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 تقرير مراجع احلساابت املستقل

 إىل مؤمتر الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة
 

 رأي
 

لقد قمنا مبراجعة الكشوووامل ايالملة ين مة اية وة زالعةالة ل امل اية دا ناين مةوا زالن ون ال لكش  شوووع الايلووو  ايا  
ز شووووووع الة صايف يف صووووووايف ايصووووووا  السووووووندايفا ز شووووووع  ا ز شووووووع ايدا، ايا ا2021دوسوووووومن  اوا  ايز   31يف 

نة اينةنملة يف  ل  الةاةو ا زا   ايف ل   الةدفقايف ايالملةا ز شووووووووووووووع ايقاةوة ني اوالب ايملعاوملة زايوالب النعكملة لكسوووووووووووووو
 الكشامل ايالملةا مبا يف  ل  ااجع ل  أهمل السملاسايف احملاسوملة.

 
نصوووووواةا انصوووووونة ململ  ا ااوو ايادوة زالايلوووووو  ايا  ين مة اية وة زالعةالة  زحن  ورى أ  الكشووووووامل ايالملة ايرفقةا وعر 

ا زأدا،ها ايا ا زالة صايف يف صووووووايف ايصووووووا  السووووووندايفا زالةدفقايف 2021دوسوووووومن  اوا  ايز   31ل امل اية دا يف 
لةاةو ا ز ل  طوًقا لكمعاوص احملاسوووووووووووووووملة الدزلملة ايالملةا زايقاةوة ني اوالب ايملعاوملة زايوالب النعكملة لكسوووووووووووووونة اينةنملة يف  ل  ا

 لكق اع العام.
 

 أساس الرأي
 

لقد أجرونا اراجعة احلساابيف طوًقا لكمعاوص احملاسوملة الدزلملة لكق اع العاما زإ  ايسؤزلملايف ايكقاا لكش لاوقنا مباجو وك  
شووووووامل ايالملةي. زحن  اسووووووةقكا  ل  ان مة نشووووووؤ  ياسووووووؤزلملايف ايراج  ل  اراجعة الكأداه ايعاوص اايلوووووو ة يف القسوووووومل 

اية وة زالعةالةا زفًقا لكمة كوايف ايخ قملة  ايف الصووووووووووووكة مبراجعةنا لككشووووووووووووامل ايالملةا زقد زفملنا مبسووووووووووووؤزلملاونا ايخ قملة 
  ايخرى زفًقا هل ه اية كوايف. زحن  وعةن أ  أدلة ايراجعة الن  صكنا لكملنا  افملة زا ئمة لةشكل أساًسا لرأونا.

 
 الكشوف املالية مسؤوليات اإلدارة واملكلفني ابحلوكمة عن

 
وق  لكش لاوق اإلداةا اسووووؤزلملة إلداد ه ه الكشووووامل ايالملة زلريلوووونا لااوة زفًقا لكمعاوص احملاسوووووملة الدزلملة لكق اع العاما 

ايخ ا، ا اهروة ساا، أ اوت زالضاانط الداخكملة الن ورى اإلداةا أهنا يلرزةوة لكي وةسىن إلداد  شامل االملة خالملة ا  
 انملة ل  اال ةملا  أم اخل ؤ. 

 
زوق  لكش لاوق اإلداةاا لند إلداد الكشوووووووووامل ايالملةا اسوووووووووؤزلملة وقملململ قدةا اين مةا  شووووووووواةل اسوووووووووةمرا لكش اااصوووووووووكة 

 وك  اإلفصووا ا  سووو االقةضووا،ا ل  ايسووائل  ايف الصووكة ابالسووةمراةوةا زاسووةمدام أسوواح االسووةمراةوة لكم اسوووة اا م
 اإلداةا وعةعم وصنملة اين مة أز زقع لمكملاهتاا زأوه ال واجد ندول زاقعي لدونا لكقملام ن ص  ل . 

 
 زوق  اسؤزلملة اإلشرامل لكش لمكملة إلداد الةقاةور ايالملة ين مة اية وة زالعةالة لكش لاوق ايسؤزلي ل  احلا مة. 
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 ليةمسؤوليات مراجع احلساابت عن مراجعة الكشوف املا
 
الكشووووووامل ايالملة  كل خالملة ا  ايخ ا، ايادوةا سوووووواا،  لما إ ا  اوتةمثل أهدافنا يف احلصووووووا  لكش   ملدايف اعقالة و

أ اوت انملة ل  اال ةملا  أم اخل ؤا زإصوووووداة وقرور يراج  احلسووووواابيف وةضوووووم  ةأونا. زإ  الةاصووووول إ    ملدايف وشوووووكل 
  لمكملة اراج  احلسوووووووووووواابيف الن أجروت زفًقا لكمعاوص الدزلملة يراجعة دةجة لالملة ا  الضووووووووووووما ا زلكنه لمل  يلوووووووووووومااًن ل

احلساابيف سملكشع دائًما ل  زجاد أخ ا، جاهروة لند زجادها. زميك  أ  ونشؤ ايخ ا، ل  اال ةملا  أز اخل ؤا زهي 
االقةصوووووادوة الن وةم ها وعةن اادوة إ ا  ا  ا  ايةاق  أ  وؤثرا نصووووواةا فردوة أز مب،مكناا نشوووووكل اعقا  لكش القراةايف 

 ايسةمداا  لكش أساح ه ه الكشامل ايالملة.
 

ز ،ع، ا  لمكملة اراجعة احلسووواابيف ززفًقا لكمعاوص احملاسووووملة الدزلملةا حلاةح احلكمل اينظ زحنافا لكش الشووو  اينظ طاا  
 لمكملة اراجعة احلساابيف.  ما وقام مبا وكي: 

 
الكشوووووووووامل ايالملةا سووووووووواا، أ اوت انملة ل  اال ةملا  أم اخل ؤا زوصوووووووووممل حندد زوقململ خماطر ايخ ا، ايادوة يف  وأن

زجنرل لمكملايف اراجعة وسوووووووووووووة،ملو لةك  ايماطرا زحنصووووووووووووول لكش أدلة أثنا، اراجعة احلسووووووووووووواابيف وكا   افملة 
زا ئمة لةشوووكملل أسووواح وسوووةند إلمله ةأونا. زإ  خ ر لدم ا ةشوووامل ايخ ا، ايادوة الناملة ل  اال ةملا  ألكش 

ملة ل  اخل ؤا مبا أ  اال ةملا  قد ون ال لكش الةااطؤا أز الةعزورا أز اإلةنا  دم  شوووووووع وك  الناخ ر لا  
  ؛ايقصادا أز الة روعا أز خت ي الضاانط الداخكملة

 
زحنصوول لكش فنمل لكضوواانط الداخكملة  ايف الصووكة مبراجعة احلسوواابيف ا  أجل وصوومململ إجرا،ايف اراجعة ا ئمة لكل  وبن

  ؛لمل  ل ر  الةعوص ل  ةأل يف فعالملة الضاانط الداخكملة ين مة اية وة زالعةالةظرمل ا  ال رزملا زلك  
 
زوقمّلمل ا ،اة السملاسايف احملاسوملة ايسةمداةا زاا إ ا  اوت الةقدورايف احملاسوملة الن أجرهتا اإلداةا وقدورايف اعقالةا  وجن

  ؛فضً  ل  وقملململ لر  الكشامل ايالملة ا  ِقول اإلداةا
 
ا ،اة اسةمدام اإلداةا يودأ االسةمراةوة لكم اسوةا اسةناًدا إ  أدلة اراجعة احلساابيف الن مت احلصا  زوسةنةج ادى  ودن

لكملناا سوووووووووواا، أ ا  هنام لدم   د اادل وةعكق ابي دانا أم أ  هنام ظرزفًا قد وثص شووووووووووكاً ا  وصا نشووووووووووؤ  قدةا 
إ   ةراجعايادلا فإونا اكعاا  نكنت االوةواه يف وقرور اين مة لكش االسووووووووووووةمراة. زإ ا اسووووووووووووةنة،نا أ  هنام لدم   د ا

االفصا ايف  ايف الصكة يف الكشامل ايالملةا أز و ملص ةأونا إ ا  اوت ه ه االفصا ايف ةص  افملة. زوسةند اسةنةاجاونا 
  ايراجعة؛إ  ايدلة اينوثقة ل  اراجعة احلساابيف الن مت احلصا  لكملنا  ىت اتةو  صدزة وقرور 

 
قمّلمل العر  العام لككشامل ايالملةا زهملككنا زحمةااهاا مبا يف  ل  االفصا ايفا زاا إ ا  اوت الكشامل ايالملة متثل زو وهن

 ايعاا يف زاي دان ايساسملة  ايف الصكةا ن روقة حتقق لريًلا أاملًنا. 
 

واقملت ايراجعةا زوةائ،نا زحن  وةااصووووووووووووول ا  ايسوووووووووووووؤزلي ل  احلا مة يف اا وةعكقا يف ملكة أااةا ابلن ا  ايم ط لها ز 
 اهلااةا مبا يف  ل  أزجه القصاة ايك اظة يف الضاانط الداخكملة الن حنددها أثنا، لمكملة اراجعةنا لك ساابيف. 
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 اإلبالغ عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
اخةنانها  ،ع، ا  اراجعة احلسوووووووووووووواابيف  ورى   ل  أ  ايعاا يف الن أجرهتا ان مة اية وة زالعةالة زالن ال  ناها أز
 الن أجروناهاا  اوت اةنقةا يف  ل جااوونا اهلااةا ا  ال ئ ة ايالملة لكمن مة. 

 
ا مباجو ايادا  ا  ال ئ ة ايالملة وقرورًا ا ااًل ل  اراجعة احلسواابيف الن أجروناها ين مة اية وة  9-12زقد أصودةان أوضوً

 زالعةالة ل امل اية دا. 
 
 

 2022أكتوبر/تشرين األول  21
 

 Girish Chandra Murmuالسيد 
 املراقب املايل واملراجع العام للهند
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 2021الكشوف املالية لعام 

 

 اعتماد الكشوف املالية

 
 

 تعكس املبالغ املبينة يف الكشوف، على النحو املالئم، املعامالت املالية املسجلة خالل الفرتة: 

 

 

 

Laurent Thomas 

 انئو ايدور العام
  

 
 
 

 مّتت املوافقة عليها:
 

______________ 

 ايدور العام
 

 
 

 2022 سوةمن أوكا  30
  



5 C 2023/6 A 

 بيان املدير العام
 

 11ا  ال ئ ة ايالملة ين مة اية وة زالعةالة ل امل اية دا ناين مةوا زمباجو ايادا  38ن و ا  ايادا  2مباجو النقرا 
دوسوووومن  اوا  ايز   31يالملة لكمن مةا وشووووّرفظ أ  أ ملل إ  ايؤمتر الكشووووامل ايالملة ل  السوووونة اينةنملة يف ا  ال ئ ة ا

الكاائح يف الكشوووووووووووامل ايالملة مباجو ايعاوص احملاسووووووووووووملة الدزلملة لكق اع العام زمباجو لدّ ا ا  أجل الةمادها. زقد أ  2021
 ايالملة لكمن مة. زايو مة

 
أاام ايجنعا الرائسوووووووملة ل   ايدور العام اسوووووووؤزاًل  ئ ة ايالملةا لكش زجه اخلصوووووووا ا وكا ا  ال  1-10زمباجو ايادا 

لكش االقةصووووادا زالاصوووواوة النعالة لكش ايصووووا   اأجل يلووووما  فعالملة اإلداةا ايالملة ز رصووووً  الرقانة الداخكملة لكمن مةا ا 
 ايادوة لكمن مة.

 
ايسووووةاايف داخل اين مةا متاشوووومًلا ا  االشوووو اطايف  ململ ملة نشووووكل اسووووةمّر لكش زمتاةح إجرا،ايف الرقانة زايسووووا،لة الداخك

دد العناصووووور الن وةؤلع اننا و ام الرقانة ا ال ل حيسوووووملاسوووووة ايسوووووا،لة لكمن مةإطاة الرقانة الداخكملة ز اينصوووووا  لكملنا يف 
 اين مة. الداخكملة يف

 
الوملا  نناً، لكش اراجعة شووووووااكة ززاسووووووعة الن ا   ناوة. زقد أ لدّ زمت إصووووووداة نملا  الرقانة الداخكملة ا  الكشووووووامل ايالملة السوووووو

 لكضاانط الداخكملة ا  جاوو ايدورو ا ابإليلافة إ  واصملايف آلملايف الرقانة الداخكملة زاخلاةجملة لكمن مة.
 

 إدخا  حتسوملنايف زوااصول اين مة وععوع الةعاانا حنا حتقملق الشونافملة زصوا  ايااا  ايا كة إلملنا ا  خ   إ رال الةقدم يف
  زوععوع إداةا ايماطر زالضاانط الداخكملة.ا لكش لمكملة صا  ايصا ا زاس اومل،ملايف االسةثماة ايةنالة زاحلكملمة

 
 . زقد وملسووريف ا ناد االسووةثنائملة19-نسوووو جائ ة  افملد لصووعاابيفيف اااجنة ا 2021زاسووةمريف اين مة خ   لام 

ال  ملع لكش الةننمل  النعا  يوشووووووووووو ةنا زيف ون  الاقت  مما أات ا از نا،ا زانةكاةً أ ثر ارزوة نة ا  اين مة إ  ان مة 
 . ابلكاالوسرو  زوصا اوةقاهلا إ  ان مة ةقمملة 
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 بيان الرقابة الداخلية
 نطاق املسؤولية

حتقملق ةؤوة وةا  ايدور العام ين مة اية وة زالعةالة اسووووووووووووؤزلملة احلنال لكش و ام سووووووووووووكململ لكرقانة الداخكملة ودلمل  -1
اين مة زةااهتا زأهدافناا ا  احلنال لكش ايااا  زايصا ا زفًقا لكمسؤزلملايف ايا كة إلمله مباجو دسةاة اين مة زالكاائح 

 زايجنعا الرائسملة. 1العااة زالكاائح ايالملة
 الغرض من نظام الرقابة الداخلية

ا نداًل ا  إلالةناا زإ  لادا ا ةما  حتقملق سوووووملاسوووووايف وندمل و ام الرقانة الداخكملة إ  احلد ا  ايماطر زإداةهت -2
لكنعالملة. زوقام و ام الرقانة الداخكملة لكش  ت ا كقةزلملسوووووووووووووو اعقالة يلووووووووووووووماوةاين مة زأهدافنا زةااهتا. زل ل  فإوه وافر 

ةما  حتقملق وك  لمكملة اسووووووووووووووةمرا هتدمل إ  حتدود ايماطر زوروملو أزلااهتا لة قملق زالوة اين مة زأهدافناا زلةقملململ ا 
زقد ز يلووووووو  و ام الرقانة الداخكملة يف ان مة  ايماطر ز ثصها إ ا اا حتققتا زإداةهتا نكنا،ا زفعالملة زنشوووووووكل اقةصوووووووادل.

ا ز ىت 2021دوسوووووووووووووومن  اوا  ايز   31إ   2021وناور  اوا  الثاين  1اية وة زالعةالة لكن ا ايوكب لننا ايمةدا ا  
 الاثملقة. اتةو  الةاقمل  لكش ه ه

زو  ي و ام الرقانة الداخكملة ململ  جااوو أوشوووووووووووووو ة اين مة. زو  كو ا  ململ  ايدورو  زااظني ان مة اية وة  -3
زالعةالة اسووةمدام الضوواانط الداخكملة لايلوو  االسوو اومل،ملايف زالسووملاسووايف زالعمكملايف زاخل طا زوننمل ها زةصوودها زوعدوكناا 

 :ايعاا الةالملةهبدمل االسةنادا ا  
الن وااجه حتقملق وابط تس     تجيب بفعالية وكفاءة للمااتر التش     غيلية واملااتر األخرى ض     زيلوووووو   وأن

 أهدامل اين مة.
 ا زحتسملننا.وتوقيتهاوسالمتها موثوقية املعلومات املالية والتشغيلية زاحلنال لكش  وبن
ظمة األغذية مراعاة االلتزامات القانونية أو التش       ريعية أو التنظيميةي واملعايري األخالقية ملنزحتسوووووووووي  وجن

 والزراعةي ولوائحها الداخلية.
الن  األخطاءنسوو ا ناد ايضككة أز   ل   ا أ ساا،ا واحلد من الفاقد واملهدر يف األصول واملوارد ودن

 .أو سوء اإلدارة أو سوء االستادام أو االحتيالميك  جتنونا 
نظم بفعالية آلخرو ا يف اا وةعكق الثقة يف اا ني الوكدا  ايلضووا، زأصوو اب ايصووك ة ا زلادازاسووةدااة  وهن

 .وكفاءهتا إدارة املنظمة
 إتار املااتر والرقابة

ودور ان مة اية وة زالعةالة يلوواان نا الداخكملة يلووم  إطاة شوواال لكسووملاسووايف مبا وةماشووش ا  العناصوور اخلمسووة  -4
را زأوشوووووووووووووو وووة الرقوووانوووةا زايعكااوووايف الوملئوووة الرقوووانملوووةا زوقملململ ايمووواطإلطووواة  نوووة اين موووايف الرالملوووة الةوووانعوووة لك،نوووة وروووودزال ن

زاالوصوووووووااليفا زأوشووووووو ة الرصووووووودو. زو  ي إطاة لمل اين مة ململ  جااوو الرقانة الداخكملةا مبا يف  ل  ايسوووووووا،لةا زإداةا 
القملادا الرئملسوووي  ايماطرا زأوشووو ة الرقانةا زان  اال ةملا  زالكشوووع لنها زالسوووكام ايخ قي. زوضوووم  ايدور العام زفروق

ا   امتشووووووووملً  زال ل وةؤلع ا  ث ثة وااب لكمدور العام زةئمل  اخلنا، االقةصووووووووادوي زةئمل  العكما، زادور الدواا ا الةان  له
زوضوووم  ه ا النما ج وواد  ايعكااايف زايعرفة نشووونافملة زاالسوووةنادا ا  ايدخ يف  سوووملاسوووايف اإلداةا الداخكملة يف اين مة.

ل أ ن ا  خ   الةسكسكي اإلداةوي الراسمي ألع زاب، لرؤسا، الا دايف زالة كمل يف ايةعددا. زوةععل ه ا الننج نشك
                                                           

 ا  ال ئ ة ايالملة. 10ا  ال ئ ة العااة لكمن مة؛ زايادا  37ا  الدسةاة؛ زايادا  7ال سملما ايادا   1
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لةقدمي الةقاةور إ  فروق القملادا الرئملسوووووووووووووويا ز  ل  ا  خ   اإل اطايف اينة مة ايقداة ا  قول اينةا العام إ  اإلداةا 
خكملةا الن ورأسوووووونا انئو ايدور العاما الةنسووووووملق زوافر  نة الرقانة الداالعكملا يف ململ  أحنا، اين مة نشووووووؤ  القضوووووواا احملددا. 

سووووووملاسووووووايف اين مة  زالناناج زايملعاوملةزاحلا مة الداخكملة لكموادةايف  ايف الصووووووكة ابلرقانةا نملنما ودور اكةو االسوووووو اومل،ملة 
 الداخكملة.  نشؤ  ايسا،لة زإداةا ايماطر زإطاة الرقانة الداخكملةا ابإليلافة إ  قملادا لمكملة إلداد وقاةور الرقانة

زوةمل وعملي وصوومململ اإلجرا،ايف زايدزايف اخلاصووة ابيلما  اخلايلووعة لكمراقوة احلسوواسووة إ  أصوو اب السووملاسووايف  -5
 إلجرا،ايف ايلما  ايسؤزلي أوًضا ل  وسنملل الرصد الةش ملكي زاإلن غ.

ايكاوو ايملداوملة. زا   ل ا يف ايقر الرئملسووي ز  زوق  اسووؤزلملة االاةثا  إلطاة الرقانة الداخكملة لكش لاوق ايدورو  -6
أ  ململ  ااظني اين مة زاالسوووةشووواةوي زايةعاقدو  زالشووور ا، سوووملسووو لا  اوةواه اين مة إ  قضووواا  نشوووكل أسووواسووويو ةاق  
 ا  خ   ايشرفي لكملنمل أز ا  خ   القناايف القائمة ايخرىا اثل اكةو اينةا العام. الرقانة

كنا،ا زاسووووووووؤزلملةا زيلووووووووما  حتدود ايماطر الكوصا زوقململمنا زيلووووووووو نا الةمنملع زوكةعم اين مة إبداةا ايماطر ن -7
انناا زاإلن غ لننا ن روقة وععل ا  قدةا اين مة لكش حتقملق أهدافنا زالناائد زايةرا  ايةاقعة ا  أصوووو اب ايصووووك ة. 

   ثقافة اين مة.زجيو داج إداةا ايماطر يف ايماةسايف زلمكملايف ايلما  احلالملة حبملث وشكل جعً،ا ا
 استعراض الفعالية

 فعالملة و ام الرقانة الداخكملة. زوعةمد اسةعرايلي لكش اا وكي:ابسةعرا  نصنن ايدور العام  أقام -8
ةسووووووووائل الةمثملل ا  قول وااب ايدور العاما زالرؤسووووووووا،ا زايمثكي اإلقكملممليا زادور الدواا ا الن وقداا   وأن

ةا زالرقانة يف اين مة ن روقة انن،ملة زفعالة لن الا دايف الةن ملمملة فملنا   ملدايف لكش و وملق و مل اإلدا
نة كملل اسةوملاانيف الرقانة الداخكملة الن أجنعهتا  ا يف ملكة أااةازوس شد ةسائل الةمثملل اخلايلعة لقملادهتمل.

 حتسي الرقانة الناجتة ل   ل . زخ طايكاوو زالشعو يف ململ  أحنا، اين مةا 
لةاصووووووووملايف الااةدا يف وقاةور ايراجعة اخلاصووووووووة مبكةو اينةا العاما زالةقاةور السووووووووناوة زاالسووووووووةنةاجايف زا وبن

 لكمنةا العاما ز نة اإلشرامل االسةشاةوةا زايسؤز  ل  الشؤز  ايخ قملة.
زاي   ايف زاالسووووووووووووةنةاجايف زالةاصووووووووووووملايف الن قدانا ايراج  اخلاةجي يف وقرورها زالرسووووووووووووائل اإلداةوة  وجن

 .زالةقاةور ايخرى
زايسووووائل ايخرى الن لنةت اوةواهي خ   العاما لكش سوووووملل ايثا  الوملاانيف ا  و مل الرصوووود ايؤسووووسووووي  ودن

 اثل لا ة الة كمل لكرصد الةش ملكي.
اينةا العاما ز نة اإلشوورامل  اكةو زوسووةنملد اين مة   ل  ا  اعكااايف أخرى  ايف صووكة انشووئة ل  أوشوو ة -9

لةقملململا زز دا الةنةملا ايش  ة الةانعة ل امل اية داا ز  ل  ا  ألما  أجنعهتا االسةشاةوةا زايراج  اخلاةجيا زاكةو ا
 الرائسملة الن متاةح اإلشرامل زودلمل وننمل  إطاة الرقانة الداخكملة.

زوكةعم ان مة اية وة زالعةالة نعمكملة الة اور زالة سوووووي ايسوووووةمرا يف إداةا ايماطر زالرقانة الداخكملة الااةدا أدانه  -10
أةنعة جمااليف ةئملسوووووووملة حمدداا  ملث وكعم حتسوووووووي الرقانة الداخكملةا ابإليلوووووووافة إ  اإلجرا،ايف ايةم ا  ايف الصوووووووكة  نشوووووووؤ 

 زالة سملنايف ايخرى ايةاقعة.
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 إدارة املااتر على مستوى املنظمة وإدارة خماتر الغش
يماطر اخلاصوووة ابلةواةايف الابوت الدى اين مة إطاة سوووكململ إلداةا ايماطرا ا  سوووملاسوووة اؤسوووسوووملة إلداةا ايماطر ز  -11

لام  زانةداً، ا زايلما  اثل دزةا ايشووووواةو  ايمالة ا  خاةج ايملعاوملة زأطر النجمة الق روة. ادجمة اآل  يف لمكملايف الةم ملط 
 إلدادلمكت اين مة لكش حتقملق ايعود ا  النضووووووووووووج الةدةجيي يف اا وةعكق إبداةا ايماطرا مبا يف  ل  إط   لمكملة  ا2018

إبةشووووادايف شووووااكة  زدلمناحتدود ايماطرا زالةمنملع ا   دهتاا زةصوووودهاا زإلداد الةقاةورا  مبا وشووووملسوووو، يف ايماطر 
 زأداا خمصصة.

خماطر ال ا لنصووووووًرا هاًاا ا  إداةا ايماطر لكش اسووووووةاى اين مة. زلدى ان مة اية وة زالعةالة زوعةن إداةا  -12
اا ادلاًاا نةقملململ يااط  الضوووووعع ايةعكقة مبماطر ال اا زالةاجملنايف إطاة سوووووملاسوووووة صووووواةم ال وسووووومح ابلةسوووووااح ا كقً 

أداا  ا  خ  يكاوو اين مة يف ململ  أحنا، العاما  زةصوووووووودهاخلاصووووووووة مبن  ال ا زا ةشووووووووافها زإلداد خ ط ين  ال ا 
 خمصصة لن اإلو وت. 

 2021اإلجرا،ايف ايةم ا يف لام 
مت اختا   ا2021ا مبا يف  ل  خماطر ال اا زيف لام اودةجيملً  ماطرإداةا ايمماةسووووووووووووووايف وععوع صوووووووووووووول لمكملة اوةا  -13

 الةالملة:اإلجرا،ايف 
ا ا  إدةاج الةواةايف 2020ا الن ندأيف يف لام لمكملة الةم ملطاااصووووووووووووووكة وضوووووووووووووومي حتكملل ايماطر يف  أون

-2022 ايجلاالسووو اومل،ي زيف و اور جمااليف أزلاايف الناناج لكم ة ايةاسووو ة  ايماطر يف الةم ملط
 زقد اسةمريف اآل  ا  إدةاج ايماطر يف خت ملط العمل لن ا السنةي.ا 2025

زاااصووووووووكة لادا الالي زننا، القدةايف نشووووووووؤ  إداةا ايماطر يف اين مةا زإلداد سوووووووو،ل ايماطرا زودانص  بون
اين مة نشوووووووووؤ  ان  ال ا زا ةشوووووووووافه زاإلن غ لنها ا  خ   جكسوووووووووايف ااجعا هادفة اصوووووووووممة لةكوملة 

 ةملاجايف ايكاوو ايملداوملة زز دايف ايقّر الرئملسوووووووووووووويا ا  ال  ملع لكش ايناهململ العااة إلداةا ايماطرا ا
 زال اا زالشؤز  ايخ قملةا مبا يف  ل  وواد  اخلنايف زالدةزح ايسةنادا.

ا  خ    زاإلدااج الكاال لةقدور ايماطر زإداةهتا يف اسووو اومل،ملة اين مة نشوووؤ  إشووورام الق اع اخلا ا نجو
 إدخا  سملاسة انق ة لكعناوة الااجوة زوقملململ ايماطر.

اسوووووووةكما  حتكملل ايماطر زإلداد سووووووو، يف ايماطر  ممل  اكاوو اين مة يف ململ  أحنا، العاما مبا يف ز  دون
  ل  إدااجه ا  الةم ملط لكعمل احلا  زدزةايف إلداد الةقاةور.

زة وشووووط لنروق القملادا الرئملسووووي زالةعاز  لكش اسووووةاى اين مة زوععوع احلا مة نشووووؤ  إداةا ايماطر ا  د هون
 نشؤ  إداةا ايماطر الكوصا.

و لسوووووووونة أخرىا مما وسوووووووومح نة دوثنا 2021-2018خ ة العمل ايؤسووووووووسووووووووملة يكاف ة ال ا نزمت متدود  نزو
 زدجمنا ا  خ ة لمل إداةا ايماطر ايؤسسملة الشااكة.

 2022اإلجرا،ايف ايم  ة لعام 
ععوع إداةا ايماطر ايؤسووسووملة زإداةا خماطر ال ا يف اين مة لمكملة اسووةمرا سووةةااصوول يف السووناايف القاداة. و و عدّ  -14

 ا وشمل اخل ط اخل اايف الةالملة:2022زيف لام 
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ووسووووووووووووووملط زوا ملد أدزايف زلمكملايف إداةا ايماطر زالةم ملط ين  ال ا زوقاةور الرقانة الداخكملة لة قملق  أون
 اوسا  زفنمل أفضل.

 نونا، القدةايف زدلمنا ايسةمر. اوععوع يلما  ا ادا زةصد لمكملايف إداةا ايماطرا ادلااً ز  نبو
 زإجرا، اسةعرا  لعمكملايف إداةا ايماطر ايؤسسملةا سملقام نه اكةو اينةا العام. وجن
 .ا هبدمل حتسي الةاجملنايف نشؤ  صن  القراة زختنملع ايماطرلةقول ايماطر زحتمكناحتكملل  زإجرا، ودن

 الكفاءات والقدرات
 2021اإلجرا،ايف ايةم ا يف لام 

 نا،ا زقدةايف اياظني يف الاظائع ايسوووواسووووملة ايةعكقة ابلنااج زالعمكملايف زالاظائع اإلداةوة يف ململ  ايااق ا   و عدّ  -15
 ص زحلا ج ايلما  اي ثر ا مبا وةماشوووش ا  السوووملا  العايي ايةأسووواسوووملة لن ام الرقانة الداخكملة زالةننمل  النعا  لناناج اين مة

 ا مت وننمل  لدا اوادةايف يف ه ا الصدد: 2021زخ   لام . ايامل اية دازلمكملة إص   ارزوة لكمن مة 
ا  ال  ملع نشووووكل خا  لكش ايناصووووو العكملا زممثكي اين مةا مما وسوووومح الةم ملط لكقاى العااكةا  وععوع أون

ابلقوودةايف يف أزقووايف دزةا  اياظنيا زجترنووة قووائمووة نةم ملط الةعوواقووو زيلوووووووووووووومووا  اسووووووووووووووةمراةوووة ايلمووا  
 .لدلمل االسة،انة حلااليف ال ااةئ اال ةملاطملة اي كانة

الرئملسوووووووويا هبدمل وععوع  إللادا اهلملككة اإلقكملمملةا مبا وةماشووووووووش ا  الة ملصايف اينن ا يف ايقرّ زيلوووووووو  هنج ز  بون
زمتكي النر  زاهلملا ل  2031-2022ا لكمن مة لكن  القدةايف لكمسوووووووواية يف وننمل  اإلطاة االسوووووووو اومل،ي 

 .زلنها لدلمل ايكاوو الق روة نكنا،ا زفعالملة ايقالململداخل 
ا مبا يف  ل  أداا وعاز  اف ايلووملة لةععوع وواد  ايعرفة اين مةنراناج إ اطة شوواال زاوةكر يمثكي إدخا  ز  جون

 يف ايكاوو ايملداوملة. ايدةا،ني  واة 
  اسووةكما  الةدةووايف الاظملنملة اإللعااملة يدزاة حمدداا ندلمل ا  خ صووايف الةدةوو يلووماالةؤ ملد لكش ز  دون

 احلدوثة لن اجملااليف اإلداةوة اهلااة.
ا  خ   انةدايف الةعكمل االف ايلوووووووملةا زاسوووووووا ايف العمل  العمل ا دودا يسوووووووالملوخا  زوقدمي دلمل  نهو

الالي ة ل  ن عدا ز ملالصوو اخلداايف ا زالاصووا  إ  النر  االف ايلووملة اهل،ملنةقملادا الرقمملةا زالةدةوو لكش 
 .ا زودزايف الةدةوو االف ايلملة لن اإلو وتزةفاهنملص ة اياظني نشؤ  

 
 2022لعام  هلا اإلجرا،ايف ايم ط

ا ناد ايو زلة لةععوع القدةايف زايعاةمل زايناةايف لن العمكملايف ايسوواسووملة زالاظملنة اإلداةوة زالنانجمملة سووةةااصوول  -16
 :. زوشمل اخل اايف ايم ط هلا اا وكي2022لام  يف

الة ا  زالة دوث لنما ج ايلما  اخلاصوووة ابلاظائع اإلداةوة لضوووما  اوسوووا  ز ناوة ايدزاة اااصوووكة  أون
 .زايسؤزلملايف زالع قايف لن ايااق  زالعمكملايف الة،اةوة لة سي الكنا،ا زالنعالملة

ا لة سووووووووووووووي اي ،اة ز سوووووووووووووو  الةاقملت زاإلقكملمملة النرلملةة اإلقكملمملة الةدةجيي لكةعدو يف اهلملككملزالةننمل   بون
 ل لضا، ا  خ   ايكاوو الق روة. ايقدمزفعالملة الةككنة زا ادا الننملة زالنعالملة لكدلمل 

جناد ونمملة القدةايف يف وععوع اسووةمدام أدزايف ةصوود ايشوواةو  ايشوو  ة يف اين مة زطر  الةشوو ملل اااصووكة ز  جون
ا زننا، الشرا ايفا ا  ال  ملع لكش الشرا ة أسكاب الةننمل  نااس ة الشر ا، يف العمكملايفزال سملما  ا دوداا
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زووسووووووملط  وسوووووونمللسووووووةةمل اراجعة الةعكمل اإللك زين زاإلجرا،ايف ا  أجل ز ا  الق اع اخلا ا زوعوئة ايااةد. 
 .رصد زاإلن غابيدزايف الرقمملة لة سي الكنا،ا زاإلشرامل زالزدلمنا العمكملايف زايدزايفا 

ا مبا يف  ل  ايملداوملةا ال سووملما يف نملئة ايكاوو زإداةهتا العااكةط لكقاى ةم ملالالقدةا لكش زحتسووي  ندو
ا ةملوواجووايف الةاظملع زاعوج اينوواةايف زاة كوووايف الةوودةوووو إ  جوواوووو دزةايف الةم ملطا ا  إو ، 

 اهةمام خا  لكوكدا  الن متر للاايف.
ا زدلمنا زلة إلوشوووووووووا، اوادةايف وعكملمملة خمصوووووووووصوووووووووة لكاظائع ايدزاة ايمةكنةا ناد ايو اااصوووووووووكة ز  نهو

جرا، لدزايف وعاز  اف ايلووملة جدودا زأدزايف حمسوونة لرصوود االاةثا  زوقملململ فعالملة الةدةوو لكسووما  إب
 الةعدو يف يف حمةاى الةدةوو أز وروملوايف الدلمل.

 
 النظم والسياسات واإلجراءات واألدوات

 2021يف لام  اإلجرا،ايف ايةم ا
الضوووواانط الداخكملة  أسوووواح وشووووكل العمكملايف القائمة لكش ايماطر زايوسوووو ة زالنعالة إلداةا ايوشوووو ة ايسوووواسووووملة -17

  ا مشكت ايوادةايف الرئملسملة يف ه ا اجملا  اا وكي:2021زحتقملق أهدامل اين مة. زخ   لام 
ية اةا ا  ال  ملع لكش جمااليف ايااةد الةاجملنملة ا  السووووووووملا  ا زاخل اطايسووووووووةمرا لكسووووووووملاسووووووووايف ياا،اة ا أون

الوشوووروة زالصووو ة زالرفاهملة مبا يف  ل  وروملوايف العمل ايروةا زحتسوووي إداةا القاى العااكة اينةسووووة زالةععوع 
 .ايننملةايسةمر لعمكملايف الص ة زالس اة 

لكش  اين مةااظني  يف حلا ج الدلمل العايي زاكا  العمل الرقميا مما وضوووووووووم  قدةازاااصوووووووووكة الةقدم  بون
العمل نكنا،ا ا  أل اكا  زيف أل زقتا مبا يف  ل  اسووووووووووووووةودا  أجنعا الكموملاور ايكةوملة لجنعا 

مت وننمل  ز الكموملاور احملمالةا زور ملل الة وملقايف احملكملة إ  السووووووو انة زإدخا  انصوووووووايف ةقمملة جدودا. 
ةعددا العااال زالة سملنايف يف جمااليف ايدقة ودانص أانملة اععلا لةكنالاجملا ايعكااايفا مبا يف  ل  ايصا

 .الة ملص زإداةا الاصا  ز  ل  أا  قالدا الوملاانيف
السووملاسووايف زاإلجرا،ايف زالعمكملايف الرئملسووملة لةكوملة اال ةملاجايف الناشووئة زيلووما  اسووةمراة حتسووي اراجعة ز  جون

شووورا، احملدثة زوععوع الضووواانط الكنا،ا. زقد مت إو ، اهةمام خا  لةنمملة القدةايف زدلمل وننمل  إجرا،ايف ال
 .اياافقةالداخكملة زجادا اخلداايف لعمكملة خ اب 

ضووووووما  اسووووووةمراة دلمل لا زالن ام العايي إلداةا ايااةدالرئملسوووووويا ورقملة و ام الةم ملط لكمااةد ايؤسووووووسووووووملة ز  دون
يف ايسووةقولا   وصادز  احلاجة إ  ورقملايف   الةم ملط لكمااةد ايؤسووسووملةالوائعي زالسووما  ابسووةمراة و اة 

ا ا و ام ايعكااايف اإلداةوة ايةكاالمت وقل و ام الة كمل يف الرائدز . يف ون  الاقت ا  حتسووووي الاظائع
 .إ   ل س ايبا ا  حتسي الاظائع زاياا  زايدا،

دا ا ا  ال  ملع لكش لاداةا القدةا الةن ملمملة لكش الصوومادالةننمل  الةدةجيي إلطاة سووملاسووة و ام إاااصووكة ز  هون
 .وععوع إداةا اسةمراةوة ايلما  زحتسي دلمل الن مل زاراقوةنا

إداةا لمكملايف ايشووووووووووواة ة ا  الق اع اخلا  زا نايف إدخا  إطاة العناوة الااجوة احملّدن لةقملململ ايماطر ز  زون
ا  شعوة دلمل ايشاةوزالشرا ةا اص انة نكا ة إداةا  الةشاةمزإوشا،  نة  النالكة ايخرى ا  ةص الدز 

 . ملث ميك  وةو  لمكملة العناوة الااجوة ايوس ة نسنالة
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قسووومي جدودو  ا  أقسوووام الدلمللا ززيلووو  آلملايف اراقوة قاوة لضوووما  وقملململ ايماطر زالضووواانط  زصوووملاةة نلو
 .مسةنملدو لكنح ايزيلما  ا ادا لكمشاةو  الن وشمل خم  ايف القسائمل أز 

 2022اإلجرا،ايف ايم  ة لعام 
 لضوووووووووووووما  وكوملة العمكملايف زايدزايف الدالمة ية كوايف ايلما  اية اةا 2022 ايف أخرى يف لامسوووووووووووووة ةم  اوادة  -18

 : نكنا،ا زفعالملة
وننمل  الةعدو يف اي كانة لكش السوملاسوايف زاإلجرا،ايف زالعمكملايف اإلداةوة زالةشو ملكملة  ايف الصوكةا وسورو   أون

 ا ال سوووووملما يف ايكاوو ايملداوملة. زسوووووملنصوووووو ا  أجل حتسوووووي الكنا،ا زالنعالملة زاالاةثا  يف ململ  ايااق
ال  ملع لكش االسة،انة لنقاط الضعع ايكةشنة يف الرقانة الداخكملة زايماطر زاال ةملاجايف الناشئة مبا يف 
 ل  سووووملاسووووايف الةاظملع زال وملوايف الةعاقدوة لكقاى العااكة اينةسوووووة زايشوووو ايف زخت ملط القاى العااكة 

 . ملكملةزاإلداةا ايالملة زالةش
كمااةد زإداةهتا زةصدها زإلداد لةم ملط الةقمنة العمكملايف الة،اةوة الرئملسملة يف اين مة لة سي زاااصكة  بون

يف اين مةا حبملث و ل  الةم ملط لكمااةد ايؤسوووووسوووووملةالةقاةور لننا زاإلشووووورامل لكملنا ا  خ   وععوع نملئة 
مااةد لكةم ملط لك دثة زاةعددا السناايفحم اناسوة لك ر  زصاحلة ل سةمداما لكش أساح خاةطة طروق

 زخ ة العمل اإلس اومل،ملة. ايؤسسملة
ةوسملط العمكملايف زانةكاة أسالملو وش ملكملة لدلمل لمل اين مة نشكل أفضلا لزاراجعة دلملل دزةا ايشاةو   جون

اور و مل لكش الن ا اي كاب ا  خ   الة ملصايف يف وعوئة ايااةد زسووملا  وننمل  الناناج. زسووملشوومل  ل  و 
 .لدلمل ةصد ايشاةو  زوننمل  أسالملو وش ملكملة جدودا ززظملنة العناوة الااجوة زلا ايف ايعكااايف ايعكااايف

ا ال ل وندمل إ  إوشووووووا،  ّل وPROMYSن اشوووووورزع و ام إداةا دزةا ايشوووووواةو الةالملة ا   اير كةزإط    دون
ة دزةا ايشوواةو  ا  حتسووي القدةا لكش الرصوود ا زووسووملط لمكملزاحلاف ة ل  ايشوواةو عكااايف اياعاصوور إلداةا 
 زإلداد الةقاةور.

 
 األدوار واملسؤوليات واملساءلة يف الرقابة اإلدارية

 2021اإلجرا،ايف ايةم ا يف لام 
يف داخكملة الضوواانط إداةا ايماطر زالالاايلوو ة لكمدةا، زاياظني اآلخرو  نشووؤ  وننمل  زايسووا،لة  وكةسووي ايدزاة -19

 ا اخت يف اين مة لدا اوادةايف  ايف صكة: 2021أيملة  وصا لوملئة ةقانة داخكملة قاوة. زيف لام يف ململ  العمكملا
ا وشووووووووومل اؤشووووووووورايف االاةثا  2021م ا مت جتروونا زو اورها يف لاايملداوملةةصووووووووود اةكااكة لكمكاوو أداا  أون

 اب ايلما .زايدا، لن خمةكع العمكملايف زوسنل زووسط ايراقوة ا  قول ايكاوو ونسنا زأص 
خمةوواةا ا  قووول فروق دلمل  طااةئإلووداد وقوواةور انة مووة ل  نملئووة الرقووانووة الووداخكملووة زاالاةثووا  لوكوودا  زمت  بون

 االاةثا  ايمصصا ا  ودانص ايةانعة اي كانة زوواد  ايماةسايف ا ملدا.
وع احلااة لن ايكاوو إوشوووووووا، شووووووووكة ا  وقاط االوصوووووووا  اخلاصوووووووة ابلرقانة الداخكملة زاالاةثا ا لةعع مت ز  جون

وعمل  ؤسووووووووواح لة دود الة دايف ايشووووووووو  ةا هي ال ار عوة  ا  قضووووووووواا الرقانة الداخكملة الن ااملةا ز 
 ايماةسايف ا ملداا زايساية يف احلكا ا ابلةشازة ا  أص اب ايلما  ايعنملي. زوواد 
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مت إ رال وقدم يف الة اور  ا2021اين  اوا  الث اوادئ محاوة الوملاانيف الشووومصوووملة يف وناورزنعد الةماد  دون
 .2022 ايةاق  أ  وكةمل خ   لاما  اير كي لسملاسة محاوة الوملاانيف الشااكةا ز 

الةقملململ اخلاةجي ية كوايف إداةا السووو، يف زاحملناظايف زاياافقة لكش هنج ار كي لة اور قدةايف زاااصوووكة  هون
 .إداةا الس، يف يف اين مة

ا نقملادا اكةو اينةا العاما  ملث قام أصوووووووووووو اب ايلما  يف خ ط الضووووووووووووما زيلوووووووووووو  لمكملة إجرا، ز  زون
 اجملااليف اإلداةوة احلرجة نةقملململ اسؤزلملايف الرقانة زالرصد احلالملة.

الالي زوععوع ةصد االاةثا  لكسملاسايف زايماةسايف الرئملسملة ايةعكقة نسا، السكام زالسكام ةص زحتسي  نلو
مت إوشا،  نة اعنملة ز اد زالة رش زاالسة    ا نسي زااللةدا، ا نسي. زالنس ال اايشرزع مبا يف  ل  

لضووووما  الةواد  النشووووط ل فكاة  زااللةدا، ا نسوووومليابلسووووكام يف اكا  العمل زاحلماوة ا  االسووووة    
 .زايعكااايف زوععوع الةنسملق

 
 2022اإلجرا،ايف ايم  ة لعام 

وايلووووملح ايدزاة ايقسووووام اي  اةا أل ه سووووةسوووونمل نشووووكل  وص يف    العدود ا  اإلجرا،ايف ايم ط هلا يف إطاةإ -20
 ايسا،لة يف ململ  أحنا، اين مة. زل زا لكش  ل ا ا  ايةاق  اختا  اإلجرا،ايف احملددا الةالملة:زوععوع 

الاظائع اإلداةوة  نشووووووووووووووؤ أصوووووووووووووو اب العمكملايف زايكاوو اإلقكملمملة لدى زالدلمل  الرصوووووووووووووودقدةايف وععوع  أون
 .اهلااة لن ايكاوو ايملداوملةا زال سملما يف سملا  ايلاايف ز االيف ال ااةئزالةش ملكملة 

ايدزاة يف احلا مة زاإلشوووورامل لكش العمكملايف ايؤسووووسووووملة احلاإة مبا يف  ل  إداةا ايماطر زالرقانة زوايلووووملح  بون
 .الضما  زيل  خ طالداخكملةا نناً، لكش وةائج لمكملة 

 ابالسوووووووةناد إ زاحلماوة ا  االسوووووووة    زااللةدا، ا نسووووووومليا  الة رش  وععوع إطاة اين مة يناااصوووووووكة ز  جون
زالسوووووملاسوووووايفا زالاقاوة زالةالملةا زقناايف  احلا مةايوادةايف لكش و ا  ان ااة ايامل اية داا يف جمااليف 

 .زايسا،لة ازالة قملقايف ااإلن غ
 

 خالصة
ى وصوووووووومملمنا نشووووووووكل جملد. زل زا لكش  ل ا قد هنام قملاد أاام الرقانة الداخكملة النعالةا ن ض الن ر ل  اد -21

وة ص فعالملة الرقانة الداخكملة مبرزة الاقت. زإوظ اكةعم مبعا ة أل وقاط يلووووووووعع يف الضوووووووواانط الداخكملة الن لا  ت خ   
 .العام زمت لنت اوةواهي إلملنا

ا أل ها  9ز 8زننواً، لكش اراجعوة فعوالملوة و وام الرقوانوة الوداخكملوةا  موا مت زصووووووووووووووننوا يف النقروي  -22 فوإين أخكص زفقوً
وافر لدل ا  اعرفة زاعكااايفا إ  أوه م وك  هنام وقاط يلووووعع اادوة أيلووووّريف ابلنعالملة العااة لن ام الرقانة الداخكملة  يا

 .2021دوسمن  اوا  ايز   31لكسنة اينةنملة يف 
 

____________ 
 ايدور العام
 2022سوةمن أوكا   30 الةاةو :
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 املايل الوضعكشف   -الكشف األول 
 2021ديسمرب/كانون األول  31حىت 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 املالحظة

 )معاد احتسابه(
    

      األصول 
      األصول احلالية

  999 277 1  113 494 1 3 ايوالب النقدوة زاا وعادهلا 
  333 589 666 625 4 ةثماةايف زالصكام ايالملة ايشةقةاالس

 504 906  583 135 1 5 ايسة قايف ا  العمكملايف ةص الةوادلملة
  362 5  699 3 6 ايسة قايف ا  لمكملايف الصرمل

  838 55  911 57 7 ايدفالايف ايسوقة زايصا  احلالملة ايخرى
  370 15  586 14 8  قاائمل ا رد

    3 331 558 2 850 406 
     األصول غري املتداولة

  398 631 530 667 4 االسةثماةايف 
  669 869  238 912 5 ةص الةوادلملةالعمكملايف ايسة قايف ا  

  416  656 7 ايدفالايف ايسوقة زايصا  ةص ايةدازلة ايخرى
  480 38  864 40 9 ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف 

  973 6  434 6 10 ايصا  ةص ايادوة
    1 627 722 1 546 936 
      

 342 397 4 280 959 4   إمجايل األصول
      

     االلتزامات
     االلتزامات احلالية
  723 34  029 46 11 احلساابيف ايسة قة
  388 189  987 203 11 الننقايف اي ا مة 

 - 378 2 4 الصكام ايالملة ايشةقة
 543 329  225 375 12 اايسةكمة اسوقً الدفعايف 

 296 72  717 74 13 االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني
  212  596 16 االلةمادايف 

  675 3  365 3 17 االلةعااايف احلالملة ايخرى
    706 297 629 837 

     االلتزامات غري املتداولة
 339 453 1 373 489 1 13 االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني

 029 36  814 35 17 االلةعااايف ةص ايةدازلة ايخرى
    1 525 187 1 489 368 
      

 205 119 2 484 231 2   جمموع االلتزامات
      

 137 278 2 796 727 2  صايف األصول
    

     األسهم
 089 141 2 761 578 2  النائض  نالع،عو اي ا مل

 048 137 035 149 18  ةملاطايفاال
     

 137 278 2 796 727 2  جمموع األسهم
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 كشف األداء املايل  -الكشف الثاين  
 2021ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

 )آبالف الدوالرات األمريكية( 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 املالحظة

 تسابه()معاد اح
    

    اإليرادات

    الصرفعمليات غري اإليرادات من 
  554 484  384 505 19 وقملململ الدز  ايلضا، يف إطاة الناناج العادل

 018 274 1  954 540 1 19 ايسايايف ال الملة
  052 73 564 73 19 اإلورادايف ةص الةوادلملة ايخرى

  2 119 902 1 831 624 
    عمليات الصرفاإليرادات من 
 210 6 269 8 19 إورادايف الصرمل

  8 269 6 210 
    

 834 837 1 171 128 2  إمجايل اإليرادات
     

    النفقات 
 433 418 799 436 20 اسة قاقايف اياظني زوكالملع أخرى اةعكقة ابياظني

  119 302  861 364 20 االسةشاةوا 
  753 37  463 46 20 وكالملع السنر

  969 10 126 11 20 إه م ايصا  ال اوكة ايجل زاسةن  نا زايلم    قملمةنا
  877 23  023 35 20 ونقايف الةدةوو

  943 385  794 372 20 اخلداايف الةعاقدوة 
 607 92 428 106 20 اينح زايدفالايف الة اوكملة ايخرى
  253 236  667 245 20 الكاالم زايااد االسةن  ملة ايخرى

 053 38 848 52 20 الننقايف ايخرى
    

 007 546 1 009 672 1  إمجايل النفقات 
     

    اإليرادات والنفقات غري التشغيلية
 363 28 800 16 21 إورادايف االسةثماة

 738 13 (684 8) 21 نخسائرو أةاب  النقد ايجنيب
 (454 37) (422 26) 21 نوكالملعو إورادايف الةماول

 572 (184) 21 نوكالملعو إورادايف ةص وش ملكملة أخرى
     

 219 5 (490 18)  غري التشغيلية (النفقات)إمجايل اإليرادات و
    

 046 297 672 437  الفائض
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 حقوق امللكيةكشف التغريات يف   – الثالثالكشف 
 2021ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 
 الفائض/ املالحظة ألمريكية()آبالف الدوالرات ا

 )العجز( املرتاكم
حساب 

االحتياتي 
 اخلاص

احتياتي 
األرابح 

و)اخلسائر( 
 االكتوارية

 األرابح/
)اخلسائر( غري 
احملققة الرتاكمية 

بشأن 
االستثمارات 
 املتاحة للبيع

جمموع 
 السندات/
 )العجز(

             
 995 737 778 129 (423 11) 559 17 081 602  2020األول  ديسمرب/كانون 31الرصيد يف السنة املنتهية يف 

 142 540 1 134 1   008 539 1  وص ملح اخل ؤ
       

 2020ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف السنة املنتهية يف 

 137 278 2 912 130 (423 11) 559 17 089 141 2  )معاد احتسابه(
       

 (174 4) - (174 4) - - 18 وةايةاب    ناخلسائرو اال ةااة 
 161 16 161 16 - - - 18 ايةاب    ناخلسائرو يف االسةثماةايف ا  احلملالايف ةص احملققة

       
 987 11 161 16 (174 4) - -  صايف اإليرادات املقيدة مباشرة يف حساب املسامهني

       
 672 437 - - - 672 437  الفائض للفرتة

       
 796 727 2 073 147 (597 15) 559 17 761 578 2  2021ديسمرب/كانون األول  31يف هناية السنة،  الرصيد

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

       
 - - - - - 18 الةعدو يف لكش اإلورادايف ةص اياللة

 776 21 - 776 21 - - 18 ناخلسائرو اال ةااةوة  ايةاب  
 840 68 840 68 - - - 18 ايةاب    ناخلسائرو يف االسةثماةايف ا  احلملالايف ةص احملققة

       
 616 90 840 68 776 21 - -  صايف اإليرادات املقيدة مباشرة يف حساب املسامهني

       
 124 234 - - - 124 234  الفائض للفرتة

       
 995 737 778 129 (423 11) 559 17 081 602   2020ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف هناية السنة، 
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 كشف التدفقات النقدية  –الكشف الرابع  
 2021ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

ول ديسمرب/كانون األ 31 مالحظات )آبالف الدوالرات األمريكية(
2021 

 2020ديسمرب/كانون األول  31
 )معاد احتسابه( 

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 046 297 672 437  النائض نالع،عو لكن ا  

 الةعدو يف اي كانة لةافملق النائض نالع،عو ا  الةدفقايف  
 النقدوة ا  أوش ة الةش ملل لكن ا:

 
  

 - -  ةايسايايف يف  ساب ايااو  
 - -  ونقايف  ساب ايااوة لكسنة السانقة  
 - -  الكاالم زايااد االسةن  ملة ايخرى  
 969 10 126 11 20  اإله م زاالسةن م    
 796 18  344 18 20  االلةمادايف ايمصصة لك ساابيف ايشكام يف حتصملكنا    

 (40) 705 21  القاواوملةالةمادايف االلةعااايف   
 319 250 و1نا 19  الداخكملة ايشاةو كالملع دلمل و    

 667 3 556 3 9 نايةاب و اخلسائر الناجتة ل  نمل  ايصا  الثانةة أز الةمكص اننا  
 657 006 12 و2نا 21  نايةاب و اخلسائر الناجتة ل  الةداز  زاالسةثماةايف ايشةقة    
 (526 5) (037 11) و3ن ا 21 ةا ة لكومل نايةاب و اخلسائر الناجتة ل  االسةثماةايف اي    

 (756 14) (093 11) و4نا  21 النائدا ايكةسوة  
 (745 5) (242 6) و4نا  21 ايةاب  ايكةسوة  
    الة صايف يف ايصا  زااللةعااايف:     
 (745 63) (148 288) و5نا  5  ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة      
 (644) 103 2 و5نا  6  قايف ا  اعاا يف الصرملايسة       
 (919) 784 8  قاائمل ا رد       
 008 8 (281 2) و6نا  7  أصا  اةدازلة زةص اةدازلة أخرى      
 382 9 905 25  11  ساابيف الدف  زوكالملع ا ا مة      
 324 27 455 38 13  االلةعااايف ايةعكقة ابياظني      

 776 21 (174 4) 18  ناخلسائرو اال ةااةوة  ايةاب     
 (369 26) 682 45 12  ايقداايف      

 (85) 384 16  ايمصصايف زااللةعااايف ال اةئة   
 (738 1) (525) 17  االلةعااايف ايةدازلة زةص ايةدازلة ايخرى      
             

 377 278 472 273  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (511 18) (063 17) و7نا 9 اش ايف ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف  

 288 312 1 و8ن ا 9 العائدايف ا  نمل  ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف 
 (172 1) (776) 10 ايصا  ةص ايادوة و  اوملعايفاش ايفصايف ن  
 976 15 (227 40) و9ن ا 4 اوملعايف الةداز  ابالسةثماةايف ايشةقة واش ايفن صايف  
 141 5 (604) و10ن ا 4 اوملعايف االسةثماةايف ايةا ة لكومل  واش ايفنصايف   
           

 722 1 (358 57)  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    

 099 280 114 216  نقدية وما يعادهلا)النقص( يف التدفقات ال /صايف الزايدة 
    

      
 900 997 999 277 1  التدفقات النقدية وما يعادهلا يف بداية الفرتة

    
      

 999 277 1 113 494 1  التدفقات النقدية وما يعادهلا يف هناية الفرتة

 السنة. ورجش ا   ة أوه م وك  هنام ودفقايف وقدوة ا  ايوش ة الةماوكملة خ  
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 الكشف الرابع: كشف التدفقات النقدية  حولمالحظات 
أخ ا، الن ا السوووووووووووانقة يف  وصووووووووووو ملح لةعك لكمقاةوةا ايعرزيلوووووووووووة ا 2020لعام ا ةسووووووووووواب الةدفقايف النقدوة متت إلادا 

 فااوص  ا،اإلورادايف لكش ايسووايايف ال الملةا ز  ل  إل زوسوو،مللايالملة ايشووةقةا  زالصووكاما ةسوواب الة او يف النقدوةا 
 61-2روي ةمل وقدمي اعود ا  ايعكااايف يف النقزواا وةعكق ابيشووواةو  ايمالة ا  خاةج ايملعاوملة.  يف الصوووادةاالن ا السوووانقة 

 .66-2ز
 لةسنملل فنمنا: 2021 شع الةدفقايف النقدوة لعام زورد اعكااايف إيلافملة أدانه يف اا وةعكق نوعض الوناد ايدةجة يف  

ي دزالة أاروكي يف لام وا  0.3ي دزالة أاروكي نوا  0.3ع دلمل ايشوووووووووووووواةو  الداخكملة الوال ة متثل وكالمل و1ن
نراناج ايامل  زايشوواةو  الن مياهلاايااوة  يف سووااب وةكودهاو صووايف الةكالملع ايواشوورا زةص ايواشوورا الن 2020

  شوووووووعوةمل وعدول ه ه الةكالملع يف  ز نا. اية دا اإلحلائيا ا  خداايف اين مة ايقداة لدلمل أوشووووووو ةنا زنراجم
 .الةدفقايف النقدوة يهنا ال والد أل ودفقايف وقدوة صافملة

اكملا  دزالة أاروكي لكش أهنا لائدايف  12الةداز  زاالسووةثماةايف ايشووةقة نقملمة الناجتة ل  مت ا ةسوواب اخلسووائر  و2ن
دزالة أاروكيا ا وي و 8.5الناائد الن ووكب ن ا ابسةثنا، إورادايف2021لعام  لكةداز ايةا ة  سكوملة ل سةثماةايف

دزالة أاروكي ا  خسووائر القملمة العادلة لكصووكام ايالملة ايشووةقةا  ما هي اعرزيلووة ا وي و 3.5ابإليلووافة إ  ن
دزالة أاروكي ل  ا وي و 0.7ا وة،ووت اخلسووووووووووووووواةا ايوكب لننووا الوووال ووة ن2020. زيف لووام 21يف اي   ووة ةقمل 
ا ابسووووووووووةثنا، إورادايف الناائدا الن لكةداز دزالة أاروكي يف االسووووووووووةثماةايف ايةا ة ا وي و 2.5خسووووووووووائر قدةها ن

 الصكام ايالملة ايشةقة.دزالة أاروكي لكش ا وي  1.8قانكت مبكاسو ا  القملمة العادلة نقملمة 
زالة أاروكي  عائدايف لكش اكملا  د 11.1مت ا ةسوووووووواب ايةاب  الناجتة ل  االسووووووووةثماةايف ايةا ة لكومل  الوال ة  و3ن

دزالة أاروكي يف ا وي  5.5زإورادايف والو  ايةاب  ن دا ابسووةثنا، الناائ2021االسووةثماةايف ايةا ة لكومل  لعام 
 و.2020لام 

ايةا ة   اف ايف القرز  ل  2021اكملا  دزالة أاروكي يف لام  11.1وشووووووووووووووؤيف الناائد ايكةسوووووووووووووووة الوال ة  و4ن
اكملا  دزالة أاروكي ل  االسووووووووووووووةثمواةايف ايةوا وة لكةوواد  الة،واةلا  موا زةد يف  8.1  نلكةوواد  الة،واةل زالومل

دزالة أاروكي مت اإلن غ لننوا يلووووووووووووووم  ا وي  9.3دزالة أاروكي ا  أصوووووووووووووول ا وي  3.0ا ز21اي   وة 
ا  دزالة أاروكي اكمل 6.2ايةوقملة الوال ة ايةاب  ز و. زمتثل الناائد 21االسووووووووووووووةثماةايف ايةا ة لكومل  يف اي   ة 

ايسوووووونمل يلووووووم    اف ايفايةاب  لكش ز ورادايف اإل اايةا ة لكومل  احلاف ايفيلووووووم   21 اي   ةايعرزيلووووووة يف 
 .الةدفقايف النقدوة  شعاالسةثماةايف ايةا ة لكومل  زمت لريلنا نشكل اننصل يف  

السووناوة يف  ل انناا  زاعاا يف الصوورمل لكش أهنا احلر ة الصوورملاعاا يف ةص مت ا ةسوواب ايسووة قايف ا   و5ن
 نا.حتصملك سةثنا،  ثص الة ملصايف يف خمصصايف احلساابيف ايشكام يفا اب6زاي   ة  5لكم   ة  ازفقً 

خمصوووووووصوووووووايف يف ه ه ايصوووووووا ا ابسوووووووةثنا،  ثص متثل ايصوووووووا  ايةدازلة زةص ايةدازلة ايخرى احلر ة السوووووووناوة   و6ن
ألع دزالة  74الناائد ايسة قة لكش  اف ايف االسةثماة الوال ة  ناا زالعادا يفحتصملك احلساابيف ايشكام يف
 نا يلم  الناائد ايكةسوة.كأاروكيا زالن وةمل وس،مل

ايصووا   إ  يلووافايفاإلاكملا  دزالة أاروكي  17.1اشوو ايف ايمةككايف زاينشووآيف زايعدايف الن ووكب   وعك و7ن
دزالة أاروكي ل  لمكملووووايف  ا وي 6.9اقووووانوووول  ا9دزالة أاروكيو ايوووودةجووووة يف اي   ووووة ا وي  23.9ن

 الةمكص ا  ايصا  قملد اإلوشا،ا زالن مت االوةنا، اننا ززيلعنا يف اخلداة خ   السنة.
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يف  2021كي يف لام ودزالة أار ا وي  1.3مت لر  العائدايف ا  نمل  ايمةككايف زاينشووووووآيف زايعدايف نقملمة  و8ن
ا وي  4.9ايمةككايف زاينشوووووآيف زايعدايف نقملمة دف وة صوووووافملة قدةها . زابلت اين مة سوووووك  ا  9اي   ة 

دزالة أاروكي ا وي  6.9نابسوووووةثنا،  2021يف لام  دزالة أاروكيا وي  3.6دزالة أاروكيا خبسووووواةا قدةها 
 ا  ايصا  قملد االوشا، الن مت االوةنا، اننا خ   الن ا زمت زيلعنا يف اخلداةو.

. زمت إدةاج صايف 2021اكملا  دزالة أاروكي يف لام  40.2الةداز  زاالسةثماةايف ايشةقة  ايفاش  صايف نكب  و9ن
سندايف اإلورادايف الثانةة ايةا ة لكةداز ا  ما ها اايلح يف دزالة أاروكي يف ا وي  38.3اإليلافايف الوال ة 

جيانملة لكش النقد زالصووووووكام دزالة أاروكي ا  العائدايف اإلا وي  0.4ا  مشوووووو ايفا وقانكنا 5-4اي   ة 
النقدوة ايعادلة داخل ه ه احلاف ايف زالن وةمل إلادا وصووووووووووونملننا إ  النقد زالنقد ايقانل يف اتةو  هناوة السووووووووووونة 

دزالة أاروكي لكش خساةا الصكام ايالملة ا وي  2.4ايالملة.  ما مت وضمي الةدفقايف النقدوة اخلاةجة الوال ة 
 .9-4ي   ة ايشةقة ايعرزفة يف ا

يف  2021دزالة أاروكي يف لام ا وي  0.6صوووووووايف اشووووووو ايف االسوووووووةثماةايف ايةا ة لكومل  الوال ة  وضوووووووميمت  و10ن
اإليلافايف ناخلصااايفو ل سنمل زالدخل الثانت.ا يلم  صايف 5-4اي   ة 
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 )أ(كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية   –الكشف اخلامس  
 2021ديسمرب/كانون األول  31املنتهية يف للسنة  

           )آبالف الدوالرات األمريكية( 

  
 امليزانية املعتمدة الباب

 )ب(
 املبالغ املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالغ املرحلة

 امليزانية املعدلة )ه (
اإليرادات الفعلية 

 األخرى
 )و(

 اإلنفاق الفعلي
 )ز(

فروق العمالت 
 )ح(

دل اإلنفاق يف صايف مع
 امليزانية
 )ط(

امليزانية مقابل التباين 
 الفعلي
 )ي(

            

ايساية يف القضا، لكش ا اع زاوعدام ايا  ال  ائي زسا،  1
 الة  وة

 42 897  480   4 250   -     47 627  (8 867)   61 332   532   52 997  (5 370)  

  (393 15)  243 120   489 1  014 139  (260 20)  850 104     -   150 3   496   204 101  إام أ ثر إوةاجملة زاسةدااةجعل العةالة زال اابيف زاصاود اي 2

  (965 3) 652 40 474 857 44  (679 4) 687 36    -   700 2   523  464 33 احلد ا  النقر يف الروع 3
  (983 8) 240 67 841  767 77   (368 11) 257 58    -   950   424  883 56 متكي و مل لةالملة زة ائملة أ ثر مشاال ز نا،ا  4
  (299 7) 582 35 442  237 41   (097 6) 283 28    -   150   222  911 27 لادا قدةا سول العملا لكش الصماد أاام الةندودايف زايلاايف 5

ناخ ا ادا الننملة زاإل صا،ايف زاياايلمل  ايش  ة نو ص اي 6
 زايسازاا ني ا نسي زاحلا مة زالة  وةو

33 612  -    (10 300)   -    23 312 (440)   29 012  448 29 020 (5 708)  

  - 174 83 530 655 82  (11) 174 83  (248 89)    -   027 102  395 70 نراناج الةعاز  الةقظ 7
  (667) 305 39 615 587 45  (897 6) 638 38    -   200 2     -  438 36 الةالملة 8
  (114 9)  184 26   265   847 30   (928 4)  070 17     -   (900 1)  781   189 18  وكنالاجملا ايعكااايف 9

  (182 2)  450 32   603   310 45   (463 13)  268 30     -   850     -   418 29  ةاجمله ال ا مة اين مة زاإلشرامل ز  10
  (891)  704 31   369 1   621 59   (286 29)  813 30     -   (050 2)  414   449 32  اإلداةا الكنؤا زالنعالة 11
  300     -     -     -     -   300     -     -     -   300  ال اةئة ايصرزفايف 12
    -   276 9   258   018 9     -   276 9     -     -   830   446 8  اإلونا  الرأإا  13

  -  034 6   207   429 13   (602 7)  034 6   (177 5)    -     -   211 11  اإلونا  اياظ 14

  (272 59) 861 573 073 8  686 679   (898 113)  589 514   (425 94)    -  197 106 817 502 اجملموع الفرعي  

              
    -  - - - -    -     -   (081 46)    -   081 46  الةساايف الضرووملة الة او يف إ  صندز   
  248 89  - - - -  248 89   248 89     -   (027 102)  027 102  و15اإلورادايف ايؤجكة لناناج الةعاز  الةقظ نالواب   
    -  - - - -    -     -     -   (340 3)  340 3  اإلورادايف ايؤجكة لكصندز  اخلا  يوش ة متاول الةنمملة  
  191 52  - - - -  191 52     -     -   (830)  021 53   ساب اإلونا  الرأإا   
  176 27  - - - -  176 27   177 5     -     -   999 21   ساب اإلونا  اياظ  
             
 343 109 861 573 073 8  686 679   (898 113)  204 683     -   (081 46)  - 285 729  اجملموع  
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 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31
 )معاد احتسابه(

   
 059 533 686 679 ا للكشف اخلامسالنفقات الفعلية وفق  

   
   الفروق األساسية

  979 48  685 46 الننقايف العملنملة اخلداة
 805 22  (455 59) االسة قاقايف ايساسملة
  (544) (554 1) لكممةككايف زاينشآيف زايعدايف قاائمل ا ردايصا  ةص ايادوة ز 

  (890) (863) الةا ملد
   

 350 70 (187 15) جمموع الفروق األساسية
    

   فروق تريقة العرض
 756 18 049 19 ونقايف االلةمادايف 

 (045 1) 5 وكالملع اياظني زالةالو النرز  يف 
 288 11 641 17 وصنملع نناد الدخل اإلونا 

   
 999 28 695 36 جمموع فروق تريقة العرض

   
   فروق الكياانت 

  (421 17) (119 15) الننقايف حتت  ساابيف أخرىا ابسةثنا، نراناج الةعاز  الةقظ 
 801 925  424 004 1 ايامل اية دا اإلحلائي الننقايف حتت الصندز  االسةئماينا زنراناج

   
 380 908 305 989 جمموع فروق الكياانت 

   
 788 540 1 499 690 1 النفقات واإليرادات غري التشغيلية والنفقات حبسب كشف األداء املايل

   
 007 546 1 009 672 1 منها: جمموع النفقات 

  (219 5) 490 18 النفقات واإليرادات غري التشغيلية

 .لك صا  لكش ايعود ا  ايعكااايف نشؤ   شع ايقاةوة ني اوالب ايملعاوملة زايوالب النعكملة 24ورجش الرجاع إ  اي   ة 
 

 مالحظات حول الكشف اخلامس: كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية
 شوووووووع ايقاةوة ني اوالب ايملعاوملة زايوالب النعكملة ه ا لكش أسووووووواح   أسووووووواح ايملعاوملة زاحملاسووووووووة خمةكع. زقد مت إلداد وأن

 إلداد ايملعاوملة لكش أساح وقدل اعد .ايملعاوملة. زوةمل 
دزالة  ا وي 1 005.6 يوكب 2019 13و ا  صوووووووايف الةمادايف قراة ايؤمتر يف ايائة 50السوووووووناوة نننسووووووووة  احلصوووووووة وبن

زافق لكملنا اجملك  يف الةعدو يف لكش نراناج  النةعدو يف الوعك   اب مباالو  ايملعاوملة حبسوووووووووو اينا أاروكي ا  و
ا  وقرور الدزةا الرانعة زالسووووووووووووووةي نعد  اب،ا 14 زالنقرا CL 164/3نالاثملقة  2021-2020زايملعاوملة لكن ا العمل 

د ةص ايننق لكن ا   الرصوووووووووملإ زاجملك ا 2019 13قراة ايؤمتر ز ما أجال  .وCL 164/REPايائة لكم،ك  الاثملقة 
ا وي دزالة أاروكي قد خصووووووووص السووووووووةمدااايف يرا زا دا يف الن ا  3.6الوال ة قملمةه الصووووووووافملة  2018-2019
إ  االجةماع ايش م لك،نة  إ  اق ا  ارفاع ابالسةناد 2019حبسو اا أ   نه ايؤمتر يف والملا متال  2020-2021
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النقروي زمت ور ملكه  رصملد ةص اننق ن 2020ع ايش م زأقره اجملك  يف والملا متال الناناج زايالملة زافق لكمله االجةما 
 ألعو.-الكشع اخلاا  C 2021/5Aزالاثملقة  CL 164/REPا  الاثملقة نأو زنبو  17

زمت . 2021 ىت لووام  2020دزالة أاروكي ا  الةمووادايف نراناج الةعوواز  الةقظ لعووام  اكملا  102مت  جملوول اوكب  وجن
ا وي  3.6زالوالب  2019-2018دزالة أاروكي ا  الرصووووووووووووووملد ةص ايننق ا  الةمادايف الن ا ا وي  3.3ملل ور 

 إات ة اوكب زمتت. 2021يرا زا دا يف لام  زمت اسةمدااهزاجملك   2019 13ايؤمتر  قراةدزالة أاروكي  ما أجاله 
دزالة أاروكي ا  ارفق اإلونا  الرأإا  نالواب  كملا ا 53.0ا  الرصملد ةص ايننق الوالب  ألع دزالة أاروكي 830
لكسناايف السانقة ا  ارفق اإلونا  اياظ ةص اننق  أل اوكبإات ة م وةمل  ا يف  ي2021ل سةمدام يف لام و 13

 ل سةمدام.و 14نالواب 
يماةسوووووووة ايةوعة ان  الن ا  اب. زلمً  1972وناور  اوا  الثاين  1ا ا  أوشووووووو  صوووووووندز  الةسووووووواايف الضووووووورووملة الةواةً  ودن

لكش أسوووووووووواح إملا ا إبيلووووووووووافة الةماد ل قة اع اإللعااي ا  ارووايف  2020 لام ا لريلووووووووووت املعاوملة1972-1973
اياظني إ  جمماع ايملعاوملة العااكة النعكملة. زلمل  ل ل  أل أثر لكش االشوووو ا ايف حتت الدف  ا  جاوو ايلضووووا، 

ااظني اين مة؛ زوةمل اسووووو داد وصوووووملونمل الكاال ا  الةمادايف االقة اع  ال و  ال ونريلوووووا  يلووووورائو لكش اكافآيف
اإللعااي ا  ارووايف اياظني ل  طروق خصوووووومنا ا  اشوووووو ا اهتمل حتت الدف . زحيصوووووول ايلضووووووا، ال و  ونريلووووووا  
 يلووورائو لكش اكافآيف ااظني اين مة لكش وصوووملونمل ا  الةماد االقة اع اإللعااي ا  ارووايف اياظني الن ختصووومل

 مبقداة ايوكب ايقدة طكوه لةكوملة اي الوايف ا  ااظني اين مة ايعنملي الس داد الضرائو.
 2022إ  لوووووووام  2021  دزالة أاروكي ا  الةموووووووادايف نراناج الةعووووووواز  الةقظ لعوووووووام ا اكمل 89.2مت  جملووووووول  وهن

إطاة اإلونا  اياظ  يف 2022لام    دزالة أاروكي إ ا اكمل 5.2الصرمل ايعما  نه يف ايملعاوملةو. زمت  جملل  ننسعر
 ايملعاوملةو.  يفننسعر الصرمل ايعما  نه 

 زوةكا  اإلورادايف النعكملة ايخرى ا  ايصادة الةالملة: نزو
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 102 91  250 84 ايسايايف ال الملة

  39  47  حتصملكنا مباجو وروملوايف اش  ة ني اين مايف أااا  مت
  522 19  136 17 ايوش ة ايمالة نصاةا اش  ة 

 949 10 465 12 إورادايف وثروة أخرى 
    

 612 121 898 113 جمموع اإليرادات الفعلية األخرى

 
ادايف نراناج الةعوواز  الةقظ يف الن ا ايووالملووة السووووووووووووووانقووة متثوول ايوووالب الن مت حتمملكنووا لكش املعاوملووة الناناج العووادل زالةموو ولن

و. زوقملوود اين مووة اوودفالووايف 2021دزالة أاروكي لكش الةاا ا لعووام ا وي  80.4دزالة أاروكي زا وي  559.3ن
  أةراإ   ابلنسووووووةأقسووووواط الةؤاي الصووووو ي وملانة ل  ايةقالدو  يةرا  الةقاةور ايالملة نشوووووكل خمةكع لما وقام نه 

دزالة أاروكي لعام ا وي  11.6دزالة أاروكي ن اكملا  10.2ا مت وقململد اوكب 2021لام إ  وقاةور ايملعاوملة. زابلنسووووة 
و ا  ادفالايف أقسواط الةؤاي الصو ي ابلنملانة ل  ايةقالدو   مصورزفايفا زلكننا وسو،ل  ةمنملض خلصوام 2020

 .ايالملةالة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة يةرا  الةقاةور 
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العم يف الةسوووووواايف يف اإلونا  النعكي لةعك  حتاول ايعاا يف ابلملاةز نسووووووعر الصوووووورمل ايعما  نه يف  فرز متثل  و ن
 .ايملعاوملة ندال ا  سعر الصرمل ايعما  نه يف ايامل اية دا يف اتةو  ايعاا يف

 .ا  النعكي نعد وساوةه حبساب فرز  العم يفميثل صايف اإلونا  نسعر الصرمل ايعما  نه يف ايملعاوملة صايف اإلون وطن
 .2021ني صايف ايملعاوملة ايعدلة زصايف اإلونا  يف لام  الناة ور ملل  مت ولن
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 )أ(كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية   –الكشف اخلامس  
 2020ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  

           ريكية()آبالف الدوالرات األم 

  
 امليزانية املعتمدة الباب

 )ب(
 املبالغ املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالغ املرحلة

 امليزانية املعدلة )ه (
اإليرادات الفعلية 

 األخرى
 )و(

 اإلنفاق الفعلي
 )ز(

فروق العمالت 
 )ح(

 صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية
 )ط(

 امليزانية مقابل التباين الفعلي
 )ي(

            

ايساية يف القضا، لكش ا اع زاوعدام ايا  ال  ائي زسا،  1
  414 5  484 37 893  294 46   (703 9)  898 42  - - -  898 42  الة  وة

 جعل العةالة زال اابيف زاصاود ايإام أ ثر إوةاجملة زاسةدااة 2
101 203 - - - 101 203 (20 829)   104 415  2 196 85 782  15 421  

  969 3  496 29 672  718 33   (894 4) 465 33 - - - 465 33 احلد ا  النقر يف الروع 3
  991 8   892 47   237 1   563 59   (908 12) 883 56 - - - 883 56 متكي و مل لةالملة زة ائملة أ ثر مشاال ز نا،ا  4
 305 7  607 20   595   563 31   (551 11) 912 27 - - - 912 27 ايلاايفلادا قدةا سول العملا لكش الصماد أاام الةندودايف ز  5

ا ادا الننملة زاإل صا،ايف زاياايلمل  ايش  ة نو ص ايناخ  6
 735 5  878 27   652   564 27   (338) 613 33 - - - 613 33 زايسازاا ني ا نسي زاحلا مة زالة  وةو

  - 297 54 310  060 54   (73) 297 54  (027 102) -  931 85  393 70 نراناج الةعاز  الةقظ 7
  708  731 35 982  544 38   (795 3) 439 36    -     -     -  439 36 الةالملة 8
  141 9  219 9 365  782 21   (928 12) 360 18    -     -   171  189 18 وكنالاجملا ايعكااايف 9

  225 2  193 27 941  446 40   (194 14) 418 29    -     -     -  418 29 ةاجمله الز   ا مة اين مة زاإلشرامل 10
  280 4   237 28   215 1   848 50   (826 23) 517 32    -     -   68  449 32 اإلداةا الكنؤا زالنعالة 11
  300     -     -     -     -  300    -     -     -  300 ال اةئة ايصرزفايف 12
 -  866 3   34   832 3     -  866 3  (580 4) -    -  446 8 اإلونا  الرأإا  13
 اإلونا  اياظ 14

11 210 2 916 - - 14 126 (6 573)   20 430   269   14 126  - 
 اجملموع الفرعي  

 502 818  89 086 - (106 607) 485 297 (121 612) 533 059 10 361 421 808 63 489 
              
    -     -     -     -     -     -     -   (081 46)    -   081 46  الة او يف إ  صندز  الةساايف الضرووملة  
  027 102     -     -     -     -   027 102   027 102     -   (931 85)  931 85  و15اإلورادايف ايؤجكة لناناج الةعاز  الةقظ نالواب   
 340 3    -     -     -     -  340 3    -     -   (239)  579 3  اإلورادايف ايؤجكة لكصندز  اخلا  يوش ة متاول الةنمملة  
 020 53    -     -     -     -  020 53  580 4     -     -   440 48   ساب اإلونا  الرأإا   
 999 21    -     -     -     -  999 21    -     -   (916 2)  915 24   ساب اإلونا  اياظ  
             
 875 243 808 421 361 10 059 533 (612 121) 683 665  -  (081 46)    -   764 711  اجملموع  
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 )أ(كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية   –ألف -الكشف اخلامس 
 2021ديسمرب/كانون األول  31يف املنتهية  للفرتة املالية 

           )آبالف الدوالرات األمريكية( 

  
 امليزانية املعتمدة الباب

 )ب(
 املبالغ املقدمة

 )ج(
 التحويالت

 )د(
 املبالغ املرحلة

 امليزانية املعدلة )ه (
اإليرادات الفعلية 

 األخرى
 )و(

 اإلنفاق الفعلي
 )ز(

فروق العمالت 
 )ح(

 ق يف امليزانيةصايف معدل اإلنفا
 )ط(

 امليزانية مقابل التباين الفعلي
 )ي(

            

ايساية يف القضا، لكش ا اع زاوعدام ايا  ال  ائي زسا،  1
 الة  وة

 85 795   480   4 250   -     90 525  (18 570)   107 626   1 425   90 481   44  

  28   025 206   685 3   429 243   (089 41)  053 206     -   150 3   496   407 202  ر إوةاجملة زاسةدااةجعل العةالة زال اابيف زاصاود ايإام أ ث 2

  4   148 70   146 1   575 78   (573 9)  152 70     -   700 2   523   929 66  احلد ا  النقر يف الروع 3
  8   132 115   078 2   330 137   (276 24)  140 115     -   950   424   766 113  متكي و مل لةالملة زة ائملة أ ثر مشاال ز نا،ا  4
  6   189 56   037 1   800 72   (648 17)  195 56     -   150   222   823 55  لادا قدةا سول العملا لكش الصماد أاام الةندودايف زايلاايف 5

ة نو ص ايناخ ا ادا الننملة زاإل صا،ايف زاياايلمل  ايش   6
 زايسازاا ني ا نسي زاحلا مة زالة  وةو

 67 225   -    (10 300)   -     56 925  (778)   56 576   1 100   56 898   27  

    -   471 137   840   715 136   (84)  471 137   (248 89)    -   931 85   788 140  نراناج الةعاز  الةقظ 7
  41   036 75   597 1   131 84   (692 10)  077 75     -   200 2     -   877 72  الةالملة 8
  27   403 35   630   629 52   (856 17)  430 35     -   (900 1)  952   378 36  وكنالاجملا ايعكااايف 9

  43   643 59   544 1   756 85   (657 27)  686 59     -   850     -   836 58  ةاجمله ال ا مة اين مة زاإلشرامل ز  10
  389 3   941 59   584 2   469 110   (112 53)  330 63     -   (050 2)  482   898 64  اإلداةا الكنؤا زالنعالة 11
  600     -     -     -     -   600     -     -     -   600  ال اةئة ايصرزفايف 12
    -   142 13   292   850 12     -   142 13   (580 4)    -   830   892 16  اإلونا  الرأإا  13
    -   160 20   476   859 33   (175 14)  160 20   (177 5)    -   916 2   421 22  اإلونا  اياظ 14

  217 4   669 995   434 18   745 212 1   (510 235)  886 999   (005 99)    -   256 93   635 005 1  اجملموع الفرعي  
              
 - - - - -    -  -  (162 92) -  162 92  الة او يف إ  صندز  الةساايف الضرووملة  
 248 89 - - - -  248 89   248 89  -  (931 85)  931 85  و15اإلورادايف ايؤجكة لناناج الةعاز  الةقظ نالواب   
 - - - - -    -  - -  (579 3)  579 3  صندز  اخلا  يوش ة متاول الةنمملةاإلورادايف ايؤجكة لك  
  190 52  - - - -  190 52   580 4  -  (830)  440 48   ساب اإلونا  الرأإا   
  176 27  - - - -  176 27   177 5  -  (916 2)  915 24   ساب اإلونا  اياظ  
             
  831 172   669 995   434 18   745 212 1   (510 235)  500 168 1     -   (162 92)    -   662 260 1  اجملموع  
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  : املنظمة1املالحظة 

 األهداف واألنشطة
. 1945أ ةانر وشووووووورو  ايز   16أوشوووووووئت ان مة اية وة زالعةالة نياين مةيو زفًقا لدسوووووووةاةها ال ل مت الةماده يف  1-1

سوووووووي يف ةزاا يف إو الملا. زابإليلوووووووافة إ   ل ا لدونا اكاوو متثكنا يف ململ  أحنا، العاما زهي اسوووووووؤزلة ل  الرئمل زواجد اقرها
و وملق قململ زةسالة زةؤوة اين مة. زهتدمل اين مة إ  االةوقا، مبسةاايف الة  وة زايعملشة؛ زيلما  إدخا  حتسملنايف لكش  نا،ا 

واسوووومل  االقةصوووواد العايي  وعنا؛ زحتسووووي ظرزمل سووووكا  الروع؛ زا    اإلسوووونام يفإوةاج ململ  اينة،ايف ال  ائملة زالعةالملة زوال 
  ا اع. نراث زيلما  حترور اإلوساوملة ا  

 التمويل
الةمووادايف ايملعاوملووة  جيرل متاووولعةموود نراناج لموول اين مووة يالناناج العووادلي ا  قووول اؤمتر الوودز  ايلضوووووووووووووووا،. ز و   1-2

الشووووو ا ايف السوووووناوة ابالسوووووةناد إ  وقدورايف وضوووووعنا ايؤمتر زوسوووووددها الدز  ايلضوووووا، ايمصوووووصوووووة هل ا الناناج ا  خ   ا
لدا الةمادايف نراناج يف اا زايلضووووا، اينةسوووووة يف اين مة. فااللةمادايف الن ال وسووووةمدم  ىت هناوة الن ا ايالملة وةمل إل اؤهاا 

ايوالملوة الةوالملوة لكن ا الن متوت فملنوا اياافقوة لكش هو ه االلةموادايفا الةعواز  الةقظ الن و ول اةوا وة لكافوا، اباللةعااوايف يف الن ا 
ز  ل  الةمادايف  ساب اإلونا  الرأإا  ز ساب اإلونا  اياظ الن حتا  إ   ساب اإلونا  الرأإا  ز ساب اإلونا  

 اياظا لكش الةاا ا السةمداانا يف الن ايف ايالملة الةالملة.
 الملة يةرا  خاصووة زالن وةماشووش ا  سووملاسووايف اين مة زأهدافنا زأوشوو ةناا فمل،ال لكمدور العام أاا ايسووايايف ال 1-3

 يف إطاة ال وملوايف ا ل ل   سووواابيف ايااوة زاحلسووواابيف اخلاصوووة. زابإليلوووافة إ   ل ا وةكقش اين مة أااااًل قواهلا زوؤسووو  ووعً 
الةعاز  الةقظ الةانعة  اشووووووووووواةو ي لكمشووووووووووواة ة  ا الة وعمل لكش وننمل  ايشووووووووووو  ة ني اين مايف ا  نراناج ايامل اية دا اإلحلائ

ايسووووووايايف زايااا   الن مياهلا الناناج زو وقنا ز االيف وننمل وة أخرى. زوشوووووومل مشوووووواةو لكناناج أز لكعمل  ا الة وننمل وة لك
ملة زاإلداةوة نوكالملع الدلملو زالن متثل صووووووووووووكة ادفالايف السوووووووووووو داد وكالملع اعملنة وةعكق ابخلداايف الننملة زالةن ملمال الملة احمل

 ايمالة ا  خاةج ايملعاوملة. ايشاةو ا ا  ا أساسملً جع،ً 
زوقدم الكشوووووووامل ايةعكقة ابإلن غ ل  الشووووووورائح حبسوووووووو الصوووووووندز ا ايعود ا  الةناصوووووووملل  ا   ملنملة إداةا ه ه  1-4

  ايوش ة زمتاوكنا.
 

 السياسات احملاسبية الرئيسية: 2املالحظة 

 إعداد الكشوف املاليةأساس 
ابسووووةمدام  ز ؤسوووواح يةرا  احملاسوووووة ه ه الكشووووامل ايالملة اة كوايف ايعاوص احملاسوووووملة الدزلملة لكق اع العام وسووووةايف 2-1

لقململ  اال روقة الةاةخيملة ال ةسووووووواب الككنةا خب مل نعض االسوووووووةثماةايف زاخلصوووووووام ايةعكقة ابسوووووووة قاقايف اياظني الن وةمل زفقً 
 مت إلداد  شع الةدفقايف النقدوة ابسةمدام ال روقة ةص ايواشرا.اعقالة. زقد 

 . زلريلنا وةمل و وملق السملاسايف احملاسوملة ايوملنة أدانه ابسةمراة خ   إلداد ه ه الكشامل ايالملةز  2-2
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 التقديراتاستادام 
اإلداةا. زوشووووومل الةقدورايف وةضوووووم  الكشوووووامل ايالملة نعض الةقدورايف ايعقالة ننا، لكش طوملعة االف ايلوووووايف ا  قول  2-3

زلكننا ال وقةصوووووووووور لكش اا وكي: القملمة ايعقالة لكسووووووووووك  ايةنع هباا زالةعااايف أخرى السووووووووووة قاقايف هناوة اخلداةا زايوالب ل  
 زايسة قايفا زالرسام ايسة قةا زايصا  زاخلصام اال ةمالملةا زدةجة االخننا  قاائمل ا رداحملا مايفا زايماطر ايالملة لكش 

 يف ايصا  الثانةة. زونعك  الة صايف يف الةقدورايف يف الن ا الن وصوح اعرزفة فملنا.

 الوظيفيةالعملة 
ململ  ا داز  الن وشكل جعً،ا زوعر  وعر  الكشامل ايالملة ابلدزالة اياروكي ال ل وعةن العمكة الاظملنملة لكمن مة.  2-4

وةمل لر  ايعكااايف ايالملة ايدةجة يف إفصوووووووووووا ايف اي  را ز . ةاروكملايف ايزالة دآبالمل الايالملة قملًما ا كقة اقرنة  الكشووووووووووواملا  
 .لشروةي فاصكةيلشروة زا داا نملنما وةمل وقروو نملاانيف النسوة ايئاوة إ   فاصكةالسردوة مب وي الدزالةايف اياروكملةا اقراًب إ  

 العرض
ةالة  كملا  زا دا زهي وةؤلع ا : نأو احلسوووووووووووووواب العام وعر  ه ه الكشووووووووووووووامل ايالملة وةائج ان مة اية وة زالع  2-5

 زاحلساابيف  ايف الصكة؛ نبو ز ساابيف ايااوة زنراناج ايامل اية دا اإلحلائي.

 ابلعملة األجنبية املعامالت
 وةمل حتاول ايعاا يف ابلعمكة ايجنوملة إ  الدزالة اياروكي ابسووووةمدام سووووعر الصوووورمل الةشوووو ملكي ل امل اية دا ال ل 2-6

وقاةب أسووعاة الصوورمل السوواةوة يف وااةو  ايعاا يف. زوةمل يلوووط سووعر الصوورمل الةشوو ملكي ل امل اية دا ارا زا دا يف الشوونرا 
 زوةمل اراجعةه يف انةصع الشنر إ ا  اوت هنام وقكوايف  وصا نسعر صرمل العم يف النردوة.

ة اياروكي نسووعر إة   سووعر الصوورمل الةشوو ملكي زوةمل حتاول ايصووا  زاخلصووام ايقااة ابلعم يف ايجنوملة إ  الدزال 2-7
الةاةخيملة ابسووووووةمدام سووووووعر الصوووووورمل  ككنةل امل اية دا  ما يف هناوة الن ا ايشوووووومالة ابلةقرور. زوةمل حتاول الوناد ةص النقدوة ابل

عقالة ابسوووةمدام سوووعر الصووورمل الةاةخيي السووواةل يف اتةو  وثوملت ه ا الوندا زوةمل حتاول الوناد ةص النقدوة احملةنا هبا ابلقملمة اي
 يف اتةو  إلادا الةقملململ. 

وةمل وسوووووو،ملل ايةاب  زاخلسووووووائر احملققة زةص احملققة الناجتة ل  وسوووووواوة ايعاا يف ابلعمكة ايجنوملة ز  ل  ا  حتاول ز  2-8
 يا .ايصا  زاخلصام ايالملة ايقااة ابلعم يف ايجنوملة لسعاة الصرمل يف هناوة العاما يف  شع ايدا، ا

 املبالغ النقدية وما يعادهلا 
وشوومل ايوالب النقدوة زاا وعادهلا النقد احلايلوورا زالادائ  اياجادا حتت ال كو لدى ايصوواةمل زاالسووةثماةايف ايخرى  2-9

 أقل. القصصا ايجل  ايف السملالة العالملة ايمصصة لكةواد  الة،اةل نةااةو  اسة قا  أصكملة ادهتا ث ثة أشنر أز
زوس،ل لمكملايف الس و ايصريف ايكشامل الن لمل  هلا احلق يف الةعاوض يلم  خصام لم يف أخرى يف  شع  2-10

 اير ع ايا .
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 االستثمارات

 التصنيف
 وصنع اين مة اسةثماةاهتا يلم  النئةي الةالملةي:  2-11

ل ر  الومل  يف ايجل  ينشووكل أسوواسووزهي االسووةثماةايف اي كانة االسووةثماةايف ايمصووصووة لكةواد  الة،اةلا  و1ن
 القصص زوصنع لكش أهنا أصا  جاةوة؛

زهي وك  االسوووووةثماةايف ةص ايمصوووووصوووووة لكةواد  الة،اةل أز وك  الن ال واجد ايةا ة لكومل ا  زاالسوووووةثماةايف و2ن
لدى اين مة القدةا أز النملة ل  ةنال هبا حلي اسوووووووة قاقنا. زختصوووووووص وك  االسوووووووةثماةايف لةماول الةعااايف 

 مة لوعد اوةنا، اخلداة زهي وصنع لكش أهنا أصا  ةص جاةوة. اين 

 املعاملة احملاسبية لالستثمارات
ا ا  ا اكعاً وسووووووووو،ل اشووووووووو ايف زاوملعايف االسوووووووووةثماةايف يف اتةو  الةعاالا زها الةاةو  ال ل أنرات فمله اين مة اوناقً  2-12

ايف يف الوداوة ابلقملمة العادلة. زوعد  القملمة احلالملة ل سةثماةايف النا ملة القاواوملة نشرا، أز نمل  االسةثماةايف. زوس،ل االسةثماة 
ايمصووصووة لكةواد  الة،اةل زاالسووةثماةايف ايةا ة لكومل  نعد  ل  لةعك  نصوواةا دزةوة القملمة السوواقملة العادلة احلالملة. زوسوو،ل 

نصووواةا اواشووورا يف  شوووع ايدا، ايا  خ   ايةاب  زاخلسوووائر الناشوووئة ل  الة ملصايف يف القملمة السووواقملة ل سوووةثماةايف الة،اةوة 
زخسائر ةص حمققة يلم   االن ا الن ونشؤ فملنا. زوس،ل الة ملصايف يف القملمة الساقملة ل سةثماةايف ايةا ة لكومل  ابلةواةها أةاب ً 

اجتة ل  سووندايف الدو ا اال ةملاطي يف  شووع اير ع ايا ا ابسووةثنا، ايةاب  زاخلسووائر ةص احملققة لصوورمل العم يف ايجنوملة الن
زالن وس،ل يف  شع ايدا، ايا  خ   الن ا الن ونشؤ فملنا. زلنداا وواع االسةثماةايف ايةا ة نعد  ل  أز وةعر  لكم را 
وةمل وسوووووو،ملل أل وسوووووواايف لكقملمة السوووووواقملة ال ا مملة الن سوووووووق وسوووووو،ملكنا يف  سوووووواب ايةاب  زاخلسووووووائر ةص احملققة يلووووووم  

 ايدا، ايا . اال ةملاطي يف  شع
ايةا ة  ايسوووووونملزوةمل وسوووووو،ملل النائدا لكش اإلورادايف الثانةة ل سووووووةثماةايف ايةا ة لكومل  زالعائدايف لكش اسووووووةثماةايف  2-13

 لكومل  يف  شع ايدا، ايا  يف الن ا الن حتققت فملنا زلند حتدود احلق يف احلصا  لكش ادفالايف العائدايف لكش ال وملو.
 .مل العادلة  ممل  االسةثماةايف إ  ايسعاة ايعكنة يف ايساا  ايالملة النش ةزوسةند القمل 2-14
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 االستبعاد
 ا اا يف احلااليف الةالملة:وسةوعد اين مة اسةثماةً  2-15

 ؛أز الةنال  لنه اوةنا، احلق يف احلصا  لكش الةدفقايف النقدوة ا  االسةثماة نأو
لةدفقايف النقدوة ا  االسوووووووووةثماة أز وعندها ندف  الةدفقايف النقدوة أز وقل اين مة حلقنا يف احلصوووووووووا  لكش ا نبو

 خص ل رمل اثلث: نأو وقكت اين مة  افة خماطر زاناف  ايصووووووووووول؛ أز نبو م وقمل  اايسوووووووووووةكمة ابلكاال دزحل
 اين مة نة اول ململ  خماطر زاناف  ايصل أز اال ةنال هباا زلكننا  الت السمل را لكمله. 

 تثماراتاخنفاض قيمة االس
وقململ اين مة يف اتةو   ل وقرور اا إ ا  ا  هنام دلملل اايلوالي ل  اسوةثماةا اا أز جممالة اسوةثماةايف قد اخننضت  2-16

لكش أهنا اسووووووووووووةثماةايف حمةنا هبا لكةواد  الة،اةل. زوعةن أ  اسووووووووووووةثماةا اا أز جممالة  وصوووووووووووونعقملمةناا ابسووووووووووووةثنا، وك  الن 
اا زفقط إ اا  ا  هنام دلملل اايلالي لكش اخننا  القملمة وةمل،ة حلدن أز أ دان زقعت اسةثماةايف قد اخننضت قملمةنا إ 

نعد االل امل الدز  ابالسووووووووةثماة نوكود ي دن خسوووووووواةايوا زإ ا  ا  هل ه اخلسوووووووواةا  ثص لكش الةدفقايف النقدوة ايسووووووووةقوكملة 
 ا . ايةاقعة ل سةثماة أز جملمالة االسةثماةايف الن ميك  وقدورها نشكل ااث

زوةمل ختنملض القملمة الدف وة ل صل ا  خ   اسةمدام  ساب خمصصا زوةمل ا ةساب اوكب اخلساةا يف النائض أز  2-17
وقصا يف سوووووووونة ال قةا نسوووووووووو وسوووووووو،ملل  دن زق  نعد اخننا  القملمةا وةمل لادا أز  أزالع،ع. زإ اا لاد اقداة اخلسوووووووواةا 

دول احلسوووواب ايمصووووص. زا ا مت اسوووو داد اوكب اشوووو اب يف زقت ال قا ختنملض اخلسوووواةا الناجتة ل  االخننا  ل  طروق وع
 فإوه ونسو لةماول الةكالملع يف النائض أز الع،ع.

زابلنسوووة إ  ايصووا  ايةا ة لكومل  يف اتةو   ل وقرورا وقململ اين مة اا إ ا  ا  هنام دلملل اايلووالي ل  اسووةثماةا اا  2-18
. زيف  الة االسووووووووةثماةايف ايصووووووووننة  اسووووووووةثماةايف اةا ة لكومل ا وةضووووووووم  الدلملل أز جممالة اسووووووووةثماةايف قد اخننضووووووووت قملمةنا

وقململ االخننا  يالكوصي ا لن ا طاوكة يف القملمة ايعقالة ل سووووووةثماة إ  أقل ا   كنةه. ز اا أز اخننايلووووووً ا  وصً ايايلووووووالي اخننايلووووووً 
ايصووووووكملة.  ككنةالن  اوت فملنا القملمة ايعقالة أقل ا  الككنة ايصووووووكملة ل سووووووةثماة زوقململ يالن ا ال اوكةي اقانل الن ا اقانل ال

ز ملوووث وكا  هنوووام دلملووول لكش اخننوووا  القملموووةا وةمل إلالوووة اخلسووووووووووووووووائر اي ا موووة الن مت االل امل هبوووا اوووواشوووووووووووووورا يف صووووووووووووووووايف 
لة احلالملةا الشوورا، نصووايف أل سووداد يصوول الدو  زاسووةن  هو زالقملمة ايعقا   كنةابلنر  ني   وقاح زهي –ايصووا  السووندايف 

ا  اال ةملاطي يف صوووايف ايصوووا  زوسووو،ل يف  –انقص أل اخننا  يف قملمة االسوووةثماة ايسووو،ل سوووانقا يف النائض أز الع،ع 
 النائض أز الع،ع. 

 الصكوك املالية املشتقة
 الصكام ايالملة ايشةقة هي صكام االملة حتةال لكش اخلصائص الث ن الةالملة:  2-19
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ا لكش الة ص يف سوعر فائدا حمددا أز سوعر صو  اا ا أز أسوعاة السوك ا أز أسوعاة صورمل مة ةدً الة صايف يف القمل و1ن
 العم يف ايجنوملةا أز اؤشر ايسعاة أز ايعداليفا أز دةجة اي ،اة أز اؤشر االئةما ا أز اة ص آخر؛

 كاب يوااع أخرى ا  العقاد وةاق  ا أصووو ر مما ها اا أزلملً ا صوووافملً ا أز اسوووةثماةً ا أزلملً ا صوووافملً ال وة كو اسوووةثماةً  و2ن
 كا  هلا اسة،انة مماثكة لكة صايف يف لااال السا ؛وأ  

 وساى يف االد ال ق.ز  و3ن
وةمل وس،ملل الصكام ايالملة ايشةقة ابلقملمة العادلة يف اتةو  الومل . زجيرل وعدول القملمة احلالملة لكصكام ايالملة ايشةقة  2-20

ة احلالملة نصاةا دزةوة. زوس،ل ايةاب  زاخلسائر الناشئة ا  الة ملصايف يف القملمة الساقملة لكصكام لةعك  القملمة الساقملة العادل
 ايالملة ايشةقة نصاةا اواشرا يف  شع ايدا، ايا . 

 البنود املستحقة القبض
إملة ملمة اإللوناد ايسوووووة قة القوض ابلقوصووووونع اين مة الوناد ايسوووووة قة القوض ي قرز  زاسوووووة قايفي. زوسووووو،ل ا 2-21
 .إ ا  ا  أثر اخلصمل ااداً  إال

 احلساابت املشكوك يف حتصيلها خمصصات
ا إ  اسةعرا  ايسة قايف يف ا لك ساابيف ايشكام يف حتصملكنا لكمسايايف ال الملة اسةنادً وس،ل اين مة خمصصً  2-22

الشووووو ا ايف ايقمّلمة نعد أ  وكا  قد ظكت اتةو  الةقرور لنداا وكا  هنام دلملل اايلوووووالي الخننا  قملمةنا. زوةمل االهةمام اب
سوووو  ةص ادفالة ي ثر ا  سووونةي. ايمصوووصوووايف اإليلوووافملة لكش االشووو ا ايف ايقدةا ةص ايسوووددا يقل ا  سووونةي لكش زحت 

ا  اعاا يف الصوورمل نعد أ  و ل اسووة قة ي ثر ا  لام زا د ا   ايسووة قايفأسوواح فردلا  سووو االقةضووا،. وةمل وافص 
 ا ةساب الوداليف ايخرى نشكل فردل أز ا  خ   و وملق طروقة إ صائملة. زميك  .ةااتةو  الناوا 

وسوووووو،ل اين مة ايمصووووووصووووووايف لك سوووووواابيف ايشووووووكام يف حتصووووووملكنا يف  شووووووع اير ع ايا . زورد وسوووووو،ملل خمصوووووص  2-23
 يف  شع ايدا، ايا .  مصرزفايفلك ساابيف ايشكام يف حتصملكنا زوس،ملل اصرزمل ارووط نش و اسة ق  

 ا وغريها من األصولاملدفوعة مسبق   األصول
وصنع اين مة ايصا  ايدفالة زةصها ا  ايصا  لكش أهنا يقرز  زاسة قايفي. زوس،ل ه ه الوناد يف  شع  2-24

لن . زسوووووملةمل وسووووو،ملل االوناقايف ا  اقداي اخلداايف أز ايسوووووةنملدو  ااير ع ايا  نقملمةنا اإلإملة إال إ ا  ا  أثر اخلصووووومل ااداً 
 وة كو وافص خداةا لكش أساح ف ا العمل اينقضملة ن روقة القسط الثانت لكش ادى الن ا ايقدةا.

 قوائم اجلرد
  كنةاالسووووووةودا  احلالملةا أز صووووووايف القملمة ايةاق  حتقملقنا. زوسووووووةمدم    كنةلقل سووووووعر  كنةا أز   قاائمل ا ردوسوووووو،ل  2-25

اتةو   الن سةدفعنا اين مة ال ةساب ايصل يف ككنةوالوعنا لكش ايسةنملدو ا زهي الالن سملةمل  قاائمل ا رداالسةودا  احلالملة 
سوووملا  ايلما   الن سوووةوملعنا اين مةا فني سوووعر الومل  ايقدة يف لقاائمل ا رداإلن غ. أاا القملمة ايةاق  حتقملقنا زالن وسوووةمدم 
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 ايشوووواةو ادخ يف   كنةإ    قاائمل ا ردع الشوووو   ايقدةا الومل . زوضووووامل وكالمل اصوووورزفايفالعادوةا انقص وكالملع الة،نملع ز 
 لند  ساب القملمة اإلملالملة. 

 قاائمل ا ردلكةالو  يشوواةو  حمددا ابسووةمدام طروقة الة دود النالي. زونو ي قملاح  هبااحملةنا  قاائمل ا ردزجيو قملاح  2-26
 زوةا وصوووووووورمل أزالي.  زع اعي ابسووووووووةمدام طروقة يالااةد أزاًل احملةنا هبا لكومل  زالن م وةمل حتدودها ل سووووووووةمدام ا  قول اشوووووووور 

 ان ااة ايامل اية دا.  واجملنايفةاافق ا  ا مما و ممعز   لكةالو  ندز  ةسام أز نرسام ةاعوةا زابلةا  ال وقدة اي والايف
ضوووووووورةا زالة صايف يف حتت وكالملع االسووووووووةودا  احلالملة نسوووووووووو القدما زال قاائمل ا ردإ ا اخننضووووووووت القملمة ايسوووووووو،كة  2-27

 قد اخننضت فملنا.  قاائمل ا ردايسعاةا زةصها. فملس،ل االخننا  يف  شع ايدا، ايا  يف السنة الن وعةن 

 العقارات واآلليات واملعدات
 1 500ةإكووة العقوواةايف زاآللملووايف زايعوودايف ا    وودا ةفعووت اين مووة لثر ال ق 2021ونوواور  وواوا  الثوواين  1ا   االةووواةً  2-28

دزالة أاروكيا مبا يف  100 000إ   ااينشوووووووؤا  اوملً دزالة أاروكي ل صوووووووا   50 000دزالة أاروكيا زا   5 000دزالة أاروكي إ  
ا زالسوووووملاسوووووايف احملاسووووووملةا زالة ملصايف يف الةقدورايف 3 ل  ململ  الةكالملع اينسوووووانة اواشوووووراا مبا وةماشوووووش ا  ايعملاة احملاسووووويب الدز  

اننا االسوووووةن م اي ا مل زأوة خسووووواةا  اابلقملمة الةاةخيملة ا رز ً  عقاةايف زاآللملايف زايعدايفلا،. زوةمل وسووووو،ملل نناد ااحملاسووووووملة زايخ 
وةمل  الةاةخيملة. زال ككنةصوووووا  ايةنع هباا وسوووووةمدم القملمة العادلة يف اتةو  احلملالا  ودول لكإ  ايجتة ل  اخننا  القملمة. زابلنسووووووة ان

 ة.ةإكة ايصا  ال اثمل
 

 الفئة ةيأتثري التغيري يف حد الرمسلة، آبالف الدوالرات األمريك
  
 ايعدايف زالة،نملعايف ايكةوملة و19ن
 اآلاليف زايعدايف  و64ن
 أجنعا احلااسملو زوكنالاجملا ايعكااايف  و547ن
 اير وايف و17ن
 ايننملة و119ن
 العقاةايف ايسةؤجرايف ة سملنايف ال و352ن

ةكالملع ال  قة يف القملمة الدف وة ل صووووول أز وةمل ا ةسووووواهبا  ؤصووووول اننصووووولا  سوووووو االقةضوووووا،ا فقط وةمل إدةاج ال 2-29
لنداا وكا  ا  احملةمل أ  وةدفق إ  اين مة ايناف  االقةصووووووووووووووادوة ايسووووووووووووووةقوكملة أز إاكاوملة اخلداة ايروو ة ابلوندا زأ  وكا  

ملايف الةصوووووكملح زالصوووووملاوة يف  شوووووع ايدا، ايا  خ   الن ا ه ا الوند نشوووووكل ااثا . زوسووووو،ل  ل لمك  كنةابإلاكا  قملاح  
 ايالملة الن حتصل فملنا. 
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وكي  اا ايصوووووا  لكش ادى لمرها اينملد ابسوووووةمدام طروقة القسوووووط الثانت. زيف  كنةوسووووو،ل االسوووووةن م لشووووو و   2-30
 ايلماة اينملدا لكنئايف الرئملسملة لكعقاةايف زايعدايف زاآللملايف:

 
 الفئة رالعمر املفيد املقد

  
 ايعدايف زالة،نملعايف ايكةوملة سناايف 7 – 5
 اآلاليف زايعدايف  سناايف 7 – 5
 أجنعا احلااسملو زوكنالاجملا ايعكااايف  سناايف 3
 اير وايف سناايف 5 – 3
 ايننملة سنة  40 – 5

 العقاةايف ايسةؤجرايف ة سملنايف ال أقصر ا  ادا اإلجياة أز العمر اينملد 
 
نند اا ا  العقاةايف زايعدايف زاآللملايفا زاسووووووووووووووةن  ه اي ا مل زاالخننا  اي ا مل   كنةسووووووووووووووةمراة يف لك   ونو ي اال 2-31
قملمةها يف الكشووووووامل ايالملة إ  أ  حيي الاقت ال ل وني فمله الوند مبعاوص االسووووووةوعاد. زونو ي اسووووووةوعاد نند اا ا  العقاةايف  يف

وةمل الةمكص انه أز ال وكا  هنام اناف  اقةصوووووادوة اسوووووةقوكملة أز خداة حمةمكة زايعدايف زاآللملايف ا  الكشوووووامل ايالملة لنداا 
 ا  اسةمدااه أز الةمكص انه.

وةمل اسوووةوعاد أصوووا  ايشووواةو  لنداا وةمكص اننا اين مة نشوووكل هنائي أز لنداا حتاهلا لكمسوووةنملدو  ايعملني. زسوووملةمل  2-32
قط لنداا وةمل حتاول زاثئق الةسوووووو،ملل زالقملاد اينرزيلووووووة لكش االسووووووةمدام اسووووووةوعاد اير وايف يف ايملدا  نالسووووووملاةايف زالعرابيفو ف

ا ا  قول اين مة إ   كااة أز شووووووووووورو  انن  أز اسوووووووووووةنملد. زجيو اإلفصوووووووووووا  ل  ايةاب  اياثقة يف االوناقايف ايةوادلةا ةإمل  
خ   النائض أز الع،ع لنداا وةمل اخلسووووووووووووائر الناجتة ل  الةمكص ا  نناد العقاةايف زايعدايف زاآللملايف زاسووووووووووووةوعادهاا ا   أز

 اسةوعاد ايصل.

 األصول غري املادية
دزالة  1 500ةفعوت اين موة لثر ال ق  ود ةإكوة ايصوووووووووووووا  ةص ايوادووة ا  ا 2021ونواور  واوا  الثواين  1ا   االةوواةً  2-33

دزالة أاروكيا  200 000إ   اا داخكملً دزالة أاروكي ل صوووووا  ةص ايادوة اي اة  100 000دزالة أاروكيا زا   5 000أاروكي إ  
السوملاسوايف احملاسووملةا زالة ملصايف يف الةقدورايف ا 3مبا يف  ل  ململ  الةكالملع اينسوانة اواشوراا مبا وةماشوش ا  ايعملاة احملاسويب الدز  

ايصووا  ل سووةمدام ايقصووادا ا مبا يف  ل  الةككنة اينسووانة اواشوورا إللداد ةإكة ايصووا  ةص ايادوة. زوةمل احملاسوووملة زايخ ا،
يصووا  ةص ايادوة إ  ااننا االسووةن م زأوة خسووائر نسوووو اخننا  القملمة. زابلنسوووة  اابلقملمة الةاةخيملة ا رز ً وسوو،ملكنا زوةمل 

 الةاةخيملة.  ككنةايةنع هباا وسةمدم القملمة العادلة  ما يف اتةو  احلملالا  ودول لك
 

 الفئة ةيالف الدوالرات األمريكأتثري التغيري يف حد الرمسلة، آب
  
 النجمملايف ايش اا نشكل اننصل و105ن
 ايصا  ةص ايادوة قملد الة اور و426ن
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 االستهالك
حيةسووووووووو االسووووووووةن م ابسووووووووةمدام طروقة اخلط ايسووووووووةقململ  ممل  ايصووووووووا  ةص ايادوة  ايف احلملاا احملدزداا مبعداليف  2-34

  القملمة ايةوقملة ايقدةا. زوةاق  أ  وكا  القملمة ايةوقملة صوووووونرا يف اع مل احلااليف. أز قملمة ايصووووووا  وسوووووووة إ  كنةسووووووةشوووووو و  
 اا وكي ايلماة اينملدا لكنئايف الرئملسملة ل صا  ةص ايادوة:  زيف
 

 الفئة العمر املفيد املقدر
  

 النجمملايف ايش اا نشكل اننصل سناايف 5الةعام وعاقدل وصل إ  
 االنجمملايف اي اةا داخكملً  سناايف 5زى زصاال إ  ننا، لكش دةاسة ا د
 ايصا  ةص ايادوة قملد الة اور ال واجد اسةن م

 ايصا  ةص ايادوة ايخرى اسةناًدا إ   ملاا ايصل ايةاقعة
 

 اقتناء الربجميات وتطويرها
لكش ه ه النجمملايف زوشوووو ملكنا. زوةمل  وةمل ةإكة وراخملص نرجمملايف الكموملاور لكش أسوووواح الةكالملع ايةكودا لك صووووا  2-35

ةإكة الةكالملع الن ورووط اواشوورا نة اور النجمملايف ل سووةمدام ا  قول اين مة  ؤصوول ةص اادل. زوشوومل الةكالملع ايواشوورا 
 ا  الننقايف العااة  ايف الصكة.  ااناسوً  اوكالملع اياظني ال و  لمكاا لكش و اور النجمملايف زجع،ً 

  ل  ايةاب  أز اخلسائر الناجتة ل  الةمكص ا  نناد ايصا  ةص ايادوة أز ل  اسةوعادهاا ا  خ   جيو اإلفصا  2-36
 النائض أز الع،ع لند اسةوعاد ايصل.

 اخنفاض القيمة
أ  القملمة  مل إ ا وشوووووووووص أ دان أز و صايف يف ال رز وةمل اراجعة ايصوووووووووا  الن ونمنض قملمةنا أز وسوووووووووةنك  لندا 2-37

اخلسوووواةا ا  االخننا  ابلقملمة الن وةم ش فملنا القملمة الدف وة ل صوووول قملمةنا  وسوووو،مللسووووت قانكة ل سوووو داد. زوةمل الدف وة لمل
ا اننا وكالملع الومل  زقملمة القانكة ل سوووووووووووووو داد. زإ  ايوكب القانل ل سوووووووووووووو داد ها ألكش قملمة لكقملمة العادلة ل صوووووووووووووول ا رز ً 

 االسةمدام.

 عقود اإلجيار

 تشغيليةال اإلجيار عقود
وصنع لقاد اإلجياة  ملث حيةنا ايؤجر جبع،  وص ا  ايماطر زايكاسو الكاانة زةا، ايككملة  عقاد إجياة وش ملكملة.  2-38

زوةمل وسوو،ملل الننقايف ايةكودا مباجو لقاد اإلجياة الةشوو ملكملة يف  شووع ايدا، ايا  لكش أهنا اصوورزفايف لكش أسوواح القسووط 
زوعةن حتسوملنايف العقاةايف ايسوةؤجرا جتدودايف لالملة القملمة زإوشوا،ايف جدودا لند الةسونمل يف ة. اإلجيا الثانت لكش ادى ف ا

 ايؤجراا زوةمل وس،ملكنا  عقاةايف زآلملايف زاعدايف زحيسو اسةن  نا لكش ادى ف ا اإلجياة أز العمر اينملدا أونما أقل.
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 القروض
االق ا  لند وكودها. ز ملث وكا  لكمن مة   كنةصرمل   ايسةنككة زوةمل ككنةوةمل ا ةساب القرز  لكش أساح ال 2-39

  قرز  ندز  فاائد أز أهنا ال ودف  فاائد لكش القرز ا وةمل الةعاال ا  اصك ة اين مة ا  ال وملو  مساية لملنملة.

 املاصصات وااللتزامات الطارئة
 أز وقدورل انوج ل  زقائ  سوانقةا زا  وةمل وسو،ملل خمصوصوايف االلةعااايف ال اةئة لنداا وكا  لكمن مة الةعام قاواين 2-40

 ودفق يف ايااةد لةساوة االلةعاما زميك  وقدور القملمة ن روقة ااثا  هبا. إ  ايةجح أوه سةكا  هنام  اجة 
ايةاقعة اي كانة لةسووووووواوة االلةعام احلا  يف اتةو  الةقرور.  لكمصووووووورزفايفزوكا  قملمة ايوالب ايمصوووووووصوووووووة أفضووووووول وقدور  2-41

 ايةاقعة لةساوة االلةعام.  رزفايفا وكا  ايوالب ايمصصة هي القملمة احلالملة لكمصا وكا   ثص القملمة العانملة لكنقاد ااداً زلندا
وةمل الكشوووووووووع ل  االلةعااايف ال اةئة الن وكا  االلةعااايف احملةمكة هلا ةص اؤ داا أز لنداا ونو ي الةؤ د نعد مما إ ا  2-42

 ةعام  ا  ميك  أ  وؤدل إ  ودفق ايااةد. اوت اين مة لدونا ال

 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني 
 وقر اين مة ابلننقايف زااللةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني الةالملة:  2-43

ا ايجاةا زايرووايفا زالوداليفا زاإلجالايف السووووووناوة ايدفالةاسووووووة قاقايف اياظني القصووووووصا ايجل وشوووووومل  و1ن
ا زايكا  قصوووووووص ايجل السوووووووة قاقايف اا نعد اوةنا، اخلداة زخ ة وعاوضوووووووايف زاإلجالايف ايريلوووووووملة ايدفالة

ا  اوقضوووا، الن ا الن وؤدل فملنا اياظع خ هلا خدااوه  ايف  اشووونرً  12. زهي وسوووة ق يف ةضوووا  اياظني
 ل جاة؛الصكةا زوقاح نقملمةنا لكش أساح ايسة قايف اي ا مة ابيعداليف احلالملة 

هي اسوووة قاقايف اياظني الن ودف  نعد االوةنا، ا  العمل. زهي وشووومل خ ط اسوووة قاقايف اا نعد اخلداة  و2ن
اخلداةا  االسوووووووووووة قاقايف احملدداا الن وةكا  ا  خ ط ادفالايف هناوة اخلداةا زصوووووووووووندز  ادفالايف هناوة

 ا  قول اخلنا، اال ةااةوي داة سووووووونااً زالة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة. زحتةسوووووووو اسوووووووة قاقايف اا نعد اخل
. زوةمل وسووو،ملل وةمل اإلفصوووا  ل  لنصووور االلةعااايف ال اوكة ايجل يلوووم  االلةعااايف ةص ايةدازلةا ز ايسوووةقكي

 ا يف اال ةملاطايف؛ململ  ايةاب  زاخلسائر اال ةااةوة فاةً 
زا   زايسووووةشوووواةو  لن حتق لكماظنياخل ط الةعاوضووووملة ا اسووووة قاقايف اياظني ةص احلالملي ايخرىوشوووومل ز  و3ن

كاهنمل يف  االيف الافاا أز اإلصووووووووووانة أز اير  نسوووووووووووو أدا، اينام الرإملةا زهي وكملا يف  االيف اعملنةا ملوع
اعاشووايف الع،ع زالاةثة الن وقدانا الصووندز  ايشوو م لكمعاشووايف الةقالدوة ياظني ايامل اية دا. زحتةسووو 

 ا  قول اخلنا، اال ةااةوي ايسوووةقكي. زوةمل وسووو،ملل ململ  ايةاب  زاخلسوووائر الةعااايف اخل ط الةعاوضوووملة سووونااً 
 . ااال ةااةوة يف  شع ايدا، ايا  فاةً 
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 وع مل ان مة اية وة زالعةالة ابلنئايف الةالملة السة قاقايف اياظني:  2-44
   لن ا احملاسووووملة الن وؤدل ا  اوقضوووا، ا اشووونرً  12اسوووة قاقايف اياظني القصوووصا ايجل ايسوووة قة يف ةضوووا

 اياظع خ هلا خدااوه  ايف الصكة؛
 اسة قاقايف اا نعد اخلداة؛ 
 اسة قاقايف اياظني ال اوكة ايجل ايخرى؛ 
  اسة قاقايف هناوة اخلداة.ز 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
ال ل  ادز  ايشوو م لكمعاشووايف الةقالدوة ياظني ايامل اية دان مة لضووا يف الصوون ان مة اية وة زالعةالة هيإ   2-45

. زصووووووووندز  ايعاشووووووووايف زالافاا زاإللاقة زسووووووووااها لكماظنيأوشووووووووؤوه ا معملة العااة ل امل اية دا لملقدم اسووووووووة قاقايف الةقالد 
نبو ا   3دد يف ايادا الةقالدوة ه ا ها خ ة ل سوووووووووة قاقايف احملددا اةعددا أةابب العمل زممالة ابلكاال. زلكش الن ا احمل

الن ام ايساسي لصندز  ايعاشايفا فإ  لضاوةه انةا ة أاام الا االيف ايةمصصة زيل ان مة  كااملة دزلملة أخرى وشاةم 
 يف الن ام ايا د لكمرووايف زالوداليف زةص  ل  ا  شرزط اخلداة يف ايامل اية دا زالا االيف ايةمصصة.

ايشووووووووووو ِ ة فملنا يماطر ا ةااةوة ورووط مباظني اين مايف ايخرى ايشووووووووووواة ة يف الصوووووووووووندز ا  زوعرِّ  اخل ة اين مايفِ  2-46
احلالملي زالسووووووانقيا مما و وو لكمله لدم زجاد أسوووووواح اةسووووووق زااثا  لةمصووووووملص االلةعام زأصووووووا  اخل ة زالةكالملع لنرادى 

م يعاشايف ااظني ايامل اية دا إ  جاوو اين مايف زالصندز  ايش   ن مة اية وة زالعةالةاين مايف ايش  ة يف اخل ة. زاي
ايشووووواة ة يف الصوووووندز  ايخرىا لملسووووواا يف ااق  ميكننمل ا  حتدود  صوووووة اين مة يف الةعااايف االسوووووة قاقايف احملددا زأصوووووا  

 ه اخل ة  ما لا  اوت اخل ة زالةكالملع ايروو ة ابخل ة مباثاقملة  افملة يةرا  احملاسووووةا زابلةا  فإ  اين مة قد وعااكت ا  ه
ا  ايعاوص احملاسوملة الدزلملة لكق اع العام نشؤ  اسة قاقايف اياظني. زوس،ل  39خ ة اسايايف حمددا زفًقا ية كوايف ايعملاة 

 اسايايف اين مة يف اخل ة خ   الن ا ايالملة  ننقايف يف  شع ايدا، ايا .

 تسجيل اإليرادات

 اإليرادات غري التبادلية
وةمل وقملململ االشووووووو ا ايف ايقدةا زاياافقة لكملنا لن ا املعاوملة يدا لااي. زا    وةمل وقسوووووووململ  مملة ه ه ايسوووووووايايف ني  2-47

 العااي إللداد النااوص زالدف . زوس،ل االش ا ايف ايقدةا  إورادايف يف نداوة السنة ا  ف ا ايملعاوملة يدا لااي  ايف الصكة.
ايف ال الملة زةصها ا  الة او يف الن ودلمنا اوناقايف قانكة لكةننمل   إورادايف يف الاقت ال ل وةمل وسووووو،ملل ايسووووواي 2-48

  ا اا م ونص االونا  لكش شوووورط لكش ايصوووول احملاّ والب ةص ايناوراما ا  وسوووو،ملل ايصوووول ايقانل لكاوصوووووح فمله االونا  اكعاً 
 ل اإلورادايف لنداا وةمل اإللنا، ا  ايسؤزلملة ايشرزطة.وة كو االل امل مبسؤزلملة. زيف اثل ه ه احلااليفا وةمل وس،مل
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 سياسة اسرتداد التكاليف
 زالن وةمل وكودها لدلمل ايوشوووو ة الن و داة ار عاّ مباجو سووووملاسووووة اين مة السوووو داد الةكالملعا وةمل متاول ايصوووورزفايف  2-49

قاط  لةك  ايوشوووووووو ة زالنااجا ا  خ    زالنااجا مبا يف  ل  الةكالملع ةص ايواشوووووووورا الن ال ميك  وةوعنا نشووووووووكل
 . ةوةمل وضمي صايف االس داد يلم  اإلورادايف ةص الةوادلملز ةسام اس داد الةكالملع اينرزيلة لكش ايشاةو . 

 هبا والعينية املتربعاملسامهات 
قملاسووووونا نشوووووكل ااثا ا  وةمل وسووووو،ملل ايسوووووايايف العملنملة الن ودلمل اواشووووورا العمكملايف زايوشووووو ة ايعةمدا زالن ميك  2-50

ابلقملمة العادلة. زوشمل ه ه ايسايايف اسةمدام ايواينا زادخ يف ايشاةو ا زايرافقا زالنائدا لكش القرز  ايملسرا يف إطاة 
الن وةمل الةنع هبا لكمن مة  إورادايفا ا  لادا اقانكة يف ايصووا  ايناسوووةا يف زوةمل وسوو،ملل السووك  صووندز  ةأح ايا  العاال. 

ميك  ز  لنداا وةكقش اين مة اثل ه ه الةنلايف أز لنداا وةمل الدخا  يف وروملو اكعم ةص اشرزط السة م الوضائ  أسرع زقت
اين مة إورادايف ي ق اسوووووةمدامي ايرافقا ا  ايصووووورزفايف ايقانكةا مب،رد واقمل   زوسووووو،لحتدود قملمة الوضوووووالة نشوووووكل ااثا . 

 .ة ايضملنةال رفي الوناقملة قاواوملة ا  احلكاا
لكمن مة اسووووووةمدام ايواين زاينشووووووآيف ا  دز  ةسووووووام أز نرسووووووام ةاعوة ا  قول احلكااة الن متةك  ه ه ايرافق.  وةا  2-51

زوسوووووووووووو،ل اين مة ي ق االسووووووووووووةمدامي ه ا لكمواين زايرافق  عقد إجياة وشوووووووووووو ملكي اةنع نه. زابلةا ا وةمل وسوووووووووووو،ملل اإلورادايف 
زاالوناقايف  ايف الصكة السةمداانا  ا  ايرافق زمبا أ   ّ  لكش أساح القملمة الساقملة لإلجياة. زايصرزفايف لكش قدم ايسازاا 

لكش أسووووواح أسوووووالملو الةقملململ اثل ظرزمل السوووووا  احملكملة  لماًاافرود ا  والها وةمل حتدود القملمة العادلة السوووووةمدام االوناقايف 
 ة. زالةدفقايف النقدوة ايقدةاا لكش اف ا  اعااكة جتاةوة حبة

لكش وننمل  زالوةنا. زال وسووووووووووووو،ل ه ه  هتاوةمل الةنع نوعض اخلداايف أز وقدمينا نصووووووووووووواةا لملنملة إ  اين مة يسوووووووووووووالد 2-52
ايسووووايايف العملنملة ا  اخلداايف يف الكشووووامل ايالملةا زورج   ل  أسوووواسووووا إ  الة دايف العمكملة ايروو ة نةقدور القملمة العادلة 

 ايخرى ايروو ة نة دود حتكمل اين مة هبا. زوشمل ه ه اخلداايف نشكل أساسي اا وكي:  هل ه الةنلايف زأزجه لدم الملقي
 اياظنا  اإلداةوا  زااظنا ايا  ال و  وافرهمل احلكااايف ايضملنةا خاصة يف ايكاوو ايملداوملة لكمن مة؛ 
 اياظنا  الننملا  ال و  وافرهمل إاا الدز  ايلضا، أز ايؤسسايف الةعكملمملة؛ 
  اية الا  ال و  وقداا  الدلمل اإلداةل نشكل أساسي؛اياظنا   
 خداايف اية الي؛ 
 ارافق اين مة.  زوصكملح صملاوة 

 اإليرادات من معامالت الصرف
ا زوةمل وسووو،ملكنا  سوووك  احملصوووكة أز ايسوووة قة لكمسوووة قايفوةمل قملاح اإلورادايف ا  لمكملايف الصووورمل ابلقملمة العادلة  2-53

 .زخداايف اقداة
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 املكتسبة اإليرادات غري
 يف شوووكل اسوووايايف طالملة وسوووةمدم لةماول اشووواةو  حمددا لكش الن ا ايةنق لكمله ني اين مة وةكقش اين مة أااااًل  2-54

ايسةكمة اقدًاا ايوالب ايسةكمة ا  ا نايف اياحنة اسوًقا إلنرام اوناقملة متاول اشرزع حمدد زوشمل ايدفالايف زا نايف اياحنة. 
 ىت وةمل  ا نة اياحنةا ا زاوالب الناائد ايكةسوووة خ   لمر ايشوورزع لكش أااا  ايشوورزع احملةنا هبا وملانة ل  السووةمدام اياا 

 .سدادهاا زأةصدا ايشاةو  ايالملة اي كقة الن م وةمل سدادها نعد إ  ا نة اياحنة

 تسجيل النفقات
 نفقات معامالت الصرف

ل  شرا، السك  زاخلداايف لنداا ونن  اياةد الةعاااوه الةعاقدوةا أل لنداا وةمل وسكململ وس،ل اين مة الننقايف الناشئة  2-55
 نعض لقاد اخلداةا قد حتدن ه ه العمكملة لكش ارا ل. إ  السك  زاخلداايف زقواهلا. زابلنسوة 

 التبادلية غريالنفقات 
ا لكش أسووووواح ف ا العمل اينقضوووووملةا افص خداةالن وة كو وسوووووملةمل وسووووو،ملل ايعاا يف ا  اقداي اخلداايف زايسوووووةنملدو   2-56

يقداي اخلداايف أز  ايشووووووووووواةو  لند الةسوووووووووووكململ قاائمل جردزاالوناقملايف ا  ايسوووووووووووةنملدو  دز  وافص خداة لند الدف . زوةمل وسووووووووووو،ملل 
  .فقدا  السمل را لكش ايصا الننائملي لند  يسةنملدو ا

 العام أثر التغيريات على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع
ا 41أصووووودة جمك  ايعاوص احملاسووووووملة الدزلملة لكق اع العام اعملاةو  حماسووووووملي جدودو ا ايعملاة احملاسووووويب الدز  لكق اع العام  2-57

 2019زوناور  اوا  الثاين  2018يف أةسوووووووو   آب  اايناف  االجةمالملة ا42ايعملاة احملاسوووووووويب الدز  لكق اع العام ز ا ايدزايف ايالملة
:  جملل اياالملد النعكملةا ال ل 19- افملد  نعناا  اا . زوشووووووور جمك  ايعاوص احملاسووووووووملة الدزلملة لكق اع العام الةصوووووووروح الننائيلكش الة

 . 2023يدا لام زا د  ىت وناور  اوا  الثاين  ا و  ايعملاةو  زوعدو هتما الن مت وشرها اؤخرً وؤخر اياالملد النعكملة هل
هبا زقملاسنا لة ل  زاالل املاة كوايف جدودا لةصنملع ايدزايف ايالملة  41اسيب الدز  لكق اع العام زحيدد ايعملاة احمل 2-58

 ازأجريف اين مة اسووووووووةعرايلووووووووً . زالقملاح االل امل ايالملة:ايدزايف ا 29حمل وك  الااةدا يف ايعملاة احملاسوووووووويب الدز  لكق اع العام 
يف أوه ل  وكا  هنام أل  ثص اادل لكش لر  أصوووووواهلا زخصوووووواانا ايالملة أز ا زقرة 41لكمعملاة احملاسوووووويب الدز  لكق اع العام 

 هبا أز قملاسنا. االل امل
لكش أهنا الة او يف النقدوة ايقداة يفراد ز أز  ايناف  االجةمالملة 42زوعّرمل ايعملاة احملاسوووووووووووووويب الدز  لكق اع العام  2-59

ص ايماطر االجةمالملة زوكوملة ا ةملاجايف اجملةم ا اثل اعاشوووووووايف الدزلةا أسووووووور حمددا وسوووووووةايف اعاوص ايهكملةا لكةمنملع ا   ث
ابلننقايف زااللةعااايف اخلاصووووووووووووووة ابيناف  االجةمالملة ز ملنملة  االل املاىت وةمل  زإلاانيف الو الةا زدلمل الدخل. زحيدد ايعملاة

 لكش لمكملايف اين مة. ون وق  42قملاسنا. زال وعةن اين مة أ  ايعملاة احملاسيب الدز  لكق اع العام 
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ا أصوودة جمك  ايعاوص احملاسوووملة الدزلملة لكق اع العام ايعملاة احملاسوويب الدز  لكق اع العام 2022زيف وناور  اوا  الثاين  2-60
ة ا لكش الرةمل ا  أ  الة وملق ايوكر اسووووووووووما  نه. زوةاق  اين م2025وناور  اوا  الثاين  1نةاةو  ونا  يف  لقاد اإلجياةاا 43

ا ةساب زوس،ملل لقاد اإلجياةا زنناد العقاةايف زاآللملايف  ثص اادل لكش  43أ  وكا  لكمعملاة احملاسيب الدز  لكق اع العام 
 زايعدايفا زسملؤدل إ  ا ةساب الةعااايف لإلجياة.

 ما إعادة احتساب الكشوف املالية نتيجة تصحيح خطأ
خلاصوووووة ابلة او يف النقدوة زاينح ايخرى زايدفالايف الة اوكملة. اين مة احملاسووووووة ا ا اسوووووةعريلوووووت2021خ   لام  2-61
 وسووو،مللاحملاسووووملة ايناسووووة هي  ايعااكةالوناقايف ا  ايسوووةنملدو  الن ال وة كو وقدمي خداةا أ ديف اين مة أ  إ  اابلنسووووة ز 
 .ةعاا  نشكل لام ا  واقملت الدف  النقدلمما و يصرزفايف لند واقمل  االوناقملةاا

ا مت ا ةشامل خ ؤ ز ا   ثص وص ملح 2020ايالملة لعام  الكشاملو وملق ه ه السملاسة احملاسوملة يف  زلند اسةعرا  2-62
اكملا  دزالة أاروكيا  20.0يف إطاة اينح زايدفالايف الة اوكملة ايخرى نقملمة  2020لعام  ايس،كة ل  ها اخننا  الننقايف 

دزالة أاروكي يف قملمة اسووووووة قايف هناوة العاما ابإليلووووووافة إ  اخننا  ايدفالايف ا وي  20.4زها اخننا  مماثل وقروًوا قدةه 
 .دزالة أاروكيا وي  0.4ايسوقة زايصا  ايخرى نقملمة 

اسووووةعريلووووت اين مة النااوص ةص ايسووووددا ايعكقة ايةعكقة ننانجمنا ايما  ا  خاةج ايملعاوملةا زالن ا 2021زخ   لام  2-63
إوراداهتا يف السووووناايف السووووانقةا زنناً، لكش حتكملل انصوووولا خكصووووت إ  أوه سووووملكا  ا  ايوسووووو شوووو و   وسوووو،ملكنا يلووووممت 

ا يف قملمة احلسوووواابيف ايدونة ةص الةوادلملةا صووووافمًلا مبقداة ز النااوص زاإلورادايف  ايف الصووووكة.   4.5 اوت وةمل،ة الةصوووو ملح اخننايلووووً
اكملا  دزالة أاروكيا زلادا اقانكة يف  2.2سووووووووووووووةكمة اقدًاا مبقداة يف قملمة ايدفالايف اي ادزالة أاروكيا زاخننايلووووووووووووووا وي 

 .اإلورادايف  ايف الصكة ايع مل هبا يف الن ايف السانقة لكةعاوض ل دزالة أاروكي ا وي  2.3ايصرزفايف ايخرى مبقداة 
خ   لام  2020 وا  ايز  ا دوسوومن 31ايشووةقة احملةنا هبا  ما يف  لكصووكامحماسوووة القملمة العادلة زمت وصوو ملح  2-64

اكملا  دزالة أاروكي ا  ايكاسوووووو ةص احملققة ايسووووو،كة يف  قا  ايككملة  1.1زوةج لننا االل امل مبوكب إيلوووووايف قدةه  2021
  .2020ا زاخننا  مماثل يف قملمة ايكاسو احملققة ايس،كة خ   لام 2020  اوا  ايز  دوسمن 31 ما يف 

اراجعة ا  جاوو اين مة لملعك   2020قراة اإلورادايف لكش ايسوووووووووووايايف ال الملة يف لام إ زمتت إلادا ا ةسووووووووووواب 2-65
 ايف السووانقز . اإلورادايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة نالضوورائو زالة او يفوا 23كق اع العام ايعملاة احملاسوويب الدز  للة وملقنا 

لنداا وكا  ادلااة ابوناقملايف قانكة لكةننمل  يف الاقت ال ل  ايسايايف ال الملة زالة او يف ايخرى يفاإلورادايف  وس،مللمت 
ا  خ   إصداة فاواةا إ  الشرو  ا   أصو ت فمله االوناقملة اكعاةا زلنداا مت احلصا  لكش السمل را لكش ايصل ايساسي

 احملاسوويب الدز ا  ا  ايعملاة اسووةعريلووت اين مة اوسووا  سووملاسوواهتا زمماةسوواهتا ايةعكقة إبثوايف اإلورادايف ابالق  ز . أصوو اب ايااةد
 لند واقمل     ال رفيابلكاال مبا وةنق ا  ايوكب الةعاقدل  ابلعائدايفاحملاسوووملة ل ل امل  ايماةسووةا زوق ت 23لكق اع العام 
ا ه ه ايراجعة يف الكشووامل ايالملةا قاات اين مة نة كملل حماسوووة ايشوواةو  السووانقة سووعمًلا إ  إنرال ز . لكش االونا  زا اةوة أوضووً

ا لكش اإلقراة  ابلعائدايفزطّوقت ه ا الةصووو ملح لكش سوووملاسوووةنا اخلاصوووة  يف الن ا الصووو مل ة لكموكب الةعاقدل  ابلعائدايف رصوووً
دوسوووووووووومن  اوا  ايز   31أاا أثر اإلورادايف احملةنا هبا ابلنسوووووووووووة إ  اوناقايف ايسووووووووووايايف ال الملة اياق  لكملنا قول الكاال. 

اكملا  دزالة أاروكيا فقد مت ور ملكنا إ   1 476.1صوووووووووووووودة فاواةا نعائداهتا زايع مل هبا يف اتةخيه قد نك ت الن م وا ز 2019
ابلنسوووووووة إ  العقاد اخلاصووووووة ابهلوايف لكش  2020لعام ايقاةوة ايالملة  الكشووووووامللكش  ايثر ا  ز . 2020الكشووووووامل ايالملة لعام 
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زالن م وصوووووودة فاواةا نعائداهتا زايع مل هبا يف ا 2020 اوا  ايز   دوسوووووومن 31شووووووكل اسووووووايايف طالملة اياق  لكملنا قول 
إوشووووا، أصوووول ياإلورادايف ا وي دزالة أاروكيا ز  46.4زقدةها  2020اتةخيها وسوووو،ملل لادا يف العائدايف مت اإلقراة هبا يف لام 

نقملمة  ايسوووووووووةكمة اقدًاا ابلدزالة اياروكي ي دزالة أاروكيا زلادا يف ايدفالايفوا  1 525.5ي مبوكب ايشووووووووومالة نناواةاةص 
 .دزالة أاروكيي وا  1 522.5 نقملمةا زلادا يف ايةاب  احملة،عا دزالة أاروكي اكملا  3.1

 قوودةهووا زلادا 2020دزالة أاروكي يف النووائض لعووام ي وا  62.9الةعوودو يف ايوو  اةا أل ه لادا قوودةهووا زوةج ل   2-66
. زووي ا دز  أدانه إلادا 2020  اوا  ايز  دوسوووووووووووومن 31اروكي يف إملا   قا  ايككملة  ما يف اكملا  دزالة أ 1 540.1

 . ل نند اةؤثر  ا ةساب



39 C 2023/6 A 

 

 ، الكشف املايل لسنة املقارنة، البند/الرصيد املتأثر2020ديسمرب/كانون األول  31

 املالحظة )آبالف الدوالرات األمريكية(

 31مبلغ عنه 
ديسمرب/كانون 

 2020 األول

التحويالت النقدية 
 غري املشروتة

إلغاء فواتري 
 السنة السابقة

تسجيل األدوات 
 املالية

تسجيل إيرادات 
 املسامهات الطوعية

 31معاد احتسابه 
ديسمرب/كانون 

 2020األول 

          

        كشف الوضع املايل )مقتبس(

        

        األصول احلالية

الةوادلملة احلساابيف ايسة قة ةص 
  504 906   314 656  - (459 4) - 649 254 5 الصافملة

ايدفالايف ايسوقة زايصا  احلالملة 
  838 55  - - -  (444)  282 56  7 ايخرى

  406 850 2   314 656  - (459 4)  (444)  995 198 2   األصول احلالية

        األصول غري احلالية

وادلملة احلساابيف ايسة قة ةص الة
  669 869   216 869  - - -  453  5 الصافملة

  936 546 1   216 869  - - -  720 677   األصول غري احلالية

  342 397 4   530 525 1  - (459 4)  (444)  715 876 2   جمموع األصول

        

        االلتزامات احلالية

  388 189  - - -  (400 20)  788 209  11 ال ا مايف

  543 329   079 3  - (194 2) - 658 328 12 ايدفالايف ايسوقة

  837 629   079 3  - (194 2)  (400 20)  352 649   االلتزامات احلالية

  205 119 2   079 3  - (194 2)  (400 20)  720 138 2   جمموع االلتزامات

        

        األسهم

  089 141 2   451 522 1   (134 1) (265 2)  956 19   081 602   النائض نالع،عو اي ا مل

 048 137 -  134 1  - - 914 135 18 اال ةملاطي

  137 278 2   451 522 1  - (265 2)  956 19   995 737   جمموع األسهم

        

        

        كشف الوضع املايل )مقتبس(

اإليرادات من املعامالت غري 
        دليةالتبا

 018 274 1 365 46 - - - 653 227 1 19 ايسايايف ال الملة

اإليرادات من املعامالت غري 
 624 831 1 365 46 - - - 259 785 1  التبادلية

 834 837 1 365 46 - - - 469 791 1  جمموع اإليرادات 
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 املالحظة )آبالف الدوالرات األمريكية(

 31مبلغ عنه 
رب/كانون ديسم

 2020األول 

التحويالت 
النقدية غري 

 املشروتة

 

إلغاء فواتري 
السنة 
 السابقة

تسجيل 
األدوات 

 املالية

 

تسجيل إيرادات 
املسامهات 

 الطوعية

إعادة تصنيف 
البنود يف كشف 
 التدفقات النقدية

 31معاد احتسابه 
ديسمرب/كانون 

 2020األول 

     
     

  

         النفقات

 607 92 -  - - -  (956 19)  563 112  20 يدفالايف الة اوكملة ايخرىاينح زا

  053 38  - - - 265 2 - 788 35 20 الننقايف ايخرى

  007 546 1  - - - 265 2  (956 19)  698 563 1   النفقات

         

         

اإليرادات والنفقات غري 
 التشغيلية

        

 363 28 - - (134 1) - - 497 29 21 إورادايف االسةثماة

اإليرادات والنفقات غري 
 التشغيلية

21 6 353 - - (1 134) - - 5 219 

         

 046 297 - 365 46 (134 1) (265 2) 956 19 124 234  الفائض/العجز

         

 التدفقات النقديةكشف 
 )مقتبس(

        

         

التدفقات النقدية من األنشطة 
 شغيليةالت

        

         

 046 297 - 365 46 (134 1) (265 2) 956 19 124 234  الفائض/العجز

         

نايةاب و اخلسائر الناجتة ل  
 االسةثماةايف ايةا ة لكومل 

21 (6 660) 
 
- 

 
- 

 
1 134 

 
- 

 
- 

(5 526) 

ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص 
 الةوادلملة

5 (41 538) 
 
- 

 
4 459 

 
- 

 
(26 666) 

 
- 

(63 745) 

 008 8 - - - - 444 564 7 7 أصا  اةدازلة زةص اةدازلة أخرى

 382 9 - - - - (400 20) 782 29 11  ساابيف الدف  زوكالملع ا ا مة

 324 27 (776 21) - - - - 100 49 13 االلةعااايف ايةعكقة ابياظني

 776 21 776 21 - - - - - 19 نايةاب و اخلسائر اال ةااةوة

 (369 26)  (700 19) - (194 2) - (475 4) 12 السكع

 (85) (85) - - - - - 16 ايمصصايف

         

صايف التدفقات النقدية من 
 األنشطة التشغيلية

 278 462 - - - - (85) 278 377 

         

التدفقات النقدية من األنشطة 
 االستثمارية

        

         

اوملعايف الةداز  صايف اش ايف 
 ابالسةثماةايف ايشةقة

4 15 891 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
85 

15 976 

صايف التدفقات النقدية من 
 األنشطة االستثمارية

 1 637 - - - - 85 1 722 
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 املبالغ النقدية وما يعادهلا :3املالحظة 
 ايوالب الةالملة ا   شع الايل  ايا :دوة وشمل ايوالب النقدوة زاا وعادهلا ايدةجة يف  شع الةدفقايف النق 3-1

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 755 202 338 92 ايوالب النقدوة يف ايصاةمل ز ساابيف سا  ايا 
 000 695 000 890 الادائ  القصصا ايجل

 244 380 775 511 ادورل االسةثماةايوالب النقدوة الن صا لدى 
    

 999 277 1 113 494 1 جمموع املبالغ النقدية وما يعادهلا

 
ل وملعة القصووووصا ايجل زالسووووملالة العالملة لكموالب النقدوة زاا وعادهلاا فإوه ال ورووط هب ه ايةصوووودا سووووعر  وص إ  اا و رً  3-2

 .لكنائدا أز خماطر ائةماوملة
ي دزالة أاروكي وا  0.4  دزالة أاروكي نا ملاك 0.1وووالب النقوودوووة زاووا وعووادهلوواا وةمل اال ةنووال مبوكب زا  جمماع اي 3-3
و نعم يف ةص قانكة لكة اول نسووووونالة إ  لم يف أخرى. زوةمل اال ةنال هب ه ايةصووووودا لةكوملة اة كوايف ألما  2020لام  يف

وقململد ا مت 2021دوسووووووووووومن  اوا  ايز   31زيف مل فملنا اين مة. يف خمةكع الوكدا  الن وع ابيشووووووووووواةو لااة زاة كوايف وةعكق 
اعكااايف إيلووووووووووووافملة ل   23 اي   ةو. زورد يف 2020يف لام ال شووووووووووووي، نلدى الونام  دزالة أاروكي لكمن مة 34 000اوكب 

 ايوالب النقدوة الةش ملكملة زاا وعادهلا ايقملدا السةمداانا يف اشاةو  صندز  ايااوة.
دزالة أاروكي يف لام  ا وي 6.9دزالة أاروكي ن ا وي 6.3عاداليف النقدوة لدى ادورل االسوووووووووووةثماة زوشووووووووووومل اي 3-4

و ا  ايوالب النقدوة زاا وعادهلا وةعكق حباف ة اسوووووووووةثماةايف اين مة ايةا ة لكومل . زه ه ايوالب خمصوووووووووصوووووووووة لةماول اخل ط 2020
 ايةعكقة ابياظني يف اين مة.
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 ثمارات والصكوك املالية املشتقة: االست4املالحظة 

 االستثمارات
 وةؤلع اسةثماةايف اين مة ا  الةا : 4-1

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   االستثمارات احلالية
   االستثمارات احملتفظ هبا للتبادل التجاري

  886 494   535 540  سندايف  كااملة
  312 62   029 40  سندايف الشر ايف

  001 31  350 23  سندايف الره  العقاةل ايدلااة
 -  752 21  ةص  ل 

   
 199 588 666 625 جمموع االستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة

   
 134 1 - الصكوك املالية املشتقة

    
 333 589 666 625 جمموع االستثمارات احلالية

    
   االستثمارات غري املتداولة

    
   استثمارات متاحة للبيع

  966 244   419 269  سندايف  كااملة
  331 57   020 63  سندايف الشر ايف

  101 329   091 335  أسنمل 
    

  398 631 530 667 جمموع االستثمارات املتاحة للبيع
    

  398 631 530 667 جمموع االستثمارات غري احلالية

 
إ  االسووووووووةثماةايف احملةنا هبا لكةواد  الة،اةل هي اسووووووووةثماةايف  الملة يف هناوة العاما زورج   ل  إ   قملقة أ  ه ه  4-2

االسووووةثماةايف وداة لكش أسوووواح قصووووص ايجل لضووووما  احملاف ة لكش ةأح ايا  لك،نايف اياحنة يف الصووووندز  ا  وافص لائدايف 
 ا فإ  ه ه االسووووووووةثماةايف اةا ة نشووووووووكل لام زا كانة السووووووووةمداانا يف العمكملايف احلالملةا ون  الاقت. زل زا لكش  ل يف

  .لكش أهنا اةكودازاحملسانة ابلقملمة العادلة. وةمل وس،ملل ايةاب  زاخلسائر ةص احملققة لك اف ة الة،اةوة يف  شع ايدا، ايا  
لك اوةا زا   ل ا  اة داا  ا  العائد لكش ه ه احلاف ة انمنضً اعد  النائدا ايناهعا لكصنر يف الاالايف اي إ  او رً  4-3

 ا  سووملاسووةنا االسووةثماةوة نشووؤ  ةأح ايا  العاالا  ملث متةك  اين مة أصووااًل  اا متاشووملً الكمن مة آانً ال وعا  ةأح ايا  العاال 
االسوووووووووةثماةوة احملةنا هبا خ   ه ه  لالملة ا ادا هتدمل إ  احلنال لكش ةأح ايا . زم وك  هنام اخننا  يف قملمة ايصوووووووووا 

الن ا يف أل ا  ايااةد ايسووووووووووووةثمرا. زوةعر   اف ة االسووووووووووووةثماة ابلدزالة اياروكي إ  وصوووووووووووونملنايف لالملة ا  قول احلكااايف 
  زشر ايف وةم ش احلدزد الق روة زننام مبا وةماشش ا  اهلدمل االسةثماةل الرئملسي ايةمثل يف احلنال لكش ةأح ايا .
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 اأخصً وصووونع اسوووةثماةايف اين مة ايةا ة لكومل   اسوووةثماةايف ةص اةدازلة يف هناوة العام زحتسوووو ابلقملمة العادلة. وةمل ز  4-4
ا  خ    شووووع الة صايف يف  قا   وسوووو،ملل ايةاب  زاخلسووووائر ةص احملققة ل سووووةثماةايف ايةا ة لكومل  يف  شووووع اير ع ايا 

ا ة لكومل  يف لمكملايف اين مة احلالملةا زقد خصصت لةماول اسة قاقايف اا نعد اخلداة . زال وسةمدم االسةثماةايف ايةايككملة
 39يف اين مة. زال ختضوووو  ه ه االسووووةثماةايف لقملاد قاواوملة اننصووووكة زال وعةن أهنا أصووووا  لكم ة لكش الن ا ايعرمل يف ايعملاة 

  اسة قاقايف اياظني. اا  ايعاوص احملاسوملة الدزلملة لكق اع العام
زشووونديف أسووواا   .2021دوسووومن  اوا  ايز   31م وك  هنام أل اخننا  يف قملمة االسوووةثماةايف ايةا ة لكومل  يف  4-5

زيف أساا  الدخل الثانتا اةونعت السندايف احلكااملة زالعايملة ايروو ة ابلةضمملا زلك  . 2021يف لام  ااسةثنائملً  اايسنمل لااً 
طاوكة  اين مة ايدا، اجملم  حلاف ةيف ابخننا  اعد  الملاةز الدزالة اياروكي. زنكب يف  اف ة اين مةا  ثريف ه ه السووووووووووووووندا

ز اوت احلر ايف الرئملسوووملة يف ململ   وقاط أسووواح. 4ايؤشووور القملاسوووي اجملم  مبقداة  اا اة،ازلً ايائةيف  5.11ايجل يف هناوة العام 
 ثماةايف خ   السنة  الةا :ةاالس

 
الرصيد يف  ية()آبالف الدوالرات األمريك

ديسمرب/كانون  31
 2020األول 

صايف 
اإلضافات/ 
 )اخلصومات(

الرسوم 
 اإلدارية

الفائدة 
 املكتسبة

أرابح غري  احملققة
حمققة/)اخلسائر( 

تغيريات ال
 األخرى

أرابح غري 
حمققة/)اخلسائر( 

يف تغيريات ال
 صرف العمالت

الرصيد يف 
ديسمرب/كانون  31

 2021األول 

                  

استثمارات حمتفظ هبا للتبادل 
                 التجاري

 666 625 - (071 2) (373 5) 641 7 (024 1) 294 38 199 588 الدخل الثانت
          

         استثمارات متاحة للبيع
 091 335 - 743 18 825 23 158 6 (105) (631 42) 101 329 أسنمل

 439 332 (480 12) (569 2) (440) 999 2 (603) 235 43 297 302 دخل اثنت
          

 196 293 1 (480 12) 103 14 012 18 798 16 (732 1) 898 38 597 219 1 جمموع االستثمارات

 
 الةكالملع زايةاب  أز اخلسائر ةص احملققة زالقملمة العادلة ل سةثماةايف ايةا ة لكومل   سو واع االسةثماة: 4-6

  2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 األمريكية( )آبالف الدوالرات
   

 األرابح /)اخلسائر( غري احملققة
 

  

 األرابح /)اخلسائر( غري احملققة

 

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

             االستثمارات املتاحة للبيع
 966 244 440 28 526 216 419 269 431 18 988 250 سندايف  كااملة
 331 57 266 5 065 52 020 63 226 794 62 سندايف الشر ايف

 101 329 936 105 165 223 091 335 679 124 412 210 أسنمل 
        

 398 631 642 139 756 491 530 667 336 143 194 524 جمموع االستثمارات املتاحة للبيع

 
 2021دوسوووووووووووووومن  ووواوا  ايز   31دزالة أاروكي  موووا يف اتةو   ا وي 143.3وععى ايةاب  ةص احملققوووة الووووال وووة  4-7
زوسووووووووو،ل ايةاب  ةص . لكش ايسووووووووونمل دا، السوووووووووا  اإلجيايب ال ل وؤثريو 2020يف لام  أةاب دزالة أاروكي  ا وي 139.6ن
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زابقي صوايف اخلسوائر ال ا مملة ةص احملققة لصورمل العم يف ايجنوملة  ايسونملدزالة أاروكي يلوم    ا اكمل 147.1ققة الوال ة احمل
دوسوومن  اوا  ايز   31ا وي دزالة أاروكي صووايف ايةاب  ال ا مملة ةص احملققة يف  8.7ن دزالة أاروكي ا وي 3.7الوال ة 
 اف ايف القرز  اواشرا يف  شع ايدا، ايا  خ   الن ا الن حتدن فملنا. زاخلسائر الناجتة ل    و2020

 
 الصكوك املالية املشتقة

وسوووووةمدم اين مة الصوووووكام ايالملة ايشوووووةقة يلوووووم   اف ة اسوووووةثماةاهتا ل ر  الةمنملع ا  خماطر العم يف ايجنوملة  4-8
ةا زاخلملاةايفا زايواداليفا لكةمنملع ا  ه ه ايماطر. اياجادا يف  اف ة اسووووووووووووووةثماةاهتا. زوسووووووووووووووةمدم اين مة العقاد اآلجك

 واجد صكام اشةقة ةص اةدازلة يف ه ه النئة. زال
 إملة زالقملمة العادلة لكصكام ايالملة ايشةقة:ملمة العقد. زيف اا وكي القملمة اإلإملة قمتثل القملمة اإل 4-9
 

  2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 القيمة العادلة مسيةالقيمة اإل  القيمة العادلة القيمة االمسية 

     
     األصول

     

 134 1 821 252 - - ايواداليف

     

     املستحقات
     

 - -  -  229 1  اآلجكة
 - -  (378 2)  (729 300) ايواداليف

      

 134 1 821 252 (378 2)  (500 299) املالية املشتقة إمجايل صكوك املستحقات
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 : املستحقات من املعامالت غري التبادلية5املالحظة 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )معاد احتسابه(
   

   املستحقات احلالية
   مستحقات املسامهات املقررة

 141 211  722 216  ش ا ايف ايقرةا لكش الدز  ايلضا،اال
  27   27  صندز  ةأح ايا  العاال
  288 2   286 2   ساب اال ةملاطي اخلا 

 (616 42) (768 58) خمصصايف احلساابيف ايشكام هبا
    

 840 170 267 160 جمموع االشرتاكات املقدرة املتحصلة
    

   يةمستحقات املسامهات الطوع
 922 737  377 978 ايسايايف ال الملة 

  (527 3) (527 3) خمصصايف احلساابيف ايشكام هبا
    

    395 734 850 974 جمموع مستحقات املسامهات الطوعية
   مستحقات أخرى

  892 4   437 4  اسة قايف أخرى
 (623 3) (971 3) خمصصايف احلساابيف ايشكام هبا 

    
 269 1 466 قات األخرىجمموع املستح

   
 504 906 583 135 1 جمموع املستحقات احلالية

   
   مستحقات املسامهات املقررة غري املتداولة 

 453 418 االش ا ايف ايقرةا لكش الدز  ايلضا، يف إطاة الناناج العادل
    

 453 418 جمموع مستحقات املسامهات املقررة غري املتداولة
    

   غري املتداولة قات املسامهات الطوعيةمستح
 216 869 820 911 ايسايايف ال الملة

   
 216 869 820 911 غري املتداولة جمموع مستحقات املسامهات الطوعية

   
 669 869 238 912 غري املتداولةجمموع املستحقات 

   
 173 776 1 821 047 2 جمموع املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 
دوسوووووومن  اوا  ايز   31لدى نعض الدز  ايلضووووووا، خ ط سووووووداد الشوووووو ا اهتا وسووووووة ق نعد أ ثر ا  سوووووونة ا   5-1

دزالة أاروكي لكش أهنا  ا وي 0.4الوال ة  2021دوسووووووووومن  اوا  ايز   31. زقد مت وصووووووووونملع ايوالب ايسوووووووووة قة نعد 2021
ا الةواةً  لدز  ايلضوووووووووووا،لكش اايسوووووووووووة قة ة أاروكي يف قملمة االشووووووووووو ا ايف دزال ا وي 5.6اةدازلة. زوععى العادا الوال ة  ةص
زألملد إ   خر اياحني الرئملسملي يف اين مة يف وسدود اش ا اهتمل احلالملة.  نشكل أساسي 2020دوسمن  اوا  ايز   31 ا 



C 2023/6 A 46 

 

 31لكسوووووووونة اينةنملة يف  وادلملةا  ايعاا يف ةص الة ايسووووووووة قايفيلووووووووم   ايسوووووووو،كةايسووووووووايايف ال الملة ايسووووووووة قة ا ةسوووووووواب 
رد اعود ا  الةناصوووملل يف وي دزالة أاروكيا ز وا  4.4نسووووو إل ا، فااوص السووونة السوووانقةا مبوكب  2020  اوا  ايز  دوسووومن

ةا احملاسووووووملة لإلورادايف ا  ايسوووووايايف ال المل ايعااكةدزالة أاروكي وةمل،ة لكة ملص يف  يوا  1 525.5زمبوكب ا 63-2اي   ة 
 .65-2ة لكش الن ا اينصل يف اي   

وسووووووةند ايمصووووووصووووووايف لك سوووووواابيف ايشووووووكام يف حتصووووووملكنا لكش وقدور ايوالب الن ال حيةمل حتصووووووملكنا مباجو  5-2
 .22-2لكسملاسة احملددا يف اي   ة  اا ززفقً الشرزط ايصكملة لكمسة قايف

 
 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(

ديسمرب/كانون  31
 2020ول األ

املبالغ  الزايدة
 املشطوبة

املاصصات 
اليت مت 
 عكسها

 الرصيد يف
ديسمرب/كانون  31

 2021األول 
 

     
      مستحقات االشرتاكات املقررة

 (455 56) 866 6  -  (020 23) (301 40) االش ا ايف ايقرةا لكش الدز  ايلضا،
 (27)  -  -   - (27) صندز  ةأح ايا  العاال

 (286 2) 2  -   - (288 2) ب اال ةملاطي اخلا  سا
      

  (768 58) 868 6  -  (020 23)  (616 42) إمجايل مستحقات االشرتاكات املقررة
       

      مستحقات املسامهات الطوعية
 (527 3)    -  -    -   (527 3) ايسايايف ال الملة

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

         
      مستحقات أخرى

 (971 3) -  -  (348) (623 3) اسة قايف أخرى
      

 (971 3) - - (348) (623 3) إمجايل املستحقات األخرى
       

 (266 66) 868 6 - (368 23) (766 49) إمجايل املاصصات للحساابت املشكوك يف حتصيلها
 

لكش الوناد ايةعكقة ابيعاا يف ايعكقة ا  نراناج  خمصوووووصوووووايفايسوووووة قة  ايسوووووايايف ال الملةخمصوووووصوووووايف ل متث 5-3
الااةدا يف  ناا ا  سوووووملاسوووووة خمصوووووصوووووايف احلسووووواابيف ايشوووووكام فملشوووووملً ازاا قوكها مت 2003ايامل اية دا اإلحلائيا ا  لام 

 .22-2اي   ة 
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 ألماة ايسة قايف:  5-4
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل من سنة القيمة الدفرتية يكية()آبالف الدوالرات األمر 

      
      املستحقات احلالية

      مستحقات االشرتاكات املقررة
 266 18 585 11 181 43 690 143  722 216  االش ا ايف ايقرةا لكش الدز  ايلضا،

 27  -  -  -  27  صندز  ةأح ايا  العاال
 286 2  -  -  -  286 2  اال ةملاطي اخلا   ساب

 (579 20) (585 11)  (092 21)  (512 5)  (768 58)  خمصصايف احلساابيف ايشكام يف حتصملكنا
      

 -    -  089 22 178 138 267 160 إمجايل مستحقات االشرتاكات املقررة
       

      مستحقات املسامهات الطوعية
 122 7  952 7   034 586   269 377  377 978 ايسايايف ال الملة

 (527 3) - - - (527 3)  خمصصايف احلساابيف ايشكام يف حتصملكنا
      

 595 3 952 7 034 586 269 377 850 974 إمجايل مستحقات املسامهات الطوعية
         

      مستحقات أخرى
 971 2 338 711 417 437 4 اسة قايف أخرى
ى لك ساابيف ايشكام يف خمصصايف أخر 

 (971 2) (338) (662) - (971 3)  حتصملكنا
      

 -    -  49 417 466 إمجايل املستحقات األخرى
      

 595 3 952 7 172 608 864 515 583 135 1 إمجايل املستحقات احلالية
      

      االشرتاكات املقررة غري املتداولة املستحقة
ا لكش الدز  ايلضا، يف االش ا ايف ايقرة 

 - - - 418 418 العادل  إطاة الناناج
      

إمجايل االشرتاكات املقررة غري املتداولة 
 - - - 418 418 املستحقة

      
      غري املتداولة مستحقات املسامهات الطوعية

 - -  633 443  187 468 820 911 ايسايايف ال الملة
      

غري  سامهات الطوعيةجمموع مستحقات امل
 - -  633 443  187 468 820 911 املتداولة

      
 - - 633 443 605 468 238 912 غري املتداولةإمجايل املستحقات 

      
 595 3 952 7 805 051 1 469 984 821 047 2 إمجايل املستحقات
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ا ايف ايقرةا ايسوووة قة لكش االشووو ا ايف الن فملما وةعكق ابالشووو  ملنا احلسووواابيف ايشوووكام فمت ا ةسووواب خمصوووصوووايف  5-5
إيلافملة نشؤ  ا ع، ال ل وقل ل  سنةي ا  االش ا ايف ايقرةا  خمصصايفظكت ةص اسددا ي ثر ا  لااي. زقد أ دةجت 

 .سنة 25لة  ملة  ااكة لكدز  الن ظكت اش ا اهتا اسة قة ي ثر ا  
دزالة  اكملا  35الن وااجه قضوواا وةعكق حبق الةصوواوت إ   لشوورا الةسووعة ابلوكدا وصوول االشوو ا ايف ايةؤخرا ايةعكقة  5-6

أاروكي لكمسوووووووووايايف ايقرةا. زال واجد لند اين مة أل يلوووووووووماانيف يل ا  االشووووووووو ا ايفا زا   ل ا وة كو قاالد اين مة 
الشووووووووو ا ايف ايسوووووووووة قة لكملنا ل  وعاد  اشووووووووو ا ايف الدز  ايلضوووووووووا، ايالملة ايةؤخرا لكملنا لكمن مة أز وة،ازل ا زلاائ نا أال

السوونةي الةقاميملةي السووانقةي. زوشوومل اإلجرا،ايف الن ونص لكملنا القاالد فقدا  العضووا حلقه يف الةصوواوت ز قه يف ال شووملح 
 لعضاوة اجملك  زخساةوه يقعده يف اجملك .

لن صا زمتاول ايشووووووواةو  ايشووووووو م ا  وةعكق ايوااع الرئملسوووووووملة ايخرى لكمسوووووووة قايف ابالشووووووو ا ايف احلكااملة النقدوة ا 5-7
 اين مايف الدزلملةا الن ودف  فملنا اين مة وملانة ل  ه ه ايطرامل الثالثة. 

 
 املستحقات من معامالت الصرف :6املالحظة 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

  578 7  475 5  زةصها ا  اين مايف اسة قة ا  ايامل اية دا
 (216 2)  (776 1)  خمصصايف احلساابيف ايشكام يف حتصملكنا

   
  362 5 699 3 جمموع املستحقات من معامالت الصرف

 
وةعكق ايسة قايف ا  اعاا يف الصرمل ابيوالب ايس دا ايسة قة ل  اخلداايف اإلداةوة الن وقدانا ان مة اية وة  6-1

زصووووووندز   ا أل الصووووووندز  الدز  لكةنمملة العةالملة زنراناج اية وة العاييواجد اقاةها يف ةزااةالة لكمن مايف الدزلملة الن زالع 
؛ زةسووام ايرافق الن سووملةمل اسوو دادها ا  الشوور ايف الن لدونا اكاوو يف ايقر الرئملسووي لكمن مةا الةسووكملع زاالدخاة يف اين مة

 .ا زاا إ   ل ا زةصهااثل ايكةوةا زز الة السنر

 
 خمصصات احلساابت املشكوك يف حتصيلها

يف  الرصيد )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون  31

 2020األول 

املبالغ  النفقات
 املشطوبة

املاصصات 
اليت مت 
 عكسها

يف  الرصيد
ديسمرب/كانون  31

 2021األول 
      

 (776 1)  579 - (139) (216 2)  مايفايسة ق ا  ايامل اية دا زةصها ا  اين
      

 (776 1)  579 - (139) (216 2) جمموع املاصصات من املستحقات من معامالت الصرف
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 ألماة ايسة قايف:  6-2
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-3 سنوات 3-1 أقل من سنة القيمة الدفرتية )آبالف الدوالرات األمريكية(

      
  140 1   432  204   699 3   475 5  امل اية دا زةصها ا  اين مايف ايسة ق ا  اي

 (140 1)  (432)  (204)     -  (776 1)  خمصصايف احلساابيف ايشكام يف حتصملكنا
      

    -     -     -   699 3   699 3  إمجايل مستحقات من معامالت الصرف

 
 خرىاملدفوعات املسبقة واألصول األ :7املالحظة 

 
ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

2021 
 2020ديسمرب/كانون األول  31

 )معاد احتسابه(
   

 533 15 824 10 اسة قايف اياظني
 412 30 903 37 ايدفالايف ايسوقة
 292 12 865 11 ايصا  ايخرى

 (983 1) (025 2) خمصصايف احلساابيف ايشكام يف حتصملكنا
   

 254 56 567 58 جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى
   

 838 55 911 57 اجملماع احلا 
 416 656 جمماع ةص ايةدازلة

   
 254 56 567 58 جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى

 
ا   نشووووكل أسوووواسووووي 2021دوسوووومن  اوا  ايز   31وةؤلع جمماع ايدفالايف ايسوووووقة زايصووووا  ايخرى  ما يف  7-1

سووووووووووقة ايدفالايف اياسوووووووووة قايف اياظني  زمتثلا مبا يف  ل  ايدفالايف ايسووووووووووقة زايصوووووووووا  ايخرى. اسوووووووووة قايف اياظني
وةؤلع ايدفالايف ايسوووووقة نشووووكل أسوووواسووووي ا  السووووكع  لكماظني اثل سووووكع الرزاووا زانح الةعكململا زسووووكع السوووونرا  ملث

 قايف.يقداي اخلداايف مباجو ةسائل االونا
 31ا لكسنة اينةنملة يف زايصا  ايخرى ايدفالايف ايسوقةيلم   ايدفالايف ايسوقةا ايس،كة إلادا ا ةسابمتت  7-2

احملاسووووووووووملة لكة او يف النقدوة ةص  ايعا ةي دزالة أاروكي لةعك  وصووووووووو ملح وا  0.4 مبقداة 2020  اوا  ايز  دوسووووووووومن
 .62-2ز 61-2اي   ةي ايف يف وةمل وافص اعود ا  ايعكااز ايشرزطةا 

 .ا  ايةاق  اسةمدام االلةعااايف احلالملة أز ملعنا خ   سنة ا  اتةو   شع ايملعاوملة 7-3
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 خمصصات احلساابت املشكوك يف حتصيلها
 31يف الرصيد  )آبالف الدوالرات األمريكية(

ديسمرب/كانون 
 2020األول 

املبالغ  النفقات
 املشطوبة

املاصصات 
اليت مت 
 عكسها

 31الرصيد يف 
ديسمرب/كانون األول 

2021 
      

 (513 1) 2 - (44) (471 1) اسة قايف اياظني
 (512) - - - (512) أصا  أخرى

      
 (025 2) 2 - (44) (983 1)  جمموع املاصصات للمدفوعات املسبقة واألصول األخرى
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 قوائم اجلرد :8املالحظة 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 ية()آبالف الدوالرات األمريك

 )معاد احتسابه(
   

 526 2 442 3 اآلاليف زايدزايف زاي سسااةايف
 951 3 394 3 النوااتيف زالو زة

 848 1 469 1 ايسةكعاايف ال وملة زالومل روة
 856 434 1 اعدايف انةككة أخرى

 617 913 اآلاليف زايعدايف لالملة القملمة
 938 908 أإدا

 685 1 106 أفايفاوملدايف 
 011 3 984 2 سك  أخرى

 (62) (64) ش و قاائمل ا رد
   

 370 15 586 14 قوائم اجلردإمجايل 

 
لةافص اعكااايف إيلافملة  ا   2020دوسمن  اوا  ايز   31لكسنة اينةنملة يف متت إلادا ا ةساب إملا  قاائمل ا رد  8-1

 .2020دوسمن  اوا  ايز   31يف والو  ةصملد قاائمل ا رد  سو الناعا زم وك  هنام أل وعدول لكش الرصملد اخلةااي  ما 
 يف  شع ايدا، ايا  دزالة أاروكي ا وي 209.0ا وس،ل اين مة 2021دوسمن  اوا  ايز   31لكسنة اينةنملة يف  8-2
يف لام دزالة أاروكي   ا اكمل 4.2زورووط الناة  الوالب  .ايشاةو  نقاائمل جردو اروو ة 2020دزالة أاروكي يف لام  ويا  198.8ن

ا الن م وةمل ةإكةنا يف قاائمل ا رد مبا وةماشش ا  السملاسة اينصا  ابي والايفو 2020دزالة أاروكي يف لام  يوا  4.8ن 2021
  .26-2لكملنا يف اي   ة 

 0.06ي دزالة أاروكي نوا  0.06متت اراجعة قاائمل ا رد لكش و خ   العاما مما أدى إ  وس،ملل خساةا قدةها  8-3
 و.2020دزالة أاروكي يف لام ا وي 
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 املمتلكات واملنشآت واملعدات :9املالحظة 
 31 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(

ديسمرب/كانون 
 2020األول 

 31 الرصيد يف االستهالك لتصريف/التحويلا اإلضافات
ديسمرب/كانون 

 2021األول 
      

      كلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 190 2 - (147) 46 291 2 أاثن زجتنملعايف ايكاوو

 637 7 - (724) 587 774 7 اآلاليف زايعدايف
 130 13 - (966) 501 595 13 أجنعا احلاساب زوكنالاجملا ايعكااايف

 924 66 - (444 10) 928 8 440 68 اير وايف
 565 4 - (544) 993 116 4 ايننملة

 280 16 - (300) 502 5 078 11 حتسملنايف العقاةايف ايسةؤجرا
 174 6 - (855 6) 361 7 668 5 أصا  قملد اإلوشا،

       
 900 116 - (980 19) 918 23  962 112 جمموع كلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات

       
      االستهالك املرتاكم

 (879 1) (172) 146 - (853 1) أاثن زجتنملعايف ايكاوو
 (212 6) (554) 595 - (253 6) اآلاليف زايعدايف

 (992 11) (779) 955 - (168 12) أجنعا احلاساب زوكنالاجملا ايعكااايف
 (787 49) (253 7) 403 6 - (937 48) اير وايف
 (229 1) (140) 150 - (239 1) ايننملة

 (937 4) (913) 8 - (032 4) حتسملنايف العقاةايف ايسةؤجرا
       

 (036 76) (811 9) 257 8 -  (482 74) جمموع االستهالك املرتاكم
       

 864 40 (811 9) (723 11) 918 23 480 38 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 
 ا وي 0.6دزالة أاروكيا زمت زيلعنا يف اخلداة ن ا وي 6.4ننا، جاةوة نقملمة  ا اسةكمكت لمكملايف2021يف لام  9-1

 و. 2020دزالة أاروكي يف لام 
و. 2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 18.6ن 2021دزالة أاروكي يف لام   ا اكمل 17.0زمت شوووووووورا، إيلووووووووافايف نقملمة  9-2

 2021دزالة أاروكي خ   لام  ا وي 4.9ابيصووووووا  نقملمة زحتققت لمكملايف وصووووووروع ا  ايمةككايف زاينشووووووآيف زايعدايف 
لواةا ل  حتاو يف اككملة إ  ايسووووووووووةنملدو  ناحلكااايف ايضووووووووووملنة  اع منا وا  اوت2020ي دزالة أاروكي يف لام وا  4.0ن

ي دزالة وا  1.3 زوكقت اين مة اوكب يف اشاةو  خاصة. ةايشاة  اوزاين مايف ةص احلكااملة أز اين مايف ايسةنملدا ايخرى
 2021كي يف لام وي دزالة أار وا  3.6أاروكي ا  لائدايف وصووووووووروع ايصووووووووا ا مما أدى إ  خسوووووووواةا يف الةصووووووووروع نقملمة 

دزالة  ا وي 77.8زوةمل اسةمدام أصا  اسةنككة ابلكاال نككنة  و.2020ي دزالة أاروكيا لكش الةاا ا يف لام وا  0.3ن
 و. 2020ي دزالة أاروكي يف لام وا  56.7ن 2021أاروكي يف هناوة لام 

احلسووووواابيف وك   ةايمةككايف زاينشوووووآيف زايعدايف يؤشووووورايف اخننا  القملمة. زم حتدد لمكملايف اراجعمبراجعة اين مة  وقام 9-3
 أل اخننا  يف القملمة خ   ه ا العام. 
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دزالة  ا وي 0.6ا 2021دوسووومن  اوا  ايز   31نك ت الةعااايف الشووورا، اي ا مة لكممةككايف زاينشوووآيف زايعدايف يف  9-4
 و. 2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 0.6أاروكي ن

 
 األصول غري املادية :10 املالحظة

 31 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(
ديسمرب/كانون 

 2020األول 

 31 الرصيد يف االستهالك التصريف/التحويل اإلضافات
ديسمرب/كانون 

  2021 األول
      

      كلفة األصول غري املادية
 196 3 - (232)  995  433 2 النجمملايف ايكةسوة نشكل اننصل

 608 10 - (544)  654 2  498 8 االنجمملايف اي اةا داخكمل  
 850 1 - (745 2)    -  595 4 ايصا  ةص ايادوة قملد الة اور

       
 654 15    -  (521 3)  649 3  526 15 جمموع كلفة األصول غري املادية

       
      اإلهالك املرتاكم

 (549 1) (466) 136 - (219 1) النجمملايف ايكةسوة نشكل اننصل
 (671 7) (849) 512 - (334 7) االنجمملايف اي اةا داخكمل  

       
 (220 9) (315 1) 648 - (553 8) جمموع اإلهالك املرتاكم

       
 434 6 (315 1) (873 2)  649 3   973 6 صول غري املاديةاأل

 
ا نك ت الةكالملع زاإله م اي ا مل ل صوووووووووا  ةص ايادوة الن اشووووووووو هتا اين مة 2021دوسووووووووومن  اوا  ايز   31يف  10-1
 ا وي 8.6أاروكي ندزالة   ا اكمل 9.2و ز2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 15.5دزالة أاروكي ن ا وي 15.7طاةهتاا  أز

ي دزالة وا  0.8اسوووووووووةثمريف اين مة صوووووووووافمًلا إيلوووووووووافمًلا نقملمة  ا2021و لكش الةاا . زخ   لام 2020دزالة أاروكي يف لام 
ة اور ل  شووووووووواةووا زأ مكت ززيلوووووووووعت يف اخلداة ا2020اكملا  دزالة أاروكي يف لام  1.2ن ايادوةأاروكي ا  ايصوووووووووا  ةص 

  .و2020ي دزالة أاروكي نال شي، يف لام وا  2.7نقملمة  النجمملايف
وقام اين مة مبراجعة اخننا  القملمة لنداا وشووووووووووووووص ال رزمل إ  احلاجة ل ل . زم حتدد ه ه ايراجعايف أل اخننا   10-2
 القملمة خ   السنة. يف
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 احلساابت املستحقة والنفقات املرتاكمة :11املالحظة 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021/كانون األول ديسمرب 31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )معاد احتسابه(
   

   احلساابت املستحقة
 088 33 789 33 ايسة قة احلساابيف

 635 1 623 4 النقادابئ  
 - 617 7 الةمرور اعاا يف

 723 34 029 46 إمجايل احلساابت املستحقة
   

   النفقات املرتاكمة 

  100 151 394 152 ااة الشرا،الننقايف اي ا مة ي

  844 28 092 36 الننقايف اي ا مة لكمااةد الوشروة ا  ةص اياظني

  674 6 328 6 الننقايف اي ا مة لكسنر
  154 240 الننقايف اي ا مة لكمرووايف

 616 2 933 8 الننقايف اي ا مة ايخرى

 388 189 987 203 جمموع النفقات املستحقة
   

 111 224 016 250 ع احلساابت املستحقة والنفقات املرتاكمةجممو 

 
احلسوووووووواابيف ايسووووووووة قة هي ايوالب ايسووووووووة قة ايةعكقة ابلسووووووووك  زاخلداايف الن زةديف النااوص نشووووووووؤهنا. زوةكا  ايوالب  11-1

و  يف ايملدا   ملث ال وةافر وسووووووددز  ايدفالايف لكماةد  ايسووووووة قة لوائعي النقاد ا  النااوص ايسووووووةكمة ا  ابئعي النقاد ال و
دف  ابلنملانة ل  اين مايف  لوسوووووونمل يف اصوووووورفملة. زوسووووووةمدم اعاا يف الةمرور لةسوووووو،ملل ايعاا يف  ملث وعمل اين مة  ا مل

ايخرى. زال ا مايف هي خمصصايف وةعكق ابلسك  زاخلداايف الن مت اسة انا أز وقدمينا لكمن مة خ   الن ا زلك  ال واجد 
ا لعمالة ايعملنة حمكملً ابزال ا مايف ايخرى هي االلةعااايف ايةكودا يف ايملدا  زيف ايقر الرئملسووووووي يف اا وةعكق نأو  .كدف فااوص هلا ل

السوووونر احملكي ةص اياجاد يف ز دا السوووونر يف الن ام العايي إلداةا ز الن لملسووووت يلووووم  ايااةد الوشووووروة ا  ةص اياظنيا نبو 
  ال و  ملنا أار الشرا، يف الن ام العايي إلداةا ايااةد.العقاد النز  ايااةدا نجو

لكسنة  احلساابيف ايسة قة زايصاةوع ايسة قةالننقايف اي ا مة يااة الشرا، ايس،كة يلم   إلادا ا ةسابمتت  11-2
احملاسووووملة لكة او يف  ي دزالة أاروكي لةعك  وصووو ملح ايعا ةوا  20.4 مبقداة 2020دوسووومن  اوا  ايز   31اينةنملة يف 

 . 62-2ز 61-2النقدوة ةص ايشرزطةا زورد اعكااايف إيلافملة يف اي   ةي 
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 االدفعات املستلمة مسبق   :12املالحظة 
ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )معاد احتسابه( 2020
   

  519 27   407 32  اايلضا، ايسةكمة اسوقً كدز  لاالش ا ايف ايقرةا 
 992 272   949 318  اايسايايف ال الملة احملصكة اسوقً 

  032 29   869 23  اسايايف صندز  اين مة اخلا  يوش ة ال ااةئ زإلادا الةؤهملل
   

 543 329 225 375 جمموع الدفعات املستلمة مسبق ا

 
ز  ايلضوووا، ايسوووةكمة اسووووقا هي أااا  زةديف ا  الدز  ايلضوووا، اقانل اشووو ا ايف االشووو ا ايف ايقرةا لكش الد 12-1

 السنة ايقوكة.
 318.9اوكب  زميثل ا ايااا  الااةدا ا  ا نايف اياحنة ايةعكقة ابونا  اسوواية.متثل ايسووايايف ال الملة احملصووكة اسوووقً  12-2
ايوالب ايسووووووووووو دا اي ا مة  و صوووووووووووايف2020دوسووووووووووومن  اوا  ايز   31اكملا  دزالة أاروكي يف  273.0ن ي دزالة أاروكيوا 

 31يف دزالة أاروكي ي وا  1 635.5ايدفالة زايسووووووووووووة قة الدف  لكشوووووووووووور ا، لكش اداة ململ  السووووووووووووناايف زالن ووكب جممالنا 
ا ةسووواب ايسوووايايف  زألملد و.2020دوسووومن  اوا  ايز   31يف دزالة أاروكي   ا اكمل 1 633.66ن 2021دوسووومن  اوا  ايز  

ا زألملد ا ةسووووواهبا 2020دوسووووومن  اوا  ايز   31لكسووووونة اينةنملة يف  االدفعايف ايسوووووةكمة اسووووووقً يلوووووم   اال الملة ايسوووووةكمة اسووووووقً 
ا وقانكنا لادا 63-2اكملا  دزالة أاروكي نسوووو إل ا، فااوص السوونة السووانقةا زورد وناصووملل أخرى يف اي   ة  2.2ابخننا  مبقداة 

اكملا  دزالة أاروكي وةمل،ة لكة ملص يف ايعا ة احملاسوملة لإلورادايف ا  ايسايايف ال الملةا لكش الن ا اينصل يف اي   ة  3.1 قدةها
2-65. 

 لشرزط ز ؤهنا إورادايفا  ما زلنداا وةمل الافا، هب ه الشرزط. زفًقاسملةمل وس،ملل ايسايايف ال الملة احملصكة  12-3
  أوضا أوش ة يف إطاة الصندز  اخلا  يوش ة ال ااةئ زإلادا الةؤهمللا ال ل مت إوشاؤه يف وشمل صنادوق االئةما 12-4

لودلمل االسووووووووووووووة،وانوة السووووووووووووووروعوة يوشوووووووووووووو وة ال ااةئ زإلوادا الةوؤهملول. زوةمل متاوول هو ا الصوووووووووووووونودز  ل  طروق  2003اواوا أاة 
  ال الملة. ايسايايف
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 نيااللتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظف :13 املالحظة
ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

2021 
ديسمرب/كانون األول  31

2020 
   

   االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني احلالية
 535 19 473 17 اإلجالا السناوة

 699 1 688 1 إجالا لاةا الاط 
   شنرًا 12ة يف ةضا  ايسة ق االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اا نعد الةاظملع

 675 28 055 31 الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة
 180 9 777 11 صندز  ادفالايف هناوة اخلداة
 888 6 224 6 خ ة ادفالايف إهنا، اخلداة

 365 1 352 1 شنًرا 12ايسة ق يف ةضا   صندز  ايدفالايف الةعاوضملة
 954 4 148 5 اسة قاقايف اياظني ايخرى القصصا ايجل

   
 296 72 717 74 جمموع االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

   
   االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني غري املتداولة 

   االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات ما بعد التوظيف
 692 324 1 312 362 1 الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة

 476 61 083 64 اوة اخلداةصندز  ادفالايف هن
 538 45 257 41 خ ة ادفالايف إهنا، اخلداة

   
 706 431 1 652 467 1 جمموع التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف

   
   التزامات متعلقة ابستحقاقات املوظفني غري متداولة أخرى

 633 21 721 21 صندز  ايدفالايف الةعاوضملة
   

 339 453 1 373 489 1 تعلقة ابستحقاقات املوظفني غري املتداولةجمموع االلتزامات امل
   

 635 525 1 090 564 1 جمموع االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

 
 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني تقييم

زةصها ا  االلةعااايف  ملة زةص ايةدازلةوناحلال وةمل حتدود االلةعااايف ايةعكقة ابسوووووووووووووة قاقايف اياظني يا نعد الةاظملع 13-1
ا  قول اخلنا، اال ةااةوي  يف اا وةعكق نصوووووووووندز  ايدفالايف الةعاوضوووووووووملة ةص ايةدازلةاحلالملة ز ايةعكقة ابسوووووووووة قاقايف اياظني 

سنر إلجالا لاةا الاط  ا يف اا وةعكق ابإلجالا السناوة زالايسةقكي. زحتسو االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني احلالملة
 31ا إ  نملاانيف العااكي زايدفالايف السووووووووانقة. زيف ا  قول اين مة اسووووووووةنادً  زاسووووووووة قاقايف اياظني ايخرى قصووووووووصا ايجلا

 1 525.6دزالة أاروكي ن اكملا  1 564.1 اياظنيابسووووووووووووة قاقايف ا نك ت االلةعااايف ايةعكقة 2021دوسوووووووووووومن  اوا  ايز  
و ا ةسووووووووووووووت ا  2020يف لام  ا وي 1 499.5دزالة أاروكي ن ا وي 1 539.8 وا اننا2020وكي يف لام ا وي دزالة أار 

و ا ةسووووووووت ا  قول اين مة. 2020دزالة أاروكي يف لام   ا اكمل 26.2دزالة أاروكي ن يوا  24.3قول اخلنا، اال ةااةويا ز
 اشوووونرً  12 زايةاق  اسووووة قاقنا يف ةضووووا  اياظني ايقملمة ا ةااةا   زووكب اين مة ل  جع، ا  االلةعااايف ايةعكقة ابسووووة قاقايف

 يلم  اخلصااايف ايةدازلةا زالواقي يلم  اخلصااايف ةص ايةدازلة. 
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 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني احلالية
اإلجالايف السووووووووووووووناوة ايدفالةا وةعكق االلةعااايف ايةعكقة ابسووووووووووووووة قاقايف اياظني ابيجاةا زايرووايفا زالوداليفا ز  13-2

ا ابإليلوووافة إ  ا ع، قصوووص ايجل ا  االلةعااايف ايةعكقة ابسوووة قاقايف اا نعد الةاظملع زصوووندز  زاإلجالايف ايريلوووملة ايدفالة
 2020يف لام الن زيلووووعت عايملة لكش السوووونر القملاد ال يف الةعااايف اإلجالا السووووناوة مبا أ االخننا   خ ة الةعاوضووووايف. زوشووووؤ

 مما أدى إ  العادا إ  السنر. 2021متت إلالةنا إ   د  وص يف لام  ا19-و جائ ة  افملدنسو

 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات ما بعد التوظيف

 خطة مدفوعات هناية اخلدمة
روو ا  اي 12 1حيق ياظني فئة اخلداايف العااة يف ايقر الرئملسووووووووووووووي احلصووووووووووووووا  لكش اكافؤا هناوة خداة مبا وعاد   13-3

 1975ونوواور  واوا  الثوواين  1عودد سووووووووووووووناايف اخلوداوة ل  الن ا يف اوا ني ن السوووووووووووووونال الصوووووووووووووووايف الننووائي لكماظع اضوووووووووووووورزابً 
عدد سووناايف ن ا  ايروو السوونال الصووايف الننائي لكماظع اضوورزابً  13.5 1ا ابإليلووافة إ  1990دوسوومن  اوا  ايز   31ز

خ ة ادفالايف هناوة اخلداة السةعرا  ا ةااةل لة دود االلةعااايف زالةاصملة  . زختض 1991وناور  اوا  الثاين  1اخلداة نعد 
 مبعداليف االش ا ايف.

 صندوق مدفوعات هناية اخلدمة
وةعكق ادفالايف إهنا، اخلداة ندف  قملمة اإلجالا السووناوة اي ا مةا زان ة العادا إ  الاط ا زوكالملع السوونر لكعادا  13-4

ينعلملة اخلاصوووة  ممل  اياظني ايسوووة قيا زان ة الافاا. زختضووو  ادفالايف هناوة اخلداة السوووةعرا  إ  الاط ا زوقل اياةعة ا
ا ةااةل لة دود االلةعااايف  ايف الصووووووكة زالةاصووووووملة مبعد  االشوووووو ا ايف. زال وشوووووومل ه ا الةقملململ وعاوضووووووايف هناوة اخلداة زفًقا 

 لكمعاوص احملاسوملة الدزلملة لكق اع العام. 

 ية بعد انتهاء اخلدمةالتغطية الطب
وافر الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة الة  ملة ال لاة لكمصوووووورزفايف ال وملة لكماظني السووووووانقي ايسووووووة قي زا   13-5

وعالاهنمل يف خمةكع أحنا، العام. زمتثل الةعااايف الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة القملمة احلالملة لنصملو اين مة ا  وكالملع 
ال يب لكمةقالدو  زايعاا ايسووووووووووووووة قة  ىت اتةخيه لكماظني ال و  ال وعالا  يف اخلداة نعد إ الةنمل لكش ايعاش. الةؤاي 

 زختض  الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة السةعرا  ا ةااةل لة دود االلةعااايف  ايف الصكة زالةاصملة مبعد  االش ا ايف. 
يف ارا ع العمل ةص ايقر  2016سوووووووووووووووةمن أوكا   30ملي ال و  مت وعململننمل نعد وةمل وقدمي خ ة ندوكة لكماظني الاطن 13-6

نعد نشوووووووؤ  االسوووووووة قاقايف ال وملة يا نعد اخلداة نإ  زجديفو الن سوووووووملةمل وقدمينا هلؤال،  ازم وةم  اين مة قراةً  الرئملسووووووي.
اة يف دة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلاياظنيا ا   ل  فقد مت لك  هؤال، اياظني الاطنملي نشوووووووووووكل اة نا يف وقملململ ال

 .2021دوسمن  اوا  ايز   31
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 تعلقة ابستحقاقات املوظفني األخرى امللتزامات اال

 صندوق اخلطة التعويضية
زا  وعالاهنمل احلصووووا  لكش اخل ة الةعاوضووووملة يف  االيف الافاا أز اإلصووووانة أز اير   زايسووووةشوووواةو   ق لكماظني 13-7

رإملةا زهي وكملا يف  االيف اعملنةا اعاشايف الع،ع زالاةثة الن وقدانا الصندز  ايش م لكمعاشايف نسوو أدا، اينام ال
 الةقالدوة ياظني ايامل اية دا. زختضووووووووووووو  اخل ة الةعاوضوووووووووووووملة السوووووووووووووةعرا  ا ةااةل لة دود االلةعااايف زالةاصوووووووووووووملة مبعد 

  االش ا ايف.

 االكتوارية واالفرتاضاتاألساليب 
ايسوووالملو زاالف ايلوووايف اال ةااةوة الةالملة لة دود قملمة الةعااايف االسوووة قاقايف ايةعكقة مبا نعد الةاظملع مت اسوووةمدام  13-8

 : زالةعااايف صندز  خ ة الةعاوضايف
 التفاصيل 
     

         األساليب االكتوارية
 اة.ز دا االئةما  ابلةناسو ا  ادا اخلد  كنةإسقاطايف   الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة

 ز دا االئةما .  كنةطروقة إسقاطايف   خ ة ادفالايف هناوة اخلداة
حبسو الا دا ا  ف ا اساية وودأ نةاةو  الدخا  يف اخلداة  ىت اتةو   ككنةوسةمدم طروقة إسقاطايف ال صندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة

ايف اجملمعة؛ زان ة العادا إ  الاط  اوةنا، اخلداة لسنر العادا إ  الاط  زوقل اياةعة زاسةودا  ةصملد اإلجال 
الا دا   كنةزان ة الافاا زوعاوض اوةنا، اخلداة ايسة قة قول اسةمدام ايهكملة لكةقالدا وسةمدم إسقاطايف  

ا  إسناد وقام لكش صمل ة االسةنادا النعكملة؛ زوةمل اسةوعاد وعاوض اوةنا، اخلداة ايسة ق نعد ايهكملة لكةقالد 
 نداا حيدن.ا  الةقملململ زحيةسو ل

  
  
   

 ادا سنة زا دا.  كنة صندز  ايدفالايف الةعاوضملة
  

 Aon AA Yieldخاةج ان قة الملاةز زان ىن  Aon AA Above Median Curveوسوووووووووووةمدم ان مة اية وة زالعةالة هنج ان ىن العائد لكش أسووووووووووواح 
Curve .يعداليف اخلصام يف ان قة الملاةز 

          
 2020 2021     صوممعدالت اخل

       

 0.2% 0.7%    خ ة ادفالايف هناوة اخلداة
 1.4% 2.0%    صندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة

 1.8% 2.2%    الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة
 2.7% 3.0%    صندز  ايدفالايف الةعاوضملة

          
 معدل التضام العام

 
  2021 2020 

     
 1.1% 2.1%   هناوة اخلداة خ ة ادفالايف

 1.7% 2.4%   صندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة

 1.7% 2.4%   الة  ملة ال وملة نعد هناوة اخلداة
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 2.0% 2.5%   صندز  ايدفالايف الةعاوضملة

          
 ا2022يف ايائة لعام  4.405ل وملة ا نك ت العادايف اين يلة يف الةكالملع ا2021دوسمن  اوا  ايز   31يف  معدل تضام التكاليف الطبية

 زاا نعد  ل . 2033يف ايائة يف سنة  3.85يف ايائة  ل سنة  ىت وصل إ   0.5زونمنض مبعد  
 

ا 2021يف ايائة لعام  4.05ا  اوت العادايف اين يلة يف الةكالملع ال وملة 2020دوسمن  اوا  ايز   31يف 
 زاا نعد  ل .  2033يف ايائة يف سنة  3.45 وصل إ   ىتة يف ايائة  ل سن 5 .0زونمنض مبعد  

  
متت ااا،اة اف ايلايف وضممل الرزاوو ا  اف ايلايف الةضممل العااة لكل ا 2021دوسمن  اوا  ايز   31يف  جدول الرواتب السنوي

 يف ايائة لعادا اإلوةاجملةا ابإليلافة إ  لادايف ا داةا. 0.5خ ةا ابإليلافة إ  
 

متت ااا،اة اف ايلايف وضممل الرزاوو ا  اف ايلايف الةضممل العااة لكل ا 2020وسمن  اوا  ايز  د 31يف 
 يف ايائة لعادا اإلوةاجملةا ابإليلافة إ  لادايف ا داةا. 0.5ابإليلافة إ  خ ةا 

  
  اوت اعداليف الافملايف ارج ة نعدد اياظني.ا  2021دوسمن  اوا  ايز   31يف  معدل الوفيات

 . اوت اعداليف الافملايف ارج ة نعدد اياظنيا  2020دوسمن  اوا  ايز   31 يف
  

زاياافقة لكملنا ا  قول فروق العمل ل امل اية دا  اف ايلايف ااصش هبا لةقملململ  اعداليف اإللاقة مت وقدمي معدالت اإلعاقة
  .2021دوسمن  اوا  ايز   31اسة قاقايف ااظني ايامل اية دا الةواةًا ا  

  
 .2019ز 2014نناً، لكش دةاسة لة،رنة اين مة يف اا وةعكق ابوس اب اياظني يف الن ا اا ني  معدالت االنسحاب

  
 .2019ز 2014نناً، لكش دةاسة لة،رنة اين مة يف اا وةعكق نةقالد اياظني يف الن ا اا ني  التقاعدالدورات و  معدالت

  
يف  80ا و ن   أ  2018ز 2015ننا، لكش دةاسة لة،رنة اين مة زنراناج اية وة العايي يف الن ا اا ني  تغطية املعالني البالغني

ايةقالدو  ال و  خيةاةز  الة  ملة ل  الةقالد و  ا  شمًصا ابلً ا اإلانن يف ايائة ا   60ايائة ا  ال  اة ز
 اعااًل يف  ل  الاقت.

  
. ونعك  جائ ة الة،رنة احلدوثة لكا االيف الن واجد اقاةها يف ةزااننا، لكش  باتاختالف السن يف تكاليف املطال

ا  خ   اخننا  اؤقت يف اي الوايفا زا  اين   أ  وعز   19- افملد
 نشكل ودةجيي ا  ةف  اإلة   زاسةعادا ال رزمل االقةصادوة.

   

     
سعر الصرف السائد يف هناية السنة 

 يورو/دوالر أمريكي
1.135  

 و2020يف لام  1.227ن
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 تسوية التزامات االستحقاقات احملددة
حلسووووووواابيف  اوافر ا داز  الةالملة اعكااايف زحتكمل يف إيلوووووووافملة وةعكق ابلةعااايف االسوووووووة قاقايف ايةعكقة ابياظنيا زفقً  13-9

  اخلنا، اال ةااةوي:
التغطية الطبية  )آبالف الدوالرات األمريكية(

 بعد هناية
 اخلدمة

صندوق 
مدفوعات 

 إهناء اخلدمة

خطة 
مدفوعات 
 هناية اخلدمة

صندوق 
املدفوعات 

 التعويضية

 اجملموع

      
 صايف التزام االستحقاقات احملددة بتاريخ

 447 499 1 998 22 426 52 656 70 367 353 1 2020ديسمرب/كانون األول  31
      

 767 46 409 1 110 3 784 6 464 35 2021 اوا  ايز   دوسمن 31اخلداة لكسنة اينةنملة يف   كنة
  730 25   603   98   925   104 24  2021دوسمن  اوا  ايز   31النائدا لكسنة اينةنملة يف   كنة

إملا  ايدفالايف النعكملة ل سة قاقايف لكسنة اينةنملة 
 (810 35) (416 1) (507 5) (222 3) (665 25) 2021دوسمن  اوا  ايز   31 يف

إلادا القملاسايف نالدمياةرافملةو لكسنة اينةنملة يف 
 365 14 (076 1) 667 013 1 761 13 2021ايز   دوسمن  اوا  31

إلادا القملاسايف نايالملةو لكسنة اينةنملة 
 (718 10) 555 (313 3) (296) (664 7)  2021 ايز  دوسمن  اوا  31 يف
      

قات احملددة صايف التزام االستحقا
  781 539 1 073 23 481 47 860 75 367 393 1 2021األول  ديسمرب/كانون 31 بتاريخ

ا نة دوث االف ايلووووايف لكة  ملة لند الةقالد الن وكا  هلا  ثص إجيايب لكش  13-10 ورووط إلادا القملاسووووايف الدمي رافملة أسوووواسووووً
 وص لكش قملمة الةعااايف اسوووووووووة قاقايف اياظني لكسووووووووونة اينةنملة يف   الةقملململ. زوشووووووووومل لمكملايف إلادا القملاسوووووووووايفا الن هلا  ثص

 وقانكنا لاداا اخننا  يف اي الوايف زايصوورزفايف اإلداةوة ايةاقعةز  يف اعداليف اخلصوومل لاداا 2021دوسوومن  اوا  ايز   31
 صافملة يف قملمة االلةعااايف.ا مما أدى إ  لادا زلادا يف الةضممل العام ال وملة لكةكالملعيف اعد  النما اين   

 
 النفقات السنوية املسجلة

وسووووو،ل اوالب الننقايف السوووووناوة يف  شوووووع ايدا، ايا ا يلوووووم  الةكالملع ايةعكقة ابسوووووة قاقايف اياظني زوكالملننمل  13-11
 ايخرىا زإورادايف الةماول نالننقايفوا زهي  ما وكي:

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021 ديسمرب/كانون األول 31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 326 46 767 46 اخلداة   كنة
 (532) (521) إلادا القملاسايف نالدمياةرافملة زايالملةو

 969 28 730 25 النائدا  كنة
   

 763 74 976 71 جمموع النفقات املسجلة
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ادا القملاسايف يف  شع ايدا، ايا  ا وي دزالة أاروكي خل ط إل و0.5نا 2021س،كت اين مة خ   لام ز  13-12
دزالة   ا اكمل 4.2و يف اا وةعكق نصووووووووووووووندز  ايدفالايف الةعاوضووووووووووووووملةا زاوكب 2020دزالة أاروكي يف لام ا وي  و0.5نن

ي دزالة وا  و21.8ن قا  ايككملة نأاروكي خل ط إلادا قملاسوووووووايف االسوووووووة قاقايف نعد الةاظملع مت وسووووووو،ملكنا يلوووووووم  
 و.2020أاروكي يف لام 

 
 حتليل احلساسية –خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 يف اا وكي االف ايلايف الرئملسملة الث ثة يف وقملململ خ ة الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة:  13-13
 سعر الصرمل ني الملاةز زالدزالة اياروكي؛ و1ن
 ةدفعنا اخل ة يف ايسةقول؛اعد  احلسمل ايسةمدم يف حتدود القملمة احلالملة ل سة قاقايف الن س و2ن
 اعد  الةضممل ال يب.ز  و3ن

يف ايوووووائوووووة يف اعووووود  اخلصووووووووووووووااوووووايف زالةضووووووووووووووممل ال يب الةوووووؤثصايف الةوووووالملوووووة لكش الةعام  1قووووود وكا  لة ملص نقملموووووة  13-14
 احملددا:  االسة قاقايف

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 معدل التضام الطيب النهائي
     سنواي   %4.85 سنواي   %3.85 معدل اخلصومات سعر الصرف

  624 703 1  367 393 1   2.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.1351
  669 778 1   745 454 1   2.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.2351
  294 106 2   705 722 1   1.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.1351
  076 199 2   590 798 1   1.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.2351

 
 اخلداة احلالملة:  كنةيف ايائة يف اعد  اخلصااايف زالةضممل ال يب الةؤثصايف الةالملة لكش   1قد وكا  لة ملص نقملمة  13-15

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 معدل التضام الطيب النهائي
     سنواي   %4.85 سنواي   %3.85 معدل اخلصومات سعر الصرف

  051 52   374 37   2.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.1351
  344 54   020 39   2.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.2351
  832 72   295 52   1.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.1351
  040 76   599 54   1.2 % لكل واةز اأاروكملً  ادزالةً  1.2351

 
 حتليل احلساسية -نتهاء اخلدمة خطة صندوق مدفوعات ا

االف ا  الرئملسي يف وقملململ خ ة صندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة ها اعد  احلسمل ايسةمدم يف حتدود القملمة احلالملة  13-16
 .ل سة قاقايف الن سةدفعنا اخل ة يف ايسةقول

 ش الةعام االسة قاقايف احملددا:يف ايائة يف اعد  احلسمل الةؤثص الةا  لك 1زقد وكا  لةمنملض نقملمة  13-17
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 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 
   معدل احلسم التزام االستحقاقات احملددة

  
 

 

  860 75     يف ايائة 2.0
  918 81     يف ايائة 1.0

 
 :اخلداة احلالملة ة كنلكش  يف ايائة يف اعد  احلسمل زالةضممل ال يب الةؤثصايف الةالملة  1زقد وكا  لة ملص نقملمة  13-18

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  
   اخلدمة احلالية كلفة   معدل احلسم

 
 

  209 7     يف ايائة 2.0
  826 7     يف ايائة 1.0

 
 حتليل احلساسية –خطة مدفوعات هناية اخلدمة 

يسووووووووووووووةمدم يف حتدود القملمة احلالملة االف ا  الرئملسووووووووووووووي يف وقملململ خ ة ادفالايف هناوة اخلداة ها اعد  احلسوووووووووووووومل ا 13-19
 .ل سة قاقايف الن سةدفعنا اخل ة يف ايسةقول

 يف ايائة يف اعد  احلسمل الةؤثص الةا  لكش الةعام االسة قاقايف احملددا: 1زقد وكا  لةمنملض نقملمة  13-20
 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 التزام االستحقاقات احملددة 
     معدل احلسم

 
 

  480 47     يف ايائة 0.7
  044 51     يف ايائة  0.3 -

 
 :اخلداة احلالملة  كنةيف ايائة يف اعد  احلسمل زالةضممل ال يب الةؤثصايف الةالملة لكش   1زقد وكا  لة ملص نقملمة  13-21

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  
   اخلدمة احلالية كلفة   معدل احلسم

 
 

  896 2     يف ايائة 0.7
  202 3     يف ايائة  0.3 -

 
 حتليل احلساسية –خطة صندوق املدفوعات التعويضية 

االف ا  الرئملسوووي يف وقملململ خ ة صوووندز  ايدفالايف الةعاوضوووملة ها اعد  احلسووومل ايسوووةمدم يف حتدود القملمة احلالملة  13-22
 .ل سة قاقايف الن سةدفعنا اخل ة يف ايسةقول

 يف ايائة يف اعد  احلسمل الةؤثص الةا  لكش الةعام االسة قاقايف احملددا: 1ةمنملض نقملمة زقد وكا  ل 13-23
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 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

 
     معدل احلسم التزام االستحقاقات احملددة

 
 

  073 23     يف ايائة 3.0
  707 26     يف ايائة 2.0

 
 اخلداة احلالملة:  كنةة يف اعد  اخلصااايف زالةضممل ال يب الةؤثصايف الةالملة لكش  يف ايائ 1زقد وكا  لة ملص نقملمة  13-24

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 

  
   اخلدمة احلالية كلفة   معدل احلسم

 
 

  537 1     يف ايائة 3.0
  884 1     يف ايائة 2.0

 
 التمويل يف املستقبل

. و2020يف لام ال شووووي، نالسووووانقة إ   اف ة االسووووةثماةايف  يقرةا ل  السووووناايفا اةدايا ةمل حتاول وا م 2021يف لام  13-25
ا إ  النسوووووة ايئاوة ا  جمماع اشوووو ا ايف ايلضووووا، احملصووووكة ابلنعل. زوةمل حتاول ايااا  ايقرةا إ   اف ة االسووووةثماةايف اسووووةنادً 

الةماول الكايف خل ة ادفالايف هناوة اخلداة زالصوووووندز  لضوووووما   زو وق االسوووووةثماةايف ال اوكة ايجل زأل إورادايف االدا أزاًل 
اال ةملاطي لن ام وعاوض اياظني. زختصوووص أل اسوووةثماةايف إيلوووافملة زاإلورادايف العائدا اننا لكة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة 

الة  ملة ال وملة نعد  ا ال وعا   ل ا  خ ة2021دوسووووومن  اوا  ايز   31  لصوووووندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة. زالةواةًا ا  
اوةنوا، اخلوداوة زصوووووووووووووونودز  اودفالوايف اوةنوا، اخلوداوة وعواوملوا  ا  النقص يف الةماوول. زحيودد وناو  فئوايف ايصووووووووووووووا ا زوكاو  

 .العم يفا زادا اسةثماةايف اين مة ال اوكة ايجل زفًقا لكواةاا ايف الن وؤثر لكش وقملململ الةعاااهتا
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 ماةايف ال اوكة ايجل زسكع خ ة ادفالايف هناوة اخلداة لكم ط:ووي ا دز  أدانه ختصملص االسةث 13-26
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   ممولة ابلكامل من االستثمارات املاصصة الطويلة األجل

 998 22 073 23 صندز  ايدفالايف الةعاوضملة
 426 52 481 47 ة اخلداة خ ة ادفالايف هناو

   
 424 75 554 70 جمموع املمولة ابلكامل من االستثمارات املاصصة الطويلة األجل

   
   ممولة جزئي ا من االستثمارات املاصصة الطويلة األجل

 045 564 925 600 الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة 
   

 045 564 925 600 صة الطويلة األجلجمموع املمولة جزئي ا من االستثمارات املاص
   

 469 639 479 671 جمموع االلتزامات املمولة
   

   غري املمولة من االستثمارات املاصصة الطويلة األجل
  322 789 442 792 الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة
  656 70 860 75 صندز  ادفالايف اوةنا، اخلداة

   
 978 859 302 868 االستثمارات املاصصة الطويلة األجلجمموع غري املمولة من 

 
  بيان االستحقاقات

ا زالةعااايف صووووندز  خ ة الةعاوضووووايفوعر  ا دز  أدانه نملا  الةعااايف االسووووة قاقايف يا نعد الةاظملع يف اين مة  13-27
 ا ايعرب لننا ابلقملمة االإملة:2021دوسمن  اوا  ايز   31 ما يف 
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التغطية الطبية  رات األمريكية()آبالف الدوال
بعد انتهاء 

 اخلدمة

صندوق 
مدفوعات 

 انتهاء اخلدمة

خطة 
مدفوعات 
 هناية اخلدمة

صندوق 
املدفوعات 

 التعويضية

 اجملموع

      
      السنوات

 152 247  452 6   005 24   626 36   069 180  سناايف 5ز 0اسة قة اا ني 
 948 257  874 5   717 10   076 20   281 221  سناايف 10ز 6اسة قة اا ني 
 806 279  147 5   320 8   869 14   470 251  ةسن 15ز 11اسة قة اا ني 
 675 289  461 4   912 4   882 9   420 270  ةسن 20ز 16اسة قة اا ني 
 889 286  823 3   368 1   029 5   669 276  ةسن 25ز 21اسة قة اا ني 

  669 273   208 3   445   985 1   031 268  ةسن 30ز 26ني  اسة قة اا
  194 827   918 8   156   475   645 817  سنة  30اسة قة نعد أ ثر ا  

      
  333 462 2   883 37   923 49   942 88   585 285 2  اجملموع
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 املتحدة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم :14املالحظة 
ان مة اية وة زالعةالة ان مة لضوووووووووووا يف الصوووووووووووندز  ايشووووووووووو م لكمعاشوووووووووووايف الةقالدوة ياظني ايامل اية دا  إ ّ  14-1
زالافاا زاإللاقة زسووااها ا  اسووة قاقايف ال ل أوشووؤوه ا معملة العااة ل امل اية دا لملقدم اسووة قاقايف الةقالد و الصووندز ن

ة ه ا ها خ ة ل سوووة قاقايف احملددا اةعددا أةابب العمل زممالة ابلكاال. زلكش زصوووندز  ايعاشوووايف الةقالدو لكماظني.
ا  الن ام ايسوووووواسووووووي لصووووووندز  ايعاشووووووايفا فإ  لضوووووواوةه انةا ة أاام الا االيف  3ايادا ا   نبوالنقرا الن ا احملدد يف 

يف زةص  ل  ا  شورزط اخلداة يف ايةمصوصوة زيل ان مة  كااملة دزلملة أخرى وشواةم يف الن ام ايا د لكمرووايف زالودال
 .ايامل اية دا زالا االيف ايةمصصة

زوعّر  الصوووووندز  اين مايِف ايشووووواة ة فمله يماطر ا ةااةوة ورووط مباظني اين مايف ايخرى ايشووووواة ة يف الصوووووندز ا  14-2
خل ة زالةكالملع لنرادى احلالملي زالسووووووانقيا مما و وو لكمله لدم زجاد أسوووووواح اةسووووووق زااثا  لةمصووووووملص االلةعام زأصووووووا  ا

  يلوووواين مايف ايشوووواة ة يف الصووووندز . زاين مة زالصووووندز  إ  جاوو اين مايف ايخرى ايشوووواة ة يف الصووووندز ا لملسوووواا يف ز 
ميكننمل ا  حتدود  صوووووووووة اين مة يف الةعااايف االسوووووووووة قاقايف احملددا زأصوووووووووا  اخل ة زالةكالملع ايروو ة ابخل ة مباثاقملة  افملة 

ة. زابلةا  فإ  اين مة قد وعااكت ا  ه ه اخل ة  ما لا  اوت خ ة اسووووووايايف حمددا زفًقا ية كوايف ايعملاة يةرا  احملاسووووووو
ا  ايعاوص احملاسوووملة الدزلملة لكق اع العام ايةعكق ابسووة قاقايف اياظني. زوسوو،ل اسووايايف اين مة يف اخل ة خ   الن ا  39

 .ايالملة  ننقايف يف  شع ايدا، ايا 
رل اجملك  وقململمً  14-3 ا ونص الن ام ايسوووواسووووي لكصووووندز  ايشوووو م لكمعاشووووايف الةقالدوة ياظني ايامل اية دا لكش أ  جي 

ث ن سووووناايفا وقام نه اخلوص اال ةااةل االسووووةشوووواةل. زقد متثكت ايماةسووووة ايةوعة لدى   لكصووووندز  ارا لكش ايقل  لا ةااةاً 
قملململ ا ةااةل  ل سوونةي ابسووةمدام طروقة  اصوول اجملمالة اينةا ة. زال ر  الرئملسووي ا  جمك  ايعاشووايف الةقالدوة يف إجرا، و

 الةقملململ اال ةااةل ها حتدود اا إ ا  اوت أصا  الصندز  احلالملة زأصاله الةقدوروة ايقوكة  افملة لكافا، ابلةعاااوه.
شوووووو ا اهتا ايقرةا ابيعد  ال ل وقرةه ا معملة العااة زوةمثل االلةعام ايا  ين مة اية وة زالعةالة يف الصووووووندز  يف ا 14-4

ا  أل جع، ا  أل و  ملة  اايلضووووووووووووا،و ايائة لكمن مايف  يف 15.8يف ايائة لكمشوووووووووووواة ي ز 7.9لند   المًلال امل اية دا ن
ال إ ا زلنداا زال وةمل وسوووووودود اثل ه ا الع،ع إ. ا  الئ ة صووووووندز  ايعاشووووووايف الةقالدوة 26لكمادا  الكع،ع اال ةااةل زفقً 

ا نعد أ  وةقرة أ  ايار حباجة إ  وسدود الع،ع لكش أساح وقدور 26وسةدلي ا معملة العااة ل امل اية دا أ كام ايادا 
يف سد ه ا الع،ع مبوكب وةناسو زاالش ا ايف الن  الكناوة اال ةااةوة لكصندز  يف اتةو  الةقملململ. زوساهمل  ل ان مة لضا

  ايف الث ن الن وسوق اتةو  الةقملململ.دفعةنا خ   السنا 
زوةمل  الملا إجرا، الةقملململ  ا2019دوسمن  اوا  ايز   31ا ا  مت االوةنا، ا  آخر وقملململ ا ةااةل لكصندز  الةواةً  14-5

 دوسوومن  اوا  31ا  ا ا لوملاانيف ايشوواة ة الةواةً اسووةمدم الصووندز  لريلووً قد ز . 2021دوسوومن  اوا  ايز   31ا ا  الةواةً 
 .2020يف نملاانوه ايالملة لعام ا 2020دوسمن  اوا  ايز   31ز ىت  2019ايز  

أدى الةقملململ اال ةااةل إ  وسوووووووووووووة ممالة ا  ايصووووووووووووا  اال ةااةوة إ  ا 2019دوسوووووووووووومن  اوا  ايز   31ا ا  الةواةً  14-6
. زنك ت يف ايائة 144.4ايسووووووووةقولا نك ت  االلةعااايف اال ةااةوةا ا  اف ا  لدم زجاد وعدو يف يف ايعاشووووووووايف الةقالدوة يف

 لنداا مت أخ  الن ام احلا  لةعدو يف  ساب ايعاشايف الةقالدوة يف االلةواة. يف ايائة 107.1النسوة ايمالة 
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ا الضرزةل زنعد وقملململ الكناوة اال ةااةوة لصندز  ايعاشايف الةقالدوة اسةنةج اخلوص اال ةااةل االسةشاةل أوه ا  ةص 14-7
ا إ  أ  القملمة ا  الن ام ايساسي لكصندز  و رً  26وسدود الع،ع مباجو ايادا  2019دوسمن  اوا  ايز   31الةواةا ا  

اال ةااةوة ل صووووا  وعديف القملمة اال ةااةوة لكل االلةعااايف اي ا مة يف اخل ة. زابإليلووووافة إ   ل  جتازليف قملمة ايصووووا  يف 
وك،ؤ ا معملة العااة إ   اتةو  الةقملململ. ز ىت صوووووووووووودزة ه ا الةقرورا م ا ا الةواةً لةعااايف اي ا مة السووووووووووووا  القملمة اال ةااةوة ل 

 .26احلكمل الااةد يف ايادا 
ا ةااةلا إاا أثنا، العمكملة ا اةوة أز نسوو إهنا، الصندز ا فإ  ادفالايف ل،ع نسوو  26زإ ا لعم الك،ا، إ  ايادا  14-8

ل ان مة لضا سامل وسةند إ  وسوة اسايايف وك  اين مة يف جمماع ايسايايف ايدفالة إ  الصندز  الع،ع اي كانة ا   
خ   السناايف الث ن السانقة لةاةو  الةقملململ. زنكب جمماع ايسايايف ايدفالة لكصندز  ايش م لكمعاشايف الةقالدوة ياظني 

اكملا  دزالة أاروكي سوووووووايت ان مة  993.15 7و 2020ز 2019ز 2018ايامل اية دا خ   السوووووووناايف الث ن السوووووووانقة ن
 .يف ايائة اننا 2.12اية وة زالعةالة ننسوة 

ا وي دزالة  59.3دزالة أاروكي ن ا وي 62.7ا نك ت ايسووووووووووووووايايف ايدفالة إ  الصووووووووووووووندز  2021زخ   لام  14-9
 .ا وي دزالة أاروكي 62.8 اا وقاةب ا2022ام و. زووكب ايسايايف ايةاقعة ايسة قة يف ل2020أاروكي يف لام 

لكش واصووووووووووووووملة ابإلهنا، ا  جمك   ال إهنا، العضوووووووووووووواوة يف الصووووووووووووووندز  نقراة ا  ا معملة العااة ل امل اية داا ننا،ً جي 14-10
حل ا  ا لصاا  صة وسوملة ا  جمماع أصا  الصندز  يف اتةو  اإلهنا، ختصص  صرً الصندز . زو دف  إ  اين مة العضا سانقً 

ا ل وملو اةنق لكمله ني وك  اين مة زالصووووووووندز . زحيدد ايوكب ا يف الصووووووووندز  يف  ل  الةاةو ا زفقً  ا  ا  ااظنملنا اشوووووووو  ً 
جمك  الصوووندز  نناً، لكش وقملململ ا ةااةل يصوووا  زالةعااايف الصوووندز  يف اتةو  اإلهنا،؛ زال وةمل وضووومي أل جع، ا  ايصوووا  

 يوكب.الن وعود ل  االلةعااايف يف ا
زوض ك  جمك  اراجعي  ساابيف ايامل اية دا مبراجعة سناوة لكصندز  زورف  وقاةوره  ل سنة إ  جمك  الصندز   14-11

زا معملة العااة ل امل اية دا ل  لمكملة اراجعة احلساابيف. زونشر الصندز  وقاةور ةن  سناوة ل  اسةثماةاوه زميك  االط ع 
 .www.unjspf.orgاق  لكش ه ه الةقاةور نعاةا اي

 
 التزامات اإلجيار التشغيلي :15املالحظة 

ة أاروكي دزال اكملا  11.1دزالة أاروكي ن ا وي 10.7 ا  إملا  ونقايف اإلجياة مباجو لقاد اإلجياة الةشووووووو ملكملة  15-1
ا زصووكت االلةعااايف 2021دوسوومن  اوا  ايز   31. زيف 2021دوسوومن  اوا  ايز   31و لكسوونة اينةنملة يف 2020لام  يف

دزالة أاروكي  ا وي 4.7دزالة أاروكي ن ا وي 9.5اجملمعة لعقاد إجياة العقاةايف الن سوووملةمل دفعنا يف السوووناايف ال  قة إ  
اإلجياة ايناة خ   لدد لقاد ا  االلةعااايف القائمة يف هناوة السووووونة السوووووانقة إ  لادا  العاداو زوعاد سوووووو و.2020يف لام 

زال وشوومل االلةعااايف أدانه اعاا يف اإلجياة اإلإملة. زا   ل  لادا ايوالب الةعاقدوة زاةاسووط ادا اإلجياة. ا فضووً  2021لام 
 لكن ايف لكش الن ا الةا :  ايقرة أ  ودف  إملا  دفعايف اإلجياة اجملمعة

file://///hqfile1/cscm/GICM_Ar/DOCS/2019/conf_2019/MX404/www.unjspf.org
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 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 898 2  383 6 اشنرً  12خ   ف ا 
 803 1  069 3 أ ثر ا  سنة إ  مخ  سناايف

 - - أ ثر ا  مخ  سناايف
    

 701 4 452 9 جمموع التزامات اإلجيار

 
 املاصصات وااللتزامات الطارئة :16 الحظةامل

 وةؤلع ايوالب ايمصصة لكمن مة ا :  16-1
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
  202   412  اي الوايف ايةعكقة ابلعمل زا الوايف أخرى

  10   184  اينازيلايف زلمكملايف الة كململ العالقة
   

 212 596 جمموع املاصصات وااللتزامات الطارئة

 
 لكش الن ا الةا : 2021ز اوت احلر ة يف ايمصصايف خ   لام  16-2

 ديسمرب/ 31 الرصيد يف )آبالف الدوالرات األمريكية(
 2020كانون األول 

املبالغ  الزايدات
 املاصصة

 31 الرصيد يف املبالغ املعكوسة
ول ديسمرب/كانون األ

2021 
      

  412  (80)  (338)   628   202  اي الوايف ايةعكقة ابلعمل زا الوايف أخرى

  184     -     -   174   10  اينازيلايف زلمكملايف الة كململ العالقة
      

  596   (80)  (338)  802   212  جمموع املاصصات

 املطالبات املتعلقة ابلعمل ومطالبات أخرى
ش اين مة يف إطاة لمكملاهتا ا اةوة العادوةا ا الوايف وةعكق مبناللايف خاصووووووووووووووة ابلعمل أز العقاد. زوعةعم اين مة وةكق 16-3

. زوقاةب االدفاع ل  ونسوووونا نشووووكل  اال يف ململ  القضووووااا ةص أ  ا ةما  وكود الةعااايف وةعكق هب ه الشووووكازى لمل  نعملدً 
 و.2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 0.2دزالة أاروكي ن اكملا  0.4ايوكب اإلملا  لكمسائر احملةمكة 

 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة
زوعةعم اين مة الدفاع ل   لالقة ا  اياةدو . دلازىلدى اين مة  ت اوا  2021دوسوووووووووووووومن  اوا  ايز   31  ىت 16-4

دزالة  184 000نقملمة  قملمة اخلسووائر احملةمكةونسوونا نشووكل  اال يف ململ  احلااليفا زلك  مت وضوومي خمصووص يف احلسوواابيف ل
 690 000زابإليلوووووووووووافة إ  ه ا ايوكبا ون ر اين مة يف اوكب إيلوووووووووووايف قدةه  و.2020يف لام  دزالة أاروكي 10 000ن أاروكي
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دزالة أاروكي يف  594 000ن ادزالة أاروكي  ووووووالةعام طوووووواةئ لك ووووووااليف الن ال وكا  فملنووووووا ا ةمووووووا  وكووووووود الةعام نعملوووووودً 
 .2020دوسمن  اوا  ايز   31
 

 التزامات أخرى :17املالحظة 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
    حالية

 28 29 الةساايف ا  اياظني
 647 3 336 3  ساابيف اسة قة الدف  أخرى

   
 675 3 365 3 جمموع االلتزامات احلالية

   
   غري متداولة

 284 10 069 10 احلساابيف االئةماوملة اخلاصة ابياظني
 745 25 745 25 صندز  ةأح ايا  العاال

   
 029 36 814 35 جمموع االلتزامات غري املتداولة

    
 704 39 179 39 جمموع االلتزامات األخرى

 
 حتاد االئةما  اخلا  ابياظني.متثل الةساايف ا  اياظني اعاا يف االس داد ال 17-1
اياظني  ل زمتثل احلسوووووواابيف ايخرى ايسووووووة قة الدف  الادائ  الااةدا ا  اياةدو  زأقسوووووواط الةؤاي ايسووووووة قة وملانة  17-2

 ايةقالدو  زالنش ي يف الصندز  الدز  لكةنمملة العةالملةا زها إ دى الا االيف ايشاة ة يف خ ط الةؤاي ال يب.
 ثل احلساابيف االئةماوملة لكماظني ايااا  ايةعكقة نةش ملل ال وملوايف ال وملة زالةؤاملنملة القائمة لكش االش ام لكماظني. زمت 17-3
و وقدمي سوووكع وقدوة زاجوة الرد إ  احلسووواب العام ا  أجل متاول 1وةمثل ال ر  ا  صوووندز  ةأح ايا  العاال يف ن 17-4

و متاول ايصرزفايف ال اةئة ةص ايدةجة يف ايملعاوملة ا اةوة؛ 2حلي زةزد االش ا ايف إ  ايملعاوملة؛ نايصرزفايف اي  اةا يف ايملعاوملة 
وقدمي القرز  ل ةرا  الن قد جيملعها اجملك  يف  االيف اعملنة. ز ا  ايسةاى ايرخص نه يف ايصل لصندز  ةأح ايا  ز و 3ن

ا   اةون  نعادا وقدورايف ةأح ايا  العاال لكش الدز  ايلضووا، 91 15ايؤمتر لقراة  زفًقااكملا  دزالة أاروكيا  25العاال ها 
ا دد. زوقدم الصندز   الةعام مبا أوه قانل ل س داد لكدز  ايلضا، الن ونس و ا  اين مةا نعد وصنملة أوة الةعااايف االملة 

 قد وكا  ا ووة لكش ه ه الدزلة. 
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 صندوق رأس املال العامل
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 لدوالرات األمريكية()آبالف ا

   
 25 793 25 793 املستوى املرخص به يف بداية وهناية الفرتة املالية

   
 25 745 25 745 الرصيد يف بداية وهناية الفرتة املالية

 
زم وسةمدم صندز  ةأح ايا  العاال خ   ه ا  2021م ونضمل أل دزلة لضا جدودا إ  اين مة خ   لام  17-5

 العام. زإ  ايسةاى ايرخص نه ها جع، ا  اش ا ايف الدز  ايلضا، زوشمل الرصملد ايقوايلايف ا  وك  االش ا ايف.
 

 االحتياتيات :18املالحظة 

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31

 )معاد احتسابه(
   

 559 17  559 17   ساب اال ةملاطي اخلا 
 912 130  073 147  ناخلسائرو  ايةاب  ةص احملققة ا  االسةثماةايف

 (423 11)  (597 15) ا ةملاطي ايكاسو ناخلسائرو اال ةااةوة
    

 048 137 035 149 جمموع االحتياتيات

 
ها محاوة نراناج لمل اين مة ا  آاثة الةكالملع اإليلوووووووووافملة ةص ايدةجة يف  ال ر  ا   سووووووووواب اال ةملاطي اخلا  18-1

 81 13ايملعاوملة زالناشوئة ل  الةقكوايف السوكوملة يف العم يف زاالجتاهايف الةضوممملة ةص ايدةجة يف ايملعاوملة. زقد  دد قراة ايؤمتر 
 50.3ملعاوملة العااكة النعكملة لكن ا ايالملة الةالملةا مبوكب يف ايائة ا  اي 5ايسوووووووةاى ايرخص نه حلسووووووواب اال ةملاطي اخلا  ننسووووووووة 

 . 2021دوسمن  اوا  ايز   31دزالة أاروكي يف اتةو   ا وي
دزالة أاروكي ا   اكملا  16.2وةعكق ايكاسوووووو ةص احملققة ا  االسوووووةثماةايف ابحلاف ايف ايةا ة لكومل . زمت وسووووو،ملل  18-2

. زقد نكب جع، 2021خ   لام  و2020يف لام  أةاب دزالة أاروكي  ا وي 68.8ةايف نايةاب  ةص احملققة ل  االسووووووووووووووةثما
 8.7ن خسائر دزالة أاروكي ا وي 3.7ةص احملققة ل   اف ايف القرز   ايةاب اعد  صرمل العم يف ايجنوملة اي ا مل ا  

ه يف  شووع نملا  ايدا، ايا  مبا وةماشووش ا  وا زقد مت وسوو،ملك2020دوسوومن  اوا  ايز   31يف  أةاب دزالة أاروكي  ا وي
زمت وعدول القملمة ايعاوص احملاسووووملة يف الن ا الن وشوووؤ فملنا. زوعاد العادا يف قملمة ايةاب  ةص احملققة إ  القملمة السووواقملة احلالملة. 

يف اتةو  الةقرور. زورد  لةصوووووووو ملح احملاسوووووووووة ل  ايصووووووووا  ايشووووووووةقة احملةنا هبا  ما 2020دوسوووووووومن  اوا  ايز   31 ما يف 
 .64-2اعكااايف إيلافملة يف اي   ة 

احملددا. زقد االسة قاقايف ا ةملاطي ايةاب  زاخلسائر اال ةااةوة ل  العادا أز النقصا  يف القملمة احلالملة اللةعام ونةج  18-3
و مت وسوو،ملكنا 2020يف لام  أةاب دزالة أاروكي  ا وي 21.8  دزالة أاروكي نا ملاك 4.2ا ةااةوة نقملمة  خسووائرهنام  ت او

 ايةاب دزالة أاروكي إيلووووووايف ا   ا وي 0.5ا زمت وسوووووو،ملل اوكب 2021دوسوووووومن  اوا  ايز   31اينةنملة يف  خ   السوووووونة
 و يف  شع ايدا، ايا  وةعكق نصندز  ايدفالايف الةعاوضملة.2020يف لام  أةاب أاروكي دزالة  ا وي 0.5ن
  



71 C 2023/6 A 

 ادات اإلير  :19املالحظة 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )معاد احتسابه(
   

   اإليرادات غري التبادلية
 554 484 384 505 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء 

    
   املسامهات الطوعية 

 147 273 1 936 538 1  ساب ايااوة  اسايايف
 871 018 2 نراناج ايامل اية دا اإلحلائي اسايايف

    
 018 274 1 954 540 1 جمموع املسامهات الطوعية

   
   إيرادات غري تبادلية أخرى

    
 20 21 اش ا ايف ايلضا، اينةسوي

 981 16 562 19 ايوش ة ايمالة نصاةا اش  ة
 624 3 711 2 ايسايايف النقدوة احلكااملة ايناظرا

 427 52 270 51 الةنلايف العملنملة 
    

 052 73 564 73 جمموع اإليرادات غري التبادلية األخرى
    

 624 831 1 902 119 2 جمموع اإليرادات غري التبادلية
    

 210 6 269 8 إيرادات عمليات الصرف
 834 837 1 171 128 2 جمموع اإليرادات

 
 لكش الةماد مبوكب قملمةه 2019 13زافق ايؤمتر مبقةضووووووووووش قراةه ا ايسووووووووووة قة لكش الدز  ايلضووووووووووا،. االشوووووووووو ا ايف ايقرة  19-1

لكش حنا اا اق  ه ايدور العام. زقد  2021-2020دزالة أاروكي السوووووووووووووةمدااه يف نراناج العمل لكن ا ايالملة  ا وي 1 005.6
دزالة  ا وي 1 000.6اش ا ايف الدز  ايلضا، الن ووكب قملمةنا ا وي دزالة أاروكي ا   5.0نعد خصمل  أدةج ه ا االلةماد

واةز  ا وي 376.4دزالة أاروكي ز ا وي 546.4أاروكي. زوةوووووووؤلع هووووووو ه االشووووووووووووو ا وووووووايف ا  اشووووووووووووو ا وووووووايف جمعأا إ  
. زوعك  النر  دزالة لكل واةز زا دو 1.22اكملا  دزالة أاروكيا نسووووووعر الصوووووورمل ايعما  نه يف ايملعاوملةا زها  459.2 نوعاد 

دزالة أاروكيا زايوالب ايقرةا مباجو قراة ايؤمتر زالن  ا وي 505.4ني االش ا ايف النعكملة ايقرةا لكش الدز  ايلضا،ا زقدةها 
 1.227دزالة أاروكي النر  ني اةاسط سعر صرمل الدزالة اياروكي ايعما  نه يف ايامل اية داا زها  ا وي 1 005.6ووكب 
 ة أاروكي لكل واةز زا د زقت وقدور قملمة لنصر الملاةز يف االش ا ايف زو وملق سعر الصرمل ايعما  نه يف ايملعاوملة.دزال
لكش وروملو وقسووووووووململ االشوووووووو ا ايف ني العمكةيا زاسووووووووةمدم ه ا  2003لام  03 11زافق ايؤمتر مبقةضووووووووش قراةه زقد  19-2

. زاسوووووووةنادا إ  جمماع االشووووووو ا ايف 2005-2004ايلضوووووووا، يف الن ا ايالملة ال وملو لكمرا ايز  لند وقرور اشووووووو ا ايف الدز  
ا 2021 ا نكب الةقسووململ النعكي ل شوو ا ايف ني الدزالة اياروكي زالملاةز لعامايدا، ايا  ايدةجة ابلدزالة اياروكي يف  شووع

 لكش الةاا و. 2020ايائة لعام  يف 46يف ايائة ز 54يف ايائة لكش الةاا  ن 46يف ايائة ز 54وسوة وقرووا 
القملمة  2021اكملا  دزالة أاروكي يف لام  1 541.0اإلورادايف ةص الةوادلملة ا  ايسووووووووووووووايايف ال الملة الوال ة عك  و 19-3

زفًقا  2020دوسوووووووووووووومن  31إورادايف الن ا ايقاةوة اينةنملة يف  ا ةسووووووووووووووابمت إلادا ز الةعاقدوة ل وناقملايف ايناة خ   العام. 
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يف الاقت ال ل وصوووووح فمله االوناقملة ا  ا نة اياحنة اكعاةا لكاال قملمة العقد.  وسوووو،ملل اإلورادايفا  أجل  65-2لكم   ة 
 .ي دزالة أاروكيوا  46.4ها لادا قدةها  2020 ا   ثص الةعدول لكش إورادايف لام ز 

دزالة أاروكي انشوووووووئة ل  اسووووووو داد الةكالملع ي و ا 116.3اإلورادايف ةص الةوادلملة ا  ايسوووووووايايف ال الملة زوشووووووومل  19-4
لكةكالملع ايواشووورا زةص ايواشووورا الن وكودها الصوووندز  االسوووةئماين زاشووواةو  نراناج ايامل اية دا اإلحلائيا اقانل اصووورزفايف 

 .49-2دزالة أاروكيا متشملا ا  السملاسة ايعرزيلة يف اي   ة ي وا  116.5اعاد حتمملكنا نقملمة 
زةا، اإلورادايف ةص الةوووادلملووة ايخرى ها وسوووووووووووووو،ملوول الوودخوول لكم رافق ايةنع هبووا اياجادا يف ةزاووا الكوواانووة اف  ز زالوود 19-5

اكملا   19.1اكملا  دزالة أاروكي ن 20.2و ز2020دزالة أاروكي يف لوووام  ا وي 32.8دزالة أاروكي ن ا وي 30.4 نقملموووة
هبا يف ململ  أحنا، العام؛ زايوشووووو ة ايمالة نصووووواةا اشووووو  ة هي نصووووواةا أسووووواسوووووملة و لكم رافق ايةنع 2020دزالة أاروكي يف لام 

دزالة  ا وي 50.6اينشوووووووووؤا ا  الون  الدز  زالون  ايفروقي لكةنمملة زالون  اآلسوووووووووملال لكةنمملة. زوسووووووووو،ل ونقة و صا قملمةنا 
 و  م رافق مت الةنع هبا. 2020دزالة أاروكي يف لام ي وا  51.9أاروكي ن

وا 2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 0.5دزالة أاروكي ن ا وي 0.6ا نقملمة زمما ووقش ا  الوضووووووووووووووائ  ايةنع هبا لملنملً  19-6
و إبورادايف الناائد ايةنع هبا لكش القر  ايملسوووووور 2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 0.5دزالة أاروكي ن ا وي 0.6وةعكق اوكب 

و ممنا  ا  قول الدز  2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 25.7دزالة أاروكي ن ا وي 25.7نقملمة  لصوووندز  ةأح ايا  العاال
 سوووواب الناائد  و يف2020دزالة أاروكي يف لام  ا وي 0.5دزالة أاروكي ن ا وي 0.6ايلضووووا،. زوسوووو،ل ونقة و صا نقملمة 

زم وك  سووووووووةمدام اعد  خصوووووووومل الة  ملة ال وملة نعد اوةنا، اخلداة. و اب2020يف لام  يف ايائة 1.8ن يف ايائة 2.20حمةسوووووووووة لكش 
 و. 2020اكملا  دزالة أاروكي ا  ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف يف لام  0.1ن 2021يف لام  نضائ  اةنع هبا أخرىهنام أل 

ثةا مبا يف  ل  دفعايف لكمن مة ل  اصووورزفايف وكودهتا وملانة ل  أطرامل اثل نشوووكل أسووواسووويزمتثل إورادايف الصووورمل  19-7
 ان مايف دزلملة أخرى قدات هلا خداايف اثل اخلداايف ال وملةا زالضما  االجةماليا زاخلداايف القاواوملة زاإلداةوة.
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 النفقات :20املالحظة 
وشوووووووومل اسووووووووة قاقايف اياظني زوكالملع اياظني ايخرى ململ  اسووووووووة قايف الةعاوض يف الناناج العادل زااظني  20-1

نسوووووووووو العادا يف لدد  2021زقد لاديف ه ه الةكالملع نشووووووووكل لام يف لام ة الننملة زفئة اخلداايف العااة. ا  النئ ايشوووووووواةو 
دزالة أاروكيو يف ي وا  11.5ن ختنملض ااياظني زالعادا يف جدز  ارووايف الن ام ايشوووووو م ل امل اية داا زالن قانكنا جعئملً 

 2021اي وقة خ   لام 19-ايةعكقة نكافملدالسنر  لعدد أقل ا  قملاد مل،ةوةا 2020ة اقاةوة نعام واصاةوع اإلجالايف السنا 
 قاةوة ابلعام السانق.ا
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   استحقاقات املوظفني وتكاليف املوظفني األخرى

 994 193 707 205 الراوو ايساسي
 112 48 241 54 ساوة اقر العملو

 752 39 663 41 الةؤاي ال يب لكماظني
 199 59 502 62 خ ة ايعاشايف الةقالدوة
 566 638 خ ة وعاوضايف اياظني

 003 7 831 6 خ ة ادفالايف إهنا، اخلداة 
 936 2 078 3 خ ة ادفالايف هناوة اخلداة

 333 15 363 16 انح الةعكململ 
 304 2 491 3 ز  حمكملا ةص احمل فياياظنا  ايؤجر 

 367 3 181 5 اسة قايف السنر
 602 2 744 1 سداد يلرووة الدخل

 608 12 269 13 نداليف ايعالي
 738 8 168 10 نداليف ال  ملو زاينام زالةنقل 

 919 21 923 11 اسة قاقايف زوكالملع اياظني ايخرى
   

 433 418 799 436 املتعلقة ابملوظفنياألخرى التكاليف استحقاقات املوظفني و جمموع 
  

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   االستشاريون

 614 73 119 60 اايعملنا  دزلملً 

 893 130 696 198 اايعملنا  حمكملً 
 852 92 588 100 ااظنا ايشاةو  الاطنملة

 760 4 458 5 اسةشاةوي آخرو ونقايف 
   

 119 302 861 364 جمموع االستشاريني
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ا وكوديف اين مة ونقايف إيلووووافملة ل سووووةشوووواةويا ا  لادا اك اظة يف االسووووةشوووواةوي الاطنملي ا  2021خ   لام  20-2
ة ايئاوة ل سووووووةشوووووواةوي الدزلملي أجل دلمل وننمل  النااج يف ايكاوو ايملداوملة. زيف الاقت ونسووووووها  ا  هنام اخننا  يف النسووووووو

 .19-خ   جائ ة  افملد
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 تكاليف السفر

 
 

 642 4 393 3 السنر لكمنام الرإملة
 152 19 022 24 االسةشاةوا 

 302 11 420 15 اجةمالايف ايجنعا الرائسملة
 657 2 628 3 وكالملع سنر أخرى

   
 753 37 463 46 جمموع تكاليف السفر

 
زوةضووم  اجةمالايف ا نال الرائسووي الةكالملع ايروو ة ابلسوونر ايةعكق جبكسووايف ايؤمتر زاجملك  ز ا  اجملك  زالك،ا   20-3

اينرزيلوووة يف لام  قملاد السووونر ختنملع نسووووو 2021يف لام وكالملع السووونر  زلاديف. الننملة زةصها ا  االجةمالايف الدسوووةاةوة
 .زايلاام السانقة 2019لكننا ال وعا  أقل نكثص ا  اسةاايف لام ا ز 19-نسوو جائ ة  افملد 2020

 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 لة األجلاإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول توي

 
 

 726 9 811 9 ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف  اه م
 243 1 315 1 اسةن م ايصا  ةص ايادوة 

   
 جمموع اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة

 969 10 126 11 لألصول تويلة األجل
 

 2020ل ديسمرب/كانون األو  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

   نفقات التدريب

 156 3 181 3 أثنا، اخلداة
 721 20 842 31 ونقايف الةدةوو ايخرى 

   
 877 23 023 35 جمموع نفقات التدريب

ميثل الةدةوو أثنا، اخلداة وكالملع الةدةوو يف اياق  الن وةمل يف ايكةو احملكي ايةصووووووووول مبشووووووووواةو  املداوملة. زوشووووووووومل  20-4
ايخرى وكالملع ايااد الةدةووملة زالننقايف ايةكودا لكمشوووووووووووووواة ة يف دزةايف ودةووملة خاةج اياق ا مبا يف  ل   ونقايف الةدةوو

اينرزيلوووة قملاد ال  ملث أ  2021ةدةوو يف لام نكثص يف جما  ال ألكشزوكوديف اين مة ونقايف  .السوووك  زند  ايعملشوووة الملااي
إح إبجرا، ايعود ا  أوشووووووو ة الةدةووا لكش الرةمل ا  أ  الننقايف  ا مما2021 لام قد خننت يف 2020يف لام السووووووونر لكش 

 زايلاام السانقة. 2019وعا  أقل نكثص مما  اوت لكمله يف لام  ال
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 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 اخلدمات التعاقدية

 
 

 040 91 062 92 اخلداايف
 053 24 153 20 قاد الونا،ل

 494 9 374 6 الةصكملح زالصملاوة
 476 12 845 14 وكالملع اإلجياة

 906 51 607 50 اايرافق ايةنع هبا لملنملً 
 199 15 335 15 االوصااليف زوكنالاجملا ايعكااايف

 072 169 999 158 ةسائل االونا 
 703 12 419 14 خداايف اةعاقد لكملنا أخرى 

   
 943 385 794 372 خلدمات التعاقديةجمموع ا

متثل اخلداايف نشووكل أسوواسووي العقاد ايناة ا  ايشوواةو ا زوشوومل ا  ني أااة أخرى اخلداايف اإل صووائملةا زلقاد  20-5
  محاوة الوملئةا زالعةالةا زخداايف محاوة احملاصمللا زخداايف الرلا زخداايف اصاود ايإام زورنملة اي ملا، ايائملة.

و 2020لام  دزالة أاروكي يف ا وي 53.7دزالة أاروكي ن ا وي 52.4سوووووووائل االونا  العناصووووووور الةالملة؛ وشووووووومل ة  20-6
دزالة  ا وي 45.9دزالة أاروكي ن ا وي 31.9لةالو  ايوودخ يفا زالونملووة الة ةملووة الصوووووووووووووو رى لكم،ةم ا ز ابونوواقووايف وةعكق

دزالة أاروكي يف  ا وي 28.4ن دزالة أاروكي  ا اكمل 39.0ا زخلداايف الو ث العكمي زايسوووووووووووا ايف و2020أاروكي يف لام 
لة اور قدةايف  و2020لام دزالة أاروكي يف  ا وي 21.7دزالة أاروكي ن ا وي 20.3زا لةدةوو ايسوووووووووووووةنملدو  و2020لام 

 5.2زسووملاسووايفا لة اور ال و2020يف لام  دزالة أاروكي ا وي 8.5ن دزالة أاروكي ا وي 6.8زا ايؤسووسووايف العااة الاطنملة
دزالة أاروكي  ا وي 3.4و ز2020اكملا  دزالة أاروكي يف لووووام  7.9العموووول ن  كقووووايفاكملا  دزالة أاروكي لكمؤمترايف ز 

 و.2020ي دزالة أاروكي يف لام وا  3.0لكمداايف ايخرى ن

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 اد احتسابه()مع

   
 املنح والتحويالت األخرى

 
 

 392 35 247 14 الةننمل  الاطظ ا  احلكااايف
 229 8 902 19 ايسايايف يف ايوش ة اإلداةوة ايش  ة ل امل اية دا

 986 42 188 63 الة او يف النقدوة
 000 6 091 9 اينح زالة او يف ايخرى

   
 607 92 428 106 جمموع املنح والتحويالت األخرى

 
 

 اكملا  20.0 مبقداةا اينح زالة او يف ايخرىاصووواةوع الة او يف النقدوةا ايسووو،كة يلوووم   إلادا ا ةسوووابمتت  20-7
 دزالة أاروكي لةعك  وصوووووووو ملح ايعا ة احلسووووووووانملة لكة او يف النقدوة ةص ايشوووووووورزطةا زورد اعكااايف إيلووووووووافملة يف اي   ةي

ايسالدايف النقدوة زالقسائمل يف نراناج ال ااةئ زالقدةا  ا زاصكت اين مة وععوع اسةمدام2021. زخ   لام 62-2ز 2-61 
 و.2020دزالة أاروكي يف لام  اكملا  43.0اكملا  دزالة أاروكي ن 63.0لكش الصمادا  ملث نك ت الة او يف النقدوة 
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كملايف لةننمل  أجعا، ا  ايشوواةو ا أز ايشوواةو  م، العا إ  شوور اورووط الةننمل  الاطظ ا  احلكااايف ابيااا  احملالة سووكنً  20-8
واقملووت  2021زوعك  ختنملض ونقووايف الةننملوو  الاطظ ا  احلكااووايف يف لووام  ل مكنوواا ايا كووة إ  ان مووة ايةوو وووة زالعةالووة.

 إة   ايشاةو  الن  اوت وش ة يف الن ا ايشمالة ابلةقرور السانق.

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021سمرب/كانون األول دي 31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 اللوازم واملواد االستهالكية املستادمة
 

 
 720 2 886 4 ايرافق

 334 4 658 3 وكالملع صملاوة زوش ملل اير وايف
 578 203 631 213 اياللة قاائمل ا رد

 697 286 1 وكالملع وعوئة زو كملع قاائمل ا رد
  62   64   ا ردقاائمل اخننا  قملمة 

 862 24 142 22 الكاالم زايااد االسةن  ملة
   

 253 236 667 245 جمموع اللوازم واملواد االستهالكية املستادمة

 
 31ز 2021دوسوووووووووووووومن  وواوا  ايز   31زوةمل لر  ونوواصووووووووووووووملوول قاائمل ا رد اياللووة خ   السوووووووووووووونةي اينةنملةي يف  20-9

 دز  أدانه:يف ا  2020دوسمن  اوا  ايز  
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   

 قوائم اجلرد املوزعة
 

 

  322 45   975 49  النوااتيف زالو زة
  498 19   923 23  دزايف لةالملةأ

  469 15   056 21  أل مل احلملااانيف
  488 23   348 17  ايسةكعاايف ال وملة زالومل روة

  503 12   846 13  اعدايف صملاوة ايواين
  914 14   079 13  اآلفايفاوملدايف 

  773 12   597 10  ايعدايف ايخرى ايسةنككة
  870 13   883 9  ايإدا

  251 9   447 8  الثرزا احلملااوملة
  116 8   412 7  الكاالم زايعدايف ايملداوملة ايخرى

  289 6   012 6  العالملة القملمة السك  ا  انة
  237 2   000 6  ايعكااايف العااة جتنملعايف

  252 3   357 4  اعدايف زاااد الونا،
  741 4   241 4  اينشاةايف

  957 2   153 4  اير وايف العالملة القملمة
 898 8 302 13 سك  أخرى

   
 578 203 631 213 قوائم اجلرد املوزعةجمموع 
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 ف الدوالرات األمريكية()آبال
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31

 )أعيد حساهبا(
   

 النفقات األخرى
 

 
 796 18 344 18 لكمسة قايف ايمصصايف

  565 1 600 1 الةؤاي
 985 357 1 الرسام ايصرفملة

 707 16 547 31 الةش ملل ايخرى اصرزفايف
   

 053 38 848 52 خرىجمموع النفقات األ

 
مبا وةماشووووش ا  سووووملاسووووة اين مة نشووووؤ  ز  ابيوالب ايسووووة قة لكدز  ايلضووووا،ا يف ال الو سووووة قايفخمصووووصووووايف اي وةعكق 20-10

الننقايف زمتت إلادا ا ةسووواب اصووورزفايف الةشووو ملل ايخرى الااةدا يلوووم  وسووو،ملل خمصوووص لك سووواابيف ايشوووكام يف حتصوووملكنا. 
اكملا  دزالة أاروكي لةعك  لادا يف ايصرزفايف ايروو ة إبل ا، فااوص السنة السانقة ا   2.2ها قدة  2020نعادا يف لام  ايخرى

 .63-2خاةج ايملعاوملة. زورد وناصملل إيلافملة يف اي   ة 
  لعادا يف اصووووووورزفايف الةشووووووو ملل ايخرى يف ايقام ايز  إ  ايوالب ايسوووووووة قة لشووووووور ا، ايااةد لند إقنا  اشووووووواةواوععى  20-11

اكملا  دزالة  5.1ا ز2021ي دزالة أاروكي يف لام وا  17.8اصوورزفايف نوسوو،ملل الصووندز  االسووةئماين الننائملة زالن أديف إ  
 يف الن ايف السانقة. ايس،كةاإلورادايف  يقانكةو 2020أاروكي يف لام 

 
 اإليرادات والنفقات غري التشغيلية :21املالحظة 

 
 إيرادات االستثمار

إورادايف االسووووةثماةايف ايسوووو،كة يلووووم  اإلورادايف زالننقايف ايخرىا العاائد احملققة لكش  اف ايف االسووووةثماةايف متثل  21-1
احملةنا هبا لكةواد  الة،اةل زاالسووووووووووةثماةايف ايةا ة لكومل ا مبا يف  ل  جع، النقد زالنقد ايعاد  ال ل مت إلادا ختصووووووووووملصووووووووووه يف 

 وعادهلاا ز  ل  اخلساةايف يف القملمة العادلة لكصكام ايالملة ايشةقة.  شع اير ع ايا  إ  ايوالب النقدوة زاا 
ميثل صووووووووووايف العائدايف ايةؤوملة ا   اف ايف االسووووووووووةثماةايف احملةنا هبا لكةواد  الة،اةل زاالسووووووووووةثماةايف ايةا ة لكومل    21-2

 .2021اإلورادايفا ابإليلافة إ  أةاب  زخسائر القملمة الساقملة الن حتققت يف 
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 ف الدوالرات األمريكية()آبال
ديسمرب/كانون األول  31

2021 
 2020ديسمرب/كانون األول  31

 )معاد احتسابه(
   

   احملتفظ هبا للتبادل التجاري وودائع السيولة العائدات على االستثمارات

 994 2 434 زدائ  السملالة - إورادايف الناائد
 718 11 055 8 احملةنا هبا لكةداز  -إورادايف الناائد 

 490 (326 5) ايةاب  ناخلسائرو ا  الةصروع
 (983) (024 1) اليفا الرسام زالعم

 (992 1) (144 2) ناخلسائرو ايةاب  ةص احملققة
   

 227 12 (5) احملتفظ هبا للتبادل التجاريوودائع السيولة جمموع العائدات على االستثمارات 
    

   للبيع املتاحة ،العائدات على االستثمارات
 783 8 280 9 إورادايف الناائد زايةاب 

 102 14 (480 12) أةاب  نخسائرو صرمل العم يف ايجنوملة ةص احملققة
 (635 7) 225 24 ايةاب  ناخلسائرو ا  الةصروع

 (942) (708) اليفا الرسام زالعم
   

 308 14 317 20 املتاحة للبيع ،جمموع العائدات على االستثمارات
    

   اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة
 828 1 (512 3) ناخلسائرو  ايةاب  يف القملمة العادلة لكصكام ايالملة ايشةقة

   
 828 1 (512 3) جمموع )اخلسائر(/األرابح يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة

    
 363 28 800 16 جمموع إيرادات االستثمارات

 
النائدا يف الاالايف  أزيلاعاية نا زقكملل ايماطرا يف االسةثماة ال ل اووعةه اين مة ز  الننج يف ظلّ ا 2021لام  زيف 21-3

يف ايووائووة  0.87يف ايووائووة ن 0.06اية ووداا  ووا  العووائوود السوووووووووووووونال لكش  وواف ووة االسووووووووووووووةثموواةايف احملةنا هبووا لكةووواد  الة،وواةل 
 يف ايائة. 0.02 ننسوةد القملاسي وة،ازل العائ مبا او2020 لام يف

ا لكش ادى لقاد لةماول  صة اين مة زمتثل  اف ة االسةثماةايف ايةا ة لكومل  ايصا  اي ا مة الن زيلعت جاووً  4-21
ا  االلةعااايف ايةعكقة ابياظني. زحتدد سوووملاسوووة االسوووةثماة احلالملة ختصوووملص ايصوووا  االسووو اومل،ملة لك اف ة ال اوكة ايجل 

ايسوووووووووووونمل يف ايائة ا  اإلورادايف الثانةة. زجع، اإلورادايف الثانةة ابلملاةزا يف  ي أ   50يف ايائة ا  السووووووووووووندايف ز 50ا نن 
يف ايائةا  5.11 قدةه ا سوووووووووووونااً لائدً  2021ابلدزالة اياروكي. زقد  ققت  اف ة االسووووووووووووةثماةايف ايةا ة لكومل  خ   لام 

 وقاط أساح. 4مبقداة ايؤشر القملاسي اجملم   مبا وة،ازل يف ايائة 5.07اقانل لائد قملاسي قدةه 
لكش  2020يف لام  وسووو،ملكنانخسوووائرو صووورمل العم يف ايجنوملة ةص احملققة الن مت ت إلادا ا ةسووواب أةاب  زمت 5-21

يشوووووةقة ا الصوووووكاماكملا  دزالة أاروكي وةمل،ة لكةصووووو ملح ال ل مت إجراؤه حلسووووواب  1.1مبقداة   اف ايف دوا  اين مة وعزاًل 
-2. زورد ونوووواصووووووووووووووملوووول إيلوووووووووووووووووافملووووة  ا  هوووو ا الةعوووودووووول يف اي   ووووة احملةنا هبووووا يف هنوووواوووووة الن ا نشووووووووووووووكوووول صوووووووووووووو ملح

64.  
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 أرابح وخسائر النقد األجنيب
يف لام  أةاب  دزالة أاروكي ا وي 13.7دزالة أاروكي ن ا وي 8.7الوالب النقد ايجنيب  خسوووووووووووووائرثل صوووووووووووووايف مي 21-6

. 2021دوسومن  اوا  ايز   31عاة الصورمل ايةكودا ا  قول اين مة خ   السونة اينةنملة يف و النرز  يف صوايف أسو2020
زقد وشوووووووؤيف ال الوملة الكنى لنرز  أسوووووووعاة الصووووووورمل ا  اشووووووو ا ايف الدز  ايلضوووووووا، ابلملاةز زإلادا وقملململ ايصوووووووا  ايالملة 

 زاخلصااايف يف اتةو  الكشع.
 

 نفقاتالو املالية يرادات اإل
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 رات األمريكية()آبالف الدوال

   
 (485 8) (692) ونقايف الناائد

 (969 28) (730 25) وكالملع الناائد ل لةعااايف ايةعكقة ابياظني
    

 (454 37) (422 26) جمموع إيرادات /)نفقات( الفوائد
 

ة يف ال الو يف اا وةعكق ابخل ط اخلاصووووووووووووووة ابياظني. زمتثل ه ه الننقايف العادا يف وةمل حتمل ونقايف متاول اين م 21-7
 القملمة احلالملة اللةعام االسة قاقايف احملددا ي  الناائد هي أقرب نن ا زا دا إ  الةساوة.

 اإليرادات والنفقات غري التشغيلية األخرى
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

   
 532 521 ايةاب  ناخلسائرو اال ةااةوة

 40 (705) خمصصايف االلةعااايف القاواوملة
    

 572 (184) غري التشغيلية األخرىنفقات( اليرادات /)اإلجمموع 

 
االف ايلوووووووووووووايف ايالملة زالدمياةرافملة ايةعكقة لادا قملاح الة ملصايف يف إل 2021ايةاب  اال ةااةوة ايوكب لننا يف لام  وعاد 21-8

 نصندز  خ ة الةعاوضايف.
 

 الصكوك املالية :22 املالحظة
اعكااايف ل  وعر  اين مة يمةكع ايماطر زالسوووووووووملاسوووووووووايف زالعمكملايف لقملاح زإداةا ايماطرا  اي   ة هقدم ه و 22-1

 الكشامل ايالملة.زإداةهتا لرأح ايا .  ما وةمل إدةاج اإلفصا ايف الكمملة يف ه ه 
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 قيمة الصكوك املالية

 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 )معاد احتسابه(

 القيمة العادلة 
 والقيمة الدفرتية

 القيمة العادلة
 والقيمة الدفرتية

   

   األصول املالية

 199 588  666 625    الة،اةلالصكام ايالملة احملةنا هبا لكةواد
 398 631  530 667  الصكام ايالملة ايةا ة لكومل 

 134 1    -  الصكام ايالملة ايشةقة
 173 776 1 821 047 2 ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة

 362 5  699 3  ايسة قايف ا  اعاا يف الصرمل
 680 10  743 47  أصا  أخرى
 999 277 1  113 494 1  زاا وعادهلاايوالب النقدوة 

   
 945 290 4 572 886 4 جمموع األصول املالية

    
   االلتزامات املالية

 - 378 2 الصكام ايالملة ايشةقة
 111 224 016 250 احلساابيف ايسة قة الدف  زال ا مايف

  100 506 1  617 546 1  الةعااايف اسة قاقايف اياظني
  685 39  178 39  ىالةعااايف أخر 

   
 896 769 1 189 838 1 جمموع االلتزامات املالية

 
وةمل إدةاج القملمة العادلة ل صوووا  زااللةعااايف ايالملة ابيوكب ال ل ميك  وواد  الصووو  اقانكه يف اعااكة  الملة ني أطرامل  22-2

لقملمة الدف وة حلاف ة االسووووةثماة هي ونسوووونا يهنا حمددا ةاةوةا خب مل لمكملايف الومل  القسوووورل أز الةصوووونملة. زإ  القملمة العادلة زا
وةمل وسوووواوةنا  لكةسوووواوق. زوسووووةثظ نند يااللةعااايف ايخرىي الوناد ةص النقدوة اثل السووووكع زاسووووة قايف اإلجالايف السووووناوة الن م

يصووا  ايالملة زايسووة قايف ايالملة لوعض ا زمتت إلادا ا ةسوواب القململ العادلة زالقململ الدف وةلكش ايدى القصووص مبدفالايف وقدوة. 
 .65-2إ   61-2يف امبا وةماشش ا  الةناصملل الااةدا يف اي    2020دوسمن  اوا  ايز   31 ما يف 

 وسةمدم ايسالملو زاالف ايلايف الةالملة لةقدور القملمة العادلة:  22-3
الة،اةوةا زايصووووووووووووا  زااللةعااايف احلالملة وقاةب القملمة الدف وة لكنقد زالادائ  قصووووووووووووصا ايجلا زايسووووووووووووة قايف  و1ن

 ايخرى نسوو االسة قاقايف قصصا ايجل هل ه الصكام؛
وةمل وقملململ ايعداليف الثانةة طاوكة ايجل زايسوووووووووووووة قايف القرز  مبعداليف اة صا ا  قول اين مة اسوووووووووووووةنادا إ   و2ن

زا داةا االئةماوملة النردوة لكعم ،ا اعاوص اثل أسووووووووووووووعاة النائداا زلااال ايماطر اخلاصووووووووووووووة ابلوكدا  احملدداا 
زخصووووائص ايماطر. زننا، لكش ه ا الةقملململا وةمل ايخ  نعي االلةواة ايمصووووصووووايف خلسووووائر ه ه ايسووووة قايف 
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ا فإ  القملمة الدف وة هل ه 2021دوسوووووووووووووومن  اوا  ايز   31زأسووووووووووووووعاة النائدا ايروو ة ابلسووووووووووووووا . ز ما يف 
 ع جاهرا ل  القملمة العادلة احملةسوة هلا؛ايسة قايف زصايف ايمصصايفا ال ختةك

وسوووةند القملمة العادلة ل زةا  زالسوووندايف ايعرزيلوووة هبا لكش لرز  ايسوووعاة يف اتةو  الكشوووع. زوقدة القملمة  و3ن
العادلة لكصووووووووووكام ةص ايعرزيلووووووووووةا زالقرز  ا  الوناما زااللةعااايف ايالملة ايخرىا زااللةعااايف مباجو لقاد 

االلةعااوايف ايوالملوة ةص ايةودازلوة ايخرىا ل  طروق خصوووووووووووووومل الةودفقوايف النقودووة ايسووووووووووووووةقوكملوة الةماوولا ز و لو  
 لكدوا  نشرزط زخماطر زاسة قاقايف اةوقملة مماثكة.   المًلاابسةمدام اعداليف اةا ة 

 وسةمد القملمة العادلة ل صا  ايالملة ا  أسعاة السا  ايدةجة يف ايساا  النش ة. ز  و4ن
 

 للقيمة العادلة التسلسل اهلرمي
ميثل الةسوووووكسووووول اهلراي لكقملمة العادلة وصووووونملع وسوووووعص السوووووا  لإلشووووواةا إ  السووووونالة النسووووووملة الن ميك  حتقملق قملمة  22-4

 االسةثماةايف احملةنا هبا ا  خ هلا. 
 زوسوووووووووووةمدم اين مة الةسوووووووووووكسووووووووووول اهلراي الةا  لة دود القملمة العادلة لكصوووووووووووكام ايالملة زاإلفصوووووووووووا  لننا  سوووووووووووو 22-5

 الةقملململ:  أسكاب
 : ايسعاة ايعرزيلة نةص ايعدلةو يف ايساا  النش ة ل صا  زاخلصام اي انقة. 1ايسةاى  و1ن
وةعكق ابيصووا   القانكة لكرصوود يف اا 1: ايدخ يف ا  ةص ايسووعاة ايعرزيلووة ايندةجة يف ايسووةاى 2ايسووةاى  و2ن

  اواشرا نأل اسةمدا ا  ايسعاةو.أز اخلصاما إاا نصاةا اواشرا نأل  ؤسعاةو أز ةص
وسوووووةند إ   : الةقنملايف الن وسوووووةمدم ادخ يف هلا  ثص  وص لكش القملمة العادلة ايسووووو،كة زالن ال3ايسوووووةاى ز  و3ن

 نملاانيف سا  ميك  ةصدها. 
ش أهنا ا  ل الوملة الصوووووووكام ايالملة ين مة اية وة زالعةالة أسوووووووعاة اعرزيلوووووووة يف ايسووووووواا  النشووووووو ة زهي وصووووووونع لك 22-6

يوه ميك  ةصوود قملمةنا العادلة إاا اواشوورا ن سووعروا  2. زوصوونع الصووكام ايشووةقة يالعكنملةي لكش أهنا ا  ايسووةاى 1 ايسووةاى
لقملاح القملمة العادلة ا   2 أز نشووكل ةص اواشوور ننعد أ  وسووةمد ا  ايسووعاةو؛ زوةكا  الصووكام ايدةجة حتت فئة ايسووةاى

 م يف ايجنوملة زلقاد ايشةقايف يف احلاف ايف الن وداة ا  اخلاةج. العقاد اآلجكة لة اطايف الع
 الصكوك املالية ابلقيمة العادلة

 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 اجملموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى  
     

     األصول احلالية
  666 625  - -  666 625  لنائض أز الع،عايصا  ايالملة ابلقملمة العادلة ا  خ   ا

  530 667  - -  530 667  ايصا  ايالملة ابلقملمة العادلة ا  خ   ايسنمل
      

     اخلصومات احلالية
 (378 2)  (378 2) - الصكام ايالملة ايشةقة

      
 818 290 1  (378 2) 196 293 1 جمموع الصكوك املالية ابلقيمة العادلة
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 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى  
     

     األصول احلالية

 199 588 - - 199 588 ايصا  ايالملة ابلقملمة العادلة ا  خ   النائض أز الع،ع
 398 631 - - 398 631 ايصا  ايالملة ابلقملمة العادلة ا  خ   ايسنمل

 134 1  134 1 - الصكام ايالملة ايشةقة
      

     اخلصومات احلالية
 - - - - الصكام ايالملة ايشةقة

      
 731 220 1 - 134 1 597 219 1 جمموع الصكوك املالية ابلقيمة العادلة

 
لن ا ايشوووووووووووووومالوووة ابلةقرور الن ونةني لقملووواح القملموووة العوووادلوووة خ   ا 2ز 1م وك  هنوووام حتاو يف ني ايسووووووووووووووةاوي  22-7
 . 2021دوسمن  اوا  ايز   31 يف
 

 املااتر املالية للمنظمة
لكقاالد زالكاائح ايالملة اخلاصة هبا. زاين مة اعريلة جملمالة اةنالة ا   زفًقازيلعت اين مة سملاسايف إلداةا ايماطر  22-8

زأسووووووعاةهاوا زالسووووووملالةا زاعد  النائداا  ة زاعد  النائدام يف ايجنوملايماطر ايالملةا مبا يف  ل  خماطر السووووووا  نصوووووورمل الع
حلاف ة اين مة ال اوكة ايجل يف وافص ايا  الكايف لكش ايدى اهلدمل الرئملسووووي لسووووملاسووووة االسووووةثماة  زوةمثلزخماطر االئةما . 

لة  سو ايماطر زاسةمدام ايعاوص ايعما  هبا زون ر اين مة يف وع ململ العاائد ايعد ال اول اللةعااايف اين مة ال اوكة ايجل.
 لةقململ أدا، ادور االسةثماة. 

 
 إدارة املااتر املالية

ودور اين مة ايماطر ايالملة ايروو ة ابسوووووووووةثماةاهتا ل  طروق زيلووووووووو  خ اط واجملنملة صووووووووواةاة يدورل ايصوووووووووا . زقد  22-9
زوضووووم  زظملنة اخلعاوة الدز ا أل ايسووووةشوووواة النظ لكمن مة.  زيلووووعت  نة االسووووةثماة ه ه اخل اط الةاجملنملة مبسووووالدا الون 

ا  خ   ايراقوة النشووووووووو ة الاةثا  ادور االسوووووووووةثماة هلا. زحتدد اخل اط الةاجملنملة ل سوووووووووةثماة  اخل اط الةاجملنملةااللةعام هب ه 
خماطر احلاف ة ا  خ    صد اين مةزور  اسةاى وعر  ايدةا، لنئايف ايصا  زجادا االئةما  زاالحنرافايف احملةمكة ل  ايعاوص.

جممالة اةنالة ا  اقاومل  ايماطر ايقداةا مبا يف  ل  اة صايف القملمة ايعريلووووووووووة لكم ر الن وقدانا الاصووووووووووي العايي لقملاح 
ايقاومل  اي  اةا أل ه نشووووووووكل ملالي إداةا ايماطر يف ان مة اية وة  زورشوووووووود ادى وعر  اسووووووووةثماةايف اين مة لكمماطر.

ا اسوو اومل،مًلا لةمصووملص ايصووا  ابلنسوووة إ  االسووةثماةايف  زابإليلووافة إ   ل ا .لعةالةزا جترل اؤسووسووايف اةمصووصووة اسووةعرايلووً
. 2018ةص ا اةوة يف إطاة دةاسة ايصا  زاخلصام. زجترل لمكملايف االسةعرا   ل مخ  سناايف وقروًوا ز ا  آخرها يف سنة 

إ  حتدود والو  اسوووو اومل،ي جدود ل صووووا  مت وقدميه إ  ايدور العام زمت إقراةه  مما أفضووووش النةائج  نة االسووووةثماة زاسووووةعريلووووت
 .2020يف أزاخر لام  اال قً 
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 خماتر أسعار العمالت األجنبية
وق  ايقر الرئملسووووووووووي لكمن مة يف ان قة الملاةز زلكمن مة اكاوو املداوملة لكش ايسووووووووووةاى العاييا  ملث وةكود ونقايف  22-10

ة. زوةمل،ة ل ل ا هنام قدة  وص ا  ونقايف اين مة ابلعم يف ايخرى ننشووووكل ةئملسووووي الملاةزوا زابلةا  فإهنا ابلعم يف احملكمل
اعريلوووووة يماطر صووووورمل العم يف ايجنوملة الناشوووووئة ل  الةقكوايف يف أسوووووعاة صووووورمل العم يف. زا  أجل الةمنملع ا  خماطر 

نةقملململ جع، ا  اشوووووووووووو ا ايف  2003لملاةزا ندأيف اين مة يف لام أسووووووووووووعاة العم يف ايجنوملة ايروو ة نننقايف الناناج العادل اب
اين مة يف  ميك  أ  ودخل . زا  ند، العمل نن ام االشوو ا ايف نعمكةياالدز  ايلضووا، ابلدزالة اياروكي زجع، آخر ابلملاةز

حتصوووووووووملل اشووووووووو ا ايف الدز  لةماول الةؤخص يف إ ا  اوت هنام  اجة لمكملايف اقاوضوووووووووة الدزالة الملاةز ا  ايصووووووووواةمل ايقانكة 
ا لكةمثملل ا  رايف لكمن مة يف ململ  أحنا، العاما حتةنا اين مة حبد أدىن ا  ايصوووووا  ابلعم يف احملكملةا ايلضوووووا، ابلملاةز. زو رً 

 الرئملسي. زلدونا  ساابيف ابلدزالة اياروكي زالملاةز زالعم يف ايخرى يف ايقر
 لماًاايسووووايايف ال الملة ابلدزالة اياروكي زالعم يف ايخرى. زحتا  اين مة زابإليلووووافة إ   ل ا وةكقش اين مة ا 22-11

ه ه ايوالب إ  الدزالة اياروكي فاة وكقملنا ل ااا . زوةمل ايصرزفايف يف إطاة ايشاةو  ايمالة ا  ايسايايف ال الملة ابلدزالة 
ةنا هبا إ  العمكة احملكملةا لند الضوووووووووووووورزةاا لةكوملة الةعااايف اياروكي زالعم يف ايخرى. زحتا  ايااا  ابلدزالة اياروكي احمل

 اين مة. زال وسةمدم أل صكام االملة اشةقة لكةمنملع ا  ايماطر ايروو ة هبا. 
يف اا وكي القملمة الدف وة ل صوووووووووا  زااللةعااايف ايالملة اخلاصوووووووووة ابين مة زايقااة ابلعمكة ايجنوملةا ا ملة إ  الدزالة  22-12
ميك  حتاوكنا  اروكي يف هناوة العام. زنعض ايصوووا  ايالملة اقااة نعم يف صوووعوة االسوووةمدام نلم يف انعداة السوووملالةو الاي

 :نسنالة إ  الدزالة اياروكي
 

 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 اجملموع منعدمة السيولة عمالت أخرى اليورو الدوالر األمريكي 

       
 113 494 1  97   660 631 65   683 061 3  (327 199 67) ايوالب النقدوة زاا وعادهلا

  666 625     -     -     -   666 625  اسةثماةايف حمةنا هبا لكةداز  الة،اةل
  530 667     -   114 140   788 146   628 380  اسةثماةايف اةا ة لكومل 
  (378 2)     -  (702 81)   686 203  (362 124)  صكام االملة اشةقة

      
 931 784 2  97   072 690 65   157 412 3   (395 317 66) جمموع األصول املالية

 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع منعدمة السيولة عمالت أخرى اليورو الدوالر األمريكي 
       

  999 277 1    (368)  752 35   872 80   743 161 1  لب النقدوة زاا وعادهلاايوا
  199 588    -    -    -   199 588  اسةثماةايف حمةنا هبا لكةداز  الة،اةل

  398 631    -   586 142   564 136   248 352  اسةثماةايف اةا ة لكومل 
  134 1    -   (525 78)  630 191   (971 111) صكام االملة اشةقة

      
 730 498 2 (368) 813 99 066 409 219 990 1 جمموع األصول املالية
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ا لصووووووووورمل العم يف ايجنوملة زووادهلا إلداةا الةدفقايف النقدوة يةصووووووووودا العم يف ايجنوملة لكش وعقد اين مة لقادً  22-13
 ا  ايوكب اإلملا   2021دوسوووووووووووووومن  اوا  ايز   31 ايدى القصووووووووووووووص لك د ا  خماطر اعاا يف العم يف ايجنوملة. زيف

دوسمن  اوا   31لكش الن ا الةا  نال شي، يف  انةا ةا ا   اف ايف االسةثماة الن وةمل إداةهتا داخكملً ايشةقة ايزيلاع ل 
 و:2020ايز  

 2021ديسمرب/كانون األول  31 )ابلدوالرات األمريكية(
صايف املبلغ املشرتى/املبلغ 

 باعامل
العمالت املشرتاة 

ا )ابلعملة مقدم  
 احمللية(

العمالت 
املشرتاة 

ا مقدم  
)ابلدوالر 
 األمريكي(

األرابح/ 
)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلعملة 
 احمللية(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلدوالر 
 األمريكي(

األرابح/ 
)اخلسائر( 
 غري احملققة
)ابلدوالر 
 األمريكي(

جمموع 
األرابح/ 

)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

        

 (105)  - - - (105)   572 162   000 120  اإلس لملظا نمله 
 (121)  - - - (121)   969 109   000 100  النرو  الساوسرل
 (14)  - - - (14)   338 325   000 000 105  الناةونت اجملرل

  -  - - -  -   989 86   000 000 10  الي الملاابين
 (198)  - - - (198)   729 543   000 000 18  الواهت الةاوكندل

         
 (438)  - - - (438)   597 228 1  - اجملموع

 
م ادورز االسوووووووووووةثماةايف ا لكم اط الةاجملنملة ل سوووووووووووةثماة ايايلوووووووووووالة لكل  اف ة وةمل إداةهتا خاةجملاا وسوووووووووووةمدزفقً  22-14

اخلاةجملا  لقاد النقد ايجنيب اآلجكة إلداةا خماطر العم يف لنئايف النقد يلووووووووووووووم   ل  اف ة. زقد مت إلادا وصوووووووووووووونملع القململ 
ا الن  اوت اايلوووووالة 2020دوسووووومن  اوا  ايز   31ز 2021دوسووووومن  اوا  ايز   31الصوووووافملة هل ه الصوووووكاما  ما يف 
يف احلاف ايف االسوووووةثماةوة ايةا ة لكومل ا إ  يالصوووووكام ايالملة ايشوووووةقةي يف  شوووووع اير ع ايا ا لة  ملة خماطر الصووووورمل ايجنيب 

 وكي: اا زهي ااجعا يف
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

صايف املبلغ املشرتى/املبلغ 
 املباع

العمالت املشرتاة 
ا )ابلعملة مقدم  

 احمللية(

العمالت 
رتاة املش

ا مقدم  
)ابلدوالر 
 األمريكي(

األرابح/ 
)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلعملة 
 احمللية(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلدوالر 
 األمريكي(

األرابح/ 
)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

جمموع 
األرابح/ 

)اخلسائر( 
غري احملققة 

ابلدوالر )
 األمريكي(

        
  108   95  (894 6) (482 9)  13   119 1   539 1  الدزالة االس ا 
 53 39 (175 6) (800 7)  14   533 1   937 1  الدزالة الكندل

  131   131  (385 3) (133 22)    -     -     -  الكرزوة الداحلر ملة 
  609   552  (755 71) (981 52)  57   061 8   952 5  اإلس لملظا نمله 

 - (4) (263) (240) 4 301 274 النرو  الساوسرل
 (345 3) 48 (138 20) (700 17)  (393 3)  824 223   709 196  الملاةز

 19 26 (094 4) (283 471)  (7)  729   955 83  الي الملاابين
 (33)  36  (491 1) (150 13)  (69)  708 2   888 23  الكرزوة النرزجيملة

  68   75  (497 2) (648 3)  (7)  826   207 1  الدزالة النملالوكندل
  13   129  (312 4) (031 39)  (116)  930 3   579 35  الكرزوة الساودوة
   -     -  (680 179) (680 179)    -   319 55   319 55  الدزالة اياروكي
  -   -  (44) (907)  -   1   15  الوملعز ايكسملكي

         
  (377 2) 127 1 (728 300)  (504 3) 351 298  اجملموع
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 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

صايف املبلغ املشرتى/املبلغ 
 املباع

العمالت املشرتاة 
ا )ابلعملة مقدم  

 احمللية(

العمالت 
املشرتاة 

ا مقدم  
)ابلدوالر 

 ريكي(األم

األرابح/ 
)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلعملة 
 احمللية(

العمالت 
ا املباعة مقدم  

)ابلدوالر 
 األمريكي(

األرابح/ 
)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

جمموع 
األرابح/ 

)اخلسائر( 
غري احملققة 
)ابلدوالر 
 األمريكي(

        
 (122)  (138)  (700 3)  (972 4)  16   710   941  الدزالة االس ا 
 (116)  (124)  (911 6)  (962 8)  8   041 1   337 1  الدزالة الكندل

 (137)  (137)  (818 4)  (133 30)   -    -    -  الكرزوة الداحلر ملة 
 (687 1)  (704 1)  (937 58)  (350 44)  17   104 1   820  اإلس لملظا نمله 

 1  (2)  (337)  (299)  3  574   508  النرو  الساوسرل
 364 3  (117)  (254 6)  (203 5)  481 3   521 194   658 161  الملاةز

 (2)  (37)  (897 3)  (860 405)  35   804 3   228 396  الي الملاابين
 9  (18)  (907)  (918 7)  27   169 1   241 10  الكرزوة النرزجيملة

 (50)  (82)  (582 3)  (088 5)  32   730 1   446 2  الدزالة النملالوكندل
 (126)  (139)  (773 3)  (113 32)  13   460   880 3  الكرزوة الساودوة
 -   -   (025 156)  (025 156)   -   054 44   054 44  الدزالة اياروكي
 -  -   (49)  (970)  -  22   442  الوملعز ايكسملكي

         
 134 1 (498 2) (190 249)    632 3  189 249  اجملموع

 
وةمل الة اط ابلنقد ايجنيب لكش وكالملع ايجاة يف ايسووووووووووووووةقول ا  جاوو اين مة ا  خ   االسووووووووووووووةنادا ا  و ام  22-15

ملة لكةمنملع ا  خماطر العم يف ايجنوملة ايروو ة االشووووووووووووو ا ايف نعمكةي. زابلةا ا فإ  اين مة ال وسوووووووووووووةمدم الصوووووووووووووكام ايال
نةكالملع الرزاوو. زال وسووةمدم اين مة الصووكام ايالملة لكة اط ا  خماطر العم يف ايجنوملة لكش ايسووة قايف. زونشووؤ خماطر 

. زوةمل ا وةمل،ة ل خة فايف يف واقملت وسوووو،ملل ايسووووة قايف زاسووووة م النقد أز الدفعايف يف ف ايف ال قةصوووورمل العم يف أوضووووً 
 وواد  أل وقاد ابلعم يف ايخرى ةص الدزالة اياروكي يف السا  الناةوة. 

 
 خماتر أسعار األسهم

خماطر أسوووووعاة ايسووووونمل هي خماطر االخننا  يف قملمة سوووووند اا  أز  اف ةا زهي وعةمد لكش وقكو السوووووندايف ايالملة  22-16
ايماطر ا  خ   احلنال لكش  اف ايف اسوووةثماة ل سووونمل اةنالة. احملةنا هبا يف احلاف ة. زوسوووعش اين مة إ  احلد ا  ه ه 

 ل  والو  ايصوووا  ني أوااع االسوووةثماةايف زووي ا دز  أدانه وناو   اف ايف ايسووونمل لدى اين مة  ما يف هناوة الن اا فضوووً  
  :االن وةمل إداةهتا خاةجملً 
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 كلفةال القطاع

األرابح/ 
اخلسائر غري 

 احملققة

القيمة 
 السوقية

 السوق الرتاكمات
يف ذلك  مبا

 الرتاكمات

 األسهم 
% 

 اجملموع
 % 

        

        األسهم 

 2% 7% 355 36  138 5   217 31   267 15   950 15  السك  الكمالملة 

 3% 11% 320 60 532 42  788 17   798 4   990 12  السك  االسةن  ملة

 1% 3% 556 16 766 8  790 7   032 3   758 4  ال اقة

 3% 11% 075 60 451 26  624 33   395 14   229 19  ايا 

 3% 10% 392 53 147 21  245 32   044 11   201 21  الرلاوة الص ملة

 2% 7% 168 39 157 13  011 26   782 10   229 15  الصنالي

 3% 12% 421 71 022 11  399 60   409 31   990 28  ايعكااايف وكنالاجملا

 1% 3% 123 19 387 8  736 10   767 4   969 5  ايااد

 6% 21% 191 122 452 42 739 79  317 16   422 63  ايسنمل ايةدازلة يف الواةصة

 2% 6% 365 32 192 11 173 21  774 8   399 12  خداايف االوصااليف

 1% 4% 466 20 345 13  121 7   606 1   515 5  ايرافق

 1% 5% 814 26 669 19  145 7   481 2   664 4  العقاةايف

 0% 0% 128 -  128   7   121  أخرى

 0% 0% (25) -  (25)    -   (25) اسة قا  الرسام 

        

 28% 100%  349 558   258 223   091 335   679 124   412 210  جمموع األسهم
 

       

        غري األسهم

 47%  210 961  105 3   105 958  653 15  452 942  الدخل الثانت

 25%  816 511  41   775 511  68  707 511  ايوالب النقدوة زاا وعادهلا 

 (0)%  (377 2) -  (377 2)  (377 2) - الصكام ايالملة ايشةقة

        

 72%  649 470 1 146 3 503 467 1 344 13 159 454 1 جمموع غري األسهم

         

 جمموع األسهم يف احلافظات
 االيت تدار خارجي  

1 664 571 138 023 1 802 594 226 404 2 028 998  %100 
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 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 كلفةال القطاع

األرابح/ 
اخلسائر غري 

 احملققة

لقيمة ا
 الرتاكمات السوقية

 السوق
يف ذلك  مبا

 الرتاكمات

 األسهم 
% 

 اجملموع
% 

        

        األسهم 

 2% 10% 406 31  7   399 31   262 13   137 18  السك  الكمالملة 

 1% 6% 981 19  54   927 19   854 3   073 16  السك  االسةن  ملة

 0% 2% 141 7  8   133 7   248 1   885 5  ال اقة

 2% 10% 846 33  27   819 33   617 9   202 24  ايا 

 2% 10% 412 33  32   380 33   685 7   695 25  الرلاوة الص ملة

 2% 8% 292 27  12   280 27   041 9   239 18  الصنالي

 4% 18% 174 57  12   162 57   725 22   437 34  وكنالاجملا ايعكااايف

 1% 4% 842 11  9   833 11   389 4   444 7  ايااد

 4% 21% 065 69    -   065 69   576 23   489 45  ايسنمل ايةدازلة يف الواةصة

 1% 7% 196 23  13   183 23   923 7   260 15  خداايف االوصااليف

 1% 2% 979 7  19   960 7   407 1   553 6  ايرافق

 0% 2% 923 6  25   898 6   209 1   689 5  العقاةايف

 0% 0% 70    -   70   -   70  أخرى

 0% 0% (8) - (8) - (8) اسة قا  الرسام 
        

 20% 100%  319 329  218  101 329  936 105  165 223 جمموع األسهم
 

       

        غري األسهم

 56%  880 893   384 3   496 890   774 32   722 857  الدخل الثانت

 24%   284 380   40   244 380   149   095 380  ايوالب النقدوة زاا وعادهلا 

 0%   134 1     -   134 1   134 1     -  الصكام ايالملة ايشةقة

        

 80%  298 275 1 424 3 874 271 1 057 34  817 237 1 جمموع غري األسهم

         

 اتجمموع األسهم يف احلافظ
 خارجي االيت تدار 

1 460 982  139 993  1 600 975  3 642  1 604 617   %100 

 
ا ال و  ع االسووةثماةايف يف الق الايف 2020دوسوومن  اوا  ايز   31ز 2021دوسوومن  اوا  ايز   31ا   االةواةً  22-17

 اي  اةا أل ه يف أقل ا  مخسة أسنمل.
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 خماتر أسعار الفائدة
عاة النائدا هي خماطر وقكو القملمة العادلة أز الةدفقايف النقدوة ايسةقوكملة لكصكام ايالملةا نسوو الة صايف خماطر أس 22-18

يف أسعاة النائدا يف السا . زوسعش اين مة لك صا  لكش اعد  لائد ونافسي يف السا  لكش  اف ايف اسةثماةاهتاا ةص أ  
  اقانل اعد  العائد.هنام وشدود لكش احلنال لكش ةأح ايا  زالسملالة 

 اف ايف  زوسوووووةند أفق االسوووووةثماة لكش ا ةملاجايف اين مة ايةاقعة لكسوووووملالةا مبا يف  ل  شووووورط أ  اهلدمل الرئملسوووووي ا  22-19
ا لننج اين مة اين مة ايةا ة لكومل  ةص ايةدازلة ها متاول  صوووووة اين مة ا  االلةعااايف ايةعكقة ابياظني. زيف ه ا السوووووملا ا زووعً 

 0.06ا  صوووكت اين مة لكش لائد إملا  نقملمة 2021حملافا زاحل ة زاينمنض ايماطرا زال رزمل السوووائدا يف السوووا  يف لام ا
يف  ي أ  احلاف ة  ؛قملاسيال يف ايائة لكمؤشر 0.02 اقانللكش  اف ةنا الة،اةوة و 2020يف ايائة يف لام  0.87يف ايائة لكسنة ن

 مبا وة،ازل ايؤشر القملاسي نوووويف ايائة  5.07يف ايائة اقانل اؤشر قملاسي قدةه  5.11 مةا ة لكومل  ةحبت ةص ايةداز  هبا ايصننة  
 . الدخل الثانت ايف ايعد  اية ص ز زوةعر  اين مة لكة صايف يف أسعاة النائدا ايةعكقة ابيصا  ايالملة  وقاط أساح. 4

 
 االئتمانخماتر 

  خماطر ختكع ال رمل ايقانل ل  الافا، ابلةعاااوه الةعاقدوةا الن قد وؤدل إ  خسووووووائر االملة وشووووووص خماطر االئةما  إ 22-20
لكمن مةا زهي ونشووووووؤ نشووووووكل ةئملسووووووي ل  االسووووووةثماةايف زالقرز  زايسووووووة قايف زايوالب النقدوة زاا وعادهلا. زاحلد ايقصووووووش 

 ها  الةا : 2020ن  اوا  ايز  دوسم 31ز 2021دوسمن  اوا  ايز   31لكةعر  يماطر االئةما  يف 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )معاد احتسابه(
   

 496 890 105 958 االسةثماةايف 
 999 277 1 113 494 1 ايوالب النقدوة زاا وعادهلا 

 173 776 1 821 047 2 ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة
 362 5  699 3  ايسة قايف ا  اعاا يف الصرمل

 680 10 743 47  أصا  أخرى 
   

 710 960 3 481 551 4 احلد األقصى للتعرض ملااتر االئتمان 

 
 السياسة التنظيمية املعنية ابلصكوك املالية املسموح هبا 

االئةماوملة ل طرامل الن وسوووووةثمر اعناا ننا، لكش سوووووملاسوووووة االسوووووةثماة  ن ملة إداةا خماطر االئةما ا وقمّلمل اين مة ا داةا 22-21
الن حتد ا  االسووةثماةايف يف أوااع اعملنة ا  الصووكام ايالملةا ابإليلووافة إ  احلدزد القصوواى ل سووةثماة  سووو والملة االئةما  

 اخلاصة اب نة ايصدةا. 
لكمصوووووووووووووواةمل هتدمل إ  حمددا ة زاا وعادهلا ا  خ   اعاوص اخةملاة وةمل إداةا خماطر االئةما  ايروو ة ابيوالب النقدو 22-22

وقملململ أا  الون  زإعةها زوقملده زااةثاله لكقااوي زايو مة احملكملة زالدزلملةا زلند االقةضا،ا وقململمايف ز االيف الةصنملع ايع مل 
 :هبا. زووي ا دز  أدانه ور ملع اين مة يماطر االئةما  حبسو الةصنملع االئةماين
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

 تصنيف
Moody’s / 

S&P P-1/A-1 
 على املدى القصري

اجملموع حبسب 
 الصك

         
  094 103   283 3     -   199 42   915 26   575 7   122 23  سندايف الشر ايف 
  496 219     -   249 5     -     -   056 52   191 162  الا االيف احلكااملة
  786 284     -     -  651 2  131 1   517 5   487 275  السندايف احلكااملة

سندايف  كااملة ارناطة مبؤشرايف 
  378 228     -   146  467 11  738 2   126 88   901 125  ايسعاة

  412 19     -   130 10     -     -     -   282 9   ابيصا سندايف ادلااة 
سندايف  كااملة ادلااة ابلره  

  360 23   319 1   223 13     -     -     -   818 8  العقاةل 
  640 77  857 8 499 3 432 - 461 34 391 30 سندايف نكدوة حماف ايف

  349 2  - 349 2 - - - - لائدايف اثنةة أخرى
  (410)  (410) - - - - - اسة قا  الرسام

        
  105 958   049 13   596 34   749 56  784 30  735 187   192 635  جمموع الصكوك

 
 

 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 Aaa Aa A Baa NR الصك

 تصنيف
Moody’s / 

S&P P-1/A-1 
 على املدى القصري

اجملموع حبسب 
 الصك

         
 699 119  574 7     -   473 34   511 35   141 42     -  الشر ايف سندايف 

 345 231    -   516 3     -     -   633 38   196 189  الا االيف احلكااملة
 997 238    -     -   200 3   574 5   454 7   769 222  السندايف احلكااملة

سندايف  كااملة ادلااة ابلره  
 329 27  800 2   127 11     -     -     -   402 13  العقاةل 

ادلااة  جتاةوة سندايف  كااملة
 685 3  417 3     -     -     -     -   268  ابلره  العقاةل

سندايف  كااملة ارناطة مبؤشرايف 
 995 203    -   156   862 15   961 2   201 78   815 106  ايسعاة

 847 65  893 1   355 2   477     -   142 42   980 18  سندايف نكدوة حماف ايف
 (401) (401) - - - - - اسة قا  الرسام

        
 496 890 283 15 154 17 012 54 046 44 571 208 430 551 جمموع الصكوك

 
  



91 C 2023/6 A 

 
 خماتر السيولة

اللةعااايف ايالملة الن وةمل وسوووواوةنا خماطر السووووملالة هي خماطر أ  اين مة سووووةااجه صووووعانة يف الافا، ابلةعاااهتا ايروو ة اب 22-23
ل  طروق وسوووكململ اوالب وقدوة أز أصوووا  االملة أخرى. زوةمل إداةا خماطر سوووملالة اين مة ابلدةجة ايز  لكش أسووواح  ل صوووندز  

  فإ  خماطر لنداا وةافر ايااا  زابلةا لماًاالكش  دا. زابلنسوووووة إ  الناناج ايما  ا  خاةج ايملعاوملةا ميك  أ  وةمل االلةعام 
السوووووملالة أصووووو ر نكثص. زابلنسووووووة لكناناج العادلا فإ  ايملعاوملة لكش أسووووواح االلةمادايف لة مل الننقايف وضوووووم  أ  الننقايف 

وة،ازل اصادة الدخل يل سنةا زوضم  واقعايف الةدفقايف النقدوة الشنروة أ  لدى اين مة وقد  امٍل لند ال كو لة  ملة  ال
قعة لند ظناةها. زل زا لكش  ل ا إباكا  صندز  ةأح ايا  العاال ز ساب اال ةملاطي اخلا  أ  الننقايف الةش ملكملة ايةا 

ا االملة لك ساب العاما لكش أساح السدادا لةماول ايصرزفايف إ  أ  وةمل حتصملل االش ا ايف ايقرةا لكمملعاوملةا زيف وقداا سكنً 
ممملة ةص ايدةجة يف ايملعاوملة. زوافر ايملعاوملة اجملةمعة لصندز  ةأح  ا   ا  هنام وقكوايف سكوملة يف العم يف زاالجتاهايف الةض

ا. زالسووملاسووة الةعاقدوة ايا  العاال ز سوواب اال ةملاطي اخلا  ا ةملاطي سووملالة لكناناج العادل لكمن مة يدا شوونر زا د وقرووً 
 االسوووووووة قاقايفزوعر  ا دز  أدانه نملا  ا ا  الناواةا. وااً  30لكل ا  احلسووووووواابيف الدائنة زايدونة لكمن مة هي يف ةضوووووووا  

 : 1-22ايالملة لكمن مة الااةدا يف اي   ة   لةعااايفل
 

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

      
 - - - 016 250 016 250 احلساابيف ايسة قة الدف  زال ا مايف

  814 35   74   16   274 3   178 39  ايف ايخرىااللةعاا
 - - -  836 6   836 6  أخرى -االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني 

 - - -  378 2   378 2  ايشةقايف
 298 408 262 504 16 74 35 814 

ختض  لكةقملململ  –االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني 
  408 50   781 539 1  اال ةااةل

ل ط ع لكش ااجع  27-13ةاج  اي   ة 
االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني يف 

 اين مةا اعنًا لننا ابلقملمة اإلإملة
 814 35 74 16 912 312 189 838 1 االلتزامات املاليةإمجايل 

 
 خماتر أسعار الفائدة

ئة وق ةا لةؤثريف قملمة احلاف ايف االسوووووةثماةوة لكش الن ا الةا  امب لا  ا  اةاسوووووط سوووووعر النائدا ايرجح ألكش أز أقل 22-24
 ايوي يف حتكملل احلساسملة:
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 زايدة/)نقصان( 
 يف نقطة األساس

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 (518 5) 100 حمةنا هبا لكةداز  الة،اةل

  518 5 (100) هبا لكةداز  الة،اةلحمةنا 
  

 (128 31) 100 االسةثماةايف ايةا ة لكومل 
 128 31 (100) االسةثماةايف ايةا ة لكومل 

 
 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 زايدة/)نقصان( 
 يف نقطة األساس

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 (681 4) 100 الة،اةل حمةنا هبا لكةداز 

  681 4 (100) حمةنا هبا لكةداز  الة،اةل
  

 (214 33) 100 االسةثماةايف ايةا ة لكومل 
 214 33 (100) االسةثماةايف ايةا ة لكومل 

 
 خماتر سعر صرف العمالت األجنبية

لثانةة الدخل ايةا ة لكومل  الن هي اسووووووووةثماةايف اين مة ابلعم يف ايجنوملة يف  اف ايف االسووووووووةثماةايف ا ململ وةمل حتاط  22-25
 2021دوسووووووووووووومن  ووواوا  ايز   31الملاةز الووودزالة اياروكي يف  ن ص الووودزالة اياروكي إ  الملاةز. زلا  وووا  اعووود  صووووووووووووورمل

 ي:يف ايائة لةؤثريف قملمة احلاف ايف االسةثماةوة ايقااة ابلملاةز  ما وك 5ألكش أز أقل ننسوة  2020دوسمن  اوا  ايز   31 زيف
  2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 الزايدة/)النقصان(
 يف سعر صرف الدوالر األمريكي/اليورو

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 (723 16) 5% االسةثماةايف ايةا ة لكومل  نالدخل الثانت فقطو
 723 16 (5%) االسةثماةايف ايةا ة لكومل  نالدخل الثانت فقطو

 
  2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 الزايدة/)النقصان(
 يف سعر صرف الدوالر األمريكي/اليورو

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 (415 15) 5% االسةثماةايف ايةا ة لكومل  نالدخل الثانت فقطو
 415 15 (5%) االسةثماةايف ايةا ة لكومل  نالدخل الثانت فقطو
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 خماتر أسعار األسهم
ألكش أز  2020دوسووووومن  اوا  ايز   31زيف  2021دوسووووومن  اوا  ايز   31سوووووا  ايسووووونمل يف  ت خماطرلا  او 22-26

 يف ايائة لةؤثريف قملمة  اف ايف االسةثماة ابيسنمل  ما وكي:  10أقل ننسوة 
  2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )النقصان( / الزايدة
 يف خماتر سوق األسهم

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 311 32 10% االسةثماةايف ايةا ة لكومل 
 (311 32) (10%) االسةثماةايف ايةا ة لكومل 

 
  2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 )النقصان( / الزايدة
 ميف خماتر سوق األسه

  / التأثري على الفائض
 )العجز(

   
 118 33 10% االسةثماةايف ايةا ة لكومل 
 (118 33) (10%) االسةثماةايف ايةا ة لكومل 

 
 اإلبالغ عن القطاعات: 23 املالحظة

سوووووووواابيف  ايف الةقاةور ايالملة إ  ايدور العام زايجنعا الرائسووووووووملةا يف جعأو ا احلسوووووووواب العام زاحل لماًااوقدم اين مة  23-1
 الصكةا ز ساابيف ايااوة زنراناج ايامل اية دا اإلحلائي. 

إ   ازوسوووةمدم ايوالب الن وةكقاها اين مة يف اا وةعكق ابحلسووواب العام زاحلسووواابيف  ايف الصوووكة لةننمل  زالوة اين مة اسوووةنادً  23-2
 مل متاوكنا ل  طروق االش ا ايف ايقرةا. نراناج العمل ال ل ودلمل االلةمادايف الن زافقت لكملنا الدز  ايلضا، زوة

زوسةمدم ايوالب الن وةكقاها اين مة يف اا وةعكق حبساابيف ايااوة زنراناج ايامل اية دا اإلحلائي لةننمل  زالوة اين مة  23-3
ل الملة ا  الوكدا ا ا إ  أوشووووووووو ة ايشووووووووواةو  احملددا ابإليلوووووووووافة إ  نراناج العملا زوةمل متاوكنا ل  طروق ايسوووووووووايايف ااسوووووووووةنادً 

 زان مايف أخرىا زيف إطاة ال وملوايف ايش  ة ني اين مايف ا  نراناج ايامل اية دا اإلحلائي. 
 ا وي 7.9دزالة أاروكي ن ا وي 14.5ا اشووووو يف اين مة نقملمة 2021دوسووووومن  اوا  ايز   31زلكسووووونة اينةنملة يف  23-4

و 2020 لام دزالة أاروكي يف ا وي 11.6دزالة أاروكي ن ا وي 9.4زنقملمة  و لك سووووووووووووواب العام2020دزالة أاروكي يف لام 
 الداخكي.  ا لك صا  لكش ايمةككايف زاآللملايف زايعدايف ل سةمداملكش الةاا  حلساب ايااوة زنراناج ايامل اية دا اإلحلائي

سوواسوويا االلةعااايف ةص ايمالة ايروو ة خب ة نشووكل أ زميثل الع،ع اي ا مل يف احلسوواب العام زاحلسوواابيف  ايف الصووكة 23-5
ا جع، ةص اننق ا  االشو ا ايف ايقرةاا مبا يف  ل  ايااا  ايسوةكمة زاحلسواابيف الة  ملة ال وملة نعد اخلداةا زوقانل  ل  جعئمل  

 ايسة قة القوض ا  الدز  ايلضا،ا لملةمل اسةمداانا لةكوملة اال ةملاجايف الةش ملكملة يف ايسةقول. 
زميثل النائض اي ا مل يف إطاة  سوووووووووووووواابيف ايااوة زنراناج ايامل اية دا اإلحلائي ا ع، ةص ايننق ا  ايسووووووووووووووايايف  23-6

 ال الملة ل سةمدام يف اال ةملاجايف الةش ملكملة ايةعكقة ابيشاةو  ايسةقوكملة. 
ا لكش أسوووووووووووواح 2020يز  دوسوووووووووووومن  اوا  ا 31زيف  2021دوسوووووووووووومن  اوا  ايز   31 شووووووووووووع اير ع ايا  يف  23-7

 إ  61-2لةعك   ثص الةعدو يف احلسوووووووووانملة ايايلووووووووو ة يف اي   ايف  2020ا  إلادا ا ةسووووووووواب نملاانيف لام  الق الايفا
 ها  ما وكي:  ا2-65
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 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 
  حساب األمانة احلساب العام

 
 اجملموع ج اإلمنائي لألمم املتحدةوالربانم احلساابت ذات الصلة

    

      األصول

      األصول احلالية

  113 494 1  380 060 1  733 433  ايوالب النقدوة زاا وعادهلا

  666 625  666 625 - االسةثماةايف زالصكام ايالملة ايشةقة

 583 135 1 850 974 733 160 ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة

  699 3 - 699 3 يسة قايف ا  اعاا يف الصرملا

  911 57 206 18 705 39 ايدفالايف ايسوقة زايصا  احلالملة ايخرى

  586 14 008 14 578 قاائمل ا رد

  638 448 2 693 110 3 331 558 

    األصول غري املتداولة

  530 667  -  530 667  االسةثماةايف

 238 912 820 911  418 الةوادلملةايسة قايف ا  ايعاا يف ةص 

  656  -  656 ايدفالايف ايسوقة زايصا  ةص ايةدازلة ايخرى

 864 40 322 11 542 29  ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف

 434 6 456 978 5 ايصا  ةص ايادوة

  704 124 923 598 1 627 722 

     

  280 959 4 708 616 3 572 342 1 جمموع األصول

     

    االلتزامات

    االلتزامات احلالية

  029 46  910 6  119 39 احلساابيف ايسة قة

  987 203  510 149  477 54  الننقايف اي ا مة

  225 375  818 342  407 32 االدفعايف ايسةكمة اسوقً 

  378 2  -  378 2 الصكام ايالملة ايشةقة

  717 74 -  717 74 ايف اياظنيااللةعااايف ايةعكقة ابسة قاق

  596 -  596  االلةمادايف

  365 3 -  365 3 االلةعااايف احلالملة ايخرى

  207 059  499 238  706 297  

    االلتزامات غري املتداولة

 373 489 1  - 373 489 1 االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني

 814 35  - 814 35 االلةعااايف ةص ايةدازلة ايخرى

  1 525 187 - 1 525 187 

     

  484 231 2 238 499 246 732 1 جمموع االلتزامات

     

  796 727 2 470 117 3 (674 389) صايف األصول

    

    األسهم

 761 578 2 472 117 3 (711 538) النائض  نالع،عو اي ا مل

 035 149 - 035 149 اال ةملاطي

     

  796 727 2 470 117 3 (674 389) األسهم/ )العجز( جمموع
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 )معاد احتسابه( 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

  حساب األمانة احلساب العام 

 

والربانمج اإلمنائي  احلساابت ذات الصلة
 لألمم املتحدة

 اجملموع

    

      األصول

      األصول احلالية

  999 277 1  583 897  416 380  الب النقدوة زاا وعادهلاايو

  333 589  199 588 134 1 االسةثماةايف زالصكام ايالملة ايشةقة

 504 906 671 734 833 171 ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة

 362 5  3 359 5 ايسة قايف ا  اعاا يف الصرمل

 838 55  160 18  678 37 يخرىايدفالايف ايسوقة زايصا  احلالملة ا

 370 15 961 14 409 قاائمل ا رد

  596 829 2 253 577 2 850 406 

    األصول غري املتداولة

 398 631 - 398 631  االسةثماةايف

 669 869 216 869 453 ايسة قايف ا  ايعاا يف ةص الةوادلملة

  416 - 416 ايدفالايف ايسوقة زايصا  ةص ايةدازلة ايخرى

 480 38 643 11 837 26  ايمةككايف زاينشآيف زايعدايف

 973 6 598 375 6 ايصا  ةص ايادوة

  665 479 881 457 1 546 936 

     

 342 397 4 034 135 3 308 262 1 جمموع األصول

     

    االلتزامات

    االلتزامات احلالية

 723 34  - 723 34 احلساابيف ايسة قة

  388 189  507 151  881 37  الننقايف اي ا مة

 543 329 028 302  515 27 االدفعايف ايسةكمة اسوقً 

 296 72 - 296 72 االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني

 212 - 212  االلةمادايف

 675 3 - 675 3 االلةعااايف احلالملة ايخرى

  176 302 453 535 629 837 

     املتداولةااللتزامات غري

 339 453 1 - 339 453 1 االلةعااايف ايةعكقة ابسة قاقايف اياظني

 029 36 - 029 36 االلةعااايف ةص ايةدازلة ايخرى

  1 489 368 - 1 489 368 

     

 205 119 2 535 453 670 665 1 جمموع االلتزامات 

     

 137 278 2 499 681 2 (362 403) صايف األصول

    

    األسهم

 089 141 2 499 681 2 (410 540) النائض  نالع،عو اي ا مل

 048 137 - 048 137 اال ةملاطي

     

 137 278 2 499 681 2 (362 403) جمموع األسهم/ )العجز(
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ا لكش 2020دوسوووومن  اوا  ايز   31زيف  2021دوسوووومن  اوا  ايز   31 شووووع ايدا، ايا  لكسوووونة اينةنملة يف  23-8
 61-2لةعك   ثص الةعدو يف احملاسوووووملة ايايلوووو ة يف اي   ايف  2020ا  إلادا ا ةسوووواب نملاانيف لام  أسوووواح الق الايفا

 ها  ما وكي:  ا65-2إ  
 

 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 حساب األمانة  احلساب العام   

 لربانمج اإلمنائي لألمم املتحدةوا واحلساابت ذات الصلة  اجملموع
    

    اإليرادات

    اإليرادات من املعامالت غري التبادلية

  384 505  -  384 505 وقملململ الدز  ايلضا، يف إطاة الناناج العادل
  954 540 1  691 435 1  263 105 ايسايايف ال الملة

  564 73  395 4  169 69 اإلورادايف ةص الةوادلملة ايخرى
 679 816  1 440 086  2 119 902  
    

    اإليرادات من معامالت الصرف

  269 8  311  958 7 إورادايف الصرمل
 7 958  311  8 269  
    
    

  171 128 2  397 440 1  774 687 إمجايل اإليرادات
     

    النفقات 

  799 436  276 114  523 322 الةكالملع ايةعكقة ابياظني
  861 364  805 228  056 136 االسةشاةوا 

  463 46  693 36  770 9 وكالملع السنر
  126 11  084 5  042 6 ه م ايصا  ال اوكة ايجل زاسةن  نا زايلم    قملمةناإ

  023 35  236 27  787 7 ونقايف الةدةوو
  794 372  356 259  438 113 اخلداايف الةعاقدوة 

  428 106  038 87  390 19 ايدفالايف الة اوكملة ايخرىاينح ز 
 667 245  176 212  491 33 الكاالم زايااد االسةن  ملة ايخرى

 848 52 165 32  683 20 الننقايف ايخرى
    

 009 672 1 829 002 1 180 669 إمجايل النفقات
     

    اإليرادات والنفقات غري التشغيلية

 800 16 132 668 16 ةثماةإورادايف االس
 (684 8) (595 1) (089 7) أةاب    نخسائرو النقد ايجنيب

 (422 26) (132) (290 26) إورادايف   نونقايفو الةماول
 (184) - (184) اإلورادايف  نالننقايفو ةص الةش ملكملة

     
 (490 18) (595 1) (895 16) إمجايل اإليرادات واملصروفات غري التشغيلية 

    
  672 437  973 435 699 1 الفائض
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 )معاد احتسابه( 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
  حساب األمانة  احلساب العام   

 اجملموع والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة واحلساابت ذات الصلة 

    

    اإليرادات

    ادليةاإليرادات من املعامالت غري التب

  554 484 -  554 484 وقملململ الدز  ايلضا، يف إطاة الناناج العادل

  018 274 1  717 168 1  301 105 ايسايايف ال الملة

  052 73  344 3  708 69 اإلورادايف ةص الةوادلملة ايخرى

 659 563 1 172 061  1 831 624  

    

    اإليرادات من معامالت الصرف

 210 6 311 899 5 الصرملإورادايف 

 5 899 311 6 210 

    

    

  834 837 1  372 172 1 462 665 إمجايل اإليرادات

     

    النفقات 

  433 418  236 104  197 314 الةكالملع ايةعكقة ابياظني

  119 302  195 203  924 98 االسةشاةوا 

  753 37  535 29  218 8 وكالملع السنر

  969 10  506 4  463 6 ايصا  ال اوكة ايجل زاسةن  نا زايلم    قملمةناه م إ

  877 23  046 20  831 3 ونقايف الةدةوو

  943 385  789 263  154 122 اخلداايف الةعاقدوة 

  607 92  794 84  813 7 اينح زايدفالايف الة اوكملة ايخرى

  253 236  652 200  601 35 الكاالم زايااد االسةن  ملة ايخرى

 053 38 387 17 666 20 الننقايف ايخرى

    

 007 546 1 140 928 867 617 إمجايل النفقات

     

    اإليرادات والنفقات غري التشغيلية

 363 28 212 8 151 20 إورادايف االسةثماة

 738 13 340 2 398 11 أةاب    نخسائرو النقد ايجنيب

 (454 37) (212 8) (242 29) لةماولإورادايف   نونقايفو ا

 572 - 572 ةص الةش ملكملة والننقايف  ن اإلورادايف

     

 219 5 340 2 879 2 إمجايل اإليرادات واملصروفات غري التشغيلية 

    

 046 297 572 246  474 50 الفائض
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  شف اخلامس(كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )الك  :24 املالحظة
ا يودأ ايسوواح النقدل ايعد  لكم اسوووةا وةمل وسوو،ملل لكملنا لكش أسوواح وقدل اعد . ززفقً وةمل إلداد ايملعاوملة زاياافقة  24-1

اخلداايف. زوصوووووووونع الننقايف حبسووووووووو اينااب لكش الن ا احملدد  زأالدخل زالننقايف لنداا وكا  هنام الةعام لشوووووووورا، الوضووووووووائ  
ززافق اجملك  لكش والو  ايملعاوملووة  2019 13اج العموول. زمتووت اياافقووة لكش اسوووووووووووووةاى ايملعاوملووة يف قراة ايؤمتر زاياافق لكملووه يف نران

. زمتثل ايملعاوملة ايعةمدا 2019يف دوسوومن  اوا  ايز   2021-2020حبسووو اينااب يف الةعدو يف لكش نراناج العمل زايملعاوملة 
ا زوافر الةماول ال لم 2021دوسووووووووووووومن  اوا  ايز   31إ   2020وناور  اوا  الثاين  1االلةمادايفي لكن ا ايالملة ا   يصوووووووووووووايف

يف ه ه الاثملقة الننقايف ايسووو،كة يف  سووواب ايااوة ز سووواب نراناج  الثاينيوشووو ة الناناج العادل لكمن مة. زورد يف الكشوووع 
لسووووووونةيا وسوووووووةند ايملعاوملايف ايعرزيلوووووووة يف الكشوووووووع اخلاا  لكش  ايامل اية دا اإلحلائي. زمبا أ  ايملعاوملة ايعةمدا و  ي ف ا االملة

يف ايائة ا  املعاوملة ف ا السووووووووووونةي. زمتثل الننقايف النعكملةا الن ألديف لكش أسووووووووووواح ون  ايملعاوملةا  50ايملعاوملة يالةقاميملةي ننسووووووووووووة 
 ايعد  لكم اسوة. لكش ايساح النقدل 2021دوسمن  اوا  ايز   31الننقايف النعكملة لكسنة اينةنملة يف 

 
 التوفيق بني املبالغ الفعلية القابلة للمقارنة وكشف التدفقات النقدية

يودأ االسووة قا  احملاسوويبا وةمل وسوو،ملل اإلورادايف زالننقايف  امت إلداد الكشووامل ايالملة لكش أسوواح االسووة قا . زفقً  24-2
لملة اسووووةنادا إ  طوملعة ايعاا يف. زوةمل،ة ل ل ا فإ  لند  دزن ايعاا يف. زابإليلووووافة إ   ل ا وةمل وصوووونملع الكشووووامل ايا
نة اينةنملة يف  نة اينةنملة 2021دوسوووووووووووووومن  اوا  ايز   31أسوووووووووووووو  ايملعاوملة زايسوووووووووووووو  احملاسوووووووووووووووملة خمةكنة. زلكسوووووووووووووو ا زالسوووووووووووووو

والب النعكملة الااةدا الةافملق ني ايوالب النعكملة ايعدا لكش ون  أساح ايملعاوملة اينق ة زاي مت ا2020دوسمن  اوا  ايز   31 يف
لةعك   ثص الةعدو يف  2020ا  إلادا ا ةسوووووووووووووواب نملاانيف لام ا يف  شووووووووووووووع الةدفقايف ايالملة. زورد ه ا الةافملق يف اا وكي

 :65-2إ   61-2احملاسوملة ايايل ة يف اي   ايف 
 2021ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل 
     

 686 679    -  - 686 679 ايوالب النعكملة القانكة لكمقاةوة
 (187 15)    -  - (187 15) النرز  ايساسملة

 (690 437 1)    -  (358 57) (332 380 1) فرز  طروقة العر 
 305 989    -  -  305 989  فرز  الكملاانيف

     
 114 216    -  (358 57) 472 273 ليةاملبلغ الفعلي على كشف التدفقات املا
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 (معاد احتسابه) 2020ديسمرب/كانون األول  31 )آبالف الدوالرات األمريكية(
 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل 
     

 059 533    -  - 059 533 ايوالب النعكملة القانكة لكمقاةوة
 350 70    -  - 350 70 النرز  ايساسملة

 (690 231 1)    -  722 1 (412 233 1) ة العر فرز  طروق
 380 908    -  - 380 908 فرز  الكملاانيف

     
 099 280    -  722 1 377 278 املبلغ الفعلي على كشف التدفقات املالية

 
انكة لكمقاةوة حتدن النرز  ايساسملة نسوو االخة فايف ني أساح االسة قا  ايعد  ال ل ودلمل ايوالب النعكملة الق 24-3

 ا  ايملعاوملةا زأساح االسة قا  الدالمل لككشامل ايالملة. 
 السانقة. زقد ظنريف النرزقايف يف الةاقملت ا  مشل الةدفقايف ايالملة هل ه السنة لكننقايف ايدةجة يف ايملعاوملة لكن ا 24-4
صووووونملع ايعةمدا لعر   شوووووع زقد وشوووووؤيف النرز  يف طروقة العر  نسووووووو االخة فايف يف أسوووووالملو الةنسوووووملق زالة 24-5

الةدفقايف ايالملة ز شوووووع ايقاةوة ني ايملعاوملة زايوالب النعكملةا مبا يف  ل  اسوووووةمدام سوووووعر صووووورمل ايملعاوملة يف  شوووووع ايقاةوة ني 
ملة. زونشووووؤ ايملعاوملة زايوالب النعكملة. زوشوووومل النرز  يف طروقة العر  أوضووووا وك  الناملة ل  أوااع العمكملايف ةص ايدةجة يف ايملعاو

أهمل لنصوور لنرز  طروقة العر  ل   قملقة أ  اإلورادايف لملسووت ادةجة يف ايملعاوملة. زابإليلووافة إ   ل ا وةمل إدةاج القكملل ا  
 أوش ة االسةثماة يف املعاوملة اين مة يف  ي أهنا ال وشمل أل أوش ة متاوكملة. 

  ايااا  يةرا  الةقاةور ايالملةا زلك  ال وةمل إدةاجنا ونشؤ فرز  الكملاانيف نسوو  قملقة أوه وةعي اإلن غ ل  ململ 24-6
يف ايملعاوملة الننائملة ايعةمدا. فعكش سوووووووووملل ايثا ا ال وةمل وضوووووووومي  سوووووووواابيف ايااوة زالناناج اإلحلائي ل امل اية دا يف ايملعاوملة 

 الننائملة ايعةمداا زلك  وةمل وقدمينا يف ه ه الكشامل ايالملة. 
 

 بني امليزانية واملبالغ الفعليةحتليل التباينات 
كة متثل النرز  ا اهروة ني ايملعاوملة ايعةمدا زايملعاوملة ايعدلة ايوالب الن مت ور ملكنا ا  ف ا السنةي السانقة زايوالب اير  24-7

الملة مبسووووةاايف اسووووةمدام العااال الة زدفعت .2021لام ني اينااب اين،عا يف نقل اللمكملايف ابإليلووووافة إ  ا 2022إ  العام 
  2021-2020كن ا لوننملوو  نراناج لموول اين مووة زايملعاوملووة ز : نأو اسووووووووووووووةاايف ايملعاوملووة ايعةموودا؛ نبو 2021 لووام ايملعاوملووة يف

 و.C 2023/8ز FC 191/6ز FC 188/5ز FC 185/9ز FC 185/8 الااثئقن
وعظ  اروكي اقوواةوووة ابيملعاوملووة يالةقاميملووةي اينق ووةا ممووادزالة أ ا وي 59.3نقملمووة  ألكش ووا  اإلونووا   2021يف لووام ز  24-8

. زورج  ايز لادا ا  السوووونة  ألكشا  ف ا السوووونةي  الثاوملةيف ايائة. زوكا  اإلونا  يف السوووونة  112.52إونا  إملا  ننسوووووة 
قائي لكافاةايف داخل ايقسوووواما ا إ  إداةا ايملعاوملة لكش أسوووواح  ل سوووونةي لكش  سوووواب اإلجرا،ايف اثل ال  ملل الةك ل  جعئمل  

ابلة االيف يف الةننمل  الن  اأوضووووووً  2021 ما  ثر اإلونا  يف لام ل  طروق ايمصووووووصووووووايفا إ  السوووووونة الثاوملة ا  الن ا ايالملة.  
ا  ملث قاات ز دايف اين مة زايكاوو ايملداوملة نةكململع إجرا،اهتا زإجرا،ايف لمكنا ا  خ    جملل 2020وشووووووووووؤيف يف لام 

 .19-نسوو جائ ة  افملد 2021نعض ايوش ة ايم ط هلا إ  لام وننمل  
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 الااثئقن. لننا االجتاهايف ايةاقعة لكل سووونةي الن مت إن غ  نة ايالملة 2021زوةو  اإلونا  حبسوووو أنااب ايملعاوملة يف لام  24-9
FC 185/8 زFC 185/9 زFC 188/5 زFC 191/6 زC 2023/8ا ورجش الرجاع إ  لكش ف ا السوووووووووووووونةي. زل ط ع و

دوسووووووووومن  اوا  ايز   31 شوووووووووع ايقاةوة ني اوالب ايملعاوملة زايوالب النعكملة لكن ا ايالملة اينةنملة يف   -الكشوووووووووع اخلاا  ألع 
 أل ه. 2021

 اعد  ها النر  ني ايملعاوملة اينق ة زصايف 2021ا ل ل ا فإ  اسةاى اسةمدام ايملعاوملة  ممل  اينااب يف لام ززفقً  24-10
 اإلونا  يف ايملعاوملة لكش الن ا الةا : 

يايسوووووووووووووواية يف القضووووووووووووووا، لكش ا اع زاوعدام ايا  ال  ائي  1صووووووووووووووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  نكب و1ن
 ا وي 47.6 يف ايائة ا  ايملعاوملة اينق ة الن ووكب 111.28دزالة أاروكيا أل   ا اكمل 53.0الة  وةي  زسوووووا،

ايز  لووواب اايوشوووووووووووووو ووة ايم ط هلووا يف ا  وقوودم  2021لاديف اعووداليف اإلونووا  يف لووام ز  .روكيدزالة أا
 نشكل ارٍ  لة قملق أهدامل ف ا السنةي؛

يجعل العةالة زال اابيف زاصوواود ايإام أ ثر إوةاجملة زاسووةدااةي  2نكب صووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  و2ن
 دزالة أاروكي؛ ا وي 104.9يف ايائة ا  ايملعاوملة اينق ة الن ووكب  114.68دزالة أاروكيا أل   ا اكمل 120.2

 ؛2021الثاين يف لام  وابيف إطاة ال زمت وسرو  الةننمل 
دزالة أاروكيا  ا وي 40.7ياحلد ا  النقر يف ايناطق الرونملةي  3نكب صوووووووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  و3ن

الوداوة الو ملئة زلكش الرةمل ا   دزالة أاروكي؛ ا وي 36.7ايملعاوملة اينق ة الن ووكب يف ايائة ا   110.81أل 
وقودم لمول اين موة لك وّد ا  النقر يف اينواطق الرونملوة يف لوام ا 19-نسووووووووووووووووو جوائ وة  افملودا 2020يف لوام 

 ؛ ما ها خم ط لهحنا حتقملق اقاصد ف ا السنةي   2021
دزالة   ا اكمل 67.2زفعالملةي  يمتكي و مل لةالملة زة ائملة أ ثر مشااًل  4يملعاوملة لكواب نكب صووووووايف اعد  اإلونا  يف ا و4ن

زنعد الة سنايف العايملة  .دزالة أاروكي ا وي 58.3يف ايائة ا  ايملعاوملة اينق ة الن ووكب  115.42أاروكيا أل 
لةمكي و مل لةالملة  2021 لام يف 4ا قاات اين مة نةسووووووووووووورو  لمكنا مباجو الواب 19-ايروو ة جبائ ة  افملد
 دا القدةايف زالونملة الة ةملة ال لاة لةافص الدلمل ل  نعد؛از نا،اا زل  زة ائملة أ ثر مشااًل 

يلادا قدةا سووووول العملا لكش الصووووماد أاام الةندودايف زايلاايفي  5نكب صووووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  و5ن
 .دزالة أاروكي ا وي 28.3يف ايووائووة ا  ايملعاوملووة اينق ووة الن ووكب  125.81دزالة أاروكيا أل  ا وي 35.6

يف لام ا  ايزلاايف الناشووووئة زمتت ااا،اةه لمل اين مة يف جما  الصووووماد نشووووكل  وص  لادا 2021زخ   لام 
 زألاة ا راد؛ 19-ألاةي اةعاانةي: جائ ة  افملد ا  2020

يا ادا الةقنملة زاإل صوووووووا،ايف زاياايلووووووومل  الشوووووووااكة نو ص ايناخا  6اوملة لكواب نكب صوووووووايف اعد  اإلونا  يف ايملع  و6ن
يف ايائة ا  ايملعاوملة  124.49دزالة أاروكيا أل   ا اكمل 29.0زايسووووووووووازاا ني ا نسوووووووووويا زاحلا مةا زالة  وةوي 

خم ط لووه. ا  مووا ه  2021يف لووام  اإلونووا  زلاديف اعووداليف .دزالة أاروكي ا وي 23.3اينق ووة الن ووكب 
 ا وي 8.5الصووووندز  اةعدد الةمصووووصووووايف الوالب زوععى أحلاط اإلونا  الااةدا يف ه ا الواب إ   د  وص إ  

 دزالة أاروكي زال ل مت إدةاجه يف ايملعاوملة يف الواب السادح زختصملصه ل هدامل االس اومل،ملة؛
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يف ايائة  101.73دزالة أاروكيا أل  ا وي 39.3ي لملةيالةا  8نكب صووووووووووووووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  و7ن
ايا  يف ه ا الواب ونقايف إيلوووووافملة  ايدا،زوةضوووووم   .دزالة أاروكي ا وي 38.6ايملعاوملة اينق ة الن ووكب  ا 

 لدلمل وعدد الك ايف؛
 كيا ألدزالة أارو  ا اكمل 26.2يوكنالاجملوووا ايعكااوووايفي  9نكب صووووووووووووووووايف اعووود  اإلونوووا  يف ايملعاوملوووة لكوووواب  و8ن

زمت اسووووووووووووووةئنامل العمل ايم ط له  .دزالة أاروكي  ا اكمل 17.1يف ايائة ا  ايملعاوملة اينق ة الن ووكب  153.39
ا  ملث مت ختصوووووووووملص ايسووووووووووقملة 2020اقاةوة نعام  2021زوسووووووووورو  زوصوه نشوووووووووكل  وص يف ه ا الواب يف لام 

. زوةؤثر 19- افملد  نعد نعد نداوة جائ ةل وشوو ة الدالمة السووةمراةوة لمل اين مة يف ظل ظرزمل العمل ل  
ابلة ملصايف يف والو  ايوالب ايسوووووووووو دا ا  ايشوووووووووواةو  نعد وننمل  حلا ج  اأوضووووووووووً  9الننقايف ايةكودا مباجو الواب 

 ؛اس داد الككنة ا دود لكمشاةو  ا دودا
دزالة  ا وي 32.5 جملهيةا الشوووووووووووووورامل ز اإلن مة ز ايي ا مة  10نكب صووووووووووووووايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب  و9ن

زوكوووديف اين مووة  دزالة أاروكي؛ ا وي 30.3يف ايووائووة ا  ايملعاوملووة اينق ووة الن ووكب  107.21أاروكيا أل 
ا اثل ايوادةايف ايؤسوووووووسوووووووملة  ايف ايزلاوة العالملةا مبا يف  ل  ونقايف 2021ونقايف إيلوووووووافملة خم ط هلا يف لام 
 حتسي وعدد الك ايف زإوةاج الااثئق؛

 102.89 دزالة أاروكيا أل ا وي 31.7يإداةا  نؤا زفعالةي  11نكب صايف اعد  اإلونا  يف ايملعاوملة لكواب ز  و10ن
نشوووكل ةئملسوووي  11زوةؤثر اإلونا  يف الواب  دزالة أاروكي. ا وي 30.8ايائة ا  ايملعاوملة اينق ة الن ووكب  يف

ود يشوووووووواةو  نعد الةننمل  الةدةجيي لنما ج اسوووووووو داد الةكالملع ا دايةاق  يف والو  ايوالب ايسوووووووو دا ا  اابلة ملص 
 .لكمشاةو  ا دودا

 14ياإلونا  الرأإا يا زالواب  13ينراناج الةعاز  الةقظيا زالواب  7زسوووووملةمل ور ملل ايملعاوملايف ةص ايننقة ا  الواب  24-11
وكة مبا وةماشووووووووش ا  الكاائح ايالملةا زابلةا  فإهنا ال وؤدل إ  السووووووووةمداانا يف الن ا ايالملة ايق ياإلونا  اياظي نشووووووووكل  اال

 وواو  اقانل ايملعاوملة.
 

 األتراف ذات الصلة :25 املالحظة
 ا  جمماع الةعاوضووووووووووووووايف زايكافآيف ياظني اإلداةا الرئملسووووووووووووووملي زةصهمل ا  ااظني اإلداةا العكملاا لكسوووووووووووووونة اينةنملة  25-1
  ما وكي:  2020دوسمن  اوا  ايز   31لسنة اينةنملة يف زا 2021دوسمن  اوا  ايز   31 يف
 

  )آبالف الدوالرات األمريكية(

 جمموعة املوظفني
عدد  عدد األشااص

 املناصب
معاشات التقاعد  االستحقاقات التعويضات

 واخلطط الصحية
القروض غري  جمموع التعويضات

 املسددة
         

2021 4 4 1 103 222 223 1 548 95 
        

2020 5 5 1 047 345 215 1 607 82 
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هنمل خمالا  نةم ملط أوشووووووووو ة اين مة زواجملننا أا  ملث ايدور العاموااب ز ااظنا اإلداةا الرئملسوووووووووملا  همل ايدور العام  25-2
 دز  حتدود الةعململنايف لشما . ا   ادزلة لضاً  194زيلو نا زهمل وة مكا  ايسؤزلملة ل   ل . زوةكا  ايؤمتر ا  

وشومل الةعاوضوايف صوايف ايرووايف زوسواوة اقر العمل. زوشومل االسوة قاقايف الوداليف اثل الةعملي زةصها ا  اينحا  25-3
زإلاانيف اإلجياةا زانح الةعكململا زوكالملع شوووووووو   اياةعة الشوووووووومصووووووووملة. زوشوووووووومل خ ط الةقالد زالصوووووووو ة اسوووووووواية اين مة 

 وةعكق خب ة الةقالد زخ ة الص ة.  اا يف
 ل ا  ااظني اإلداةا الرئملسووملي زأفراد أسوورهمل زةصهمل ا  ااظني اإلداةا العكملاا السووة قاقايف أخرى اا نعد زوةؤهل   25-4

  يف الصووندز  ايشوو م لكمعاشووايف الةقالدوة ا ا ألضووا، لادوالةاظملع ننن  اسووةاى اياظني اآلخرو . زهؤال، ايفراد همل أوضووً 
ال ميك  قملاسووووونا نشوووووكل ااثا  لكش اسوووووةاى النرد أز ا مالايف النرلملةا ياظني ايامل اية داا زمبا إ  ه ه االسوووووة قاقايف 

 وةمل إدةاجنا يف الكشع اي  اة أل ه.  م
كاائح ل زفًقاايقداة لكش  سووووواب االسوووووة قاقايفا اثل اينح الةعكملمملةا ابلقرز  ةص ايسوووووددا ها السوووووكع ايقصووووواد  25-5

  لكش و ا  زاس  ياظني اين مة. . زوةافر اثل ه ه السكعزايو مة اخلاصة ابياظني
 

 املصاحل يف الكياانت األخرى: 26 املالحظة
 

 الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
الهةمام أوشووووئت الشوووووعة ايشوووو  ة ني ان مة اية وة زالعةالة زالا الة الدزلملة لك اقة ال ةوة لكعمل يف اجملااليف  ايف ا 26-1

ايش م ني اين مة زالا الةا لة،نو االلدزاجملة يف ايوش ة زوععوع الةآلة. زن ل ا ونن  الشعوة ايش  ة نرانجًما وعد  ل سنةي 
ابلةشووووازة ني اين مةي. زوةمل إوشووووا، لمكملايف زإداةا الشووووعوة ايشوووو  ة ا  خ   ال وملوايف ايعدلة ني ايدورو  العااي لكمن مة 

وة ايشووو  ة ني اين مة زالا الة الدزلملة لك اقة ال ةوة السوووةمدام الةقنملايف النازوة يف اية وة زالعةالة نال وملوايفو. زوضووو  زالشوووع
ال وملوايف وروملًوا اكعًاا وكةعم مباجوه اين مةا  اباليلوووو  ع ننشوووواط خيضوووو  لسوووومل را اشوووو  ة. زال وعةن الشووووعوة ايشوووو  ة اننصووووكة 

 .زابلةا  فإهنا و عةن لمكملة اش  ة اال وملوايف ايش  ة ايعاوص احملاسوملة الدزلملة لكق اع العاما ا  37يةرا  ايعملاة 
 

 هيئة الدستور الغذائي
ها جممالة ا  ايااصوووووووونايف زاخل اط الةاجملنملة زادزانيف ايماةسووووووووة الن الةمدهتا هملئة الدسووووووووةاة الدسووووووووةاة ال  ائي  26-2

ا هبملئة الدسوووةاة ال  ائي ا ع، اير عل لناناج ايااصووونايف ال  ائملة ايشووو م ني ان مة اية وة  ال  ائي. زمتثل اهلملئة ايعرزفة أوضوووً
زالعةالة زان مة الصوووو ة العايملةا زقد أوشووووؤوه ان مة اية وة زالعةالة زان مة الصوووو ة العايملة حلماوة صوووو ة ايسووووةنك  زوععوع 

يف اهلملئة انةا ة أاام ململ  الدز  ايلضوووووووا، زايلضوووووووا، اينةسووووووووي يف ان مة ايماةسوووووووايف العادلة يف جتاةا اية وة. زالعضووووووواوة 
اية وة زالعةالة زان مة الصووووووووووووو ة العايملة اينةمة ابيااصووووووووووووونايف الدزلملة ل ة وة. زإ  اهلملئة هي وروملو اكعم وكةعم نه اين مةا  

ا  ايعاوص احملاسوووووملة الدزلملة لكق اع  37 ايعملاةل يلوووو  ع ننشوووواط خيضوووو  لسوووومل را اشوووو  ة. زال وعةن اهلملئة اننصووووكة يةرا  
 arius/arcodexaliment-who-http://www.fao.org/fao/العاما زابلةا  فإهنا و عةن لمكملة اش  ة 
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 األحداث بعد اتريخ إعداد التقرير: 27 املالحظة
. زم حتدن وام الةاقمل  لكش ه ه احلسوواابيف أوة زقائ  اادوة 2021 ايز  دوسوومن  اوا  31اتةو  إلداد الةقرور ها  27-1

 ه ه الكشامل. إجيانملة أز سكوملة اسة قة ني اتةو  نملا  ايملعاوملة زاتةو  إصداة الكشامل ايالملة مبا وؤثر لكش
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