما اجوما،ات اعهاز الرائسووس الوكالي  اغرلبطة ابلسووفر اغوعل  جبلسووات اغؤمتر واالس وعان االس والل ان  20-2
 الفنية وليفها ما االجوما،ات الدسوورية.

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل

 
 

 9,194 9,120 اغمولكات واغنشآت واغعدات  اهوت 
 1,867 1,558 اسوهت  ا او  ليف اغادية 

   
 جمموع اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة

 لألصول طويلة األجل
10,678 11,061 

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
   نفقات التدريب

 6,552 7,997 أثناا اخلدمة
 33,497 37,126 نفقات الودريا ا خرى 

   
 40,049 45,123 جمموع نفقات التدريب

 
ميثل الودريا أثناا اخلدمة لكالي  الودريا   اغوق  ال  لو    اغكوا احمللس اغونووووووووول مبشووووووووواري  ميدانية. ولشووووووووومل  20-3

للمشوووووووووووووواركة   دورات لدريبية خارج اغوق ، مبا   الت نفقات الودريا ا خرى لكالي  اغواد الودريبية والنفقات اغوكبدم 
 السكا وبد  اغعيشة اليومس.

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 اخلدمات التعاقدية

 
 

 114,590 76,137 اخلدمات
 17,797 24,919 الونليح والنيانة
 9,831 11,400 لكالي  اإلجيار

 49,883 48,093 اغرا   اغوكع هبا ،ينيا
 8,238 13,293 االلناالت ولكنولوجيا اغعلومات

 154,825 159,966 رسائل االلفاق
 11,415 12,303 خدمات موعاقد ،ليها أخرى 

   
 366,580 346,111 جمموع اخلدمات التعاقدية

 
اغكمة ما اغشوواري ، ولشوومل ما بني أمور أخرى اخلدمات اإل نووائية، و،قود متثل اخلدمات بشووكل أسوواسووس العقود  20-4

  اية البيئة، والزرا،ة، وخدمات  اية احملاايل، وخدمات الري، وخدمات منايد ا ما  ولربية ا  ياا اغائية.
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دوالر أمريكس  متيني 28.6مليون دوالر أمريكس ) 39.0لشووووومل رسوووووائل االلفاق بشوووووكل أسووووواسوووووس العنااووووور الواليةن  20-5
دوالر أمريكس  متيني 52.3لووزي  اغوووودختت، والبنيووووة الونويووووة النوووووووووووووو رى للم وم ، و ابلفوووواقووووات ( لوعل 2018،ووووام   
 دوالر أمريكس متيني .26.7، وخلووووودموووووات البنوووووث العلمس واغسووووووووووووووو وووووات (2018دوالر أمريكس   ،وووووام  متيني 49.3)
دوالر أمريكس  متيني 23.4دوالر أمريكس ) متيني 23.4و، لودريا اغسووووفيديا (2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 24.8)

 لوطوير قدرات اغؤسسات العامة الوانية.  (2018  ،ام 
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 املنح والتحويالت األخرى
 

 
 15,377 24,085 الوا  م  احلكوماتالونفيأل 

 8,105 17,477 اغسامهات   ا نشطة اإلدارية اغشتكة للم  اغوندم

 - 8,880 الونويتت النقدية
 699 401 اغنح والونويتت ا خرى

   
 24,181 50,843 جمموع املنح والتحويالت األخرى

 
ا إك شركاا العلميات لونفيأل أجزاا ما اغشاري ، أو اغشاري  اب موا  احملولة سلفس ويرلبا الونفيأل الوا  م  احلكومات  20-6

لكملها، اغوكلة إك منزمة ا لألية والزرا،ة. ولوعل  الونويتت النقدية بوقد  الد،  للمسووووووووووووفيديا اغؤهلني، الألي يوضوووووووووووما 
 مليون دوالر أمريكس ،لى الووا .  6.33و مليون دوالر أمريكس 2.55حتويتت نقدية مشرواة وليف مشرواة لبلي 

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 اللوازم واملواد االستهالكية املستخدمة

 
 

 3,614 3,562 اغرا  
 5,031 4,134 لكالي  ايانة ولش يل اغركبات

 151,689 198,901 اغمزوانت اغوز،ة
 2,420 414 اغمزوانت اغبا،ة

    -   1  اغمزوانت اغشطوبة
 14,876 15,928 اللوازم واغواد االسوهتكية

   
 177,630 222,940 جمموع اللوازم واملواد االستهالكية املستخدمة

 
مليون دوالر أمريكس كنفقات  48.1، 2019ديسوووووووووووووومكاكانون ا و   31لكبدت اغنزمة خت  السوووووووووووووونة اغنوهية    20-7

مليون دوالر أمريكس للمعوووودات القووووابلووووة لتهوت   16.1(، و2018مليون دوالر أمريكس   ،ووووام  30.1للنبووووااتت والبووووألور )
دوالر أمريكس   ،ووووام  متيني 3.7دوالر أمريكس للموووودم ) متيني 17.5(، و2018دوالر أمريكس   ،ووووام  متيني 10.8)

 متيني 16.7(، و2018دوالر أمريكس   ،وووووام  متيني 12.7دوالر أمريكس  ،ت  احليواانت ) متيني 21.9(، و2018
دوالر للوازم وا دوات اغيووودانيوووة  متيني 10.3(، و2018مليون دوالر أمريكس   ،وووام  28.0) دوالر للوازم الطبيوووة والبيطريوووة

دوالر  متيني 17.6دوالر أمريكس للدوات الزرا،يوووة ) متيني 23.5(، و2018دوالر أمريكس   ،وووام  متيني 5.6ا خرى )
(. و  إدراج هأله 2018مليون دوالر أمريكس   ،ام  8.0مليون دوالر أمريكس للثروم احليوانية ) 8.0( و2018أمريكس   ،ام 

 الوكالي   ما  ئة فاغمزوانت اغوز،ةف.
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 النفقات األخرى
 

 
 803 5,560 اغمننات واغراودات

 137 285 اغمننات لتلوزامات الطارئة
 (2,068)  4,422 ا راب  واخلسائر االكووارية

 1,691 1,928 الوأمني
 1,096 1,246 الرسوم اغنر ية

 45,998 27,608 ا خرىمناري  الوش يل 
   

 47,657 41,049 جمموع النفقات األخرى

 
إك إ،ادم قياح الو ييفات   اال تا ات اغالية والدمي را ية اغوعلقة  2019ولعود اخلسائر االكووارية اغبلي ،نها   ،ام  20-8

ق مشووووواري  لتإ  دم لزيااك و  إ م اغقاا  بنوووووندوق اخلطة الوعويضوووووية. ويعزى االخنفاة   منووووورو ات الوشووووو يل ا خرى 
م ،نها اال،تا  بنفقات النووووووووووندوق االسوووووووووووئما ، مبا أن اغشوووووووووورو،ات ال  ل ل  لراوووووووووودم نقدية يو  سوووووووووودادها للماحنني ينو

( لوعويض اإليرادات اغنوووووووووووووووا بووة 2018دوالر أمريكس   ،ووام  متيني 32.3، و2019دوالر أمريكس   ،ووام  متيني 16.7)
 اغس لة   الفتات السابقة.

 
 اإليرادات والنفقات غح التش يلية :21 املالحظة

 
 إيرادات االستثمار

 
متثل إيرادات االسوووووثمارات اغسوووو لة  ووووما اإليرادات والنفقات ا خرى، العوائد احملققة ،لى  ا زات االسوووووثمارات  21-1

احملوفا هبا للوباد  الو اري واالسوووووووووووثمارات اغوا ة للبي ، مبا   الت جزا النقد والنقد اغعاد  الألي   إ،ادم ختنووووووووووينووووووووووه   
 وما يعادبا، وكأللت اخلسارات   القيمة العادلة للنكو  اغالية اغشوقة.  كش  اغركز اغا  إك اغبالي النقدية

 
ميثل اووووووووووا  العائدات اغوألية ما  ا زات االسوووووووووووثمارات احملوفا هبا للوباد  الو اري واالسوووووووووووثمارات اغوا ة للبي    21-2

 .2019اإليرادات، ابإل ا ة إك أراب  وخسائر القيمة السوقية ال  حتقق    
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   العائدات على االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري

 19,750 29,777 إيرادات الفوائد
 1,530 3,506 ا راب ا)اخلسائر( ما الونري 

 (1,485) (820) الرسوم واغعامتت
 2,261 (585) ا راب  ليف احملققة

   
 22,056 31,878 جمموع العائدات على االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري

    
   العائدات على االستثمارات املتاحة للبيع

 9,654 10,052 إيرادات الفوائد وا راب 
 3,047 (7,665) أراب ا)خسائر( ار  العمتت ا جنبية ليف احملققة

 3,888 (8,532) ا راب ا)اخلسائر( ما الونري 

 (1,155) (1,140) الرسوم واغعامتت 
   

 15,434 (7,285) جمموع العائدات على االستثمارات املتاحة للبيع
    

   اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة
 (2,288) 917 اغالية اغشوقة)اخلسائر(ا ا راب    القيمة العادلة للنكو  

   
 (2,288) 917 جمموع )اخلسائر(/األر ح يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة

    
 35,202 25,510 جمموع إيرادات االستثمارات

 
،  ق  النهم اغونفا وقليل اغماارم   االسوثمار الألي البعوه اغنزمة وبيئة الفائدم   الوالمتت 2019و  ،ام  21-3

  اغائة   ،ام  1.98  اغائة ) 2.44اغوندم، كان العائد السنوي ،لى  ا زة االسوثمارات احملوفا هبا للوباد  الو اري 
 اغائة.   0.24يو اوز العائد القياسس البالي  (، مبا2018

 
ومتثل  ا زة االسوثمارات اغوا ة للبي  ا او  اغتاكمة ال  و ع  جانبا ،لى مدى ،قود لومويل  نة اغنزمة  4-21

ما االلوزامات اغوعلقة ابغوظفني. وحتدد سياسة االسوثمار احلالية ختنيا ا او  االستالي ية للنا زة الطويلة ا جل بننو 
  اغائة ما اإليرادات الثابوة. وجزا اإليرادات الثابوة ابليورو،    ني أن السندات ابلدوالر  50و  اغائة ما السندات  50

  اغائة، مقابل ،ائد  12.8 قدره ا سنومتس ،ائدس  2019ا مريكس. وقد  قق   ا زة االسوثمارات اغوا ة للبي  خت  ،ام 
   اغائة. 14.04قياسس قدره 

 
 أر ح وخسائر النقد األجنيب

 
( الفروق   2018دوالر أمريكس   ،ام  متيني 7.3مليون دوالر أمريكس ) 3.1ميثل اا  اخلسائر للنقد ا جنيب البالي  21-5

الككى . وقد نشأت ال البية 2019ديسمكاكانون ا و   31اا  أسعار النر  اغوكبدم ما قبل اغنزمة خت  السنة اغنوهية   
 لفروق أسعار النر  ما جزا اشتاكات الدو  ا ،ضاا ابليورو وإ،ادم لقيي  ا او  اغالية واخلنومات   اتريم الكش .
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 إيرادات ونفقات
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 (14,522) (20,621) نفقات الفوائد
 (37,272) (38,631) لكالي  الفوائد لتلوزامات اغوعلقة ابغوظفني

    
 (51,794) (59,252) جمموع إيرادات /)نفقات( الفوائد

 
يو  حتمل نفقات متويل اغنزمة   ال الا   ما يوعل  ابخلطا اخلااووووووووووووووة ابغوظفني. ومتثل هأله النفقات الزمتدم    21-6

 االسونقاقات احملددم  ن الفوائد هس أقرب بفتم وا دم إك الوسوية.القيمة احلالية اللوزام 
 

 الصكوك املالية :22 املالحظة
 

معلومات ،ا لعرة اغنزمة غمول  اغماار والسوووووووووياسوووووووووات والعمليات لقياح وإدارم اغماار،  اغت زة هقدم هألل 22-1
 وإدارهتا لرأح اغا . كما يو  إدراج اإل نا ات الكمية   هأله الكشو  اغالية.

 
 قيمة الصكوك املالية

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 القيمة العادلة   
 والقيمة الدف ية

 القيمة العادلة
 والقيمة الدف ية

   

   األصول املالية

 454,353  594,459  النكو  اغالية احملوفا هبا للوباد  الو اري

 480,370 552,042 النكو  اغالية اغوا ة للبي 

 235,491 231,986 اغسونقات ما اغعامتت ليف الوبادلية

 4,112 5,303 اغسونقات ما معامتت النر 

 11,351 13,111 أاو  أخرى

 961,939 997,900 اغبالي النقدية وما يعادبا

   

 2,147,616 2,394,801 جمموع األصول املالية

    

   االلتزامات املالية

 1,610 694 النكو  اغالية اغشوقة

 170,791 214,729 احلساابت اغسونقة الد   والتاكمات

 1,408,383 1,524,876 الوزامات أخرى

   

 1,580,784 1,740,299 جمموع االلتزامات املالية
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يو  إدراج القيمة العادلة للاووووووووووووووو  وااللوزامات اغالية ابغبلي الألي ميكا لباد  النووووووووووووووت مقابله   معاملة  الية بني  22-2
أو الونووووووفية. وإن القيمة العادلة والقيمة الد تية حلا زة االسوووووووثمار هس نفسووووووها أارا  رالبة، رت  ،مليات البي  القسووووووري 

  ا حمددم للوسوووووي . ويسوووووث  بند فااللوزامات ا خرىف البنود ليف النقدية مثل السوووول  ومسووووونقات اإلجازات السوووونوية ال  
 يو  لسويوها ،لى اغدى القنيف مبد و،ات نقدية.   
 

 لسومدم ا ساليا واال تا ات الوالية لوقدير القيمة العادلة:  22-3
 

لقارب القيمة الد تية للنقد والودائ  قنوووووووووووويفم ا جل، واغسووووووووووووونقات الو ارية، وا اووووووووووووو  وااللوزامات احلالية  (1)
 ا خرى بسبا االسونقاقات قنيفم ا جل بأله النكو ن

 
يو  لقيي  اغعدالت الثابوة اويلة ا جل واغسوووووووووووووونقاتاالقروة مبعدالت مو يفم ما قبل اغنزمة اسوووووووووووووونادا إك  (2)

معاييف مثل أسووووووووووووووعار الفائدم، و،وامل اغماار اخلااووووووووووووووة ابلبلدان احملددم، واعدارم االئومانية الفردية للعمتا، 
اال،وبار اغمنوووونووووات خلسووووائر هأله اغسووووونقات وخنووووائا اغماار. وبناا ،لى هألا الوقيي ، يو  ا خأل بعني 

،  زن القيمة الد تية بأله 2019ديسوووووووووووووومكاكانون ا و   31وأسووووووووووووووعار الفائدم اغرلبطة ابلسوووووووووووووووق. وكما   
 اغسونقات واا  اغمننات، ال ختول  جوهرمت ،ا القيمة العادلة احملوسبة بان

 
ة هبا ،لى ،روة ا سوووعار   اتريم الكشووو . ولقدر القيمة لسووووند القيمة العادلة للوراق والسوووندات اغعرو ووو (3)

العادلة للنووووووووووكو  ليف اغعرو ووووووووووة، والقروة ما البنو ، وااللوزامات اغالية ا خرى، وااللوزامات مبوجا ،قود 
الومويول، وكوأللوت االلوزاموات اغواليوة ليف اغووداولوة ا خرى، ،ا اري  خنوووووووووووووو  الوود قوات النقوديوة اغسوووووووووووووووقبليوة 

 معدالت موا ة  اليا للديون بشروط وخماار واسونقاقات موبقية ااثلة. ابسومدام 
 

 لسومد القيمة العادلة للاو  اغالية ما أسعار السوق اغدرجة   ا سواق النشطة.  (4)
 

 التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة
 

ميثل الوسووووولسووووول ابرمس للقيمة العادلة لنوووووني  لسوووووعيف السووووووق لإلشوووووارم إك السوووووهولة النسوووووبية ال  ميكا حتقي  قيمة  22-4
 االسوثمارات احملوفا هبا ما ختبا. 

 
ولسوووووووووووومدم اغنزمة الوسووووووووووولسووووووووووول ابرمس الوا  لونديد القيمة العادلة للنوووووووووووكو  اغالية واإل نوووووووووووا  ،نها  سوووووووووووا  22-5

 الوقيي :  أسلوب
 

 : ا سعار اغعرو ة )ليف اغعدلة(   ا سواق النشطة للاو  واخلنوم اغطابقة. 1اغسووى  (1)
 

يوعل  اب اووو   القابلة للراوود   ما 1: اغدختت ما ليف ا سووعار اغعرو ووة اغندرجة   اغسووووى 2اغسووووى  (2)
 م ما ا سعار(.أو اخلنوم، إما بنورم مباشرم )أي كأسعار( أو ليف مباشرم )أي مسومد

 
لسوووووووند إك  : الوقنيات ال  لسووووووومدم مدختت با أتثيف كبيف ،لى القيمة العادلة اغسوووووو لة وال  ال3اغسووووووووى  (3)

 بياانت سوق ميكا رادها. 
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ل البية النوووووووكو  اغالية غنزمة ا لألية والزرا،ة أسوووووووعار معرو وووووووة   ا سوووووووواق النشوووووووطة وهس لنووووووون  ،لى أ ا ما  22-6
 نه ميكا راوود قيموها العادلة إما مباشوورم )كسووعر(،  2. ولنوون  النووكو  اغشوووقة فالعلنيةف ،لى أ ا ما اغسووووى 1 اغسووووى

لقياح القيمة العادلة ما  2 أو بشووكل ليف مباشوور )بعد أن لسووومد ما ا سووعار(ن ولوكون النووكو  اغدرجة حت   ئة اغسووووى
 بية و،قود اغشوقات   احلا زات ال  لدار ما اخلارج. العقود اآلجلة لونواات العمتت ا جن

 
 الصكوك املالية  لقيمة العادلة

 
 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى  
     

     األصول احلالية

  594,459  - -  594,459  الع ز ا او  اغالية ابلقيمة العادلة ما خت  الفائض أو

 552,042 - - 552,042 ا او  اغالية ابلقيمة العادلة ما خت  ا سه 
      

     اخلصومات احلالية
 (694) - (694) - النكو  اغالية اغشوقة

      
 1,145,807 - (694) 1,146,501 جمموع الصكوك املالية  لقيمة العادلة

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 الدوالرات األمريكية()آبالف 

 اجملموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى  
     

     األصول احلالية

 454,353 - - 454,353 ا او  اغالية ابلقيمة العادلة ما خت  الفائض أو الع ز

 480,370 - - 480,370 ا او  اغالية ابلقيمة العادلة ما خت  ا سه 
      

     اخلصومات احلالية
 (1,610) - (1,610) - النكو  اغالية اغشوقة

      
 933,113 - (1,610) 934,723 جمموع الصكوك املالية  لقيمة العادلة

 
 31 لقياح القيمة العادلة خت  الفتم اغشووووووووووومولة ابلوقرير ال  لنوهس   2و 1  يكا هنا  حتويتت بني اغسووووووووووووويني  22-7

 . 2019ديسمكاكانون ا و  
 

 املخاطر املالية للمنظمة
 

و ع  اغنزمة سياسات إلدارم اغماار و قا للقوا،د واللوائح اغالية اخلااة هبا. واغنزمة معر ة امو،ة مونو،ة ما  22-8
اغماار اغالية، مبا   الت خماار السووووق )اووور  العمتت ا جنبية وأسوووعارها(، والسووويولة، ومعد  الفائدم، وخماار االئومان. 

مار   اغنزمة هو لعزي  العائد ،لى اغدى الطويل للنا زة. ولنزر اغنزمة   لعزي  وإن ابد  الرئيسوووووووس لسوووووووياسوووووووة االسووووووووث
 العوائد اغعدلة  سا اغماار واسومدام اغعاييف اغعمو  هبا لوقي  أداا مدير االسوثمار. 
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 إدارة املخاطر املالية
 
لدير اغنزمة اغماار اغالية اغرلبطة ابسووووووووووثماراهتا ،ا اري  و ووووووووو  خطوط لوجيهية اوووووووووارمة غديري ا اوووووووووو . وقد  22-9

ولضووووما وظيفة اخلزانة و ووووع  عنة االسوووووثمار هأله اخلطوط الووجيهية مبسووووا،دم البنت الدو ، أي اغسوووووشووووار الف  للمنزمة. 
بة النشوووووووووطة الموثا  مدير االسووووووووووثمار با. وحتدد اخلطوط الووجيهية لتسووووووووووثمار ما خت  اغراق اخلطوط الووجيهيةااللوزام هبأله 

جتري مؤسوووسوووات  مسوووووى لعرة اغدراا لفئات ا اوووو  وجودم االئومان واالحنرا ات احملوملة ،ا اغعاييف. وابإل وووا ة إك الت،
ا اسووتالي يسا لومنوويا ا اووو  ابلنسووبة إك االسوووثمارات ليف اع ارية   إاار دراسووة ا اووو  واخلنوووم. مومنوونووة اسوووعرا ووس

. وقدم  النوائم إك عنة االسوووثمار   أواخر 2018وجتري ،مليات االسوووعراة كل مخس سوونوات لقريبسا وكان آخرها   سوونة 
 ، وهس اآلن قيد اغراجعة غعر ة الو ييفات احملوملة   لوزي  ا او .2018،ام 
 

 خماطر أسعار العمالت األجنبية
 

يق  اغقر الرئيسووووووووووس للمنزمة   منطقة اليورو وللمنزمة مكالا ميدانية ،لى اغسووووووووووووى العاغس،  يث لوكبد نفقات  22-10
ابلعمتت احمللية. ونوي ة لأللت، هنا  قدر كبيف ما نفقات اغنزمة ابلعمتت ا خرى )بشووووكل رئيسووووس اليورو(، وابلوا   ز ا 

اشوووووئة ،ا الوقلبات   أسوووووعار اووووور  العمتت. وما أجل الومفي  ما خماار معر وووووة غماار اووووور  العمتت ا جنبية الن
بوقيي  جزا ما اشووووووووووووتاكات  2003أسووووووووووووعار العمتت ا جنبية اغرلبطة بنفقات الكانمم العادي ابليورو، بدأت اغنزمة   ،ام 
بعملوني، دخل  اغنزمة   ،مليات  الدو  ا ،ضاا ابلدوالر ا مريكس وجزا آخر ابليورو. وم  بدا العمل بنزام االشتاكات

مقايضة الدوالرااليورو م  اغنار  اغقابلة لومويل الوأخيف   حتنيل اشتاكات الدو  ا ،ضاا ابليورو. ونزرا للومثيل اع را  
ا مريكس  للمنزمة   مجي  أحناا العام، حتوفا اغنزمة حبد أدىن ما ا اوووووووووووووو  ابلعمتت احمللية، ولديها  سووووووووووووواابت ابلدوالر

 . واليورو والعمتت ا خرى   اغقر
 

وابإل ا ة إك الت، لولقى اغنزمة اغسامهات الطو،ية ابلدوالر ا مريكس والعمتت ا خرى. وحتو  اغنزمة ،موما  22-11
سامهات الطو،ية ابلدوالر هأله اغبالي إك الدوالر ا مريكس  ور للقيها للموا . ولو  اغنرو ات   إاار اغشاري  اغمولة ما اغ

ا مريكس والعمتت ا خرى. وحتو  ا موا  ابلدوالر ا مريكس احملوفا هبا إك العملة احمللية، ،ند الضرورم، لولبية الوزامات 
 اغنزمة. وال لسومدم أي اكو  مالية مشوقة للومفي  ما اغماار اغرلبطة هبا. 

 
للاو  وااللوزامات اغالية اخلااة ابغنزمة واغقومة ابلعملة ا جنبية، متمجة إك الدوالر   ما يلس القيمة الد تية  22-12

ميكا حتويلها  ا مريكس    اية العام. وبعض ا او  اغالية مقومة بعمتت اعبة االسومدام )،متت منعدمة السيولة( ال
 :بسهولة إك الدوالر ا مريكس
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 2019ديسمرب/كانون األول  31 األمريكية()آبالف الدوالرات 

الدوالر  
 األمريكي

عمالت  اليورو
 أخرى

منعدمة 
 السيولة

 اجملموع

       
  997,900   56   13,437  (3,246)   987,653  اغبالي النقدية وما يعادبا

  594,459  - - -  594,459  اسوثمارات حموفا هبا للوداو  الو اري
  552,042  -  161,268   123,184   267,590  موا ة للبي اسوثمارات 

  (694) - (71,528)   168,510  (97,676)  اكو  مالية مشوقة
      

  2,143,707   56   103,177   288,448   1,752,026  جمموع األصول املالية
 

  2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
الدوالر 
 األمريكي

عمالت  اليورو
 أخرى

منعدمة 
 السيولة

 اجملموع

       
 961,939 (135) 56,123 80,765 825,186 اغبالي النقدية وما يعادبا

 454,353 - - - 454,353 اسوثمارات حموفا هبا للوداو  الو اري
 480,370 - 141,374 115,937 223,059 اسوثمارات موا ة للبي 
 (1,610) - (61,058) 158,510 (99,062) اكو  مالية مشوقة

      
 1,895,052 (135) 136,439 355,212 1,403,536 جمموع األصول املالية

 
ا لنر  العمتت ا جنبية ولبادبا إلدارم الود قات النقدية  رادم العمتت ا جنبية ،لى اغدى لعقد اغنزمة ،قودس  22-13

ديسوووووووووووومكاكانون ا و   31و 2019ديسوووووووووووومكاكانون ا و   31القنوووووووووووويف للند ما خماار معامتت العمتت ا جنبية. و  
 ا. و  إدارهتا داخليس ،   يكا هنا  أو اع مشوقة مفوو ة، م   ا زات االسوثمار ال  ل2018

 
ا للمطوط الووجيهية لتسووووووووووووثمار اغو وووووووووووو،ة لكل  ا زة يو  إدارهتا خارجيا، يسوووووووووووومدم مديرو االسووووووووووووثمارات و قس  22-14

اخلارجيون ،قود النقد ا جنيب اآلجلة إلدارم خماار العمتت لفئات النقد  ووووووووووووووما كل  ا زة. وقد   إ،ادم لنووووووووووووووني  القي  
، ال  كان  مو وووووو،ة 2018ديسووووومكاكانون ا و   31و 2019ديسووووومكاكانون ا و   31النوووووا ية بأله النوووووكو ، كما   

لو طية خماار النووووور  ا جنيب   احلا زات االسووووووثمارية اغوا ة للبي ، إك فالنوووووكو  اغالية اغشووووووقةف   كشووووو  اغركز اغا ، 
 يلس: ما وهس موجزم  
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 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
املش ى/املبلل صايف املبلل 

 املباع
العمالت املش اة 
مقدما ) لعملة 

 احمللية(

العمالت 
املش اة 
مقدما 

) لدوالر 
 األمريكي(

األر ح/ 
)اخلسائر( 
غح احملققة 
) لدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
املباعة مقدما 

) لعملة 
 احمللية(

العمالت 
املباعة مقدما 

) لدوالر 
 األمريكي(

األر ح/ 
( )اخلسائر

غح احملققة 
) لدوالر 
 األمريكي(

جمموع 
األر ح/ 

)اخلسائر( غح 
احملققة 

) لدوالر 
 األمريكي(

        
 (109) (201)  (5,831)  (8,289)   92   2,963   4,213  الدوالر االستا 
 (76) (130)  (6,840)  (8,869)   54   2,671   3,464  الدوالر الكندي
 (38) (38)  (3,202)  (21,250)   -   -   -  الكرونة الداحلركية 

 (2,756) (3,099)  (67,197)  (50,678)   343   12,490   9,423  اإلستلي اعنيه 
 3 (28)  (1,808)  (1,749)   31   1,650   1,596  الفرنت السويسري

 2,388 (216)  (20,853)  (18,553)   2,604   189,363   168,379  اليورو

 30  60  (6,484)  (703,910)  (30)   3,895   422,877  الني اليااب 

 (6) (60)  (1,623)  (14,259)   54   1,613   14,175  الكرونة النروجيية

 (48) (191)  (4,006)  (5,936)   143   2,933   4,346  الدوالر النيوزيلندي

 (76) (157)  (5,909)  (55,212)   81   3,206   29,963  الكرونة السويدية

 -  -  (165,361)  (165,361)   -   67,686   67,686  الدوالر ا مريكس

 (6) (42)  (1,417)  (26,846)   36   1,294   24,508  البيزو اغكسيكس

 -  -   -   -  -   72   563  دوالر هوني كوني
         

 (694) (4,102) (290,531)    3,408  289,836  اجملموع

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 صايف املبلل املش ى/املبلل املباع
العمالت املش اة 
مقدما ) لعملة 

 احمللية(

العمالت 
املش اة 
مقدما 

) لدوالر 
 األمريكي(

األر ح/ 
)اخلسائر( 
غح احملققة 
) لدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
املباعة مقدما 
) لعملة 
 احمللية(

العمالت 
املباعة مقدما 
) لدوالر 
 األمريكي(

األر ح/ 
)اخلسائر( 
غح احملققة 
) لدوالر 
 األمريكي(

جمموع 
األر ح/ 

)اخلسائر( غح 
احملققة 

) لدوالر 
 األمريكي(

        
 27  103  (5,955)  (8,456)  (76)   3,299   4,684  الدوالر االستا 
 192  232  (5,114)  (6,982)  (40)   1,251   1,708  الدوالر الكندي
 102  102  (3,257)  (21,224)   -   -   -  الكرونة الداحلركية 

 1,399  1,626  (58,758)  (46,093)  (227)   14,593   11,447  اإلستلي اعنيه 
 1  3  (600)  (591)  (2)   598   589  الفرنت 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 اليااب 

 (3)  15  (595)  (5,145)  (18)   755   6,531  الكرونة النروجيية
 (16) (20)  (2,569)  (3,829)   4   1,650   2,460  النيوزيلنديالدوالر 

 19  16  (4,649)  (41,150)   3   217   1,919  الكرونة السويدية
 -  -  (152,816)  (152,816)   -   53,754   53,754  الدوالر ا مريكس
 -  2  (236)  (4,657)  (2)   276   5,441  البيزو اغكسيكس

         
 (1,610) 2,052 (256,463)   (3,662)  254,852  اجملموع
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يو  الونوط ابلنقد ا جنيب ،لى لكالي  ا جور   اغسوووووووووووووووقبل ما جانا اغنزمة ما خت  االسوووووووووووووووفادم ما نزام  22-15
االشوووووووووووووتاكات بعملوني. وابلوا ،  زن اغنزمة ال لسوووووووووووووومدم النوووووووووووووكو  اغالية للومفي  ما خماار العمتت ا جنبية اغرلبطة 

ية للونوط ما خماار العمتت ا جنبية ،لى اغسووونقات. ولنشووأ خماار بوكالي  الروالا. وال لسووومدم اغنزمة النووكو  اغال
اوووور  العمتت أيضووووا نوي ة لتخوت ات   لوقي  لسوووو يل اغسووووونقات واسوووووتم النقد أو الد عات    تات ال قة. ويو  

 لباد  أي نقود ابلعمتت ا خرى ليف الدوالر ا مريكس   السوق الفورية. 
 

 مخماطر أسعار األسه
 

خماار أسوووووعار ا سوووووه  هس خماار االخنفاة   قيمة سوووووند ما  أو  ا زة، وهس لعومد ،لى لقلا السوووووندات اغالية  22-16
احملوفا هبا   احلا زة. ولسوووعى اغنزمة إك احلد ما هأله اغماار ما خت  احلفال ،لى  ا زات اسووووثمار للسوووه  مونو،ة. 

ا سوووه  لدى اغنزمة كما    اية الفتم،  ضوووت ،ا لوزي  ا اوووو  بني أنواع االسووووثمارات ويبني اعدو  أدانه لنوي   ا زات 
  ال  لو  إدارهتا خارجياس:
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 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 القطاع
األر ح/  التكلفة

اخلسائر غح 
 احملققة

القيمة 
 السوقية

 السوي ال اكمات
يف ذلك  مبا

 ال اكمات

 األسهم 
% 

 % اجملموع

        
        األسهم 

 %2 %11  30,807  29  30,778  6,812  23,966 السل  الكمالية 
 %2 %8  23,315  24  23,291  1,281  22,010 السل  االسوهتكية

 %1 %5  13,359  13  13,346  48  13,298 الطاقة
 %3 %13  38,228  52  38,176  5,029  33,147 اغا 

 %2 %12  34,210  23  34,187  4,767  29,420 الر،اية الننية
 %2 %9  26,561  14  26,547  2,314  24,233 الننا،س

 %3 %16  47,023  9  47,014  18,306  28,708 لكنولوجيا اغعلومات
 %1 %6  16,073  26  16,047  1,720  14,327 اغواد

 %1 %5  13,166  8  13,158  715  12,443 البوراةا سه  اغوداولة   
 %2 %8  24,577  21  24,556  4,163  20,393 خدمات االلناالت

 %1 %5  14,720  59  14,661  1,354  13,307 اغرا  
 %1 %2  6,974  25 6,949  671  6,278 العقارات
 %0 %0  254  254  -  -  - الضرائا
 %0 %0  69  -  69  37  32 أخرى

 %0 %0  (141)  -  (141)  -  (141) اسونقاق الرسوم 
        

  %21 %100  289,195  557  288,638  47,217  241,421 جمموع األسهم
       

        غح األسهم

 %63   861,517  3,654  857,863  10,416  847,447 الدخل الثاب 
 %16   219,227  281  218,946  276  218,670 اغبالي النقدية وما يعادبا 
 %0   (694)  -  (694)  (694)  - النكو  اغالية اغشوقة

        
 %79   1,080,050  3,935  1,076,115  9,998  1,066,117 جمموع غح األسهم

         
 جمموع األسهم يف احلافظات

 االيت تدار خارجي  

1,307,538  57,215  1,364,753  4,492  1,369,245   100% 
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 التكلفة القطاع
األر ح/ 

اخلسائر غح 
 احملققة

القيمة 
 السوقية

 ال اكمات
 السوي

يف ذلك  مبا
 ال اكمات

 ألسهما
% 

 % اجملموع

        
        األسهم 

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

 %1 %7  16,828  53  16,775  (911)  17,686 السل  االسوهتكية
 %1 %5  11,239  26  11,213  (1,506)  12,719 الطاقة

 %2 %15  34,763  34  34,729  (3,593)  38,322 اغا 
 %2 %15  34,254  37  34,217  793  33,424 الر،اية الننية

 %1 %9  22,192  23  22,169  616  21,553 الننا،س

 %2 %14  31,746  28  31,718  5,288  26,430 لكنولوجيا اغعلومات

 %1 %5  12,156  10  12,146  (844)  12,990 اغواد
 %1 %5  11,076  13  11,063  (86)  11,149 ا سه  اغوداولة   البوراة

 %1 %8  18,060  73  17,987  850  17,137 خدمات االلناالت
 %0 %5  12,128  52  12,076  279  11,797 اغرا  

 %0 %2  7,254  52  7,202          (347)  7,549 العقارات
 %0 %0  301  301 - - - الضرائا

 %0 %0  (152)  -  (152)  -  (152) اسونقاق الرسوم 
        

 %13 %100  234,109  742  233,367  2,138  231,229 جمموع األسهم
        

        غح األسهم

 %38   704,681  3,325  701,356  (5,053)  706,409 الدخل الثاب 
 %49   883,445  105  883,340  902  882,438 اغبالي النقدية وما يعادبا 
 %0  (1,610)  -  (1,610)  (1,610)  - النكو  اغالية اغشوقة

        
 %87   1,586,516  3,430  1,583,086  (5,761)  1,588,847 جمموع غح األسهم

         
 جمموع األسهم يف احلافظات

 اليت تدار خارجيا
 

1,820,076  (3,623)  1,816,453  4,172  1,820,625   100% 
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 خماطر أسعار الفائدة
 

خماار أسعار الفائدم هس خماار لقلا القيمة العادلة أو الود قات النقدية اغسوقبلية للنكو  اغالية، بسبا الو يفات  22-17
  أسعار الفائدم   السوق. ولسعى اغنزمة للننو  ،لى معد  ،ائد لنا سس   السوق ،لى  ا زات اسوثماراهتا، ليف أن 

 السيولة مقابل معد  العائد. هنا  لشديد ،لى احلفال ،لى رأح اغا  و 
 

 ا زات  ويسووووووند أ   االسووووووثمار ،لى ا وياجات اغنزمة اغووقعة للسووووويولة، مبا   الت شووووورط أن ابد  الرئيسوووووس ما 22-18
 اغنزمة اغوا ة للبي  ليف اغوداولة هو متويل  نوووووة اغنزمة ما االلوزامات اغوعلقة ابغوظفني. و  هألا السوووووياق، ولبعا لنهم اغنزمة

 2.44،  نووول  اغنزمة ،لى ،ائد إمجا  بقيمة 2019احملا ا واحلألر واغنمفض اغماار، والزرو  السوووائدم   السووووق   ،ام 
  اغائة للمؤشووووووووووور،    ني أن احلا زة ليف اغوداو  هبا اغنووووووووووونفة  2.20( مقابل 2018  اغائة   ،ام  1.98سووووووووووونة )  اغائة لل

  اغائة بسوووبا مزيم ما ا داا اغعاكس للسووووق وسوووعر  14.04  اغائة مقابل مؤشووور قياسوووس قدره  12.80كموا ة للبي  رحب  
 .  يفات   أسعار الفائدم اغوعلقة اب او  اغالية اغعومة واات الدخل الثاب ار  العمتت ا جنبية. ولوعرة اغنزمة للو

 
 خماطر االئتمان

 
لشيف خماار االئومان إك خماار ختل  الطر  اغقابل ،ا الو اا ابلوزاماله الوعاقدية، ال  قد لؤدي إك خسائر مالية  22-19

للمنزمة، وهس لنشأ بشكل رئيسس ،ا االسوثمارات والقروة واغسونقات واغبالي النقدية وما يعادبا. واحلد ا قنى للوعرة 
 هو كالوا : 2018ديسمكاكانون ا و   31و 2019ن ا و  ديسمكاكانو  31غماار االئومان   

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
  701,356  857,863 االسوثمارات 

  961,939   997,900  اغبالي النقدية وما يعادبا 
  235,491   231,986  الوبادليةاغسونقات ما اغعامتت ليف 

  4,112  5,303 اغسونقات ما معامتت النر 
  11,351  13,111  أاو  أخرى 

   
  1,914,249 2,106,163 احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان 

 
 السياسة التنظيمية املعنية  لصكوك املالية املسموح هبا 

 
ب ية إدارم خماار االئومان، لقّي  اغنزمة اعدارم االئومانية للارا  ال  لسووووووثمر معها، بناا ،لى سوووووياسوووووة االسووووووثمار  22-20

ال  حتد ما االسوووثمارات   أنواع معينة ما النووكو  اغالية، ابإل ووا ة إك احلدود القنوووى لتسوووثمار  سووا نو،ية االئومان 
 اخلااة ابعهة اغندرم. 
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لو  إدارم خماار االئومان اغرلبطة ابغبالي النقدية وما يعادبا ما خت  معاييف اخويار للمنووووووووووووووار  حمددم هتد  إك  22-21
لقيي  أما البنت ومعوه، ولقيده واموثاله للقوانني وا نزمة احمللية والدولية، و،ند االقوضاا، لقييمات وكاالت الونني  اغعت  

 كيز اغنزمة غماار االئومان حبسا الونني  االئوما :هبا. ويبني اعدو  أدانه لر 
 

 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

تصنيف 
Moody’s / 

S&P P-1/A-1 
 على املدى القصح

اجملموع حبسب 
 الصك

         
  65,610   4,319  -...  26,483   16,943   13,256   4,669  سندات الشركات 

  279,699   9,998  -... -... -...  59,087   210,614  الوكاالت احلكومية

  269,225  - -...  5,913   4,960   14,437   243,915  السندات احلكومية

سندات  كومية مربواة مبؤشرات 
 ا سعار

 97,739   64,961   2,821   13,797  ...- 
- 

 179,318  

سندات  كومية مد،ومة ابلرها 
 العقاري 

 3,636  ...- ...- ...- 7,871 
 3,632  

 15,139  

  43,693   1,862  -... -... -...  39,036   2,795  سندات بلديةاحما زات

  5,501 5,501 -... -... -... -... - ،ائدات ابوة أخرى

  (322) (322) -... -... -... -... - اسونقاق الرسوم
        

 857,863 24,990 7,871  46,193 24,724 190,777 563,308  جمموعة الصكوك
 

 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

 تصنيف
Moody’s / S&P 

P-1/A-1 
 على املدى القصح

اجملموع حبسب 
 الصك

         
  67,540  - -  30,019   26,015   11,506  - سندات الشركات 
  217,138  -  7,698  - -  119,599   89,841  الوكاالت احلكومية
  171,801  - -  124,847   1,976   20,497   24,481  السندات احلكومية

سندات  كومية مربواة مبؤشرات 
 ا سعار

 22,767   101,963   4,453   37,196  - -  166,379  

سندات  كومية مد،ومة ابلرها 
 العقاري 

 1,491   9,417   1,988  - - -  12,896  

  58,429  - - -  22,629   19,756   16,044  سندات بلديةاحما زات
  7,500  -  5,500  -  2,000  - - ،ائدات ابوة أخرى
 (328) - (328)  - - - - اسونقاق الرسوم

        
  701,356 - 12,870 192,061 59,062 282,739 154,624 جمموعة الصكوك
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 خماطر السيولة
 

خماار السوووويولة هس خماار أن اغنزمة سوووووواجه اووووعوبة   الو اا ابلوزاماهتا اغرلبطة اباللوزامات اغالية ال  لو  لسووووويوها  22-22
،ا اري  لسووولي  مبالي نقدية أو أاوووو  مالية أخرى. ولو  إدارم خماار سووويولة اغنزمة ابلدرجة ا وك ،لى أسووواح كل اوووندوق 

اغمو  ما خارج اغيزانية، ميكا أن يو  االلوزام ،موما ،ندما لوو ر ا موا  وابلوا   زن خماار ،لى  دم. وابلنسووووبة إك الكانمم 
السووويولة أاووو ر بكثيف. وابلنسوووبة للكانمم العادي،  زن اغيزانية ،لى أسووواح اال،ومادات لونمل النفقات لضوووما أن النفقات ال 

لنقدية الشوووهرية أن لدى اغنزمة نقد كا   ،ند الطلا لو طية لو اوز منوووادر الدخل  ي سووونة، ولضوووما لوقعات الود قات ا
النفقات الوش يلية اغووقعة ،ند ظهورها. و،توم ،لى الت، إبمكان اندوق رأح اغا  العامل و ساب اال ويااس اخلا  أن 

ات اغقررم للميزانية، و  يقدما سلفا مالية للنساب العام، ،لى أساح السداد، لومويل اغنرو ات إك أن يو  حتنيل االشتاك
 ا  كان هنا  لقلبات سلبية   العمتت واالجتاهات الوضممية ليف اغدرجة   اغيزانية. ولو ر اغيزانية ااومعة لنندوق رأح 
ية اغا  العامل و سوواب اال ويااس اخلا  ا ويااس سوويولة للكانمم العادي للمنزمة غدم شووهر وا د لقريبا. والسووياسووة الوعاقد

 يوما ما الفالورم.  30لكل ما احلساابت الدائنة واغدينة للمنزمة هس   لضون 
 

 خماطر أسعار الفائدة
 

لو كان مووسا سعر الفائدم اغرجح أ،لى أو أقل مبئة نقطة، لوأثرت قيمة احلا زات االسوثمارية ،لى الننو الوا  اغبني  22-23
   حتليل احلساسية:

 
 2019ديسمرب/كانون األول  31 األمريكية()آبالف الدوالرات 

 زايدة/)نقصان( 
 يف نقطة األساس

  / التأثح على الفائض
 )العجز(

   
 (3,699) 100 حموفا هبا للوداو  الو اري
  3,699 (100) حموفا هبا للوداو  الو اري

  
 (28,980) 100 االسوثمارات اغوا ة للبي 
 28,980 (100) االسوثمارات اغوا ة للبي 

 
  2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 زايدة/)نقصان(
 يف نقطة األساس

  / التأثح على الفائض
 )العجز(

   
 (3,172) 100 حموفا هبا للوداو  الو اري
  3,172 (100) حموفا هبا للوداو  الو اري

  
 (25,344) 100 االسوثمارات اغوا ة للبي 
 25,344 (100) االسوثمارات اغوا ة للبي 
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 خماطر سعر صرف العمالت األجنبية
 

يو  حتوط كا ة اسووووووووووثمارات اغنزمة ابلعمتت ا جنبية    ا زات االسووووووووووثمارات الثابوة الدخل اغوا ة للبي  ال  هس  22-24
 2019ديسووووووووووووومكاكوووانون ا و   31اليورواالووودوالر ا مريكس    ب يف الووودوالر ا مريكس إك اليورو. ولو كوووان معووود  اووووووووووووور 

   اغائة لوأثرت قيمة احلا زات االسوثمارية اغقومة ابليورو كما يلس: 5أ،لى أو أقل بنسبة  2018ديسمكاكانون ا و   31 و 
 

  2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 الزايدة/)النقصان(

 صرف الدوالر األمريكي/اليورويف سعر 
  / التأثح على الفائض

 )العجز(
   

 13,206 %5 االسوثمارات اغوا ة للبي  )الدخل الثاب   قا(
 (13,206) (%5) االسوثمارات اغوا ة للبي  )الدخل الثاب   قا(

 
  2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 الزايدة/)النقصان(
 يف سعر صرف الدوالر األمريكي/اليورو

  / التأثح على الفائض
 )العجز(

   
 12,815 %5 االسوثمارات اغوا ة للبي  )الدخل الثاب   قا(
 (12,815) (%5) االسوثمارات اغوا ة للبي  )الدخل الثاب   قا(

 
 خماطر أسعار األسهم

 
أ،لى أو أقل بنسووبة  2018ديسوومكاكانون ا و   31و   2019ديسوومكاكانون ا و   31لو كان سوووق ا سووه     22-25
   اغائة لوأثرت قيمة  ا زات االسوثمار اب سه  كما يلس:  10
 

  2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 )النقصان( / الزايدة

 يف خماطر سوي األسهم
  / التأثح على الفائض

 )العجز(
   

 28,322 %10 االسوثمارات اغوا ة للبي 
 (28,322) (%10) االسوثمارات اغوا ة للبي 

 
  2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )النقصان( / الزايدة
 يف خماطر سوي األسهم

  / التأثح على الفائض
 )العجز(

   
 23,475 %10 االسوثمارات اغوا ة للبي 
 (23,475) (%10) االسوثمارات اغوا ة للبي 
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 اإلبالغ عن القطاعات: 23 املالحظة
 

لقدم اغنزمة ،موما الوقارير اغالية إك اغدير العام وا جهزم الرائسووووووووية،   جزأيا، احلسوووووووواب العام واحلسوووووووواابت اات  23-1
 النلة، و ساابت ا مانة وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائس. 

 
ولسوووومدم اغبالي ال  لولقاها اغنزمة   ما يوعل  ابحلسووواب العام واحلسووواابت اات النووولة لونفيأل والية اغنزمة اسووووناداس إك  23-2

 برانمم العمل الألي يد،  اال،ومادات ال  وا ق  ،ليها الدو  ا ،ضاا ويو  متويلها ،ا اري  االشتاكات اغقررم. 
 

ولسومدم اغبالي ال  لولقاها اغنزمة   ما يوعل  حبساابت ا مانة وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائس لونفيأل والية اغنزمة  23-3
اسوووووووووونادا إك أنشوووووووووطة اغشووووووووواري  احملددم ابإل وووووووووا ة إك برانمم العمل، ويو  متويلها ،ا اري  اغسوووووووووامهات الطو،ية ما البلدان، 

 ليبات اغشتكة بني اغنزمات م  برانمم ا م  اغوندم اإلحلائس. ومنزمات أخرى، و  إاار الت 
 

 متيني 7.6مليون دوالر أمريكس ) 7.2، اشوووووووووتت اغنزمة بقيمة 2019ديسووووووووومكاكانون ا و   31وللسووووووووونة اغنوهية    23-4
( 2018 ،ووام دوالر أمريكس   مليون 7.1مليون دوالر أمريكس ) 4.2( للنسووووووووووووووواب العووام وبقيمووة 2018دوالر أمريكس   ،ووام 

 الداخلس.  حلساب ا مانة وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائس، للننو  ،لى اغمولكات واآلليات واغعدات لتسومدام
 

بشووكل أسوواسووس، االلوزامات ليف اغمولة اغرلبطة رطة  وميثل الع ز اغتاك    احلسوواب العام واحلسوواابت اات النوولة 23-5
الو طية الطبية بعد اخلدمة، ويقابل الت جزئيا جزا ليف منف  ما االشوتاكات اغقررم، مبا   الت ا موا  اغسوولمة واحلسواابت 

 اغسونقة القبض ما الدو  ا ،ضاا، ليو  اسومدامها لولبية اال وياجات الوش يلية   اغسوقبل. 
 

وميثل الفائض اغتاك    إاار  سوووووووووووووواابت ا مانة وبرانمم ا م  اغوندم اإلحلائس اعزا ليف اغنف  ما اغسووووووووووووووامهات  23-6
 الطو،ية لتسومدام   اال وياجات الوش يلية اغوعلقة ابغشاري  اغسوقبلية. 

 
، ،لى أسوووووووووووواح 2018ديسوووووووووووومكاكانون ا و   31و   2019ديسوووووووووووومكاكانون ا و   31كشوووووووووووو  اغركز اغا     23-7

 القطا،ات، هو كما يلس: 
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 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 
  حساب األمانة احلساب العام

 

احلسا ت ذات 
 الصلة

والربانمج اإلمنائي 
 لألمم املتحدة

 اجملموع

    
      األصول

      األصول احلالية

  997,900  669,350  328,550  النقدية وما يعادبااغبالي 
  593,765  594,459 (694) االسوثمارات والنكو  اغالية اغشوقة

  230,266  78,927  151,339 اغسونقات ما اغعامتت ليف الوبادلية
  5,303  -  5,303 اغسونقات ما معامتت النر 
 64,628  18,344   46,284 ا خرىاغد و،ات اغسبقة وا او  احلالية 

  14,452  14,254  198 اغمزوانت
  530,980 1,375,334 1,906,314 

    األصول غح املتداولة

 552,042 - 552,042  االسوثمارات
 1,720 - 1,720 اغسونقات ما اغعامتت ليف الوبادلية

 478 - 478 اغد و،ات اغسبقة وا او  ليف اغوداولة ا خرى
 33,584 8,189 25,395  اغمولكات واغنشآت واغعدات

 7,030 366 6,664 ا او  ليف اغادية
  586,299         8,555 594,854 
     

 2,501,168 1,383,889 1,117,279 جمموع األصول
     

    االلتزامات

    االلتزامات احلالية

  34,473  5,095  29,378 احلساابت اغسونقة
  180,256  139,541  40,715  النفقات اغتاكمة

  333,133  280,435  52,698 االد عات اغسولمة مسبقس 
  16,647  -  16,647 االلوزامات اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفني

 296  - 296  اال،ومادات
 3,635 (21)  3,656 االلوزامات احلالية ا خرى

  143,390 425,050 568,440 
    االلتزامات غح املتداولة

  1,481,663 -  1,481,663 االلوزامات اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفني
  37,810 -  37,810 االلوزامات ليف اغوداولة ا خرى

  1,519,473 - 1,519,473 
     

 2,087,913 425,050 1,662,863 جمموع االلتزامات
     

 413,255 958,841 (545,586) صايف األصول
    

    األسهم

 367,957 958,841 (590,884) الفائضا )الع ز( اغتاك 
 45,298 - 45,298 اال ويااس

     
 413,255 958,841 (545,586) جمموع األسهم/ )العجز(
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 األمانةحساب  احلساب العام 
 والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة احلسا ت ذات الصلة  اجملموع

    
      األصول

      األصول احلالية
  961,939  658,555  303,384  اغبالي النقدية وما يعادبا

  452,743  454,353  (1,610) االسوثمارات والنكو  اغالية اغشوقة
 233,404  121,933  111,471 ليف الوبادليةاغسونقات ما اغعامتت 

  4,112  -  4,112 اغسونقات ما معامتت النر 
  50,945  18,973  31,972 اغد و،ات اغسبقة وا او  احلالية ا خرى

  12,706 12,262 444 اغمزوانت
  449,773  1,266,076 1,715,849 

    األصول غح املتداولة
  480,370 -  480,370  االسوثمارات

  2,087 -  2,087 اغسونقات ما اغعامتت ليف الوبادلية
  418 -  418 اغد و،ات اغسبقة وا او  ليف اغوداولة ا خرى

  33,690  8,645  25,045  اغمولكات واغنشآت واغعدات
  5,603  775  4,828 ا او  ليف اغادية

  512,748  9,420  522,168  
     

 2,238,017  1,275,496  962,521 جمموع األصول
     

    االلتزامات
    االلتزامات احلالية
  26,119  (54)  26,173 احلساابت اغسونقة
  144,671 119,622 25,049  النفقات اغتاكمة

  298,277  284,182  14,095 االد عات اغسولمة مسبقس 
  18,415  -  18,415 ابسونقاقات اغوظفنيااللوزامات اغوعلقة 

  809  -  809  اال،ومادات
  414  -  414 االلوزامات احلالية ا خرى

  84,955  403,750  488,705  
    االلتزامات غح املتداولة

  1,364,500 -  1,364,500 االلوزامات اغوعلقة ابسونقاقات اغوظفني
  41,718 -  41,718 ا خرىااللوزامات ليف اغوداولة 

  1,406,218  - 1,406,218  
     

  1,894,923 403,750  1,491,173 جمموع االلتزامات 
     

 343,094 871,746 (528,652) صايف األصول
    

    األسهم
  295,921 871,746  (575,825) الفائضا )الع ز( اغتاك 

 47,173 - 47,173 اال ويااس
     

 343,094 871,746 (528,652) جمموع األسهم/ )العجز(
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، ،لى 2018ديسوووومكاكانون ا و   31و   2019ديسوووومكاكانون ا و   31كشوووو  ا داا اغا  للسوووونة اغنوهية    23-8
 أساح القطا،ات، هو كما يلس: 

 
 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 حساب األمانة  احلساب العام   
 والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة واحلسا ت ذات الصلة  اجملموع

    
    اإليرادات

    اإليرادات من املعامالت غح التبادلية

  488,803  - 488,803 لقيي  الدو  ا ،ضاا   إاار الكانمم العادي
 1,094,453 1,005,596  88,857 اغسامهات الطو،ية

 69,007  1,975 67,032 اإليرادات ليف الوبادلية ا خرى
 644,692 1,007,571 1,652,263 
    

    اإليرادات من معامالت الصرف
 8,641 280 8,361 إيرادات النر 

 8,361 280 8,641 
    
    

 1,660,904 1,007,851 653,053 إمجايل اإليرادات
     

    النفقات 
  397,687  91,088  306,599 اغوعلقة ابغوظفنيالوكالي  

  272,628  176,276 96,352 االسوشاريون
  115,800  72,600  43,200 لكالي  السفر

  10,678  3,856  6,822 اهوت  ا او  الطويلة ا جل واسوهتكها وا منت  قيموها
  45,123  32,459  12,664 نفقات الودريا

  346,111  234,678  111,433 اخلدمات الوعاقدية 
  50,843 34,276  16,567 اغنح واغد و،ات الونويلية ا خرى
  222,940 196,566  26,374 اللوازم واغواد االسوهتكية ا خرى

  41,049  27,654  13,395 النفقات ا خرى
    

 1,502,859 869,453 633,406 إمجايل النفقات
     

    اإليرادات والنفقات غح التش يلية
 25,510 20,559 4,951 إيرادات االسوثمار

 (3,124) (4) (3,120) أراب  ا )خسائر( النقد ا جنيب
 (59,252) (20,559) (38,693) إيرادات ا )نفقات( الومويل

     
 (36,866) (4) (36,862) إمجايل اإليرادات واملصروفات غح التش يلية 

    
 121,179 138,394 (17,215) الفائض
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 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 حساب األمانة  احلساب العام   

 والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة واحلسا ت ذات الصلة  اجملموع
    

    اإليرادات
    اإليرادات من املعامالت غح التبادلية

  498,831  -  498,831 الدو  ا ،ضاا   إاار الكانمم العاديلقيي  
  1,049,735 961,314  88,421 اغسامهات الطو،ية

  70,760  3,619  67,141 اإليرادات ليف الوبادلية ا خرى
 654,393  964,933  1,619,326 
    

    اإليرادات من معامالت الصرف
  9,390  255  9,135 إيرادات النر 

 9,135  255  9,390  
    
    

 1,628,716 965,188 663,528 إمجايل اإليرادات
     

    النفقات 
 406,077  93,432  312,645 الوكالي  اغوعلقة ابغوظفني

  255,041  164,970  90,071 االسوشاريون
  102,723  70,885  31,838 لكالي  السفر

 11,061  3,721  7,340 ا جل واسوهتكها وا منت  قيموهااهوت  ا او  الطويلة 
  40,049  32,553  7,496 نفقات الودريا

  366,580  243,411  123,169 اخلدمات الوعاقدية 
  24,181  16,841  7,340 اغنح واغد و،ات الونويلية ا خرى
 177,630 147,391  30,239 اللوازم واغواد االسوهتكية ا خرى

 47,657 45,781  1,846 النفقات ا خرى
    

  1,430,999 818,985 612,014 إمجايل النفقات
     

    اإليرادات والنفقات غح التش يلية
 35,202 14,302 20,900 إيرادات االسوثمار

 (7,297) (493) (6,804) أراب  ا )خسائر( النقد ا جنيب
 (51,794) (14,302) (37,492) إيرادات ا )نفقات( الومويل

     
 (23,889) (493) (23,396) إمجايل اإليرادات واملصروفات غح التش يلية 

    
 173,828 145,710 28,118 الفائض

 
  كشف املقارنة بو مبالل امليزانية واملبالل الفعلية )الكشف اخلامس(  :24 املالحظة

 
ا غبدأ ا سوواح النقدي اغعد  للمناسووبة، يو  لسوو يل ،ليها ،لى أسوواح نقدي معد . وو قس يو  إ،داد اغيزانية واغوا قة  24-1

الدخل والنفقات ،ندما يكون هنا  الوزام لشراا البضائ  واخلدمات. ولنن  النفقات حبسا ا بواب ،لى الننو احملدد واغوا   
ووا   االس ،لى لوزي  اغيزانية حبسووووووووووووووا  2017ا12ار اغؤمتر ،ليه   برانمم العمل. ومت  اغوا قة ،لى مسوووووووووووووووى اغيزانية   قر 
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. ومتثووول اغيزانيوووة اغعومووودم 2017  ديسووووووووووووومكاكوووانون ا و   2019-2018ا بواب   الوعوووديتت ،لى برانمم العمووول واغيزانيوووة 
، ولو ر الومويل التزم 2019 ديسووووووووووووومكاكانون ا و  31إك  2018ينايراكانون الثا   1اال،وماداتف للفتم اغالية ما  فاوووووووووووووا 

 نشووطة الكانمم العادي للمنزمة. ولرد   الكشوو  ا و    هأله الوثيقة النفقات اغسوو لة    سوواب ا مانة و سوواب برانمم 
،لى  ا م  اغوندم اإلحلائس. ومبا أن اغيزانية اغعومدم ل طس  تم مالية لسووووووونوني، لسووووووووند اغيزانيات اغعرو وووووووة   الكشووووووو  اخلامس

  اغائة ما ميزانية  تم السووووووووووونوني. ومتثل النفقات الفعلية، ال  أ،دت ،لى أسووووووووووواح نفس اغيزانية،  50اغيزانية فالوقومييةف بنسوووووووووووبة 
 ،لى ا ساح النقدي اغعد  للمناسبة. 2019ديسمكاكانون ا و   31النفقات الفعلية للسنة اغنوهية   

 
 القابلة للمقارنة وكشف التدفقات النقديةالتوفيق بو املبالل الفعلية 

 
  إ،داد الكشووو  اغالية ،لى أسوواح االسووونقاق. و قاس غبدأ االسووونقاق احملاسوويب، يو  لسوو يل اإليرادات والنفقات  24-2

 زن ،ند  دوظ اغعامتت. وابإل ووووا ة إك الت، يو  لنووووني  الكشووووو  اغالية اسووووونادا إك ابيعة اغعامتت. ونوي ة لأللت، 
نة اغنوهية    نة اغنوهية 2019ديسوووووووووووووومكاكانون ا و   31أسووووووووووووووس اغيزانية وا سووووووووووووووس احملاسووووووووووووووبية خمولفة. وللسوووووووووووووو ، والسوووووووووووووو

الوو ي  بني اغبالي الفعلية اغعدم ،لى نفس أساح اغيزانية اغنقنة واغبالي الفعلية الواردم    ،2018ديسمكاكانون ا و   31  
 ويرد هألا الوو ي    ما يلس:  كش  الود قات اغالية. 

 
 2019ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع التمويل االستثمار التش يل 
     

 626,688    -  - 626,688 اغبالي الفعلية القابلة للمقارنة
 3,697    -     -  3,697 الفروق ا ساسية

 (1,463,182)    -  (137,928) (1,325,254)  روق اريقة العرة
 868,757    -     -  868,757    روق الكياانت

     
 35,960    -  (137,928) 173,888 املبلل الفعلي على كشف التدفقات املالية

 
 2018ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع التمويل االستثمار التش يل 
     

    540,136    -  - 540,136 اغبالي الفعلية القابلة للمقارنة
 82,429    -     -  82,429 الفروق ا ساسية

 (1,152,750)    -  59,032 (1,211,782)  روق اريقة العرة
 801,495    -     -   801,495   روق الكياانت

     
 271,310    -  59,032  212,278 املبلل الفعلي على كشف التدفقات املالية

 
حتدظ الفروق ا ساسية بسبا االخوت ات بني أساح االسونقاق اغعد  الألي يد،  اغبالي الفعلية القابلة للمقارنة  24-3

 م  اغيزانية، وأساح االسونقاق الدا،  للكشو  اغالية. 
 

 السابقة. السنة للنفقات اغدرجة   اغيزانية للفتموقد ظهرت الفروقات   الووقي  م  مشل الود قات اغالية بأله  24-4
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وقد نشوووووأت الفروق   اريقة العرة بسوووووبا االخوت ات   أسووووواليا الونسوووووي  والونوووووني  اغعومدم لعرة كشووووو   24-5
الود قات اغالية وكشووووو  اغقارنة بني اغيزانية واغبالي الفعلية، مبا   الت اسوووووومدام سوووووعر اووووور  اغيزانية   كشووووو  اغقارنة بني 

اريقة العرة أيضووووا للت النامجة ،ا أنواع العمليات ليف اغدرجة   اغيزانية. وينشووووأ اغيزانية واغبالي الفعلية. ولشوووومل الفروق   
أه  ،ننوور لفروق اريقة العرة ،ا  قيقة أن اإليرادات ليسوو  مدرجة   اغيزانية. وابإل ووا ة إك الت، يو  إدراج القليل ما 

 متويلية. أنشطة االسوثمار   ميزانية اغنزمة    ني أ ا ال لشمل أي أنشطة 
 

لنشأ  روق الكياانت بسبا  قيقة أنه يوعني اإلبتغ ،ا مجي  ا موا   لراة الوقارير اغالية، ولكا ال يو  إدراجها  24-6
  اغيزانية النهائية اغعومدم.  على سووووووووبيل اغثا ، ال يو  لضوووووووومني  سوووووووواابت ا مانة والكانمم اإلحلائس للم  اغوندم   اغيزانية 

 ة اغعومدم، ولكا يو  لقدميها   هأله الكشو  اغالية. النهائي
 

 حتليل التباينات بو امليزانية واملبالل الفعلية
 
لة متثل الفروق اعوهرية بني اغيزانية اغعومدم واغيزانية اغعدلة اغبالي ال    لر يلها ما  تم السنوني السابقة واغبالي اغر  24-7

العواموول الووواليووة مبسوووووووووووووووومتت اسوووووووووووووووموودام اغيزانيووة  . ود عوو 2019، وكووأللووت ،مليووات نقوول   البوواب للعووام 2020إك العووام 
: )أ( مسوووووووووووووووومتت اغيزانية اغعومدمن )ب( اغوطلبات العامة للود   النقدي والسوووووووووووووويولةن )ج( لنفيأل برانمم ،مل 2019 ،ام  

 (.FC 175/7، FC 175/8، FC 178/5، FC 180/6)الوائ   2019-2018اغنزمة واغيزانية لفتم 
 

دوالر أمريكس مقوارنوة ابغيزانيوة فالوقومييوةف اغنقنوة،  متيني 45.4كوان هنوا   وائض   اإلنفواق بقيموة  2019  ،وام  24-8
  اغائة. ويكون اإلنفاق   السووووونة الثانية ما  تم السووووونوني أ،لى ،ادم ما السووووونة ا وك.  109.1يع  إنفاق إمجا  بنسوووووبة  اا

ويرج  الت جزئيسا إك إدارم اغيزانية ،لى أسووووووووواح كل سووووووووونوني ،لى  سووووووووواب اإلجرااات مثل الت يل الولقائس للو ورات داخل 
ا ابلونوالت   الونفيأل.ا قسووووووام، ،ا اري  اغمنوووووونووووووات، إك السوووووونة الثانية ما الفتم اغالي  ة. ولوأثر الزمتدم   اإلنفاق أيضووووووس

 للفتم اغالية كش  اغقارنة بني مبالي اغيزانية واغبالي الفعلية  -يرجى الرجوع إك الكش  اخلامس أل  السوعراة  تم السنوني 
 أ،ته  2019ديسمكاكانون ا و   31اغنوهية   

 
 االجتووواهوووات اغووقعوووة لكووول سووووووووووووونوني ال    إبتغ عنوووة اغووواليوووة 2019ويوب  اإلنفووواق حبسووووووووووووووووا أبواب اغيزانيوووة   ،وووام  24-9

ولعود أحلوواط اإلنفوواق هووأله ،نوود مقووارنوهووا ابغيزانيووة فالوقومييووةف  (.FC 175/7 ،FC 175/8 ،FC 178/5، FC 180/6 )الوائ 
 .2019  ،ام  غعاعة وقائ  الونفيألاغفنلة  اغنقنة، إك إ،ادم لنسي  خطا العمل

 
هو الفرق بني اغيزانية اغنقنة واوووا  معد  اإلنفاق  2019ا لأللت،  زن مسوووووى اسوووومدام اغيزانية عمي  ا بواب   ،ام وو قس 

   اغيزانية ،لى الننو الوا : 
 

فاغسووووووووووووووامهة   القضوووووووووووووواا ،لى اعوع وانعدام ا ما ال ألائس  1اووووووووووووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  بلي (1)
مليون  50   اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي 107.8دوالر أمريكس، أي  متيني 53.9الو أليةف  وسوووووووووووووووا

 دوالر أمريكسن
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جعل الزرا،ة وال اابت ومنوووايد ا ما  أكثر إنواجية واسوووودامة ف 2بلي اوووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (2)
 دوالر أمريكسن متيني 99.6  اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  110.1دوالر أمريكس، أي  متيني 109.7ف 

 
مليون دوالر أمريكس،  39.1فاحلد ما الفقر   اغناا  الريفيةف  3بلي اوووووووووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (3)

 مليون دوالر أمريكسن 37  اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  105.7أي 
 

 متيني 62.6و عاليةف  فمتكني نز  زرا،ية ولألائية أكثر مشوالس  4بلي اووووووووووووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (4)
 دوالر أمريكسن متيني 57.4ل  لبلي   اغائة ما اغيزانية اغنقنة ا 109.1دوالر أمريكس، أي 

 
فزمتدم قدرم سووووبل العيش ،لى النوووومود أمام الوهديدات وا زماتف  5بلي اووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (5)

 ندوالر أمريكس متيني 29.6  اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  113.6دوالر أمريكس، أي  متيني 33.7
 

فاعودم الوقنية واإل نوووووووااات واغوا وووووووي  الشووووووواملة )ل يف اغناخ،  6بلي اوووووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (6)
  اغائة ما اغيزانية  118.6دوالر أمريكس، أي  متيني 33.4واغسوووووووووووواوام بني اعنسووووووووووووني، واحلوكمة، والو ألية(ف 

 مليون دوالر أمريكسن 28.1اغنقنة ال  لبلي 
 

  اغووائووة  104.6مليون دوالر أمريكس، أي  39.6فالوو،يووةف  8اوووووووووووووووا  معوود  اإلنفوواق   اغيزانيووة للبوواب بلي  (7)
 دوالر أمريكسن متيني 37.9اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  ما

 
 دوالر أمريكس، أي متيني 19.3فلكنولوجيوووا اغعلومووواتف  9بلي اووووووووووووووووا  معووود  اإلنفووواق   اغيزانيوووة للبووواب  (8)

 دوالر أمريكسن متيني 13.6  اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  141.6
 

 ف وكمووة منزمووة ا لووأليووة والزرا،ووة وإشوووووووووووووورا هووا ولوجيههوواف 10بلي اوووووووووووووووا  معوود  اإلنفوواق   اغيزانيووة للبوواب  (9)

 دوالر أمريكسن متيني 31.6  اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي  117.6مليون دوالر أمريكس، أي  37.1
 

 107.1 دوالر أمريكس، أي متيني 32.6فإدارم كفؤم و عالةف  11بلي اووووووووووووا  معد  اإلنفاق   اغيزانية للباب  (10)
 دوالر أمريكس.  متيني 30.5اغائة ما اغيزانية اغنقنة ال  لبلي   

 
 14فاإلنفاق الرأما ف، والباب  13فبرانمم الوعاون الوق ف، والباب  7وسووووويو  لر يل اغيزانيات ليف اغنفقة ما الباب  24-10

السووووووووومدامها   الفتم اغالية اغقبلة مبا يوماشووووووووى م  اللوائح اغالية، وابلوا   ز ا ال لؤدي إك  فاإلنفاق ا م ف بشووووووووكل كامل
 لبايا مقابل اغيزانية.
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 األطراف ذات الصلة :25 املالحظة
 

جمموع الوعويضووووووووووووووات واغكا آت غوظفس اإلدارم الرئيسوووووووووووووويني وليفه  ما موظفس اإلدارم العليا، للسوووووووووووووونة اغنوهية كان  25-1
 كما يلس:  2018ديسمكاكانون ا و   31والسنة اغنوهية    2019ديسمكاكانون ا و   31  
 

  )آبالف الدوالرات األمريكية(

 جمموعة املوظفو

عدد  عدد األشخاص
 املناصب

معاشات  االستحقاقات التعويضات
التقاعد 
واخلطط 
 الصحية

القروض غح  جمموع التعويضات
 املسددة

         
2019 5 4 1,043 465 214 1,722 - 

        
2018 4 4 1,079 275 206 1,560 - 

 
موظفو اإلدارم الرئيسووووووووويون ه  اغدير العام وانئا اغدير العام،  يث إ   خمولون بومطيا أنشوووووووووطة اغنزمة ولوجيهها  25-2

 دولة ،ضوا دون حتديد الوعيينات لشما .  194و بطها وه  يونملون اغسؤولية ،ا الت. ويوكون اغؤمتر ما 
 

ولشومل االسوونقاقات البدالت مثل الوعيني وليفها ما اغنح،  لشومل الوعويضوات اوا  اغرلبات ولسووية مقر العمل. 25-3
وإ،اانت اإلجيار، ومنح الوعلي ، ولكالي  شوووووووونا ا موعة الشوووووووومنووووووووية. ولشوووووووومل خطا الوقا،د والنوووووووونة مسووووووووامهة اغنزمة 

 يوعل  رطة الوقا،د وخطة الننة.  ما  
 

ويوأهل كل ما موظفس اإلدارم الرئيسوويني وأ راد أسووره  وليفه  ما موظفس اإلدارم العليا، السووونقاقات أخرى ما بعد  25-4
الووظي  بنفس مسووووى اغوظفني اآلخريا. وهؤالا ا  راد ه  أيضووا أ،ضوواا ،اديني   النووندوق اغشووت  للمعاشووات الوقا،دية 

قاقات ال ميكا قياسوووووها بشوووووكل موثوق ،لى مسوووووووى الفرد أو اعما،ات الفر،ية، غوظفس ا م  اغوندم، ومبا إن هأله االسوووووون
 يو  إدراجها   الكش  اغألكور أ،ته.   
 

اغقنوووووووووود ابلسووووووووول  هو اغد و،ات اغقدمة ،لى  سووووووووواب االسوووووووووونقاقات، مثل اغنح الوعليمية، و قا لقوا،د ولوائح  25-5
  رم الرئيسيني. ولوو ر مثل هأله السل  ،لى نطاق واس  غوظفس اغنزمة.اغوظفني، و  يكا هنا  أي منها غوظفس اإلدا
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 املصاحل يف الكياانت األخرى: 26 املالحظة
 

 الشعبة املش كة بو منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

أنشووووئ  الشووووبعة اغشووووتكة بني منزمة ا لألية والزرا،ة والوكالة الدولية للطاقة الألرية للعمل   اااالت اات االهومام  26-1
اغشت  بني اغنزمة والوكالة، لو نا االزدواجية   ا نشطة ولعزيز الوآزر. وبأللت، لنفأل الشعبة اغشتكة برانجمسا يعد كل سنوني 

. ويو  إنشوووواا ،مليات وإدارم الشووووعبة اغشووووتكة ما خت  التليبات اغعدلة بني اغديريا العامني للمنزمة ابلوشوووواور بني اغنزموني
والشوووعبة اغشوووتكة بني اغنزمة والوكالة الدولية للطاقة الألرية السوووومدام الوقنيات النووية   ا لألية والزرا،ة )التليبات(. ولضووو  

جبه اغنزموان ابال ووووطتع بنشوووواط  ضوووو  لسوووويطرم مشووووتكة. وال لعوك الشووووعبة اغشووووتكة منفنوووولة التليبات لرليبسا ملزمسا للوزم مبو 
 .ما اغعاييف احملاسبية الدولية للقطاع العام، وابلوا   ز ا لبعوك ،ملية مشتكة 37 لراة اغعيار 

 
 هيئة الدستور ال ذائي

 
هو جممو،ة ما اغوااووووووووفات واخلطوط الووجيهية ومدوانت اغمارسووووووووة ال  ا،ومدهتا هيئة الدسوووووووووور الدسوووووووووور ال ألائس  26-2

ا هبيئة الدسووووور ال ألائس اعزا اغركزي لكانمم اغوااوووفات ال ألائية اغشوووت  بني منزمة ا لألية  ال ألائس. ومتثل ابيئة اغعرو ة أيضوووس
زمة ا لألية والزرا،ة ومنزمة النوووونة العاغية حلماية اوووونة اغسوووووهلت ولعزيز والزرا،ة ومنزمة النوووونة العاغية، وقد أنشووووأله من

اغمارسوووووووات العادلة   جتارم ا لألية. والعضووووووووية   ابيئة مفوو ة أمام مجي  الدو  ا ،ضووووووواا وا ،ضووووووواا اغنوسوووووووبني   منزمة 
ة. وإن ابيئة هس لرليا ملزم للوزم به اغنزموان ا لألية والزرا،ة ومنزمة النووووووووووووونة العاغية اغهومة ابغوااوووووووووووووفات الدولية لللألي
ما اغعاييف احملاسووووبية الدولية للقطاع  37 اغعيارلت ووووطتع بنشوووواط  ضوووو  لسوووويطرم مشووووتكة. وال لعوك ابيئة منفنوووولة  لراة 

 codexalimentarius/ar-who-http://www.fao.org/fao/ملية مشتكة العام، وابلوا   ز ا لبعوك ،
 

 األحداث بعد اتريخ إعداد التقرير: 27 املالحظة
 

، هو 2019اتريم إ،ووووووداد الوقرير للكشووووووووووووووو  اغوووووواليووووووة للمعوووووواييف احملوووووواسووووووووووووووبيووووووة الوووووودوليووووووة للقطوووووواع العووووووام لعووووووام  27-1
، وهو الواريم الألي قدمها  يه 2020مارحاآاار  31ا و . وقد   الونوووريح إباووودار الكشوووو  اغالية    ديسووومكاكانون 31

هأله احلسووووووووواابت أية وقائ  مادية إجيابية أو سووووووووولبية مسوووووووووونقة بني  اغراج  اخلارجس. و  حتدظ يوم الووقي  ،لى اغدير العام إك
 اتريم بيان اغيزانية واتريم اإلان إبادار الكشو  اغالية مبا يؤثر ،لى هأله الكشو .
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