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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 

 www.fao.orgي: متاحة على اإلنترنت على العنوان التال
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   إلى  التقديمهلبرنامج األغذية العالمي " 1111السنوية المراجعة لعام  الحساباتإقرار "يرجى من لجنة المالية

 .للموافقة عليهاالمجلس التنفيذي 

 مشورةال مشروع

 توصي لجنة المالية في منظمة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و ،

 ."2144لعام  السنوية المراجعةالحسابات " يوافق علىاألغذية والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن 

 

 ملخص

  ممررفوعة برررأي مراجعرري الحسررابات وتقريررر 1111لعررام المراجعررة يسررر األمانررة أن تعرررو الكمرروة الماليررة ،

الدوليررة للقطرراع العررام. وقررام المراجررع المراجررع الخررارجي. وأُعرردت الكمرروة الماليررة وفقررا للمعررايير المحاسرربية 

الخارجي بمراجعة الحسابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعرة الحسرابات، وقردم رأيرا ال تمروبه أيرة تحفظرات علرى 

)ب( مرن النظرام األساسري  6 –وتُعرو هذه الوثيقة على المجلس عمالً بالمادة الرابعرة عمررة  الكموة المالية.

الماليررة المراجعرة وتقريررر  البرناامجمرن النظررام المرالي التري تررنّص علرى تقررديم  مروة  8-11و 1-11والمرادتين 

 مراجع الحسابات الخارجي المتعلق بها. وتُقدم الكموة والتقرير معاً في وثيقة واحدة.

 مروة وفضالً عن ذلك يمهد هذا العام وللمرة األولى إصدار  مف بمأن الرقابة الداخلية جنباً إلرى جنرب مرع الك

 .البرنامجالمالية السنوية. ويوفر الكمف المذ ور ضماناً محدداً بفعالية الرقابة الداخلية في 

  ردودها على توصيات مراجع الحسابات الخارجي في نفس الدورة التي يـُقدَّم فيهرا  1118وتقدم األمانة منذ عام

رير بمأن تنفيرذ توصريات مراجرع الحسرابات وترد هذه الردود في الوثيقة المعنونة "تق تقرير المراجع الخارجي.

 .(FC144/9)الخارجي" 
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
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مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة 
 1122 لعام المراجعة السنوية الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

المووووارد تسووويير إدارة المويوووف المسووو و ،  S. O’Brien السيد 2682-066513رقم الهاتف: 

 :والمساءلة

 :شعبة المالية والخزانة مدير P. Guazoالسيد  -9922066513رقم الهاتف: 

 :مدير دائرة التقارير المالية G. Craigالسيد  -9922066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانوت لوديكم  المو تمرا ،وحودة دودما  ل كبيرة المساعدين اإلداريين ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)تتعلق بإرسا  الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم: 
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، مشفوعة برأي مراجعوي الحسوابا  وتقريور المراجوخ الخوارجي.  9955الحسابا  السنوية المراجعة لعام يسر األمانة أن تعرض 

للقطواع العوام. وقوام المراجوخ الخوارجي بمراجعوة الحسوابا  وفقوا للمعوايير عد  الكشوف المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية أ  و

 الدولية لمراجعة الحسابا ، وقدم رأيا ال تشوبه أية تحفظا  على الكشوف المالية.

مون النظوام  6-52و 5-52)ب( من النظوام األساسوي والموادتين  3 –وت عرض هذه الوثيقة على المجلس عمالً بالمادة الرابعة عشرة 

قودم الكشووف ت  والمالية المراجعوة وتقريور مراجوخ الحسوابا  الخوارجي المتعلوق بهوا.  البرنامجالمالي التي تنّص على تقديم كشوف 

 والتقرير معاً في وثيقة واحدة.

وية. وفضالً عن ذلك يشهد هذا العام وللمرة األولى إصدار كشف بشوأن الرقابوة الدادليوة جنبواً إلوى جنول موخ الكشووف الماليوة السون

 .البرنامجويوفر الكشف المذكور ضماناً محدداً بفعالية الرقابة الدادلية في 

ردودهووا علووى توصوويا  مراجووخ الحسووابا  الخووارجي فووي نفووس الوودورة التووي يوو  قد م فيهووا تقريوور  9996وتقوودم األمانووة منووذ عووام 

وصووويا  مراجوووخ الحسوووابا  الخوووارجي  المراجوووخ الخوووارجي. وتووورد هوووذه الوووردود فوووي الوثيقوووة المعنونوووة  تقريووور بشوووأن تنفيوووذ ت

 (.(WFP/EB.A/2012/6-H/1)الوثيقة 
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مشروع القـرار


 
 

 

 إن المجلس:

، مقترنة بتقرير مراجخ الحسابا  الخوارجي، عموالً بالموادة الرابعوة 2011لعام الحسابا  السنوية المراجعة يوافق على  (5

 )ب( من النظام األساسي؛ 3 –عشرة 

والمبوال  لشوطل الخسوائر النقديوة،  9955مليون دوالر أمريكي من الحسواب العوام فوي عوام  759 629يالحظ استخدام  (9

 المويفين والموردين؛ المستحقة من 

 تشكل جزءاً من النفقا  التشغيلية في نفس الفترة. 9955في عام للسلخ يالحظ أن دسائر ما بعد التسليم  (2

 

  

                                                      
 والتوصيا  الصادرة في نهاية الدورة.طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا  هذا مشروع قرار، ولال 
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 القسم األول

 المدير التنفيذيبيان 
 

 مقدمة

من النظام المالي، أتشورف بوأن أعورض علوى المجلوس  1-52)ب( من النظام األساسي والمادة  6-وفقاً للمادة الرابعة عشرة  -5

، بقصود 9955ديسومبرككانون األو   25التنفيذي )المجلس( الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي عن السنة المنتهية في 

برأيوه  ، مشوفوعاً 9955الموافقة عليها. كما أقدم إلى المجلس تقرير مراجوخ الحسوابا  الخوارجي عون الكشووف الماليوة لسونة 

 من النظام المالي وملحق النظام المالي. 6-52بشأن هذه الكشوف المالية بموجل المادة 

 التحليل المالي وتحليل الميزانية 

 ملخص 

الجووع،  مليوون نسومة مون 299والجها  المانحوة والمسوتفيدين. وموخ اسوتمرار معانواة  للبرنامجتحديا آدر  9955شّكل عام  -9

والحاجوة إليوه أك ور  البرناامجوارتفاع أسعار األغذية والوقود، وتزايد االضوطرابا  االجتماعيوة والسياسوية، ادداد  أهميوة 

 من أي وقت مضى.

ليمة والغوذاء جهووده لتلبيوة االحتياجوا  المتغيورة عون طريوق تووفير األدوا  السو البرناامج، واصول 9955وعلى مود  عوام  -2

المناسل في المكان المناسل وفي الوقت المناسل. وبالرغم من األجواء المالية البالغوة الصوعوبة، واصولت الجهوا  المانحوة 

مواصولة تقوديم المسواعدة  للبرناامجمليون دوالر أمريكي، مما أتاح  2 523.5تقديم الدعم القوي عن طريق مساهما  بلغت 

 ال  الطوارئ في منطقة القرن األفريقي والبلدان المتأثرة بأحداث الربيخ العربي.إلى المستفيدين والتصدي لحا

يعمل في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي يسجل بموجبها المساهما  كجزء من اإليورادا   البرنامجويل  -2

عند تأكيدها تحريرياً، وتسوجل المصوروفا  عنود تلقوي السولخ أو الخودما  أو عنود تسوليم السولخ الغذائيوة. وهنواو دائمواً فجووة 

تشمل أرصدة الصناديق  9955لذلك فإن الموارد المتاحة لإلنفاق في عام دمنية بين إثبا  اإليرادا  وإثبا  المصروفا . و

. وبناًء على ذلوك، قود تكوون 9955، والمساهما  الجديدة الم كدة من جانل الجها  المانحة دال  عام 9959في نهاية عام 

باسوتخدام أو  البرناامجلقيوام  المصروفا  في سنة ما أعلى أو أقل من اإليرادا  العائدة من المساهما  فوي هوذه السونة نظوراً 

 تجديد أرصدة الصناديق.

 9955األداء المالي في عام 

فوي  59مليوون دوالر أمريكوي، أي بنسوبة  529.5مليوون دوالر أمريكوي، بانخفواض قودره  2 723.5بل  مجموع اإليرادا   -5

 ما يلي: 9955ليون دوالر أمريكي. وشمل مجموع إيرادا  عام م 2 933.9التي بلغت  9959المائة عن إيرادا  عام 

 523.5 2 مليون دوالر أمريكي من المساهما  النقدية والعينية؛ 

 ( ؛ 9.5فروق صرف العمال  األجنبية)مليون دوالر أمريكي 

 97.5 مليون دوالر أمريكي من عائد االست مار؛ 
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 559.3 . مليون دوالر أمريكي من اإليرادا  األدر 

مليووون  999.2مليووون دوالر أمريكووي، بانخفوواض قوودره  2 953.6مووا قيمتووه  9955فووي عووام  البرنااامجوبلوو  مجموووع نفقووا   -3

عوة فوي عوام 9959في المائة مقارنة بعام  5دوالر أمريكي، أي  مليوون  2.6إلوى  9955. ووصل حجم السولخ الغذائيوة المود 

الوذي وصول فيوه حجوم األغذيوة  9959فوي المائوة، مقارنوة بعوام  57مليون طن متري، أي  9.6قدره ، بهبوط دوالر أمريكي

عة إلى  عة في جانل منه عن التوسخ في استخدام أدوا   2.3المود  مليون طن متري. ويعبِّر الهبوط في حجم األغذية المود 

 جديدة للمساعدة، م ل النقد والقسائم.

 96.5مليوون دوالر أمريكوي، مقارنوة بفوائغ بلو   969.7عجزاً في اإليرادا  عن المصروفا  بما قدره  9959وشهد عام  -7

 هذا التغيير كمحصلة نهائية لما يلي: . وجاء9955مليون دوالر أمريكي في عام 

  مليون  2 592.6نخفضت من مليون دوالر أمريكي في اإليرادا  العائدة من المساهما  التي ا 522.2هبوط قدره

 ؛9955مليون دوالر أمريكي في عام  2 523.5إلى  9959دوالر أمريكي في عام 

 إلى  9959ام  مليون دوالر أمريكي في ع 2 927.7مليون دوالر أمريكي في اإلنفاق من  999.2دره  بوط ق ه

 ؛9955مليون دوالر أمريكي في عام  2 953.6

  مريكي في اإليرادا  األدر  نتيجة لزيادة مستو  أنشطة الحسابا  الخاصة؛ مليون دوالر أ 3.5ديادة قدرها 

  مليون دوالر  7.6مليون دوالر أمريكي في اإليرادا  األدر  كنتيجة صافية النخفاض قدره  9.2هبوط قدره

ة الرئيسية مقابل اليورو، وهي العمل 9955أمريكي في عائد سعر الصرف بعد ارتفاع سعر الدوالر األمريكي في عام 

 مليون دوالر أمريكي في عائد االست مار. 2.2، وديادة قدرها البرنامجغير الدوالر األمريكي التي يحتفظ بها 

 9955المركز المالي في نهاية عام 

مليون دوالر أمريكي،  2 767.5 للبرنامج، بل  مجموع األرصدة واالحتياطيا  المالية 9955ديسمبرككانون األو   25في  -6

، وهوي تم ول تقريبواً سوبعة أشوهر مون النشواط التشوغيلي )سوبعة البرناامجمليوون دوالر أمريكوي تتعلوق بمشواريخ  9 623منها 

(. ويتعلق الرصيد بالحساب العام، والحسابا  الخاصة، واالحتياطيا ، والعمليا  ال نائية، والصناديق 9959أشهر في عام 

 .االستئمانية

 5 292.5في المائة، مون  95مليون دوالر أمريكي، أي  293.6وادداد مجموع النقدية واالست مارا  القصيرة األجل بمبل   -2

. وترجووخ الزيووادة أساسوواً إلووى تحصوويل 9955دوالر أمريكووي فووي عووام  5 355.2إلووى  9959مليووون دوالر أمريكووي فووي عووام 

والسونوا  السوابقة؛ وتحسون متوسوف الفتورة التوي يسوتغرقها  9959المساهما  المسوتحقة القوبغ فوي عوام أرصدة كبيرة من 

تحصيل األمووا  النقديوة مون الموانحين. وتونعكس هوذه التغييورا  أيضواً فوي هبووط المسواهما  المسوتحقة القوبغ التوي بلغوت 

فووي المائووة  93مليووون دوالر أمريكووي، أي  325.2، بانخفوواض قوودره 9955مليووون دوالر أمريكووي فووي نهايووة عووام  5 695.5

 .9959مقارنة بعام 

دوالر  5 935.2واسووت ماراته القصوويرة األجوول فووي شووريحة صووناديق فئووا  البوورامج البووال  قيمتهووا  البرنااامجوتغطووي نقديووة  -59

 . 9959أمريكي ثالثة أو أربعة أشهر من العمليا  مقابل شهرين في عام 

فوي  59مليوون دوالر أمريكوي، أي بنسوبة  76.5بما قيمته  البرنامجادداد مخزون السلخ الغذائية لد   9955وفي نهاية عام  -55

بسبل ديادة متوسف أسعار مخزون السلخ المحتفظ بها رغم انخفاض الكميا  المحوتفظ بهوا،  9959المائة عن قيمته في عام 
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 9959في المائة عون مسوتوياتها فوي نهايوة عوام  6، بانخفاض نسبته 9955مليون طن متري في نهاية عام  5.9لغت والتي ب

 مليون طن متري. 5.2عندما بلغت 

مليوون طون  5.9ال  فإن مخزون السلخ الغذائية الب 9952-9959ووفقاً للمتطلبا  التشغيلية المتوقعة في دطة اإلدارة للفترة  -59

 متري يم ل أربعة أشهر من النشاط. 

 تحليل الميزانية

 أساس الميزانية

است مد  أرقام الميزانية بالنسبة لتكاليف المشواريخ المباشورة وتكاليفهوا غيور المباشورة )ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة( التوي  -52

مون برنوامج العمول المحودد فوي  “كشف المقارنة بين مبوال  الميزانيوة والمبوال  الفعليوة”الخامس  الكشف الماليأ علن عنها في 

. وتعبِّور دطوة اإلدارة عون مجمووع ميزانيوا  التكواليف المباشورة وغيور المباشورة 9955-9959دطة اإلدارة لفترة السونتين 

طا ، وتسووتند عموموواً إلووى االحتياجووا . وتتوواح موون سوول التووي وافووق عليهووا المجلووس التنفيووذي مباشوورة أو موون دووال  مووا فوضووه

الموارد لتغطية التكواليف المباشورة عنودما تتأكود مسواهما  الجهوا  المانحوة للمشواريخ المعتمودة، ومون دوال  آليوا  التمويول 

 الموارد لتلبية التكاليف غير المباشرة من دال  الموافقة على دطة اإلدارة. حاوتتبالسلف. 

مليووون دوالر أمريكووي حسوول مووا حددتووه دطووة اإلدارة األصوولية  2 223.3إلووى  9955ووصوول مجموووع برنووامج العموول لعووام  -52

الكشوف الموالي . ويورد ذلوك فوي 9992نوفمبركتشورين ال واني  التي عرضت على المجلس التنفيوذي فوي 9955-9959للفترة 

، اتسووخ برنووامج العموول ليعبِّوور عوون التغييوورا  فووي احتياجووا  9955ام ومووخ نهايووة عوو‘. الميزانيووة األصوولية’بوصووفه  الخووامس

الناتجة أساساً عن عمليا  الطوارئ في باكستان ومنطقة القرن األفريقي والبلدان المتأثرة بأحوداث الربيوخ  البرنامجمشاريخ 

 5 325.6مليون دوالر أمريكوي، بزيوادة قودرها  5 266.2إلى  9955العربي. ووصل المستو  النهائي لبرنامج العمل لعام 

 ‘.الميزانية النهائية’بوصفه الكشف المالي الخامس في في المائة. ويرد بيان ذلك  26مليون دوالر أمريكي، أي 

 استخدام الميزانية 

ال يمكنه استخدام الموارد إال عندما تتأكد المساهما  للمشاريخ المعتمدة، أو من أموا  آليوا   البرنامجمن المهم مالحظة أن  -55

المتوقعوة، أو مون دوال  المشوتريا  االسوتراتيجية باسوتخدام مرفوق الشوراء ا جول.  التمويل بالس لف اسوتناداً إلوى المسواهما 

ولذلك كان استخدام الميزانية دال  العام مقي داً بتوقيت المسواهما  الم كودة، ومبوال  المسواهما  الم كودة، والقيوود التشوغيلية 

مليووون دوالر  5 759.2 للبرنااامجلتكوواليف المباشوورة المتأصوولة، وتوووافر أموووا  التمويوول بالسوولف. وبلغووت الميزانيووة النهائيووة ل

 35. وتتجس د هذه القيود في نسبة استخدام الميزانية النهائيوة لتكواليف المشواريخ المباشورة التوي بلغوت 9955أمريكي في عام 

 .9955في المائة في عام 

وتعبِّر معدال  استخدام مختلف عناصر التكاليف عن معد  االستخدام على النحو المبي ن أدناه. ويرجخ التفاو  فوي اسوتخدام  -53

مختلف عناصر تكاليف الميزانية إلى عدد من العوامول التشوغيلية المختلفوة، م ول المنشوأ المقورر للسولخ مقابول المكوان الفعلوي 

 ية. الذي تجري فيه عمليا  شراء األغذ

  في المائة من ميزانية السلخ الغذائية؛ 32استهلكت نسبة 

  في المائة نتيجة لزيادة المشتريا  المحلية واإلقليمية الفعلية مقارنة  25بل  معد  استهالو ميزانية النقل الخارجي

 بالمشتريا  المقررة؛
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  في المائة؛ 52بل  معد  استهالو ميزانية النقل البري والتخزين والمناولة 

   في المائة؛ 52بل  معد  استهالو تكاليف التشغيل المباشرة األدر 

  في المائة. 33بل  معد  استهالو تكاليف الدعم المباشرة 

مليووون  962.2موون  9955وانخفضووت الميزانيووة األصوولية للتكوواليف غيوور المباشوورة فووي ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة لعووام  -57

مليووون دوالر  927.7مليووون دوالر أمريكووي. وشووملت ميزانيووة دعووم البوورامج واإلدارة النهائيووة  977.5ر أمريكووي إلووى دوال

مليوون دوالر أمريكووي للصووناديق الرأسومالية وصووناديق بنوواء  22.6أمريكوي فووي الميزانيووة العاديوة لوودعم البوورامج واإلدارة، و

 القدرا .

 ديسومبرككانون األو  25في المائة من الميزانية العادية النهائية المعتمدة لودعم البورامج واإلدارة حتوى  22خدمت نسبة واست -56

9955. 

فووي المائووة موون الميزانيووة الرأسوومالية وميزانيووة بنوواء القوودرا   67نسووبة  9955ديسوومبرككانون األو   25واسووتخدمت حتووى  -52

النهائية المعتمدة. ويمكن أن يعز  معظم الفرق إلوى األرصودة المتبقيوة مون البنوود المخصصوة إلدارة األموم المتحودة لشو ون 

 السالمة واألمن وصندوق الطوارئ األمنية.

 تعزيز الشفافية والمساءلة

من أن ضوابف الرقابة الدادلية تراعي أفضل الممارسوا  المتبعوة.  مجالبرنامن النظام المالي بأن يتأكد  5-59تقضي المادة  -99

باسووتعراض نطوواق تطبيووق أفضوول الممارسووا  فووي ضوووابف الرقابووة الدادليووة ثووم  9992فووي يونيوووكحزيران  البرنااامجوتعه وود 

 تنفيذها بما يتماشى مخ التوجيها  الصادرة عن لجنة المنظما  الراعية التابعة للجنة تريدواي.

المرحلة األولى من هذا العمل في إطوار مبوادرة تعزيوز الضووابف اإلداريوة والمسواءلة. وكشوف هوذا  9959وات خذ  في عام  -95

 .العمل عن ا تي:

 ن؛ ي طبق بالفعل جميخ العناصر الرئيسية في نظام فعا  للرقابة الدادلية ولكنها قد تكون في حاجة إلى تحسي البرنامج (5

 يشترط لتحسين الرقابة الدادلية نجاح تنفيذ مبادرا  النهوض باألداء وإدارة المخاطر.  (9

 : 9955واستمر العمل نحو تحقيق هذه الغاية دال  عام  -99

  ،وروعيت فيه آراء صدر إطار جديد للرقابة الدادلية استناداً إلى لجنة المنظما  الراعية التابعة للجنة تريدواي

مراجعي الحسابا  الخارجيين والدادليين ولجنة مراجعة الحسابا . ويتألف اإلطار من العناصر الرئيسية الخمسة 

التي حددتها لجنة المنظما  الراعية، وهي االتصاال  الدادلية؛ وإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة؛ والمعلوما  

 دأ من مبادئ أفضل الممارسا .مب 99واالتصاال ؛ والرصد، ويضم اإلطار 

  ًوضعت مجموعة من المواد التوجيهية لمساعدة المديرين على تنفيذ اإلطار الجديد للرقابة الدادلية. وشمل ذلك دليال

جديداً تماماً للمديرين بشأن الرقابة الدادلية، ومجموعة من األدوا  الجديدة للتقييم الذاتي للرقابة الدادلية وإرشادا  

 أن تنفيذ إدارة المخاطر واألداء.أدر  بش

  تدريباً ودعماً مباشراً لعمليا  استعراض الرقابة الدادلية وإدارة المخاطر في  الموارد والمساءلةتسيير قد مت إدارة

 عدد من المكاتل القطرية )مخ التركيز بشكل داص على المكاتل الكبيرة( والمكاتل اإلقليمية وش عل المقر.



11 WFP/EB.A/2012/6-A/1 

 

 كيز اهتمام اإلدارة على المتابعة الفعالة لتوصيا  األجهزة الرقابية الدادلية والخارجية، ورفخ واصلت األمانة تر

بشأن حجم وطبيعة التوصيا  غير المنفذة واإلجراءا   البرنامجتقاريرها بانتظام إلى لجنة مراجعة الحسابا  في 

 الجاري اتخاذها للتغلل على المخاطر الكبيرة.

  وسيجري االنتهاء منهما  البرنامجإلدارة الموارد المالية، ومشروع دليل للموارد البشرية في أ عد مشروع دليل جديد

 .9959في عام  البرنامجوإتاحتهما لكل مويفي 

  البرنامجبدأ تطبيق عملية جديدة تحمل كل مدير من كبار المديرين على تزويد المدير التنفيذي )من دال  إطار 

من الضمانا  المحددة المتصلة بتنفيذ الرقابة الدادلية دادل كيانا  مكاتبهم. واستعرض للمساءلة الدادلية( بمجموعة 

 المديرون المباشرون بيانا  الضمانا  الفردية الستكمالها والتحقق من دقتها عند االقتضاء.

 وشملت هذه ات خذ  إجراءا  أدر  موّجهة لمعالجة المجاال  الرئيسية التي يمكن تحسين الرقابة الدادلية فيها .

اإلجراءا  إنشاء مجلس جديد لإلدارة التنفيذية بغرض ترشيد وتعزيز هياكل صنخ القرارا  الدادلية؛ ومواصلة 

العمل لتحسين األدلة والتوجيها  والتعليما  المتاحة للمويفين؛ وبذ  جهود كبيرة لتعزيز ممارسا  إدارة المخاطر 

 . البرنامجواألداء في 

وصدر ألو  مرة هذا العام مخ الكشوف المالية السنوية بيان عن الرقابة الدادلية يشمل ضمانا  محددة بشأن فعاليوة الرقابوة  -92

م هوذا المسوتو  اإلضوافي مون  البرنامجالدادلية في  الذي با  ا ن واحداً من وكاال  وبرامج األمم المتحودة القليلوة التوي تقودِّ

 دها الرئاسي. الضمانا  لجها

وأ عد بيان الرقابة الدادلية على أساس استعراض شامل لضوابف الرقابة الدادلية من جانول الموديرين علوى نطواق المنظموة،  -92

 بووت موون صووحتها علووى أسوواس عموول وتوصوويا  المووراجعين الوودادليين والخووارجيين توحللووت نتووائج ذلووك االسووتعراض وتووم ال

 ما  التقييم.ودد

وكما يتضح من بيان الرقابة الدادلية، ال تزا  أفضل ممارسا  الرقابة الدادلية آدذة في التطور بينما تتغي ر أيضواً المخواطر  -95

شوير البيوان التي تواجهها المنظمة بمرور الوقت. وسوف تظل هنواو دومواً مجواال  فوي حاجوة إلوى المزيود مون التحسوين، وي

معالجة القضايا  9959تحديداً إلى أهم تلك المجاال . وسوف تواصل مبادرة تعزيز الضوابف الدادلية والمساءلة دال  عام 

المحددة المطروحة هذا العام ومواصلة دمج مفاهيم الرقابة اإلدارية القوية في ثقافة المنظمة. وسوف تشمل مجواال  النشواط 

 ع ما يلي:الرئيسية في إطار المشرو

  ؛9955وضخ دطف عمل واضحة لمعالجة جميخ الجوانل المطروحة في بيان الرقابة الدادلية لعام 

 توفير المزيد من الدعم وتدريل المديرين والمويفين على الجوانل الرئيسية للرقابة الدادلية؛ 

  يستوفيه المديرون؛مواصلة صقل توجيها  وأدوا  الرقابة الدادلية وتحسين استبيان الضمانا  الذي 

  ؛ واستكما  العمل في وضخ األجزاء التي لم البرنامجاالنتهاء من وضخ وإصدار دليل جديد للموارد البشرية في

 المالية؛ المواردتستكمل من دليل إدارة 

 لة.اتخاذ المزيد من اإلجراءا  لتعميم الجهود الجارية حالياً في إطار مبادرة تعزيز الضوابف اإلدارية والمساء 

بإعووداد كشوووفه الماليووة باسووتخدام المعووايير المحاسووبية الدوليووة للقطوواع العووام. وبعوود اعتموواد  9996منووذ عووام  البرنااامجويقوووم  -93

درتوه ق البرناامجوترسيخ هذا التنفيذ منوذ ذلوك الحوين، عوزد  9996المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذها في عام 

على توليد معلوما  مالية مالئمة ومفيدة لتحسين الشفافية والمسواءلة التوي يودير بهوا مووارده. ونجحوت أيضواً ثمواني وكواال  

، 9959فوي تطبيوق المعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام فوي السونة الماليوة  9955أدر  فوي األموم المتحودة دوال  عوام 
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ة األداء المووالي والمركووز المووالي فووي المسووتقبل بووين الوكوواال  التووي تمت وول للمعووايير وسوووف يسوواعد ذلووك علووى إمكانيووة مقارنوو

لزيوادة تعزيوز الشوفافية  9955أيضاً عودة دطووا  مهموة أدور  دوال  عوام  البرنامجالمحاسبية الدولية للقطاع العام. واتخذ 

 والمساءلة.

النشووف فووي دعووم وكوواال  األمووم المتحوودة األدوور  فووي جهودهووا للدووذ بالمعووايير الدوليووة  يمووارس دوره البرنااامجوال يووزا   -97

المحاسبية للقطاع العام ألو  مرة من دال  اشتراكه في فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العوام التابعوة 

مون وكواال  األموم المتحودة التوي نجحوت فوي تنفيوذ المعوايير  للجنة اإلدارية الرفيعة المستو . والقى هذا الدعم ترحيبواً كبيوراً 

 البرناامج، والوكاال  األدر  التوي لوم تنتوه بعود مون عمليوة التنفيوذ. وال يوزا  9955المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 

 ه.وما بعد 9959ملتزماً بدعم وكاال  األمم المتحدة األدر  دعماً كامالً في هذا الصدد دال  عام 

ويجري باستمرار تحديث المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى تعبِّر عن أفضل الممارسا  المحاسبية المعمو  بهوا.  -96

هوذا  بهذه المعايير تركيوزاً شوديداً لضومان مواكبتنوا للتطوورا  المهنيوة المسوتجدة فوي البرنامجويقتضي االلتزام المستمر من 

أربعووة معووايير جديوودة موون هووذا النوووع تتعلووق بوواألدوا  الماليووة واألصووو  غيوور الملموسووة  9959المجووا . وصوودر  فووي عووام 

: األدوا  الماليوة: 29: األدوا  الماليوة: اإلثبوا  والقيواس؛ والمعيوار 92: األدوا  الماليوة: العورض؛ والمعيوار 96)المعيوار 

وفقواً  9952ر األدر  اعتباراً من عام يوستنفّذ المعاي 25مادية(. وبدأ تنفيذ المعيار : األصو  غير ال25اإلفصاح؛ والمعيار 

معيار جديد من المعوايير المحاسوبية الدوليوة  9955لمقتضيا  تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وصدر في عام 

 .9952بحلو  عام بشأن ترتيبا  امتياد تقديم الخدما : مانح االمتياد، الذي سيلزم تطبيقه  29ار يللقطاع العام، هو المع

ق دماً في تحقيق أقصى أثر ممكن لهذه المعايير على مستو  الشفافية والمساءلة في جميخ جوانول عملياتوه  البرنامجويمضي  -92

وفوي هوذا الصودد، وانطالقواً مون العديود مون المبوادرا  التوي ‘. معايير المحاسبية الدولية للقطاع العوامالفائدة المحققة من ال’ -

مجلس اإلدارة التنفيذي الذي  9955ات خذ  منذ تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أنشئ في الربخ األو  من عام 

 جتموخ مجلوس اإلدارة التنفيوذي بانتظوام لمناقشوة القضوايا واالسوتراتيجيا يضم المدير التنفيذي وكبار المويفين ا دورين. وا

، ومركوزه الموالي للبرناامجذا  االهتمام المشوترو، بموا فوي ذلوك الكشووف الماليوة ربوخ السونوية التوي تتضومن األداء الموالي 

لى تعزيوز تركيوز اإلدارة العليوا علوى وتدفقاته النقدية، مشفوعة بتحليل نوعي للمقاييس الرئيسية للداء المالي. وساعد ذلك ع

 المخاطر المالية المحددة. 

 إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر المالية

 إدارة المخاطر الم سسية

منوذ ذلوك الحوين عودة  البرناامجإلدارة المخاطر. واتخذ  البرنامجعلى سياسة  9995وافق المجلس في نوفمبركتشرين ال اني  -29

إجراءا  لتعميم إدارة المخاطر في جميخ أنشطته، ويواصل تعزيز عملياته الدادليوة بعود تطبيوق المعوايير المحاسوبية الدوليوة 

 (.9ونظامه العالمي للمعلوما  )وينجز  البرنامجللقطاع العام وتنفيذ المرحلة ال انية من شبكة 

ت دطة إلدارة المخاطر وب ح ت مخ لجنة مراجعة الحسابا  التي ال تزا  تتلقى إحاطا  منتظمة عون التقودم المحورد ووضع -25

، ويخضخ هذا السوجل السوتعراض منوتظم مون مجلوس اإلدارة التنفيوذي الوذي الم سسيةمخاطر لفي التنفيذ. وتم وضخ سجل ل

مهام إدارة المخاطر التي كانوت تقوخ مون قبول علوى عواتق اللجنوة  . ويتولى مجلس اإلدارة التنفيذي9955أنشئ في مطلخ عام 

التنفيذية إلدارة المخاطر. وفي هذا الصدد، ييسر مجلس اإلدارة التنفيذي اتخواذ القورارا  المتعلقوة بكول المخواطر الم سسوية 

 بالتخفيف من المخاطر. والتشغيلية والمالية التي تواجهها المنظمة، بما في ذلك مراقبة وإدارة اإلجراءا  ذا  الصلة
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وفي إطار االلتوزام بتحسوين الشوفافية فوي إدارة المخواطر، عقود  األمانوة سلسولة جلسوا  إحاطوة تشوغيلية فصولية للنظور فوي  -29

المخاطر السياقية والبرامجيوة والم سسوية الناشوئة عون سوجل المخواطر الم سسوية وكوذلك المخواطر التوي تو ثر تحديوداً علوى 

 سبيل الم ا (. العمليا  القطرية )في أفغانستان والصوما  على 

إدماج إدارة المخاطر في جميخ وحدا  المنظمة. ووضعت سجال  رسمية للمخاطر في  9955طيلة عام  البرنامجوواصل  -22

وعل المقور( حتوى ديسومبرككانون األو   37  .9955في المائة من كيانا  المكاتل )المكاتل القطريوة والمكاتول اإلقليميوة وش 

إدارة المخوواطر للوودفخ ق وودماً بأفضوول الممارسووا  فووي هووذا المضوومار. وتزمووخ شووعبة إدارة األداء  أنصوواروأنشووئت شووبكة موون 

. 9955التي لوم تصول بعود إلوى تلوك المسوتويا  الرفيعوة دوال  عوام  والمساءلة تقديم دعم مباشر وتدريل إلى جميخ المكاتل

ظمة، وضعت شعبة إدارة األداء والمسواءلة تطبيقواً حاسووبياً يعتمود علوى ن ظوم ودعماً لإلدارة الفعالة للمخاطر على نطاق المن

. وتوم االنتهواء 9952(، وسيبدأ تنفيوذه فوي جميوخ الوحودا  والمكاتول بحلوو  عوام SAPوتطبيقا  ومنتجا  تجهيز البيانا  )

لي للمواصفا  التقنية لهذا النظام وسيجري ضوباط إعداداتوه وادتبواره كجوزء  9959وتجريبوه فوي عوام  من وضخ تصميم أو 

 من دطة تنفيذ إدارة المخاطر.

 إدارة المخاطر المالية

بسبل أنشطته لمخاطر مالية مختلفة، منها آثار تغيُّر األسعار في أسواق الديون واألسهم، وأسعار صورف  البرنامجيتعرض  -22

 البرناامجلمدينين عن الوفاء بالتزاماتهم. وتركز سياسا  إدارة المخاطر المالية في العملة األجنبية، وأسعار الفائدة، وعجز ا

ا ثوار الضوارة المحتملوة علوى األداء  إلوى أدنوى حود مون تقليولالعلى عدم القدرة على التنبو  باألسوواق الماليوة، وتعمول علوى 

 إذا تسنى ذلك. للبرنامجالمالي 

وتتولى وحدة مختصة في الخزانة المركزية تنفيوذ إدارة المخواطر الماليوة باسوتخدام الخطووط التوجيهيوة التوي وضوعتها لجنوة  -25

، وآراء الفريق االستشاري المعني باالست مار الذي يضوم دبوراء دوارجيين فوي مجوا  االسوت مار. للبرنامجاالست مار التابعة 

، وأسعار الفائودة، والمخواطر ةاألجنبي تحويل العمال مخاطر المالية، م ل مخاطر وتغطي السياسا  المعمو  بها مجاال  ال

االئتمانيووة، واسووتخدام األدوا  الماليووة المشووتقة، واسووت مار السوويولة الزائوودة. وال يوجوود تخوووف موون عوودم تصووفية الحسووابا  

 المستحقة القبغ والحسابا  المستحقة الدفخ عند استحقاقها.

موون المرحلووة األولووى لتعزيووز نظووام إدارة الخزانووة بتنفيووذ الوحوودة النموذجيووة إلدارة الخزانووة  9955وتووم االنتهوواء دووال  عووام  -23

، واسووت مارا  سوووق المووا ، بمووا فووي ذلووك إنشوواء موقووخ للمعووامال  والودائووخوالمخوواطر المتعلقووة بمعووامال  العملووة األجنبيووة، 

ن داللوه علوى أسوعار تنافسوية مون المصوارف بسوجل كامول للمتابعوة. وتتويح عمليوا  الخزانوة اإللكترونية يمكون الحصوو  مو

 المعزدة تحقيق وفورا  كبيرة في التكاليف، وبخاصة تحويل أموا  المانحين إلى العمال  المحلية لدعم تنفيذ المشاريخ.

ديسومبرككانون األو   25مليوون دوالر أمريكوي حتوى  222 البرناامجاقا  موويفي وبل  مجموع االلتزاما  المتعلقة باستحق -27

مشورة دبراء اكتواريين مستقلين لتحديود قيموة هوذه االلتزاموا . ومون أصول هوذا المبلو ، توم حتوى  البرنامج. والتمس 9955

صولة. وأموا الرصويد المتبقوي مليون دوالر أمريكي عن طريق تحميله على المشواريخ والصوناديق ذا  ال 957.7ا ن تمويل 

مليون دوالر أمريكي فلم يتم تحميله بعد على الصناديق والمشاريخ الفردية. وتعامل هوذه االلتزاموا  كرصويد  525.2وقدره 

على دطة تمويول تتعلوق باسوتحقاقا  الموويفين غيور  9959دائن في الحساب العام. ووافق المجلس في دورته السنوية لعام 

مليوون دوالر أمريكووي فووي  7.5قوودره  إضووافياً وتشوومل دطوة التمويوول مبلغوواً سونوياً  .حاليوواً للحسواب العووام الممولوة المخصصووة

دة للمويفين لمدة   بغرض الوصو  إلى حالة التمويل الكامل مخ نهاية الفترة. 9955عاماً تبدأ في عام  55التكاليف الموح 
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 االستدامة

عواقل أي انخفاض محتمول فوي المسواهما  فوي سوياق الحالوة الماليوة واالقتصوادية العالميوة، وموا إذا كوان هوذا  البرنامجقي م  -26

فوي حجوم العمليوا  وعودد المسوتفيدين مون المسواعدة. وأنوا علوى ثقوة، بعود االطوالع علوى أنشوطة  انخفاض سيقابلهاالنخفاض 

لديه ما يكفي من الموارد لالست مار في العمل على األجل المتوسوف.  لبرنامجاالمتوقعة والمخاطر المقابلة لها، بأن  البرنامج

 على أساس استمرارية العمل. للبرنامجولهذا السبل، فإننا سنواصل إعداد الكشوف المالية 

( الخطة االسوتراتيجية 9؛ 9952-9959للفترة ( االحتياجا  المحددة في دطة اإلدارة 5المبررا  التالية:  ت يدهوهذا الرأي  -22

( مسوتويا  2؛ 9955( األصو  الصافية المحتفظ بها بنهاية الفترة والمساهما  المحصولة فوي عوام 2؛ 9952-9996للفترة 

موون مواصوولة  البرنااامج( االتجوواه السووائد فووي الوودعم المقوود م موون المووانحين والووذي مّكوون 5؛ 9959المسوواهما  المتوقعووة لعووام 

 .5232ضطالع بواليته منذ إنشائه في عام اال

 المسائل اإلدارية 

الرئيسووي وأسووماء وعنوواوين المستشووار القووانوني، والخبووراء االكتووواريين،  البرنااامجمقوور  بيانووا  عوونالملحووق األو   يتضوومن -29

  والمصرفيين الرئيسين، والمراجخ الخارجي.

 المسؤولية 

مون النظوام الموالي، يسورني أن أقوّدم الكشووف الماليوة التاليوة التوي أ عود  بموجول المعوايير  5-52وفقاً لما تنص عليوه الموادة  -25

المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأشهد، وفقاً ألفضل ما يتوف ر لدينا من معرفة ومعلوموا ، أن جميوخ المعوامال  التوي جور  

الفترة قود أ ددلوت فوي السوجال  المحاسوبية، وأن هوذه المعوامال ، مقترنوة بالكشووف والموذكرا  الماليوة التاليوة والتوي دال  

 .9955ديسمبرككانون األو   25تشكل جزءاً من هذا التقرير، تعبِّر بأمانة عن المركز المالي لبرنامج األغذية العالمي في 

 9955ديسمبرككانون األو   25كشف المركز المالي في  - الكشف األو 

 9955ديسمبرككانون األو   25كشف األداء المالي عن السنة المنتهية في  - الكشف ال اني

 9955ديسمبرككانون األو   25كشف التغيُّرا  في األصو  الصافية عن السنة المنتهية في  - الكشف ال الث

 9955ديسمبرككانون األو   25ي كشف التدفقا  النقدية عن السنة المنتهية ف - الكشف الرابخ

ديسوومبرككانون األو   25كشووف المقارنووة بووين مبووال  الميزانيووة والمبووال  الفعليووة عوون السوونة المنتهيووة فووي  -الكشف الخامس

9955  

 مذكرا  على الكشوف المالية

 

 تم التوقيخ على النسخة األصلية

Josette Sheeran 

 المديرة التنفيذية

 9959مارسكآذار  96روما، 
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 بيان الرقابة الداخلية

 

 نطاق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

مشوواريعه وأنشووطته ووتنفيووذ برامجووه  البرنااامجأمووام المجلووس عوون إدارة  مسوو و الموودير التنفيووذي لبرنووامج األغذيووة العووالمي  -29

من النظوام الموالي، أن يضوخ ضووابف الرقابوة الدادليوة، بموا فوي ذلوك  5-59األدر . وعلى المدير التنفيذي ، بموجل المادة 

 بفعالية وكفاءة، والحفاي على أصوله المادية.  البرنامجالمراجعة الدادلية والتحقيق، لضمان استخدام موارد 

 وإدارة تلوك المخواطرومقاصوده  البرناامجأهوداف  الحد من مخاطر العجز عن تحقيقالغرض من نظام الرقابة الدادلية هو و -22

مطلقوة لكفالوة تحقيوق  ولكنهوا ليسوتضومانا  معقولوة ال يووفر سوو  الرقابوة الدادليوة  فوإن نظواموليس القضاء عليها. ولذلك 

تحقيق األهوداف، وتقيويم  أمامتحديد المخاطر الرئيسية  الغرض منها هو ،مستمرة. ويستند النظام إلى عملية البرنامجمقاصد 

 طبيعة وحجم تلك المخاطر وإدارتها بفعالية وكفاءة وبأسلوب اقتصادي.

 بيئة عمل البرنامج

لحاال  تشوتد  البرنامجبحكم طبيعة عمله كمنظمة إنسانية أن يذهل إلى حيث تستدعيه الحاجة. ويعرِّض ذلك  البرنامجعلى  -22

علوى الحفواي علوى مسوتويا  رفيعوة مون الرقابوة الدادليوة.  قدرتهبأمن مويفيه أو  يتصل منهافيها المخاطر الكامنة سواًء ما 

اسية في توضيح المخاطر التي تواجهه وتقاسم االستجابة لها سوعياً إلوى إلى التعاون الكامل مخ أجهزته الرئ البرنامجويسعى 

 .تقليلها إلى أدنى حد حي ما أمكن

والرقابووة الدادليووة هووي أحوود األدوار الرئاسووية لووإلدارة وجووزء ال يتجووزأ موون العمليووة الشوواملة إلدارة العمليووا . وبالتووالي فووإن  -25

 :تشمل ما يلي على كافة المستويا  البرنامجمس ولية إدارة 

 تهيئة بيئة دادلية تعزد الرقابة الدادلية الفعالة؛ 

 تحديد وتقييم المخاطر التي قد ت ثر على تحقيق األهداف؛ 

  تحديد واقتراح السياسا  والخطف ومعايير العمل واإلجراءا  والن ظم وأنشطة الرقابة األدر  للتقليل إلى أدنى حد

 طر المصاحبة للتعرضا  المحددة والتخفيف وكأو الحد منها؛من المخا

 ضمان فعالية تدفق المعلوما  واالتصا  حتى يتاح لكل المويفين ما يحتاجونه من معلوما  ألداء مس ولياتهم؛ 

 . رصد فعالية عمليا  الرقابة المحددة وتشجيخ التحسين المستمر لتلك العمليا 

 المخاطر المؤسسيةإطار الرقابة الداخلية وإدارة 

إطوواراً جديووداً للرقابووة الدادليووة انطالقوواً موون أفضوول الممارسووا  المتبعووة فووي اللجنووة الراعيووة  9955فووي عووام  البرنااامجاعتموود  -23

للمنظمووا  التابعووة للجنووة تريوودواي. ويعتموود اإلطووار الجديوود علووى مجموعووة موون التوجيهووا  واألدوا  اإلضووافية لمسوواعدة 

 تبهم. المديرين على تقييم فعالية الرقابة الدادلية في كيانا  مكا

تطوير وتعزيز عملياته الخاصة بوإدارة المخواطر وفقواً لسياسوته بشوأن إدارة المخواطر الم سسوية. ويسوعى  البرنامجوواصل  -27

في إطار هذه السياسة إلى تحديد وإدارة المخاطر على مستويين عريضين، هموا المخواطر المو ثرة علوى كول كيوان  البرنامج

 ككل. البرنامج)المكاتل القطرية والمكاتل اإلقليمية وش عل المقر الرئيسي( والمخاطر الم ثرة على  حدةعلى 
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الحالة األمنية في كل بلد يعمل فيه، التخواذ القورارا  االسوتراتيجية الالدموة للحود  ،واألمم المتحدة عموماً  ،البرنامجويرصد  -26

مون وراء ذلوك إلوى ضومان تجميوخ كول المخواطر التوي تواجوه كول  البرناامجومويفيه للمخاطر. ويهودف  هاتمن تعرض عملي

المودير المباشور وتصوعيدها إلوى المودير  جانول مون واستعراضوها بانتظوامكيان من كيانا  مكاتبه في سجل رسمي للمخواطر 

 االهتمام إليها عند اللزوم. األقدم لتوجيه 

وأ جووري تقيوويم رفيووخ المسووتو  للمخوواطر الم سسووية أسووفر عوون إنشوواء سووجل للمخوواطر الم سسووية جوور  استعراضووه وتعديلووه  -22

. ويشوكل سوجل المخواطر الم سسوية وسويلة للحكوم علوى مسوتو  9955بانتظام من جانل مجلس اإلدارة التنفيذي دال  عوام 

ويسووتخدم كأسوواس  البرنااامجلجنووة مراجعووة الحسووابا  فووي  علووىالسووجل  وي عوورض هووذا. البرنااامجالتعوورض للمخوواطر فووي 

إلوى المجلوس التنفيوذي إحاطوا   9955لإلحاطا  التي تقد م إلى المجلس التنفيذي. وقد مت اإلدارة منذ الربوخ األو  مون عوام 

 للمخاطر في سياق عمليا  قطرية بعينها. البرنامجتشغيلية ربخ سنوية تناولت مد  تقبل 

تلقت لجنوة مراجعوة الحسوابا  المكل فوة بإسوداء المشوورة إلوى المودير التنفيوذي والمجلوس التنفيوذي بشوأن فعاليوة ، ونتيجة لذلك -59

، معلوموا  منتظموة عون آدور المسوتجدا  بشوأن منظوموة المخواطر البرناامجضوابف الرقابوة الدادليوة وإدارة المخواطر فوي 

 .9955دال  عام 

 اض فعالية الرقابة الداخليةاستعر

عون تحديود  قوخ علويهم المسو وليةتبالموديرين الوذين  البرناامجتسترشد عملية استعراض فعاليوة ضووابف الرقابوة الدادليوة فوي  -55

 ضوابف الرقابة الدادلية والحفاي عليها كل في مجا  ادتصاصه. وتستخلص ضمانا  صريحة من ا تي:

، بمون فويهم نوواب المودير التنفيوذي، البرناامجمون كبوار موديري  596الموقعة من  فعالية الرقابة الداخليةات بيانات ضمان (5

والمديرون اإلقليميون، ومديرو المكاتل القطرية ومكاتل االتصا  وش عل المقر. ويم ل ذلك مسوتو  مون االمت وا  بنسوبة 

المشوورفين  االسووتعراض موون جانوول موون لمسووتو  واحوود علووى األقوول البيانووا  ودضووعت ،فووي المائووة فووي العمليووة 599

 لتصدي للمخاطر واإلجراءا  المتخذة لتنفيذ توصيا  األجهزة الرقابية؛االمباشرين. وشملت هذه البيانا  إجراءا  

المفوتل المراجعوة الدادليوة وعمليوا  التفتويل والتحقيوق التوي يجريهوا  نتوائجاسوتناداً إلوى  خطاب ضمان من المفتش العام (9

 العام ومكتل الرقابة.

، بموا فوي ذلوك إدارة المخواطر البرناامجالمشورة بشأن فعالية ن ظم الرقابة الدادلية فوي  أيضاً وتسدي لجنة مراجعة الحسابا   -59

 وممارسا  التسيير الدادلي.

 المسائل المهمة المتصلة بالمخاطر والرقابة الداخلية

ضومانا  مهموة وإيجابيوة بشوأن فعاليوة وقووة ضووابف الرقابوة  البرناامج ن فويموديريالوف ر  بيانوا  الضومانا  المقدموة مون  -52

د  المجاال  التالية التي تحتاج إلى تحسينا  أدر  في الرقابة الدادلية.البرنامجالدادلية في   . ومخ ذلك فقد ح 

تنفيووذ اسووتراتيجيته بشووأن إدارة المخوواطر  البرنااامجواصوول  السااتراتيجية إدارة المخاااطر المؤسسااية التنفيااذ الكاماال  (5

يحرد تقدماً في تنفيوذ سوجال  المخواطر الرسومية التوي توجود حاليواً فوي  البرنامج. وال يزا  9955الم سسية طيلة عام 

فوي المائوة مون النفقوا  التشوغيلية  62ي بوذلك (، وتغط9959في المائة في عام  55في المائة من المكاتل القطرية ) 35

(. وثمة حاجة إلى مواصلة التدريل والتوجيه في إدارة المخاطر، وسوف يعالج ذلوك فوي 9959في المائة في عام  37)

 .9959وضخ سجال  رسمية للمخاطر في جميخ مكاتبه مخ نهاية عام  البرنامج. ويتوقخ 9959عام 
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للطوارئ، بموا  ستعدادعدداً من المبادرا  لتعزيز اال البرنامجيتخذ  للطوارئ  ستعدادمواصلة تنفيذ مبادرات تعزيز اال (9

عودداً مون  البرناامج. ويشومل هوذا للطووارئ واالسوتجابة ستعدادفي ذلك وضخ برنامج يستغرق ثالث سنوا  لتعزيز اال

بكفواءة لحواال  الطووارئ، ويشومل علوى االسوتجابة بفعاليوة و البرناامجالتي تسوعى إلوى تعزيوز قودرة المشاريخ المستقلة 

مبادرا  ستضمن، من بين أمور أدر ، معالجة العديد من توصيا  المراجعة الدادليوة المهموة. وتشومل هوذه  البرنامج

المشوواريخ، تحسووين بوورامج التوودريل علووى الطوووارئ، وتحسووين اسووتخدام قوووائم المووويفين، والنهوووض بووإجراءا  تعيووين 

واالستجابة للطووارئ  ستعدادأدوا  اال من على إددا  مجموعة البرنامجذلك، يعكف  المويفين دارجياً. وعالوة على

 25فووي المائووة موون المكاتوول القطريووة حتووى  99لمسوواعدة المكاتوول القطريووة علووى االسووتعداد لحوواال  الطوووارئ. وكووان 

أن  البرناامجويتوقوخ  واالسوتجابة للطووارئ، سوتعدادقد أبلو  عون تنفيوذ مجموعوة أدوا  اال 9955ديسمبرككانون األو  

. ويعكووف 9959تكووون جميووخ المكاتوول، بعوود تزويوودها بالوودعم الكووافي، قوود نف ووذ  تماموواً هووذه التوودابير بحلووو  نهايووة عووام 

 سوتعدادأيضواً علوى تطووير أداة للرصود عبور شوبكة اإلنترنوت لتووفير القودرة علوى رصود اإلجوراءا  الودنيا لال البرنامج

واالستجابة للطوارئ، وإسداء المشورة لإلدارة العليا بشأن االمت وا  وال غورا .  ستعداداال أدوا في مجموعة  تأهلوال

 .9952بحلو  عام ومن المتوقخ أن تنفذ تماماً النسخة الكاملة من هذا البرنامج 

التقيويم ثرها وإجراء عمليا  أبدور حاسم في رصد العمليا  وقياس  البرنامجيقوم  تحسين نُظم رصد وتقييم العمليات  (2

وإيفاد البع ا  األدر  لتقييم نتائج وأثر البرامج والمشاريخ. وأ جريت تحسينا  ك يرة على ن ظم رصد وتقيويم العمليوا  

علووى المسووتو  الميووداني فووي السوونوا  األديوورة، وإن كانووت المكاتوول القطريووة ال تووزا  تواجووه تحووديا  فووي جمووخ نووواتج 

اسوتراتيجية م سسوية  البرناامج، وضوخ معالجة هذه المسوائل الم يورة للقلوق وحصائل البرامج واإلبالغ عنها. وفي إطار

لرصد والتقييم وإدارة المعلوما  على مستو  المكاتل القطرية والمكاتل ل هللرصد والتقييم الذاتي بغرض تعزيز نظام

ة التقوارير الم سسوية . ومن المتوقخ أن يسفر ذلك عن تحسين جوود9952-9959اإلقليمية والمقر الرئيسي دال  الفترة 

 .للبرنامجوإرساء أ سس قوية يستند إليها الرصد والتقييم لتنفيذ األهداف االستراتيجية 

عوام فوي الوذي أ طلوق  البرنامجيم ل برنامج تعزيز األداء والكفاءة في  ضمان تقييم أداء الموظفين في الوقت المناسب  (2

لك يوور موون القوورارا  المتعلقووة ل القوووة المحركووة الرئيسوويةن، ويشووكل األداة الرئيسووية لتقيوويم أداء وكفوواءة المووويفي 9992

أن يضومن اجتيواد جميوخ الموويفين كول المراحول الو الث  للبرناامج. ومن المهم ا بالمسار الوييفي، بما في ذلك الترقي

ئي( في الوقت في العملية الرسمية لتعزيز األداء والكفاءة )دطة العمل، واستعراض منتصف المدة، واالستعراض النها

المناسل وعلى نحو فعا . وتواجه منظموا  المعونوة اإلنسوانية فوي حواال  الطووارئ حتمواً أوقاتواً تو ثر فيهوا مقتضويا  

دطوة عملهوم وتلقووا تقييمواً  أتموواالعمل اإلنساني على هذا الهدف. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في نسبة المويفين الذين 

في المائوة فقوف مون جميوخ  59 سو  9955ملية تعزيز األداء والكفاءة السنوية في عام من علم ينته  في منتصف المدة،

تبعث على القلق في منظمة تحرص على اتباع أفضول . ويم ل ذلك مسألة 9959ينايرككانون ال اني  25المويفين حتى 

 اء ومعدال  استيفائها. استراتيجيا  إضافية لتحسين دقة مواعيد تقييما  األد البرنامجيبحث ، وسوف الممارسا 

اً ءشكل الفصل بين الواجبا  جزي  المؤسسيةضمان تعميم الفصل الفعال بين الواجبات في نُظم تكنولوجيا المعلومات  (5

فووي المائووة موون المووديرين فووي بيانووا  ضووماناتهم أن الفصوول الفعووا  بووين  22رئيسووياً موون نظووام الرقابووة الدادليووة. وأشووار 

 تحسووين. وأوصووى مكتول المراجعوة الدادليووة بالحاجوة إلوى البرناامجفووي كيانوا  مكواتبهم وفقوواً لسياسوا   قوائمالواجبوا  

)ونجوز  البرناامجالفصل بين الواجبا  من أجل إدارة األدوار الرئيسية دادل نظام تكنولوجيا المعلوما  الم سسية فوي 

 بل تنفيذها بفعالية في المستقبل. توجيها  جديدة لمعالجة هذه المسألة ويبحث س   البرنامج(. وأصدر 9
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 البيان

تنطوي جميخ ضوابف الرقابة الدادلية على قيود متأصلة، بما في ذلك إمكانيوة التحايول، وهوي بوذلك ال يمكون أن تووفر سوو   -52

 الدادلية قد تتفاو  بمرور الوقت.  ضمانا  معقولة. وعالوة على ذلك وبالنظر إلى تغيُّر الظروف فإن فعالية الضوابف

كانوت م رضوية  البرناامجمن معرفة ومعلوما ، أن ن ظوم الرقابوة الدادليوة فوي  يوبناًء على ما تقد م، أر ، وفقاً ألفضل ما لد -55

 وحتى تاريخ الموافقة على الكشوف المالية. 9955ديسمبرككانون األو   25دال  السنة المنتهية في 

أعوواله كجووزء موون التحسووين المسووتمر  52ملتووزم بمعالجووة مسووائل الرقابووة الدادليووة والمخوواطر المحووددة فووي الفقوورة  البرنااامجو -53

 ية.لضوابطه الدادل

 

 

 تم التوقيخ على النسخة األصلية

Josette Sheeran 

 9959مارسكآذار  96روما،  المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف األول 

 كشف المركز المالي

 2011ديسمبر/كانون األول  10في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 
 2101 2100 مذكرة

    األصول 

    األصو  الجارية

 550.5 659.6 1-2 النقدية ومعادال  النقد

 778.6 996.3 2-2 االست مارا  القصيرة األجل

 352.6 2 625.7 1  3-2 المساهما  المستحقة القبغ

 700.2 776.6 4-2 المخزونا 

 186.4 122.0 5-2 البنود المستحقة القبغ األدر 

  4 180.2  

 

4 568.3 

    األصول غير الجارية

 117.9 199.4 3-2 المساهما  المستحقة القبغ

 248.2 281.1 6-2  االست مارا  الطويلة األجل

 85.1  100.9 7-2 العقارا  والمنشآ  والمعدا 

 36.5 30.8 8-2 األصو  غير المادية

  612.2 487.7 

 056.0 5 792.4 4  مجموع األصول

    

 الخصوم
   

    الخصوم الجارية

 522.0 535.2 9-2 الحسابا  المستحقة الدفخ واالستحقاقا 

 19.0 7.8 10-2 المخصصا 

 22.2 19.9 11-2 استحقاقا  المويفين

 - 5.8 59-9 من القرض الطويل األجلالجزء الجاري 

  568.7 563.2 

    الخصوم غير الجارية

 286.4 329.1 11-2 استحقاقا  المويفين

 112.3 107.1 12-2 القرض الطويل األجل

  436.2 398.7 

 961.9 004.9 1  مجموع الخصوم

    

 094.1 4 787.5 3   األصول الصافية

    أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 834.7 3 550.2 3  1-7 أرصدة الصناديق

 259.4 237.3 14-2 االحتياطيا 

 094.1 4 787.5 3   مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 تشكل المذكرا  المرفقة جزءًا أساسيًا من هذه الكشوف المالية.

 تم التوقيخ على النسخة األصلية  

Josette Sheeran 

  2012مارسكآذار  28روما،                المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثاني

 كشف األداء المالي

 2011ديسمبر/كانون األول  10عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

  
 2011 2010 

  

  

     اإليرادات

 546.7 3 979.0 2 1-3 المساهما  النقدية

 583.1 617.5 2-3 المساهما  العينية

 7.3 (0.5) 3-3 فرق أسعار صرف العمال 

 22.6 27.5 4-3 عائد االست مارا 

 106.5 112.6 5-3 إيرادا  أدر 

 266.2 4 736.1 3  مجموع اإليرادات

     

    النفقات

 60.3 120.7 1-4 النقدية والقسائم المودعة

 254.6 2 061.2 2 2-4 السلخ الغذائية المودعة

 659.0 532.9 3-4 التوديخ والخدما  المتصلة به

 646.4 680.4 4-4 المويفين وتكاليف المويفين األدر األجور، والمرتبا ، واستحقاقا  

 152.5 148.1 5-4 اإلمدادا ، والمواد المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية

 374.3 387.2 6-4 الخدما  المتعاقد عليها والخدما  األدر 

 2.7 2.7 7-4 تكاليف التمويل

 25.1 37.1 8-4 المستهلكا  واإلهالو

 62.8 46.5 9-4 نفقا  أدر 

 237.7 4 016.8 4  مجموع النفقات

    

 28.5 (280.7)  الفائض في السنة )العجز(

  

 تشكل المذكرا  المرفقة جزءًا أساسيًا من هذه الكشوف المالية.
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثالث 

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 2011ديسمبر/كانون األول  10عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 المذكرة  

الفائض 

المتراكم/أرصدة 

 الصناديق

 مجموع األصول الصافية االحتياطيات الفائض

 094.1 4 259.4 28.5 806.2 3   2010ديسمبر/كانون األول  10

 - - (28.5) 28.5  2010تخصيص فوائغ 

      2011تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في 

 - (22.1) - 22.1 14-2 النقل من االحتياطيا  وإليها

الخسائر الصافية غير المتحققة على االست مارا  الطويلة األجل والم بتة مباشرة في رصيد 

 (25.9) - - (25.9) 14-2ك6-2 الصندوق

 (280.7) - (280.7) - 2-7 للسنة العجز 

 (306.6) (22.1) (280.7) (3.8)  مجموع الحركة أثناء السنة

 787.5 3 237.3 (280.7) 830.9 3  2011ديسمبر/كانون األول  10مجموع األصول الصافية حتى 

      

 تشكل المذكرا  المرفقة جزءًا أساسيًا من هذه الكشوف المالية.
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الرابع 

 كشف التدفقات النقدية

 2011ديسمبر/كانون األول  10عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

   
 2010 2011 المذكرة

  

       من األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية 

 28.5 (280.7)   )العجز( الفائغ للسنة

    التسويا  لمطابقة الفائغ مخ صافي التدفقا  النقدية من األنشطة التشغيلية

 25.1 37.1 8-7/2-2 االستهالو واإلهالو

 (11.5) (2.4) 2-2 )الخسارة( غير المتحققة في االست مارا  القصيرة األجل

 - 1.5 6-2 غير المتحققة في االستثمارات الطويلة األجلالخسائر 

 (4.6) (4.7) 6-2 )الزيادة( في القيمة المستهلكة من االست مارا  الطويلة األجل

 0.6 0.6 02-2  الزيادة في القيمة المستهلكة من القرض الطويل األجل

 2.1 2.1 02-2 الفوائد على القرض الطويل األجل

 38.2 (76.4) 4-2 )الزيادة( النقص في المخزونا  

 (424.9) 645.4 1-2 في المساهما  المستحقة الدفخالنقص  )الزيادة(

 (54.2) 65.3 5-2 في المدفوعا  األدر النقص )الزيادة( 

 (0.6) (0.6) 7-2 في العقارا  والمنشآ  والمعدا  )المقدمة كتبرع عيني(النقص )الزيادة( 

 41.2 13.2 9-2 الزيادة في الحسابا  المستحقة الدفخ واالستحقاقا  

 (5.4) (11.2) 01-2 )النقص( في المخصصا 

 29.9 40.4 00-2 الزيادة في استحقاقا  المويفين

 (335.6) 429.6   التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية

       

      االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (182.8) (207.0) 2-2 )الزيادة( في االست مارا  القصيرة األجل

 (0.4) (0.9) 5-2  )الزيادة( في الفوائد المتحققة المستحقة القبغ

 (34.0) (63.9) 6-2 )الزيادة( في االست مارا  الطويلة األجل

 (55.9) (44.2) 7-2 )الزيادة( في العقارا  والمنشآ  والمعدا 

 (0.9) (2.4) 8-2 )الزيادة( في األصو  غير المادية 

 (274.0) (318.4)   التدفقات النقدية الصافية من األنشطة االستثمارية

       

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (2.1) (2.1) 12-2 الفوائد المدفوعة على القرض الطويل األجل 

 (2.1) (2.1)   أنشطة التمويلالتدفقات النقدية الصافية من 

      

 (611.7) 109.1   صافي الزيادة )النقص( في النقدية ومعادالت النقد

       

 162.2 1 550.5 1-2 في بداية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

       

 550.5 659.6 1-2 في نهاية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

 أساسيًا من هذه الكشوف المالية.تشكل المذكرا  المرفقة جزءًا 
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الخامس

كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية
*

 

 2100ديسمبر/كانون األول  10عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 
 المبلغ المحدد في الميزانية  

على أساس المبلغ الفعلي 

 مقارن

الفرق بين الميزانية النهائية 

 والمبلغ الفعلي

 

 المذكرة

 الميزانية النهائية الميزانية األصلية

         6 عناصر التكلفة

   األغذية
2 006.8 2 897.6 1 827.8 1 069.8 

   النقل الخارجي
349.9 434.0 194.0 240.0 

 402.4 588.8 991.2 892.3   النقل البري والتخزين والمناولة

   تكاليف التشغيل المباشرة األدر 
283.2 617.4 363.1 254.3 

 261.7 509.0 770.7 530.5   تكاليف الدعم المباشرة

 228.2 2 482.7 3 710.9 5 062.7 4   المجموع الفرعي للتكاليف المباشرة 

 1.8 235.9 237.7 238.0   التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة

   الصناديق الرأسمالية وصناديق القدرا 
45.9 39.8 34.8 5.0 

 6.8 270.7 277.5 283.9   المجموع الفرعي للتكاليف غير المباشرة

 235.0 2 753.4 3 988.4 5 346.6 4   المجموع

            

 تشكل المذكرا  المرفقة جزءًا أساسيًا من هذه الكشوف المالية.

 
           أساس االلتزامأعد  على  * 

 

  



24 WFP/EB.A/2012/6-A/1 

 

 مذكرات على الكشوف المالية 

 1133ديسمبر/كانون األول  13بتاريخ 

 : السياسات المحاسبية3المذكرة 

 أساس اإلعداد

المعوايير المحاسوبية الدوليوة أعد  الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي وفقواً للمحاسوبة علوى أسواس االسوتحقاق بموجول  -1

للقطاع العام، باستخدام طريقة التكلفة األصلية، معدلة بإدراج االسوت مارا  والقوروض إموا بالقيموة العادلوة أو بالتكلفوة. وفوي 

 لي.حا  عدم تطرق أحد المعايير المحاسبية الدولية لمسألة معينة، يستخدم المعيار المناسل من المعايير الدولية لإلبالغ الما

، فإن إيرادا  المساهما  الم كدة البرنامجووفقاً لمتطلبا  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومراعاة لطبيعة أعما   -2

معوامال  غيور إيورادا  المن المعايير المحاسبية الدوليوة للقطواع العوام،  92كتابة تسجل كمعامال  غير تبادلية وفقاً للمعيار 

أنه رغم فرض قيود على استخدام المساهما  فإن تلك القيوود ال تفوي بتعريوف الشورط الووارد فوي  البرنامج. ويعتبر التبادلية

 . 92المعيار 

 أعد كشف التدفقا  النقدية )الكشف الرابخ( باستخدام الطريقة غير المباشرة. -3

، سوواء فوي العمول أو فوي اإلبوالغ، هوي الودوالر األمريكوي. والمعوامال  التوي تجور  بغيور البرناامجوالعملة المستخدمة في  -4

الدوالر األمريكي تترجم إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف المعمو  به في األمم المتحدة وقت إجوراء المعاملوة. وتتورجم 

الخصوم بعمال  غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف المعمو  به في األمم المتحودة عنود األصو  و

 اإلقفا  بنهاية السنة. وترد المكاسل أو الخسائر الناتجة عن ذلك في كشف األداء المالي.

 النقدية ومعادالت النقد 

ال  النقد من النقدية الحاضرة، والنقدية المودعة في المصارف وأسوواق النقود والودائوخ القصويرة األجول تتألف النقدية ومعاد -5

 بما في ذلك النقدية التي ي ديرها مدراء االست مار.

 وت بت عائدا  االست مارا  عند االستحقاق مخ مراعاة العائد الفعلي. -6

 األدوات المالية 

طرفاً فوي األحكوام التعاقديوة لولداة الفنيوة إلوى حوين اسوتنفاد حقووق تلقوي تودفقا   البرنامجت بت األدوا  المالية عندما يصبح  -7

 لجميخ المخاطر والفوائد المتصلة بملكيتها. البرنامجنقدية من هذه األصو  أو تحويلها مخ تحويل 

تقاس األصو  المالية المحتفظ بها لالتجار فيها بالقيمة العادلة وتدون أي مكاسول أو دسوائر ناتجوة عون تغيور القيموة العادلوة  -8

في حسابا  الفائغ أو العجوز وتودرج فوي كشوف األداء الموالي فوي الفتورة التوي تنشوأ فيهوا. وتصونف االسوت مارا  القصويرة 

ومن ثم يجود التصرف فيها فوي األجول القصوير  البرنامجنه يحتفظ بها من أجل دعم عمليا  األجل ضمن هذه الفئة نظراً أل

وهو ما قد يعني تحقيق مكاسل أو دسائر في عملية االتجار. وتصنف المشتقا  الماليوة أيضواً كأصوو  محوتفظ بهوا لالتجوار 

 فيها.
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هي أصو  مالية غير مشتقة وتحقق مودفوعا  ثابتوة أو قابلوة للتحديود وليسوت مطروحوة القروض والمبال  المستحقة القبغ  -9

في األسواق النشطة. وتضوم القوروض والمبوال  المسوتحقة المسواهما  المسوتحقة القوبغ نقوداً وغيرهوا مون المبوال  المطلوبوة 

 والنقدية ومعادال  النقدية. وتدون القروض والمبال  المطلوبة كتكاليف مستهلكة.

االست مارا  المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق هي األصو  المالية غير المشتقة التي تنطووي علوى مودفوعا  ثابتوة أو قابلوة  -10

أو يمكوون لووه االحتفوواي بهووا حتووى توواريخ  البرنااامجللتحديوود واألصووو  واالسووت مارا  المحوودد توواريخ اسووتحقاقها والتووي يعتووزم 

اق. وتضووم االسووت مارا  المحووتفظ بهووا حتووى أجوول االسووتحقاق أوراق االتجووار المنفصوول بالفائوودة واألصوول المسووجلين االسووتحق

 للوراق المالية لخزانة الواليا  المتحدة الدادلة في حافظة االست مارا  الطويلة األجل والمدونة كتكاليف مستهلكة.

متاحة للبيخ هوي أصوو  ماليوة غيور مشوتقة وال تصونف فوي أي فئوة أدور . وتضوم األصوو  المتاحوة للبيوخ األصو  المالية ال -11

االسووت مارا  الطويلووة األجوول بخووالف أوراق الخزانووة األمريكيووة. ويحووتفظ بهووا بالقيمووة العادلووة مووخ إثبووا  تغيوورا  القيمووة فووي 

ثبوا  إسوهم إلوى فوائغ أو عجوز عنودما يلغوي األكشوف تغيرا  األصوو  الصوافية. ويعواد تصونيف المكسول والخسوارة مون 

 األصو .

ت بت جميخ الخصوم المالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة ثم تقواس علوى أسواس التكلفوة المسوتهلكة باسوتخدام طريقوة  -12

 الفائدة الفعلية.

 المخزونات 

قيّد السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية الحاضرة بنهاية الفتورة الماليوة باعتبارهوا مخزونوا ، وهوي تو  قيم بحسول التكلفوة أو ت    -13

 تكلفة االستبدا  الحالية، أيهما أقل.

وتشمل تكلفة السلخ الغذائية تكلفة الشوراء أو القيموة العادلوة -14
(1)

إذا قو  دمت عينواً، كموا تشومل جميوخ التكواليف األدور  المتكبودة  

عند نقطة ددولها األولى إلى البلد المستفيد حيث تصوبح جواهزة للتوديوخ. إضوافة  البرنامجإليصا  السلخ الغذائية إلى حودة 

. وتو  حدد التكلفوة علوى أسواس لذلك، ت  درج أية تكلفة كبيرة تتعلق بتحويل هوذه السولخ، مون قبيول الطحون أو التعبئوة فوي أكيواس

 المتوسف المرجح.

 مباشرة، أو عند تسليمها إلى الشركاء المتعاونين لتوديعها. البرنامجوتقيّد السلخ الغذائية في بند النفقا  عندما يودعها  -15

 المساهمات والبنود المستحقة القبض 

 ت بت المساهما  عند تأكيدها كتابياً من جانل المانحين. -16

تعرض المبال  المستحقة القبغ صافية البنود المتعلقة باالنخفاض التقديري فوي إيورادا  المسواهما  والحسوابا  المشوكوو  -17

 فيها.

يوة المقدموة فوي صوورة دودما  تودعم مباشورة عمليوا  وأنشوطة معتمودة، ولهوا أثور علوى الميزانيوة، وت   ب ّت المساهما  العين -18

ويمكوون أن تقوواس بصووورة موثوقووة، بالقيمووة العادلووة وتقوويم بهووا. وتشوومل هووذه المسوواهما  اسووتخدام المبوواني والمرافووق والنقوول 

 والمويفين.

                                                      
 ذائية، والسعر المحدد في فاتورة الجهة المانحة.تشمل م شرا  القيمة العادلة للسلخ الغذائية المقدمة كتبرعا  عينية أسعار السوق العالمية، والسعر المحدد بموجل اتفاقية المعونة الغ (1)
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ة في شكل عقارا  ومنشآ  ومعدا  بالقيمة السوقية العادلة، وت بوت كعقوارا  ومنشوآ  ومعودا  أو وت  قيم التبرعا  المقدم -19

 كأصو  غير ملموسة وإيرادا . 

 العقارات والمنشآت والمعدات

األصلية مطروحاً منها االسوتهالو المتوراكم تقاس قيمة العقارا  والمنشآ  والمعدا  بتكلفتها األصلية في البداية، ثم بالقيمة  -20

وأية دسارة ناتجة عن انخفاض قيمتها بسبل تلفها. وال تتم رسوملة تكواليف االقتوراض إن وجود . وتو  قيم التبرعوا  المقدموة 

في شكل عقارا  ومنشآ  ومعدا  بالقيمة السوقية العادلوة، وت بوت كعقوارا  ومنشوآ  ومعودا  وإيورادا . ويورد اسوتهالو 

عقارا  والمنشآ  والمعدا  على امتداد عمر االستعما  باستخدام طريقة المعد  ال ابوت، إال فوي حالوة األراضوي، فهوي ال ال

 تخضخ لالستهالو. وعمر االستخدام المقدر لفئا  العقارا  والمنشآ  والمعدا  هو كالتالي:

وتخضووخ لالسووتهالو علووى امتووداد عموور االسووتعما  المتبقووي وت   بوو  ت تحسووينا  العقووارا  المسووتأجرة كأصووو  وتقوويّم بتكلفتهووا  -21

 للتحسينا  أو على امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

 وتجري استعراضا  التلف لجميخ األصو  سنوياً على األقل. -22

 األصول غير المادية

في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتهوا األصولية مطروحواً منهوا االسوتهالو التراكموي وأيوة دسوائر ناجموة  تقاس األصو  غير المادية -23

عن انخفاض قيمتها بسبل التلف. وتقيم التبرعا  المقدمة في شكل أصو  غير مادية بالقيمة السوقية العادلة وت بت كأصوو  

 غير مادية وإيرادا .

عمور االسوتعما  المقودر لفئوا  باسوتخدام طريقوة المعود  ال ابوت. وسل االستهالو على امتوداد عمور االسوتعما  المقودر ويحت -24

 األصو  غير المادية هو كالتالي:

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

 3 البرمجيا  المطورة دادلياً 

 2 البرمجيا  المشتراة دارجياً 

 3 وحقوق النشر وغيرها من األصو  غير الماديةالتراديص والحقوق، 

 الفئة
 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات(

  

  المباني

 40 الدائمة  

 5 الم قتة  

 3 أجهزة الحواسيل

 3 المعدا  المكتبية

 5 التجهيزا  والتركيبا  المكتبية

 3 معدا  األمن والسالمة

 3 معدا  االتصا 

 5 المركبا  ا لية

 3 معدا  الورش
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 استحقاقات الموظفين

 استحقاقا  المويفين التالية: البرنامجي   ب ّت  -25

  استحقاقا  المويفين القصيرة األجل التي تستحق كاملة في اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة المحاسبية التي يقدم داللها

 المويف ددماته ذا  الصلة؛

 استحقاقا  ما بعد الخدمة؛ 

 . استحقاقا  المويفين الطويلة األجل األدر 

فوي عضووية الصوندوق المشوترو للمعاشوا  التقاعديوة لموويفي األموم المتحودة.  البرناامجوتشارو فئوا  معينوة مون موويفي  -26

لويس فوي موقوخ يمكنوه مون تحديود  البرناامج  محددة يمولها أربواب عمول متعوددين. ووصندوق المعاشا  هو دطة استحقاقا

يتعامول  البرناامجحصته مون المركوز الموالي للخطوة وأدائهوا بقودر كواف مون الموثوقيوة للغوراض المحاسوبية. وبالتوالي فوإن 

 المحاسبية الدولية للقطاع العام .من المعايير  95محاسبيا مخ هذه الخطة كما لو كانت دطة مساهما  محددة وفقا للمعيار 

 المبالغ المخصصة والخصوم الطارئة

التوزام قوانوني أو تقوديري نواتج عون وقوائخ سوابقة  البرناامجترصد مبال  للخصووم والرسووم فوي المسوتقبل عنودما يكوون لود   -27

 بتسويته. البرنامجويكون من المرجح مطالبة 

وتدرج االلتزاما  المادية األدر  التي ال تفي بمعايير إثبا  الخصوم، في المذكرا  على الكشوف المالية كخصوم طارئوة  -28

 .البرنامجعندما ال يتأكد وجودها إال عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أك ر من الوقائخ التي ال تخضخ كلياً لسيطرة 

 اإلبالغ عن الشرائحمحاسبة الصناديق و

الصناديق أداة محاسبية متوادنة ذاتياً أنشأ  من أجل بيوان المعوامال  المتعلقوة بهودف محودد. وتخصوص الصوناديق لغورض  -29

حاسوبة ممارسة أنشطة محددة أو بلوغ أهداف محددة وفقاً للوائح وقيود وحدود داصة. وتعود الكشووف الماليوة علوى أسواس م

. وتم ول أرصودة الصوناديق الحصويلة المتراكموة البرناامجالصناديق، ويبين في نهاية الفترة المركز الموحود لجميوخ صوناديق 

 لإليرادا  والنفقا .

وتعد الشرائح نشاطاً أو مجموعوة مون األنشوطة المتميوزة التوي تصودر بشوأنها معلوموا  ماليوة بشوكل منفصول مون أجول تقيويم  -30

 البرناامجاألداء الماضي لكيان معين في تحقيق أهدافه أو في اتخاذ القرارا  بشأن المخصصوا  المقبلوة للمووارد. ويصونف 

( الحسوواب العووام 9( حسووابا  فئووا  البوورامج؛ 5ثووالث شوورائح هووي:  جميووخ المشوواريخ والعمليووا  وأنشووطة الصووناديق ضوومن

عون معوامال  كول شوريحة دوال  الفتورة الماليوة  البرنامج( حسابا  األمانة والعمليا  ال نائية. ويبل  2والحسابا  الخاصة؛ 

 وعن األرصدة المحتفظ بها في نهاية الفترة.

رامج عبارة عن كيان محاسبي أنشأه المجلس ألغراض محاسبة المسواهما  واإليورادا  والنفقوا  لجميوخ وحسابا  فئا  الب -31

 التنمية واإلغاثة الطارئة، واإلغاثة الممتدة، والعمليا  الخاصة. البرنامجيةية. وتشمل الفئا  البرنامجالفئا  

نشوئ بحيوث يسوجل فوي حسوابا  منفصولة، قيموة اسوترداد تكواليف الودعم غيور المباشورة، والحساب العام هو كيوان محاسوبي أ -32

واإليرادا  المختلفة، واالحتياطي التشغيلي والمساهما  المتسلمة التي لم تخصص لفئة برنامجيوة محوّددة أو مشوروع مفورد 

مون النظوام  5-5ينشوئها بموجول الموادة أو مشروع ثنائي . وأموا بالنسوبة للحسوابا  الخاصوة، فوإن المودير التنفيوذي هوو الوذي 
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المالي، وذلك ألغراض المساهما  الخاصة أو للموا  المخصصة ألنشوطة معينوة. ويمكون أن ترحول أرصودتها إلوى الفتورة 

 المالية التالية.

. وينشوئها المودير البرناامجحوددة مون صوندوق كما أن العمليا  ال نائية وغير ذلك من حسابا  األمانة هي تقسيما  فرعية م -33

مون النظوام الموالي، لتغطيوة المسواهما  التوي يوتم االتفواق موخ الجهوة المانحوة علوى الهودف منهوا  5-5التنفيذي بموجل الموادة 

 ونطاقها وإجراءا  اإلبالغ عنها، في اتفاقا  صناديق ائتمانية معينة.

حتياطيا  في الحساب العام بهدف دعم العمليوا . ويحوتفظ باحتيواطي تشوغيلي فوي إطوار الحسواب العوام بموجول ويحتفظ باال -34

من النظام المالي لضمان اسوتمرارية العمليوا  فوي حالوة التعورض لونقص م قوت فوي المووارد. وباإلضوافة إلوى  5-59المادة 

 االحتياطي التشغيلي أنشأ المجلس احتياطيا  أدر .

أن ي برم اتفاقا  مخ أطراف ثال ة لالضطالع بأنشطة ال تددل في إطار أنشطته العادية، لكنها تتمشى موخ أهدافوه.  للبرنامجو -35

. وبنهايوة السونة، يسوجل الرصويد الصوافي المودين أو الودائن ألطوراف للبرنامجوال تسجل هذه االتفاقا  كإيرادا  أو كنفقا  

باعتباره مستحق الدفخ أو القبغ في كشف المركز المالي تحت الحساب العام. وترد رسووم الخدموة المحملوة علوى هوذه ثال ة 

 االتفاقا  ضمن إيرادا  تكاليف الدعم غير المباشرة.

 مقارنة الميزانيات

علووى أسوواس االسووتحقاق. وفيمووا يتعلووق بكشوووف األداء المووالي علووى أسوواس االلتووزام والكشوووف الماليووة  البرنااامجتعوود ميزانيووة  -36

تصنف النفقا  على أساس طبيعة هذه النفقا  بينما تصنف نفقا  كشوف مقارنة مبال  الميزانية والمبال  الفعلية والحسوابا  

 السنوية حسل التصنيف الوييفي لعناصر التكلفة.

ى ميزانيا  التكاليف المباشرة للعمليا  إما بصورة مباشرة أو عن طريق السلطة المفوضة منه. ويوافق ويوافق المجلس عل -37

أيضا على الخطة اإلدارية لفترة السنتين وهوي تشومل المبوال  المدرجوة فوي الميزانيوة ألغوراض التكواليف المباشورة وتكواليف 

القودرا . ويمكون فيموا بعود أن يعود  المجلوس الميزانيوا  أو أن  دعم البرامج واإلدارة والصناديق الرأسمالية وصوناديق بنواء

 ت  عّد  بممارسة السلطة المفوضة.

ويقارن الكشف الخامس: المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية، بين الميزانية النهائية والمبال  الفعليوة المحسووبة علوى  -38

ي حسبت عليه مبال  الميزانية. ونظوراً لالدوتالف بوين األسوس التوي يسوتند إليهوا إعوداد الميزانيوة والكشووف نفس األساس الذ

تطابق بين المبال  الفعليوة الوواردة فوي الكشوف الخوامس والمبوال  الفعليوة الوواردة فوي الكشوف الرابوخ:  3المالية، فإن المذكرة 

 التدفقا  النقدية.
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 دالت النقد: النقدية ومعا3-1المذكرة 

  2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   النقدية ومعادالت النقد

 62.4 84.0 الحسابا  المصرفية والنقدية في المقر

 46.9 32.6 الحسابا  المصرفية والنقدية في المكاتل اإلقليمية والمكاتل القطرية

 224.2  251.9   حسابا  األسواق المالية وحسابا  الودائخ في المقر 

 217.0  291.1 النقدية ومعادال  النقد المحتفظ بها لد  مدراء االست مار

 550.5 659.6 مجموع النقدية ومعادالت النقد

السووق الماليوة ويحتفظ بالنقدية الالدمة ألغراض اإلنفاق الفوري في حسابا  نقديوة ومصورفية. أموا األرصودة فوي حسوابا   -39

 وحسابا  اإليداع فهي متاحة في غضون مهلة قصيرة.

 : االستثمارات القصيرة األجل1-1المذكرة 

  2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   االست مارا  القصيرة األجل

 776.5 988.0 االست مارا  القصيرة األجل

 2.1 8.3 (3-9)المذكرة الجزء الجاري من االست مارا  الطويلة األجل 

 778.6 996.3 مجموع االستثمارات القصيرة األجل

تنقسم االست مارا  القصيرة األجل إلى شريحتين من الحوافظ لكل منها أفوق اسوت ماري متميوز وتسوير وفوق مبوادئ توجيهيوة  -40

. 9955االسوت مارا  القصويرة األجول بصوورة طفيفوة فوي عوام  محددة لالست مار وتخضخ لقيود محددة. وقد دفضت مخاطر

ويلت عند أدنى مستوياتها في سياق يروف سوقية اتسمت باالنخفاض المطلق لعائد االست مار واستمرار أجواء عدم التيقن 

 في األسواق المالية.

فوي حافظوة  قديموة  منفصولة  البرناامجمخ المبادئ التوجيهية لالسوت مار فوي  وتم االحتفاي باالست مارا  التي لم تعد تتماشى -41

بهدف التخلص مون هوذه األوراق الماليوة موخ إيوالء االعتبوار ألوضواع السووق والقيموة األساسوية لولوراق الماليوة الموذكورة. 

 الحافظة القديمة.من الرصيد المتبقي في  9955ونتيجة لسياسة التصفية النشطة، تم التخلص تماما في عام 

مليوون 776.5) 9955ديسومبرككانون األو   25مليوون دوالر أمريكوي فوي  266وبلغت قيمة االست مارا  القصويرة األجول  -42

مليووون دوالر أمريكووي  372.5(. وموون هووذا المبلوو  دصووص مووا قيمتووه 9959ديسوومبرككانون األو   25دوالر أمريكووي فووي 

ديسومبرككانون  25مليوون دوالر أمريكوي فوي  522.2التي تصدرها أو تضمنها الحكوما  أو الوكاال  الحكومية ) للسندا 

 25مليووون دوالر أمريكووي فووي  525.9مليووون دوالر أمريكووي لسووندا  الشووركا  ) 995.5(؛ ودصووص مبلوو  9959األو  

 25.2لولوراق الماليوة المضومونة بأصوو  )مليوون دوالر أمريكوي  592.2( كما دصص مبلو  9959ديسمبرككانون األو  

( وهذه االست مارا  مسجلة بالقيمة العادلة على أساس التقييم الوذي 9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في

 يجريه مصرف اإليداع المستقل المس و  عن إدارة األوراق المالية وحفظها.
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، اقتصر استخدام المشتقا  في مجا  االست مارا  القصيرة األجل على السندا  ا جلة 9955مبرككانون األو  ديس 25في  -43

والصرف ا جل للعمال  األجنبيوة، ورئوي أن االسوت مار فوي المشوتقا  المعرضوة للمخواطر مسوألة غيور مطروحوة. وبلغوت 

مليوون  65.2مليوون دوالر أمريكوي ) 25.2افظوة االسوت مارية الماليوة المشوتقة المحوتفظ بهوا فوي الح دوا القيمة االسومية لول

( وتغطيهوا المشوتقا  المقابلوة التوي تصوفى فوي الوقوت نفسوه. وبوذلك تعوود 9959ديسمبرككانون األو   25دوالر أمريكي في

 القيمة الدفترية لهذه المشتقا  إلى الصفر.

 حسابا  االست مارا  القصيرة األجل دال  السنة:يبين الجدو  التالي مركز  -44

 إضافات/)استقطاعات( 2101 
الفوائد 

 المستلمة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 المتحققة 

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

  غير المتحققة

2100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 988.0 2.4 (13.2) 14.8 207.5 776.5 است مارا  قصيرة األجل

 8.3 - - 0.3 5.9 2.1 الحصة الحالية من است مارا  طويلة األجل 

 996.3 2.4 (13.2) 15.1 213.4 778.6 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

مليوون دوالر أمريكوي. وتتكوون هوذه الزيوادة فوي  957.7ارتفعت االست مارا  القصيرة األجول بموا يعواد   9955دال  عام  -45

مليون دوالر أمريكي، وقود ع رضوت فوي كشوف التودفقا  النقديوة  9.2جانل منها من صافي المكاسل غير المتحققة وقدرها 

مليوون دوالر  9.2مون االسوت مار الطويول األجول البوال  الجوزء الجواري ن في إطار األنشطة التشغيلية، والفائدة المستهلكة عو

أمريكي، وقد عرضت أيضا في إطار األنشطة التشغيلية كجزء مون الزيوادة فوي القيموة المسوتهلكة لالسوت مار الطويول األجول 

معووروض فووي كشووف  ماليووين دوالر أمريكووي، فهووو 997مليووون دوالر أمريكووي أمووا الرصوويد المتبقووي، وقوودره  2.7البالغووة 

التدفقا  النقدية تحوت أنشوطة االسوت مار، صوافياً مون المبوال  المعواد تصونيفها مون اسوت مارا  طويلوة األجول إلوى اسوت مارا  

 قصيرة األجل.

 : المساهمات المستحقة القبض1-1المذكرة 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :التركيبة

 352.6 2 625.7 1 جارية 

 117.9 199.4 غير جارية 

 470.5 2 825.1 1 مجموع المساهمات المستحقة القبض

 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 456.2 2 721.4 1 المساهما  النقدية

 159.8 181.5 المساهما  العينية

 616.0 2  902.9 1 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (136.2) (68.6) مخصص ألغراض انخفاض إيرادا  المساهما 

 (9.3) (9.2) مخصص ألغراض الحسابا  المشكوو فيها

 470.5 2 825.1 1 مجموع المساهمات المستحقة القبض
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شوهرا بينموا المسواهما  غيور  59 تتعلق المساهما  الجاريوة المسوتحقة القوبغ بالمسواهما  الم كودة المسوتحقة فوي غضوون -46

 .9955ديسمبرككانون األو   25شهرا من  59المستحقة القبغ غير الجارية هي مساهما  مستحقة بعد 

وتتعلووق المسوواهما  المسووتحقة القووبغ بمسوواهما  الجهووا  المانحووة فووي فئووا  البوورامج، والعمليووا  ال نائيووة، والصووناديق  -47

 البرناامجاالست نائية أو فوي الحسواب العوام أو الحسوابا  الخاصوة. وقود تشومل مسواهما  الجهوا  المانحوة قيوودا تتطلول مون 

 ر دمني محدد.استخدام المساهمة في مشروع أو نشاط معين وفي إطا

 ويبين الجدو  التالي تكوين المساهما  المستحقة حسل سنة التأكيد: -26

 
2011 2010 

 
 ماليين الدوالرات األمريكية

النسبة 
 المئوية

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية 

     سنة التأكيد

2011 1 338.9 70 - - 

2010 413.5 21 1 862.1 72 

 28 740.2 9 166.8 وما قبلها 2009

 100 602.3 2 100 919.2 1 المجموع الفرعي

تسويا  إعادة التقييم )ال توجد مساهما  مستحقة القبغ بغير 

 - 13.7 - (16.3) الدوالر األمريكي(

 100 616.0 2 100 902.9 1 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

تعوورض المسوواهما  المسووتحقة القووبغ مخصوووما منهووا المخصصووا  المتعلقووة بانخفوواض إيوورادا  المسوواهما  والحسووابا   -22

 المشكوو فيها.

المسوواهما  صصووا  المرصووودة لتغطيووة االنخفوواض فووي إيوورادا  المسوواهما  هووي مبلوو  يقوودر ألي تخفيضووا  فووي والمخ -59

المسووتحقة القووبغ وإيراداتهووا عنوودما تنتفووي الحاجووة إلووى تمويوول المشووروع الووذي كانووت المسوواهما  تتعلووق بووه. وتسووتند هووذه 

 المخصصا  إلى الخبرة السابقة.

 :9955م وفيما يلي تغيرا  المخصصا  ألغراض االنخفاض في االيرادا  المحصلة من المساهما  في عا -55

 2100 الزيادة/)النقص( االستخدام 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

 68.6 36.2 (103.8) 136.2 مجموع المخصصات ألغراض االنخفاض في عائد المساهمات

مليون دوالر أمريكوي. ويسوجل هوذا االنخفواض  592.6، بل  االنخفاض في المساهما  المستحقة القبغ 9955ودال  عام  -59

 25كاسووتخدام للمخصصووا  المنشووأة مقابوول االنخفوواض فووي إيوورادا  المسوواهما  ويوودرج فووي كشووف المركووز المووالي. وفووي 

مليوون دوالر أمريكوي. وبنواء علوى ذلوك  36.3المطلوبوة  ، بلغت المخصصا  التقديرية النهائية9955ديسمبرككانون األو  

 مليون دوالر أمريكي كمصروفا  للفترة وسجلت في كشف األداء المالي.  23.9فقد سجلت ديادة قدرها 

وتتعلق مخصصا  الحسابا  المشكوو فيهوا بالشوطل المتوقوخ للمسواهما  المسوتحقة القوبغ عنودما يوتم تكبود النفقوا    -52

الفعليوة، دون أن يكووون مون المنتظوور أن تقودم الجهووا  المانحوة التمويوول. ويتطلول الشووطل الفعلوي تحووويالً مون الحسوواب العووام 

 دوالر أمريكي. 5 999وموافقة من المديرة التنفيذية ألي مبل  يزيد على 
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وتقوودر مخصصووا  الحسووابا  المشووكوو فيهووا بالنسوول التاليووة موون المسوواهما  المسووتحقة القووبغ. وتغيوور  النسوول عوون عووام  -52

 . 9955الشطل الفعلي في عام  تجربةلتعبر عن  9959

 النسبة المئوية  :المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

  

 75 أك ر من أربخ سنوا  

 25 سنوا   2و 2بين 

 5  سنوا  2بين سنتين و

 0 بين سنتين أو أقل

 :9955وفيما يلي تحركا  مخصصا  الحسابا  المشكوو فيها في عام  -55

 2100 الزيادة/)النقص( االستخدام 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 9.2 (0.1) - 9.3 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

، بلغوت 9955ديسومبرككانون األو   25. وفوي 9955و 9959ولم تشطل أي مساهما  مسوتحقة القوبغ فوي العوامين   -53

مليون دوالر  9.5سجل انخفاض قدره مليون دوالر أمريكي. وبناء على ذلك،  2.9المخصصا  التقديرية النهائية المطلوبة 

 أمريكي كتسوية للفترة، ويرد بيانها في كشف األداء المالي.

 : المخزونات4-1المذكرة 

 –الجدوالن التاليان يبينان حركة المواد الغذائية وغير الغذائية دال  العوام. ويبوين الجودو  األو  مجمووع قيموة المخزونوا   -57

على النحو الوارد في كشف المركز المالي. ويبين الجدو  ال اني مطابقة مخزونا  األغذيوة  –المواد الغذائية وغير الغذائية 

 التي تعبر عن رصيد الفتح واإلضافا  دال  العام ناقصاً قيمة السلخ المودعة ومخصص تلف األغذية دال  السنة.

  2100 2101 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   
 573.4 596.3 السلخ الغذائية الحاضرة

 السلخ الغذائية الموجودة في النقل العابر
165.8 109.7 

 المجموع الفرعي للسلع الغذائية
762.1 683.1 

 (3.0) (3.5) دصم التالف من األغذية

 680.1 758.6 مجموع السلع الغذائية

 20.3 18.2 المواد غير الغذائية

 (0.2) (0.2) التالف من غير األغذيةدصم 

 20.1 18.0 مجموع المواد غير الغذائية

 700.2 776.6 مجموع المخزون
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 2101 2100 مطابقة السلع الغذائية

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 720.7 680.1 المخزونا  االفتتاحية

 مخصص التلف  –الخصم 
3.0 2.9 

 الغذائيةالمشتريا  من السلخ 
1 228.8 1 142.8 

 المساهما  العينية المستلمة
600.8 655.7 

 النقل والتكاليف المتصلة به
306.1 405.2 

 927.3 2 818.8 2 مجموع المخزونات المتاحة للتوزيع

 (244.2 2) (056.7 2) مطروحاً منه: السلخ الغذائية المودعة

 (3.0) (3.5) مخصص التالف من األغذية

 680.1 758.6 السلع الغذائيةمجموع 

مليوون  9 952.3مليون دوالر أمريكوي) 9 935.9بلغت قيمة المواد الغذائية وغير الغذائية المودعة  9955فيما يتعلق بعام  -56

مليون دوالر أمريكوي بالسولخ  9 953.7( على النحو الوارد في كشف األداء المالي. ومن هذا المبل  يتعلق 9959دوالر في 

مليووون دوالر فووي عووام  59.2مليووون دوالر و  9 922.9ن دوالر أمريكووي بووالمواد غيوور الغذائيووة. )ومليوو 2.5الغذائيووة ومبلوو  

9959.) 

إلوى البلود المسوتفيد. وتشومل هوذه وبالنسبة للسلخ الغذائية، ت  حسل على المخزونا  التكاليف المتكبودة حتوى أو  نقطوة ددوو   -52

التكاليف تكاليف الشراء والنقل البحري ورسوم الموانئ، كما تشمل في حا  السلخ الغذائية الموجهة إلوى بلودان غيور سواحلية 

 النقل البري في بلدان العبور.

لتتبخ األغذية، بالحصر المادي للمخوزون وتقيو ّمه علوى  البرنامج ويجري التأكد من كميا  السلخ الغذائية، المأدوذة من نظم -39

 أساس المتوسف المرجح.

فوي دبوي وفوي مخوادن اسوتراتيجية متنوعوة،  البرناامجوتشمل المخزونا  المواد غير الغذائية المحوتفظ بهوا فوي مسوتودعا   -35

أمريكوا الالتينيوة والبحور الكواريبي وشوبكة مسوتودعا  األموم المتحودة لالسوتجابة منها شبكة االستجابة لحاال  الطووارئ فوي 

 للحاال  اإلنسانية.

وتشمل المواد غير الغذائية ما يلي: المبانيكالمخادن الجاهزة، وديام التخزين، ووحدا  معالجة المياه، ومجموعوا  الطاقوة  -39

 لوية، واألغطية الواقية، واإلطارا ، وقطخ الغيار، والمركبا  ذا  المحركا .الشمسية، والهواتف الخ

مليوون  739.5مليوون طون متوري قيمتهوا  5.9، بلغت كمية السلخ الغذائيوة فوي المخوادن 9955ديسمبرككانون األو   25في  -32

 362.5مليوون طون متوري قيمتهوا  5.2نوت قيموة المخزونوا  تبلو  ، كا9959ديسومبرككانون األو   25دوالر أمريكي. وفي 

 مليون دوالر أمريكي.

رصد مخصص للتلف لما يحتمل من دسارة وتلف في المخزونوا . وحودد هوذا المخصوص علوى أسواس الخبورة السوابقة بموا  -32

صا  األغذية في عام لمائة من المواد غير الغذائية. وبلغت مخصفي ا 9.2في المائة من مجموع السلخ الغذائية و 9.2نسبته 

في المائة للمواد غير الغذائية. وتقي  م المخزونا  باعتبارها صافية بعد اقتطاع قيموة  9.2في المائة، و 9.22 ما نسبته 9959

مليوون دوالر أمريكوي ويورد بيوان ذلوك فوي كشوف  9.9بل  مجموع السولخ الغذائيوة التالفوة  9955أي تلف أو تقادم. وفي عام 

لتالفة عن نفقا  السونة ويورد بيانهوا فوي كشوف األداء الموالي. ولوم يحودث المركز المالي. وتعبر الزيادة في مخصص المواد ا

 . 9955استخدام لهذا المخصص وال أي ديادة أو نقص في المواد غير الغذائية في عام 
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 :9955ترد فيما يلي حركة مخصصا  المواد التالفة في عام  -35

 
 2100 نقص(الزيادة/)ال االستخدام 2101

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 3.5 2.8 (2.2) 3.0 المخصص الخاص بالتالف من األغذية

 0.2 - - 0.2 المخصص الخاص بالتالف من غير األغذية

 3.7 2.8 (2.2) 3.2 مجموع المخصصات

 : البنود المستحقة القبض األخرى5-1المذكرة 

 2100 2101 

  
 األمريكيةبماليين الدوالرات 

   
 112.4 51.1 السلف المدفوعة للبائعين

 26.1 25.5 السلف المدفوعة للمويفين

 10.4 16.6 (55اتفاقا  أطراف ثال ة مستحقة القبغ )المذكرة 

 82.9 78.6 متنوعا  مستحقة القبغ

 231.8 171.8 مجموع البنود المستحقة القبض األخرى قبل خصوم الحسابات المشكوك فيها

 (45.4) (49.8) مجموع البنود المستحقة القبض األخرى الصافية

 186.4 122.0 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخرى

 والسلف المدفوعة للبائعين هي مدفوعا  تقدم سلفاً عن توريد البضائخ والخدما . -33

 والسلف المدفوعة للمويفين هي ألغراض منحة التعليم، ومعونا  اإليجار، والسفر وغير ذلك من استحقاقا  المويفين. -37

وتشوومل الموودفوعا  المتفرقووة المسووتحقة القووبغ المبووال  المسووتحقة موون الزبووائن عوون الخوودما  المقدمووة فووي إطووار الحسووابا   -36

د المستحقة القبغ، وضريبة القيمة المضافة في حالة عدم الحصو  على اإلعفواء الضوريبي المباشور ومون الخاصة، والفوائ

 الحكوما .

وتخضخ البنود األدر  المستحقة القبغ الستعراض يحدد موا إذا كوان األمور يتطلول أي دصووم للحسوابا  المشوكوو فيهوا.  -32

ودد  مخصصوا  بمبلو  9955األو   ديسومبرككانون 25وحتى  مليوون دوالر  26.2مليوون دوالر أمريكوي، منهوا  22.6، ح 

مليوون دوالر أمريكوي للمبوال  األدور  المسوتحقة  9.2أمريكي لضريبة القيمة المضافة وموا دا  مون المنتظور اسوتردادها، و

 (.9959مليون دوالر أمريكي لضريبة القيمة المضافة في عام  25.2القبغ )

 :9955وترد فيما يلي تغييرا  مخصصا  الحسابا  المشكوو فيها دال  عام  -79

 2100 الزيادة/)النقص( االستخدام 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 49.8 4.4 - 45.4 مجموع المخصصات للحسابات المشكوك فيها
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 األجل: االستثمارات الطويلة 6-1المذكرة 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 85.8 88.3 األوراق المالية لخزانة الواليا  المتحدة

 (2.1) (8.3) (9-9الجزء الجاري )المذكرة 

 83.7 80.0 الجزء الطويل األجل من األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

 76.9 96.5 السندا 

 87.6 104.6 األسهم

 164.5 201.1 مجموع السندات واألسهم

 248.2 281.1 مجموع االستثمارات الطويلة األجل

وتتألف االست مارا  الطويلة األجل من است مارا  في أوراق االتجار المنفصل بالفائدة واألصل المسوجلين لولوراق الماليوة  -75

واسوووت مارا  السوووندا  واألسوووهم. وقووود اشتووو  ريت أوراق دزانوووة الواليوووا  المتحووودة  (STRIPSلخزانوووة الواليوووا  المتحووودة )

(STRIPS  فووي سووبتمبركأيلو )ويوو  حتفظ بهووا حتووى أجوول االسووتحقاق. وقوود ودع أجوول اسووتحقاق األوراق علووى مراحوول  9995

حوود  الوكوواال  سوونة لتمويوول موودفوعا  التزامووا  الفائوودة واألصوول علووى قوورض للسوولخ طويوول األجوول موون إ 29دووال  فتوورة 

(، معينوة عملتوه بونفس عملوة أوراق االتجوار ولونفس الفتورة. وال تحمول هوذه األوراق فائودة 59-9الحكومية المانحة )المذكرة 

اسوومية وقوود اشتوو  ريت بخصووم علووى قيمتهووا االسوومية؛ ويتصوول الخصووم بصووورة مباشوورة بأسووعار الفائوودة السووائدة وقووت الشووراء 

. ويسواوي الجوزء الجواري مون األوراق المبلو  المطلووب ذا  الصولة ل اسوتحقاق األوراقفي المائوة حتوى أجو 5.59والبالغة 

 لتسوية االلتزاما  المالية على القرض الطويل األجل.

برككانون األو  ديسوم 25وال ت بت التغيرا  في القيمة السوقية الست مارا  األوراق المالية لخزانة الواليوا  المتحودة. وفوي  -72

مليووووون دوالر أمريكووووي فووووي  599.2مليووووون دوالر أمريكووووي ) 555.5، بلغووووت القيمووووة السوووووقية لهووووذا االسووووت مار 9955

 (9959ديسمبرككانون األو   25

مليون دوالر أمريكي عن است مار  23.3قيمتها  ةونتجت الزيادة في ددمة السندا  الطويلة األجل واست مارا  األسهم البالغ -73

أمووا  نقديووة فووي سووندا  وأسووهم، وقيوود  المبووال  علووى حسووابا  ومشوواريخ تتعلووق باسووتحقاقا  المووويفين. ويسووت مر التحويوول 

 59والتي تقضي باست مار  بالبرنامجمليون دوالر أمريكي تمشيا مخ سياسة تخصيص األصو  الخاصة  23.2النقدي البال  

في المائة في األسهم العالمية لصناديق د صصت لتغطية استحقاقا  المويفين. وجاء   59المائة في السندا  العالمية وفي 

والخسوائر  9955الزيادة في الرصيد أساسا بسبل تغيير القيمة السوقية، وكذلك بإعادة است مار الفوائد المتحصلة دال  عوام 

 م.غير المتحققة بسبل أثر ضعف أسواق األسه

وتجري است مارا  األسهم من دوال  دمسوة صوناديق إقليميوة تتبوخ تركيبوة وأداء الم شور العوالمي لشوركة مورغوان سوتانلي  -72

(، وهووو م شوور كوول البلوودان معتوورف بووه ألسووهم جميووخ أسووواق العووالم المتقوودم. وهووذه التركيبووة MSCIالرأسوومالي الوودولي )

االست مار في أسواق األسهم العالمية على أساس غير نشف وبمعدال  للمخاطرة وإيورادا  تعكوس الم شور  االست مارية تتيح

 ( كل البلدان.MSCIالعالمي )

 :9955وترد فيما يلي تحركا  حسابا  االست مارا  الطويلة األجل في عام  -75
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 إضافات/)اقتطاعات( 2101 
 الفوائد

 المستلمة/المستهلكة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 المتحققة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 غير المتحققة

2100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 201.1 (27.4) 14.7 2.9 46.3 164.5 السندا  واألسهم
االست مار في األوراق المالية 

 80.0 - - 4.4 (8.1) 83.7 لخزانة الواليا  المتحدة 
مجموع االستثمارات الطويلة 

 األجل

248.2 38.2 7.4 14.7 (27.4) 281.1 

مليووون دوالر أمريكووي. وتعاموول السووندا  واألسووهم  32.9، داد  االسووت مارا  الطويلووة األجوول بمقوودار 2011دووال  عووام  -76

 52.5الطويلة األجل على أنها أصو  متاحوة للبيوخ باسوت ناء االسوت مار فوي مشوتقا  العملوة األجنبيوة ا جلوة )القيموة االسومية 

ية غيور مليون دوالر أمريكي( التي تعامول كاسوت مارا  محوتفظ بهوا لتوداو  األصوو  الماليوة. ولوذلك حولوت الخسوائر الصواف

تي تعامل على أنهوا متاحوة للبيوخ، فوي إطوار لمليون دوالر أمريكي المرتبطة باألصو  المالية ا 95.2المتحققة والبال  قدرها 

االتجار في األوراق المالية لخزانة الواليا  المتحدة، إلوى أصوو  صوافية يورد بيانهوا فوي كشوف تغيورا  األصوو  الصوافية. 

مليوون دوالر أمريكوي المرتبطوة بمشوتقا  العملوة األجنبيوة ا جلوة فوي  5.5متحققوة البالغوة وتعرض الخسائر الصافية غير ال

مليوون  2.2كشف األداء المالي. ويرد بيان الفائدة المستهلكة على االست مارا  فوي أوراق دزانوة الواليوا  المتحودة وقودرها 

من الزيادة في القيموة المسوتهلكة لالسوت مار الطويول  دوالر أمريكي في كشف التدفقا  النقدية تحت األنشطة التشغيلية كجزء

مليون دوالر أمريكي. ويعرض الرصيد المتبقي، صافياً من المبال  المعاد تصنيفها مون اسوت مارا  طويلوة  2.7األجل بمبل  

 ر.مليون دوالر أمريكي في كشف التدفقا  النقدية تحت أنشطة االست ما 32.2األجل إلى قصيرة األجل، والبال  

 : العقارات والمنشآت والمعدات7-1المذكرة 

 
 2100 االستهالك المتراكم بنود تم التصرف فيها إضافات 2101

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       العقارات والمنشآت والمعدات

      المباني

 10.2 (1.0) - 7.7 3.5 الدائمة

 22.2 (9.6) (0.6) 11.0 21.4 الم قتة

 3.4 (3.5) - 3.0 3.9 الحواسيل 

 5.6 (8.9) (0.1) 3.2 11.4 المعدا  المكتبية

 0.1 (0.1) - - 0.2 التجهيزا  والتركيبا  المكتبية

 1.1 (1.3) (0.1) 0.6 1.9 معدا  األمن والسالمة

 3.1 (2.2) (0.1) 2.8 2.6 معدا  االتصاال 

 45.9 (25.0) (0.9) 16.0 55.8 المركبا  ا لية

 1.1 (0.8) - 0.9 1.0 معدا  الورش

 7.6 (4.5) - 2.6 9.5  تحسينا  المباني المستأجرة

 0.6 - (1.9) 0.1 2.4 األصو  ال ابتة قيد اإلنشاء

 100.9 (56.9) (3.7) 47.9 113.6 مجموع العقارات والمنشآت والمعدات

المتصوولة بالعقووارا  والمنشووآ  والمعوودا  فووي المبوواني الدائمووة، والمبوواني ، تم لووت اإلضووافا  الرئيسووية 9955ودووال  عووام  -77

تم لووت اإلضووافا  الرئيسووية المتصوولة بالعقووارا  والمنشووآ  والمعوودا  فووي المبوواني  9959الم قتووة، والمركبووا  )فووي عووام 

لمشوتريا  )بعود اقتطواع الم قتة، والمعدا  المكتبية، والمركبا ، وكذلك تحسينا  المباني المسجلة(. وبل  مجمووع صوافي ا

مليووون دوالر  22.9، مووا يعوواد  9955ديسوومبرككانون األو   25البنووود التووي تووم التصوورف فيهووا( دووال  الفتوورة المنتهيووة فووي 

دوالر أمريكووي تتعلووق بموونح  مليووون 9.3( منهووا 9959مبرككانون األو  ديسوو 25مليووون دوالر أمريكووي فووي  53.2أمريكووي )
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ومعودا . وتورد اإلضوافا  أو التخفيضوا  المتصولة بالعقوارا  والمنشوآ  والمعودا  أو  عينية في صورة عقارا  ومنشوآ 

 92التخفيضا  الناجمة عن التصرف فيها في كشف المركز المالي، بينما يرد الخصم ونفقا  االستهالو عن الفترة وقدرها 

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي.

دوالر أمريكوي. وهوي تسوتهلك  5 999وترسمل العقارا  والمنشآ  والمعدا  إذا بلغت تكلفتها أو تجاود  حداً أدنوى قودره  -78

 على امتداد عمر االستعما  التقديري باستخدام طريقة المعد  ال ابت. ويجري دورياً استعراض مستو  الحد األدنى.

عون  9955الستعراض سنوي لتحديد أي تراجخ في قيمتها. ولم يسفر االسوتعراض الوذي أجوري فوي عوام وتخضخ األصو   -79

أي تراجخ في قيمة العقارا  والمنشآ  والمعدا  كما لم يش ِر استعراض التصرف في األصو  إلى التخلص مون العقوارا  

 نية إصالحها.والمنشآ  والمعدا  بسبل عدم صالحية هذه األصو  لالستخدام أو عدم إمكا

 : األصول غير المادية 8-1المذكرة 

 2100 االستهالك المتراكم بنود تم التصرف فيها إضافات 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 البرمجيا  المطورة دادلياً 
47.5 0.5 - (19.8) 28.2 

 البرمجيا  المكتسبة من الخارج 
- 0.5 - (0.1) 0.4 

 التراديص والحقوق
0.1 0.3 - (0.1) 0.3 

 األصو  غير المادية قيد اإلنشاء
0.8 1.0 0.1 - 1.9 

 مجموع األصول غير المادية
48.4 2.3 0.1 (20.0) 30.8 

 

المعودة دوالر أمريكي، إال فيموا يتعلوق بالبرمجيوا   5 999ت رسمل األصو  غير المادية إذا داد  تكلفتها عن حد أدنى يبل   -80

دوالر أمريكي. وال تتضمن القيمة المرسوملة للبرمجيوا  المطوورة دادليواً التكواليف  599 999دادلياً حيث يبل  الحد األدنى 

 المتعلقة بالبحوث والصيانة.

إلكترونوي متكامول لتخطويف المووارد  إعداد وتنفيذ تطبيق -9وترتبف البرمجيا  المطورة دادلياً بصورة أساسية بنظام ونجز  -81

  9نجز ظام ويوو لة ال انيووة موون نوو ، بلوو  مجموووع التكوواليف المرسووملة للمرحوو9955ديسوومبرككانون األو   25الم سسووية. وفووي 

 ( مخصووماً منوه مبلو  االسوتهالو المتوراكم وقودره9959مليون دوالر أمريكي فوي عوام  25.3مليون دوالر أمريكي ) 97.7

(. وتشومل هوذه التكواليف المرسوملة تصوميم وتنفيوذ 9959مليون دوالر أمريكي فوي عوام  55.2ر أمريكي )مليون دوال 52.6

. ويتضمن كشف المركز المالي اإلضافة في األصو  غير المادية أو التخفيضا  الناجمة عن التصورف فيهوا، 9نظام ونجز 

 في كشف األداء المالي.مليون دوالر أمريكي  6.5بينما ترد نفقا  االستهالو للسنة وقدرها 

 : الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات9-1المذكرة 

 2011 2010 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 123.2 89.5 الحسابا  المستحقة للبائعين

 الحسابا  المستحقة للمانحين
61.0 50.4 

 منوعا 
26.7 23.6 

 197.2 177.2 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع

 324.8 358.0 المستحقا 

 522.0 535.2 مجموع الحسابات المستحقة الدفع واالستحقاقات
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 تتصل الحسابا  المستحقة الدفخ للبائعين بمبال  مستحقة عن بضائخ وددما  ورد  فواتير بشأنها. -82

المستحقة الدفخ للمانحين رصيد المساهما  غير المنفقة في المشاريخ المقفلة، رهناً بإعادة المبال  أو بإعادة وتم ل الحسابا   -83

 البرمجة.

دال  الفتورة والتوي لوم  للبرنامجأما المستحقا  فهي مخصصا  تتعلق بالبضائخ التي تم استالمها والخدما  التي تم تقديمها  -84

 ترد عنها فواتير من الموردين.

وتشمل الحسابا  المتنوعة المستحقة الدفخ مبوال  مسوتحقة لوكواال  أدور  تابعوة للموم المتحودة نظيور دودما  توم الحصوو   -85

انووت هوذه العقووود ، ك9955ديسومبرككانون األو   25عليهوا والقيموة العاجلووة للعقوود ا جلووة الخاصوة بسووعر الصورف. وحتووى 

مليوون دوالر أمريكوي فوي  2.2مليوون دوالر أمريكوي ) 6.5ا جلة بالنسبة لسعر الصرف تم ول دسوارة غيور متحققوة بلغوت 

9959.) 

 : المخصصات31-1المذكرة 

 
2011 2010 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   

 18.1 7.2 مخصص إعادة األموا  للمانحين

 0.9 0.6 مخصصا  متنوعة

 19.0 7.8 مجموع المخصصات 

وتقدر مخصصا  إعادة األموا  مستو  األموا  التي من المتوقخ إعادتها للجها  المانحة نظيور مسواهما  غيور مسوتخدمة  -63

 في مشاريخ أقفلت مالياً. وتحدد المخصصا  استنادا إلى الخبرة السابقة.

 :9955وترد فيما يلي حركة مخصصا  إعادة األموا  للمانحين في عام  -87

 2100 الزيادة/)النقص( االستخدام 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 7.2 0.6 (11.5) 18.1 مخصصات المبالغ المعادة للمانحين

. وتسوجل هوذه األمووا  كاسوتخدام 9955مليون دوالر أمريكي في عوام  55.5وبل  مجموع األموا  التي رد  إلى المانحين  -66

، بلغووت 9955ديسوومبرككانون األو   25لمخصصووا  إعووادة األموووا  إلووى المووانحين وتوورد فووي كشووف المركووز المووالي. وفووي 

مليوون دوالر أمريكوي  9.3أمريكي. ولذلك سوجلت ديوادة قودرها  مليون دوالر 7.9المخصصا  التقديرية النهائية المطلوبة 

 كمصروفا  دال  الفترة وترد في كشف األداء المالي.

والمخصصووا  المتنوعووة تسووتهدف الوفوواء بااللتزامووا  القانونيووة والسوولف والموودفوعا  المتعلقووة بووالمتوفين والمصووابين موون  -89

  . 9992في عام  للبرنامجالذين كانوا ضحايا للهجوم الذي تعرض له المكتل القطري  البرنامجمويفي 
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 : استحقاقات الموظفين33-1المذكرة 

 

 2011 2010 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :المكونات

 22.2 19.9 جارية

 286.4 329.1 غير جارية

 308.6 349.0 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 
 

 

 

 

2011 

2010  
 برنامج تقييم التقييم االكتواري

 العالمي األغذية

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 22.2 19.9 19.9 - األجل القصيرة المويفين استحقاقا 
 234.3 262.9 2.1 260.8 الخدمة انتهاء بعد ما استحقاقا 

 52.1 66.2 6.6 59.6 األجل الطويلة األدر  المويفين استحقاقا 

 308.6 349.0 28.6 320.4 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 تقييم دصوم استحقاقا  المويفين 9-55-5

على أساس بيانا  ش ون المويفين ودبورة  البرنامجيقوم دبراء اكتواريون بتحديد دصوم استحقاقا  المويفين أو يحسبها  -90

مليون دوالر  222بل  مجموع دصوم استحقاقا  المويفين  9955ديسمبرككانون األو   25المدفوعا  في الماضي. وفي 

مليوون دوالر أمريكوي  96.3مليون دوالر أمريكوي أجريوت حسواباتها بمعرفوة الخبوراء االكتوواريين، و 299.2أمريكي منها 

ديسومبرككانون األو   25مليوون دوالر أمريكوي علوى التووالي فوي  96.2مليوون دوالر أمريكوي و 972.7) امجالبرنبمعرفة 

9959.) 

مول مبلو   222ومن بين مجموع الخصوم المتعلقة باسوتحقاقا  الموويفين بموا قيمتوه  -91 مليوون  957.7مليوون دوالر أمريكوي ح 

(. 9959ديسومبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  572.5شاريخ والصناديق ذا  الصلة )دوالر أمريكي على الم

مل رصيد الخصوم البال  قودره  ووافوق المجلوس السونوي فوي دورتوه مليوون دوالر أمريكوي علوى الحسواب العوام.  525.2وح 

  الموويفين والمخصصوة حاليوا للحسواب على دطوة لتمويول الخصووم غيور الممولوة المتعلقوة باسوتحقاقا 9959السنوية لعام 

تزيود  نمليون دوالر أمريكي في التكواليف الموحودة للموويفين الوذي 7.5قدره  إضافياً العام. وتشمل دطة التمويل مبلغا سنويا 

 حالة التمويل الكامل بنهاية الفترة. إلىبغرض الوصو   9955سنة اعتبارا من عام  55مدة ددمتهم عن 

االكتواري الستحقاقا  المويفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من استحقاقا  نهاية التقييم  9-55-9

 الخدمة

تحدد الخصوم المتعلقة بالمويفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقا  المتعلقوة بنهايوة الخدموة بالتشواور موخ الخبوراء  -92

حقاقا  للمووويفين موون الفئووة الفنيووة وفئووة الخوودما  العامووة فووي المقوور الووذين تشووملهم لوووائح االكتووواريين. وأنشووئت هووذه االسووت

 المويفين في منظمة األغذية والزراعة ومويفي األمم المتحدة. 
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الخدمة والتي قام االكتواريون وبل  مجموع استحقاقا  المويفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقا  المتعلقة بنهاية  -93

صوووافية المكاسووول والخسوووائر االكتواريوووة  9955ديسووومبرككانون األو   25مليوووون دوالر أمريكوووي فوووي  299.2باحتسوووابها 

 البرناامج، بلو  مجمووع قيموة االلتزاموا  الكليوة المسوتحقة علوى 9955(. ووفقا لتقيويم عوام 9959مليون دوالر في  972.7)

مليون دوالر أمريكوي  922.2منها مبل  ( 9959مليون دوالر أمريكي في  252.5)دوالر أمريكي مليون  252.2للمويفين 

 27.5مليوون دوالر أمريكوي ) 52.3( يم ل استحقاقا  المويفين بعد نهايوة الخدموة ومبلو  9959مليون دوالر في  933.3)

 هاية الخدمة.( يم ل االستحقاقا  األدر  ذا  الصلة بن9959مليون دوالر أمريكي في عام 

الخسوووائر االكتواريوووة و مووون المعوووايير المحاسوووبية الدوليوووة للقطووواع العوووام، فوووإن المكاسووول 95وبموجووول المعيوووار المحاسوووبي  -94

السوتحقاقا  المووويفين بعود الخدمووة ت بووت موخ الوقووت باسووتخدام نهوج الكوريوودور وبهوذه الطريقووة ال ت بووت المبوال  التووي تصوول 

في المائة من التزاما  االستحقاقا  المحددة باعتبارها إيرادا  أو نفقا  وذلك إلتاحة مجوا  معقوو  لتغطيوة  59سبتها إلى ن

فووي المائووة موون دصوووم  59الخسووائر التووي تتجوواود نسووبتها و المكاسوول والخسووائر بعضووها بعضووا مووخ الوقووت. أمووا المكاسوول

مون االسوتحقاقا . وفيموا اسوتحقاق سوف مودة ددموة المويوف المتبقيوة لكول االستحقاقا  المحددة فهي تستهلك على امتوداد متو

يتعلووق باالسووتحقاقا  األدوور  المتعلقووة بنهايووة الخدمووة ت بووت المكاسوول والخسووائر االكتواريووة فوووراً وال ينطبووق عليهووا نهووج 

 الكوريدور.

المووويفين حوودد الخبووراء االكتواريووون الخسووائر الفعليووة فووي اسووتحقاقا   لخصوووم اسووتحقاقا  9955وفيمووا يتعلووق بتقيوويم عووام  -95

 59.5مليوون دوالر أمريكوي و 22.5المويفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقا  المتعلقة بنهاية الخدمة بموا قيمتوه 

مليووون  2.7نتهوواء دوودمتهم ومليووون دوالر أمريكووي السووتحقاقا  المووويفين بعوود ا 22.2مليووون دوالر أمريكووي علووى التوووالي )

 (.9959ديسمبرككانون األو   25دوالر أمريكي لالستحقاقا  األدر  المتعلقة بنهاية ددمة المويفين في 

مليوون دوالر أمريكوي( يتعلوق مبلو   22.2مليون دوالر أمريكي( ) 22.5ومن بين مجموع المكاسلك)الخسائر( االكتوارية ) -96

 9.9مليون دوالر أمريكي بنظام مودفوعا  نهايوة الخدموة ومبوال   9.2بخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ويتعلق مبل  

(. وكانوووت المكاسلك)الخسوووائر( 2-5-55-9مليوووون دوالر أمريكوووي بالصوووندوق االحتيووواطي لخطوووة التعويضوووا  )الموووذكرة 

فوي المائوة مون التزاموا  االسوتحقاقا  المحوددة. ووفقوا  59زيود علوى االكتوارية لخطة التوأمين الصوحي بعود انتهواء الخدموة ت

في المائة تستهلك على مد  متوسف الخدموة الفعليوة المتبقيوة  59لطريقة الكوريدور فإن المكاسلك)الخسائر( التي تزيد على 

هواء الخدموة فوإن متوسوف للمويفين فيما يتصل بكل اسوتحقاق مون االسوتحقاقا . وفيموا يتعلوق بخطوة التوأمين الصوحي بعود انت

 سنة. 52.76الفترة المتبقية من ددمة المويفين الفعلية 

وتشوومل النفقووا  السوونوية لخصوووم اسووتحقاقا  المووويفين التووي يحووددها الخبووراء االكتواريووون اسووتهالو المكاسلك)الخسووائر(  -97

 االكتوارية.

 :9955ريون دال  عام اوفيما يلي حركة دصوم استحقاقا  المويفين حسل ما قرره الخبراء االكتو -98

 

 
 2100 الزيادة/)النقص( االستخدام 2101

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 230.5 29.1 (2.2) 203.6 دطة التأمين الصحي بعد الخدمة 

 24.3 2.9 (1.2) 22.6 نظام مدفوعا  نهاية الخدمة

 6.0 0.5 (0.5) 6.0 الصندوق االحتياطي لخطة التعويضا 

 59.6 15.7 (3.6) 47.5 االستحقاقا  األدر  المتعلقة بنهاية الخدمة

 320.4 48.2 (7.5) 279.7 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين
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 استحقاقا  المويفين القصيرة األجل  9-55-2

 استحقاقا  المويفين القصيرة األجل باإلجادا  السنوية ومنح التعليم.تتعلق  -99

 استحقاقا  ما بعد انتهاء الخدمة 9-55-2

تحدد استحقاقا  ما بعد انتهاء الخدمة بأنهوا دطوف اسوتحقاقا  تتوألف مون دطوة التوأمين الصوحي بعود انتهواء الخدموة، ونظوام  -100

 ة الخدمة، والصندوق االحتياطي لخطة التعويضا .مدفوعا  نهاي

ودطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة عبارة عن دطة تسمح للمتقاعدين الم هلين وأفراد أسرهم الم هلين بالمشاركة في  -101

 دطة التأمين الصحي األساسي.

من فئة الخدمة العامة فوي المقور  البرنامجمدفوعا  نهاية الخدمة فهو دطة تمو  مدفوعا  انتهاء الخدمة لمويفي  أما نظام -102

 بروما عند نهاية ددمتهم.

فوي حوا  وأما الصندوق االحتيواطي لخطوة التعويضوا  فهوو دطوة تقودم تعويضواً لجميوخ الموويفين والمسوتخدمين والمعوالين  -103

 الوفاة أو اإلصابة أو المرض بسبل أداء مهامهم الرسمية.

 مطروحاً منها مدفوعا  االستحقاقا  المسددة. 9955وتشمل الخصوم تكاليف الخدمة لعام  -104

 استحقاقا  المويفين الطويلة األجل األدر  9-55-5

استحقاقا  المويفين الطويلة األجل األدر  السفر في إجوادة ديوارة الووطن واالسوتحقاقا  األدور  المتعلقوة بانتهواء  تشمل -105

الخدمووة، وتتووألف موون اإلجووادة المسووتحقة، وموونح الوفوواة، وموونح العووودة إلووى الوووطن، ونفقووا  السووفر للعووودة إلووى الوووطن ونقوول 

 فخ عند انتهاء ددمة المويف.األمتعة المتصل بالعودة إلى الوطن، وتستحق الد

 االفتراضات واألساليب االكتوارية 2-00-5-0

كول عوام باسوتعراض وادتيوار االفتراضوا  واألسواليل التوي سيسوتخدمها االكتواريوون فوي تقيويم نهايوة السونة  البرناامجيقوم  -106

سووتحقاقا  موا بعود انتهوواء الخدموة )اسووتحقاقا  موا بعوود انتهواء الخدمووة ال البرناامجلتحديود النفقوا  ومتطلبووا  المسواهمة لوونظم 

، يتضمن الجدو  أدنواه االفتراضوا  واألسواليل 9955واالستحقاقا  األدر  المتعلقة بنهاية الخدمة(. وألغراض تقييم عام 

 .9959رنة بتقييم عام المستخدمة، كما يبين الجدو  التغيرا  التي طرأ  على االفتراضا  واألساليل المستخدمة مقا

االكتواري إلى ديادة في دصوم استحقاقا  موا  9955وقد أد  هذه االفتراضا  واألساليل المستخدمة ألغراض تقييم عام  -107

مليوون دوالر  92.7مليوون دوالر أمريكوي ) 29.7بعد الخدمة واالستحقاقا  األدر  المتعلقة بنهايوة الخدموة بلو  مجموعهوا 

 (.9959أمريكي في 

اإلبالغ عن االفتراضا  االكتوارية في الكشوف المالية. إضوافة لوذلك، يو  طلل أن يبلو ّ  عون  95ويتطلل المعيار المحاسبي  -108

 كل من االفتراضا  االكتوارية بالقيمة المطلقة.

الناجمة عن استحقاقا  ما بعد انتهاء الخدمة  البرنامجفيما يلي االفتراضا  واألساليل المستخدمة لتحديد قيمة دصوم وترد  -109

. وتم تحديود االفتراضوا  9955ديسمبرككانون األو   25في  البرنامجواالستحقاقا  األدر  المتعلقة بنهاية ددمة مويفي 

 المتعلقة فقف باستحقاقا  معينة للمويفين:
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 (9959في المائة في تقييم  5في المائة للمحاسبة والتمويل )كانت  2.29 سعر الحسم

ديادة تكاليف التأمين الصحي )دطة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 )الخدمة فقف

 (9955في المائة في عام  5في المائة سنويا بعد ذلك ) 5، و9952إلى  9959في المائة من  2

 ال تنطبق ألن الخطف عوملت بأنها غير ممولة –في المائة؛ المحاسبة  3.39 –التمويل  األصو العائد المتوقخ على 

 في المائة دائدا مكون االستحقاقا  2.99 جدو  المرتبا  السنوي

 تتغير(في المائة )الحد األدنى الستحقاقا  منحة الوفاة في دطف تعويغ المويفين لم  9.59 الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة

 9955ديسمبرككانون األو   25األسعار ال ابتة للمم المتحدة في  أسعار الصرف المستقبلية

تكاليف مطالبا  التأمين الصحي )دطة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقف(

 ادوالراً أمريكي 5 967دوالراً أمريكياً لكل شخص بال  )كان المبل   5 922ما يعاد   9959بل  متوسف المطالبا  في عام 

 (9959و 9955في تقييم 

  

التكاليف اإلدارية السنوية )دطة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 الخدمة فقف(

 يورو لخطة اليورو 525.79دوالر أمريكي لخطة الدوالر  526.79

االستبقاء لد  شركة التأمين )دطة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 الخدمة فقف(

 ( 9959في تقييم عام  9955في المائة من المطالبا  لعام  9.25) 9959في المائة من المطالبا  في عام  9.29

مساهما  المشتركين في المستقبل )دطة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقف(

 (9959في المائة في تقييم عام  93.93في المائة ) 92المحاسبة والتمويل 

الصندوق المشترو في  9992ديسمبرككانون األو   25معد  الوفيا  في جميخ الخطف يماثل ما جاء في التقييم الصادر في  معد  الوفيا 

 للمعاشا  التقاعدية لمويفي األمم المتحدة

 معدال  العجز

 

 تتفاو  بحسل العمر ونوع الجنس وفئة المويفين

 البرنامجفي  9996و 9992دال  االنسحاب في الفترة ما بين تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمع معدال  االنسحاب

 البرنامجفي  9996و 9992تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدال  االنسحاب في الفترة ما بين  معدال  التقاعد

فووي المائووة فووي تقيوويم  29سوويختارون تغطيووة دطووة التووأمين الصووحي األساسووي )فووي المائووة موون المتقاعوودين فووي المسووتقبل  25 المشاركة )دطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فقف(

في المائة  9.9(. وبناء على دراسة أجريت عن التجربة الحدي ة في منظما  األمم المتحدة العاملة في روما فإن نسبة 9959

 (9959لمائة كما في تقييم في ا 9.5من المشمولين بخطف التأمين الصحي األساسي سينسحبون منها سنويا بعد التقاعد )

دطة التأمين الصحي للمتقاعدين في المستقبل )دطة التأمين 

 الصحي بعد انتهاء الخدمة فقف(

 دطة اليورو –يحصلون حالياً على مدفوعا  باليورو 

 دطة الدوالر األمريكي –يحصلون حالياً على مدفوعا  بعملة أدر  غير اليورو 

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تغطية الزوجكالزوجة )دطة 

 فقف(

في المائة من اإلناث لديهم دوج يختار تغطية دطة التأمين الصحي األساسي.  55في المائة من المتقاعدين الذكور و 65

 ( ويفترض أن الزوجا  أصغر بأربخ سنوا  من أدواجهن.9959)نفس الشيء في تقييم 

المنسوبة ألداء المهام  النسبة المستقبلية لحوادث الوفاة والعجز

 الرسمية )الصندوق االحتياطي لخطة التعويضا  فقف(

 ( 9959في المائة من حاال  العجز )نفس النسبة كما في تقييم  2في المائة من الوفيا  و 59

 يفترض أن جميخ أنواع العجز هي شاملة ودائمة. طبيعة العجز )الصندوق االحتياطي لخطة التعويضا  فقف(

الحصو  على تعويضا  االستحقاقا  )الصندوق أهلية 

 االحتياطي لخطة التعويضا  فقف(

يفترض أن الوفاة والمصابين بالعجز في إطار صندوق االحتياطي ودطة التعويضا  يحصلون على استحقاقا  من 

 صندوق المعاشا  التقاعدية باألمم المتحدة.

دي االستحقاقا  المستبعدة بسبل عدم توافر الجانل الما

 )الصندوق االحتياطي لخطة التعويضا  فقف(

 نفقا  إعداد المتوفى والجنادة؛ واستحقاقا  األطفا  المتعلقة بالوفاة والعجز مستقبال، إلخ.

االستحقاقا  المستبعدة بسبل إددالها في عمليا  تقييم أدر  

 )الصندوق االحتياطي لخطة التعويضا  فقف(

 النفقا  العالجية والمستشفيا  

 تكاليف نقل المتوفى وأسرته للعودة إلى الوطن

األعضاء الذين يحصلون على استحقاقا  العودة للوطن 

 )استحقاقا  أدر  متعلقة بانتهاء الخدمة(

 (9959في المائة من المتقاعدين أو المنسحبين من الخدمة )نفس النسبة كما في تقييم  69

نتهاء الخدمة منحة العودة للوطن )استحقاقا  أدر  متعلقة با

 فقف(

في المائة من المويفين الذين يتقاعدون أو ينسحبون  69من المفترض أن تبل  نسبة منحة العودة إلى الوطن المستحقة الدفخ 

 في المائة من الذكور الم هلين متزوجون 69(. وافترض أن 9959من الخدمة )نفس الشيء كما في تقييم 

 ا.في المائة من اإلناث متزوجا  أيض 59و

تكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونقل األثاث )استحقاقا  

 أدر  تتعلق بانتهاء الخدمة فقف(

ويزيد هذا  9959لمتزوج في عام ادوالراً أمريكياً للمويف  55 279دوالر أمريكي لغير المتزوج  55.929يدفخ مبل  

للمتزوج في عام  55 569للمويف غير المتزوج و 59 236هو  9959الرقم مخ ديادة معد  التضخم )كان الرقم في تقييم 

9959) 

حساب اإلجادة المستحق الدفخ عند انتهاء الخدمة )استحقاقا  

 أدر  تتعلق بانتهاء الخدمة فقف(

 (.9959يوماً مدفوع األجر )نفس الشيء في تقييم  93يفترض أن متوسف االستحقاقا  يبل  

عد الخدمة، ونظام مدفوعا  انتهاء الخدمة، ودطف تعويضا  المويفين: الوحدة االئتمانية المقدرة دطة التأمين الصحي ب الطريقة االكتوارية 

لفترة اإلسناد التي تبدأ بتاريخ الددو  في الخدمة حتى تاريخ التأهل الكامل للحصو  على االستحقاقا . )كانت التكلفة لمدة 

 سنة واحدة المتبعة في دطة تعويضا  المويفين( 

فوعا  األدر  المتعلقة بانتهاء الخدمة: بالنسبة لإلجادا  المستحقة؛ الوحدة االئتمانية المقدرة لجميخ االلتزاما  نظم المد

المتعلقة بفترة الخدمة السابقة. وأما في االستحقاقا  األدر  التي يشملها التقييم؛ فهي الوحدة االئتمانية المقدرة لفترة اإلسناد 

 لخدمة حتى انتهاء الخدمة. اعتباراً من تاريخ بداية ا

 القيمة في السوق  –التمويل  قيمة األصو 

 دطف تعامل على أنها غير ممولة.  –المحاسبة 
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وتقدم الجداو  التاليوة معلوموا  وتحلويال  إضوافية تتعلوق بخصووم اسوتحقاقا  الموويفين المحسووبة مون قِبول الخبوراء   -110

 االكتواريين.

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  2-00-5-2

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة 

نظم مدفوعات انتهاء 

 الخدمة األخرى 

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة 
 المجموع خطة تعويض الموظفين 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 صافي التزام االستحقاقات المحددة، في

 314.1 5.4 21.1 47.5 240.1 2101ديسمبر/كانون األول  10

 21.7 0.2 1.9 3.3 16.3 9955تكلفة الخدمة لعام 

 15.5 0.3 1.0 2.3 11.9 9955تكلفة الفائدة لعام 

)إجمالي المدفوعا  الفعلية لالستحقاقا  لعام 

9955) (3.4) (3.5) (1.2) (0.5) (8.6) 

 1.1 - - - 1.1 مساهما  المشتركين

 (3.4) - (0.4) (0.1) (2.9) تحركا  سعر الصرف

 13.5 0.4 2.3 10.1 0.7 الخسائر االكتوارية األدر 

 التزام االستحقاقات المحددة، في 

 353.9 5.8 24.7 59.6 263.8 2100ديسمبر/كانون األول  10

 2100النفقات السنوية للسنة التقويمية  2-00-5-1

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

نظم مدفوعات انتهاء 

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 21.7 0.2 1.9 3.3 16.3 تكلفة الخدمة 

 15.5 0.3 1.0 2.3 11.9 تكلفة الفائدة 

 11.0 - - 10.1 0.9 )المكاسل(كالخسائر المتعلقة باالستهالو

 48.2 0.5 2.9 15.7 29.1 2100مجموع اإلنفاق المثبت في 

 مطابقة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 2-00-5-4

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

نظم مدفوعات انتهاء 

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 الدوالرات األمريكيةبماليين  

      
      التزام االستحقاقات المحددة

 84.6 4.3 -  - 80.3 غير النشطة

 269.3 1.5 24.7 59.6 183.5 النشطة

 353.9 5.8 24.7 59.6 263.8 المجموع

 353.9 5.8 24.7 59.6 263.8 )الفائغ(كالعجز

 (33.5) 0.2 (0.4) - (33.3) )المكاسل(كالخسائر غير الم بتة

 320.4 6.0 24.3 59.6 230.5 صافي بيان الميزانية )األصول(/الخصوم
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 تحليل الحساسية -خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  2-00-5-5

( معود  الزيوادة المتوقعوة 5 تتم ل ثالثة من االفتراضا  الرئيسية في تقييم دطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فيما يلي: -111

( معد  الحسم المسوتخدم فوي تحديود 2( سعر الصرف بين الدوالر األمريكي واليورو؛ 9في التكاليف الصحية في المستقبل؛ 

 القيمة الحالية لالستحقاقا  التي ستدفعها الخطة في المستقبل.

فوي المائوة سونويا بعود  5و 9952إلوى  9959في المائوة فوي  2تكاليف الطبية ستزيد بنسبة أن ال 9955وقد افت  رض في تقييم  -112

دوالر  5.929ذلووك. كمووا افتوو  رض أن متوسووف سووعر الصوورف بووين اليووورو والوودوالر األمريكووي فووي المسووتقبل سوويكون نحووو 

. 9955رككانون األو  ديسوومب 25أمريكووي لليووورو الواحوود، وهووو سووعر الصوورف المعمووو  بووه فووي األمووم المتحوودة بتوواريخ 

 .9955ديسمبرككانون األو   25في المائة، في  2.29وافت  رض أيضاً أن سعر الحسم المحاسبي كان 

وأجري تحليل للحساسية لتحديد أثر االفتراضا  السوابقة علوى الخصووم وتكلفوة الخدموة بموجول المعيوار المحاسوبي الودولي  -113

النتائج أن تكلفة المطالبا  ومعدال  األقساط سترتفخ بنفس نسبة تغير معد  تضخم التكاليف الصوحية، غيور أن  . وتظهر95

سونتا  مقابول  59جميخ االفتراضا  األدر  لن تتأثر. وبالنسبة لسعر الصرف، يعكس تحليل الحساسية أثر ارتفاع اليوورو 

ن الصوحي وأسوعار الحسوم، فوإن تحليول الحساسوية يعكوس أثور تغيورا  الدوالر األمريكي. أما بالنسوبة لتضوخم تكواليف التوأمي

 في المائة. 5

دوالر أمريكوي لليوورو، سوعر حسوم  5.929ألغراض تحليل حساسوية الخصووم، اسوتخدم فيموا يتعلوق بسوعر الصورف البوال   -114

ا مما أد  إلى تحقيق فوائد إجمالية محددة لاللتزاما  المعقوودة في المائة سنوي 5في المائة ومعد  تضخم بنسبة  2.29بنسبة 

مليون دوالر أمريكي. وفيما يتعلق بتحليل حساسية تكلفة الخدما  وعدم استخدام نفس االفتراضوا  األساسوية  932.6بمبل  

 دوالر أمريكي.  مليون 57.2بما يعاد   9955التي استخدمت في تحليل حساسية الخصوم احتسبت تكلفة الخدما  لعام 

 2100التكاليف المتوقعة خالل  2-00-5-6

ودد هوذا المبلو   2.2في نظوم االسوتحقاقا  المحوددة  9959المتوقعة في  البرنامجتبل  مساهمة  -115 مليوون دوالر أمريكوي، وقود ح 

 على أساس مدفوعا  االستحقاقا  المحددة لتلك السنة.

 الصندوق المشترو للمعاشا  التقاعدية لمويفي األمم المتحدة 9-55-3

منظمة عضو في الصندوق المشترو للمعاشا  التقاعدية لمويفي األمم المتحدة الذي أنشأته الجمعية العاموة للموم  البرنامج -116

قا  ذا  الصولة األدور . وصوندوق المعاشوا  هوذا هوو دطوة المتحودة ليقودم اسوتحقاقا  التقاعود والوفواة والعجوز واالسوتحقا

)ب( مون النظووام األساسووي  2لالسوتحقاقا  المحووددة متعووددة أربواب العموول وممولووة بالكامول. وعلووى النحووو المحودد فووي المووادة 

ام لصندوق المعاشا ، فإن عضويته مفتوحة أمام الوكاال  المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أدر  تشارو فوي النظو

 الموحد للمرتبا  والبدال  وغير ذلك من شروط الخدمة في األمم المتحدة والوكاال  المتخصصة.

والطريقووة االكتواريووة المعتموودة لصووندوق المعاشووا  هووي طريقووة حاصوول المجموعووة المفتوحووة لتحديوود مووا إذا كانووت أصووو   -117

دوق الحالية والمقدرة للمستقبل، باستخدام مجموعا  مختلفة من االفتراضا  المتعلقة الصندوق تكفي لتغطية التزاما  الصن

بالتطورا  االقتصادية والديموغرافية في المستقبل. وتجر  الدراسة االكتوارية مرة واحودة علوى األقول كول ثوالث سونوا ؛ 

. ويجوري مجلوس 5227ل سونتين منوذ السنوي للصندوق أنه ي جري دراسة اكتوارية مرة ك 9955ويكشف استعراض تقرير 

مراجعي حسابا  األمم المتحدة مراجعة سنوية للصندوق ويبل  الجمعية العامة للمم المتحدة عن المراجعة كول سونتين. وقود 

 . 9992ديسمبرككانون األو   25أجر  الصندوق آدر تقييم اكتواري وقت إعداد هذه الحسابا  في 
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الصوندوق المشوترو إلى أنه حتوى يمكون مسواعدة مجلوس  9992من التقييم االكتواري الذي أجري في عام  59وتشير الفقرة  -118

على تقدير مركز الصندوق على األساس الجاري وليس المتوقوخ، أجريوت عمليوة  للمعاشا  التقاعدية لمويفي األمم المتحدة

يخ التقييم )أي دصوم الصندوق المتعلقة باالسوتحقاقا  التوي توم اكتسوابها فعوال حسابية للقيمة االكتوارية لالستحقاقا  في تار

للمشتركين العاملين حاليا والمتقاعدين(. ويم ل هذا التقييم قيمة األصو  التي يتعين أن تكون حاضرة لد  الصندوق بغرض 

حاليووة للمتقاعووودين علوووى المعووواش حاليوووا ( اسوووتمرار المعاشوووا  ال5تلبيووة التزاماتوووه الحاليوووة. وتتوووألف هووذه االلتزاموووا  مووون: 

( إنشوواء االحتيوواطي الضووروري لتلبيووة موودفوعا  االسووتحقاقا  بالنيابووة عوون المشووتركين الحوواليين علووى 9والمسووتفيدين منهووا؛ 

أساس االفتراض أن ددمتهم سوف تنتهي في تاريخ التقييم والمفاضلة بين االدتيارا  المتاحة )أي بين تسووية االنسوحاب أو 

اسووتحقاقا  التقاعوود واسووتحقاقا  التقاعوود المبكوور، أو اسووتحقاقا  التقاعوود( األك وور قيمووة بالنسووبة لهووم )أي بووأعلى تكلفووة  تأجيوول

 اكتوارية ممكنة(. 

ت النسوبة مون نفوس تقريور التقيويم االكتوواري، كانو 57، علوى النحوو الووارد فوي الفقورة 9992ديسومبرككانون األو   25وفي  -119

(، بينموا 9997في المائوة فوي تقيويم عوام  523.2في المائة ) 522.3الممولة، بافتراض تسوية المعاشا  بدرجة الصفر، تبل  

كانت النسبة الممولة التي احتسبت على أساس نسل تسويا  المعاشا  قائمة علوى أسواس أسوعار الفائودة الفعليوة )أي صوافية 

 25.2فوي المائوة ) 25فوي المائوة كانوت  2.5والنسل المفترضة لتسويا  المعاشا ( بنسوبة  أسعار الفائدة االسمية المفترضة

ديسومبرككانون  25(. وباإلضافة إلوى موا سوبق، واسوتنادا إلوى نتوائج آدور تقيويم اكتوواري حتوى 9997في المائة في تقييم عام 

تقاعديووة لمووويفي األمووم المتحوودة والخبيوور ، رأ  لجنووة االكتووواريين التابعووة للصووندوق المشووترو للمعاشووا  ال9992األو  

في المائة من األجر الدادل في حساب المعواش التقاعودي  92.79االستشاري االكتواري أن معد  االشتراكا  الحالية البال  

فووي المائووة للمشوواركين،  7.2يكفووي لتلبيووة متطلبووا  دطووة الصووندوق المشووترو للمعاشووا  التقاعديووة لمووويفي األمووم المتحوودة )

 في المائة للمنظما  األعضاء(. 55.6و

وينشر صندوق المعاشا  تقارير فصلية عن است ماراته ويمكن االطالع على هوذه التقوارير علوى الموقوخ الشوبكي للصوندوق  -120

 .www.unjspf.orgفي 

 7.2المالي نحو الصندوق من المساهمة المقدر لها بمعد  حددته الجمعية العامة للموم المتحودة بنسوبة  البرنامجيتألف التزام  -121

في المائة ألعضاء المنظمة، على التوالي من المكافآ  التقاعدية المطبقة إلى جانل حصته في  55.6في المائة للمشتركين و

 نظام األساسي لصندوق المعاشا . من ال 93أي مدفوعا  من العجز االكتواري بموجل المادة 

، وذلوك بعود أن تقورر 93وال تسدد مدفوعا  العجز االكتواري هذه إال في حا  تطبيق الجمعية العاموة للموم المتحودة للموادة  -122

لمعاشا  بتاريخ التقيويم. وفوي هوذه وجود حاجة لمدفوعا  العجز االكتواري استناداً على تقدير للكفاية االكتوارية لصندوق ا

الحالة، يتعين على كل منظمة عضو أن تساهم في تغطية العجز بمبل  يتناسول موخ مجمووع مسواهما  كول منهوا دوال  فتورة 

 ال الث سنوا  التي تسبق تاريخ التقييم. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تقرر الجمعية العامة تطبيق هذا الحكم.

وتعووّرض الخطووة التقاعديووة هووذه المنظمووا  المشوواركة إلووى مخوواطر اكتواريووة تتعلووق بمووويفي المنظمووا  األدوور  الحوواليين  -123

والسابقين، مما ي دي إلى عدم وجود أساس موثوق لتخصيص االلتزام أو تخطيف األصو  للمنظما  المشاركة األدر  في 

نظما  المشاركة األدر ، ليس في موقوخ يمكو ِّنه مون تحديود حصوته فوي مركوز الصوندوق ، إلى جانل المالبرنامجالخطة. و

المالي وأدائه بقدر كاف من ال قة للغراض المحاسبية، ولذا فقد حودد  هوذه الخطوة محاسوبياً كأنهوا دطوة مسواهما  محوددة 

 ، استحقاقا  المويفين.95تمشياً مخ المعيار المحاسبي الدولي 



46 WFP/EB.A/2012/6-A/1 

 

مليوون دوالر  56.2مليوون دوالر أمريكوي ) 39.2المدفوعوة لصوندوق المعاشوا   البرنامج، بلغت مساهما  9955ودال   -124

 مليون دوالر أمريكي. 39.6فهي  9959(. أما المساهما  المتوقعة لعام 9959أمريكي في 

 دمةترتيبا  الضمان االجتماعي للمويفين الخاضعين لعقود الخ 9-55-7

الخاضووعين لعقوود الخدموة علووى أسواس الشوروط واألعووراف المحليوة. غيوور أن  البرناامجيحوّق الضومان االجتموواعي لموويفي  -125

لم يضخ أية ترتيبا  عالمية للضمان االجتمواعي بموجول عقوود الخدموة. ويمكون الحصوو  علوى ترتيبوا  الضومان  البرنامج

ن طريوق النظوام الووطني للضومان االجتموواعي أو الونظم المحليوة الخاصوة أو كتعوويغ نقودي لنظوام يتبعووه االجتمواعي إموا عو

المويف نفسه. ويعتبر توفير ضمان اجتماعي مناسل بموا يتماشوى موخ تشوريعا  العمول المحليوة شورطاً أساسوياً مون شوروط 

 يغطويهم النظاموان األساسويان واإلداريوان لموويفي وال البرناامجعقد الخدمة. وال ي  عتبر مويفو العقود الخاصة من موويفي 

 منظمة األغذية والزراعة ولمويفي األمم المتحدة.

 : القرض الطويل األجل31-1المذكرة 

 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 - 5.8 طويل األجلالمن القرض  جاريالجزء ال

 112.3 107.1 طويل األجل الالقرض الجزء غير الجاري من 

 112.3 112.9 القرض الطويل األجل 

 

بشووأن نظووام لتقووديم المسوواعدة  البرنااامج، تووم التوصوول إلووى اتفوواق بووين أحوود كبووار المووانحين و9999فووي ديسوومبرككانون األو   -126

مليون دوالر أمريكوي، استو  خدم  532.5 بمقدارالغذائية لمشروعين قطريين. وبموجل النظام هذا، قدم المانح مساهمة نقدية 

 ماليين دوالر أمريكي لشراء سلخ غذائية بموجل قرض طويل األجل من وكالة حكومية في البلد المانح. 593مبل   امنه

فوي المائوة سونوياً علوى الرصويد  2فوي المائوة سونوياً للسونوا  العشور األولوى و 9سونة بفائودة نسوبتها  29ويسدد القرض على  -127

 5.2للقورض الطويول األجول مبلغوا سونويا مون أصول القورض بموا قيمتوه الجوزء الجواري المتناقص كل سنة بعد ذلك. ويشومل 

مليوون دوالر أمريكوي باسوتخدام أسولوب  9.5تكلفوة اسوتهالو قودرها ، و9959مليون دوالر أمريكي سويبدأ سودادها فوي عوام 

الفائدة الفعلية. وي  حتفظ باست مارا  في أوراق االتجار المنفصل بالفائدة واألصل المسجلين للوراق المالية لخزانة الواليا  

لتسديد قيمة الفائودة  9925عام  حتى استحقاقها في موعد ال يتجاود 9995( المشتراة في 3-9( )المذكرة STRIPSالمتحدة )

 ماليين دوالر أمريكي. 593واألصل لقرض السلخ الغذائية البال  

ديسوومبرككانون األو   25فووي المائووة. وفووي  9.22ويظهوور القوورض بالتكلفووة المسووتهلكة باسووتخدام سووعر الفائوودة الفعلووي البووال   -128

ديسومبرككانون  25مليوون دوالر أمريكوي فوي  559.2مليون دوالر أمريكي ) 559.2مستهلكة ، بل  مجموع التكلفة ال9955

 مليون دوالر أمريكي.  9.5( وبلغت الفائدة المسددة عن كل سنة 9959األو  

مليوون دوالر أمريكوي  9.7يكوي )مليوون دوالر أمر 9.7، بل  مجموع نفقا  الفائدة على القرض الطويول األجول 9955وفي  -129

مليون دوالر أمريكي منوه الفائودة  9.5(، وهو ما ينعكس في كشف األداء المالي، ويم ل 9959ديسمبرككانون األو   25في 

مليون دوالر أمريكي منه التكلفة المستهلكة الناتجوة عون إثبوا   9.3، وتم ل 9955السنوية المستحقة الدفخ في مايوكأيار من 

 لطويل األجل بقيمته الحالية الصافية.القرض ا
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مليووون دوالر أمريكووي دووال  العووام تحووت بنوود أنشووطة  9.5وفووي كشووف التوودفقا  النقديووة، تظهوور الفائوودة المدفوعووة بمووا قيمتووه  -130

 تشغيلية.دوالر أمريكي تحت بند األنشطة ال 9.3التمويل، بينما تظهر الفائدة المستهلكة البالغة 

 : األدوات المالية 31-1المذكرة 

 طبيعة األدوا  المالية  9-52-5

تفاصيل أبرد الطرق والسياسا  المحاسبية المعتمدة، بما في ذلك معايير اإلثبا  والشوطل، واألسواس الوذي  5تبين المذكرة  -131

 تقوم عليه القياسا  وكذلك الذي ت بت به المكاسل والخسائر المتعلقة بكل فئة من األصو  والخصوم المالية. 

 في الفئا  التالية:  للبرنامجة األصو  المالي -132

 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 776.5 986.5 األصو  المالية بالقيمة العادلة في إطار الفائغ أو العجز

 85.8 88.3 االست مارا  المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق 

 058.4 3 433.5 2 القروض والمبال  المستحقة القبغ 

 164.5 202.6 األصو  المالية المتاحة للبيخ 

 085.2 4 710.9 3 المجموع الفرعي 

 970.8 081.5 1 أصو  غير مالية

 056.0 5 792.4 4 المجموع 

 

 تحدد جميخ الخصوم المالية المادية بتكلفة االستهالو.   -133

 مخاطر االئتمانا   9-52-9

إلدارة المخواطر تحود مون مبلو  التعورض  البرناامجمودعوة توديعواً جيودا، كموا أن سياسوة  البرناامجالمخاطر االئتمانية لود   -134

االئتمواني ألي طورف مقابول وتتضومن مبوادئ توجيهيوة للنوعيوة االئتمانيوة الودنيا. وفوي نهايوة السونة كانوت النوعيوة االئتمانيووة 

، بينما كانت النوعية االئتمانيوة لالسوت مارا  الطويلوة األجول AA+/AAAنفة ضمن فئة  ل مص صيرة األج ست مارا  القلال

-AA. 

د تقلل المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة المرتبطة بالنقدية ومعادال  النقد إلى الحد األدنى بصورة كبيورة مون دوال  التأكو -135

من أن هوذه األصوو  الماليوة توضوخ فوي صوناديق األسوواق التوي تتسوم بدرجوة عاليوة مون السويولة والتنووع وتتمتوخ بتصونيف 

وكأو لد  الم سسا  المالية الكبر  التي حصلت على درجوا  تصونيفية قويوة فوي مجوا  االسوت مار مون قبول  AAAائتماني 

 جدارة االئتمانية. وكالة التصنيف األولية وكأو األطراف األدر  ذا  ال

تفاصوويل  2-9تتووألف المسوواهما  المسووتحقة القووبغ أساسووا موون المبووال  المسووتحقة موون الوودو  ذا  السوويادة. وتشوورح المووذكرة  -136

 المساهما  المستحقة القبغ بما في ذلك مخصصا  االنخفاض في إيرادا  المساهما  والحسابا  المشكوو فيها. 

 مخاطر أسعار الفائدة  9-52-2

 25لمخووواطر أسوووعار الفائووودة علوووى االسوووت مارا  القصووويرة األجووول والسوووندا  الطويلوووة األجووول. ففوووي  البرناااامجيتعووورض  -137

فوي المائوة  2.92وفي المائوة  9.73، بلغت أسعار الفائدة الفعلية لهاتين الحافظتين االست ماريتين 9955ديسمبرككانون األو  
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(. وتشير قياسا  حساسية أسعار الفائدة إلوى أن 9959في المائة على التوالي في عام  9.25في المائة و 9.75على التوالي )

فوي  5.22في المائوة و 9.22سنة للسندا  الطويلة األجل ) 5.29سنة لالست مارا  القصيرة األجل و 9.52المدة الفعلية هي 

(. ويستخدم مدراء االست مار الخارجيون مشتقا  العائد ال ابوت فوي إدارة 9959ي ديسمبرككانون األو  المائة على التوالي ف

 مخاطر أسعار الفائدة وفقا لمبادئ توجيهية است مارية صارمة. 

 مخاطر النقد األجنبي  9-52-2

ئوة مون النقديوة ومعوادال  النقود واالسوت مارا  بعملوة دوالر الواليوا  فوي الما 66، عين 9955ديسمبرككانون األو   25في  -138

فوي المائوة بودوالر الواليوا  المتحودة  25فوي المائوة مون العموال  ) 9في المائة باليورو ويتبقوى  59المتحدة األمريكية وعين 

الحيادا  بعمال  غير الدوالر (. والهدف الرئيسي من 9959ديسمبرككانون األو   25في المائة باليورو في  2األمريكية و

فوي المائوة مون المسواهما  المسوتحقة القوبغ بالودوالر  32األمريكي هو دعم األنشطة التشغيلية. وباإلضافة إلى ذلوك، عوين 

فوي المائوة بواليورو  7فوي المائوة بالودوالر األمريكوي و 62في المائة بعمال  أدور  ) 6في المائة باليورو و 55األمريكي، و

 (.9959ديسمبرككانون األو   25ائة بعمال  أدر  فيفي الم 59و

تستخدم العقود ا جلة للنقد األجنبي على سبيل التحوط لمخاطر تقلل أسعار صرف اليورو مقابل الودوالر األمريكوي، والتوي  -139

تتكبدها تكاليف موويفي دعوم البورامج واإلدارة فوي المقور الرئيسوي وفقوا لسياسوة التحووط التوي اعتمودها المجلوس فوي دورتوه 

عقودا بخسوارة متحققوة  59، جور  تسووية 9955ديسومبرككانون األو   25فوي  . ودوال  السونة المنتهيوة9996السنوية لعوام 

بخسوارة  9959ديسومبرككانون األو   25عقودا دوال  السونة المنتهيوة فوي  59مليون دوالر أمريكي )تمت تسووية  5.2بلغت 

أبورم فوي  9959م مليوون دوالر أمريكوي(. وباإلضوافة إلوى ذلوك، نفوذ  اسوتراتيجية تحووط جديودة فوي عوا 2.2متحققة بلغوت 

مليون يورو شوهريا بسوعر صورف ثابوت. وفوي  3.9عقدا آجالً من عقود صرف العملة األجنبية لشراء  59 البرنامجإطارها 

ماليين دوالر أمريكي ودسارة غير متحققة  592، بلغت القيمة االسمية للعقود االثني عشر 9955ديسمبرككانون األو   25

. وت درج الخسائر المتحققوة وغيور 9955ديسمبرككانون األو   25باستخدام معد  آجل في مليون دوالر أمريكي  6.5قدرها 

 المتحققة في فروق سعر النقد األجنبي وتعرض في كشف األداء المالي.

 مخاطر األسعار 9-52-5

تفظ بهوا كجوزء مون اسوت ماراته الطويلوة األجول. أيضوا لمخواطر أسوعار السووق مون دوال  األسوهم التوي يحو البرنامجيتعرض  -140

( في كل البلدان MSCIفي األسهم الم شر العالمي لحركة مورغان ستانلي الرأسمالي الدولي ) البرنامجوتتعقل است مارا  

 وهو م شر ألسهم جميخ أسواق العالم.



49 WFP/EB.A/2012/6-A/1 

 

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات  34-1المذكرة 

 2100  

 

صناديق الفئات 

 البرنامجية

 )رصيد الصندوق(

حسابات األمانة 

والعمليات الثنائية 

 )رصيد الصندوق(

 الحساب العام والحسابات الخاصة

 2101 المجموع
 االحتياطيات )رصيد الصندوق(

  بماليين الدوالرات األمريكية 

 058.1 4 094.1 4 259.4 380.8 402.8 051.1 3 2100 الثاني يناير/كانون 0 في االفتتاحي الرصيد

 28.5 (280.7) - 361.9 (77.9) (564.7) السنة في الفائض/)العجز(

 086.6 4 813.4 3  259.4 742.7 324.9 486.4 2  الفرعي المجموع

       السنة: في خالل التحركات

 - - (166.3) - - 166.3 للمشاريخ المقدمة السلف

 - - 135.1 (23.1) - (112.0) مشاريخال من المسددة المبال 

 - - (28.8) 28.8 - - التنفيذي للمجلس المعتمدة المخصص

 - - 13.7 (13.7) - - مدفوعات سداد مخصصات المجلس التنفيذي غير المنفقة

 - - 40.1 (40.1) - - الموارد تجديد

 دعم نفقا  على المباشرة غير الدعم تكاليف إيرادا  فائغ

 - - (15.9) 15.9 - - واإلدارة البرامج

 - - - (295.3) - 295.3 الصناديق بين النقل عمليا 

 7.5 (25.9) - (25.9) - - األجل الطويلة االست مارا  على المتحققة غير المكاسل

 7.5 (25.9) (22.1) (353.4) - 349.6 السنة خالل التحركات مجموع

 094.1 4 787.5 3  237.3 389.3 324.9 836.0 2   2100 األول ديسمبر/كانون 10 في الختامي الرصيد

 

التشوغيلية فوي  البرناامجتم ل أرصدة الصناديق الجزء غيور المنفوق مون المسواهما  التوي توجوه لالسوتخدام لتلبيوة احتياجوا   -141

 بعد اقتطاع جميخ الخصوم. البرنامجفي أصو   البرنامجالمستقبل. وهذه فوائد متبقية لد  

توجوود مسوواهما  نقديووة موون المووانحين، وهووذه المسوواهما  تخصووص وقووت تأكيوودها لفئووة برنامجيووة محووددة أو مشوواريخ ثنائيووة.  -142

 واعتبوور  هووذه المسوواهما  مسوواهما  متعووددة األطووراف وصووناديق غيوور مخصصووة ويوورد بيانهووا فووي إطووار الحسوواب العووام.

 أو المشاريخ ال نائية المناسبة.  البرنامجية وعندما تخصص هذه المساهما  لمشاريخ محددة فإن النفقا  الناجمة ترد في الفئة

 يم ل تجديد الموارد مساهما  المانحين التي توجه بصفة داصة إلى حساب االستجابة العاجلة.  -143

 2100  

 2-04-0 2-04-2 2-04-1 2-04-4 2101  

 

االحتياطي 

 التشغيلي

حساب 

االستجابة 

 العاجلة

حساب تسوية دعم البرامج 

 واإلدارة

 المجموع

  بماليين الدوالرات األمريكية 

  266.1 259.4 145.4 47.4 66.6 الثاني يناير/كانون 0 في االفتتاحي الرصيد

  (164.9) (166.3) - (166.3)  - للمشاريخ المقدمة السلف

  131.3 135.1 - 108.8 26.3 مشاريخال من المسددة المبال 

  (37.4) (28.8) (28.8) - - مخصصا  اعتمدها المجلس التنفيذي

  - 13.7 13.7 - - الموارد تجديد

 نفقا  على المباشرة غير الدعم تكاليف إيرادا  فائغ

  33.5 40.1 - 40.1 - واإلدارة البرامج دعم

  30.8 (15.9) (15.9) - - االحتياطيا  بين النقل عمليا 

  259.4 237.3 114.4 30.0 92.9 2100 األول ديسمبر/كانون 10 في الختامي الرصيد
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 البرنامجي  نشئ المجلس االحتياطيا  كتسهيال  لتمويل الصناديق وكأو لتمويل أنشطة معينة في يروف داصة. وكان لد   -144

وحسواب تسووية دعوم  (2( حساب االسوتجابة العاجلوة؛ 9( االحتياطي التشغيلي؛ 5احتياطيا  نشطة:  ثالثة 9955دال  عام 

 البرامج واإلدارة. 

عنودما وافوق المجلوس فوي  9959وتم تحويل احتياطي اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة إلى االحتياطي التشغيلي في عوام  -145

 557مليوون دوالر أمريكوي إلوى  569على رفخ سقف مرفق تمويل رأس الما  العامل من  9959دورته العادية ال انية لعام 

مليوون دوالر أمريكوي إلوى االحتيواطي  25.2طي اعتماد سلف الدعم المباشورة البوال  مليون دوالر أمريكي، وأذن بنقل احتيا

مليوون دوالر أمريكووي  29.2مليووون دوالر أمريكوي، وبووذلك أنشوأ احتياطيووا واحودا لتمويوول السولف بمبلوو   57التشوغيلي البوال  

المخواطر المرتبطوة بزيوادة مرفوق تمويول (. ويستخدم احتياطي التمويل هذا، إلدارة 9و  5، الفقرتان EB.2/7/2010)القرار 

 رأس الما  العامل.

 وت حّمل التحركا  في االحتياطيا  بشكل مباشر على حسابا  االحتياطيا . -146

 االحتياطي التشغيلي  9-52-5

من النظام المالي باالحتفاي باحتياطي تشغيلي ألغراض ضمان استمرارية العمليا  فوي حوا  التعورض  5-59تقضي المادة  -147

مليووون دوالر أمريكووي. وفووي  57لوونقص م قووت فووي الموووارد. وقوود أنشووئ االحتيوواطي التشووغيلي فووي البدايووة عنوود مسووتو  

ليون دوالر أمريكي نتيجة لنقل احتياطي اعتمواد سولف تكواليف م 29.2ارتفخ هذا المستو  إلى  9959نوفمبركتشرين ال اني 

 الدعم المباشرة إلى االحتياطي التشغيلي. 

مليوون دوالر أمريكووي  29.2، ارتفووخ الرصويد الفعلووي لالحتيواطي التشووغيلي إلوى المسووتو  المحودد بمبلوو  9955ودوال  عوام  -148

 25مليوووون دوالر أمريكوووي. وفوووي  93.2تحقة العتمووواد سووولف تكووواليف الووودعم المباشووورة البالغوووة نتيجوووة لسوووداد المبوووال  المسووو

مليوون دوالر أمريكوي  99.6مليون دوالر أمريكي من المشاريخ، وأعيد تصنيف  5.5، تم سداد 9955ديسمبرككانون األو  

 لمرفق رأس الما  العامل. من السلف المقدمة إلى المشاريخ من اعتماد سلف تكاليف الدعم المباشرة لتخصص 

 حساب االستجابة العاجلة 9-52-9

من االسوتجابة بسورعة لالحتياجوا  الطارئوة لشوراء  البرنامجأنشئ حساب االستجابة العاجلة كحساب للموارد المرنة يمك ِّن  -149

 السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية وتكاليف التسليم. 

مليوون دوالر أمريكوي لتجديود مووارده. وقودمت السولف لمشواريخ بلو  مجمووع قيمتهوا  29.95تلقى الحساب  9955وفي عام  -150

ديسومبرككانون األو   25. وفوي 9955مليون دوالر أمريكي تم سودادها فوي عوام  596.6مليون دوالر أمريكي منه  533.2

مليوون دوالر  79مليوون دوالر أمريكوي مموا يعتبور دون المسوتو  المسوتهدف المحودد بمبلو   29اب بل  رصيد الحسو 9955

موا يعواد   9955ديسومبرككانون األو   25أمريكي. وبل  مجموع السلف المستحقة على المشاريخ المقدمة مون الحسواب فوي 

 (. 9959مليون دوالر أمريكي في عام  997.6مليون دوالر أمريكي ) 935.2

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 9-52-2

يم ل حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة احتياطيا أنشئ لتسجيل أية فروق بين عائد تكاليف الودعم المباشورة وتكواليف  - -151

 دعم البرامج واإلدارة دال  الفترة المالية. 
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، علوى اسوت مارا  غيور متكوررة مون حسواب دعوم 9992ووافق المجلس في دورته العادية ال انيوة فوي أكتوبركتشورين األو   -559

مليون  52مليون دوالر أمريكي، منها  95.2( لبناء القدرا  بما مجموعه 5الفقرة  EB.2/5/2009البرامج واإلدارة )القرار 

، ودصووص مبلوو  9959ديسوومبرككانون األو   25ج واإلدارة فووي دوالر أمريكووي دصصووت موون حسوواب تسوووية دعووم البوورام

ووافووق المجلووس فووي دورتووه السوونوية فووي يونيوووكحزيران  .9955ديسوومبرككانون األو   25مليووون دوالر أمريكووي فووي  55.2

ذي ( باعتباره مصودر التمويول الو2الفقرة  EB.A/6/2010)القرار  على استخدام حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 9959

مليووون دوالر أمريكووي موون  92.2مليووون دوالر أمريكووي لتحسووينا  األموون الميووداني، منهووا  26.2يغطووي نفقووا  بلغووت قيمتهووا 

مليوون دوالر أمريكوي مون حسواب تسووية  59.9، و9959ديسمبرككانون األو   25حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في 

. ووافووق المجلووس فووي دورتووه العاديووة األولووى فووي فبرايركشووباط 9955ديسوومبرككانون األو   25دعووم البوورامج واإلدارة فووي 

مليوون دوالر أمريكوي مون حسواب تسووية دعوم البورامج واإلدارة لتحسوينا  األمون  59.9على نفقوا  تكميليوة قودرها  9955

 25ي مليووون دوالر أمريكووي موون حسوواب تسوووية دعووم البوورامج واإلدارة فوو 3.3(، منهووا  EB.1/3/2011الميووداني )القوورار 

علوى اسوت مارا   9955ووافوق المجلوس فوي دورتوه العاديوة ال انيوة فوي نوفمبركتشورين ال واني  .9955ديسمبرككانون األو  

مليوون دوالر  99.9( بموا مجموعوه 5الفقورة EB.2/4/2011 لمرة واحدة مون حسواب تسووية دعوم البورامج واإلدارة )القورار 

ديسومبرككانون  25ريكوي لبرنوامج تجريول نظوام دعوم تنفيوذ اللوجسوتيا  فوي مليوون دوالر أم 9.7أمريكي، منها سلفة بمبل  

مليووون دوالر أمريكووي مخصصووة موون حسوواب تسوووية دعووم البوورامج واإلدارة، تووم  96.6وموون أصوول مبلوو   .9955األو  

ر للتأكود مون مليون دوالر أمريكي لصندوق الطوارئ األمنية لتلبية متطلبا  الدعم في الموقخ، واتخاذ التودابي 3.3تخصيص 

مليوون  59.9التزام المباني بإجراءا  األمن وتغيير أماكن المكاتل )عند الضرورة(، وتوفير معدا  األمن. ودصص مبلو  

مليون دوالر أمريكي من مخصصا  قيادة  55.2دوالر أمريكي لنظام إدارة األمن في األمم المتحدة. ويتعلق الرصيد البال  

فوي مجوا  تكنولوجيوا  البرناامجومبادرا  تكنولوجيا المعلوما  التي تهدف إلى تحديث قدرة  المجموعا  والتعلم والتطوير،

المعلوما ، واستخدام التكنولوجيا في التركيز على األعما  األساسية وتنفيذ مشروع تعزيز الرقابة اإلدارية والمساءلة، مون 

مليووون دوالر  9.7ص الرصوويد المتبقووي الووذي بلوو  أجوول تحسووين الرقابووة الدادليووة وإطووار إدارة المخوواطر الم سسووية. ودصوو

 أمريكي لمشروع تجريل نظام دعم تنفيذ اللوجستيا .

مليوون دوالر األمريكوي مون  52.7مبل   9955ديسمبرككانون األو   25وأعيد إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في  -153

بالمخصصوا  التوي كوان المجلوس قود وافوق علوى تخصيصوها مون الحسواب فوي فتورة السونتين األرصدة غير المنفقة المتصلة 

مليون دوالر أمريكوي أعيود  إلوى حسواب تسووية دعوم البورامج واإلدارة، يتعلوق  52.7. ومن مجموع 9992-9996السابقة 

تعلوق المبلو  المتبقوي، وهوو مليون دوالر أمريكي باألرصدة غير المنفقة فوي إطوار صوندوق الطووارئ األمنيوة وي 59.5مبل  

مليووون دوالر أمريكووي باألرصوودة غيوور المنفقووة فووي إطووار قيووادة المجموعووا  والووتعلم والتطوووير وبوورامج تنفيووذ الخطووة  5.9

 االستراتيجية.

مليون دوالر أمريكي( إلوى  55.2) وتم تحويل العجز في عائد تكاليف الدعم غير المباشرة على نفقا  دعم البرامج واإلدارة -552

(. وبلوو  رصوويد حسوواب تسوووية دعووم 9959مليووون دوالر أمريكووي فووائغ فووي  29.6حسوواب تسوووية دعووم البوورامج واإلدارة )

 . 9955ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  552.2البرامج واإلدارة 
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 : اإليرادات1المذكرة 

  

2100 2101   

 الدوالرات األمريكية()بماليين   

    

   النقدية المساهمات 2-5

 316.0 3 804.5 2 المباشرة التكاليف في المساهما  

 266.2 235.8 المباشرة غير الدعم تكاليف في المساهما  

 582.2 3 040.3 3  الفرعي المجموع 

   منه: مطروحا   

 (35.5) (61.3) المساهما  إيراد وانخفاض والبرمجة األموا  إعادة 

 546.7 3 979.0 2 النقدية المساهمات مجموع 

    

   العينية المساهمات 2-9

 548.5 587.8 بالسلخ العينية المساهما  

 27.7 34.6 بالخدما  العينية المساهما  

 576.2 622.4  الفرعي المجموع 

   إليه منه/مضافا مطروحا   

 6.9 (4.9) المساهما  إيرادا  ديادةك)انخفاض( 

 583.1 617.5 العينية المساهمات مجموع 

    

 7.3 (0.5) العمالت صرف أسعار فروق 2-2

    

   عائد االستثمارات 2-2

 (10.4) 0.9 صافي المكاسل)الخسائر( المتحققة من االست مارا  

 11.5 1.4 صافي المكاسل غير المتحققة من االست مارا  

 21.5 25.2 عائد الفوائد  

 22.6 27.5 مجموع عائد االستثمارات  

    

   أخرى إيرادات 2-5

 84.2 89.3 االيرادات المحصلة من أنشطة الحسابات الخاصة 

 22.3 23.3 إيرادات متنوعة 

 106.5 112.6 مجموع اإليرادات األخرى 

    

 266.2 4 736.1 3 اإليرادات مجموع 

    

   

تتم تسوية إيرادا  المساهما  وفقا لتغيرا  مستو  االعتمادا  المخصصوة لتعوويغ انخفواض إيورادا  المسواهما    -555

(. وتحووودد المبوووال  الفعليوووة المعوووادة 59-9( ومسوووتو  مخصصوووا  إعوووادة األمووووا  إلوووى الموووانحين )الموووذكرة 2-9)الموووذكرة 

 من المساهما . واالنخفاضا  في إيرادا  المساهما  بحسل كل مساهمة 

 وتم ل المساهما  العينية مساهما  م كدة بسلخ غذائية أو ددما  دال  السنة.  -553

 62.9مليووون دوالر أمريكووي ) 62.2موون أنشووطة الحسووابا  الخاصووة  9955وبلوو  مجموووع اإليوورادا  التووي تحققووت فووي عووام  -557

خ ل( وشووملت أساسوواً عمليووا  النقوول الجوووي ومخصصووا  السوو9959ديسوومبرككانون األو   25مليووون دوالر أمريكووي فووي 

والخدما  من مستودع األمم المتحدة لالستجابة االنسانية ومكتل الودعم الميوداني فوي حواال  الطووارئ. وشوملت االيورادا  

( المبوال  9959ديسومبرككانون األو   25ون دوالر أمريكي في ملي 99.2مليون دوالر أمريكي ) 92.2المتنوعة التي بلغت 

 المحصلة من بيخ السلخ التالفة والممتلكا  األدر  غير القابلة لإلصالح.
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 : النفقات4المذكرة 

   2100 

 

2101 

    

 )بماليين الدوالرات األمريكية(   

    

 60.3 120.7 النقدية والقسائم الموزعة 2-5

    

 254.6 2 061.2 2  السلع الغذائية الموزعة  2-9

    

 659.0 532.9 التوزيع والخدمات المتصلة به 2-2

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى 2-2

 545.8 571.0 والمحليون الدوليون المويفون 

 38.3 39.3 االستشاريون الخبراء 

 6.6 5.2 المتحدة األمم متطوعو 

 35.0 46.0 الم قتون المويفون 

 20.7 18.9 األدر  المويفين تكاليف 

 646.4 680.4 األخرى الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية 2-5

 17.2 8.9 والمعلوما  االتصاال  تكنولوجيا 

 75.2 77.6 المعدا  

 26.8 35.8 المستهلكة والمواد المكتبية اإلمدادا  

 8.0 6.3  المرافق 

 25.3 19.5 الجارية والتكاليف المركبا  صيانة 

 152.5 148.1 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستهلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   المتعاقد عليها والخدمات األخرىالخدمات  2-3

 147.0 148.4 الجوية العمليا  

 15.5 14.5 عليها المتعاقد للخدما  األدر  المباشرة التشغيل تكاليف 

 136.3 140.4 عليها متعاقد أدر  ددما  

 28.9 26.5 والمعلوما  االتصاال  بتكنولوجيا المتصلة الخدما  

 24.4 31.0 األدر  والخدما  األمن 

 22.2 26.4 اإليجارا  

 374.3 387.2 مجموع الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخرى 

    

 2.7 2.7 تكاليف التمويل 2-7

    

 25.1 37.1 المستهلكات 2-6

    

   أخرى نفقات 2-2

 4.6 3.8 الصيانة ددما  

 9.2 12.4 التأمين 

 3.1 3.3 اإليداع وجهة االست مارا  مدير المصرفيةكرسوم الرسوم 

 25.5 6.2 والتلف فيها المشكوو الحسابا  

 17.0 19.0 واالجتماعا  التدريل 

 3.4 1.8 أدر  بنود 

 62.8 46.5 األخرى النفقات مجموع 

    

 237.7 4 016.8 4  مجموع النفقات 
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 25مليووووون دوالر  39.2مليووووون دوالر أمريكووووي ) 599.7والخسووووائر المودعووووة ، بلغووووت قيمووووة النقديووووة 9955فووووي عووووام  -556

 (.9959ديسمبرككانون األو  

مليون دوالر أمريكي على النحوو الووارد  9 935.9، بلغت قيمة السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية المودعة 9955في عام  -552

 (.  9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  9 952.3في كشف األداء المالي )

السولخ والبلود  البرناامجوتشمل السلخ الغذائية المودعة، تكلفة السلخ والنقل والتكواليف المتصولة بوه بوين البلود الوذي يسوتلم فيوه  -539

 مليوووون دوالر أمريكوووي  5.3بعووود التوريووود التوووي بلغوووت قيمتهوووا  المسوووتفيد. كموووا تشووومل تكلفوووة السووولخ المودعوووة، الخسوووائر

 (.2( )المذكرة 9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  59.22)

 الخاصووة بتسووجيل النفقووا  عنوود تسووليم األغذيووة إلووى الشووريك المتعوواون فووي للبرنااامجوعلووى ضوووء السياسووا  المحاسووبية  -535

( لوم توودع اً متريو اً طنو 559.275مليوون دوالر ) 29.6، ال تزا  هنواو سولخ غذائيوة بمقودار 9955ديسمبرككانون األو   25

 بعد على المستفيدين.

 يخ النهائي. ويم ل التوديخ والخدما  المتصلة به تكلفة نقل السلخ دادل البلد حتى التوديخ النهائي وبما يشمل التود -539

، والخبوراء االستشواريين، وعقوود الخدموة. وتشوومل البرناامجوتتعلوق األجوور، والمرتبوا ، واسوتحقاقا  الموويفين بموويفي  -532

 تكاليف المويفين األدر  سفر المويفين واالستشاريين والتدريل وحلقا  عمل المويفين والحوافز.

وتم ل اإلمدادا  والمواد االستهالكية وغيرها من التكواليف الجاريوة المسوتخدمة تكواليف السولخ والخودما  المسوتخدمة   -532

 في التنفيذ المباشر للمشاريخ وإدارتها ودعمها. 

تشمل النفقا  األدر  تكاليف صيانة المرافق، والتأمين، والتكاليف األدر  ذا  الصلة، ومخصصا  الحسابا  المشوكوو  -535

 فيها وتلف المخزونا . 

 : كشف التدفقات النقدية5المذكرة 

سوولخ العينيووة مووخ الخوودما  العينيووة ألنهووا ال توو ثر فووي ال توو  سّو  التوودفقا  النقديووة موون األنشووطة التشووغيلية مووخ التبرعووا  بال -533

التحركا  النقدية. وتسجل التدفقا  النقدية الناجمة عن األنشطة االست مارية مخصووما منهوا البنوود التوي يوتم إحاللهوا سوريعا 

 والتي تنطوي على مبال  كبيرة وآجا  استحقاق قصيرة.

 المبالغ الفعلية: كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية و6المذكرة 

وكشوفه المالية باستخدام أساس مختلف لكل منهما. ويعد كشف المركز الموالي، وكشوف األداء الموالي،  البرنامجتعد ميزانية  -537

يسوتند إلوى وكشف التغيرا  في األصو  الصافية، وكشف التدفقا  النقدية على أساس االستحقاق الكامل باسوتخدام تصونيف 

طبيعة النفقوا  فوي بيوان األداء الموالي، بينموا يعود كشوف المقارنوة بوين مبوال  الميزانيوة والمبوال  الفعليوة علوى أسواس محاسوبة 

 االلتزاما .

المعروضوة علوى أسواس المقارنوة ، يتعوين إجوراء مطابقوة بوين المبوال  الفعليوة، 92ووفقا لمتطلبا  المعيار المحاسبي الدولي  -536

بالميزانية، عندما ال ت  عّد الكشوف المالية على أساس المقارنة، وبين المبال  الفعلية المعروضة في الكشوف المالية، على أن 

يحدد بصورة منفصلة أي فرق فوي األسواس والتوقيوت والكيوان. كموا قود يكوون هنواو فوروق فوي الشوكل وفوي نظوم التصونيف 

 غراض عرض الكشوف المالية والميزانية.اعت  مد  أل
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ويرد شرح الفروق المادية بين الميزانية األصلية والميزانية النهائية والمبال  الفعلية في قسوم المعوالم التحليول الموالي وتحليول  -532

  الميزانية في بيان المدير التنفيذي ويشكل جزءا من هذه الكشوف المالية.

، تو  عد البرناامجوتحدث فروق أساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عون األسواس المحاسوبي. وفوي حالوة  -579

 الميزانية على أساس االلتزاما  بينما تعد الكشوف المالية على أساس االستحقاق.

وتحوودث فووروق التوقيووت عنوودما تختلووف فتوورة الميزانيووة عوون فتوورة اإلبووالغ المدونووة فووي الكشوووف الماليووة. وال يوجوود فووي حالووة  -575

 فروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية. البرنامج

 انية برامج أو كيانا  تشكل جزءاً من الكيان الذي ت  عّد الكشوف المالية عنه.وتحدث فروق الكيانا  عندما ت  سقف الميز -579

وتنجم فروق طريقة العرض عن الفروق في الشكل ونظم التصنيف المعتمدة لعرض كشف التدفقا  النقدية وكشف المقارنة  -572

 بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية.

وترد فيما يلي المطابقة بين المبال  الفعلية على أساس مقارن في كشف المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية )الكشوف  -572

ديسومبرككانون األو   25الخامس( وبين المبال  الفعلية في كشف التودفقا  النقديوة )الكشوف الرابوخ( عون السونة المنتهيوة فوي 

9955: 

 2100 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 (753.4 3) - - (753.4 3) المبلغ الفعلي على أساس مقارن )الكشف الخامس(

 361.1 (2.1) (318.4) 681.6 الفروق في األساس

 667.2 3 - - 667.2 3 الفروق في العرض

 (165.8) - - (165.8) الفروق في الكيانا 

 109.1 (2.1) (318.4) 429.6 المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف الرابع(

 

وتعوورض االلتزامووا  المفتوحووة، بمووا فيهووا أواموور الشووراء المفتوحووة وصووافي التوودفقا  النقديووة موون األنشووطة التشووغيلية،   -575

واالست مارية والتمويلية كفروق في األساس. وتبوين اإليورادا  والنفقوا  غيور المتعلقوة بالصوناديق التوي ال تشوكل جوزءا مون 

لفعليوة كفوروق فوي العورض. وفيموا يتعلوق بوالفروق فوي الكيوان، تشوكل حسوابا  كشف المقارنة بين مبال  الميزانية والمبوال  ا

وتوورد فووي الكشوووف الماليووة علووى الوورغم موون اسووتبعادها موون عمليووة  البرنااامجاألمانووة والعمليووا  ال نائيووة جووزءاً موون أنشووطة 

 الميزانية، نظرا ألنها تعتبر موارد دارجة عن الميزانية.

( التوي تتضومن 9955-9959وت  عرض مبال  الميزانية على أساس تصنيف وييفي وفقاً لخطة اإلدارة لفتورة السونتين )  -573

 تقسيما مفصال للميزانية حسل السنة ألغراض المقارنة أعاله.
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 : اإلبالغ عن الشرائح7المذكرة 

 : بيان المركز المالي بحسب الشرائح3-7المذكرة 

 

 2100 

2101 

 

حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما بين 

 الشرائح

 المجموع

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       األصول

       الجارية األصول

 329.1 1 655.9 1 - 223.2 367.4 065.3 1 األجل القصيرة واالست مارا  النقدية

 352.6 2 625.7 1 - 136.9 146.1 342.7 1 القبغ المستحقة المساهما 

 700.2 776.6 - 8.3 42.4 725.9  المخزونا 

 186.4 122.0 (262.5) 5.2 310.3 69.0 البنود األدر  المستحقة القبغ

  3 202.9 866.2 373.6 (262.5)  4 180.2 4 568.3 

       الجارية غير األصول

 117.9 199.4 - - 168.2 31.2 القبغ المستحقة المساهما 

 248.2 281.1 - - 281.1 - األجل الطويلة االست مارا 

 85.1 100.9 - 1.8 27.4 71.7 والمعدا  والمنشآ  العقارا 

 36.5 30.8 - 0.1 30.2 0.5 المادية غير األصو 

 103.4 506.9 1.9 - 612.2 487.7 

 056.0 5 792.4 4 (262.5) 375.5 373.1 1 306.3 3 مجموع األصول

       

       الخصوم

       الخصوم الجارية

 522.0 535.2 (262.5) 47.5 284.1 466.1 المدفوعا  والمستحقا 

 19.0 7.8 - 3.1 0.5 4.2 المخصصا 

 22.2 19.9 - - 19.9 - المويفين استحقاقا 

 - 5.8 - - 5.8 - األجل الطويل القرض من الجاري الجزء

 470.3 310.3 50.6 (262.5) 568.7 563.2 

       الجارية غير الخصوم

 286.4 329.1 - - 329.1 - المويفين استحقاقا 

 112.3 107.1 - - 107.1 - األجل الطويل القرض

 - 436.2 - - 436.2 398.7 

 961.9 004.9 1 (262.5) 50.6 746.5 470.3 مجموع الخصوم

        

 094.1 4 787.5 3  - 324.9 626.6 836.0 2 األصول الصافية

       

        واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 834.7 3 550.2 3  - 324.9 389.3 836.0 2 الصناديق أرصدة

 259.4 237.3 - - 237.3 - االحتياطيا 

 في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

 094.1 4 787.5 3  - 324.9 626.6 836.0 2 2100 األول ديسمبر/كانون 10

  في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

  094.1 4 - 402.8 640.2 051.1 3 2101 األول ديسمبر/كانون 10
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 : بيان األداء المالي بحسب الشرائح1-7المذكرة 

 

 2100 

2101 

 

حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

األمانة حسابات 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما بين 

 الشرائح

 المجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       

       اإليرادات

 546.7 3 979.0 2 - 80.0 688.6 210.4 2 النقدية المساهما 

 583.1 617.5 - 9.8 4.6 603.1 العينية المساهما 

 7.3 (0.5) - (0.1) (16.9) 16.5 فروق أسعار الصرف

 22.6 27.5 - 0.5 27.0 - إيرادا  االست مارا  

 106.5 112.6 (102.2) (2.3) 153.0 64.1 األدر  اإليرادا 

 266.2 4 736.1 3 (102.2) 87.9 856.3 894.1 2 اإليرادات مجموع

       

       النفقات

 60.3 120.7 - 3.6 - 117.1 المودعة والقسائم النقدية

 254.6 2 061.2 2  (17.1) 59.4 22.8 996.1 1 المودعة الغذائية السلخ

 659.0 532.9 (0.3) 8.3 1.2 523.7 به المتصلة والخدما  التوديخ

 المويفين وتكاليف المويفين واستحقاقا  والمرتبا  األجور

 646.4 680.4 (7.9) 51.8 273.3 363.2  األدر 

 152.5 148.1 (16.5) 18.1 25.0 121.5  األدر  الجارية والتكاليف المستهلكة والمواد اإلمدادا 

 374.3 387.2 (43.3) 19.1 135.1 276.3  الخدما  من وغيرها عليها المتعاقد الخدما 

 2.7 2.7 - - 2.7 - التمويل تكاليف

 25.1 37.1 - 0.6 15.9 20.6 االستهالو

 62.8 46.5 (17.1) 4.9 18.4 40.3 أدر  نفقا 

 237.7 4 016.8 4 (102.2) 165.8 494.4 458.8 3  النفقات مجموع

 28.5 (280.7)  - (77.9) 361.9 (564.7) 2100 عام في العجز

  28.5 - 115.8 64.8 (152.1) 2101 عام في الفائض

       

 

ت عرض النقدية ومعادال  النقد واالست مارا  القصيرة األجل كبنود منفصلة في كشف المركز المالي بينما تعورض معواً فوي  -577

 اإلبالغ عن الشرائح. ويبين الجدو  التالي المطابقة بين المبال  الواردة وفي كشف المركز المالي في اإلبالغ عن الشرائح. 

 2100 2101 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

 550.5 659.6 النقدية ومعادال  النقد

 778.6 996.3 االست مارا  القصيرة األجل

 329.1 1 655.9 1 مجموع النقدية ومعادالت النقدية واالستثمارات القصيرة األجل

 

عائداً فيموا بوين الشورائح وأرصودة نفقوا  فوي الكشووف الماليوة. وت دي بعغ األنشطة الدادلية إلى معامال  محاسبية تحقق  -576

 وتبين الجداو  الواردة أعاله المعامال  فيما بين الشرائح تودياً للدقة في عرض هذه الكشوف المالية.
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 939.5، أسوفر  األنشوطة عون أرصودة فيموا بوين الشورائح بلغوت 9955ديسمبرككانون األو   25ودال  السنة المنتهية في  -572

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 599.9المالي مليون دوالر أمريكي في كشف المركز 

 65.5) 9955مليوون دوالر أمريكوي فوي ديسومبرككانون األو   599.2ومن مجمووع العقوارا  والمنشوآ  والمعودا  البوال   -569

مليووون دوالر أمريكووي بحيووادا  جديوودة  22.9(، يتعلووق مبلوو  9959ديسوومبرككانون األو   25مليووون دوالر أمريكووي فووي 

 (.9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  53.2) 9955مخصوما منها ما تم التخلص منه في عام 

بيواً. وتوم تكبود النفقوا  وت   ب ّت المساهما  الموجهوة للعمليوا  وللنشوطة األدور  باعتبارهوا إيورادا  عنودما يوتم تأكيودها كتا -565

 بصورة تدريجية مخ الوقت وفقاً الحتياجا  المشاريخ والمستفيدين.

وتم ل أرصدة حسابا  فئا  البرامج وحسابا  األمانة والعمليا  ال نائية الجزء غير المنفوق مون المسواهما ، وهوي ترحو ّل  -569

 التشغيلية في المستقبل. جالبرنامالستخدامها في احتياجا  

 : االلتزامات والحاالت الطارئة8المذكرة 

 : االلتزامات3-8المذكرة 

 عقود إيجار العقارا  6-5-5

 

 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   التزاما  عقود إيجار العقارا :

 24.7 25.2 أقل من سنة

 34.9 28.0 سنوا  5من سنة إلى 

 6.4 11.6 سنوا  5أك ر من 

 66.0 64.8 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

 

في المائوة مون مجمووع االلتزاموا   93كانت عقود إيجار مباني المقر في روما تشكل  9955ديسمبرككانون األو   25وفي  -562

فوي  99في المائة و 29في المائة لفئة عقود اإليجار التي تتراوح مدتها بين سنة واحدة ودمس سنوا  ) 9لفئة أقل من سنة و

. ويسووترد البرناامج(. ويمكوون تجديود هووذه العقوود بنوواء علوى ادتيووار 9959و  ديسومبرككانون األ 25المائوة علووى التووالي فووي 

 تكاليف إيجار مباني المقر من الحكومة المضيفة.  البرنامج

 االلتزاما  األدر  6-5-9

دودما  نقول، ونقديوة وقسوائم، التزاما  بشراء سلخ غذائية، و البرنامج، كان لد  9955ديسمبرككانون األو   25في   -184

 ومواد غير غذائية، والتزاما  رأسمالية متعاقد عليها ولكنها لم تكن قد سلمت بعد، وهي على النحو التالي: 
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 2100 2101 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 314.4 305.5 السلخ الغذائية

 110.8 149.9 نقل السلخ الغذائية

 28.1 24.9 النقدية والقسائم

 77.6 58.0 الخدما 

 45.2 43.0 المواد غير الغذائية

 7.8 10.4 االلتزاما  الرأسمالية

 583.9 591.7 مجموع االلتزامات المفتوحة

 

أسوواس مبوودأ  ، المحاسووبة علوى أسوواس االسووتحقاق، موون المعوايير المحاسووبية الدوليووة للقطوواع العوام، وعلووى5وبموجول المعيووار  -185

التوريد، ال ت   ب ّت التزاما  نفقا  المستقبل في الكشوف المالية. وسوف تسو  هذه االلتزاما  مون الجوزء غيور المنفوق مون 

 المساهما  بعد تلقي البضائخ أو الخدما  ذا  الصلة.

 : الخصوم القانونية أو الطارئة واألصول الطارئة1-8المذكرة 

ال توجوود دصوووم ماديووة طارئووة ناشووئة عوون قضووايا أو مطالبووا  قانونيووة يمكوون أن توو دي إلووى دصوووم كبيوورة تقووخ علووى عوواتق  -563

 .البرنامج

، اكتشوفت 9995. وفوي عوام 9959هناو حالوة واحودة تتعلوق بأصوو  ماديوة طارئوة نتجوت عون صودور قورار بوالتحكيم عوام  -567

فوي جمهوريوة جنووب أفريقيوا. وقودر  قيموة  للبرناامجفي المكتل اإلقليموي  البرنامجحاال  تدليس قام بها اثنان من مويفي 

ومون المتوقوخ االنتهواء منهوا فوي عوام  9996محاكموة جنائيوة فوي عوام  ماليين دوالر أمريكي تقريباً. وبودأ  3الخسائر بمبل  

. وفي إطار االجراءا  الجنائية، أصدر  النيابة أمراً بتقييد أصو  المويفين المعلومة التي تشير البالغا  إلوى أنهوا 9959

 .9955ديسمبرككانون األو   25ماليين دوالر أمريكي تقريبا في  5بلغت في قيمتها 

بإجراء تحكيم ضد المويفين )المدعى عليهم( بموجل شروط عقود عمول  البرنامجوبالتوادي مخ اإلجراءا  الجنائية، شرع  -566

هوذا اإلجوراء لكوي ي بوت حقوه فوي المطالبوة باألصوو  المقيودة بغوغ  البرناامجكل منهما السترداد األموا  المختلسوة. واتخوذ 

، أصودر  محكموة التحكويم حكموا غيابيوا لصوالح 9959ه االجراءا  الجنائية. وفي ينايرككانون ال اني النظر عما ستسفر عن

 باإلضوافةماليوين دوالر أمريكوي  3في كل الدعاو  المرفوعة منه. وبل  مجموع المبل  الوذي حكموت بوه المحكموة  البرنامج

 البرناامجقودم  ،بالبرناامجة والزراعة برفخ الحصانة الخاصوة الفوائد والتكاليف. وبعد قيام األمم المتحدة ومنظمة األغذي إلى

 ق في جنوب أفريقيا.طبّ ي  يل قرار التحكيم إلى أمر قضائي لطلباً للمحكمة العليا في جنوب أفريقيا لتحو

قضت فيه بتحويل قورار التحكويم إلوى أمور  البرنامج، أصدر  المحكمة العليا حكما لصالح 9955وفي أكتوبركتشرين األو   -562

في الوقت ذاته دطوا  إجرائية للحجز على األصوو  المقيودة  البرنامجقضائي. واستأنف المدعى عليهما هذا القرار. ويتخذ 

انوة لحين االنتهاء من اإلجراءا  الجنائية. ولن يتسنى استرداد األصو  اال بعود االنتهواء مون الودعو  الجنائيوة. وفوي حالوة إد

بموجول األقسوام ذا  الصولة مون قوانون منوخ الجريموة المنظموة  البرناامجالمدعى عليهموا وصودور أمور مصوادرة، سويتددل 

إنفوواذ الحكووم الموودني. وفووي حالووة االسووتئناف فووي الوودعو  قوود  البرنااامجوفووي حالووة تبرئتهمووا، سوويطلل  التماسووا لوورد األصووو .

 الحكم النهائي.دانة لحين صدور تستغرق سنتين منذ صدور قرار اإل
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 : الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات والمبالغ المشطوبة9المذكرة 

موون النظووام المووالي علووى مووا يلووي:  للموودير التنفيووذي أن يصوودق بصوورف إكراميووا  إذا رأ  أن فووي ذلووك  2-59توونص المووادة  -529

علوى  2-59بجميخ هذه المدفوعا  مخ الكشوف المالية.  كموا تونص الموادة . ويبل  المدير التنفيذي المجلس للبرنامجمصلحة 

أن:  للمدير التنفيذي، بعد إجراء التحقيق الشامل، أن يصدق بشطل الخسائر التي تحققوت فوي األمووا  والسولخ وغيرهوا مون 

 كشوف المالية. األصو ، على أن يقدم بيانا بجميخ تلك الخسائر المشطوبة كتابة إلى المراجخ الخارجي مخ ال

ويتضمن الجدو  التالي تفاصيل مدفوعا  اإلكراميا  والخسائر في المبال  النقدية والسلخ الغذائية واألصو  األدر    -525

 .9955في عام 

 2011 2010 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 0.2 - مدفوعا  اإلكراميا 

 12.9 9.0 الغذائية دسائر السلخ

 - - دسائر المواد غير الغذائية

 1.0 1.0 دسائر في األصو  ودسائر نقدية أدر 

   

 باألطنان المترية 

 727 31 677 12 دسائر السلخ )الكمية(

فوي أحود المكاتول  9992الذين كانوا ضوحايا تفجيور  البرنامجوتتعلق مدفوعا  اإلكراميا  أساسا بالتكاليف الطبية لمويفي  -529

. وقد حدثت دسائر السلخ الغذائية بعد وصو  األغذية ذا  الصلة إلوى البلود المتلقوي. وتتعلوق الخسوائر فوي للبرنامجالقطرية 

 األصو  والخسائر النقدية األدر  أساساً بشطل عمالء وموردي ددما .

سوورقة السوولخ، والمووواد غيوور الغذائيووة والغذائيووة ومبووال  نقديووة وتووورط فيهووا مويفووو  9955وتشوومل حوواال  التوودليس فووي عووام  -522

دوالراً أمريكيواً  269 256دوالراً أمريكياً، وتم استرداد ) 26 255، وكذلك ادتالس نقدي بما قيمته ثال ةوأطراف  البرنامج

 (. 9959ام دوالر أمريكي على التوالي في ع 59 999و

 : الوضع المالي لألطراف ذات الصلة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين31المذكرة 

 : موظفو اإلدارة الرئيسيون3-31المذكرة 

 
عدد  عدد األفراد 

 الوظائف

 

 

التعويضات 

 وتسوية مقر العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 
 بماليين الدوالرات األمريكية 

         

 - 0.2 1.7 0.2 0.4 1.1 5 6 2100موظفو اإلدارة الرئيسيون في 

 - 0.2 1.6 0.2 0.4 1.0 5 6 2101موظفو اإلدارة الرئيسيون في 

         

 

ومويفو اإلدارة الرئيسيون هم المدير التنفيذي ونوواب المودير التنفيوذي، وهو الء يتمتعوون بسولطة تخطويف وتوجيوه ومراقبوة  -522

 ويتحملون المس ولية عن ذلك.  البرنامجأنشطة 

. ن يشغلوا هذه الويوائف دوال  السونةرة الذيويبين الجدو  أعاله بالتفصيل عدد ويائف اإلدارة الرئيسية وعدد مويفي اإلدا -525

 دولة عضوا دون تحديد التعيينا  بأشخاص. 23ويضم المجلس التنفيذي 
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ويشمل مجمل األجر المدفوع لمويفي اإلدارة الرئيسيين ما يلوي: صوافي المرتبوا  وتسووية مقور العمول والبودال  مون قبيول   -523

بد  التم يل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإعانوة اإليجوار وتكواليف شوحن األمتعوة الشخصوية ومسواهما  رب العمول فوي 

 ي.دفعا  المعاش التقاعدي وفي التأمين الصحي الحال

( علوى نفوس مسوتو  55-9ويحق أيضاً لمويفي اإلدارة الرئيسيين الحصو  على استحقاقا  ما بعد انتهاء الخدمة )المذكرة  -527

 بقية المويفين. وهي استحقاقا  ال يمكن تحديدها كمياً بصورة يعّو  عليها.

 .الصندوق المشترو للمعاشا  التقاعدية لمويفي األمم المتحدةدارة الرئيسيون يشاركون كأعضاء عاديين في ومويفو اإل -526

 : موظفو اإلدارة العليا اآلخرون1-31المذكرة 

 
عدد  عدد األفراد 

 الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات

 والتأمين الصحي

المعلقة على السلف  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 
 بماليين الدوالرات األمريكية 

         

 0.1 0.9 7.2 1.1 1.5 4.6 25 29 2100موظفو اإلدارة العليا اآلخرون في 

 0.1 0.9 6.9 1.0 1.7 4.2 24 28 2101موظفو اإلدارة العليا اآلخرون في 

 

بالكشف عن أجرهم والسولف والقوروض  99باإلضافة إلى مويفي اإلدارة الرئيسيين الذين يقضي المعيار المحاسبي الدولي  -522

توديواً للشوومو  والشووفافية.  بالبرنااامجالتوي يتلقونهووا، يوتم الكشووف أيضووا عون الوضووخ الموالي لمووويفي اإلدارة العليووا ا دورين 

 ويددل في عداد مويفي اإلدارة العليا ا درين المديرون اإلقليميون ومديرو الش عل في المقر.

ويبين الجدو  أعاله بالتفصيل عودد ويوائف اإلدارة العليوا األدور  وعودد موويفي اإلدارة العليوا ا دورين الوذين شوغلوا هوذه  -200

 الويائف دال  السنة.

مليوون دوالر أمريكوي  9.9، قدمت تعويضا  ألفراد مقربين من أسر مويفي اإلدارة العليوا بلغوت قيمتهوا 2011ودال  عام  -995

 (9959مليون دوالر أمريكي في عام  9.9)

  المقدموووة علوووى حسوواب االسوووتحقاقا  بموجووول النظوووامين اإلداري واألساسوووي لشووو ون والمقصووود بالسووولف هوووو المووودفوعا -999

 المويفين.

والمقصووود بووالقروض التووي يتلقاهووا مويفووو اإلدارة العليووا ا دوورون تلووك القووروض الممنوحووة بموجوول النظووامين اإلداري  -992

السيارا  وسلف اسوتئجار البيوو  والقوروض علوى المرتبوا . وتو  منح هوذه واألساسي للمويفين، بما في ذلك قروض شراء 

 القروض بدون فوائد وت  سترد كمبل  إجمالي أو كأقساط ت  قتطخ من المرتل.

 .البرنامجوالسلف المقدمة على حساب االستحقاقا  متاحة على نطاق واسخ لجميخ مويفي   -992
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 : تسوية االتفاقات مع أطراف ثالثة33المذكرة 

      

 2101   2100 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 9.9   10.4  يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 
      

  56.9   62.4 اتفاقا  جديدة مخ أطراف ثال ة في السنة

 (26.4) (83.3)  16.6 (45.8) منها: متحصال كإضافا  دال  السنةمطروحاً 

      

  (71.3)   (86.8) اتفاقا  مستحقة الدفخ مخ أطراف ثال ة أثناء السنة

 26.9 98.2  (10.4) 76.4 مطروحاً منها الصرفكالخصم دال  السنة

 10.4   16.6  (5-9اتفاقا  أطراف ثال ة مستحقة القبغ )المذكرة 
 

 -   (0.3)  مخصص الحسابات المشكوك فيها

      

 10.4   16.3  ديسمبر/كانون األول 10الرصيد الختامي في 

      

 

بدور الوكيول لتقوديم سولخ أو  البرنامجوطرف آدر يقوم فيه  البرنامجعقداً ملزماً قانوناً بين   االتفاق مخ طرف ثالث ويم ل  -995

ددما  بسعر متفق عليه. وترد المعامال  المتعلقة باتفاقا  مخ طرف ثالث كبنود مستحقة القبغ ومستحقة الدفخ في كشوف 

بشوكل متقابول بحيوث تعبور عون بنود االتفاقا  مخ أطراف ثال ة المسوتحقة القوبغ والمسوتحقة السوداد المركز المالي. وتسجل 

 .ةف ثال اطرأالحصيلة الصافية مخ 

، ويو  ظهر مبلغواً صوافياً مسوتحقاً مون 2011ويبين الجدو  أعاله تحركا  معامال  االتفاقا  المبرمة مخ أطراف ثال ة دوال   -993

 (.9959ديسمبرككانون األو   25ريكي في مليون دوالر أم 59.2مليون دوالر أمريكي ) 53.2الغير قدره 

 : الوقائع الجارية بعد تاريخ اإلبالغ31المذكرة 

. ولم تحدث في تاريخ توقيوخ المراجوخ الخوارجي علوى هوذه 9955ديسمبرككانون األو   25هو  البرنامجتاريخ اإلبالغ لد   -997

و سلبية مستحقة بين تاريخ بيان الميزانية وتاريخ اإلذن بإصدار الكشوف المالية بما ي ثر الحسابا  أية وقائخ مادية إيجابية أ

 على هذه الكشوف.
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األولالملحق   

 

 العنوان  االسم

  World Food Programme  برنامج األغذية العالمي
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

المستشار العام ومدير مكتل الش ون 

 القانونية 

 Bartolomeo Migone  
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

  AON Hewitt Associates  الخبراء االكتواريون
45 Glover Avenue 

Norwalk 

Connecticut 06850  

United States 

   .Citibank N.A  المصارف الرئيسية
Via dei Mercanti, 12 

20121 Milan, Italy 

  Intesa SanPaolo S.p.A.  
Piazza San Carlo 156, 

10121 Turin, Italy 

  Standard Chartered Plc  
6th Floor, 1 Basinghall Avenue 

London, EC2V 5DD, U.K.  

 Office of the Comptroller and  م راجخ الحسابا 

Auditor General of India 

 
9, Deen Dayal Upadhyay Marg,New 

Delhi 110124 
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 القسم الثاني 
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 المراقب المالي والمراجع العام للهند

 

 

 

VINOD   RAI 

 IR6-2011/1635رقم: 

 9959أبريلكنيسان  57

 

 إلى عناية السيدة جوزيت شيران،

 2100ديسمبر/كانون الثاني  10تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي للسنة المنتهية في 

تجدون مرفقاً بهذه الرسالة التقرير المشار إليه أعاله راجيا إحالته إلى المجلس التنفيذي. وقود أرسولت جميوخ االسوتنتاجا  الوواردة فوي 

 المويفين المختصين واإلدارة في المنظمة.التقرير إلى 

 وأود أن أعرب عن تقديري لما تلقيته من تعاون ومساعدة في هذا الصدد.

 

 مع خالص االحترام

 

Vinod Rai 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند

 مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 السيدة جوزيت شيران

 المدير التنفيذي

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

00148 Rome, 

Italy 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 

 إلى

 المجلس التنفيذي

 لبرنامج األغذية العالمي

 

 تقرير عن الكشوف المالية

 

ديسومبرككانون األو   25 بمراجعة الكشوف المالية المرفقة لبرنامج األغذية العالمي، التي تشمل كشف المركز المالي فوي ناقم

را  فوي األصوو  الصوافية، وكشوف التودفقا  النقديوة، وكشوف المقارنوة بوين مبوال  ، وكشف األداء المالي، وكشف التغيُّو9955

 ، والمذكرا  على الكشوف المالية.9955ديسمبرككانون األو   25منتهية في الميزانية والمبال  الفعلية عن السنة ال

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف المالية

عن إعداد هوذه الكشووف الماليوة وعرضوها بأمانوة وفقواً للمعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام. وتشومل هوذه اإلدارة مس ولة 

تنفيذه والحفاي عليه فيما يتعلق بإعوداد الكشووف الماليوة وعرضوها بأمانوة موخ دلوهوا نظام الرقابة الدادلية و تصميم :المس ولية

من أي بيانا  غير صحيحة ماديواً، سوواء ورد  بسوبل التودليس أو الخطوأ؛ وادتيوار السياسوا  المحاسوبية المالئموة وتطبيقهوا؛ 

 ضوء الظروف المحيطة بها. فيووضخ تقديرا  محاسبية معقولة 

 الحساباتمسؤولية مراجع 

وفقواً للمعوايير  عمليوة المراجعوة. وقد أجرينوا مراجعتنا للحسابا تتعلق مس وليتنا بإبداء رأينا في هذه الكشوف المالية بناًء على 

علوى  ونجريهواعمليوة المراجعوة  نخطوفالدولية لمراجعة الحسابا . وتتطلل هذه المعايير أن نلتزم بالمقتضيا  األدالقيوة وأن 

 دلو الكشوف المالية من أي بيانا  غير صحيحة ماديا. بشأن ةمعقول ا إلى تأكيدح لنا بالتوصل النحو الذي يسم

والبيانوا  المفصوح عنهوا فوي الكشووف الماليوة. وتتوقوف المبوال   أدلوة بشوأنوتشمل المراجعوة إجوراءا  بقصود الحصوو  علوى 

اطر البيانوا  غيوور الصوحيحة ماديوواً فوي الكشوووف مخوواإلجوراءا  المختوارة علووى تقودير مراجووخ الحسوابا ، بمووا فوي ذلووك تقودير 

 ضووابففوي اعتبواره عنود إجوراء هوذه التقوديرا   يضوخ مراجوخ الحسوابا وتودليس أو دطوأ.  أكانوت صوادرة عون، سواء المالية

 فويوعرضوها بأمانوة مون أجول تصوميم إجوراءا  المراجعوة للكيوان المعنوي الماليوة  الكشوفالصلة بإعداد الدادلية ذا  الرقابة 

تشومل عمليوة المراجعوة أيضواً تقيويم و ة.ضوء الظروف المحيطة بها، ولكن ليس لغرض إبوداء رأي عون فعاليوة الرقابوة الدادليو

مالءمة السياسا  المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرا  المحاسبية التي وضعتها اإلدارة، وكذلك تقيويم العورض العوام مد  

 للكشوف المالية.

 رأينا في الحسابا . يستند إليهتوصلنا إليها كافية ومالئمة لتوفير أساس التي  األدلةأن نعتقد و
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 الرأي

 25فووي  عوون المركووز المووالي لبرنووامج األغذيووة العووالميموون جميووخ الجوانوول الماديووة ر بأمانووة هووذه الكشوووف الماليووة تعبِّوونوور  أن 

وفقوواً  9955ديسوومبرككانون األو   25 نة المنتهيووة فووي، وعوون أدائووه المووالي وتدفقاتووه النقديووة للسوو9955ديسوومبرككانون األو  

 للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 تقرير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية األخرى

 نووامراجعت فووي إطووار ناهوواعليهووا أو التووي ادتبر نوواأن معووامال  برنووامج األغذيووة العووالمي التووي اطلع عووالوة علووى مووا سووبق، نوور 

 .للبرنامجوفقاً للنظام المالي  من كافة الجوانل المهمة جريتأ  قد للحسابا  

 لحسابا  برنامج األغذية العالمي. ناأيضاً تقريراً مطوالً عن مراجعت نامن النظام المالي، أصدر 2-52ووفقاً للمادة 

 

 

 

  

Vinod Rai 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند 

 الخارجي لحساباتامراجع  

 نيودلهي، الهند 

 2102أبريل/نيسان  07 

 

 



 

 

 تقرير

 مراجع الحسابات الخارجي

 عن

 الكشوف المالية
 

 

 

 

 

 برنامج األغذية العالمي
 

 

 

 2100عن السنة المنتهية في ديسمبر/كانون األول 
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العوووالمي للفتووورة الممتووودة مووون يوليوكتموووود 
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وتهوودف المراجعووة التووي يجريهووا المراقوول 

المووالي والمراجووخ العووام للهنوود إلووى تزويوود 

 المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

بضوومان مسووتقل وإضووافة قيمووة إلووى إدارة 

 عن طريق تقديم توصيا  بناءة. البرنامج
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بريد إلكتروني: 

rebecca.mathai@wfp.org 
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 نتائج مراجعة الحسابات

وفقاً لنظامه  9955ديسمبرككانون األو   25الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي عن السنة المنتهية في  راجعنا -أوالً 

 مراجعة الحسابا .لالمالي وبما يتفق مخ المعايير الدولية 

غذية العالمي في عن المركز المالي لبرنامج األمن جميخ الجوانل المادية والحظنا أن الكشوف المالية تعبِّر بأمانة  -ثانياً 

ديسمبرككانون  25ينايرككانون ال اني حتى  5، وعن أدائه المالي دال  الفترة من 9955ديسمبرككانون األو   25

 بأحكام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في إعداد وعرض الكشوف المالية. البرنامج. والتزم 9955األو  

 برنامج عملنا

على المجلس التنفيذي في دورته التي عقد  في نوفمبركتشرين ال اني.  9959-9955ع رض برنامج عملنا للفترة  -ثال اً 

 :عملنا في مراجعة األداءوفيما يلي التقارير التي توجز 

  البرنامجإدارة الموارد البشرية في  بشأنتقرير 

 برنامجالوما  في تقرير بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعل 

 حسل ما قررته دطة العمل. 9959أ عد هذان التقريران لدورة المجلس التنفيذي المنعقدة في يونيوكحزيران و -رابعاً 

وعالوة على هذين التقريرين المتعلقين بمراجعة األداء، تضمن برنامج عملنا ديارا  ميدانية إلى ثمانية مكاتل  -دامساً 

. واستعرضنا العمليا  في هذه المكاتل الميدانية وأجرينا أيضاً ادتبارا  للبرنامجقطرية وثالثة مكاتل إقليمية تابعة 

أساس تقييم للمخاطر في كل عملية من عمليا  المراجعة موضوعية لعينا  من المعامال  التي ادتير  على 

 في نهاية كل مراجعة دطابا  إدارية تتضمن استنتاجاتنا وتوصياتنا. وقدمنا إلى األمانةالميدانية. 

 التقرير الحالي

ى المكاتل اإلقليمية والزيارا  الميدانية إل البرنامجفي مقر  التي أجريت يتعلق هذا التقرير بأعما  المراجعة المالية -سادساً 

التشغيلية والمالية الرئيسية، والتعليقا  على  الم شرا  بشأن البرنامجوالقطرية. ويتضمن تقريرنا تقييماً ألداء 

واستعرضنا أيضاً التقدم المحرد في تنفيذ توصيا  مراجخ  ست توصيا  في التقرير. وطرحناالكشوف المالية. 

 لسنوا  السابقة. في امالية الحسابا  الخارجي بشأن المراجعة ال



22 WFP/EB.A/2012/6-A/1 

 

 موجز التوصيات

شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات )ونجز ل باستخدام القدرات الوظيفية للتنبؤات النقدية: ينبغي وضع إطار 0التوصية 

 في البرنامج  بشأن اإلدارة النقديةتعزيز جودة القرارات من أجل  (2

في دمج خطة للموارد في عمليات التخطيط، بما في ذلك خطة اإلدارة وربما في تخطيط : ينبغي أن ينظر البرنامج 2التوصية 

 المشروعات 

البرنامج إجراءات جمع تقارير التوزيع في الوقت المناسب من الشركاء المتعاونين وأن يعزز جودة  يبّسط: يجب أن 1التوصية 

 الشركاء  المتبقية دون توزيع لدىمطابقة البيانات المتعلقة باألغذية 

الشركاء الحكوميين الذين  المتبقية دون توزيع لدى: ينبغي أن يضع البرنامج سياسة واضحة لحصر األغذية 4التوصية 

 السياسة المتعلقة بتسجيل المعونة في بند النفقاتيقومون أيضا  بتوزيع األغذية  وينبغي أن تكون هذه السياسة متسقة مع 

 النقد والقسائم( و)األغذية 

الخارجية وتقارير ووتسجيل كافة التوصيات المتدفقة من مختلف قنوات المراجعة الداخلية  بتوحيد جمع: نوصي 5توصية ال

 التقييم في نظام واحد 

: يمكن وضع إطار مؤسسي الستعراض يتم إجراؤه كل ستة أشهر لإلجراءات المتخذة في صدد تنفيذ التوصيات وما 6التوصية 

 اجع الحسابات الخارجي  يجري من مشاورات مع مر
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 المراجعة التي قمنا بإجرائها -أوال  

 الهدف الرئيسي لعملية مراجعة الحسابا  هو التحقق من أن الكشوف المالية السنوية: -5

 وأدائه المالي دال   9955ديسمبرككانون األو   25في  للبرنامجالمركز المالي  من جميخ الجوانل المادية تعرض بأمانة

 ؛9955عام 

  عد  وفقًا للنظام المالي  وسياساته المحاسبية؛ للبرنامجأ 

 .تتفق مخ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

من ن ظم تكنولوجيا  اثنينوشملت عملية المراجعة فحص الكشوف المالية باستخدام الوثائق الم يدة والمعلوما  المتاحة في  -9

 المعلوما :

  نظم وتطبيقا  ومنتجا   ، وهو برنامج يعتمد على(9ونظامه العالمي للمعلوما  )ونجز  جالبرنامالنسخة ال انية من شبكة

 ألغراض المحاسبية؛في اباستخدام تكنولوجيا المعلوما  ( SAP) تجهيز البيانا 

 تكنولوجيا المعلوما  في تتبخ الجرد.لتطبيق هو نظام تحليل وإدارة حركة السلخ )كومباس( و 

األرصدة  التحقق منسواء من دال   يةة والتشغيليمعامال  المحاسبالوأ جري فحص ادتباري لمجموعة مختارة من  -2

 من السجال  األساسية. فحص األرقام المجمعةالمشار إليها في الكشوف المالية أو 

ظت دال  عمليا  المراجعة وتناولت المراجعة أيضاً النتائج المهمة الم ثرة على سالمة المعامال  المالية التي لوح -2

الميدانية في ثمانية مكاتل قطرية
)1(

وضخ الصيغة النهائية لهذا  عند وروعيت. للبرنامجوثالثة مكاتل إقليمية تابعة  

 المراجعة. عملية ها في مختلف مراحل االتقرير آراء اإلدارة التي تلقين

 المسؤولية عن الكشوف المالية -ثانيا  

إعداد الكشوف المالية وعرضها بأمانة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل  مس ولية البرنامجتقخ على  -5

هذه المس ولية تصميم الضوابف الدادلية وتنفيذها والحفاي عليها فيما يتعلق بإعداد الكشوف المالية وعرضها بأمانة، مخ 

تدليس أو الخطأ؛ وادتيار السياسا  المحاسبية المالئمة وتطبيقها؛ دلوها من أي بيانا  غير صحيحة مادياً، سواء بسبل ال

 .السائدةووضخ تقديرا  محاسبية معقولة على ضوء الظروف 

 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي -ثالثا  

فحص السجال  والمعلوما   بعدمس وليتنا كمراجعين دارجيين للحسابا  هي إبداء رأينا في هذه الكشوف المالية  -3

جعتنا وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابا . وتتطلل هذه المعايير أن نمت ل ا. وقد أجرينا مرالبرنامجقدمة من إدارة الم

للمقتضيا  األدالقية وأن نخطف عملية المراجعة ونجريها للتوصل إلى تأكيدا  معقولة ت يد دلو الكشوف المالية من أي 

إجراء عملية المراجعة ادتصاصا  مراجخ الحسابا  الخارجي المنصوص  عيت عندو. وربيانا  غير صحيحة ماديا

 . للبرنامجعليها في النظام المالي 

                                                      
وكولومبيا والسودان واألرض الفلسطينية المحتلة والسنغا  ومصر. وشملت في النيجر وغواتيماال وكو  ديفوار  البرنامجالمكاتل القطرية التي أ جريت فيها مراجعة للحسابا  هي مكاتل  (1)

 مكاتل إقليمية في بنما وداكار والقاهرة. 2أيضاً تنا الميدانية للحسابا  مراجع
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 األداء على أساس المؤشرات الرئيسية – رابعا

 الفائض/العجز التشغيلي –ألف 

اتجاه الفائغ  9955دال  العام والنفقا  الملتزم بها. واستمر في عام  البرنامجالفائغكالعجز هو الفرق بين إيرادا   -7

ألو  مرة عجزاً  البرنامجالتشغيلي نحو الهبوط عندما سجل 

 9955مليون دوالر أمريكي في عام  969.7تشغيلياً بل  

مليون دوالر أمريكي في عام  96.5ل فائغ بل  مقاب

9959. 

 العجز

في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يسجل  -6

المساهما  كجزء من اإليرادا  عند تأكيدها من  البرنامج

دال  اتفاق يتم إبرامه. وتسجل المصروفا  عند تلقي السلخ 

والخدما  أو عند تسليم السلخ الغذائية. وهناو دائماً فجوة 

يرادا  دمنية بين إثبا  اإليرادا  وإثبا  المصروفا . ولذلك فإن العجز يمكن أن ينشأ عن عوامل ك يرة، م ل توقيت اإل

 والمصروفا ؛ وتجميخ المساهما  المتعددة السنوا  في السنوا  السابقة؛ وانخفاض اإليرادا  أو ديادة المصروفا .

 .9959مقارنة بعام  9955في المائة في عام  59وتبي ن لنا أن العجز نشأ أساساً عن انخفاض في اإليرادا  بأك ر من  -2

ي أ جريت للعجز في مختلف الشرائح. وادداد العجز في أموا  فئا  وصنفت في شكل جدو  التحليال  األدر  الت -59

إلى مستويا  تزيد ب الث مرا  ونصف عن مستوياته في  9955البرامج على مر السنوا  حتى وصل الهبوط في عام 

 .9959عام 

 )األرقام بماليين الدوالرا  األمريكية(

 2011 2010 2009 الشرائح

 أموال فئات البرامج -أوال  

 2894 3577 3556 اإليرادا 

 3459 3729 3692 النفقا 

 (-)565 (-)152 (-)136 العجز

 الفائض/العجز في الشرائح األخرى

 362 65 315 الحساب العام والحسابا  الخاصة -ثانياً 

 (-)78 116 (-)34 العمليا  ال نائية والصناديق االستئمانية -ثال اً 

 (-)281 29 145 مجموع الفائض/العجز

ويقابل العجز في أموا  فئا  البرامج جزئياً فائغ في الحساب العام والحسابا  الخاصة. ونجم فائغ هذه الشريحة في  -55

ولكن سيجري تخصيصها  9955( مساهما  متعددة السنوا  أكد  وسجلت كإيرادا  في عام 5عن ا تي: ) 9955عام 
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( مساهما  متعددة األطراف9دوالر أمريكي؛ )مليون  562لمشروعا  ستنفذ في سنوا  الحقة: 
(2)

 بما قيمته 

 مليون دوالر أمريكي مخصصة لمشروعا  محددة. 576ماليين دوالر أمريكي، منها  992

 اإليرادا 

استجابا  طيبة من الجها   9955ومنطقة القرن األفريقي في عام  9959حشد  الطوارئ التي شهدتها هايتي في عام  -59

تحديا  في تعبئة  البرنامج. ويواجه 9996االتجاه العام يغلل عليه هبوط في المساهما  منذ عام المانحة. على أن 

إيجاد حلو  مبتكرة لحفز المانحين على تقديم  البرنامجالموارد في سياق األدمة االقتصادية العالمية. وسوف يتعي ن على 

. 9955في المائة من مجموع المساهما  في عام  73نحة جها  ما 59الدعم وتنويخ قاعدة الجها  المانحة. وقدمت أكبر 

دة من الجها  المانحة  وبلغت حصة القطاع الخاص نسبة ضئيلة وإن كانت آدذة في االددياد. ويلت المساهما  الموح 

ع في المائة من مجمو 9.5إلى  9959في المائة في عام  2.2الخاصة تزداد باطراد على مر السنوا  ولكنها انخفضت من 

 . 9955المساهما  في عام 

 المصروفا 

. واستأثر مكون المعونة الم لف من 9959في المائة مقارنة بأرقام عام  5بنسبة  9955انخفضت المصروفا  في عام  -52

. وتم ل البرنامجفي المائة من نفقا   52مليون دوالر أمريكي( بنسبة  9 569سلخ غذائية وتحويال  نقدية وقسائم )

. وانخفضت نفقا  السلخ في 9955مائة في النفقا  دال  عام في ال 57تكاليف المويفين ثاني أكبر مكون ساهم بنسبة 

 البرنامجبالرغم من ديادة أسعار األغذية. ويكشف النطاق الذي يغطيه  9959مقارنة بمستوياتها في عام  9955عام 

عة عن اتجاه نحو الهبوط دال  السنوا  األديرة كما يتض ح من والذي يقاس بعدد المستفيدين وكمية األغذية المود 

مليون دوالر أمريكي عن  522الشكلين البيانيين. ومما ساهم جزئياً في تكميل انخفاض التوديعا  الغذائية بمبل  

 مليون دوالر أمريكي. 39ديادة توديعا  النقد والقسائم بمبل   9959مستوياتها في عام 

 

                                                      
هة متعددة األطراف 9المشروعا  التي ستستخدم فيها تلك المساهما ؛ ) البرنامج( مساهما  متعددة األطراف يقرر فيها 5مساهماته إلى فئتين رئيستين: ) البرنامجيصنِّف  (2) ( مساهما  موج 

 تخصصها الجهة المانحة لبلد بعينه.
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تشمل أرصدة األموا  في نهاية السنة السابقة ولذلك فإن الموارد المتاحة لتغطية المصروفا  في أي سنة من السنوا   -52

والمساهما  الم كدة ولكن غير المستلمة، والمخزونا  الغذائية، وما إلى ذلك( والمساهما  الجديدة الم كدة  ،)النقدية

حالياً التي يدعمها  البرنامجتحريرياً دال  السنة. ونخلص من تحليلنا إلى أن العجز ال يشكل حالياً دطراً يهدد عمليا  

مليون دوالر أمريكي لتمويل العمليا  المقبلة 2 559فائغ متراكم )أرصدة األموا ( بما قدره 
3

. على أنه في حا  

 استمرار العجز دال  السنوا  المقبلة فإن ذلك يمكن أن ي دي إلى تبديد الفائغ ويهدد تدفق العمليا .

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات -باء 

، مسجلة بذلك انخفاضاً نسبته 9955ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  927.2 البرنامجبلغت احتياطيا   -55

في المائة مقارنة بأرقام السنة السابقة. وهذه االحتياطيا  غير مقي دة بأي جهة مانحة معي نة، وهي موضوعة تحت  6.59

 ر المتعلقة بمشروعا .الستخدامها أساساً في تمويل االلتزاما  غي البرنامجتصرف 

مليون دوالر أمريكي.  2 767.5ما قيمته  9955ديسمبرككانون األو   25وبلغت أرصدة الصناديق واالحتياطيا  في  -53

مليون دوالر أمريكي )للسلخ والخدما   529وبالتالي فإن أرصدة الصناديق تكفي لتغطية االلتزاما  المفتوحة التي تبل  

 (.9955تم تسلمها حتى نهاية عام التي تم التعاقد ولكن لم ي

 إدارة النقدية واالستثمارات  -جيم 

مليار  5.22إلى  9959ديسمبرككانون األو   25مليار دوالر أمريكي في  5.56ادداد  قيمة النقدية واالست مارا  من  -57

 .9955ديسمبرككانون األو   25دوالر أمريكي في 

مليون دوالر أمريكي في عام  99.3مليون دوالر أمريكي مقابل  97.5إلى  9955ووصلت إيرادا  االست مار في عام  -56

مليار دوالر  5.2مقابل  9959مليار دوالر أمريكي في عام  5.3. ونجم ذلك عن ديادة في حجم االست مارا  )9959

تغيير عن دون أي  9955في المائة في عام  5.2(. وبل  العائد على االست مار دال  تلك الفترة 9955أمريكي في عام 

 .9959مستوياته في عام 

وتتكون النقدية ومعادال  النقدية من األرصدة النقدية والمصرفية، وأسواق الما ، وحسابا  اإليداع واألرصدة لد   -52

مليون دوالر  352.3إلى  9959مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  559.5مديري االست مار. وادداد  األرصدة من 

وتشير المذكرا  على الحسابا  إلى أن النقدية الالدمة لإلنفاق الفوري يتم االحتفاي بها في  .9955أمريكي في عام 

وأوضحت ‘ في غضون مهلة قصيرة’الحسابا  النقدية والمصرفية. وتتاح أرصدة حسابا  سوق الما  وحسابا  اإليداع 

 يومين من أيام العمل.‘ المهلة القصيرة’ تستغرق يوماً واحداً تقريباً بينما تستغرق‘ الفورية’اإلدارة أن المهلة 

إلى احتواء األرصدة النقدية المحتفظ بها في المكاتل الميدانية بافتراض أن النقدية المحتفظ بها في  البرنامجويهدف  -99

حسابا  مصرفية للمكاتل الميدانية معرضة عموماً لمخاطر أكبر، م ل مخاطر األطراف النظيرة، ومخاطر صرف 

بية، والمخاطر القطرية. ومن ا ليا  المهمة لتحقيق المركزية في المدفوعا  النقدية استخدام حسابا  العملة األجن

 ا مكتباً ميدانياً على أموا  بأرصدة نقدية محتفظ بها في الحساب 25األرصدة الصفرية التي يمكن من داللها أن يحصل 

 الرئيسية للمقر. 

                                                      
 رهناً بالقيود التي قد تفرضها الجها  المانحة المعنية. 3
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، وتبي ن لنا أن األرصدة النقدية 9955ل اني وديسمبرككانون األو  وأدذنا عينا  تغطي شهري نوفمبركتشرين ا -95

مليون دوالر أمريكي. وبل  متوسف  565مليون دوالر أمريكي و 22والمصرفية اليومية في المقر الرئيسي تراوحت بين 

وبالتالي فإن  مليون دوالر أمريكي. 92مليون دوالر أمريكي ووصلت أعلى معدالته إلى  52اإلنفاق النقدي اليومي 

األرصدة النقدية المحتفظ بها في المقر الرئيسي كبيرة بالنسبة لالحتياجا . وأشار  األمانة إلى أن األرصدة تم ل 

يوماً، وهذا المستو  من الصرف ال يعد كبيراً بشكل داص في يل  59أيام و 2احتياجا  الصرف لمدة تتراوح بين 

قا  النقدية الواردة والصادرة. وقد يالحظ أنه باإلضافة إلى األرصدة النقدية جوانل عدم التيقن التي ت ثر على التدف

إلى نقدية سوق الما  وحسابا  اإليداع. ‘ بسرعة’أن يصل  للبرنامجوالمصرفية الالدمة لتلبية االحتياجا  العاجلة، يمكن 

. وأوضحت األمانة أنه لم تسجل أي وت حتسل عتبا  األرصدة النقدية والمصرفية عند توفر السيولة في هذه المجموعة

دسائر نتيجة لالحتفاي بتلك األموا  في الحسابا  المصرفية للمقر الرئيسي بدالً من صناديق سوق الما  نظراً لالنخفاض 

 الشديد في عائد كل منهما.

من دال  وضخ  سيحصل على ددمة جيدة البرنامجوبينما ال تنطوي الحالة الراهنة على أي فرص ضائعة فإننا نر  أن  -99

إطار منهجي للتنب  النقدي حتى يمكن دعم اتخاذ القرارا  المتعلقة بتوفر األموا  لالست مار. وتستلم المساهما  بعد إجراء 

مناقشا  مخ الجها  المانحة ويمكن التنب  بها؛ ويمكن لتدفقا  النفقا  أن تسير وفق جداو  االلتزاما  )كشوف 

 .البرنامج( في المرتبا كالعقود، وما إلى ذلك

شبكة البرنامج ونظامه العالمي ل باستخدام القدرات الوظيفية للتنبؤات النقدية: ينبغي وضع إطار 0التوصية 

 في البرنامج  بشأن اإلدارة النقديةتعزيز جودة القرارات من أجل  (2للمعلومات )ونجز 

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض -دال 

 البرنامج، بحكم كونه هيئة تابعة للمم المتحدة، بإعفاء من الضرائل، م ل ضريبة القيمة المضافة. ويسدد البرنامجيتمتخ  -92

بلداً ضريبة القيمة المضافة على السلخ والخدما  ويسترد هذه الضريبة من الحكوما  المضيفة.  23من بين  25في 

مليون دوالر  52.3ما يقرب من  9955كانون األو  ديسمبرك 25وبلغت ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبغ حتى 

مليون  26.2والفترا  السابقة. ويغطي اعتماٌد بمبل   9997مليون دوالر أمريكي تقريباً في عام  93.6أمريكي، منها 

ة دوالر أمريكي جانبا كبيرا من هذه المبال  المستحقة القبغ من ضريبة القيمة المضافة. وبلغت ضريبة القيمة المضاف

في المائة من مجموع مبال  ضريبة القيمة المضافة  69مليون دوالر أمريكي تم ل  22.2المستحقة القبغ من السودان 

مليون دوالر أمريكي من حكومة السودان.  9.3المستحقة القبغ. وأبلغتنا األمانة أنه تم تحصيل دمسة أقساط بما قيمته 

  ة السترداد المبال  المستحقة القبغ.كما أكد  لنا األمانة أنه يجري بذ  جهود ح ي

 الميزانية -هاء 

الكشف الخامس، وهو كشف المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية، باعتباره شرطاً يقتضيه المعيار  البرنامجي ِعد  -92

مليون دوالر  5 266.2إلى  9955من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ووصلت الميزانية النهائية لعام  92

مليون دوالر أمريكي. وهذا الفرق كبير ولكن التحليل المقارن ال يمكن  2 752.2أمريكي مقابل نفقا  فعلية بلغت 

 في استخدام الموارد المردصة. البرنامجاستخدامه كمعيار لتقييم أداء 
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ميزانية تكون في األساس دطة عمل  البرنامج. ويعد البرنامجويرجخ السبل في ذلك إلى نموذج التمويل الطوعي في  -95

يلتمس الموافقة عليها من المجلس التنفيذي. وهذه الخطة تكون طموحة ويتم إعدادها انطالقاً من افتراض دعم كل 

 المستفيدين المحددين. ومن الناحية األدر ، يعتمد تنفيذ المشروعا  على األموا  التي يتم تدبيرها للمشروعا . 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فإن الميزانية تشكل أداة رئيسية لإلدارة والرقابة الماليتين.  92ووفقاً للمعيار  -93

 وتشمل المسائل الرئيسية التي يتناولها هذا المعيار ما يلي:

 نفقا  الميزانية المعتمدة تعبر عن اإليرادا  أو المقبوضا  التي من المتوقخ أن تنشأ دال  فترة الميزانية وال

 فيما يتعلق بالبنود المحددة.وتحدد الميزانية المعتمدة سلطة اإلنفاق المتوقعة المردصة من الجهاد التشريعي. 

  عرض الميزانيتين األصلية والنهائية والمبال  الفعلية في الكشوف المالية على نحو يسمح بمقارنتها مخ الميزانية

عن طريق تمكين مستعملي الكشوف المالية من تحديد ما إذا كان قد تم  يستوفي دورة المساءلةسوف  المتاحة للعموم

 الحصو  على الموارد واستخدامها وفقاً للميزانية المعتمدة. 

أن جميخ المشروعا  التي تغطي جميخ المستفيدين المستهدفين تحظى بنفس القدر من األولوية.  البرنامجتفترض ميزانية  -97

موارد دوماً )االحتياجا  التي ال يتم الوفاء بها في بعغ البلدان تكون كبيرة(، يقرر المدير وفي الحاال  التي تقل فيها ال

الميداني األولويا . وال يتم إعداد دطة تنفيذ بما يتفق مخ الموارد المالية. ويتوقف أداء المدير الميداني بدرجة كبيرة على 

لمشروعا . ولكن المس ولية األولى عن تعبئة الموارد ال تقخ على مد  تلبية الحاجة إلى األموا  المطلوبة لتحقيق نتائج ا

المديرين الميدانيين أو ال يتحملون هذه المس ولية وحدهم؛ وال يمكن أن يكون المدير الميداني مس والً عن مخاطر عدم 

مراجعة األداء بشأن تلبية االحتياجا  التمويلية التي تقوِّض أهداف المشروعا . وفي هذا السياق أوصينا في تقرير 

 أن يسترشد تنفيذ المشروعا  بالميزنة المتعددة السيناريوها .“ إدارة المشروعا ”

. فهو ال ي ثر فقف على القدرة على تنفيذ البرنامجوي ثر عدم التيقن من التمويل تأثيراً واسعاً على مختلف جوانل  -96

إلى تحسين رصد  البرنامجلدعم المشروعا . ويسعى المشروعا ، بل وكذلك على التخطيف وتعبئة الموارد البشرية 

 وتقييم مشروعاته؛ ويتعذر في اإلطار الحالي إجراء تقييم دقيق ألثر نقص التمويل على تحقيق أهداف مشروعاته.

ونر  أنه يجل إعداد دطة للموارد إلى جانل دطة العمل. ومن شأن ذلك أن يجعل عملية وضخ الميزانية أك ر شموالً  -92

 ائدة.وأك ر ف

: ينبغي أن ينظر البرنامج في دمج خطة للموارد في عمليات التخطيط، بما في ذلك خطة اإلدارة 2التوصية 

 وربما في تخطيط المشروعات 

 استنتاجات وتوصيات المراجعة بشأن الكشوف المالية - خامسا  

  أساساً بالكشف عن البيانا  لتحسين تعديالً، وترتبف هذه التعديال 52أجر   البرنامجأشرنا دال  عملية المراجعة أن  -29

جودة اإلبالغ المالي. ويتضمن الملحق بعغ التغييرا  المهمة. وحصلنا على تأكيدا  أنه سيجري إيالء المراعاة الواجبة 

 للمسائل التي تستحق اتخاذ إجراءا  بشأنها على األجل الطويل.

قد وضخ ضوابف دادلية لضمان سالمة المعلوما  في الكشوف المالية. وحدد  الخطوط التوجيهية  البرنامجوالحظنا أن  -25

الصادرة بشأن إعداد الكشوف المالية ما يجل االضطالع به من أنشطة لتوفير أ سس معقولة يمكن أن يعتمد عليها 
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دطابا  التم يل المقدمة من مويفي اإلبالغ المديرون في تأكيد سالمة المعامال  المالية في مجاال  مس ولياتهم. وشكلت 

م مويف المالية  دد  أيضاً مهام محددة متعلقة بإقفا  الحسابا . ويقدِّ األساس لضمان الجودة على أرفخ المستويا . وح 

صد اإلقليمي اإلشراف واألدوا ، من قبيل المتابعة المالية، وييسر الحد األدنى من اإلقفا  الشهري للحسابا  إجراء الر

 بانتظام. وباإلضافة إلى ذلك فقد أ جريت مراجعة دادلية لفحص حسابا  األشهر الستة. 

كشف  البرنامجبأن يعد  9992وكان سلفنا، المكتل الوطني لمراجعة الحسابا  في المملكة المتحدة، قد أوصى في عام  -29

. ونحن ننظر إلى كشف الرقابة 9955ي عام قد نفذ هذه التوصية ف البرنامجالرقابة الدادلية. ويس رنا أن نشير إلى أن 

الدادلية باعتباره وسيلة فعالة لضمان المساءلة أمام كافة أصحاب المصلحة. ويشكل هذا الكشف أيضاً أداة مهمة لتوصيل 

عداد رسائل إلى المديرين الفنيين بشأن أدوارهم ومس وليتهم فيما يتعلق بالضوابف الدادلية. ونشعر باالرتياح إداء عملية إ

كشف الرقابة الدادلية الذي يمكن من دالله تجميخ ضمانا  كافية من اإلدارة العليا والمراجعة الدادلية لتأكيد فعالية 

 الضوابف الدادلية.

ونود أن نشير إلى أن مراجخ الحسابا  الخارجي غير مطالل بإبداء رأي محدد بشأن كشف الرقابة الدادلية بالرغم من  -22

 ة إلى أي تضارب مادي بين الكشف وتقييمنا لبيئة الرقابة الدادلية.أننا نشير في العاد

وحددنا في أثناء المراجعة التي أجريناها بعغ المجاال  التي نر  أن الضوابف فيها تحتاج إلى تحسين ونركز عليها في  -22

 الفقرا  التالية.

 مخزون األغذية -ألف 

في معظم البلدان في تعاون وثيق مخ الشركاء المتعاونين الذين يساعدونه في تحديد المستفيدين وتوديخ  البرنامجيعمل  -25

عن التوديخ الفعلي  البرنامجالسلخ الغذائية )والنقد والقسائم( على المستفيدين. ويرفخ الشركاء المتعاونون تقارير إلى 

 للمعونة من دال  تقارير التوديخ الشهرية.

مباشرة أو  البرنامجفإن السلخ الغذائية تسجل في بند النفقا  عندما يودعها  البرنامجسياسة المحاسبية المعلنة في ووفقاً لل -23

بأن تسجل في  9959بمجرد تسليمها إلى الشريك المتعاون لتوديعها. وقد أوصينا في تقريرنا عن الكشوف المالية لعام 

عة المتبقية في حودة الشركاء المتعاونين، ووافق المذكرا  على الحسابا  قيمة وحجم األرصدة الغ ذائية غير المود 

عة  البرنامج على تلك التوصية. وكان الهدف من ذلك أيضاً تزويد قارئ الكشوف المالية بصورة دقيقة عن األغذية المود 

 بالفعل على المستفيدين.

طناً مترياً( كأغذية  559 275ليون دوالر أمريكي )م 29.6على الكشف األو  مبلغاً قدره  2في المذكرة  البرنامجوسجل  -27

شريكاً  36. وادترنا عينة من 9955ديسمبرككانون األو   25في انتظار توديعها من جانل الشركاء المتعاونين حتى 

يخ الشهري؛ شريكاً متعاوناً حتى تاريخ إجراء عملية مراجعة الحسابا  بتقديم تقرير التود 97متعاوناً، وتبي ن لنا عدم قيام 

عة. والواقخ أن الحصو  على تقارير التوديخ من  البرنامجوفي تلك الحاال ، وضخ  تقديرا  لكميا  األغذية غير المود 

عة في للبرنامجالشركاء المتعاونين في الوقت المناسل يشكل دوماً تحدياً  . واكتشفنا أيضاً فروقاً في األرقام المجم 

شركاء متعاونين.  3قام التي جر  اإلبالغ عنها في تقرير التوديخ الشهري في حالة المذكرا  على الحسابا  واألر

 ونخلص من ذلك إلى أنه ال بد من تحسين الضوابف الكفيلة بتقديم تقارير دقيقة عن توديخ األغذية.
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البرنامج إجراءات جمع تقارير التوزيع في الوقت المناسب من الشركاء  يبّسط: يجب أن 1التوصية 

 الشركاء المتبقية دون توزيع لدى المتعاونين وأن يعزز جودة مطابقة البيانات المتعلقة باألغذية 

السلخ غير بينما تسجل السلخ كنفقا  )وتخف غ المخزونا ( بمجرد تسليم السلخ إلى الشركاء المتعاونين فإن التعامل مخ  -26

عة يختلف عن ذلك على النحو التالي:  المود 

 عة المتبقية لد  الشركاء المتعاونين؛ ل في المذكرا  على الحسابا  األغذية غير المود   تسج 

 عة المتبقية لد  الحكوما  المضيفة؛  تضاف إلى المخزون األغذية غير المود 

  عة المتبقية لد  الشركاء المتعاونين.النقدية والمبال  تسجل أيضاً كأموا  مستحقة القبغ  القسائم غير المود 

وال تكشف الحسابا  عن السياسة المذكورة أعاله بشأن تفاو  طريقة المعاملة. وت دي هذه الممارسة إلى التباس بين  -22

عة والسلخ التي تكون في حودة الوكاال  التابعة للحكوما  المضيفة التي ت ع أيضاً التعامل مخ السلخ غير المود  ودِّ

سياسة واضحة تحدد المعايير الرئيسية التي يمكن  البرنامجاألغذية وبالتالي يمكن اعتبارها شريكاً متعاونا. ولم يضخ 

بمقتضاها اعتبار الحكومة المضيفة شريكاً متعاوناً، مما يفضي إلى تباين في الن هج المتبعة. فقد عوملت في البداية 

مليون دوالر أمريكي( في حودة إحد  الوكاال  الحكومية في  92طناً مترياً ) 25 996 مخزونا  غذائية بلغت كمياتها

دلت بعد  9955ديسمبرككانون األو   25إثيوبيا )قطاع إدارة مخاطر الكوارث واألمن الغذائي( في  كمخزون حكومي وع 

در ، عوملت كأرصدة بحيث دصمت من المخزون وعوملت كأرصدة غذائية لد  شريك متعاون. ومن ناحية أ ذلك

عة ) مليون دوالر أمريكي( بحودة حكومة جمهورية كوريا  95أطنان مترية؛  25 993حكومية سلخ غذائية غير مود 

 الشعبية الديمقراطية التي تقوم هي األدر  بتوديخ األغذية، ثم أضيفت بعد ذلك إلى المخزون.

كان  البرنامجالديمقراطية أضيفت األغذية إلى المخزون ألن  إلى أنه في حالة جمهورية كوريا الشعبية البرنامجوأشار  -29

يحتفظ بالرقابة على األرصدة الغذائية. واتخذ  تلك الرقابة شكل أحكام في االتفاقا  المبرمة مخ تلك الحكوما  يحق 

ليس  البرنامجبموجبها سحل األغذية والوصو  إلى المستودعا  إلجراء عمليا  التحقق وما إلى ذلك. على أن  للبرنامج

في وضخ يمكنه من ممارسة تلك الرقابة على األرصدة التي يحتفظ بها الشركاء المتعاونون. وال يوجد ما يمنخ المكاتل 

 البرنامجالقطرية من التحقق مادياً من األرصدة التي يحتفظ بها الشركاء المتعاونون في مستودعاتهم؛ والواقخ أن مكاتل 

ع  . ونخلص من ذلك إلى أن البرنامجالشركاء المتعاونون األغذية وفقاً لخطة التوديخ التي يعدها تجري ذلك التحقق. ويودِّ

عة ال يلقى تأييداً كافياً من حيث الجوهر.   تباين طريقة التعامل مخ المخزونا  غير المود 

شركاء ال المتبقية دون توزيع لدى: ينبغي أن يضع البرنامج سياسة واضحة لحصر األغذية 4التوصية 

السياسة المتعلقة الحكوميين الذين يقومون أيضا  بتوزيع األغذية  وينبغي أن تكون هذه السياسة متسقة مع 

 النقد والقسائم( و)األغذية  بتسجيل المعونة في بند النفقات

 مسائل أخرى: المخاطر المنخفضة -باء 

  مخ منظمة  البرنامج. ويشترو 9959حساباً داصاً لمجموعة األمن الغذائي في ديسمبرككانون األو   البرنامجأنشأ

األغذية والزراعة في قيادة هذه المجموعة وتقخ عليه المس ولية عن مواردها وإدارة ميزانيتها على المستو  العالمي. 

اجئة، وإمكانية التنب ، والسرعة، والفعالية، والمالءمة والهدف من المجموعة هو بناء القدرة على تلبية االحتياجا  المف

الصلة إلى أنه سيجري إصدار توجيه مشترو يتضمن تعليما   ذوفي االستجابة اإلنسانية الدولية. وأشار التعميم 
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وإرشادا  مفصلة بشأن إدارة هذا الحساب الخاص وإجراءاته المحاسبية واإلبالغ عنه. وبلغت نفقا  هذا الحساب 

مليون دوالر أمريكي. على أن التوجيه لم يصدر حتى ا ن. وتخضخ في الوقت  5.99ما قيمته  9955خاص في عام ال

 .البرنامجنفسه المعامال  المتصلة بالمجموعة لإلجراءا  المحاسبية العامة المعمو  بها في 

 رة دادلياً ودارجياً وترا ديصها وحقوق استخدامها، واألصو  غير تشمل األصو  غير المادية البرامج الحاسوبية المطو 

مليون دوالر أمريكي في األصو   9.2إلى ديادة قدرها  9955المادية الجاري إنشاؤها. وأشار  الكشوف المالية لعام 

غير المادية. وتبي ن لنا أن مدة صالحية استخدام مختلف فئا  األصو  غير المادية غير مدعومة بأي تحليل لكل فئة من 

بنود على أساس المعايير المحددة لالسترشاد بها في ذلك التقدير. ولم تكن هناو أيضاً أي وثائق تشير إلى تاريخ فئا  ال

 إجراء آدر استعراض للتقدير. 

  .نِّفت بعغ أصو  وبنود المخزونا  المستهلكة )بالرغم من أنها غير مادية( على سبيل الخطأ كأصو  غير ملموسة ص 

وقاعدة بيانا  إدارة األصو . ووقخ الخطأ ألن قاعدة بيانا   9مان لتسجيل األصو ، هما ونجز نظا البرنامجويوجد في 

دة بحقل تسجل فيه األصو  غير المادية. وأكد لنا  أنه سيواصل تعزيز الضوابف  البرنامجإدارة األصو  غير مزو 

 للكشف عن أدطاء التصنيف. 

  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يقتضي إعداد بيان يكشف عن ا تي: )أ( وجود قيود على سندا   57المعيار

ملكية العقارا  والمنشآ  والمعدا  المتعهد بها كأوراق مالية لتغطية الخصوم وحجم تلك القيود؛ )ب( قيمة التزاما  

بالغنا بعدم وجود أي قيود على سندا  ملكية أٍي من هذه األصو  المسجلة حيادة العقارا  والمنشآ  والمعدا . وتم إ

أن وحدة المعدا   البرنامجفي الكشوف المالية. وتبي ن لنا عدم تحديد أي عملية لرصد أي قيود على األصو . وأكد لنا 

ية ستصدر تأكيدا  بهذا ستحل محل قاعدة بيانا  إدارة األصو . وعلمنا أيضاً أن المكاتل القطر 9في نظام ونجز 

 الشأن.

 التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي - سادسا

سن ممارسة المراجعة، استعرضنا التقدم العام الذي أحردته األمانة في االستجابة لتوصيا  المراجعة التي  -25 على سبيل ح 

وتقرير مراجخ الحسابا  السابق عن عام  9959م ع رضت على المجلس التنفيذي في تقريرنا عن الكشوف المالية لعا

 . ويسرنا أن ن كد الخطوا  اإليجابية التي اتخذتها األمانة، ال سيما ما يتعلق منها بالمجاال  التالية:9992

  إنجاداً مهماً تطلل تحقيقه اشتراو األمانة مخ الوحدا  الميدانية في  9955يم ل إعداد كشف الرقابة المالية في عام

 دريل والتوعية بأهمية ذلك اإلنجاد؛الت

 دلت ادتصاصا  لجنة مراجعة الحسابا  لتوضيح مس ولياتها وسلطاتها؛  ع 

  عة  البرنامجكشف عن قيمة األغذية باألطنان المترية وبالدوالرا  األمريكية فيما يتعلق بالسلخ الغذائية غير المود 

بل  عنها في  المتبقية لد  الشركاء المتعاونين. ويوصي هذا التقرير بخطوا  لضمان دقة واتساق األرقام الم 

 المذكرا  على الحسابا ؛

 ل لقياس التكاليف ال  حالية الستبدا  المخزون؛أ جري ادتبار مفص 
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  د  األمانة عملية مطابقة األرقام الضابطة المتعلقة بالمخزون الغذائي في نظام كومباس ونظام ونجز 9عز 
4

؛ 

. وسوف يتيح تنفيذ 9955طناً مترياً في عام  2 626إلى  9959طناً مترياً في عام  59 927وانخفغ الفرق من 

ماً للمشكلة. وعلمنا أن نظام دعم تنفيذ اللوجستيا  ددل مرحلته التجريبية نظام دعم تنفيذ اللوجستيا  حالً دائ

 ويجري تقييمه في مكتبين قطريين؛

  س ويت عملية المطابقة بين القروض الدادلية واالقتراض بين المشروعا  من دال  حل تقني في نوفمبركتشرين

 .9955ال اني 

د  كفاية الضوابف الدادلية فإنه يحدد أيضاً المجاال  التي يتعي ن فيها وبينما يوفر كشف الرقابة المالية ضمانا  ت كد م -29

تعزيز الضوابف. وسوف تشكل التوصيا  الواردة في تقرير المراجعة الدادلية وتقرير المراجعة الخارجية وتقارير التقييم 

 يل المقدمة من الوحدا  الميدانية.معاً إطاراً لتقييم ثغرا  الرقابة والتحقق من التأكيدا  الواردة في دطابا  التم 

وتسجيل كافة التوصيات المتدفقة من مختلف قنوات المراجعة الداخلية  بتوحيد جمع: نوصي 5التوصية 

 الخارجية وتقارير التقييم في نظام واحد و

مراجخ الحسابا  وسوف يشكل التحقق من تنفيذ اإلجراءا  المتخذة بشأن التقارير السابقة األدر ، بما في ذلك تقارير  -22

السابق، جزءاً من عملية مراجعة الحسابا  في المستقبل. وفيما يلي التقارير األديرة التي لم يتم التحقق من إجراءا  

 األمانة بشأن تنفيذ توصياتها:

   في الصوما  البرنامجعمليا 

 شراء عقود النقل البري والتخزين والمناولة 

  إدارة المشروعا 

أشهر لإلجراءا  المتخذة لتنفيذ التوصيا  والمشاورا  مخ مراجخ الحسابا   3تعراض كل وسوف يساعد إجراء اس -22

الخارجي األمانة على التددل في الوقت المناسل للتأكد من أن الخطوا  المتخذة تستجيل لروح التوصيا . وسوف 

 قق من تنفيذ تلك التوصيا .تساعد أيضاً المراجعة الدادلية والخارجية على تنظيم عمليا  مراجعة الحسابا  للتح

: يمكن وضع إطار مؤسسي الستعراض يتم إجراؤه كل ستة أشهر لإلجراءات المتخذة في صدد 6التوصية 

 تنفيذ التوصيات وما يجري من مشاورات مع مراجع الحسابات الخارجي  

 شكر وتقدير

 من تعاون في أثناء مراجعة الحسابا .  البرنامجنود أن نسجل تقديرنا لما أبدته اإلدارة وما أبداه مويفو 

 

 

Vinod Rai 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند

 مراجع الحسابات الخارجي

 2102أبريل/نيسان  07

                                                      
تيسير ترحيل البيانا  بين  المعامال  حتى مرحلة تسجيل المخزونا  في بند النفقا . وتسجل المعلوما  بعد ذلك في نظام كومباس، وهو نظام المعالجة على دفعا . ويتم 9نظام ونجز يسجل  4

 ونظام كومباس؛ وتفضي أدطاء الترحيل إلى فرق في األرقام الضابطة في نظامي تكنولوجيا المعلوما . (SAPالنظامين من دال  تطبيق مشترو بين نظام ساب )
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 الملحق

 التعديالت المهمة التي أُدخلت على الكشوف المالية للبرنامج بناء  على طلب مراجع الحسابات الخارجي

 

 21الفقرة  -والمعدات العقارات والمنشآت - 0

 النص األصلي

تقاس قيمة العقارا  والمنشآ  والمعدا  بتكلفتها األصلية في البداية، ثم بالقيمة األصلية مطروحاً منها االستهالو 

المتراكم وأية دسارة ناتجة عن انخفاض قيمتها بسبل تلفها. وال تتم رسملة تكاليف االقتراض إن وجد . ويرد استهالو 

والمنشآ  والمعدا  على امتداد عمر االستعما  باستخدام طريقة المعد  ال ابت، إالّ في حالة األراضي، فهي ال  العقارا 

 تخضخ لالستهالو. وعمر االستخدام المقد ر لفئا  العقارا  والمنشآ  والمعدا  هي كالتالي:

 النص المعدَّل

في البداية، ثم بالقيمة األصلية مطروحاً منها االستهالو تقاس قيمة العقارا  والمنشآ  والمعدا  بتكلفتها األصلية 

وتقي م التبرعا  المتراكم وأية دسارة ناتجة عن انخفاض قيمتها بسبل تلفها. وال تتم رسملة تكاليف االقتراض إن وجد . 

ويرد  يرادا .وإالمقدمة في شكل عقارا  ومنشآ  ومعدا  بالقيمة السوقية العادلة، وت بت كعقارا  ومنشآ  ومعدا  

استهالو العقارا  والمنشآ  والمعدا  على امتداد عمر االستعما  باستخدام طريقة المعد  ال ابت، إالّ في حالة األراضي، فهي ال 

 تخضخ لالستهالو. وعمر االستخدام المقد ر لفئا  العقارا  والمنشآ  والمعدا  هو كالتالي:

 21 الفقرة -األصول غير المادية  - 2

 األصلي النص

تقاس األصو  غير المادية في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتها األصلية مطروحاً منها االستهالو التراكمي وأية دسائر ناجمة 

 عن انخفاض قيمتها بسبل التلف. 

 النص المعدل

مي وأية دسائر ناجمة تقاس األصو  غير المادية في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتها األصلية مطروحاً منها االستهالو التراك

وتقي م التبرعا  المقدمة في شكل أصو  غير مادية بالقيمة السوقية العادلة وت بت عن انخفاض قيمتها بسبل التلف. 

 كأصو  غير مادية وإيرادا .
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 5-1 المذكرة -اإليرادات   - 1

 النص األصلي

 106.5 112.6 إيرادا  أدر  2-5

    

 النص المعدَّل

 84.2 89.3 المحصلة من أنشطة الحسابا  الخاصةاإليرادا  

 22.3 23.3 إيرادا  متنوعة 

 106.5 112.6 مجموع اإليرادا  األدر 

 

  058الفقرة  - 4

 النص األصلي

وتتعلق اإليرادا  األدر  أساساً بأنشطة الحسابا  الخاصة، بما في ذلك عمليا  النقل الجوي ومخصصا  السلخ 

األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية ومكتل الدعم الميداني في حاال  الطوارئ، ورسوم الخدمة من والخدما  من مستودع 

 اتفاقا  األطراف األدر  وكذلك المبال  المحصلة من بيخ السلخ التالفة والممتلكا  األدر  غير القابلة لإلصالح.

 النص المعدَّل

 62.9مليون دوالر أمريكي ) 62.2نشطة الحسابا  الخاصة من أ 9955وبل  مجموع اإليرادا  التي تحققت في عام 

وشملت أساساً عمليا  النقل الجوي ومخصصا  السلخ  (9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في 

وشملت اإليرادا  والخدما  من مستودع األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية ومكتل الدعم الميداني في حاال  الطوارئ. 

( المبال  9959ديسمبرككانون األو   25مليون دوالر أمريكي في  99.2مليون دوالر أمريكي ) 92.2لمتنوعة التي بلغت ا

 المحصلة من بيخ السلخ التالفة والممتلكا  األدر  غير القابلة لإلصالح.
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 : االتفاقات مع أطراف ثالثة00المذكرة  - 5

 النص األصلي

 2010  2011 أطراف ثالثةتسوية االتفاقات المبرمة مع 

 بماليين الدوالرا  األمريكية 

      

 9.9   10.4  يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 

      

  56.9   62.4 اتفاقا  جديدة مخ أطراف ثال ة في السنة

 (26.4) (83.3)  (16.6) (45.8) مطروحاً منها: متحصال كإضافا  دال  السنة

      

  (71.3)   (86.8) اتفاقا  مستحقة الدفخ مخ أطراف ثال ة أثناء السنة

 26.9 98.2  (10.4) 76.4 مطروحاً منها الصرفكالخصم دال  السنة

مجموع المبال  المستحقة القبغ من اتفاقا  األطراف ال ال ة 

 (5-9)المذكرة 

 16.6   10.4 

 -   (10.3)  مخصص الحسابا  المشكوو فيها

 10.4   16.3  ديسمبر/كانون األول 10الختامي في  الرصيد

 النص المعدل

 2010  2011 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة

 بماليين الدوالرا  األمريكية 

      

 9.9   10.4  يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 

      

  56.9   62.4 اتفاقا  جديدة مخ أطراف ثال ة في السنة

 (26.4) (83.3)  16.6 (45.8) مطروحاً منها: متحصال كإضافا  دال  السنة

      

  (71.3)   (86.8) اتفاقا  مستحقة الدفخ مخ أطراف ثال ة أثناء السنة

 26.9 98.2  (10.4) 76.4 مطروحاً منها: الصرفكالخصم دال  السنة

ال ال ة  مجموع المبال  المستحقة القبغ من اتفاقا  األطراف

 (5-9)المذكرة 

 16.6   10.4 

 -   (0.3)  مخصص الحسابا  المشكوو فيها

 10.4   16.3  ديسمبر/كانون األول 10الرصيد الختامي في 
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 54الفقرة  -: المساهمات المستحقة القبض 1-2مذكرة لا - 6

 النص األصلي

 وتقد ر مخصصا  الحسابا  المشكوو فيها بالنسل التالية من المساهما  المستحقة القبغ: 

 النسبة المئوية المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

 75 سنوا   2أك ر من 

 25 سنوا  2و 2بين 

 5 سنوا  2بين سنتين و

 0 بين سنتين أو أقل

 النص المعدل

وتغي ر  النسل وتقد ر مخصصا  الحسابا  المشكوو فيها بالنسل التالية من المساهما  المستحقة القبغ غير المدفوعة. 

 . 9955لتعبِّر عن تجربة الشطل الفعلي في عام  9959عن عام 

 النسبة المئوية المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

 75 سنوا   2أك ر من 

 25 سنوا  2و 2بين 

 5 سنوا  2بين سنتين و

 0 بين سنتين أو أقل
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