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معقجز

محزؼران/قؼقغقم69ادلـؿفقةميفم،مذفرامةظـؿاغلمسشرشريمادلراَجعةمظػرتةماؿؼرؼرماظقضعمادلاظلمظؾؿـظؿةموحملةمساعةمسـماظـؿائجمؼؼدمماظ

م:اظؿؼرؼرمػلمماظيتمُذددمسؾقفاميفاظـؼاطماظرئقلقةموتعّدم.م1922

 م. وضع اظسقوظة واالذرتاطات ادلستحؼًّة يف اظربغاعج اظعادي ماظارتػع ماظـؼدي مظرصقد ماظعادي ميفؾربغاعج

عؾققنمم255.0)مأعرؼؽلمدوالرعؾققنمم126.8ىلمإؼصريةماألجؾماظواالدؿـؿاراتموعامؼعادظفم،م1922محزؼران/ؼقغققم69

ررفمعـم(ممباميفمذظؽمادلؿلخرات)ذرتاطاتمغؿقفةمظؿقلـمععدلماال(م1929مطاغقنماألول/دؼلؿربم62يفممأعرؼؽلمدوالر

 .1922ومم1929يفمساعلماظدولماألسضاءم

 م1922محزؼران/ؼقغققم69ميفماألربعةمظؾكططاإلمجاظقةممبؾغتماالظؿزاعات. شري ادلَؿوَّظة ادلتعؾؼة بادلوزػني تاالظتزاعا

ماخلدعةاظؿغطقةماظطؾقةمبعدماغؿفاءمومتـؾماظؿزاعاتم)عؾققنمشريمممّقظةمم822.3عـفامدوالرمأعرؼؽل،ممعؾققنم2م201.8

اجلزءممؿؿـؾصمعدصقساتمغفاؼةماخلدعةمصـدوقظة،مأعامحلاباتمعـماالظؿزاعاتمشريمادلؿقًّملأعرؼؽمدوالرمعؾققنم056.9

ماظؿغطقةماظطؾقةمبعداظؿزاعاتمممتقؼؾغؼصمؼشؽؾمالمؼزالممو(.مدوالرمأعرؼؽلعؾققنمم58.3شريمادلؿقَّلمواظؾاظغممادلؿؾؼل

،مدقفمبشؽؾمطاعؾمػذهماخلططمعـمأجؾممتقؼؾوم.اظصـدوقماظعامطؾريميفممسفزمػقؽؾلموجقدميفممدؾؾاماغؿفاءماخلدعة

ماظؿغطقةماظطؾقةمبعداظؿزاعاتممؿؿقؼؾدـةمظم69دلدةمممدـقؼامإضاصقةعؾققنمدوالرمأعرؼؽلمم28.05تؽقنمػـاكمحاجةمإىلم

م.معدصقساتمغفاؼةماخلدعةمدـةمظؿؿقؼؾمصـدوقم25دلدةممدـقؼامإضاصقةعؾققنمدوالرمأعرؼؽلمم5215وماغؿفاءماخلدعة،م

 معؾققنم652.0،م1922محزؼران/ؼقغققم69ميفمطقؼؾةماألجؾاظمضقؿةماالدؿـؿاراتمبؾغت. االدتثؿارات اظطوؼؾة األجل

ماغؿعاذايفمغػسماظقضتمموػقمعامميـؾم(1929مطاغقنماألول/دؼلؿربم62يفممأعرؼؽلمدوالرعؾققنمم623.0)مدوالرمأعرؼؽل

مإضاصقاميفماظؼقؿة مزادتمم.أعرؼؽلمدوالرعؾققنمم025مضدرهمومتقؼاًل مآب/يفمأشلطسمبشؽؾمعؾققزمتؼؾؾاتماظلققوضد

بقرزمظدرجةممدبػقضمعمدلةمدؿاغدردمآغدوماألوروبقةماظطرصقةدقاقماظلـداتمأمبشلنمادؿؿرارمادلكاوفمسؼبم1922

وتؿابعمادلـظؿةماظقضعمسـمطـبمودؿُُؼّدممادؿعراضامربدَّثامحلاظةماالدؿـؿاراتمأثـاءم.ماظدؼـماظلقاديمظؾقالؼاتمادلؿقدة

 .دورةماظؾفـة

  عؾققنمم533.5اخنػضماظعفزماحلاصؾميفماحللابماظعاممعـم. رصقد احلساب اظعام واحلسابات ذات اظصؾةاظعجز يف

سؼبمم1922محزؼران/ؼقغققم69عؾققنمدوالرمأعرؼؽلميفمم606.2إىلمم1929مطاغقنماألول/دؼلؿربم62دوالرمأعرؼؽلميفم

وُؼؼدرم.معؼارغةمبلؿةمأذفرمصؼطمعـماظـػؼاتميفماظػرتةمذاتفام1922االسرتافمبؽاعؾماألغصؾةمادلؼررةمظؾؾؾدانماألسضاءمسامم

م.1922ماغقنماألولط/دؼلؿربم62عؾققنمدوالرمأعرؼؽلميفمم099أنمؼـاػزمسفزماحللابماظعامم
م

ماظؿقجقفاتمادُلؾَؿَؿلةمعـمجلـةمادلاظقة
 ؿقلـميفمحاظةماظلققظةمددادماذرتاطاتماألسضاءمواظميفمععدلاظذيمررأمماظؿقلـبأنمحتقطمسؾؿاممادلاظقةجلـةمرجكمعـمؼ

 .اظػرتاتماظلابؼةمعععؼارغًةممادلـظؿةيفم

 خطةماظؿغطقةممـؼصميفممتقؼؾاظمأدادامبلؾبمدلـظؿةيفماماظعفزمادلؿقضعةمزؼادةبمأنمحتقطمسؾؿامادلاظقةجلـةمرجكمعـمؼ

 .عدصقساتمغفاؼةماخلدعةموصـدوقماخلدعةاظطؾقةمبعدماغؿفاءم

 عشورة عسوّدة

 وإذ . ادلـظؿةيف تحسن يف حاظة اظسقوظة دداد اذرتاطات األسضاء واظ يف ععدلاظذي ررأ  اظتحسنب ترّحب جلـة ادلاظقة

مجقع ، حتث اظؾجـة االذرتاطات سدم تسدؼد األخرية بسبب يف اظسـوات اظـؼدؼةغؼص اظسقوظة  تضع يف استبارػا

 عن أجل عواصؾة ادلـظؿة وصائفا باحتقاجات باظؽاعل ويف اظوضت ادلـادب االذرتاطات ادلؼررة تسدؼد اظدول األسضاء سؾى

 .اظعؿل ظربغاعج اظتشغقل اظـؼدؼة

 عؾقون  611، اظذي ُؼتوضع أن ؼـاػز اظصـدوق اظعام ادلتوضَّع يفاظعجز  حجم وارتػاع عستوى عع اظؼؾؼ والحظت اظؾجـة

ادلتعؾؼة  إىل عباظغ اظتؽاظقػ شري ادلدرجة يف ادلقزاغقة ؼرجع أدادااظذي  ، 1100 دؼسؿرب 20دوالر أعرؼؽي يف 

 .األجل طوؼلاظ ادرتاتقجقات اظتؿوؼل وأطدت ضرورة حتدؼد وتـػقذ، بعد اغتفاء اخلدعة بادلوزػني
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 احملتوؼاتادلؼدعة و

ادلـؿفقةميفم،مذفرامةظـؿاغلمسشرشريمادلراَجعةمظػرتةماؿؼرؼرمسـماظقضعمادلاظلمظؾؿـظؿةمحملةمساعةمسـماظـؿائجمؼؼدمماظ-مم2

م:واظؿؼرؼرمعرتبمسؾكماظـققماظؿاظل.م1922محزؼران/ؼقغققم69

 1922محزؼران/ؼقغققم69ادلـؿفقةميفم،مذفرامةظـؿاغلمسشرظػرتةماادلاظقةممجاظـؿائ. 

عؾّقـةمم1922محزؼران/ؼقغققم69يفممطشػ األصول واالظتزاعات واالحتقارقات وأرصدة احلسابات (2)

م.م1929مطاغقنماألول/دؼلؿربم62حلبمعصدرماألعقالممباميفمذظؽماألرصدةمادلؼارغةمظؾلـةمادلـؿفقةميفم

ادلـؿفقةم،مذفرا ةظثؿاغي سشرطشػ اإلؼرادات وادلصروصات واالحتقاري وأرصدة احلسابات ظػرتة ا (1)

مادلؼارغة1922محزؼران/ؼقغققم69يفم ميفمذظؽماألرصدة ماألعقالممبا ظػرتةمم،معؾّقـةمحلبمعصدر

م.1990محزؼران/ؼقغققم69ادلـؿفقةميفم،مذفرامةظـؿاغلمسشرا

  1100 حزؼران/ؼوغقو 21ادلـتفقة يف ، ذفرا ةظثؿاغي سشرظػرتة اتعؾقؼ عوجز سؾى اظـتائج ادلاظقة. 

  1100 طاغون األول/دؼسؿرب 20توضعات اظتدصؼ اظـؼدي حتى. 

 

 1100 حزؼران/ؼوغقو 21ادلـتفقة يف ، ذفرا ةظثؿاغي سشرظػرتة ااظـتائج ادلاظقة 

يفماجلداولمم1922محزؼران/ؼقغققم69ادلـؿفقةميفم،مذفرامةظـؿاغلمسشرشريمادلراَجعةمظػرتةماادلاظقةماظـؿائجمتردمم- 1

م:اظؿاظقة

 م مم0اجلدول ؼؾّقـ مواالظؿزاعاتمواالحؿقارقاتموأرصدة مواحللاباتمذاتماظصؾةاألصقل لغشطةمبماحللابماظعام

 .صـدوقمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةماإلمنائلومحلابماألعاغة

 صـدوقمومحلابماألعاغةأغشطةممؾقلابماظعاممواحللاباتمذاتماظصؾةإلؼراداتموادلصروصاتمظا 1اجلدول ؼؾّقـم

 .مباظـلؾةمظؾػرتةمادلشؿقظةمباظؿؼرؼرمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةماإلمنائل
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 0اجلدول 

 1100 حزؼران/ؼوغقو 21األصول واالظتزاعات واالحتقارقات وأرصدة اظصـادؼؼ حتى ببقان 

 (بكالف اظدوالرات األعرؼؽقة)

 شري عراجعةمممممممممم

 اجملؿوع اظصـادؼؼ 

جسابات األعاغة وبرغاعج  اظعام وذو اظصؾة

 األعم ادلتحدة اإلمنائي

 حزؼران/ؼوغقو 21

1100 

 طاغون األول/دؼسؿرب 20

1101 
ممممم

ممممماألصول

م225350م209م020م-م209م020ماظـؼدؼةمواظقدائعمضصريةماألجؾ

م001951م850م008م863م339م16م668مضصريةماألجؾم–االدؿـؿاراتم

االذرتاطاتمادللؿقؼةمعـماظؾؾدانماألسضاءمواظربغااعجمم

ماإلمنائل

م30906م168م621م5م086م161م610

م(28330)م(20م202)م(5م032)م(26م289)مغاضصاماسؿؿاداتمتلخرماالذرتاطات

م00302م03م856م-م03م856محلاباتمادلدؼـني

م623099م652م011م-م652م011مرقؼؾةماألجؾم–االدؿـؿاراتم

 0 383 067   720 068 جمؿوع األصول
ممممم

ممممماالظتزاعات

م818م001م060م609م060م666م60ماالذرتاطاتماظقاردةمعلؾؼا

م250م510م296م305مم66م956ماالظؿزاعاتمشريمادلصػاة

م60م066م00م585مم00م585ماحللاباتمادلدصقسة

م38م656م299م058مم299م058ماإلؼراداتمادلمجؾة

م806م538م805م068مم805م068ماخلططمادلؿصؾةمبادلقزػني

 0 825 044 0 758 435 718 864 0 148 460 جمؿوع االظتزاعات
ممممم

مممم االحتقارقات وأرصدة اظصـادؼؼ

م15م350م15م350م-م15م350مصـدوقمرأسمادلالماظعاعؾ

م20م809م28م000م-م28م000محلابماالحؿقارلماخلاص

م26م382م20م005م-م20م005محلابماظـػؼاتماظرأمساظقة

م5م609م21م000م-م21م000محلابماظـػؼاتماألعـقة

م60م500م13م090م13م090م-موإسادةماظؿلػقؾاظصـدوقماخلاصمبلغشطةماظطقارئم

م10م000م65م021مم65م021مشريماحملؼؼةمبشلنماالدؿـؿارات(ماخللائر/)األرباح

م(533م00)م(602م601)مم(602م601)ماظصـادؼؼ،مغفاؼةماظػرتة(مسفز)أرصدةم

ممممم

 (328 442) (110 574) 15 616 (117 281) جمؿوع االحتقارقات وأرصدة اظصـادؼؼ

 0 383 067 0 556 751 725 571 720 068 جمؿوع االظتزاعات واالحتقارقات وأرصدة اظصـادؼؼ
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 1اجلدول 

م

ماإلؼراداتمواظـػؼاتمواظؿغرياتميفماالحؿقارقاتموأرصدةماظصـادؼؼ

 1922محزؼران/ؼقغققم69 ظألذفرماظـؿاغقةمسشرمادلـؿفقةميف

 شريمعراجعة   (اظدوالراتماألعرؼؽقةمبكالف)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اجملؿوع اظصـادؼؼ 

جسابات األعاغة وبرغاعج  اظعام وذو اظصؾة

 األعم ادلتحدة اإلمنائي

 حزؼران/ؼوغقو 21

1100 

 1118 حزؼران/ؼوغقو 21

ممممماإلؼرادات

م009م201م2م990م660م-م2م990م660ماألغصؾةمادلؼررةمظؾؾؾدانماألسضاء

م000م138م2م160م626م2م259م016م86م509ماظؿربسات

م3م863م21م629م22م159م2م939ماألعقالماظقاردةميفمإرارماظرتتقؾاتمبنيمادلـظؿات

م15م980م13م002م-م13م002ماألغشطةمادلؿقظةمبصقرةمعشرتطة

م29م669م29م900م2م000م8م695معؿـقسات

م(11م090)م63م116مم63م116مرقؼؾةماألجؾم–سائداتماالدؿـؿاراتم

م080م109م-م109مادلؿفددمظؾؿقادماإلسالعقةاحللابم

م2م360م2م500م-م2م500مادللاػؿاتماظـؼدؼةماحلؽقعقةمادلـازرة

م21م390م29م300م-م29م300مصايفمدؼقنمعؿـقسةمأخرى

اظااربيفميفماظػاروقماظـامجااةمساـمأدااعارممم(/اخللاارةم)

ماظصرف

م(0م190)م(22م635)م-م(22م635)

 0 678 215 1 214 242 0 052 656 0 050 475 جمؿوع اإلؼرادات

ممممماظـػؼات

م000م988م031م593م-م031م593ماظربغاعجماظعادي

م000م803م2م232م006م2م232م006م-ماظؿقضعات

 0 380 853 0 813 368 0 050 862 651 415 جمؿوع اظـػؼات

 186 251 311 763 0 683 288 171 صائض اإلؼرادات سن اظـػؼات

م(20م130)م(10م033)م-م(10م033)ماالطؿقارؼةاألرباحمأوماخللائرم

م(33م555)م(83م821)م-م(83م821)متؽاظقػماظػقائدميفماالظؿزاعاتمادلؿصؾةمبادلقزػني

م(123)م086م-م086ماسؿؿاداتماالذرتاطاتماظقاردةموشريػامعـماألصقل

م(16م051)م(03م850)م-م(03م850)ماإلؼراداتمادلمجؾة

م(22م156)م(0م896)م-م(0م896)ماظـػؼاتماظرأمساظقةصايفماظعؿؾقاتميفمحلابم

صااايفماظعؿؾقاااتميفمادااؿكداممحلااابماظـػؼاااتمممم

ماألعـقة

م(0م680)م(0م180)م-م(0م180)

 061 121 108 317 0 683 106 523 يف اإلؼرادات سن اظـػؼات( اظـؼص/)صايف اظػائض

م(6م292)م(2م000)م(2م000)م-محتقؼؾماظػقائدمإىلمحلاباتمادلاحنني

ممممماالحؿقارقات(مإىل/)صايفماظؿققؼالتمعـ

م-م-م-م-مصـدوقمرأسمادلالماظعاعؾ

م0م190م(20)م-م(20)محلابماالحؿقارلماخلاص

سؾكماظـقاقمادلؾؾاغممم)أرصدةماظصـادؼؼ،مبداؼةماظػرتةم

م(سـفمدابؼًا

م(035م182)م(558م001)م-م(558م001)

م(183م006) (230 261) - (230 261) أرصدة اظصـادؼؼ، غفاؼة اظػرتة
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  تعؾقؼ عوجز سن اظـتائج ادلاظقة ظألذفر اظثؿاغقة سشر ادلـتفقة

 1100 حزؼران/ؼوغقو 21 يف

م:ـماظـؿائجمادلاظقةمعامؼؾلسعـماظـؼاطماظرئقلقةماظـاذؽةم

معقضػماظلققظةمواالذرتاطاتمشريمادللددة

ذبؿااقسمدااققظةمادلـظؿااةمحتااتماحللااابماظعاااممسؾااكماظـقااقمادلؿـااؾمباااظقدائعماظـؼدؼااةموضصااريةماألجااؾممممبؾااغ-م6

ممماامؼشاؽؾمزؼاادةمسؾاكمعؾؾاغمممممم1922محزؼران/ؼقغققم69معؾققنمدوالرمأعرؼؽلمحؿكم126.8واالدؿـؿاراتمضصريةماألجؾم

لاؿقىمادلؾااظغمادللاؿؾؿةمعاـماألغصاؾةمممممموطانمذظؽمغؿقفةمارتػااسمعم.م1929مطاغقنماألول/دؼلؿربم62معؾققنمدوالرميفم255.0

معؼارغاةمبـلاؾةممم1922محزؼارانم/ؼقغققم69ميفمادلائةمعـماألغصؾةمادلؼررةميفم39.1مُحصؾت)م1922مظؾؾؾدانماألسضاءميفمادلؼررة

وإذامطانمعؿقدطماإلغػاقمالمؼزالمثابؿًاميفمأثـاءماظـصػماظـااغلمعاـممم(.م1929محزؼران/ؼقغققم69ميفمادلائةماحملصؾةميفم05.1

م.أذفرمعـماإلغػاقم5م،مصننماظقضعماحلاظلمظلققظةمادلـظؿةميفماألجؾماظؼصريمؼغطلمحقاظل1922مسام

م

ماالدؿـؿاراتميفماألجؾماظؼصري

م

عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمادللؿقىمم839واظؾاظغةمم1922محزؼران/ؼقغققم69جتلدمضقؿةماالدؿـؿاراتميفماألجؾماظؼصريمحؿكم-م0

باظـلاؾةمإىلماالداؿـؿاراتمضصاريةماألجاؾمباظادوالرمممممممداعرماظػائادةممورشاؿمأنمبقؽاةممم.محلااباتماألعاغاةمماظعاظلمظؿربساتمادلاحننيميفم

اظؿقجقفقةمادلؿعؾؼةمباالدؿـؿارمادلؾؿعدمساـمادلكااررةمعاـماحلصاقلمسؾاكمممممممخبطقرفااألعرؼؽلمزؾتمعـكػضةمجدًا،ممتؽـتمادلـظؿةم

معؼارغةمععمعرجعمداـدمخزؼـاةمظشافرمواحادمؼؾؾاغمممممم1922سامميفمادلائةمخاللماظلؿةمأذفرماألوىلمعـمم92192مسائدمدـقيمبـلؾة

م.يفمادلائةم9.930

م

مواظعالضاةممحلاابماألعاغاةممععؾقعاتمسـمأرصدةماجلزءمادلؿعؾؼمباالدؿـؿاراتمضصريةماألجؾميفمم6موؼعرضماجلدول-م5

م.1922محزؼران/ؼقغققم69مويفم1929-1995ماظػرتةمخاللععماالذرتاطاتماظقاردةمعلؾؼًاميفمغفاؼةمطؾمدـةم
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مطقؼؾةماألجؾاظاالدؿـؿاراتم

م

ماألولطااغقنمم/دؼلاؿربمم62ميفمأعرؼؽلعؾققنمدوالرمم623.0مزادتماالدؿـؿاراتمرقؼؾةماألجؾمعـمحقثماظؼقؿةمعـ-م3

سقاعؾمعـفامموؼرجعمدؾبماظزؼادةمإىلمسدة.م1922محزؼران/ؼقغققم69ميفمأعرؼؽلعؾققنمدوالرمم652.0إىلمم1929

م:عامؼؾل

 محزؼارانم/ؼقغقاقمومآذار/عاارسميفمذافريمممدوالرمأعرؼؽالممعؾقاقنمم0.5مُضخَّميفماحلاصظةممتقؼؾمإضايفمبؾغمذبؿقسافم

وؼعدمذظؽممتشقامعاعمورودماالذارتاطاتماظايتمتضاؿـتماظؿؿقؼاؾماإلضاايفمظؿغطقاةماالظؿزاعااتمادلؿعؾؼاةمممممممممم.م1922

 ؛باظؿغطقةماظصققةمبعدماغؿفاءماخلدعة

 مماامم،م2.0693إىلمم2.6202معـماألعرؼؽلدوالرماظحتلـمزروفماألدقاق،ممباميفمذظؽمارتػاسمضقؿةماظققرومعؼابؾم

معؾقاقنمم29.5مضقاداقامضادرهمممايفماظادخؾماحملؼقاؼموعؾؾغاامممصامعـممأعرؼؽلمعؾققنمدوالرم19.2مأتاحمظؾؿـظؿةمأنمُتدر

 .1922ماألجؾمأثـاءماألذفرماظلؿةمعـمساممطقؼؾةاظعـماألرباحمشريماحملؼقؼةمعـماالدؿـؿاراتممأعرؼؽلدوالرم

األوروبقاةممماظطرصقاةمأداقاقماظلاـداتمممسؼابماداؿؿرارمادلكااوفمعاـمممممم1922مآب/زادمتؼؾبماألدقاقمزؼاادةمطاؾريةميفمأشلاطسممم

وتؿابعمذعؾةمادلاظقةمتطاقراتماألداقاقمساـمممم.مبقرزمظدرجةماظدؼـماظلقاديمظؾقالؼاتمادلؿقدةمودبػقضمعمدلةمدؿاغدردمآغد

وداُقؼدَّمماداؿعراضمربادَّثمحلاظاةممممم.ميفمادلـاضشاتماجلارؼةمععمطؾمعـمعادؼريمصاـادؼؼفامواظؾـاؽماظادوظلمممممطـبموتشارك

م.1922متشرؼـماألول/االدؿـؿاراتمإىلمجلـةمادلاظقةميفمأطؿقبر

م

م
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ماخلططمادلؿصؾةمبادلقزػني

اغؿفااءماخلدعاةمأومممتقصرمعـااصعمظؾؿاقزػنيمداقاءمظادىممممم"(ماخلطط)"ظدىمادلـظؿةمأربعمخططمذاتمصؾةمبادلقزػنيم-م0

 :واخلططمػلماآلتقة.مغؿقفةمظؾؿرضمأوماإلصاباتماظـامجةمسـماظعؿؾ

 اظؿغطقةماظطؾقةمبعدماغؿفاءماخلدعة 

 اخلدعةماغؿفاءعدصقساتمممخطة 

 صـدوقمادلدصقساتماظؿعقؼضقةمظؾؿقزػني 

 اخلدعةماغؿفاءعدصقساتمممصـدوق 

م2200.8)مأعرؼؽالممعؾقاقنمدوالرمم2201.8سافممعاامذبؿقمم1922محزؼارانم/ؼقغققم69وبؾغتماظؿزاعاتماخلططميفم-م8

عؾقااقنمدوالرمأعرؼؽاالماظااقاردميفمبقااانماألصااقل،مم805.0وميـااؾمرصااقدم(.م1929مطاااغقنماظـاااغل/عؾقااقنمدوالرميفمؼـاااؼر

ظؾكطاطمحلابماظؿؼقاقؿمممممادلسججل االظؿازامممم1922محزؼارانم/ؼقغقاقمم69واالظؿزاعات،مواالحؿقارقاتموأرصدةماظصاـادؼؼميفمم

،مادلادصقسات،مبادلمادلاقزػنيماظعااعؾني،متؽااظقػمممممم1أيمتؽااظقػماخلادعاتمم)زائدًامصايفماظعؿؾقااتممم1929االطؿقاريمظعامم

مشري ادلسججؾة أعاماالظؿزاعاتم.م1922محزؼران/ؼقغققم69يفمأثـاءماألذفرماظلؿةمادلـؿفقةميفم(م3واخللائرماالطؿقارؼةم2اظػقائد

ظالسارتافمباألربااحمممم4صؿفلادماسؿؿاادمررؼؼاةمادلؿارممممعؾققنمدوالرمأعرؼؽالممم103.0اظؾاظغةمم1922محزؼران/ؼقغققم69حؿكم

م.واخللائرماالطؿقارؼة،ميفمإرارمادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاسماظعام

،مدفؾتمادلـظؿةمباظـلؾةمإىلممجقعماخلططماظقاردةميفم1922محزؼران/ؼقغققم69ويفماألذفرماظـؿاغقةمسشرمادلـؿفقةميفم-م0

عؾقاقنمدوالرممم65.8ضادرػامم(معدرجاةميفمغػؼااتماظربغااعجماظعااديمممم)بقانماإلؼراداتمواظـػؼااتمتؽااظقػماخلادعاتمحاظقاةممممم

عؾقاقنمدوالرممم83.8عؾقاقنمدوالرمأعرؼؽالموتؽااظقػماظػقائادمضادرػاممممممم10.5أعرؼؽل،موادؿفالكمخلاائرماطؿقارؼاةمضادرػامممم

وؼعؿزممادؿكداممسائداتمحقاصظماالدؿـؿاراتمرقؼؾةماألجاؾميفمععاجلاةمتؽااظقػماظػقائادمذاتماظصاؾةمبؿقؼقاؼممممممم.ملأعرؼؽ

لمبشؽؾمطاعؾ،مصاننماظعائاداتميفمحاقاصظماألجاؾمممممومبامأنماالظؿزاممشريمممقَّ.ماظؼقؿةماحلاظقةمظالظؿزاعاتماخلاصةمبادلقزػني

م.أعرؼؽلعؾققنمدوالرمم59اظطقؼؾمدونمتؽاظقػماظػقائدمحبقاظلم

عؾقاقنمدوالرمأعرؼؽالمممم82223ظاةممبؾغتماالظؿزاعااتمادلؿصاؾةمباادلقزػنيمشاريمادلؿقًّممممم1922محزؼران/ؼقغققم69ويفم-م29

معادصقساتمغفاؼاةماخلدعاةمممممصاـدوقممعؾققنمدوالرمأعرؼؽالمومم056ادؿلثرتمصقفاماظؿغطقةماظطؾقةمبعدماغؿفاءماخلدعةممبؾؾغم

م.حتؾقؾماالظؿزاعاتماالطؿقارؼةمحلبماخلطةمووضعماظؿؿقؼؾم0وميـؾماجلدولم.معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم5823مبؾؾغم

                                                      
اظيتممتعدمتؽاظقػماخلدعاتماحلاظقةمسـصرامساعامعـمتؽاظقػمادلقزػنيموؼـشلمطؾمدـةمؼؼدممخالهلامادلقزػقنماظعاعؾقنمخدعاتفؿمعؼابؾمػذهمادلـاصعم2

غاعجماسرتصتماهلقؽاتماإلدارؼةمبؿؿقؼؾمتؽاظقػماخلدعاتماحلاظقةمطؾمصرتةمدـؿنيمعـماسؿؿاداتمادلقزاغقةميفماظربم2000ويفم.مدؿدصعميفمادللؿؼؾؾ

م.اظعاديموصرصفاميفماحللاباتماظرمسقةمعـمبنيماظؿؽاظقػمادلؿعؾؼةمبؿـػقذمبرغاعجماظعؿؾماحلاظلمدلـظؿةماألشذؼةمواظزراسة
م.متـؾمتؽاظقػماظػقائدماظزؼادةماحلاصؾةميفماظؼقؿةماحلاظقةمظالظؿزاعاتماخلاصةمبادلقزػنيمبلؾبمعرورمدـةمواحدةم1
الظؿزاممشريمادلعرتفمبفموادلعرتفمبفمسؾكمعدىمعؿقدطماظػرتةمادلؿؾؼقةمادلؿقضعةمعـماحلقاةماظعؿؾقةمظؾؿلؿكدعنيممتـؾماخللائرماالطؿقارؼةمادؿفالكمام6

 .ادلشارطنيميفماخلطة
مم0 ماالطؿقارؼةماظيتمتػققمضقؿؿفا ماالطؿقاريموُؼعرتفمبفام29يفمإرارمررؼؼةمادلؿر،متمجَّؾماألرباحمواخللائر سؾكمعدىمميفمادلائةمعـمضقؿةماالظؿزام

م.عؿقدطماظػرتةمادلؿؾؼقةمادلؿقضعةمعـماحلقاةماظعؿؾقةمظؾؿلؿكدعنيمادلشارطنيميفماخلطة
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ممبالؼنيماظدوالرات=ممبالؼنيمدوالراتماظقالؼاتمادلؿقدةم:معؾققزة

م1922حزؼرانم/ؼقغقق=مم1922ؼقغقفم/حزؼرانمم

مرصقدماحللابماظعاممواحللاباتمذاتماظصؾة

م1929مطااغقنماألولم/دؼلاؿربمم62عؾققنمدوالرمأعرؼؽلميفمم53325اخنػضماظعفزماحلاصؾميفماحللابماظعاممعـم-م22

سؼبماالسرتافمبؽاعؾماألغصؾةمادلؼررةمظؾؾؾدانماألسضاءمساامممم1922محزؼران/ؼقغققم69عؾققنمدوالرمأعرؼؽلميفمم606.2إىلم

وضدمُؼعازىمػاذاماظعفازمجزئقاامأؼضاامإىلماظؿقلاـماظؽاؾريميفمممممممم.معؼارغةمبلؿةمأذفرمصؼطمعـماظـػؼاتميفماظػرتةمذاتفام1922

بقدمأنمسفازمم(.ماغظرمأسالهمدلزؼدمعـماظؿػاصقؾ)طقؼؾةماألجؾماظاظعائداتماظيتمُتدرػامحاصظةمادلـظؿةمادلؿعؾؼةمباالدؿـؿاراتم

م.1922مطاغقنماألول/دؼلؿربم62ؾققنمدوالرمأعرؼؽلميفمعم099احللابماظعاممالمؼزالمُؼؼدرميفمحدودم

مغػؼاتمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينمواالسؿؿاداتمادلؿاحة

اظايتممم1922محزؼارانم/ؼقغقاقمم69يفماألذافرماظـؿاغقاةمسشارمادلـؿفقاةميفممممم،مبؾغتمغػؼاتمبرغاعجماظؿعاونماظاؿؼينمم-م21

عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمبقـؿاامبؾغاتماظـػؼااتماظايتمُخصاؿتمعاـمممممممم20عامضدرهمم1922-1929ُخصؿتمعـماسؿؿاداتماظػرتةم

وبؾاغمعؿقداطماظـػؼااتماظشافرؼةمظربغااعجماظؿعااونممممممم.معؾققنمدوالرمأعرؼؽالمم0920عامضدرهمم1990-1998اسؿؿاداتماظػرتةم

اظػارتةممدوالرمأعرؼؽل،ممماامميـاؾماخنػاضاامساـمعؿقداطماظـػؼااتميفممممممممعؾققنم6.6اظؿؼينميفمأثـاءمصرتةماظـؿاغقةمسشرمذفرًام

،موذظاؽمأضاؾمعاـمعؿقداطماظـػؼااتماظايتمممممممأعرؼؽالممدوالرمعؾقاقنمم025مبؼدارمم1990محزؼران/ؼقغققم69ادلؼاَرغةمادلـؿفقةميفم

محزؼارانم/ؼقغقاقمم69ويفم.مدوالرمأعرؼؽالممعؾقاقنمم020بؽاعؾافاموضادرػامممم1990-1998ُدفؾتمسؾاكمعادىمصارتةماظلاـؿنيممممم

م.عؾققنمدوالرمأعرؼؽلم292.9ظربغاعجماظؿعاونماظؿؼينم(ماالسؿؿادمشريمادلـػؼ)اإلؼراداتمادلمجؾةممذبؿقسم،مبؾغ1922

م:أدغاهمعؿقدطماظـػؼاتماظشفرؼةمظربغاعجماظؿعاونماظؿؼينمجلؿقعماالسؿؿاداتم5وؼردميفماجلدولم-م26

االلتزاهات املتصلة باملوظفني: إمجايل االلتزام حسب اخلطة وهركز التوويل هي 2008 إىل حزيراى/يوًيه 2011
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تاريخ التقيين
ممىلة من صندوق املدفىعات التعىيضية للمىظفني ممىلة من خطة  احتياطي خطة تعىيض املىظفني ممىلة من التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة
غري ممىلة من التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة غري ممىلة من صندوق  مدفىعات انتهاء اخلدمة االلتزامات االكتىارية
املبلغ غري املستهلك من االلتزامات
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 4اجلدول 
م

  
 صرتة اظسـتني  ذفرًا ادلـتفقة يف 07

م1990-1995 1993-1990 1998-1990 69/93/1922  

      

 عتودط اظـػؼات اظشفرؼة
626 020 125 521 

      
م

جلؿقعمصرتاتماالسؿؿادمواالسؿؿااداتمشاريممم(ممبامصقفامادللؿقؼات)غػؼاتمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينمم3ؼؾنيماجلدولم-م20

مطاغقنماألول/دؼلؿربم62إىلمم1999طاغقنماظـاغلم/ؼـاؼرم2ظؽؾمساممعـم(ماإلؼراداتمادلمجؾة)ادلـػؼةمظربغاعجماظؿعاونماظؿؼينم

م.1922محزؼران/ؼقغققم69ودؿةمأذفرمعـؿفقةميفمم1929
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مبرغاعجماظؿعاونماظؿؼين=ممبمتمت:معؾققزةم

م

  

الٌفقات السٌوية لربًاهج التعاوى التقين لكل اعتواد فترة سٌتني
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االعتماد غير المنفق   0.0 0.0 0.0 0.0 13.400 87.558

نفقات السنة الرابعة 37.9 12.8 10.6 35.0 8.3 0.0

نفقات السنة الثالثة 39.8 49.2 25.0 33.6 32.4 0.0

نفقات السنة الثانية 4.3 27.7 41.2 18.8 31.1 12.6

نفقات السنة األولى 7.0 2.3 21.9 8.3 18.8 6.4

اعتماد فترة السنتين 89.1 92.0 98.6 95.7 104.0 106.6

ب ت ت 01/00 ب ت ت 03/02 ب ت ت 05/04 ب ت ت 07/06 ب ت ت 09/08 ب ت ت 11/10

30 حزيراى/يوًيه 2011
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ماخللائرميفماظػروقماظـامجةمسـمأدعارماظصرف

لمااااااااامصرتةماألذفرماظـؿاغقةمسشارمادلـؿفقاةمصممخاللمعؾققنمدوالرمأعرؼؽلمم22.0دفؾتمادلـظؿةمخلارةمضدرػام-م25

.م5وغشلتمػذهمادلؾاظغمأدادًاميفماجلزءمادلؿعؾؼمباظققرومعاـماألغصاؾةمادلؼاررةمظؾؾؾادانماألسضااءممممم.مم1922محزؼران/ؼقغققم69

عـمأجؾماظؿكػقػمعـمػذاماظؿعرضمظؿؼؾؾاتمأدعارماظصرف،مصننماخللاائرممم6ومبامأنمادلـظؿةمتعؿؾمبـظامماألغصؾةمادلـػصؾة

يفم(مأومزؼاادةم)اظـامجةمسـماظػروقميفمأدعارمصرفماظققروميفماظربغاعجماظعادي،مؼعادهلامخػضمعلااوموعؼاباؾممم(مأوماألرباح)

م.اظـػؼاتمذاتماظصؾةماحملددةمباظققرو

م(ياظربغاعجماظعاد)م1922تقضعاتماظؿدصؼاتماظـؼدؼةمظعامم

أسالهمعقضػمدققظةماظربغاعجماظعاديمادلقحادمظؾؿـظؿاةميفماألجاؾماظؼصاريمسـادمغفاؼاةماظشافرممممممممم0ؼعرضماجلدولم-م23

محزؼارانم/ؼقغقاقمم69إىلمم1929مطااغقنماظـااغلمم/ؼـاؼرم62عـم(مؼصريةماألجؾاظوؼشؿؾماظـؼدموعامؼؼابؾماظـؼدمواالدؿـؿاراتم)

وعاـماظـؼااطماظرئقلاقةمممم.مومجقعماألرضامممبالؼنيماظدوالراتماألعرؼؽقاةم.م1922مطاغقنماألول/دؼلؿربم62وتقضعامإىلمم1922

م:اظـاذؽةمعامؼؾل

 م1922يفمادلائةمعـماألغصاؾةمادلؼاررةمباظادوالرمظعااممممممم30.0مسؾكمحصؾتمادلـظؿةم1922محزؼران/ؼقغققم69حؿكم

يفمادلائةمسؾكماظؿاقاظلممم02يفمادلائةموم59.0عؼارغةمبـلؾيتم)م1922يفمادلائةمعـماألغصؾةمادلؼررةمباظققرومظعاممم50و

 (.1929محزؼران/ؼقغققم69حؿكم

 مبلؿقىمعـكػضمغلؾقامعاـمادلؿالخراتمممم1922محزؼران/ؼقغققم69أغفتمادلـظؿةمصرتةماألذفرماظلؿةمادلـؿفقةميفم

،مواظؿؼادمياتمم1929وسؼابمتلاقؼةمادلؿالخراتماظؽاربىميفممممم.معؾققنمؼقروم1.5عؾققنمدوالرمأعرؼؽلموم25.8بؾغم

،مبدأتمادلـظؿةماظلاـةمم1929مطاغقنماألول/دؼلؿربواظقاردةميفمم1922ادلؿعؾؼةمباذرتاطاتمساممم1922اظؽؾريةميفم

برصقدمغؼديمسال،معـمذلغف،مإذامتلطدتمأمناطماالذرتاطاتماظلابؼة،مأنمميؽـمادلـظؿاةمعاـمجتـابماالضارتاضممممم

 .1922اخلارجلميفمسامم

 ظؾؿؾاظغماظقاردةمعـمععظاؿماالذارتاطاتماظؽاؾريةميفممممأدغاهمسؾكماظؿقضقتماظػعؾلمم0تعؿؿدماظدضةميفمتقضعاتماجلدولم

تلخراتمطؾريةمضدمتضرمبلاققظةمممةؾؾغماإلدارةمسـمأؼادلاظقةمترصدمادلؾاظغماظقاردةموُتماظشمونمذظؽمأنمذعؾة.م1922

م.ادلـظؿةموتقردمبادؿؿرارمآخرمادللؿفداتمادلؿعؾؼةمباظؿقضعات
م

عؾقاقنمدوالرمأعرؼؽالمممم05غااعجماظعااديمظؾؿـظؿاةمػاقمحاقاظلمممممموؼـؾغلمادلالحظةمأنمعؿقدطمععدلماإلغػاقميفماظرب-م20

طااغقنمم/دؼلاؿربمم62ويفم.مأذفرمعـماإلغػااقمم5حقاظلمم1922محزؼران/ؼقغققذفرؼًا،موسؾقفمؼؼابؾماظقضعماظـؼديميفمغفاؼةم

م.،مؼؿقضعمأنمؼـكػضمػذاماظرصقدمإىلمذفرمواحدمعـماإلغػاق1922ماألول

                                                      
5

م.تـشلماظػروقميفمأدعارماظصرفمسـدمتؾؼلماألغصؾةمادلؼررةموطذظؽمسـدمترمجةماظرصقدمشريمادللددمعـماألغصؾةمادلؼررةميفمغفاؼةماظػرتةم-
سؾكممتقؼؾمأغشطةماظققرومباظققرو،موباظؿاظلمالمؼؼعمأيمصرقميفمأدعارمصرفماظعؿؾةماألجـؾقةمسـدمم1990تـػقذمغظامماألغصؾةمادلؼررةمادلـػصؾةماظذيمبدأمسامممؼـصم-م3

م.اتفاتؾؼلماألغصؾةمادلؼررةمباظققرومودصعماظـػؼاتمباظققرومإذمؼظؾماظققروماظعؿؾةمادلؼررةموؼلؿكدمميفمتلقؼةماظـػؼاتمباظعؿؾةمذ
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 عوضػ دقوظة اظربغاعج اظعادي يف األجل اظؼصري سـد غفاؼة اظشفر

2010 2011 


