
FC 149/3 
April 2013 

 
 

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 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   المجلس لبرنامج األغذية العالمي " 2012السنوية المراجعة لعام  الحساباتإقرار "يرجى من لجنة المالية

 .يوافق عليهالالتنفيذي 

 مشورةال مشروع

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

 ."2012لعام  المراجعةالسنوية الحسابات " يوافق علىاألغذية والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن 

 

 ملخص

  ممررفوعة برررأي مراجعرري الحسررابات وتقريررر 2212لعررام 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 

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

  إصدار  مف بمأن الرقابة الداخلية جنباً إلى جنب مع الكموة  فقد تم للسنة الثانية على التواليوفضالً عن ذلك

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

  جي في نفس الدورة التي يـُقدَّم فيهرا ردودها على توصيات مراجع الحسابات الخار 2228وتقدم األمانة منذ عام

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

 .(FC149/10)الخارجي" 
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 2102الحسابات السنوية المراجعة لعام   للموافقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

االتصال بمووففي برنوامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

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

دارة تسيير الموارد إلالمدير التنفيذي مساعد  M. Junejaالسيد  2885-066513رقم الهاتف: 

 :والمساءلة، ورئيس الشؤون المالية

 :مدير شعبة المالية والخزانة S. O’Brienالسيد  2682-066513رقم الهاتف: 

 فرع الحسابات العامة: ةرئيس T. Tropea ةالسيد -2222066513رقم الهاتف: 

 
  (.122500-2552/2225توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لالستفسار عن 
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، مشفوعة بورأي مراجعوي الحسوابات وتقريور المراجوا الخوارجي. 2102الحسابات السنوية المراجعة لعام يسر األمانة أن تعرض 

اع العوام. وقوام المراجوا الخوارجي بمراجعوة الحسوابات وفقوا للمعوايير وأُعدت الكشوف المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطو

 الدولية لمراجعة الحسابات، وقدم رأيا ال تشوبه أية تحفظات على الكشوف المالية.

مون النظوام  2-02و 0-00)ب( من النظوام األساسوي والموادتين  2 –بالمادة الرابعة عشرة  وتُعرض هذه الوثيقة على المجلس عمال

المالية المراجعوة وتقريور مراجوا الحسوابات الخوارجي المتعلوق بهوا. وتُقودم الكشووف  البرنامجي التي تنّص على تقديم كشوف المال

 في وثيقة واحدة. اوالتقرير مع

 .البرنامجبفعالية الرقابة الداخلية في  امحدد اضمان يوفربشأن الرقابة الداخلية  ابيان وتتضمن الوثيقة

فووووي الوثيقووووة المعنونووووة تتقريوووور بشووووأن تنفيووووذ توصوووويات علووووى توصوووويات مراجووووا الحسووووابات الخووووارجي ردود األمانووووة وتوووورد 

 (.(WFP/EB.A/2013/6-H/1مراجا الحسابات الخارجيت )الوثيقة 
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مشروع القـرار


 
 

 

 إن المجلس:

بالمادة  مراجا الحسابات الخارجي، عمال، مقترنة بتقرير 2012لعام  للبرنامجالحسابات السنوية المراجعة يوافق على  (0

 )ب( من النظام األساسي؛ 2 –الرابعة عشرة 

لشوط  الخسووائر النقديووة والمبووال   2012مليووون دوالر أمريكوي موون الحسوواب العوام فووي عووام  632 889يالحو  اسووتخدام  (2

 المستحقة؛ 

 من النفقات التشغيلية في نفس الفترة. اتشكل جزء 2012في عام للسلا يالح  أن خسائر ما بعد التسليم  (0

 

  

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

 التنفيذي المدير بيان

 مقدمة

من النظام الموالي، أتشورف بوأن أعورض علوى المجلوس  1-00)ب( من النظام األساسي والمادة  6-للمادة الرابعة عشرة  اوفق -1

، بقصود 2102ديسومبر/كانون األول  00التنفيذي )المجلس( الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي عن السنة المنتهيوة فوي 

إلوى  اأيضو وهما مقودمان، 2102عن الكشوف المالية لسنة رأيه وتقريره قدم مراجا الحسابات الخارجي وقد الموافقة عليها. 

 من النظام المالي وملحق النظام المالي. 2-02بموج  المادة المجلس 

 التحليل المالي وتحليل الميزانية 

 ملخص 

مليوون نسومة مون الجووع،  271والجهوات المانحوة والمسوتفيدين. وموا اسوتمرار معانواة  للبرناامجتحديا آخر  2102شّكل عام  -2

والحاجوة إليوه أك ور مون  البرناامجأسعار األغذية والوقود، وتزايد االضطرابات االجتماعية والسياسية، ازدادت أهمية  وتقل 

 أي وقت مضى.

جهوووده لتلبيووة االحتياجووات المتغيوورة عوون طريووق توووفير األدوات السووليمة والغووذاء  البرنااامج، واصوول 2102وعلووى موودى عووام  -3

مناس  في المكان المناس  وفي الوقت المناس . وبالرغم من األجوواء الماليوة البالغوة الصوعوبة، واصولت الجهوات المانحوة ال

مواصولة تقوديم المسواعدة  للبرناامجمليون دوالر أمريكي، مموا أتوا   2 122.0تقديم الدعم القوي عن طريق مساهمات بلغت 

عون االسوتجابة الحتياجوات  فضوال ،القورن األفريقوي السواحل ومنطقوة منطقوةإلى المستفيدين والتصدي لحاالت الطوارئ فوي 

 .الجمهورية العربية السوريةالمتأثرين باالضطرابات المتواصلة في 

فووي إطووار المعووايير المحاسووبية الدوليووة للقطوواع العووام التووي يسووجل بموجبهووا المسوواهمات كجووزء موون  العموول البرنااامج وواصوول -4

 ا، وتسجل المصروفات عند تلقي السلا أو الخدمات أو عند تسليم السولا الغذائيوة. وهنواا دائموااإليرادات عند تأكيدها تحريري

تشومل أرصودة  2102ن المووارد المتاحوة لفنفواي فوي عوام فجوة زمنية بين إثبات اإليورادات وإثبوات المصوروفات. ولوذلك فو 

علوى ذلوك،  . وبناء2102، والمساهمات الجديدة المؤكدة من جان  الجهات المانحة خالل عام 2100الصناديق في نهاية عام 

 لبرناامجالقيوام  اقد تكون المصوروفات فوي سونة موا أعلوى أو أقول مون اإليورادات العائودة مون المسواهمات فوي هوذه السونة نظور

 باستخدام أو تجديد أرصدة الصناديق.

 2102األداء المالي في عام 

فوي المائوة  00مليون دوالر أمريكي، أي بنسوبة  275.0قدره  بزيادةمليون دوالر أمريكي،  2 200.2بل  مجموع اإليرادات  -5

 ما يلي: 2102مليون دوالر أمريكي. وشمل مجموع إيرادات عام  0 702.0التي بلغت  2100إيرادات عام  فوي

 122.0 2 مليون دوالر أمريكي من المساهمات النقدية والعينية؛ 

 ( ؛ 22.2فروي صرف العمالت األجنبية)مليون دوالر أمريكي 

 22.1 مليون دوالر أمريكي من عائد االست مار؛ 
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 011.5 .مليون دوالر أمريكي من اإليرادات األخرى 

مليوون دوالر  072.1 اقودره بزيوادةمليوون دوالر أمريكوي،  2 015.7ما قيمتوه  2102في عام  البرنامجوبل  مجموع نفقات  -6

عوة فوي عوام 2100فوي المائوة مقارنوة بعوام  1أمريكي، أي  طون مليوون  0.2إلوى  2102. ووصول حجوم السولا الغذائيوة الموزف

عوة إلوى  2100في المائة، مقارنة بعام  5مليون طن متري، أي  1.2قدره ، بهبوط متري الذي وصل فيه حجم األغذيوة الموزف

عوة السولا الغذائيوة حجم على الرغم من االنخفاض في مليون طن متري. و 0.2  فو ن نفقوات قيموة السولا ارتفعوت بنسوبةالموزف

 .الموزعة في المائة مما يعود لزيادات في السعر المتوسط للسلا 01

 بلوو  بعجووزمليووون دوالر أمريكووي، مقارنووة  022.0المصووروفات بمووا قوودره مقابوول  فووي اإليوورادات اعجووز 2102وشووهد عووام  -7

 لما يلي: صافية. وجاء هذا التغيير كمحصلة 2100مليون دوالر أمريكي في عام  221.7

 مليون دوالر  0 512.5من  وذلكاإليرادات العائدة من المساهمات  مليون دوالر أمريكي في 227.2قدره  ارتفاع

 ؛2102مليون دوالر أمريكي في عام  2 122.0إلى  2100أمريكي في عام 

 إلى  2100مليون دوالر أمريكي في عـام  2 102.2من العام مليون دوالر أمريكي في اإلنفاي  072.1 اقـدره زيادة

من ارتفاعات في تكلفة الغذاء والتوزيا  ا. وقد جاءت هذه الزيادة أساس2102مليون دوالر أمريكي في عام  2 015.7

مليون دوالر أمريكي في  010.2إلى  2100مليون دوالر أمريكي في  021.7من ) وزيادة نشاط توزيا النقد والقسائم

 (؛2102

  لزيادة في فواري صرف العمالت يرادات األخرى كنتيجة مليون دوالر أمريكي في اإل 27.5 اقدرهزيادة صافية

مليون دوالر أمريكي وانخفاض في  0.5مليون دوالر أمريكي، وانخفاض في عائد االست مارات بل   20.0بلغت 

 مليون دوالر أمريكي. 02.0العائدات األخرى قدره 

 2102المركز المالي في نهاية عام 

مليوون دوالر أمريكوي،  0 222.0 للبرنامج، بل  مجموع األرصدة واالحتياطيات المالية 2102ديسمبر/كانون األول  00في  -8

أشوهر مون النشواط التشوغيلي )سوبعة  سوتة ا، وهوي تم ول تقريبوالبرناامجمليون دوالر أمريكوي تتعلوق بمشواريا  2 205.2منها 

عام، والحسابات الخاصة، واالحتياطيات، والعمليات ال نائيوة، والصوناديق (. ويتعلق الرصيد بالحساب ال2100أشهر في عام 

 االستئمانية.

فووي المائووة، موون  20مليووون دوالر أمريكووي، أي  020.1مجموووع النقديووة واالسووت مارات القصوويرة األجوول بمبلوو   وانخفوو  -9

إلوى  اأساسو االنخفاضرجا ي. و2102دوالر أمريكي في عام  0 272.1إلى  2100مليون دوالر أمريكي في عام  0 255.1

صووول اسووتخدام النقوود فووي العمليووات نتيجووة لزيووادة األنشووطة التشووغيلية وتحويوول النقوود إلووى اسووت مارات طويلووة األجوول وشووراء األ

 الرأسمالية.

دوالر مليوون  227.0واست ماراته القصويرة األجول فوي شوريحة صوناديق فئوات البورامج البوال  قيمتهوا  البرنامجوتغطي نقدية  -10

 . 2100في عام  ثالثة أو أربعة أشهرأشهر من العمليات مقابل  ثالثةأو  شهرينأمريكي 

فوي  1مليوون دوالر أمريكوي، أي بنسوبة  22.2بموا قيمتوه  البرناامجمخزون السلا الغذائية لودى  ، انخف 2102نهاية عام وب -11

مليون طن متري في نهاية  0.0نخفاض الكميات المحتف  بها، والتي بلغت ال امما يعود أساس 2100المائة عن قيمته في عام 

 مليون طن متري. 0.2عندما بلغت  2100في المائة عن مستوياتها في نهاية عام  2، بانخفاض نسبته 2102عام 
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مليووون طوون  0.0فوو ن مخووزون السوولا الغذائيووة البووال   (2105-2100)للمتطلبووات التشووغيلية المتوقعووة فووي خطووة اإلدارة  اووفقوو -12

 . التشغيلي نشاطالأشهر من  ثالثةمتري يم ل 

 تحليل الميزانية

 أساس الميزانية

استُمدت أرقام الميزانية بالنسوبة لتكواليف المشواريا المباشورة وتكاليفهوا غيور المباشورة )ميزانيوة دعوم البورامج واإلدارة( التوي  -13

مون برنوامج العمول المحودد فوي  “كشف المقارنة بوين مبوال  الميزانيوة والمبوال  الفعليوة”الكشف المالي الخامس أُعلن عنها في 

عبِّر خطة اإلدارة عن مجموع ميزانيات التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي وافق عليها . وت(2102-2102) خطة اإلدارة

إلى االحتياجات. وتتا  الموارد لتغطية التكواليف  االمجلس التنفيذي مباشرة أو من خالل ما فوضه من سلطات، وتستند عموم

، ومن خالل آليات التمويل بالسولف. وتتوا  المووارد لتلبيوة المباشرة عندما تتأكد مساهمات الجهات المانحة للمشاريا المعتمدة

 التكاليف غير المباشرة من خالل الموافقة على خطة اإلدارة.

مليووون دوالر أمريكووي حسوو  مووا حددتووه خطووة اإلدارة األصوولية  5 112.1إلووى  2102ووصوول مجموووع برنووامج العموول لعووام  -14

 الكشف المالي الخامس. ويرد ذلك في 2100التي عرضت على المجلس التنفيذي في نوفمبر/تشرين ال اني  (2102-2102)

، اتسووا برنووامج العموول ليعبِّوور عوون التغييوورات فووي احتياجووات مشوواريا 2102ومووا نهايووة عووام ‘. الميزانيووة األصوولية’بوصووفه 

والبلدان وجنوب السودان وباكستان طقة القرن األفريقي ومن منطقة الساحلعن عمليات الطوارئ في  االناتجة أساس البرنامج

مليوون دوالر أمريكوي،  2 222.5إلوى  2102المتأثرة بأحداث الربيا العربي. ووصل المستوى النهائي لبرنوامج العمول لعوام 

صووفه بوالكشووف المووالي الخووامس فووي المائووة. ويوورد بيووان ذلووك فووي  01مليووون دوالر أمريكووي، أي  0 522.5بزيووادة قوودرها 

 ‘.الميزانية النهائية’

 استخدام الميزانية 

ال يمكنه استخدام الموارد إال عندما تتأكد المساهمات للمشاريا المعتمدة، أو مون أمووال آليوات  البرنامجمن المهم مالحظة أن  -15

باسوتخدام مرفووق الشوراء ا جوول.  ةسوتراتيجياالإلوى المسواهمات المتوقعووة، أو مون خوالل المشووتريات  االتمويول بالُسولف اسووتناد

القيود عن  والقدرة على التنبؤ بها، فضال، ، وتوقيتهاالمساهمات المؤكدة بحجم اولذلك كان استخدام الميزانية خالل العام مقيفد

. 2102مليوون دوالر أمريكوي فوي عوام  2 050.0 للبرناامجاليف المباشورة وبلغت الميزانية النهائيوة للتكو .التشغيلية المتأصلة

 .2102في المائة في عام  21هذه القيود في نسبة استخدام الميزانية النهائية لتكاليف المشاريا المباشرة التي بلغت  وتنعكس

 على النحو المبيفن أدناه.ذاا معدل االستخدام  عبِّر معدالت استخدام مختلف عناصر التكاليف عنتو -16

  في المائة؛ 51 –المتصلة بها التشغيل المباشرة األغذية وتكاليف تكاليف  استخداممعدل 

  في المائة؛ 55 –المتصلة بها التشغيل المباشرة النقد والقسائم وتكاليف تكاليف  استخداممعدل 

  ؛في المائة 22 –معدل تعزيز القدرة 

  في المائة. 22 – تكاليف الدعم المباشرة استخداممعدل 

خوالل السونوات القليلوة  البرناامجوقد كان توسيا نطاي النقد والقسائم، وإلى حد بعيد، المبادرة التشوغيلية األضوخم واألهوم فوي  -17

 فوي المائوة مون الميزانيوة النهائيوة وبلغوت 2.0فوي المائوة مون الميزانيوة األصولية و 5الماضية. وقد م لت برامج النقد والقسائم 

فووي المائووة موون المبووال  الفعليووة، األموور الووذي يبووين أن االسووت مارات حتووى اليوووم نجحووت فووي توسوويا نطوواي النقوود والقسووائم.  5.5
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في المائة، لديها أدنى استخدام لعناصر التكلفة في الميزانية، موا  55نقد والقسائم وتكاليف التشغيل المباشرة، بنسبة وبرامج ال

فوي المائوة. وإضوافة إلوى القيوود  21أنها ليست أقل بك ير من االستخدام العام في الميزانية لتكاليف المشاريا المباشرة البالغوة 

إلى طبيعة أنشطة البدء عندما يحتاج تطوير العمليات والونظم والشوراكات إلوى  استخدام أساسعلى الموارد، يعود انخفاض اال

مون بورامج توزيوا األغذيوة. ولوم  اأك ر استقرار اوأسواق االوقت. وعالوة على ذلك، تتطل  برامج النقد والقسائم بيئة أك ر أمن

د والقسائم، مما جعل توزيا األغذية األداة األك ر مالءموة فوي تتحقق في بع  البلدان توقعات توفر بيئات تشغيلية مالئمة للنق

 التصدي لالحتياجات الغذائية.

في المائة، هو أعلى عناصر التكلفوة. ويعكوس االسوتخدام  22وقد كان االستخدام في الميزانية لتكاليف الدعم المباشرة، بنسبة  -02

المكت  القطري في عودة عمليوات كبيورة. وموا أن  مم السليم لهيكل دعبين تناقص الموارد وتحديد الحج المهلة القائمةالمرتفا 

بعوو  االنخفواض المحسووس فووي  2102خوالل السونوات األربوا الماضووية، فقود شوهد عوام  االمسواهمات كانوت متعادلوة عموموو

  خطوة منهجيوة دنيوا كبيورة تتعلوق بوالموففين والمرافوق واألمون، مموا يتطلوومكات  قطرية كبيورة معينوة لوديها تكواليف ثابتوة 

فوي المائوة مون تكواليف المشوروعات  00.2لتخفي  التكاليف. ومن الجودير بالوذكر أن تكواليف الودعم المباشورة الفعليوة بلغوت 

 على التوالي. 2101و 2100في المائة في عامي  02.2في المائة و 02.2عن نسبة  االمباشرة، مما يشكل انخفاض

مليوون دوالر  272.2من  2102وانخفضت الميزانية األصلية للتكاليف غير المباشرة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  -01

مليوون دوالر أمريكوي  221.0 مون ميزانية دعم البرامج واإلدارة النهائيوة وتألفتمليون دوالر أمريكي.  270.2أمريكي إلى 

 مليون دوالر أمريكي للصناديق الرأسمالية وصناديق بناء القدرات. 22.0و اإلدارةفي الميزانية العادية لدعم البرامج و

 ، وذلووك حتووىلوودعم البوورامج واإلدارة 2102فووي  فووي المائووة موون الميزانيووة العاديووة النهائيووة المعتموودة 11واسووتخدمت نسووبة  -21

 .2102ديسمبر/كانون األول  00

في المائة من الميزانية الرأسمالية وميزانية بناء القدرات النهائيوة  12نسبة  2102ديسمبر/كانون األول  00واستخدمت حتى  -20

 المعتمدة.

 تعزيز الشفافية والمساءلة

من أن ضوابط الرقابة الداخلية تراعوي أفضول الممارسوات المتبعوة.  البرنامجمن النظام المالي بأن يتأكد  0-02تقضي المادة  -22

باستعراض نطاي تطبيق أفضل الممارسات في ضوابط الرقابة الداخلية ثم تنفيوذها  2111ن في يونيو/حزيرا البرنامجوتعهفد 

بما يتماشى ما التوجيهات الصادرة عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي.
(1)

 

ديسومبر/كانون األول ، والتي انتهى تمويلها في في إطار مبادرة تعزيز الضوابط اإلدارية والمساءلة وجرى التقدم بهذا العمل -20

 :منذ البداية ما يلي ا. وكان واضح2102

 بالفعل جميا العناصر الرئيسية في نظام فعال للرقابة الداخلية ولكنها قد تكون في حاجة إلى تحسين؛  البرنامجق ـّ طب (0)

 ة. لتحسين الرقابة الداخلي امسبق اشرطتنفيذ مبادرات النهوض باألداء وإدارة المخاطر في نجا  كان ال (2)

 

 

                                                      
(1)

وهي مخصصة لتوفير القيادة الفكرية من خالل وضا أطر هي مبادرة مشتركة بين خمس منظمات للمحاسبة/المراجعة في القطاع الخاص  (COSO) للجنة تريدوايالراعية لمنظمات الجنة  

 وتوجيهات حول إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية وردع أعمال االحتيال.
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 : البرنامجعن تحسينات هامة في الرقابة الداخلية في مبادرة تعزيز الضوابط اإلدارية والمساءلة وقد تمخضت  -22

  إطار جديد للرقابة الداخلية، وروعيت فيه آراء مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين ولجنة  2100في عام صدر

 البيئةمراجعة الحسابات. ويتألف اإلطار من العناصر الرئيسية الخمسة التي حددتها لجنة المنظمات الراعية، وهي 

مبدأ من مبادئ  22ويضم اإلطار  .والرصدالداخلية؛ وإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة؛ والمعلومات واالتصاالت؛ 

 أفضل الممارسات.

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

أدوات  ومجموعة من المكات  الصغيرة؛ ن فيمديريلل اأساسي ؛ ودليالللمديرين بشأن الرقابة الداخلية اتمام اجديد

 وإرشادات أخرى بشأن تنفيذ إدارة المخاطر واألداء. ؛للتقييم الذاتي للرقابة الداخلية

 لعمليات استعراض الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في  امباشر اودعم اقدفمت إدارة تسيير الموارد والمساءلة تدريب

 يرة( والمكات  اإلقليمية وُشع  المقر.عدد من المكات  القطرية )ما التركيز بشكل خاص على المكات  الكب

 األمانة تركيز اهتمام اإلدارة على المتابعة الفعالة لتوصيات األجهزة الرقابية الداخلية والخارجية، ورفا  تواصل

بشأن حجم وطبيعة التوصيات غير المنفذة واإلجراءات  البرنامجتقاريرها بانتظام إلى لجنة مراجعة الحسابات في 

 ذها للتغل  على المخاطر الكبيرة.الجاري اتخا

  البرنامجمشروع دليل جديد إلدارة الموارد المالية، ومشروع دليل للموارد البشرية في  2102صدر في عام 

 .2100عام  أوائل في البرنامجوسيجري االنتهاء منهما وإتاحتهما لكل موففي 

 للمساءلة الداخلية( بمجموعة  البرنامج)من خالل إطار تزويد المدير التنفيذي بكل مدير من كبار المديرين  يقوم ا ن

ستعرض المديرون المباشرون بيانات يمن الضمانات المحددة المتصلة بتنفيذ الرقابة الداخلية داخل كيانات مكاتبهم. و

 الضمانات الفردية الستكمالها والتحقق من دقتها عند االقتضاء.

 من إبالغ.  البرنامجفيما يقوم به  سمة معتادة، وهو ا ن الرقابة الداخليةما الكشوف المالية السنوية بيان عن  صدر

من وكاالت  اواحديبقى الذي  البرنامجضمانات محددة بشأن فعالية الرقابة الداخلية في ويقدم بيان الرقابة الداخلية هذا 

م هذا المستوى اإلضافي من الضمانات ل  جهازها الرئاسي.وبرامج األمم المتحدة القليلة التي تقدِّ

 وإلى استعراض لضوابط الرقابة الداخلية من جان  المديرين على نطاي المنظمة، إلى بيان الرقابة الداخلية  ويستند

 .نتائج ذلك االستعراض على أساس عمل وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين وخدمات التقييمتحليل وت بيت 

المخواطر  اخلية، ال تزال أفضل ممارسات الرقابة الداخلية آخذة في التطور بينما تتغيفور أيضووكما يتضح من بيان الرقابة الدا -25

يشوير البيوان سمجواالت فوي حاجوة إلوى المزيود مون التحسوين، و االتي تواجهها المنظمة بمرور الوقت. وسوف تظل هناا دوم

 إلى أهم تلك المجاالت.  اتحديد

، ف ن المدير بيان الرقابة الداخليةانتهت عق  النجا  في تنفيذ عملية  اإلدارية والمساءلة مبادرة تعزيز الضوابط وفي حين أن -22

خ مفواهيم الرقابوة اإلداريوة يأ( ترسو)التنفيذي المساعد ورئيس الشؤون المالية سيواصول أداء دور قيوادي فوي ضومان موا يلوي: 

 مسائل الرقابة الداخلية الم ارة في البيان السنوي.ب( وجود خطة عمل واضحة لمعالجة )القوية في ثقافة المنظمة؛ 

اعتمواد المعوايير وبب عداد كشوفه المالية باسوتخدام المعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام.  2112منذ عام  البرنامجويقوم  -27

قدرتوه علوى توليود  البرنامجعزز وترسيخ هذا التنفيذ منذ ذلك الحين،  2112المحاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذها في عام 
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األموم وكالتان مون وكواالت  انجحت أيضوقد معلومات مالية مالئمة ومفيدة لتحسين الشفافية والمساءلة التي يدير بها موارده. 

، وسوف يساعد ذلك على 2100السنة المالية على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ب 2102المتحدة خالل عام 

 مكانية مقارنة األداء المالي والمركز المالي في المستقبل بين الوكاالت التي تمت ل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.إ

يمووارس دوره النشووط فووي دعووم وكوواالت األمووم المتحوودة األخوورى فووي جهودهووا لةخووذ بالمعووايير الدوليووة  البرنااامجوال يووزال  -22

مرة من خالل اشتراكه في فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية الدوليوة للقطواع العوام التابعوة المحاسبية للقطاع العام ألول 

وكواالت األموم المتحودة التوي نجحوت فوي تنفيوذ المعوايير لودى  اكبيور اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى. والقى هذا الدعم ترحيبو

بودعم  املتزمو البرناامجى التي لم تنته بعد من عمليوة التنفيوذ. وال يوزال الوكاالت األخرلدى المحاسبية الدولية للقطاع العام، و

 وما بعده. 2100في هذا الصدد خالل عام  كامال اوكاالت األمم المتحدة األخرى دعم

هوا. ويجري باستمرار تحديث المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى تعبِّر عن أفضل الممارسات المحاسوبية المعموول ب -21

لضومان مواكبتنوا للتطوورات المهنيوة المسوتجدة فوي هوذا  اشوديد ابهوذه المعوايير تركيوز البرنامجويقتضي االلتزام المستمر من 

المحاسوبية الدوليوة تطبيوق المعوايير  2100فوي عوام  البرناامج. وسويبدأ معوايير جديودةأيوة  2102تصدر فوي عوام  مولالمجال. 

: األدوات 22المعيووار وهووي ) 2100يناير/كووانون ال وواني  0موون  التطبووق اعتبووار 2101ال الثووة التووي كانووت قوود صوودرت عووام 

 (.: األدوات المالية: اإلفصا 01: األدوات المالية: اإلثبات والقياس؛ والمعيار 21المالية: العرض؛ والمعيار 

وى الشوفافية والمسواءلة فوي جميوا تحقيق أقصوى أثور ممكون لهوذه المعوايير علوى مسوت عمله على التقدم في البرنامج ويواصل -01

ات ذات االهتمووام سووتراتيجيوفووي هووذا الصوودد، اجتمووا مجلووس اإلدارة التنفيووذي بانتظووام لمناقشووة القضووايا واال .جوانوو  عملياتووه

، ومركووزه المووالي وتدفقاتووه النقديووة، للبرنااامجالتووي تتضوومن األداء المووالي  الفصووليةالمشووترا، بمووا فووي ذلووك الكشوووف الماليووة 

بتحليل نوعي للمقاييس الرئيسية لةداء المالي. وساعد ذلك على تعزيوز تركيوز اإلدارة العليوا علوى المخواطر الماليوة  مشفوعة

 المحددة. 

 إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر المالية

 إدارة المخاطر المؤسسية

المخاطر باعتبارها سوياقية أو برنامجيوة أو مؤسسوية، وهوو يتضومن آليوات  البرنامجيحدد إطار إدارة المخاطر المؤسسية في  -00

باألهوداف  البرناامجلتحديد االستجابة المالئمة للمخاطر ضمن كل فئة من هذه الفئات. وترتبط إدارة المخواطر المؤسسوية فوي 

 .جالبرنامة للمنظمة وهو مبدأ أساسي ال ينفصل عن إطار الرقابة الداخلية في ستراتيجياال

وتشدد هوذه السياسوة علوى أن إدارة المخواطر . المؤسسية إلدارة المخاطر البرنامجعلى سياسة  2115 عام وقد تمت الموافقة -02

 ال يتجزأ من الممارسة اإلدارية الجيدة. امن التسيير المؤسسي الفعال وجزء اأساسي االمؤسسية تعتبر عنصر

. ويتضوومن سووجل المخوواطر المؤسسووية هووذا للمخوواطر مسووتكمل سووجلحووتف  بأن ي البرنااامجويشووترط لكوول مكتوو  موون مكاتوو   -00

ويعمول سوجل المخواطر المؤسسوية كمسوتودع  .على تحقيوق األهوداف المؤسسوية االمخاطر التي يتم تحديدها بوصفها تؤثر سلب

  شامل للمخاطر الرئيسية ضمن المنظمة.

مهاموه اإلداريوة، هوو المكلوف بمراقبوة المخواطر المؤسسوية. وهنواا  ومجلس اإلدارة التنفيذي، الذي يساند المدير التنفيذي فوي -02

تعمل كجهة مختصة ب دارة المخاطر المؤسسية ضمن المنظمة وتتم ل مهمتهوا فوي دعوم دور  البرنامجوحدة متفرغة في مقر 

 مجلس اإلدارة التنفيذي وفي التنسيق ما المكات  واإلدارات األخرى.
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بتسمية مسؤول عن األداء وإدارة المخاطر لديها تتم ل مهمته، إلى جان  مهوام أخورى، فوي  البرنامجوقد قامت جميا مكات   -05

أداء دور تسووجيل المخوواطر ورصوودها وتوودابير الحوود منهووا، كوول فووي مكتبووه. وعلووى مسووتوى المكاتوو  اإلقليميووة، يحوودد الموودير 

ولية. وتوودير المكاتوو  القطريووة واإلقليميووة سووجالت يكووون بم ابووة نقطووة تنسوويق تقووا عليووه هووذه المسووؤ امالئموو ااإلقليمووي موففوو

د مستوى تصنيفالمخاطر الخاصة بها بحيث   المخاطر بما يتمشى ما الهياكل اإلدارية القائمة. يصعف

. ويووفر هوذا البيوان األسواس لتحديود المسوتويات البرناامجمدى تقبول المخواطرة فوي ، تمت الموافقة على بيان 2102وفي عام  -02

وأعمالوه. وبيوان مودى تقبول المخواطرة يمكون  البرناامجلتحمل المخواطرة والحودود الودنيا المتصولة بوذلك فوي عمليوات المقبولة 

 المخاطرة المقبول.وأصحاب المصلحة لدينا حول مستوى في جميا أنحائه من التواصل ما شركائنا  البرنامج

جنووب  بموا فوي ذلوكالمخواطر المؤسسوية للعمليوات المعقودة ) ، تم توفير دعم البع ات المتكاملة الخاص ب دارة2102وفي عام  -07

السودان والنيجر وكوت ديفوار وتشاد(. وقد استخدم إطار إدارة المخواطر المؤسسوية فوي تخطويط وتطووير العمليوات الشوديدة 

 .لبرنامجاواليمن، وقد أدخل هذا اإلطار في صي  مشاريا  والجمهورية العربية السوريةالبروز، وأحدثها في الساحل 

 إدارة المخاطر المالية

بسب  أنشطته لمخاطر مالية مختلفة، منها آثار تغيُّر األسعار في أسواي الديون واألسوهم، وأسوعار صورف  البرنامجيتعرض  -02

 البرناامجالعملة األجنبية، وأسعار الفائدة، وعجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم. وتركز سياسات إدارة المخاطر الماليوة فوي 

على عدم القدرة على التنبؤ باألسواي المالية، وتعمل على التقليل إلى أدنى حد من ا ثار الضارة المحتملة على األداء المالي 

 إذا تسنى ذلك. للبرنامج

دير المو وتتولى وحدة مختصة في الخزانة المركزية تنفيذ إدارة المخواطر الماليوة باسوتخدام الخطووط التوجيهيوة التوي وضوعها -01

آراء الفريوق االستشواري المعنوي باالسوت مار الوذي  وإلوى للبرناامجلجنة االسوت مار التابعوة إلى مشورة قدمتها  االتنفيذي استناد

يضم خبراء خارجيين في مجال االست مار. وتغطي السياسوات المعموول بهوا مجواالت المخواطر الماليوة، م ول مخواطر تحويول 

ائدة، والمخاطر االئتمانيوة، واسوتخدام األدوات الماليوة المشوتقة، واسوت مار السويولة الزائودة. وال العمالت األجنبية، وأسعار الف

 يوجد تخوف من عدم تصفية الحسابات المستحقة القب  والحسابات المستحقة الدفا عند استحقاقها.

شوبكة  فويوذجية إلدارة الخزانة والمخاطر تنفيذ الوحدة النم، تم تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف نتيجة ل2102خالل عام و -21

بمعووامالت العملووة األجنبيووة، والودائووا،  نظووام وينجووزت فيمووا يتعلووقت ونظامووه العووالمي للمعلومووات األغذيووة العووالمي برنووامج

حقوق  تحويل أموال المانحين إلى العمالت المحلية لدعم تنفيذ المشارياعلى وجه الخصوص، ف ن و. واست مارات سوي المال

مليووون دوالر أمريكووي،  2.2ورات فووي حسوواب التكلفووة باسووتخدام معوودالت الصوورف التشووغيلية لوودى األمووم المتحوودة، بلغووت وفوو

 .2100بالمقارنة بعام 

ديسومبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي حتوى  022.2 البرنامجوبل  مجموع االلتزامات المتعلقة باستحقاقات موففي  -20

مشورة خبراء اكتواريين مستقلين لتحديد قيمة هذه االلتزامات. ومن أصل هذا المبل ، تم حتى ا ن  البرنامج. والتمس 2102

مليون دوالر أمريكي عن طريق تحميله على المشاريا والصناديق ذات الصلة. وأموا الرصويد المتبقوي وقودره  252.0تمويل 

لمشاريا الفردية. وتعامل هذه االلتزامات كرصيد دائن في مليون دوالر أمريكي فلم يتم تحميله بعد على الصناديق وا 022.5

علوى خطوة تمويول تتعلوق باسوتحقاقات المووففين غيور الممولوة  2101الحساب العام. ووافق المجلس في دورته السنوية لعوام 

لتكوواليف مليووون دوالر أمريكوي فوي ا 7.5قودره  اإضوافي اسونوي اللحسواب العووام. وتشومل خطوة التمويول مبلغوو االمخصصوة حاليو

دة للموففين لمدة   بغرض الوصول إلى حالة التمويل الكامل ما نهاية الفترة. 2100تبدأ في عام  اعام 05الموحف
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 االستدامة

عواقو  أي انخفواض محتمول فوي المسواهمات فوي سوياي الحالوة الماليوة واالقتصوادية العالميوة، وموا إذا كوان هوذا  البرنامجقيفم  -22

فواض فوي حجوم العمليوات وعودد المسوتفيدين مون المسواعدة. وأنوا علوى ثقوة، بعود االطوالع علوى أنشوطة االنخفاض سويقابله انخ

لديه ما يكفي من الموارد لالست مار في العمل علوى األجول المتوسوط.  البرنامجالمتوقعة والمخاطر المقابلة لها، بأن  البرنامج

 على أساس استمرارية العمل. للبرنامجولهذا السب ، ف ننا سنواصل إعداد الكشوف المالية 

( الخطووة 2؛ (2105-2100)فدارة لوو البرنااامج( االحتياجووات المحووددة فووي خطووة 0: وهووذا الوورأي تؤيووده المبووررات التاليووة -20

 ؛2102( األصووول الصووافية المحووتف  بهووا بنهايووة الفتوورة والمسوواهمات المحصوولة فووي عووام 0؛ (2100-2112) ةسووتراتيجياال

مون  البرناامج( االتجواه السوائد فوي الودعم المقودفم مون الموانحين والوذي مّكون 5؛ 2100( مستويات المساهمات المتوقعة لعام 2

 .0120مواصلة االضطالع بواليته منذ إنشائه في عام 

 المسائل اإلدارية 

، والخبووراء االكتووواريين، العووامر الرئيسووي وأسووماء وعنوواوين المستشووا البرنااامجمقوور لهووذه الوثيقووة الملحووق األول  يعوورض -22

 والمصرفيين الرئيسين، والمراجا الخارجي. 

 المسؤولية 

مون النظوام الموالي، يسورني أن أقوّدم الكشووف الماليوة التاليوة التوي أُعودت بموجو  المعوايير  0-00لما تونص عليوه الموادة  اوفق -45

ألفضل ما يتوففر لدينا مون معرفوة ومعلوموات، أن جميوا المعوامالت التوي جورت  االمحاسبية الدولية للقطاع العام. وأشهد، وفق

خالل الفترة قد أُدخلت في السجالت المحاسبية، وأن هذه المعامالت، مقترنة بالكشوف والمذكرات المالية التالية والتي تشكل 

 .2102ديسمبر/كانون األول  00المي في من هذا التقرير، تعبِّر بأمانة عن المركز المالي لبرنامج األغذية الع اجزء

 2102ديسمبر/كانون األول  00كشف المركز المالي في  - الكشف األول

 2102ديسمبر/كانون األول  00كشف األداء المالي عن السنة المنتهية في  - الكشف ال اني

 2102ر/كانون األول ديسمب 00كشف التغيُّرات في األصول الصافية عن السنة المنتهية في  - الكشف ال الث

 2102ديسمبر/كانون األول  00كشف التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في  - الكشف الرابا

ديسوومبر/كانون األول  00كشووف المقارنووة بووين مبووال  الميزانيووة والمبووال  الفعليووة عوون السوونة المنتهيووة فووي  ـ الكشف الخامس

2102  

 مذكرات على الكشوف المالية

 

 

 

 على النسخة األصلية تم التوقيا

 إرثارين كازين

 2013مارس/آذار  22                                                                                                      روما ،المديرة التنفيذية
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 بيان الرقابة الداخلية

 

 نطاق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

وتنفيووذ برامجووه ومشوواريعه وأنشووطته  البرنااامجالموودير التنفيووذي لبرنووامج األغذيووة العووالمي مسووؤول أمووام المجلووس عوون إدارة  -1

مون النظوام الموالي، أن يضوا ضووابط الرقابوة الداخليوة، بموا فوي ذلوك  0-02بموجو  الموادة  ،األخرى. وعلى المدير التنفيوذي

 بفعالية وكفاءة، والحفاف على أصوله المادية.  البرنامجموارد  المراجعة الداخلية والتحقيق، لضمان استخدام

ومقاصوده وإدارة تلوك المخواطر  البرناامجوالغرض من نظام الرقابة الداخلية هو الحد من مخاطر العجز عون تحقيوق أهوداف  -2

. ويسوتند النظوام إلوى البرناامجيووفر ضومانات معقولوة ولكنهوا ليسوت مطلقوة لكفالوة تحقيوق مقاصود  وهوووليس القضاء عليها. 

عملية مستمرة، الغرض منها هو تحديد المخاطر الرئيسية أمام تحقيق األهداف، وتقييم طبيعة وحجم تلوك المخواطر وإدارتهوا 

 بفعالية وكفاءة وبأسلوب اقتصادي.

 بيئة عمل البرنامج

لحواالت تشوتد  البرناامجة. ويعرِّض ذلك بحكم طبيعة عمله كمنظمة إنسانية أن يذه  إلى حيث تستدعيه الحاج البرنامجعلى  -3

وقد ما يتصل منها بأمن موففيه أو قدرته على الحفاف على مستويات رفيعة من الرقابة الداخلية.  ءفيها المخاطر الكامنة سوا

ز للمخاطرة وذلوك بهودف مواصولة تعزيو البرنامجعن مدى تقبل  ابيان 2102أصدر المدير التنفيذي في نوفمبر/تشرين ال اني 

إلى تقليلها إلى أدنى  اتقاسم االستجابة لها سعيأو في توضيح المخاطر التي تواجهه سواء ما أجهزته الرئاسية  البرنامجعمل 

 حد حي ما أمكن.

والرقابووة الداخليووة هووي أحوود األدوار الرئاسووية لووفدارة وجووزء ال يتجووزأ موون العمليووة الشوواملة إلدارة العمليووات. وبالتووالي فوو ن  -4

 على كافة المستويات تشمل ما يلي: البرنامجمسؤولية إدارة 

 تهيئة بيئة داخلية تعزز الرقابة الداخلية الفعالة؛ 

 حقيق األهداف؛تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على ت 

  تحديد واقترا  السياسات والخطط ومعايير العمل واإلجراءات والنُظم وأنشطة الرقابة األخرى للتقليل إلى أدنى حد

 لتعرض المحددة والتخفيف و/أو الحد منها؛حاالت امن المخاطر المصاحبة 

 ن معلومات ألداء مسؤولياتهم؛ضمان فعالية تدفق المعلومات واالتصال حتى يتا  لكل الموففين ما يحتاجونه م 

 .رصد فعالية عمليات الرقابة المحددة وتشجيا التحسين المستمر لتلك العمليات 

 إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية

لمنظمووات الجنووة  موون أفضوول الممارسووات المتبعووة فووي اللرقابووة الداخليووة انطالقوو اجديوود اإطووار 2100فووي عووام  البرنااامجاعتموود  -5

للجنة تريدواي. ويعتمد اإلطار على مجموعة من التوجيهات واألدوات اإلضافية لمساعدة المديرين على تقييم فعالية الراعية 

 الرقابة الداخلية في كيانات مكاتبهم. 
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للمخاطرة، وهوو بيوان أعود مون خوالل  البرنامجعن مدى تقبل  ا، أصدر المدير التنفيذي بيان2102وفي نوفمبر/تشرين ال اني  -2

فوي جميوا  البرنامجللمخاطر. وهو يمكن  البرنامجعملية تشاورية واسعة النطاي. ويحدد بيان مدى تقبل المخاطرة هذا رؤية 

أنحائه من التواصل ما شركائنا وأصوحاب المصولحة لودينا حوول مقودار المخواطرة الوذي نحون مسوتعدون لتقبلوه، ومشواركتهم 

ي القرارات المتعلقة بتقاسم المخاطر. ويجري إبالغ المجلس التنفيذي بالمخاطر الهامة مورتين فوي السونة وذلوك مون ف ااستباقي

 العمليات. نخالل تحدي ين ع

لسياسوته بشوأن إدارة المخواطر المؤسسوية. ويسوعى  اتطوير وتعزيز عملياتوه الخاصوة بو دارة المخواطر وفقو البرنامجوواصل  -7

المخواطر الموؤثرة علوى كول كيوان  :ذه السياسة إلى تحديد وإدارة المخاطر على مستويين عريضين، هموافي إطار ه البرنامج

 ككل. البرنامج( والمخاطر المؤثرة على في روما على حدة )المكات  القطرية والمكات  اإلقليمية وُشع  المقر الرئيسي

لتكييف  الالزمة ةستراتيجياالكل بلد يعمل فيه، التخاذ القرارات ، الحالة األمنية في اواألمم المتحدة عموم البرنامج،ويرصد  -2

من وراء ذلك إلى ضمان تجميا كل المخاطر التي تواجوه كول  البرنامجلحد من تعرض موففيه للمخاطر. ويهدف عملياته وا

إلوى  تصونيفها كيان من كيانات مكاتبه في سوجل رسومي للمخواطر واستعراضوها بانتظوام مون جانو  المودير المباشور وتصوعيد

 لتوجيه االهتمام إليها عند اللزوم.  المستويات األعلى

. ويتضوومن سووجل المخوواطر المؤسسووية هووذا سووجل للمخوواطر المؤسسوويةأن يحووتف  ب البرنااامجويشووترط لكوول مكتوو  موون مكاتوو   -1

وسيلة للحكم على مسوتوى التعورض على تحقيق األهداف المؤسسية، وهو يوفر  االمخاطر التي تم تحديدها بوصفها تؤثر سلب

ويقوم مجلس اإلدارة التنفيذي، وهو المكلف بمراقبة المخاطر المؤسسية، باسوتعراض وتحوديث سوجل . البرنامجللمخاطر في 

يُعوورض علووى لجنووة مراجعووة الحسووابات فووي المخوواطر المؤسسووية الووذي يُعوورض علووى جميووا المكاتوو  موورتين فووي السوونة، كمووا 

ونتيجوة لوذلك، تلقوت لجنوة مراجعوة الحسوابات المكلففوة  س لفحاطات التي تقدفم إلى المجلوس التنفيوذي.ويستخدم كأسا البرنامج

، البرناامجب سداء المشورة إلى المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي بشأن فعالية ضوابط الرقابوة الداخليوة وإدارة المخواطر فوي 

 .2102اطر خالل عام معلومات منتظمة عن آخر المستجدات بشأن منظومة المخ

 استعراض فعالية الرقابة الداخلية

بالموديرين الوذين تقوا علويهم المسوؤولية عون تحديود  البرناامجتسترشد عمليوة اسوتعراض فعاليوة ضووابط الرقابوة الداخليوة فوي  -01

 ضوابط الرقابة الداخلية والحفاف عليها كل في مجال اختصاصه. وتستخلص ضمانات صريحة من ا تي:

، بمون فويهم نوواب المودير التنفيوذي، البرناامجمون كبوار موديري  002الموقعوة مون  ت ضمان فعالية الرقاباة الداخلياةبيانا (0

فوي  والمديرون اإلقليميون، ومديرو المكات  القطريوة ومكاتو  االتصوال وُشوع  المقوروالمديرون التنفيذيون المساعدون 

وخضعت البيانات الستعراض واحد على األقول  .المائة في العمليةفي  011. ويم ل ذلك مستوى من االمت ال بنسبة روما

مسووائل  ايرمووي إلووى تمكينهووا موون أن تعكووس تحديوود اتحسووين 2102وقوود شووهدت البيانووات فووي عووام . علووى المسووتوى األعلووى

وكوذلك إلوى تحقيوق االتسواي والجوودة فوي االسوتعراض  2100المخاطرة والرقابة التوي ُسولطت األضوواء عليهوا فوي عوام 

إجوراءات التصودي للمخواطر واإلجوراءات المتخوذة لتنفيوذ توصويات بخصووص  اضومانوشوملت هوذه البيانوات اإلشرافي. 

 األجهزة الرقابية؛

إلوى نتوائج المراجعوة الداخليوة وعمليوات التفتويح والتحقيوق التوي يجريهوا المفوتح  ااستناد خطاب ضمان من المفتش العام (2

 العام ومكت  الرقابة.
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، بموا فوي ذلوك إدارة المخواطر البرناامجالمشورة بشأن فعالية نُظم الرقابة الداخليوة فوي  امراجعة الحسابات أيض وتسدي لجنة -00

 وممارسات التسيير الداخلي.

 المسائل المهمة المتصلة بالمخاطر والرقابة الداخلية

 عن الرقابة الداخلية 3100المسائل المثارة في بيان عام  )أ(

إلوى خمسوة مجواالت كانوت بحاجوة إلوى تحسوين. وقود تحقوق تقودم هوام فوي  هعون الرقابوة الداخليوة االنتبوا 2100لفت بيوان عوام  -02

  يام بمزيد من العمل في بعضها.المجاالت الخمسة جميعها، على أنه ال يزال يتعين الق

سوجالت المخواطر الرسومية تنفيوذ فوي  اجيود اتقودم البرناامج حقوق إدارة المخااطر المؤسساية  ةستراتيجيالالتنفيذ الكامل  (0

فوي  17(، وتغطوي بوذلك 2100فوي المائوة فوي عوام  25القطريوة ) البرنامجفي المائة من مكات   22في  االتي توجد حالي

هوذه  تفتقور إلوىمون المكاتو  التوي  اإضوافة لوذلك فو ن ك يور(. 2100فوي المائوة فوي عوام  21المائة من النفقات التشوغيلية )

لضمان  2102أنشطة الدعم في عام  البرنامج. ووجه 2100ولى من عام خالل األشهر األ توفيرهاا ن  تعتزمالسجالت 

توفر سجالت المخاطر وتحدي ها في جميا البلدان الخمسة والعشورين التوي حوددت بأنهوا عاليوة المخواطر. وقود تحقوق هوذا 

وهوي تتوقوا  البرناامجة الفعالوة للمخواطر فوي لفدار االهدف. وستواصل األمانة تقديم التدري  واإلرشاد للموففين ترويج

 .2100بحلول منتصف عام سجالت رسمية للمخاطر من التحسينات في امت ال المكات  لوضا  امزيد

عن التقدم المحورز فوي أنشوطة تعزيوز  اتقرير 2100تضمن بيان عام  مواصلة تنفيذ مبادرات تعزيز االستعداد للطوارئ  (2

مجموعوة  ذلوكشمل قد  الث سنوات لتعزيز االستعداد واالستجابة للطوارئ. وال برنامج كاالستعداد للطوارئ، بما في ذل

فوي تعمويم مجموعوة  اتقودم البرناامجوحقق لمساعدة المكات  القطرية. موجهة من أدوات االستعداد واالستجابة للطوارئ 

 (.2100فوي المائوة فوي  21)مقابول  2102ديسومبر/كانون األول  00المكاتو  القطريوة حتوى األدوات لتشمل ثالثة أرباع 

هوذه التودابير بحلوول  ا، بعد تزويودها بالودعم الكوافي، قود نففوذت تماموالقطرية أن تكون جميا المكات إلى  البرنامج ويهدف

ألغوراض بروتوكوول تفعيول الطووارئ المؤسسوية وتشوغيل تحسوينات أخورى  2102فذت في عوام كما نُ . 2100نهاية عام 

أن  البرناامج، يتوقوا ةالبشرية للتمكين من وضا قائمة للنشر في حاالت الطوارئ. وما توفر الموارد الكافيونظم الموارد 

 .2102عام منتصف بحلول  اتمام أنشطة تعزيز االستعداد للطوارئنفذ تُ 

رصد وتقييم ك يرة على نُظم التحسينات أنه على الرغم من ال 2100أوضح بيان عام  تحسين نُظم رصد وتقييم العمليات  (0

المكاتو  القطريوة ال توزال تواجوه تحوديات فوي جموا نوواتج  فو نالعمليات على المسوتوى الميوداني فوي السونوات األخيورة، 

الجما في شعبة واحدة بين  2102وقد شملت التحسينات الموجهة لمعالجة ذلك في عام وحصائل البرامج واإلبالغ عنها. 

مؤسسوية  ةاسوتراتيجيوضوا مون الشوع  اإلقليميوة؛ وشوعبة في كل  لرصد والتقييمموففين ل وتعيينالرصد وإدارة األداء؛ 

النظم؛ وتعزيز قيواس  وتطويرة الرصد والتقييم أربعة عناصر: بناء القدرات؛ استراتيجيوتتضمن  .للرصد والتقييم الذاتي

لمؤشووراته الخاصووة بالحصووائل  اتحوودي  2100بحلووول نهايووة عووام  البرنااامجالنتووائج؛ والتقييمووات الالمركزيووة. وسوويجري 

ة. وتشومل النتوائج األخورى تصوميم سوتراتيجيوالنواتج المؤسسية، وذلوك كجوزء مون االسوتعراض األعوم إلطوار النتوائج اال

؛ (COMET) البرناامجة موجهة لقياس الحصائل؛ والتعميم الجزئي ألداة الرصد والتقييم المؤسسي فوي استراتيجيوتنفيذ 

هوذه األنشوطة سوفر ت. ومن المتوقا أن قدرات؛ وتحديث المواد التوجيهية الخاصة بالرصد والتقييمبناء ال ةواستهالل أنشط

 ةسوتراتيجياالعن تحسين جودة التقارير المؤسسية وإرساء أُسس قوية يستند إليها الرصد والتقييم لتنفيوذ األهوداف جميعها 

 .للبرنامج
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عون وجوود توأخيرات كبيورة فوي اإلنجواز الكامول  2100بيوان عوام أبلو   ضمان تقييم أداء الموظفين في الوقت المناسا.  (2

المواعيود المسوتهدفة المحوددة. وقود شوهد عوام  عان( PACE) البرناامجتعزيوز األداء والكفواءة فوي  للمراحل ال الث لعملية

 00 الموافوق . وبحلوول الموعود المسوتهدف الصوارمتعزيوز األداء والكفواءة عمليوةفي معودالت إنجواز  اكبير اتحسن 2102

ولوى موون عمليووة التعزيووز لعووام المرحلووة األ البرنااامجفووي المائووة مون جميووا موووففي  72، أكموول 2100يناير/كوانون ال وواني 

مموا يم ول نسوبة تحسون  –فوي المائوة المراحول الو الث جميعهوا  20، أكمول نحوو 2100فبراير/شوباط  22. وبحلول 2102

منظموة وفوي  أعلوى مسوتوى فوي إنجواز عمليوة التعزيوز منوذ بودئها. يشوكلا ، ومو2100في المائة بالمقارنة بعام  00قدرها 

للقلق، وقد التزموت اإلدارة فوي اجتمواع اإلدارة العالميوة  اتبقى إدارة األداء مصدرتحرص على اتباع أفضل الممارسات، 

التعزيوز وحوددت  ، ضمن األولويات األخرى، بالتخلص من المتراكم المتوأخر فوي عمليوة2102في ديسمبر/كانون األول 

 .2100لفنجاز الكامل هو نهاية دورة عام  اهدف

يشووكل الفصوول بووين الواجبووات  ضاامان تعماايم الفصاال الفعااال بااين الواجبااات فااي نُظاام تكنولوجيااا المعلومااات المؤسسااية  (5

أن الفصول  2102لعوام في المائة من المديرين في بيانات ضماناتهم  12من نظام الرقابة الداخلية. وأشار  ارئيسي اعنصر

قود أوصوى فوي عوام مكت  المراجعوة الداخليوة وكان . البرنامجلسياسات  اوفق وحدات عملهمالفعال بين الواجبات قائم في 

تحسين الفصل بين الواجبات من أجل إدارة األدوار الرئيسية داخل نظام تكنولوجيا المعلومات المؤسسوية  بوجوب 2100

ا ن مسوؤولية نظوام ونجوز  البرناامجقود فصول (. وونظامه العالمي للمعلومات ـ نظام ونجز البرنامجشبكة ) البرنامجفي 

كمووا اتخووذ توودابير لضوومان عوودم وجووود تضوواربات كبيوورة فووي فصوول المسووؤوليات عوون أدوار كـُووـلف بهووا بالفعوول الموففووون 

والعمليوات المسوتندة إلوى لمواصولة استكشواف األدوات  2100خطوة عمول لعوام  البرناامجوأدخلت في النظام. وقود وضوا 

 تكنولوجيا المعلومات، بغية ضمان الفصل الفعلي لةدوار في نظام ونجز.

 3103)ب( المسائل المستجدة خالل عام 

خوالل  البرنامجبخصوص فعالية وقوة الضوابط الداخلية في  اهام اضمان البرنامجقدمت بيانات الضمان الواردة من مديري  -00

أية مجاالت إضافية تتطل  تحسينات كبيرة، بما يتجاوز المجاالت الخمسوة التوي كانوت قود أدرجوت فوي حدد . ولم تُ 2102عام 

 .2100بيان عام 

 البيان

تنطوي جميا ضوابط الرقابة الداخلية على قيود متأصلة، بما في ذلك إمكانيوة التحايول، وهوي بوذلك يمكون أن تووفر ضومانات  -02

 . وعالوة على ذلك وبالنظر إلى تغيُّر الظروف ف ن فعالية الضوابط الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت. فحس  معقولة

كانوت ُمرضوية  البرناامجألفضل موا لودي مون معرفوة ومعلوموات، أن نُظوم الرقابوة الداخليوة فوي  اوبنا على ما تقدفم، أرى، وفق -05

 وحتى تاريخ الموافقة على الكشوف المالية. 2102ديسمبر/كانون األول  00خالل السنة المنتهية في 

أعوواله كجووزء موون التحسووين المسووتمر  02ملتووزم بمعالجووة مسووائل الرقابووة الداخليووة والمخوواطر المحووددة فووي الفقوورة  البرنااامجو -02

 لضوابطه الداخلية.

 

 تم التوقيا على النسخة األصلية

 إرثارين كازين

 2100مارس/آذار  22روما،  المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف األول 

 كشف المركز المالي

 3103ديسمبر/كانون األول  30في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 
 3100 3103 مذكرة

    األصول 

    األصول الجارية

 659.6 438.5 1-2 النقدية ومعادالت النقد

 996.3 835.5 2-2 االست مارات القصيرة األجل

 625.7 1 723.9 1 3-2 المساهمات المستحقة القب 

 776.6 709.9 4-2 المخزونات

 122.0 147.9 5-2 المستحقة القب  األخرىالبنود 

  3 855.7 4 180.2 

    األصول غير الجارية 

 199.4 202.4 3-2 المساهمات المستحقة القب 

 281.1 352.7 6-2  االست مارات الطويلة األجل

 100.9 110.5 7-2 العقارات والمنشآت والمعدات

 30.8 24.1 8-2 األصول غير المادية

  689.7 612.2 

 792.4 4 545.4 4  مجموع األصول

    

  الخصوم
  

    الخصوم الجارية

 535.2 415.2 9-2 الحسابات المستحقة الدفا واالستحقاقات

 7.8 14.3 10-2 المخصصات

 19.9 19.5 11-2 استحقاقات الموففين

 5.8 5.8 02-2 الجزء الجاري من القرض الطويل األجل

  454.8 568.7 

    غير الجارية الخصوم

 329.1 365.1 11-2 استحقاقات الموففين

 107.1 101.2 12-2 القرض الطويل األجل

  466.3 436.2 

 004.9 1 921.1  مجموع الخصوم

    

 787.5 3  624.3 3  األصول الصافية

    أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 550.2 3  351.2 3 1-7 أرصدة الصناديق

 237.3 273.1 14-2 االحتياطيات

 787.5 3  624.3 3  مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 من هذه الكشوف المالية. اأساسي اتشكل المذكرات المرفقة جزء

 تم التوقيا على النسخة األصلية  

 إرثارين 

 2100ذار آمارس/ 28روما،                المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثاني

 كشف األداء المالي

 3103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

  
 3103 3100 

  

  

     اإليرادات

 979.0 2 338.0 3 1-3 المساهمات النقدية

 617.5 706.3 2-3 المساهمات العينية

 (0.5) 42.6 3-3 فري أسعار صرف العمالت

 27.5 24.0 4-3 عائد االست مارات

 112.6 100.5 5-3 إيرادات أخرى

 736.1 3 211.4 4  مجموع اإليرادات

     

    النفقات

 120.7 191.8 1-4 النقدية والقسائم الموزعة

 061.2 2  264.6 2 2-4 السلا الغذائية الموزعة

 532.9 602.5 3-4 التوزيا والخدمات المتصلة به

 680.4 691.4 4-4 األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموففين وتكاليف الموففين األخرى

 148.1 156.7 5-4 اإلمدادات، والمواد المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية

 387.2 389.7 6-4 الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخرى

 2.7 2.6 7-4 تكاليف التمويل

 37.1 43.8 8-4 واإلهالاالمستهلكات 

 46.5 52.6 9-4 نفقات أخرى

 016.8 4  395.7 4  مجموع النفقات

    

 (280.7) (184.3)  لسنةل العجز

  

 من هذه الكشوف المالية. اأساسي اتشكل المذكرات المرفقة جزء
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثالث 

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 3103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 المذكرة  

الفائض 

المتراكم/أرصدة 

 الصناديق

 مجموع األصول الصافية االحتياطيات العجز

   3100ديسمبر/كانون األول  30
3 830.9 (280.7) 237.3 3 787.5 

  2100 العجزتخصيص 
(280.7) 280.7 - - 

      3103تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في 

 14-2 النقل من االحتياطيات وإليها
(35.8)  - 35.8 - 

على االست مارات الطويلة األجل والم بتة مباشرة في رصيد  المتحققةالصافية غير  المكاس 

 14-6/2-2 الصندوي
21.1 -   - 21.1 

 2-7 للسنة العجز 
 - (184.3)  - (184.3) 

 (163.2) 35.8 (184.3) (14.7)  مجموع الحركة أثناء السنة

  3103ديسمبر/كانون األول  30مجموع األصول الصافية حتى 
3 535.5 (184.3) 273.1 

 
3 624.3 

      

 من هذه الكشوف المالية. اأساسي اتشكل المذكرات المرفقة جزء
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الرابع 

 كشف التدفقات النقدية

 3103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

   
 3100 3103 المذكرة

  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 (280.7) (184.3)   العجز للسنة

    ما صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية العجزالتسويات لمطابقة 

 37.1 43.8 8-7/3-3 االستهالا واإلهالا

 (2.4) (3.5) 2-2 االست مارات القصيرة األجل على المتحققة( غير المكاس )

 1.5 (2.0) 6-3 االستثمارات الطويلة األجل على المتحققةغير الخسارة  )المكاسب(

 (4.7) (4.7) 6-3/2-3 )الزيادة( في القيمة المستهلكة من االست مارات الطويلة األجل

 0.6 (0.6) 03-2  األجلفي القيمة المستهلكة من القرض الطويل )النقص( الزيادة 

 2.1 3.2 03-2 الفوائد على القرض الطويل األجل

 (76.4) 66.7 4-2 )الزيادة( النقص في المخزونات 

 645.4 (101.2) 3-2 في المساهمات المستحقة الدفاالنقص  )الزيادة(

 65.3 (26.4) 5-2 في المدفوعات األخرىالنقص )الزيادة( 

 (0.6) (3.8) 7-2 والمنشآت والمعدات )المقدمة كتبرع عيني()الزيادة( في العقارات 

 13.2 (120.0) 9-2 في الحسابات المستحقة الدفا واالستحقاقات )النقص( الزيادة 

 (11.2) 6.5 01-2 )النقص( في المخصصاتالزيادة 

 40.4 35.6 00-2 الزيادة في استحقاقات الموففين

 429.6 (290.7)   األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية الصافية من 

       

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (207.0) 172.6 2-2 في االست مارات القصيرة األجلالنقص )الزيادة( 

 (0.9) 0.5 5-2  في الفوائد المتحققة المستحقة القب النقص )الزيادة( 

 (63.9) (52.1) 6-2 األجل)الزيادة( في االست مارات الطويلة 

 (44.2) (40.8) 7-2 )الزيادة( في العقارات والمنشآت والمعدات

 (2.4) (2.1) 8-2 )الزيادة( في األصول غير المادية 

 (318.4) 78.1   التدفقات النقدية الصافية من األنشطة االستثمارية

       

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (2.1) (3.2) 12-2 الفوائد المدفوعة على القرض الطويل األجل 

  (5.3) 12-2 إعادة سداد األصل السنوي من القرض طويل األجل

 (2.1) (8.5)   التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل

      

 109.1 (221.1)   صافي الزيادة )النقص( في النقدية ومعادالت النقد

       

 550.5 659.6 1-2 في بداية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

       

 659.6 438.5 1-2 في نهاية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

 من هذه الكشوف المالية. اأساسي اتشكل المذكرات المرفقة جزء
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الخامس

والمبالغ الفعليةكشف المقارنة بين مبالغ الميزانية 
*

 

 3103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتهية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 
 المبلغ المحدد في الميزانية  

المبلغ الفعلي على أساس 

 مقارن

الفرق بين الميزانية النهائية 

 والمبلغ الفعلي

 

 المذكرة

 الميزانية النهائية الميزانية األصلية

 
6 

        

وتكاليف التشغيل المباشرة المتعلقة  األغذية

 بها

  3 624.0 4 802.2 2 819.9 1 982.3 

النقد والقسائم وتكاليف التشغيل المباشرة 

 المتعلقة بها

  

254.8 405.3 222.6 182.7 

 147.5 236.2 383.7 308.3   زيادة القدرات

 245.7 514.2 759.9 636.7   تكاليف الدعم المباشرة

المجموع الفرعي للتكاليف المباشرة 

 للمشروع

  4 823.8 6 351.1 3 792.9 2 558.2 

 2.2 246.9 249.1 249.1   التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة

 1.0 21.3 22.3 23.1   الصناديق الرأسمالية وصناديق القدرات

 3.2 268.2 271.4 272.2   المجموع الفرعي للتكاليف غير المباشرة

 561.4 2 061.1 4 622.5 6 096.0 5   المجموع

            

 من هذه الكشوف المالية. اأساسي اتشكل المذكرات المرفقة جزء

 
           أعدت على أساس االلتزام * 
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 مذكرات على الكشوف المالية 

 2132ديسمبر/كانون األول  13بتاريخ 

 المحاسبية: السياسات 3المذكرة 

 أساس اإلعداد

للمحاسوبة علوى أسواس االسوتحقاي بموجو  المعوايير المحاسوبية الدوليوة  اأعدت الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي وفقو -1

للقطوواع العووام، باسووتخدام طريقووة التكلفووة األصوولية، معدلووة بوو دراج االسووت مارات بالقيمووة العادلووة. وفووي حووال عوودم تطووري أحوود 

 فبالغ المالي.المعايير المحاسبية الدولية لمسألة معينة، يستخدم المعيار المناس  من المعايير الدولية ل

، ف ن إيرادات المساهمات المؤكدة البرنامجلمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومراعاة لطبيعة أعمال  اووفق -2

يورادات المعوامالت غيور إمن المعايير المحاسبية الدوليوة للقطواع العوام،  20للمعيار  اكتابة تسجل كمعامالت غير تبادلية وفق

أنه رغم فرض قيود على استخدام المساهمات ف ن تلك القيوود ال تفوي بتعريوف الشورط الووارد فوي  البرنامج. ويعتبر التبادلية

 . 20المعيار 

 أعد كشف التدفقات النقدية )الكشف الرابا( باستخدام الطريقة غير المباشرة. -3

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

لالدوالر األمريكي  لإلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف المعمول به في األمم المتحودة وقوت إجوراء المعاملوة.  تحوف  وتحووف

األصول والخصوم بعمالت غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف المعمول به في األمم المتحودة عنود 

 اإلقفال بنهاية السنة. وترد المكاس  أو الخسائر الناتجة عن ذلك في كشف األداء المالي.

 النقدية ومعادالت النقد 

دية ومعادالت النقد من النقدية الحاضرة، والنقدية المودعة في المصارف وأسوواي النقود والودائوا القصويرة األجول تتألف النق -5

 بما في ذلك النقدية التي يُديرها مدراء االست مار.

 وت بت عائدات االست مارات عند االستحقاي ما مراعاة العائد الفعلي. -6

 لمالية األدوات ا

فوي األحكوام التعاقديوة لوةداة الفنيوة إلوى حوين اسوتنفاد حقووي تلقوي تودفقات  اطرف البرنامجت بت األدوات المالية عندما يصبح  -7

 لجميا المخاطر والفوائد المتصلة بملكيتها. البرنامجنقدية من هذه األصول أو تحويلها ما تحويل 

تقاس األصول المالية المحتف  بها لالتجار فيها بالقيمة العادلة وتدون أي مكاسو  أو خسوائر ناتجوة عون تغيور القيموة العادلوة  -8

في حسابات الفائ  أو العجوز وتودرج فوي كشوف األداء الموالي فوي الفتورة التوي تنشوأ فيهوا. وتصونف االسوت مارات القصويرة 

ومن ثم يجوز التصرف فيها فوي األجول القصوير  البرنامجألنه يحتف  بها من أجل دعم عمليات  انظر األجل ضمن هذه الفئة
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كأصوول محوتف  بهوا لالتجوار  اوهو ما قد يعني تحقيق مكاس  أو خسائر في عملية االتجار. وتصنف المشتقات الماليوة أيضو

 فيها.

القب  هي أصول مالية غير مشتقة وتحقق مودفوعات ثابتوة أو قابلوة للتحديود وليسوت مطروحوة القروض والمبال  المستحقة  -9

وغيرهوا مون المبوال  المطلوبوة  افي األسواي النشطة. وتضوم القوروض والمبوال  المسوتحقة المسواهمات المسوتحقة القوب  نقود

 لكة.والنقدية ومعادالت النقدية. وتدون القروض والمبال  المطلوبة كتكاليف مسته

االست مارات المحتف  بها حتى أجل االستحقاي هي األصول المالية غير المشتقة التي تنطووي علوى مودفوعات ثابتوة أو قابلوة  -10

أو يمكوون لووه االحتفوواف بهووا حتووى توواريخ  البرنااامجللتحديوود واألصووول واالسووت مارات المحوودد توواريخ اسووتحقاقها والتووي يعتووزم 

االسووتحقاي. وتضووم االسووت مارات المحووتف  بهووا حتووى أجوول االسووتحقاي أوراي االتجووار المنفصوول بالفائوودة واألصوول المسووجلين 

 لةوراي المالية لخزانة الواليات المتحدة الداخلة في حافظة االست مارات الطويلة األجل والمدونة كتكاليف مستهلكة.

األصول المالية المتاحة للبيا هوي أصوول ماليوة غيور مشوتقة وال تصونف فوي أي فئوة أخورى. وتضوم األصوول المتاحوة للبيوا  -11

االسووت مارات الطويلووة األجوول بخووالف أوراي الخزانووة األمريكيووة. ويحووتف  بهووا بالقيمووة العادلووة مووا إثبووات تغيوورات القيمووة فووي 

ثبوات إل الصوافية. ويعواد تصونيف المكسو  والخسوارة مون األسوهم إلوى فوائ  أو عجوز عنودما يلغوي كشوف تغيرات األصوو

 األصول.

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

 الفائدة الفعلية.

 المخزونات 

تـُقيّد السلا الغذائية والمواد غير الغذائية الحاضرة بنهاية الفتورة الماليوة باعتبارهوا مخزونوات، وهوي توـُقيم بحسو  التكلفوة أو  -13

 تكلفة االستبدال الحالية، أيهما أقل.

ة تكلفة الشوراء أو القيموة العادلوةوتشمل تكلفة السلا الغذائي -14
(2)

، كموا تشومل جميوا التكواليف األخورى المتكبودة اإذا قوـُدمت عينو 

عند نقطة دخولها األولى إلى البلد المستفيد حيث تصوبح جواهزة للتوزيوا. إضوافة  البرنامجإليصال السلا الغذائية إلى حوزة 

مون قبيول الطحون أو التعبئوة فوي أكيواس. وتوـُحدد التكلفوة علوى أسواس  لذلك، تـُدرج أية تكلفة كبيرة تتعلق بتحويل هوذه السولا،

 المتوسط المرجح.

 مباشرة، أو عند تسليمها إلى الشركاء المتعاونين لتوزيعها. البرنامجوتقيّد السلا الغذائية في بند النفقات عندما يوزعها  -15

 المساهمات والبنود المستحقة القبض 

 من جان  المانحين. ات بت المساهمات عند تأكيدها كتابي -16

ا تعرض المبال  المستحقة القب  صافية البنود المتعلقة باالنخفاض التقديري فوي إيورادات المسواهمات والحسوابات المشوكو -17

 فيها.

                                                      
 ية، والسعر المحدد في فاتورة الجهة المانحة.ذائتشمل مؤشرات القيمة العادلة للسلا الغذائية المقدمة كتبرعات عينية أسعار السوي العالمية، والسعر المحدد بموج  اتفاقية المعونة الغ (2)
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وتـُ بـّت المساهمات العينيوة المقدموة فوي صوورة خودمات تودعم مباشورة عمليوات وأنشوطة معتمودة، ولهوا أثور علوى الميزانيوة،  -18

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

 الموففين.و

وتـُقيم التبرعات المقدمة في شكل عقارات ومنشآت ومعدات بالقيمة السوقية العادلة، وت بوت كعقوارات ومنشوآت ومعودات أو  -19

 كأصول غير ملموسة وإيرادات. 

 العقارات والمنشآت والمعدات

منها االسوتهالا المتوراكم  اوالمنشآت والمعدات بتكلفتها األصلية في البداية، ثم بالقيمة األصلية مطروح تقاس قيمة العقارات -20

وأية خسارة ناتجة عن انخفاض قيمتها بسب  تلفها. وال تتم رسوملة تكواليف االقتوراض إن وجودت. وتوـُقيم التبرعوات المقدموة 

دلوة، وت بوت كعقوارات ومنشوآت ومعودات وإيورادات. ويورد اسوتهالا في شكل عقارات ومنشآت ومعدات بالقيمة السوقية العا

العقارات والمنشآت والمعدات على امتداد عمر االستعمال باستخدام طريقة المعدل ال ابوت، إال فوي حالوة األراضوي، فهوي ال 

 تخضا لالستهالا. وعمر االستخدام المقدر لفئات العقارات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:

وتـُ بووـفت تحسووينات العقووارات المسووتأجرة كأصووول وتقوويّم بتكلفتهووا وتخضووا لالسووتهالا علووى امتووداد عموور االسووتعمال المتبقووي  -21

 للتحسينات أو على امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

 على األقل. اوتجري استعراضات التلف لجميا األصول سنوي -22

 الماديةاألصول غير 

منهوا االسوتهالا التراكموي وأيوة خسوائر ناجموة  اتقاس األصول غير المادية في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتهوا األصولية مطروحو -23

كأصوول عن انخفاض قيمتها بسب  التلف. وتقيم التبرعات المقدمة في شكل أصول غير مادية بالقيمة السوقية العادلة وت بت 

 غير مادية وإيرادات.

ويحتس  االستهالا على امتوداد عمور االسوتعمال المقودر باسوتخدام طريقوة المعودل ال ابوت. وعمور االسوتعمال المقودر لفئوات  -24

 األصول غير المادية هو كالتالي:

  

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

  المباني

 40 الدائمة  

 5 المؤقتة  

 3 أجهزة الحواسي 

 3 المعدات المكتبية

 5 التجهيزات والتركيبات المكتبية

 3 معدات األمن والسالمة

 3 معدات االتصال

 5 المركبات ا لية

 3 معدات الورش
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 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( ةئالف

  

 2 االمطورة داخليالبرمجيات 

 0 االبرمجيات المشتراة خارجي

 3 التراخيص والحقوي، وحقوي النشر وغيرها من األصول غير المادية

 استحقاقات الموظفين

 استحقاقات الموففين:من التالية الفئات  البرنامجيـُ بـّت  -25

  بعد نهاية الفترة المحاسبية التي يقدم خاللها  اتستحق كاملة في اثني عشر شهراستحقاقات الموففين القصيرة األجل التي

 الموفف خدماته ذات الصلة؛

 استحقاقات ما بعد الخدمة؛ 

 .استحقاقات الموففين الطويلة األجل األخرى 

، الوذي أنشوأته الجمعيوة عدية لمووففي األموم المتحودةفي الصندوي المشترا للمعاشات التقامنظمة عضو مشاركة  البرنامجو -26

وصندوي المعاشوات  العامة لةمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالستحقاقات ذات الصلة إلى الموففين.

ساسووي )ب( موون النظووام األ 0وعلووى النحووو المحوودد فووي المووادة هووو خطووة اسووتحقاقات محووددة يمولهووا أربوواب عموول متعووددين. 

للصندوي، ف ن عضووية الصوندوي مفتوحوة أموام جميوا الوكواالت المتخصصوة وأي منظموة دوليوة أو حكوميوة دوليوة أخورى 

 والشروط األخرى للخدمة فيها وفي الوكاالت المتخصصة.نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدالت تشارا في 

لمنظمووات لالموووففين الحوواليين والسووابقين بمشوواركة لمنظمووات المشوواركة للمخوواطر االكتواريووة المرتبطووة خطووة اض الوتُعوورِّ  -27

موثووي بوه لتخصويص االلتوزام وأصوول ال عودم وجوود أسواس ثابوت وهوي النتيجوة  وتكوناألخرى المشاركة في الصندوي، 

الصندوي المشترا للمعاشات التقاعدية لموففي األمم و والبرنامجالخطة والتكاليف للمنظمات الفردية المشاركة في الخطة. 

مشواركة  منظموةتحديد نصوي  كول ب يسمح لهمافي وضا  االمنظمات األخرى المشاركة في الصندوي، ليس وبالم لالمتحدة، 

الي وبالتو موثوقيوة كافيوة ألغوراض المحاسوبة.بالخطوة بالمحدد وأصوول الخطوة والتكواليف المرتبطوة  االستحقاقاتفي التزام 

مون المعوايير المحاسوبية  25لمعيوار متطلبوات اما هوذه الخطوة كموا لوو كانوت خطوة مسواهمات محوددة وفقوا ل البرنامجيتعامل 

 .األداء المالي كشفخالل الفترة المالية كنفقات في المساهمات في خطة  البرنامجمساهمات  وت بت الدولية للقطاع العام.

 

 المبالغ المخصصة والخصوم الطارئة

وقوائا سوابقة  نتيجوةالتوزام قوانوني أو تقوديري  البرناامج علوىعنودما يكوون  يةللخصوم والرسوم المسوتقبل مخصصاتترصد  -28

 .ة هذا االلتزامبتسوي البرنامجمطالبة ويكون من المرجح 

ال تفي بمعايير إثبات الخصوم، في المذكرات على الكشوف المالية كخصوم طارئوة وتدرج االلتزامات المادية األخرى التي  -29

 .البرنامجلسيطرة  اعندما ال يتأكد وجودها إال عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أك ر من الوقائا التي ال تخضا كلي
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 محاسبة الصناديق واإلبالغ عن الشرائح

أنشأت من أجل بيوان المعوامالت المتعلقوة بهودف محودد. وتخصوص الصوناديق لغورض  اق أداة محاسبية متوازنة ذاتيالصنادي -30

للوائح وقيود وحدود خاصة. وتعود الكشووف الماليوة علوى أسواس محاسوبة  اممارسة أنشطة محددة أو بلوغ أهداف محددة وفق

. وتم ول أرصودة الصوناديق الحصويلة المتراكموة البرناامجاديق الصناديق، ويبين في نهاية الفترة المركز الموحود لجميوا صون

 لفيرادات والنفقات.

أو مجموعوة مون األنشوطة المتميوزة التوي تصودر بشوأنها معلوموات ماليوة بشوكل منفصول مون أجول تقيويم  اوتعد الشرائح نشاط -31

 البرناامجاتخاذ القرارات بشأن المخصصوات المقبلوة للمووارد. ويصونف  األداء الماضي لكيان معين في تحقيق أهدافه أو في

( الحسوواب العووام 2( حسووابات فئووات البوورامج؛ 0جميووا المشوواريا والعمليووات وأنشووطة الصووناديق ضوومن ثووالث شوورائح هووي: 

عون معوامالت كول شوريحة خوالل الفتورة الماليوة  البرنامج( حسابات األمانة والعمليات ال نائية. ويبل  0والحسابات الخاصة؛ 

 وعن األرصدة المحتف  بها في نهاية الفترة.

وحسابات فئات البرامج عبارة عن كيان محاسبي أنشأه المجلس ألغراض محاسبة المسواهمات واإليورادات والنفقوات لجميوا  -32

 التنمية واإلغاثة الطارئة، واإلغاثة الممتدة، والعمليات الخاصة. امجيةالبرنية. وتشمل الفئات البرنامجالفئات 

والحساب العام هو كيوان محاسوبي أنشوح بحيوث يسوجل فوي حسوابات منفصولة، قيموة اسوترداد تكواليف الودعم غيور المباشورة،  -33

متسلمة التي لم تخصص لفئة برنامجيوة محوّددة أو مشوروع مفورد واإليرادات المختلفة، واالحتياطي التشغيلي والمساهمات ال

مون النظووام  0-5أو مشوروع ثنوائي. وأموا بالنسوبة للحسوابات الخاصوة، فو ن المودير التنفيوذي هوو الوذي ينشوئها بموجو  الموادة 

لوى الفتورة المالي، وذلك ألغراض المساهمات الخاصة أو لةموال المخصصة ألنشوطة معينوة. ويمكون أن ترحول أرصودتها إ

 المالية التالية.

. وينشوئها المودير البرناامجكما أن العمليات ال نائية وغير ذلك من حسابات األمانة هي تقسيمات فرعية محوددة مون صوندوي  -34

لمانحوة علوى الهودف منهوا مون النظوام الموالي، لتغطيوة المسواهمات التوي يوتم االتفواي موا الجهوة ا 0-5التنفيذي بموج  الموادة 

 ونطاقها وإجراءات اإلبالغ عنها، في اتفاقات صناديق ائتمانية معينة.

ويحتف  باالحتياطيات في الحساب العام بهدف دعم العمليوات. ويحوتف  باحتيواطي تشوغيلي فوي إطوار الحسواب العوام بموجو   -35

ان اسوتمرارية العمليوات فوي حالوة التعورض لونقص مؤقوت فوي المووارد. وباإلضوافة إلوى من النظام المالي لضم 5-01المادة 

 االحتياطي التشغيلي أنشأ المجلس احتياطيات أخرى.

أهدافوه.  أن يُبرم اتفاقات ما أطراف ثال ة لالضطالع بأنشطة ال تدخل في إطار أنشطته العادية، لكنها تتمشى موا للبرنامجو -36

. وبنهايوة السونة، يسوجل الرصويد الصوافي المودين أو الودائن ألطوراف للبرنامجوال تسجل هذه االتفاقات ك يرادات أو كنفقات 

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

 .ىاألخر يراداتاإلاالتفاقات ضمن 

 مقارنة الميزانيات

تحسين القودرة ل( و2100-2112ة )ستراتيجيتماما تنفيذ الخطة االتدعم  لضمان أن ةالمالي طرهاستعراضا أل البرنامج أجرى -37

 علوىالتغييورات الوواردة فوي اإلطوار الموالي الجديود وتشوتمل اسوتخدام المووارد. موا يتعلوق بعلى التنبوؤ والمرونوة والشوفافية في

واالنتقووال إلووى دورة تخطوويط  ؛تكوواليف الوودعم المباشووروآليووة معدلووة السووترداد الفصوول بووين األنشووطة السوولعية وغيوور السوولعية؛ 

(. WFP/EB.2/2011/5-A/1 ت؛ الوثيقوة(2102-2102)دارة لوف البرناامجخطوة )تميزانية سونوية بمتجددة ثالثية السنوات 
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وفقووا لووذلك، تووم تعووديل كشووف وتصوونيف جديوود لتكوواليف التشووغيل.  إلووىوقوود أدى الفصوول بووين األنشووطة السوولعية وغيوور السوولعية 

األغذيوة والنقود والقسوائم وزيوادة فئات التكاليف الجديودة )لعرض  2102المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية في عام 

 (.القدرات

علوى أسواس االلتوزام والكشووف الماليوة علوى أسواس االسوتحقاي. وفيموا يتعلوق بكشووف األداء الموالي  البرناامجتعد ميزانية و -38

تصنف النفقات على أساس طبيعة هذه النفقات بينما تصنف نفقات كشوف مقارنة مبال  الميزانية والمبال  الفعلية والحسوابات 

 ي لعناصر التكلفة.السنوية حس  التصنيف الوفيف

ويوافق المجلس على ميزانيات التكاليف المباشرة للعمليات إما بصورة مباشرة أو عن طريق السلطة المفوضة منه. ويوافق  -39

كواليف دعوم وهوي تشومل المبوال  المدرجوة فوي الميزانيوة ألغوراض التكواليف المباشورة وت السونويةأيضا على الخطة اإلدارية 

البرامج واإلدارة والصناديق الرأسمالية وصناديق بناء القدرات. ويمكن فيما بعود أن يعودل المجلوس الميزانيوات أو أن توـُعّدل 

 بممارسة السلطة المفوضة.

يزانية النهائية والمبال  الفعليوة المحسووبة علوى ويقارن الكشف الخامس: المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية، بين الم -40

لالخوتالف بوين األسوس التوي يسوتند إليهوا إعوداد الميزانيوة والكشووف  انفس األساس الذي حسبت عليه مبال  الميزانية. ونظور

الكشوف الرابوا: تطابق بين المبال  الفعليوة الوواردة فوي الكشوف الخوامس والمبوال  الفعليوة الوواردة فوي  2المالية، ف ن المذكرة 

 التدفقات النقدية.

 ة يالمحاسب السياساتالتطورات في 

 .2100 /كانون ال انييناير 0 الذي يبدأ فيعام لل للبرنامجالمالية  الكشوفصدرت المعايير التالية وسيتم تطبيقها في  -41

هوذا المعيوار محول األجوزاء مون يحول المعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام، األدوات الماليوة: العورض.  مون 22المعيوار  -42

توقوا أن فال يالمعيار السابق،  على إدخالهافي حين كان هناا عدد من التغييرات التي تم والعرض.  تتناولالتي  05 المعيار

 .رنامجللبالمالية  الكشوفكبير على عرض  تأثيريكون لها 

ستمد هذا المعيوار إلوى حود كبيور المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، األدوات المالية: اإلثبات والقياس. يُ  من 21المعيار  -43

 الدوليوة للقطواع العوامالمعايير المحاسبية معيار محدد في حالة عدم وجود  من معايير المحاسبة الدولية. وفي 01معيار المن 

علوى حواالت م ول هوذه التطووير السياسوات المحاسوبية فوي المتعلقوة بتوجيهوات لوفقوا لوقياس األدوات الماليوة، إثبات وتناول ي

أن يكوون وقوا ال يتونتيجوة لوذلك، من معايير المحاسبة الدوليوة.  01 يطبق المعيار البرنامج، كان 0النحو الوارد في المعيار 

 .للبرنامجالمالية  الكشوفكبير على تأثير  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من 21يار المع دخالإل

هوذا المعيوار محول األجوزاء مون يحول المعايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام، األدوات الماليوة: اإلفصوا .  من 01المعيار  -44

إلووى زيووادة كوول موون  01ويووؤدي المعيووار . اإلفصووا  تتنوواولالمعووايير المحاسووبية الدوليووة للقطوواع العووام التووي  موون 05 المعيووار

. األدواتتلووك المرتبطووة بباسووتخدام األدوات الماليووة والمخوواطر المطلوووب تقووديمها فيمووا يتعلووق المعلومووات الكميووة والنوعيووة 

حتف  ياألدوات المالية التي بفيما يتعلق  البرنامجأن يقدمه زيادة مستوى اإلفصا  المطلوب  إلى 01المعيار إدخال سيؤدي و

مسوتوى فوي اإلفصوا   والتأثير األولي لهذا المعيار هوو زيوادة. األدواتهذه  حيازةلمخاطر المالية الناشئة عن لبها وتعرضه 

 .البيانات الكمية عن المخاطر المالية
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 ومعادالت النقد : النقدية3-2المذكرة 

  3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   النقدية ومعادالت النقد

 84.0 71.2 الحسابات المصرفية والنقدية في المقر

 32.6 35.8 الحسابات المصرفية والنقدية في المكات  اإلقليمية والمكات  القطرية

 251.9 268.4 المقرحسابات األسواي المالية وحسابات الودائا في  

 291.1 63.1 النقدية ومعادالت النقد المحتف  بها لدى مدراء االست مار

 659.6 438.5 مجموع النقدية ومعادالت النقد

السووي الماليوة ويحتف  بالنقدية الالزمة ألغراض اإلنفاي الفوري في حسابات نقديوة ومصورفية. أموا األرصودة فوي حسوابات  -45

 وحسابات اإليداع فهي متاحة في غضون مهلة قصيرة.

 : االستثمارات القصيرة األجل2-2المذكرة 

  3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   االستثمارات القصيرة األجل

 988.0 827.3 االست مارات القصيرة األجل

 8.3 8.2 (2-2)المذكرة الجزء الجاري من االست مارات الطويلة األجل 

 996.3 835.5 مجموع االستثمارات القصيرة األجل

ا أفق است ماري متميز وتسوير وفوق مبوادئ توجيهيوة متنقسم االست مارات القصيرة األجل إلى شريحتين من الحواف  لكل منه -46

 2102عوام  بشوكل كبيور فويمخاطر االست مارات القصويرة األجول  مالمحولم تتغير محددة لالست مار وتخضا لقيود محددة. 

عائود االسوت مار واسوتمرار أجوواء فوي سوقية اتسومت باالنخفواض المطلوق  بيئةفي سياي منخفضة جدا  وفلت عند مستويات

 عدم التيقن في األسواي المالية.

 2102ديسووووومبر/كانون األول  00مليوووووون دوالر أمريكوووووي فوووووي  227.0وبلغوووووت قيموووووة االسوووووت مارات القصووووويرة األجووووول  -47

مليووون  572.2(. وموون هووذا المبلوو  خصووص مووا قيمتووه 2100ديسوومبر/كانون األول  00مليووون دوالر أمريكووي فووي  122.1)

 مليووون دوالر أمريكووي فووي 270.5حكوميووة )دوالر أمريكووي للسووندات التووي تصوودرها أو تضوومنها الحكومووات أو الوكوواالت ال

مليوون دوالر  215.0مليوون دوالر أمريكوي لسوندات الشوركات ) 021.7(؛ وخصص مبلو  2100ديسمبر/كانون األول  00

مليووون دوالر أمريكووي لووةوراي الماليووة المضوومونة  25.2( كمووا خصووص مبلوو  2100ديسوومبر/كانون األول  00أمريكووي فووي

( وهذه االست مارات مسجلة بالقيموة العادلوة علوى 2100ديسمبر/كانون األول  00ر أمريكي فيمليون دوال 011.2بأصول )

 أساس التقييم الذي يجريه مصرف اإليداع المستقل المسؤول عن إدارة األوراي المالية وحفظها.

مجال االست مارات القصيرة األجل على السندات ا جلة  ، اقتصر استخدام المشتقات في2102ديسمبر/كانون األول  00في  -48

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

مليوون  10.0مليوون دوالر أمريكوي ) 21.5القيمة االسومية لوةدوات الماليوة المشوتقة المحوتف  بهوا فوي الحافظوة االسوت مارية 

( وتغطيهوا المشوتقات المقابلوة التوي تصوفى فوي الوقوت نفسوه. وبوذلك تعوود 2100ديسمبر/كانون األول  00دوالر أمريكي في

 القيمة الدفترية لهذه المشتقات إلى الصفر.
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 يبين الجدول التالي مركز حسابات االست مارات القصيرة األجل خالل السنة:و -49

 3100 
 إضافات/)استقطاعات(

 صافية

الفوائد 

 /المستلمة

 المستهلكة

صافي 

المكاس./)الخسائر( 

 المتحققة 

صافي 

المكاس./)الخسائر( 

  غير المتحققة

3103 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 827.3 3.5 (6.7) 15.4 (172.9) 988.0 است مارات قصيرة األجل

الحصة الحالية من است مارات 

 8.2 - - 0.4 (0.5) 8.3 طويلة األجل 

مجموع االستثمارات القصيرة 

 األجل 
996.3 (173.4) 15.8 (6.7) 3.5 835.5 

مليوووون دوالر أمريكوووي. وتتكوووون هوووذه  021.2االسوووت مارات القصووويرة األجووول بموووا يعوووادل  انخفضوووت ،2102خوووالل عوووام و -50

مطابقوة مليون دوالر أمريكي، وقد ُعرضت في  0.5في جان  منها من صافي المكاس  غير المتحققة وقدرها  االنخفاضات

، والفائودة المسوتهلكة عون الجوزء الجواري مون االسوت مار الطويول فوي كشوف التودفقات النقديوة التدفقات النقدية التشغيلية عجز

كجزء من الزيادة في القيموة المسوتهلكة لالسوت مار  المطابقةمليون دوالر أمريكي، وقد ُعرضت أيضا في  1.2 ةالغاألجل الب

ماليين دوالر أمريكي، فهوو معوروض  072.2أما الرصيد المتبقي، وقدره  .مليون دوالر أمريكي 2.7الطويل األجل البالغة 

معواد تصونيفه مون اسوت مارات مليوون دوالر أمريكوي  7.1مبل  من  اافيفي كشف التدفقات النقدية تحت أنشطة االست مار، ص

 طويلة األجل إلى است مارات قصيرة األجل.

 : المساهمات المستحقة القبض1-2المذكرة 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :التركيبة

 625.7 1 723.9 1 جارية 

 199.4 202.4 غير جارية 

 825.1 1 926.3 1 المستحقة القبضالصافية مجموع المساهمات 

 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 721.4 1 857.0 1 المساهمات النقدية

 181.5 159.4 المساهمات العينية

 902.9 1 016.4 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (68.6) (76.0) إيرادات المساهماتمخصص ألغراض انخفاض 

 (9.2) (14.1) مخصص ألغراض الحسابات المشكوا فيها

 825.1 1 926.3 1 المستحقة القبض الصافيةمجموع المساهمات 

شوهرا بينموا المسواهمات غيور  02تتعلق المساهمات الجاريوة المسوتحقة القوب  بالمسواهمات المؤكودة المسوتحقة فوي غضوون  -51

 .2102ديسمبر/كانون األول  00شهرا من  02المستحقة القب  غير الجارية هي مساهمات مستحقة بعد 
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مسوواهمات الجهووات المانحووة فووي فئووات البوورامج، والعمليووات ال نائيووة، والصووناديق وتتعلووق المسوواهمات المسووتحقة القووب  ب -52

 البرناامجاالست نائية أو فوي الحسواب العوام أو الحسوابات الخاصوة. وقود تشومل مسواهمات الجهوات المانحوة قيوودا تتطلو  مون 

 استخدام المساهمة في مشروع أو نشاط معين وفي إطار زمني محدد.

 ويبين الجدول التالي تكوين المساهمات المستحقة حس  سنة التأكيد: -53

 
2102 2100 

 
 ماليين الدوالرات األمريكية

النسبة 
 المئوية

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية 

     سنة التأكيد

2102 1 585.5 78 - - 

2100 261.5 13 1 338.9 70 

 30 580.3 9 178.0 وما قبلها 2101

 100 919.2 1 100 025.0 2 المجموع الفرعي

مستحقة القب  بغير الدوالر التسويات إعادة التقييم )مساهمات 

 - (16.3) - (8.6) األمريكي(

 100 902.9 1 100 016.4 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

المسوواهمات المسووتحقة القووب  مخصوووما منهووا المخصصووات المتعلقووة بانخفوواض إيوورادات المسوواهمات والحسووابات تعوورض  -54

 المشكوا فيها.

صصووات المرصووودة لتغطيووة االنخفوواض فووي إيوورادات المسوواهمات هووي مبلوو  يقوودر ألي تخفيضووات فووي المسوواهمات والمخ -55

عنوودما تنتفووي الحاجووة إلووى تمويوول المشووروع الووذي كانووت المسوواهمات تتعلووق بووه. وتسووتند هووذه  المسووتحقة القووب  وإيراداتهووا

 المخصصات إلى الخبرة السابقة.

 :2102وفيما يلي تغيرات المخصصات ألغراض االنخفاض في االيرادات المحصلة من المساهمات في عام  -56

 3103 نقص(الزيادة/)ال االستخدام 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

 76.0 102.5 (95.1) 68.6 مجموع المخصصات ألغراض االنخفاض في عائد المساهمات

مليوون دوالر أمريكوي. ويسوجل هوذا االنخفواض  15.0، بل  االنخفاض في المسواهمات المسوتحقة القوب  2102وخالل عام  -57

 كاسوووتخدام للمخصصوووات المنشوووأة مقابووول االنخفووواض فوووي إيووورادات المسووواهمات ويووودرج فوووي كشوووف المركوووز الموووالي. وفوووي

مليوون دوالر أمريكوي. وبنواء علوى  72.1، بلغت المخصصات التقديريوة النهائيوة المطلوبوة 2102ديسمبر/كانون األول  00

فوي كشوف  للفتورة ويورد بيانهوا كتسووية إليوراد المسواهمات النقديوةمليون دوالر أمريكي  012.5ة قدرها ذلك فقد سجلت زياد

 األداء المالي. 

وتتعلق مخصصات الحسابات المشكوا فيها بالشط  المتوقا للمساهمات المستحقة القب  عنودما يوتم تكبود النفقوات الفعليوة،  -58

مون الحسواب العوام وموافقوة مون  ون من المنتظر أن تقدم الجهات المانحة التمويل. ويتطل  الشط  الفعلي تحويالدون أن يك

 دوالر أمريكي. 5 111المديرة التنفيذية ألي مبل  يزيد على 
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 ستحقة القب . وتقدر مخصصات الحسابات المشكوا فيها بالنس  التالية من المساهمات الم -59

 النسبة المئوية  :المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

  

 75 أك ر من أربا سنوات 

 25 سنوات  2و 0بين 

 5  سنوات 0بين سنتين و

 0 بين سنتين أو أقل

 :2102وفيما يلي تحركات مخصصات الحسابات المشكوا فيها في عام  -60

 3103 الزيادة/)النقص( االستخدام 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 14.1 5.3 (0.4) 9.2 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

مليوووون دوالر أمريكووي. وسوووجلت هوووذه المسووواهمات  1.2قووودرها مسووواهمات مسووتحقة القوووب   تشوووطب، 2102وخووالل عوووام  -61

، 2102ديسومبر/كانون األول  00وفوي المشطوبة كاستخدام للحسابات المشكوا فيها ويرد بيانها في كشوف المركوز الموالي. 

لووك، مليووون دوالر أمريكووي. وبنوواء علووى ذ 02.0 للحسووابات المشووكوا فيهووا بلغووت المخصصووات التقديريووة النهائيووة المطلوبووة

 ، ويرد بيانها في كشف األداء المالي.كنفقات للفترةمليون دوالر أمريكي  5.0 اقدره زيادة تسجل

 : المخزونات4-2المذكرة 

 –المخزونوات الجدوالن التاليان يبينان حركة المواد الغذائية وغير الغذائية خالل العوام. ويبوين الجودول األول مجمووع قيموة  -62

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

 قيمة السلا الموزعة ومخصص تلف األغذية خالل السنة. االتي تعبر عن رصيد الفتح واإلضافات خالل العام ناقص

  3103 3100 

 الدوالرات األمريكيةبماليين  

   
 596.3 594.0 السلا الغذائية الحاضرة

 السلا الغذائية الموجودة في النقل العابر
103.3 165.8 

 المجموع الفرعي للسلع الغذائية
697.3 762.1 

 (3.5) (2.9) خصم التالف من األغذية

 758.6 694.4 مجموع السلع الغذائية

 18.2 15.7 المواد غير الغذائية

 (0.2) (0.2) خصم التالف من غير األغذية

 18.0 15.5 مجموع المواد غير الغذائية

 776.6 709.9 مجموع المخزون
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 3100 3103 مطابقة السلع الغذائية

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 680.1 758.6 المخزونات االفتتاحية

 مخصص التلف  –الخصم 
3.5 3.0 

 الغذائيةالمشتريات من السلا 
1 148.4 1 228.8 

 المساهمات العينية المستلمة
644.4 600.8 

 النقل والتكاليف المتصلة به
399.3 306.1 

 818.8 2 954.2 2 مجموع المخزونات المتاحة للتوزيع

 (056.7 2) (256.9 2) منه: السلا الغذائية الموزعة امطروح

 (3.5) (2.9) مخصص التالف من األغذية

 758.6 694.4 السلع الغذائيةمجموع 

مليوون  2 120.2) مليون دوالر أمريكي 2 222.2بلغت قيمة المواد الغذائية وغير الغذائية الموزعة  2102فيما يتعلق بعام  -63

مليون دوالر أمريكوي بالسولا  2 252.1( على النحو الوارد في كشف األداء المالي. ومن هذا المبل  يتعلق 2100دوالر في 

مليووون دوالر فووي عووام  2.5مليووون دوالر و 2 152.7ن دوالر أمريكووي بووالمواد غيوور الغذائيووة. )ومليوو 7.7الغذائيووة ومبلوو  

2100.) 

إلوى البلود المسوتفيد. وتشومل هوذه وبالنسبة للسلا الغذائية، تـُحس  على المخزونات التكاليف المتكبودة حتوى أول نقطوة دخوول  -64

التكاليف تكاليف الشراء والنقل البحري ورسوم الموانح، كما تشمل في حال السلا الغذائية الموجهة إلوى بلودان غيور سواحلية 

 النقل البري في بلدان العبور.

لتتبا األغذية، بالحصر المادي للمخوزون وتقيوـّمه علوى  البرنامج ويجري التأكد من كميات السلا الغذائية، المأخوذة من نظم -65

 أساس المتوسط المرجح.

ة متنوعوة، اسوتراتيجيفوي دبوي وفوي مخوازن  البرناامجوتشمل المخزونات المواد غير الغذائية المحوتف  بهوا فوي مسوتودعات  -66

أمريكوا الالتينيوة والبحور الكواريبي وشوبكة مسوتودعات األموم المتحودة لالسوتجابة منها شبكة االستجابة لحاالت الطووارئ فوي 

 للحاالت اإلنسانية.

وتشمل المواد غير الغذائية ما يلي: المباني/المخازن الجاهزة، وخيام التخزين، ووحدات معالجة المياه، ومجموعوات الطاقوة  -67

 لوية، واألغطية الواقية، واإلطارات، وقطا الغيار، والمركبات ذات المحركات.الشمسية، والهواتف الخ

مليوون  217.0مليوون طون متوري قيمتهوا  0.0، بلغت كمية السلا الغذائية في المخازن 2102ديسمبر/كانون األول  00في و -68

 مليوووون طووون متوووري قيمتهوووا 0.2انوووت قيموووة المخزونوووات تبلووو  ، ك2100ديسووومبر/كانون األول  00دوالر أمريكوووي. وفوووي 

 مليون دوالر أمريكي. 722.0

رصد مخصص للتلف لما يحتمل من خسارة وتلف في المخزونات. وحدد هذا المخصوص علوى أسواس الخبورة السوابقة بموا و -69

ةغذيوة فوي لمخصصوات الفي المائة من المواد غيور الغذائيوة. وبلغوت  0.5في المائة من مجموع السلا الغذائية و 1.2نسبته 

في المائة للمواد غير الغذائية. وتقيوـفم المخزونوات باعتبارهوا صوافية بعود اقتطواع  1.1في المائة، و 1.2ما نسبته  2100عام 

غيور مجمووع السولا و والر أمريكويمليوون د 2.2بل  مجموع السلا الغذائيوة التالفوة  ،2102قيمة أي تلف أو تقادم. وفي عام 

مليون دوالر أمريكي ويرد بيان ذلك في كشف المركز المالي. وتعبر الزيادة في مخصص المواد التالفوة  1.2الغذائية التالفة 

  عن نفقات السنة ويرد بيانها في كشف األداء المالي. 
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 :2102د التالفة في عام ترد فيما يلي حركة مخصصات المواو -70

 
 3103 الزيادة/)النقص( االستخدام 3100

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 2.9 4.2 (4.8) 3.5 المخصص الخاص بالتالف من األغذية

 0.2 0.2 (0.2) 0.2 المخصص الخاص بالتالف من غير األغذية

 3.1 4.4 (5.0) 3.7 مجموع المخصصات

 المستحقة القبض األخرى: البنود 5-2المذكرة 

 3103 3100 

  
 بماليين الدوالرات األمريكية

   
 51.1 55.1 السلف المدفوعة للبائعين

 25.5 26.0 السلف المدفوعة للموففين

 16.6 27.5 (00اتفاقات أطراف ثال ة مستحقة القب  )المذكرة 

 78.6 61.4 متنوعات مستحقة القب 

 171.8 170.0 األخرى قبل خصوم الحسابات المشكوك فيهامجموع البنود المستحقة القبض 

 (49.8) (22.1) مجموع البنود المستحقة القبض األخرى الصافية

 122.0 147.9 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخرى

 عن توريد البضائا والخدمات. اوالسلف المدفوعة للبائعين هي مدفوعات تقدم سلف -71

 والسلف المدفوعة للموففين هي ألغراض منحة التعليم، ومعونات اإليجار، والسفر وغير ذلك من استحقاقات الموففين. -72

الفوائود المتحققوة المسوتحقة القوب  والمستحقة القب  المبال  المستحقة من الزبائن عن الخودمات المقدموة  المتنوعاتوتشمل  -73

القيموة  إلوى جانو ، الحصول على إعفاء ضريبي مباشر من الحكوماتالحاالت التي لم يتم فيها وضريبة القيمة المضافة في 

 .لعقود ا جلة للنقد األجنبيالعادلة ل

للحسوابات المشوكوا  مخصصواتما إذا كوان األمور يتطلو  أي  لتحديداألخرى المستحقة القب  الستعراض  البنودوتخضا  -74

مليون دوالر  22.0 التقديرية النهائية المطلوبة إلى مبل مخصصات ال وصلت، 2102ديسمبر/كانون األول  00فيها. وحتى 

 للمبوال مليوون دوالر أمريكوي  1.2، والمسوتحقة القوب ريكوي لضوريبة القيموة المضوافة مليون دوالر أم 20.7أمريكي، منه 

مليووون دوالر  1.1المسووتحقة القووب  ومليووون دوالر أمريكووي لضووريبة القيمووة المضووافة  22.1األخوورى المسووتحقة القووب  )

 (.2100في عام أمريكي لمبال  أخرى مستحقة القب  

 :2102رد فيما يلي تغييرات مخصصات الحسابات المشكوا فيها خالل عام وت -75

 3103 تسوية إعادة التقييم الزيادة/)النقص( االستخدام 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

 2220 (30.7) 3.2 (0.2) 49.8 مجموع المخصصات للحسابات المشكوك فيها

مليووون  1.2قودرها ( ة القوب المسوتحق ضوريبة القيموة المضوافةمبوال  أخورى مسوتحقة القوب  ) ت، شوطب2102عوام خوالل و -76

المبال  األخرى المستحقة القب  ويورد بيانهوا فوي كشوف المركوز  كاستخدام لمخصصاتسجل هذا الشط  دوالر امريكي. و

 المالي.
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غيوور الوودوالر  تهووا المقومووة بعمووالالمشوكوا في مخصصووات الحسوواباتإعووادة تقيوويم عمليوة تقيوويم الإعووادة وتونعكس فووي تسوووية  -77

 بصفة خاصة. العمالت تلكإحدى انخفاض كبير في قيمة ، كان هناا 2102في عام األمريكي. و

. وبنواء مليوون دوالر أمريكوي 22.0التقديرية المطلوبوة  النهائيةمخصصات البلغت ، 2102 /كانون األولديسمبر 00وحتى  -78

 .الماليكنفقات للفترة ويرد بيانها في كشف األداء مليون دوالر أمريكي  0.2زيادة قدرها  سجلتعليه، 

 : االستثمارات الطويلة األجل6-2المذكرة 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 88.3 84.6 الواليات المتحدةاألوراي المالية لخزانة 

 (8.3) (8.2) (2-2الجزء الجاري )المذكرة 

 80.0 76.4 الجزء الطويل األجل من األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

 96.5 139.0 السندات

 104.6 137.3 األسهم

 201.1 276.3 مجموع السندات واألسهم

 281.1 352.7 مجموع االستثمارات الطويلة األجل

وتتألف االست مارات الطويلة األجل من است مارات في أوراي االتجار المنفصل بالفائدة واألصل المسوجلين لوةوراي الماليوة  -79

( واسووت مارات السووندات واألسووهم. وقوود اشتووـُريت أوراي خزانووة الواليووات المتحوودة فووي STRIPSلخزانووة الواليووات المتحوودة )

سونة  01ويـُحتف  بها حتى أجل االستحقاي. وقد وزع أجل استحقاي األوراي على مراحول خوالل فتورة  2110سبتمبر/أيلول 

االت الحكوميوة المانحوة )الموذكرة لتمويل مدفوعات التزامات الفائدة واألصل على قرض للسلا طويل األجل من إحدى الوكو

(، معينة عملته بنفس عملة أوراي االتجوار ولونفس الفتورة. وال تحمول هوذه األوراي فائودة اسومية وقود اشتوـُريت بخصوم 2-02

في المائة حتى أجول  5.51على قيمتها االسمية؛ ويتصل الخصم بصورة مباشرة بأسعار الفائدة السائدة وقت الشراء والبالغة 

. ويساوي الجزء الجاري من األوراي المبل  المطلوب لتسوية االلتزامات المالية على القورض ذات الصلة ي األوراياستحقا

 الطويل األجل.

األول  ديسمبر/كانون 00وال ت بت التغيرات في القيمة السوقية الست مارات األوراي المالية لخزانة الواليات المتحدة. وفي  -80

مليون دوالر أمريكي في  005.5مليون دوالر أمريكي ) 000.0، بلغت القيمة السوقية لهذا االست مار 2102

 .(2100ديسمبر/كانون األول  00

زيوادة أمريكوي عون  مليوون دوالر 75.2قيمتهوا  ةونتجت الزيادة في خدمة السندات واست مارات األسهم الطويلة األجل البالغو -81

ومشواريا تتعلوق باسوتحقاقات  لصوناديقاست مار أمووال نقديوة فوي سوندات وأسوهم، وقيودت المبوال  قيمة أصول مست مرة ومن 

مليووون دوالر أمريكووي تمشوويا مووا سياسووة تخصوويص األصووول الخاصووة  22.0الموووففين. ويسووت مر التحويوول النقوودي البووال  

سوندات عالميوة فوي لتغطية استحقاقات الموففين من األموال المخصصة في المائة في  51والتي تقضي باست مار  بالبرنامج

 في أسهم عالمية. منها في المائة  51و

البلودان لودى شوركة جميوا لالمؤشور العوالمي ا تركيبوة وأداء وتجري است مارات األسهم من خالل خمسة صناديق إقليمية تتبو -82

كل البلدان معترف به ألسهم جميا أسواي العالم المتقودم. وهوذه التركيبوة ل، وهو مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

 ؤشورمالمعدالت للمخاطرة وإيورادات تعكوس االست مارية تتيح االست مار في أسواي األسهم العالمية على أساس غير نشط وب

 دان.البل لجمياالعالمي 
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  :2102وترد فيما يلي تحركات حسابات االست مارات الطويلة األجل في عام  -83

 إضافات/)اقتطاعات( 3100 
 الفوائد

 المستلمة/المستهلكة

صافي 

المكاس./)الخسائر( 

 المتحققة

صافي 

المكاس./)الخسائر( 

 غير المتحققة

3103 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

 276.3 23.1 1.8 4.0 46.3 201.1 السندات واألسهم
االست مار في األوراي المالية 

 76.4 - - 4.3 (7.9) 80.0 لخزانة الواليات المتحدة 
مجموع االستثمارات الطويلة 

 األجل

281.1 38.4 8.3 1.8 23.1 352.7 

مليووون دوالر أمريكووي. وتعاموول السووندات واألسووهم  70.2، زادت االسووت مارات الطويلووة األجوول بمقوودار 2102خووالل عووام  -84

 25.0الطويلة األجل على أنها أصول متاحوة للبيوا باسوت ناء االسوت مار فوي مشوتقات العملوة األجنبيوة ا جلوة )القيموة االسومية 

اول األصوول الماليوة. ولوذلك حولوت الخسوائر الصوافية غيور مليون دوالر أمريكي( التي تعامول كاسوت مارات محوتف  بهوا لتود

تي تعامل على أنهوا متاحوة للبيوا، فوي إطوار لمليون دوالر أمريكي المرتبطة باألصول المالية ا 20.0المتحققة والبال  قدرها 

األصوول الصوافية. االتجار في األوراي المالية لخزانة الواليات المتحدة، إلوى أصوول صوافية يورد بيانهوا فوي كشوف تغيورات 

مليوون دوالر أمريكوي المرتبطوة بمشوتقات العملوة األجنبيوة ا جلوة فوي  2.1الصافية غير المتحققة البالغة  المكاس وتعرض 

مليوون  2.0كشف األداء المالي. ويرد بيان الفائدة المستهلكة على االست مارات فوي أوراي خزانوة الواليوات المتحودة وقودرها 

، كجزء من الزيادة في القيمة المسوتهلكة في كشف التدفقات النقدية التدفقات النقدية التشغيليةبقة عجز مطادوالر أمريكي في 

دوالر أمريكوي، فهوو  مليوون 52.0أما الرصويد المتبقوي، وقودره كي. مليون دوالر أمري 2.7لالست مار الطويل األجل البالغة 

معواد تصونيفه مون مليوون دوالر أمريكوي  7.1مبلو  مون  امعروض في كشف التدفقات النقدية تحت أنشوطة االسوت مار، صوافي

 .است مارات طويلة األجل إلى است مارات قصيرة األجل

 : العقارات والمنشآت والمعدات7-2المذكرة 

 
 إضافات 3100

بنود تم التصرف 

 /تحويلهافيها
 3103 االستهالك المتراكم

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       العقارات والمنشآت والمعدات

      المباني

 10.6 (1.3) - 0.7 11.2 الدائمة

 29.6 (17.0) (1.0) 15.8 31.8 المؤقتة

 2.5 (5.3) (0.2) 1.1 6.9 الحواسي  

 4.5 (12.3) (0.3)  2.6 14.5 المعدات المكتبية

 0.1 (0.2) - 0.1 0.2 التجهيزات والتركيبات المكتبية

 0.9 (2.0) (0.1) 0.6 2.4 معدات األمن والسالمة

 1.5 (3.0) (1.8) 1.0 5.3 معدات االتصاالت

 49.7 (40.7) (1.4) 20.9 70.9 المركبات ا لية

 1.9 (1.4) - 1.4 1.9 معدات الورش

 8.0 (7.1) (0.1) 3.1 12.1  تحسينات المباني المستأجرة

 1.2 - - 0.6 0.6 األصول ال ابتة قيد اإلنشاء

 110.5 (90.3) (4.9) 47.9 157.8 مجموع العقارات والمنشآت والمعدات

)فوي  والمركبوات، تم لت اإلضافات الرئيسية المتصلة بالعقارات والمنشآت والمعدات في المباني المؤقتة 2102وخالل عام  -85

، تم لووت اإلضووافات الرئيسووية المتصوولة بالعقووارات والمنشووآت والمعوودات فووي المبوواني الدائمووة، والمبوواني المؤقتووة، 2100عووام 

 00. وبلوو  مجموووع صووافي المشووتريات )بعوود اقتطوواع البنووود التووي تووم التصوورف فيهووا( خووالل الفتوورة المنتهيووة فووي (والمركبووات
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ديسوومبر/كانون  00مليووون دوالر أمريكووي فووي  22.2مليووون دوالر أمريكووي ) 20.1، مووا يعووادل 2102ديسوومبر/كانون األول 

تعلووق بموونح عينيووة فووي صووورة عقووارات ومنشووآت ومعوودات. وتوورد يدوالر أمريكووي  مليووون 0.2 مبلوو  ( منووه2100األول 

التصورف فيهووا فوي كشووف  اإلضوافات أو التخفيضوات المتصوولة بالعقوارات والمنشوآت والمعوودات أو التخفيضوات الناجمووة عون

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 02.2وقدرها  للسنةنفقات االستهالا  تردالمركز المالي، بينما 

ك دوالر أمريكوي. وهوي تسوتهل 5 111أدنوى قودره  اوترسمل العقارات والمنشآت والمعدات إذا بلغت تكلفتها أو تجاوزت حد -86

 استعراض مستوى الحد األدنى. اعلى امتداد عمر االستعمال التقديري باستخدام طريقة المعدل ال ابت. ويجري دوري

عون  2100وتخضا األصول الستعراض سنوي لتحديد أي تراجا في قيمتها. ولم يسفر االسوتعراض الوذي أجوري فوي عوام  -87

ارات والمنشآت والمعدات كما لم يشـِر استعراض التصرف في األصول إلى التخلص مون العقوارات أي تراجا في قيمة العق

 والمنشآت والمعدات بسب  عدم صالحية هذه األصول لالستخدام أو عدم إمكانية إصالحها.

 : األصول غير المادية 8-2المذكرة 

 إضافات 3100 
بنود تم التصرف 

 /تحويلهافيها
 3103 االستهالك المتراكم

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 20.4 (27.8) - 0.2 48.0 االبرمجيات المطورة داخلي

 1.6 (0.9) - 2.0 0.5 البرمجيات المكتسبة من الخارج 

 0.2 (0.3) - 0.1 0.4 التراخيص والحقوي
 1.9 - (0.7) 0.7 1.9 األصول غير المادية قيد اإلنشاء

 24.1 (29.0) (0.7) 3.0 50.8 مجموع األصول غير المادية

 

دوالر أمريكي، إال فيموا يتعلوق بالبرمجيوات المعودة  5 111تُرسمل األصول غير المادية إذا زادت تكلفتها عن حد أدنى يبل   -88

التكواليف  ادوالر أمريكي. وال تتضمن القيمة المرسوملة للبرمجيوات المطوورة داخليو 011 111حيث يبل  الحد األدنى  اداخلي

 المتعلقة بالبحوث والصيانة.

لتخطويط المووارد إعوداد وتنفيوذ تطبيوق إلكترونوي متكامول  -بصورة أساسية بنظام ونجوز  اوترتبط البرمجيات المطورة داخلي -89

 01.2 نجزـظام ويوـلة ال انيوة مون نوـ، بل  مجموع التكاليف المرسملة للمرحو2102ديسمبر/كانون األول  00المؤسسية. وفي 

 27.7 منوه مبلو  االسوتهالا المتوراكم وقودره ا( مخصووم2100مليون دوالر أمريكي فوي عوام  27.7مليون دوالر أمريكي )

(. وتشومل هوذه التكواليف المرسوملة تصوميم وتنفيوذ نظوام 2100دوالر أمريكوي فوي عوام  مليون 01.2مليون دوالر أمريكي )

. ويتضمن كشف المركز المالي اإلضافة في األصول غيور الماديوة أو التخفيضوات الناجموة عون التصورف فيهوا، بينموا ونجز

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 1.1ترد نفقات االستهالا للسنة وقدرها 
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 : الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات9-2المذكرة 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 89.5 112.0 الحسابات المستحقة للبائعين

 الحسابات المستحقة للمانحين
43.6 61.0 

 نوعاتتم
7.7 26.7 

 177.2 163.3 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع

 358.0 251.9 المستحقات

 535.2 415.2 مجموع الحسابات المستحقة الدفع واالستحقاقات

 تتصل الحسابات المستحقة الدفا للبائعين بمبال  مستحقة عن بضائا وخدمات وردت فواتير بشأنها. -90

ب عادة المبال  أو ب عادة  ارصيد المساهمات غير المنفقة في المشاريا المقفلة، رهنوتم ل الحسابات المستحقة الدفا للمانحين  -91

 البرمجة.

خالل الفتورة والتوي لوم  للبرنامجأما المستحقات فهي مخصصات تتعلق بالبضائا التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها  -92

 ترد عنها فواتير من الموردين.

وتشمل الحسابات المتنوعة المستحقة الدفا مبوال  مسوتحقة لوكواالت أخورى تابعوة لةموم المتحودة نظيور خودمات توم الحصوول  -93

 عليها. 

 : المخصصات31-2المذكرة 

 
3103 3100 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

   

 7.2 13.7 مخصص إعادة األموال للمانحين

 0.6 0.6 مخصصات متنوعة

 7.8 14.3 مجموع المخصصات 

غيور  نقديوة نظيور مسواهمات إلوى الموانحينمسوتوى األمووال المتوقوا إعادتهوا إلوى الموانحين ر مخصصات إعادة األمووال تقدِّ  -94

 مشاريا. وتحدد المخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة.في منفقة 

 :2102وترد فيما يلي حركة مخصصات إعادة األموال للمانحين في عام  -95

 3103 الزيادة/)النقص( االستخدام 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 13.7 10.1 (3.6) 7.2 مخصصات المبالغ المعادة للمانحين

مليووون دوالر أمريكووي. وتسووجل هووذه األموووال  0.2إلووى المووانحين  أعيوودتبلوو  مجموووع األموووال التووي ، 2102وخووالل عووام  -96

ديسومبر/كانون األول  00فوي كشوف المركوز الموالي. وفوي بيانهوا رد يوكاستخدام لمخصصات إعادة األمووال إلوى الموانحين و

 01.0سجلت زيوادة قودرها  عليه، ءوبنامليون دوالر أمريكي.  00.7، بلغت المخصصات التقديرية النهائية المطلوبة 2102

 كشف األداء المالي.كتسوية إليرادات المساهمات النقدية للفترة ويرد بيانها في مليون دوالر أمريكي 
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دف الوفوواء بااللتزامووات القانونيووة والسوولف والموودفوعات المتعلقووة بووالمتوفين والمصووابين موون والمخصصووات المتنوعووة تسووته -97

 .2111في عام  للبرنامجالذين كانوا ضحايا للهجوم الذي تعرض له المكت  القطري  البرنامجموففي 

 : استحقاقات الموظفين33-2المذكرة 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :المكونات

 19.9 19.5 جارية

 329.1 365.1 غير جارية

 349.0 384.6 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 
 

 

 

 

3103 

3100  
 برنامج تقييم التقييم االكتواري

 العالمي األغذية

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 19.9 19.5 19.5 - األجل القصيرة الموففين استحقاقات

 262.9 288.5 2.1 286.4 الخدمة انتهاء بعد ما استحقاقات

 66.2 76.6 7.1 69.5 األجل الطويلة األخرى الموففين استحقاقات

 349.0 384.6 28.7 355.9 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 تقييم خصوم استحقاقات الموظفين 3-00-0

على أساس بيانات شؤون الموففين وخبورة  البرنامجيقوم خبراء اكتواريون بتحديد خصوم استحقاقات الموففين أو يحسبها  -98

مليوون  022.2بلو  مجمووع خصووم اسوتحقاقات المووففين  2102ديسومبر/كانون األول  00المدفوعات فوي الماضوي. وفوي 

مليووون دوالر  22.7مليووون دوالر أمريكووي أجريووت حسوواباتها بمعرفووة الخبووراء االكتووواريين، و 055.1دوالر أمريكووي منهووا 

ديسومبر/كانون  00مليون دوالر أمريكي على التووالي فوي  22.2مليون دوالر أمريكي و 021.2) البرنامجأمريكي بمعرفة 

 (.2100األول 

مليوون  252.0مليون دوالر أمريكي ُحمول مبلو   022.2متعلقة باستحقاقات الموففين بما قيمته ومن بين مجموع الخصوم ال -99

(. 2100ديسومبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  207.7دوالر أمريكي على المشاريا والصناديق ذات الصلة )

عوام. ووافوق المجلوس السونوي فوي دورتوه مليوون دوالر أمريكوي علوى الحسواب ال 022.5وُحمل رصيد الخصوم البال  قودره 

على خطوة لتمويول الخصووم غيور الممولوة المتعلقوة باسوتحقاقات المووففين والمخصصوة حاليوا للحسواب  2101السنوية لعام 

تزيود  نمليون دوالر أمريكي في التكواليف الموحودة للمووففين الوذي 7.5قدره  اإضافيالعام. وتشمل خطة التمويل مبلغا سنويا 

 بغرض الوصول إلى حالة التمويل الكامل بنهاية الفترة. 2100سنة اعتبارا من عام  05تهم عن مدة خدم

 التقييم االكتواري الستحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من استحقاقات نهاية الخدمة 3-00-3

تحدد الخصوم المتعلقة بالموففين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقوة بنهايوة الخدموة بالتشواور موا الخبوراء  -100

االكتووواريين. وأنشووئت هووذه االسووتحقاقات للموووففين موون الفئووة الفنيووة وفئووة الخوودمات العامووة فووي المقوور الووذين تشووملهم لوووائح 

 ة وموففي األمم المتحدة. الموففين في منظمة األغذية والزراع
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وبل  مجموع استحقاقات الموففين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة والتي قام االكتواريون  -101

صوووافية المكاسووو  والخسوووائر االكتواريوووة  2102ديسووومبر/كانون األول  00مليوووون دوالر أمريكوووي فوووي  055.1باحتسوووابها 

 البرناامج، بلو  مجمووع قيموة االلتزاموات الكليوة المسوتحقة علوى 2102(. ووفقا لتقيويم عوام 2100مليون دوالر في  021.2)

مليووون دوالر فووي  212.0مليووون دوالر أمريكووي ) 212.0منهووا مبلوو  ( 2100 فووي مليووون دوالر أمريكووي 050.1)للموووففين

مليوون دوالر أمريكوي فوي  51.2مليوون دوالر أمريكوي ) 21.5حقاقات الموففين بعد نهايوة الخدموة ومبلو  ( يم ل است2100

 ( يم ل االستحقاقات األخرى ذات الصلة بنهاية الخدمة.2100عام 

الخسوووائر االكتواريوووة و ن المكاسووو مووون المعوووايير المحاسوووبية الدوليوووة للقطووواع العوووام، فووو  25وبموجووو  المعيوووار المحاسوووبي  -102

السوتحقاقات الموووففين بعود الخدمووة ت بووت موا الوقووت باسووتخدام نهوج الكوريوودور وبهوذه الطريقووة ال ت بووت المبوال  التووي تصوول 

في المائة من التزامات االستحقاقات المحددة باعتبارها إيرادات أو نفقات وذلك إلتاحة مجوال معقوول لتغطيوة  01نسبتها إلى 

فووي المائووة موون خصوووم  01الخسووائر التووي تتجوواوز نسووبتها و   والخسووائر بعضووها بعضووا مووا الوقووت. أمووا المكاسوو المكاسوو

مون االسوتحقاقات. وفيموا اسوتحقاي االستحقاقات المحددة فهي تستهلك على امتوداد متوسوط مودة خدموة الموفوف المتبقيوة لكول 

وال ينطبووق عليهووا نهووج  امكاسوو  والخسووائر االكتواريووة فوووريتعلووق باالسووتحقاقات األخوورى المتعلقووة بنهايووة الخدمووة ت بووت ال

 الكوريدور.

لخصوووم اسووتحقاقات الموووففين حوودد الخبووراء االكتواريووون الخسووائر الفعليووة فووي اسووتحقاقات  2102وفيمووا يتعلووق بتقيوويم عووام  -103

 مليووون دوالر أمريكووي  005.7قووة بنهايووة الخدمووة بمووا قيمتووه الموووففين بعوود انتهوواء الخدمووة وغيرهووا موون االسووتحقاقات المتعل

مليوووون دوالر أمريكوووي السوووتحقاقات المووووففين بعووود انتهووواء خووودمتهم  00.5مليوووون دوالر أمريكوووي علوووى التووووالي ) 1.0و

 (.2100 يلموففين فمليون دوالر أمريكي لالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية خدمة ا01.0و

بخطة التأمين الصوحي مليون دوالر أمريكي  017.5مبل   قأمريكي يتعلمليون دوالر  005.7ومن بين الخسائر االكتوارية  -104

مليوون دوالر أمريكوي  0.0دوالر أمريكي بنظام مودفوعات نهايوة الخدموة ومبوال   مليون 2.1بعد انتهاء الخدمة ويتعلق مبل  

الخسوائر االكتواريوة لخطوة التوأمين الصوحي بعود انتهواء و(. 2-5-00-2االحتيواطي لخطوة التعويضوات )الموذكرة  بالصندوي

في المائة من التزامات االستحقاقات المحددة. ووفقا لطريقة الكوريودور فو ن الخسوائر التوي تزيود علوى  01الخدمة تزيد على 

المتبقية للموففين فيما يتصل بكل اسوتحقاي مون االسوتحقاقات. وفيموا في المائة تستهلك على مدى متوسط الخدمة الفعلية  01

 سنة. 00.51يتعلق بخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ف ن متوسط الفترة المتبقية من خدمة الموففين الفعلية 

ها الخبووراء االكتواريووون اسووتهالا المكاس /)الخسووائر( وتشوومل النفقووات السوونوية لخصوووم اسووتحقاقات الموووففين التووي يحوودد -105

 االكتوارية.

 :2102وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموففين حس  ما قرره الخبراء االكتواريون خالل عام  -106

 

 
 3103 الزيادة/)النقص( االستخدام 3100

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 257.4 29.7 (2.8) 230.5 خطة التأمين الصحي بعد الخدمة 

 23.1 3.1 (4.3) 24.3 نظام مدفوعات نهاية الخدمة

 5.9 0.6 (0.7) 6.0 الصندوي االحتياطي لخطة التعويضات

 69.5 14.9 (5.0) 59.6 االستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة

 355.9 48.3 (12.8) 320.4 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين
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 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل  3-00-3

 تتعلق استحقاقات الموففين القصيرة األجل باإلجازات السنوية ومنح التعليم. -107

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة 3-00-4

انتهاء الخدمة بأنهوا خطوط اسوتحقاقات تتوألف مون خطوة التوأمين الصوحي بعود انتهواء الخدموة، ونظوام  تحدد استحقاقات ما بعد -108

 مدفوعات نهاية الخدمة، والصندوي االحتياطي لخطة التعويضات.

اد أسرهم المؤهلين بالمشاركة في وخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة عبارة عن خطة تسمح للمتقاعدين المؤهلين وأفر -109

 خطة التأمين الصحي األساسي.

من فئة الخدمة العامة فوي المقور  البرنامجأما نظام مدفوعات نهاية الخدمة فهو خطة تمول مدفوعات انتهاء الخدمة لموففي  -110

 بروما عند نهاية خدمتهم.

لجميوا المووففين والمسوتخدمين والمعوالين فوي حوال  اوأما الصندوي االحتيواطي لخطوة التعويضوات فهوو خطوة تقودم تعويضو -111

 الوفاة أو اإلصابة أو المرض بسب  أداء مهامهم الرسمية.

 قات المسددة.منها مدفوعات االستحقا امطروح 2102وتشمل الخصوم تكاليف الخدمة لعام  -112

 استحقاقات الموففين الطويلة األجل األخرى 2-00-5

تشمل استحقاقات الموففين الطويلة األجل األخرى السفر في إجوازة زيوارة الووطن واالسوتحقاقات األخورى المتعلقوة بانتهواء  -113

العووودة إلووى الوووطن، ونفقووات السووفر للعووودة إلووى الوووطن ونقوول الخدمووة، وتتووألف موون اإلجووازة المسووتحقة، وموونح الوفوواة، وموونح 

 األمتعة المتصل بالعودة إلى الوطن، وتستحق الدفا عند انتهاء خدمة الموفف.

 االفتراضات واألسالي. االكتوارية 3-00-5-0

التوي سيسوتخدمها االكتواريوون فوي تقيويم نهايوة السونة  كول عوام باسوتعراض واختيوار االفتراضوات واألسوالي  البرناامجيقوم  -114

)اسووتحقاقات مووا بعوود انتهوواء  سووتحقاقات مووا بعوود انتهوواء الخدمووةالالبرنااامج لوونظم  موون المسوواهماتمتطلبووات اللتحديوود النفقووات و

صووفا و التووالي، يتضوومن الجوودول 2102الخدمووة واالسووتحقاقات األخوورى المتعلقووة بنهايووة الخدمووة(. وألغووراض تقيوويم عووام 

 .2100تقييم عام في الفتراضات واألسالي  المستخدمة، كما يبين الجدول االفتراضات واألسالي  المستخدمة ل

خصوم اسوتحقاقات صافي االكتواري إلى زيادة في  2102وقد أدت االفتراضات واألسالي  المستخدمة ألغراض تقييم عام  -115

مليون دوالر  21.7مليون دوالر أمريكي ) 05.5ما بعد الخدمة واالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بل  مجموعها 

 (.2100أمريكي في 

ضوافة لوذلك، يوـُطل  أن يبلوـّ  عون اإلبالغ عن االفتراضات االكتوارية في الكشوف المالية. إ 25ويتطل  المعيار المحاسبي  -116

 كل من االفتراضات االكتوارية بالقيمة المطلقة.

الناجمة عن استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  البرنامجوترد فيما يلي االفتراضات واألسالي  المستخدمة لتحديد قيمة خصوم  -117

. وتم تحديود االفتراضوات 2102ديسمبر/كانون األول  00في  البرنامجواالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية خدمة موففي 

 المتعلقة فقط باستحقاقات معينة للموففين:
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 (2100ة في تقييم في المائ 2.01في المائة للمحاسبة والتمويل )كانت  0.01 سعر الحسم

زيادة تكاليف التأمين الصحي )خطة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 )الخدمة فقط

في المائة سنويا في عام  2، و2122إلى  2125في المائة سنويا من  2.5، و2122إلى  2100في المائة سنويا من  5

 (2100عام تقييم ي ف بعد ذلك في كل سنةفي المائة  5، و2102إلى  2102 في المائة من 2وما بعده ) 2125

 ال تنطبق ألن الخطط عوملت بأنها غير ممولة –في المائة؛ المحاسبة  2.21 –التمويل  العائد المتوقا على األصول

 في المائة زائدا مكون االستحقاقات 0.11 جدول المرتبات السنوي

 الستحقاقات منحة الوفاة في خطط تعوي  الموففين لم تتغير(في المائة )الحد األدنى  2.51 الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة

 2102ديسمبر/كانون األول  00األسعار ال ابتة لةمم المتحدة في  أسعار الصرف المستقبلية

تكاليف مطالبات التأمين الصحي )خطة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقط(

 اأمريكي ادوالر 5 220لكل شخص بال  )كان المبل   اأمريكي ادوالر 5 511ما يعادل  2100بل  متوسط المطالبات في عام 

 (2100و 2102في تقييم 

  

التكاليف اإلدارية السنوية )خطة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 الخدمة فقط(

 يورو لخطة اليورو 000.22دوالر أمريكي لخطة الدوالر  002.02

الصحي بعد انتهاء االستبقاء لدى شركة التأمين )خطة التأمين 

 الخدمة فقط(

 (2100)نفس النسبة كما في تقييم  2102في المائة من المطالبات في عام  2.01

مساهمات المشتركين في المستقبل )خطة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقط(

 (2100في المائة )نفس النسبة كما في تقييم  21المحاسبة والتمويل 

في الصندوي المشترا للمعاشات  2100ديسمبر/كانون األول  00ماثل ما جاء في التقييم الصادر في تالوفيات  تمعدال الوفيات تمعدال

 التقاعدية لموففي األمم المتحدة

 معدالت العجز

 

في الصندوي المشترا للمعاشات  2100ديسمبر/كانون األول  00ماثل ما جاء في التقييم الصادر في ت العجز تمعدال

 التقاعدية لموففي األمم المتحدة

 البرنامجفي  2112و 2112تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت االنسحاب

 البرنامجفي  2112و 2112تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت التقاعد

فوي تقيويم  نفوس النسوبة كموافي المائة مون المتقاعودين فوي المسوتقبل سويختارون تغطيوة خطوة التوأمين الصوحي األساسوي ) 15 المشاركة )خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط(

فو ن نسوبة  روموا مقورا لهواالتي تتخذ مون (. وبناء على دراسة أجريت عن التجربة الحدي ة في منظمات األمم المتحدة 2100

فوي المائوة كموا فوي  1.2في المائة من المشمولين بخطط التأمين الصحي األساسي سينسحبون منها سونويا بعود التقاعود ) 1.2

 (2100تقييم 

خطة التأمين الصحي للمتقاعدين في المستقبل )خطة التأمين 

 الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط(

 خطة اليورو –ورو على مدفوعات بالي ايحصلون حالي

 خطة الدوالر األمريكي –على مدفوعات بعملة أخرى غير اليورو  ايحصلون حالي

تغطية الزوج/الزوجة )خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 

 فقط(

في المائة من اإلناث لديهم زوج يختار تغطية خطة التأمين الصحي األساسي.  55في المائة من المتقاعدين الذكور و 25

 ( ويفترض أن الزوجات أصغر بأربا سنوات من أزواجهن.2100في تقييم  النسبة كما)نفس 

النسبة المستقبلية لحوادث الوفاة والعجز المنسوبة ألداء المهام 

 الصندوي االحتياطي لخطة التعويضات فقط(الرسمية )

 ( 2100في المائة من حاالت العجز )نفس النسبة كما في تقييم  2في المائة من الوفيات و 01

 يفترض أن جميا أنواع العجز هي شاملة ودائمة. طبيعة العجز )الصندوي االحتياطي لخطة التعويضات فقط(

)الصندوي أهلية الحصول على تعويضات االستحقاقات 

 االحتياطي لخطة التعويضات فقط(

يفترض أن الوفاة والمصابين بالعجز في إطار صندوي االحتياطي وخطة التعويضات يحصلون على استحقاقات من 

 صندوي المعاشات التقاعدية باألمم المتحدة.

االستحقاقات المستبعدة بسب  عدم توافر الجان  المادي 

 ويضات فقط()الصندوي االحتياطي لخطة التع

 نفقات إعداد المتوفى والجنازة؛ واستحقاقات األطفال المتعلقة بالوفاة والعجز مستقبال، إلخ.

االستحقاقات المستبعدة بسب  إدخالها في عمليات تقييم أخرى 

 )الصندوي االحتياطي لخطة التعويضات فقط(

 النفقات العالجية والمستشفيات 

 إلى الوطن تكاليف نقل المتوفى وأسرته للعودة

األعضاء الذين يحصلون على استحقاقات العودة للوطن 

 )استحقاقات أخرى متعلقة بانتهاء الخدمة(

 (2100في المائة من المتقاعدين أو المنسحبين من الخدمة )نفس النسبة كما في تقييم  21

منحة العودة للوطن )استحقاقات أخرى متعلقة بانتهاء الخدمة 

 فقط(

في المائة من الموففين الذين يتقاعدون أو ينسحبون  21تبل  نسبة منحة العودة إلى الوطن المستحقة الدفا من المفترض أن 

 في المائة من الذكور المؤهلين متزوجون 21(. وافترض أن 2100كما في تقييم النسبة نفس من الخدمة )

 (2100)نفس النسبة كما في تقييم  في المائة من اإلناث متزوجات أيضا. 51و

تكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونقل األثاث )استحقاقات 

 أخرى تتعلق بانتهاء الخدمة فقط(

 2100لمتزوج في عام اللموفف  اأمريكي ادوالر 02 021دوالر أمريكي لغير المتزوج  00.520يدفا مبل  

 05 171للموفف غير المتزوج و 00 222هو  2100ويزيد هذا الرقم ما زيادة معدل التضخم )كان الرقم في تقييم  

 (للمتزوج

حساب اإلجازة المستحق الدفا عند انتهاء الخدمة )استحقاقات 

 أخرى تتعلق بانتهاء الخدمة فقط(

 (.2100في تقييم  كما النسبةنفس مدفوع األجر ) ايوم 22يفترض أن متوسط االستحقاقات يبل  

مة، ونظام مدفوعات انتهاء الخدمة، وخطط تعويضات الموففين: الوحدة االئتمانية المقدرة خطة التأمين الصحي بعد الخد الطريقة االكتوارية 

لفترة اإلسناد التي تبدأ بتاريخ الدخول في الخدمة حتى تاريخ التأهل الكامل للحصول على االستحقاقات. )كانت التكلفة لمدة 

 سنة واحدة المتبعة في خطة تعويضات الموففين( 

ألخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة: بالنسبة لفجازات المستحقة؛ الوحدة االئتمانية المقدرة لجميا االلتزامات نظم المدفوعات ا

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

 ى انتهاء الخدمة. من تاريخ بداية الخدمة حت ااعتبار

 القيمة في السوي  –التمويل  قيمة األصول

 خطط تعامل على أنها غير ممولة.  –المحاسبة 
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وتقوودم الجووداول التاليووة معلومووات وتحلوويالت إضووافية تتعلووق بخصوووم اسووتحقاقات الموووففين المحسوووبة موون قِبوول الخبووراء  -118

 االكتواريين.

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  3-00-5-3

 

 
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

 353.9 5.8 24.7 59.6 263.8 3100ديسمبر/كانون األول  30

 23.6 0.3 2.0 3.3 18.0 2102تكلفة الخدمة لعام 

 15.0 0.2 1.0 2.5 11.3 2102تكلفة الفائدة لعام 

إجمالي المدفوعات الفعلية لالستحقاقات لعام 

2102 (3.9) (5.0) (4.3) (0.7) (13.9) 

 1.1 - - - 1.1 مساهمات المشتركين

 5.6 - 0.6 0.1 4.9 تحركات سعر الصرف

 86.3 3.6 4.0 9.0 69.7 الخسائر االكتوارية األخرى

 التزام االستحقاقات المحددة، في 

 471.6 9.2 28.0 69.5 364.9 3103ديسمبر/كانون األول  30

 3103النفقات السنوية للسنة التقويمية  3-00-5-3

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

مدفوعات انتهاء  نظم

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 تكلفة الخدمة 

18.0 3.3 2.0 0.2 23.6 

 تكلفة الفائدة 
11.3 2.5 1.0 0.3 15.0 

 الخسائر المتعلقة باالستهالا
0.5 9.1 - - 9.6 

 48.2 0.5 3.0 14.8 29.8 3103مجموع اإلنفاق المثبت في 

 مطابقة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 3-00-5-4

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

نظم مدفوعات انتهاء 

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نهاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

      
      التزام االستحقاقات المحددة

 112.8 7.2 -  - 105.6 غير النشطة

 358.8 2.0 28.0 69.5 259.3 النشطة

 471.6 9.2 28.0 69.5 364.9 المجموع

 471.6 9.2 28.0 69.5 364.9 )الفائ (/العجز

 (3.3) (4.9) - (107.5) غير الم بتة (الخسائر)
(115.7

) 
 355.9 5.9 23.1 69.5 257.4 بيان الميزانية )األصول(/الخصومصافي 
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 تحليل الحساسية -خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  3-00-5-5

( معودل الزيوادة المتوقعوة 0تتم ل ثالثة من االفتراضات الرئيسية في تقييم خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فيما يلي:  -119

الحسوم المسوتخدم فوي تحديود  سوعر( 0( سعر الصرف بين الدوالر األمريكي واليورو؛ 2في التكاليف الصحية في المستقبل؛ 

 فعها الخطة في المستقبل.القيمة الحالية لالستحقاقات التي ستد

مون في المائة سنويا  2.5و 2122إلى  2100 منفي المائة  5أن التكاليف الطبية ستزيد بنسبة  2102وقد افتـُرض في تقييم  -120

اليورو والدوالر بعد ذلك. كما افتـُرض أن متوسط سعر الصرف بين وما  2125في المائة سنويا في  2و 2122إلى  2125

دوالر أمريكي لليورو الواحد، وهو سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة  0.022األمريكي في المستقبل سيكون نحو 

 00وهو سعر الحسم الفوري فوي في المائة،  0.0 نسبتهسعر حسم  ا. وافتـُرض أيض2102ديسمبر/كانون األول  00بتاريخ 

 .2102ديسمبر/كانون األول 

وأجري تحليل للحساسية لتحديد أثر االفتراضات السوابقة علوى الخصووم وتكلفوة الخدموة بموجو  المعيوار المحاسوبي الودولي  -121

. وتظهر النتائج أن تكلفة المطالبات ومعدالت األقساط سترتفا بنفس نسبة تغير معودل تضوخم التكواليف 25للقطاع العام رقم 

ير أن جميا االفتراضات األخرى لن تتأثر. وبالنسبة لسعر الصرف، يعكس تحليل الحساسية أثر ارتفواع اليوورو الصحية، غ

سنتات مقابل الدوالر األمريكي. أما بالنسبة لتضخم تكاليف التأمين الصحي وأسعار الحسم، ف ن تحليل الحساسية يعكوس  01

 في المائة. 0أثر تغيرات 

مليوون دوالر أمريكوي. ووفقوا لتحليول حساسوية  022.1 التزامات االستحقاقات المحوددةوباستخدام االفتراضات الحالية، تبل   -122

في المائة سنويا، بدون وجود تغيير في االفتراضوات األخورى، إلوى  5الخصوم، سيؤدي معدل تضخم للتكاليف الطبية نسبته 

دوالر أمريكي لليوورو،  0.222مليون دوالر أمريكي. ويؤدي سعر صرف قدره  221.2 قدرها التزامات استحقاقات محددة

مليوون دوالر أمريكوي. ويوؤدي  020.2قودرها  التزامات استحقاقات محددةبدون وجود تغيير في االفتراضات األخرى، إلى 

قوودرها  ت اسووتحقاقات محووددةالتزامووا فووي المائووة، بوودون وجووود تغييوور فووي االفتراضووات األخوورى، إلووى 2.0سووعر حسووم نسووبته 

 مليون دوالر أمريكي. 272.2

مليوون دوالر أمريكوي. ووفقوا لتحليول  22.7قودرها  2100وباستخدام االفتراضات الحالية، ستكون تكاليف الخدموة فوي عوام  -123

سونويا، بودون وجوود تغييور فوي االفتراضوات فوي المائوة  5حساسية التكواليف، سويؤدي معودل تضوخم للتكواليف الطبيوة نسوبته 

دوالر أمريكوي لليوورو،  0.222مليون دوالر أمريكي. ويؤدي سعر صرف قودره  02.2األخرى، إلى تكاليف خدمة تساوي 

مليون دوالر أمريكي. ويوؤدي سوعر حسوم نسوبته  22بدون وجود تغيير في االفتراضات األخرى، إلى تكاليف خدمة تساوي 

 .مليون دوالر أمريكي 02.5تكاليف خدمة قدرها  بدون وجود تغيير في االفتراضات األخرى، إلىفي المائة،  2.0

 3103التكاليف المتوقعة خالل  3-00-5-6

مليون دوالر أمريكوي، وقود ُحودد هوذا المبلو   01.7في نظم االستحقاقات المحددة  2100المتوقعة في  البرنامجتبل  مساهمة  -124

 على أساس مدفوعات االستحقاقات المحددة لتلك السنة.

 الصندوي المشترا للمعاشات التقاعدية لموففي األمم المتحدة 2-00-2

تواريوا للصوندوي علوى األقول مورة كول ينص النظام األساسي لصندوي المعاشات على أن يجوري مجلوس المعاشوات تقييموا اك -125

وتم لت ممارسة صندوي المعاشات في إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام  استشاري اكتواري.ثالث سنوات بواسطة 
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الحاليووة صووول األمووا إذا كانووت . والغوورض الرئيسووي موون التقيوويم االكتووواري هووو تحديوود طريقووة حاصوول المجموعووة المفتوحووة

 ه.تكفي لتغطية التزاماتبلية لصندوي المعاشات والتقديرية المستق

حددتوه الجمعيوة العاموة لةموم المتحودة الوذي معودل اللوه ب ةالمالي نحو الصندوي من المساهمة المقودر البرنامجيتألف التزام و -126

فوي أي مودفوعات مون العجوز  ةحصو( إلى جانو  أي ألعضاءللمنظمات افي المائة  05.2في المائة للمشتركين و 7.1)حاليا 

وال تسودد مودفوعات العجوز االكتوواري هوذه إال فوي  من النظوام األساسوي لصوندوي المعاشوات. 22االكتواري بموج  المادة 

 ا، وذلك بعد أن تقورر وجوود حاجوة لمودفوعات العجوز االكتوواري اسوتناد22حال تطبيق الجمعية العامة لةمم المتحدة للمادة 

تاريخ التقييم. وفي هذه الحالة، يتعين علوى كول منظموة عضوو أن تسواهم في لى تقدير للكفاية االكتوارية لصندوي المعاشات إ

 .في تغطية العجز بمبل  يتناس  ما مجموع مساهمات كل منها خالل فترة ال الث سنوات التي تسبق تاريخ التقييم

فووي المائووة  0.27. وأفهوور التقيوويم عجووزا اكتواريووا نسووبته 2100ديسوومبر/كانون األول  00قيوويم اكتووواري فووي وأجووري آخوور ت -127

، مموا يعنوي ضومنا أن معودل المسواهمة األجور الوداخل فوي حسواب المعواش التقاعودي( مون 2111في المائة في تقيويم  1.02)

األجوور الووداخل فووي فووي المائووة موون  25.57نسووبته  2100ديسوومبر/كانون األول  00النظووري المطلوووب لتحقيووق التوووازن فووي 

في المائوة. ويعوزى العجوز االكتوواري أساسوا إلوى عائودات  20.7، مقارنة بالمساهمة الحالية البالغة حساب المعاش التقاعدي

 االست مار األقل من المتوقعة في السنوات األخيرة.

، كان المعدل الممول من األصول االكتوارية إلى الخصوم االكتوارية، بافتراض عودم 2100ل ديسمبر/كانون األو 00وفي  -128

 (. وكووان المعوودل الممووول2111فووي المائووة فوي تقيوويم  021فووي المائووة ) 001إدخوال تعووديالت علووى المعاشووات فووي المسوتقبل، 

 على نظام المعاشات في االعتبار. ( عندما وضعت التعديالت الحالية2111في المائة في تقييم  10في المائة ) 22

ديسووومبر/كانون  00إلوووى أنوووه ال توجووود حاجوووة، حتوووى   كتوارياالستشاري وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوي، خلص اال -129

من النظام األساسي لصندوي المعاشوات نظورا ألن القيموة  22لمادة بموج  امدفوعات العجز االكتواري ، إلى 2100األول 

االكتوارية للصندوي تتجاوز القيمة االكتوارية لجميا الخصوم المستحقة في إطار الصوندوي. وباإلضوافة إلوى ذلوك، تتجواوز 

هوذا التقريور، لوم  القيمة السوقية لةصول أيضا القيمة االكتوارية لجميا الخصوم المستحقة حتى تواريخ التقيويم. ووقوت إعوداد

وقت التقيويم  األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي. وسيجري استعراض 22تكن الجمعية العامة قد طبقت أحكام المادة 

 .2100ديسمبر/كانون األول  00االكتواري المقبل في 

التاسعة والخمسين المقودم إلوى الجمعيوة العاموة إلوى  دورتهعن  ، أشار صندوي المعاشات في تقريره2102وفي يوليو/تموز  -130

سونة إلوى خفو  كبيور فوي  25أنه من المتوقا أن تؤدي الزيادة في سن التقاعد الطبيعي للمشاركين الجدد في الصوندوي إلوى 

، أذنوت 2102ول في المائة. وفي ديسومبر/كانون األ 0.27العجز ومن المحتمل أن تغطي نصف العجز الحالي البالغة نسبته 

سوونة  25بزيووادة سوون التقاعوود إلووى  لصووندوي المشووترا للمعاشووات التقاعديووة لموووففي األمووم المتحوودةمجلووس االجمعيووة العامووة ل

، موا لوم تتخوذ الجمعيوة 2102يناير/كانون ال واني  0للمشاركين الجدد في الصندوي، على أن يسري التعديل في موعد أقصاه 

 بلة في السن اإللزامي لنهاية الخدمة.العامة قرارا بشأن زيادة مقا

مليوون دوالر أمريكوي  21.2مليوون دوالر أمريكوي ) 20.1مساهمات المدفوعة لصوندوي المعاشوات ال، بلغت 2102وخالل  -131

 مليون دوالر أمريكي. 20.0فهي  2100(. أما المساهمات المتوقعة لعام 2100في 

للصوندوي المشوترا للمعاشوات التقاعديوة مراجعوة سونوية للكشووف الماليوة  مجلس مراجعوي حسوابات األموم المتحودةويجري  -132

بشوأن المراجعوة كول سونة. ويصودر صوندوي المعاشوات لمعاشوات اصوندوي مجلوس ويقدم تقريرا إلوى لموففي األمم المتحدة 
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االطووووالع عليهووووا بزيووووارة موقووووا صووووندوي المعاشووووات علووووى اإلنترنووووت فووووي  تقووووارير فصوووولية بشووووأن اسووووت ماراته ويمكوووون

www.unjspf.org  . 

 ترتيبات الضمان االجتماعي للموففين الخاضعين لعقود الخدمة 2-00-7

الخاضووعين لعقوود الخدموة علووى أسواس الشوروط واألعووراف المحليوة. غيوور أن  البرناامجيحوّق الضومان االجتموواعي لمووففي  -133

لم يضا أية ترتيبات عالمية للضمان االجتمواعي بموجو  عقوود الخدموة. ويمكون الحصوول علوى ترتيبوات الضومان  البرنامج

دي لنظوام يتبعووه االجتمواعي إموا عون طريوق النظوام الووطني للضومان االجتموواعي أو الونظم المحليوة الخاصوة أو كتعووي  نقو

مون شوروط  اأساسوي االموفف نفسه. ويعتبر توفير ضمان اجتماعي مناس  بموا يتماشوى موا تشوريعات العمول المحليوة شورط

وال يغطويهم النظاموان األساسويان واإلداريوان لمووففي  البرناامجعقد الخدمة. وال يـُعتبر موففو العقود الخاصة من مووففي 

 األمم المتحدة. منظمة األغذية والزراعة ولموففي

 : القرض الطويل األجل32-2المذكرة 

 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 5.8 5.8 طويل األجلالمن القرض  جاريالجزء ال

 107.1 101.2 طويل األجل الالقرض 

 112.9 107.0 القرض الطويل األجل 

 

بشووأن نظووام لتقووديم المسوواعدة  البرنااامج، تووم التوصوول إلووى اتفوواي بووين أحوود كبووار المووانحين و2111األول فووي ديسوومبر/كانون  -134

مليون دوالر أمريكوي، استوـُخدم  022.0 بمقدارالغذائية لمشروعين قطريين. وبموج  النظام هذا، قدم المانح مساهمة نقدية 

   قرض طويل األجل من وكالة حكومية في البلد المانح.ماليين دوالر أمريكي لشراء سلا غذائية بموج 012مبل   امنه

علوى الرصويد  افوي المائوة سونوي 0للسونوات العشور األولوى و افوي المائوة سونوي 2سونة بفائودة نسوبتها  01ويسدد القرض على  -135

مليوون دوالر  5.0ا من أصل القرض بما قيمته المتناقص كل سنة بعد ذلك. ويشمل الجزء الجاري الطويل األجل مبلغا سنوي

مليون دوالر أمريكي باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية. ويـُحتف  باسوت مارات فوي أوراي  1.5أمريكي، وتكلفة استهالا قدرها 

( المشوتراة 2-2( )المذكرة STRIPSاالتجار المنفصل بالفائدة واألصل المسجلين لةوراي المالية لخزانة الواليات المتحدة )

 012لتسوديد قيموة الفائودة واألصول لقورض السولا الغذائيوة البوال   2100حتى استحقاقها في موعد ال يتجاوز عام  2110في 

 ماليين دوالر أمريكي.

ديسوومبر/كانون األول  00ي فووي المائووة. وفوو 2.22ويظهوور القوورض بالتكلفووة المسووتهلكة باسووتخدام سووعر الفائوودة الفعلووي البووال   -136

ديسومبر/كانون  00مليوون دوالر أمريكوي فوي  002.1مليون دوالر أمريكي ) 017.1، بل  مجموع التكلفة المستهلكة 2102

 مليون دوالر أمريكي.  0.2( وبلغت الفائدة المسددة عن كل سنة 2100األول 

ديسومبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكوي فوي  2.7مليون دوالر أمريكي ) 2.2 الفائدةت ، بل  مجموع نفقا2102وفي  -137

مليون دوالر أمريكي منوه الفائودة السونوية المسوتحقة الودفا فوي  0.2(، وهو ما ينعكس في كشف األداء المالي، ويم ل 2100

الناتجوة عون إثبوات القورض الطويول األجول بقيمتوه مليون دوالر أمريكي منه التكلفة المستهلكة  1.2، وتم ل 2102مايو/أيار 

 الحالية الصافية.

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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مليووون دوالر أمريكووي خووالل العووام تحووت بنوود أنشووطة  0.2وفووي كشووف التوودفقات النقديووة، تظهوور الفائوودة المدفوعووة بمووا قيمتووه  -138

 والر أمريكي تحت بند األنشطة التشغيلية.دمليون  1.2التمويل، بينما تظهر الفائدة المستهلكة البالغة 

 : األدوات المالية 31-2المذكرة 

 طبيعة األدوات المالية  2-00-0

تفاصيل أبرز الطري والسياسات المحاسبية المعتمدة، بما في ذلك معايير اإلثبات والشوط ، واألسواس الوذي  0تبين المذكرة  -139

 تقوم عليه القياسات وكذلك الذي ت بت به المكاس  والخسائر المتعلقة بكل فئة من األصول والخصوم المالية. 

 في الفئات التالية:  للبرنامجة األصول المالي -140

 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 986.5 829.3 األصول المالية بالقيمة العادلة في إطار الفائ  أو العجز

 88.3 84.6 االست مارات المحتف  بها حتى أجل االستحقاي 

 433.5 2 360.2 2 القروض والمبال  المستحقة القب  

 202.6 274.3 األصول المالية المتاحة للبيا 

 710.9 3 548.4 3 المجموع الفرعي 

 081.5 1 997.0 أصول غير مالية

 792.4 4 545.4 4 المجموع 

 تحدد جميا الخصوم المالية المادية بتكلفة االستهالا.  -141

 مخاطر االئتمانات  2-00-2

إلدارة المخواطر تحود مون مبلو  التعورض  البرناامججيودا، كموا أن سياسوة  اموزعوة توزيعو البرناامجالمخاطر االئتمانية لودى  -142

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

 .AA-، بينما كانت النوعية االئتمانية لالست مارات الطويلة األجل +AAنفة ضمن فئة ـل مصـصيرة األجـمارات القلالست 

تقلل المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة المرتبطة بالنقدية ومعادالت النقد إلى الحد األدنى بصورة كبيورة مون خوالل التأكود  -143

هوذه األصوول الماليوة توضوا فوي صوناديق األسوواي التوي تتسوم بدرجوة عاليوة مون السويولة والتنووع وتتمتوا بتصونيف  من أن

و/أو لدى المؤسسات المالية الكبرى التي حصلت على درجوات تصونيفية قويوة فوي مجوال االسوت مار مون قبول  AAAائتماني 

 الئتمانية. وكالة التصنيف األولية و/أو األطراف األخرى ذات الجدارة ا

تفاصوويل  0-2تتووألف المسوواهمات المسووتحقة القووب  أساسووا موون المبووال  المسووتحقة موون الوودول ذات السوويادة. وتشوور  المووذكرة  -144

 المساهمات المستحقة القب  بما في ذلك مخصصات االنخفاض في إيرادات المساهمات والحسابات المشكوا فيها. 

 مخاطر أسعار الفائدة  2-00-0

 لمخوووواطر أسووووعار الفائوووودة علووووى االسووووت مارات القصوووويرة األجوووول والسووووندات الطويلووووة األجوووول. ففووووي البرنااااامجيتعوووورض  -145

فوي  0.20وفوي المائوة  1.57، بلغت أسعار الفائودة الفعليوة لهواتين الحوافظتين االسوت ماريتين 2102ديسمبر/كانون األول  00

(. وتشير قياسات حساسوية أسوعار الفائودة 2100في المائة على التوالي في عام  0.20في المائة و 1.72المائة على التوالي )
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فوي المائوة  1.52سونة للسوندات الطويلوة األجول ) 5.21سونة لالسوت مارات القصويرة األجول و 1.17إلى أن المدة الفعليوة هوي 

(. ويسووتخدم موودراء االسووت مار الخووارجيون مشووتقات العائوود 2100ي ديسوومبر/كانون األول فووي المائووة علووى التوووالي فوو 5.01و

 ال ابت في إدارة مخاطر أسعار الفائدة وفقا لمبادئ توجيهية است مارية صارمة. 

 مخاطر النقد األجنبي  2-00-2

مقومووة بالوودوالر ائووة موون النقديووة ومعووادالت النقوود واالسووت مارات فووي الم 22 كانووت، 2102ديسوومبر/كانون األول  00فووي  -146

في  22فكانت نسبة  2100ديسمبر/كانون األول  00 . أما فيأخرى عمالتبفي المائة  5وفي المائة باليورو  00و ياألمريك

. والهودف الرئيسوي مون الحيوازات بعموالت فوي المائوة بعموالت أخورى 2و في المائوة بواليورو 01األمريكي و بالدوالرالمائة 

فوي المائوة مون المسواهمات المسوتحقة  51 ف ن نسوبةغير الدوالر األمريكي هو دعم األنشطة التشغيلية. وباإلضافة إلى ذلك، 

 ،بعموالت أخورىفوي المائوة  21بالجنيه االسترليني وفي المائة  7في المائة باليورو و 02بالدوالر األمريكي ومقومة القب  

 الووذي يم وول العملووة األسوواسفووي المائووة بالوودوالر األمريكووي  21كانووت نسووبة  2100ديسوومبر/كانون األول  00 فوويأنووه  اعلموو

 في المائة بعمالت أخرى. 02وفي المائة بالجنيه االسترليني  2وفي المائة باليورو  00و

تستخدم العقود ا جلة للنقد األجنبي على سبيل التحوط لمخاطر تقل  أسعار صرف اليورو مقابل الودوالر األمريكوي، والتوي  -147

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

عقودا بخسوارة متحققوة  02، جورت تسووية 2102ديسومبر/كانون األول  00فوي  . وخوالل السونة المنتهيوة2112السنوية لعوام 

بخسوارة  2100ديسومبر/كانون األول  00عقودا خوالل السونة المنتهيوة فوي  02مليون دوالر أمريكي )تمت تسووية  1.0بلغت 

أبورم فوي  2100م ة تحووط جديودة فوي عوااسوتراتيجيمليوون دوالر أمريكوي(. وباإلضوافة إلوى ذلوك، نفوذت  0.1متحققة بلغوت 

يورو شهريا بسعر صورف ثابوت. وفوي  ماليين 2.1من عقود صرف العملة األجنبية لشراء  عقدا آجال 02 البرنامجإطارها 

غيوور مكاسوو  دوالر أمريكووي و مليووون 12.2، بلغووت القيمووة االسوومية للعقووود االثنووي عشوور 2102ديسوومبر/كانون األول  00

. وتُوودرج الخسووائر 2102ديسوومبر/كانون األول  00باسووتخدام معوودل آجوول فووي مليووون دوالر أمريكووي  2.2متحققووة قوودرها 

 المتحققة وغير المتحققة في فروي سعر النقد األجنبي وتعرض في كشف األداء المالي.

 مخاطر األسعار 2-00-5

أيضوا لمخواطر أسوعار السووي مون خوالل األسوهم التوي يحوتف  بهوا كجوزء مون اسوت ماراته الطويلوة األجول.  البرنامجيتعرض  -148

المؤشر العوالمي لجميوا البلودان لودى شوركة مورغوان سوتانلي كابيتوال إنترناشويونال في األسهم  البرنامجوتتعق  است مارات 

 وهو مؤشر ألسهم جميا أسواي العالم.
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 أرصدة الصناديق واالحتياطيات  34-2المذكرة 

 3103  

 

صناديق الفئات 

 البرنامجية

 )رصيد الصندوق(

حسابات األمانة 

والعمليات 

الثنائية )رصيد 

 الصندوق(

 الحساب العام والحسابات الخاصة
 3100 المجموع

 االحتياطيات )رصيد الصندوق(

  بماليين الدوالرات األمريكية 

 094.1 4 787.5 3 237.3 389.3 324.9 836.0 2 3103 الثاني يناير/كانون 0 في االفتتاحي الرصيد

 (280.7) (184.3) - 388.0 44.8 (617.1) السنة في الفائض/)العجز(

 813.4 3  603.2 3 237.3 777.3 369.7 218.9 2 الفرعي المجموع

       السنة: في خالل التحركات
 - - (125.2) - - 125.2 للمشاريا المقدمة السلف

 - - 81.6 - - (81.6) المشاريا من المسددة المبال 

 - - (21.6) 21.6 - - التنفيذي للمجلس المعتمدة اتالمخصص

 - - 3.5 (3.5) - - مدفوعات سداد مخصصات المجلس التنفيذي غير المنفقة

 - - 91.0 (91.0) - - الموارد تجديد

 دعم نفقات على المباشرة غير الدعم تكاليف إيرادات فائ 

 - - 6.5 (6.5) - - واإلدارة البرامج

 - - - (373.3) - 373.3 الصناديق بين النقل عمليات

 الطويلة االست مارات على )خسائر( المتحققة غير المكاس 

 األجل
- - 21.1 - 21.1 (25.9) 

 (25.9) 21.1 35.8 (431.6) - 416.9 السنة خالل التحركات مجموع

 787.5 3  624.3 3 273.1 345.7 369.7 635.8 2  3103 األول ديسمبر/كانون 30 في الختامي الرصيد

 

التشوغيلية فوي  البرناامجتم ل أرصدة الصناديق الجزء غيور المنفوق مون المسواهمات التوي توجوه لالسوتخدام لتلبيوة احتياجوات  -149

 بعد اقتطاع جميا الخصوم. البرنامجفي أصول  البرنامجالمستقبل. وهذه فوائد متبقية لدى 

توجوود مسوواهمات نقديووة موون المووانحين، وهووذه المسوواهمات تخصووص وقووت تأكيوودها لفئووة برنامجيووة محووددة أو مشوواريا ثنائيووة.  -150

همات متعووددة األطووراف وصووناديق غيوور مخصصووة ويوورد بيانهووا فووي إطووار الحسوواب العووام. واعتبوورت هووذه المسوواهمات مسووا

 أو المشاريا ال نائية المناسبة.  وعندما تخصص هذه المساهمات لمشاريا محددة ف ن النفقات الناجمة ترد في الفئة البرنامجية

 التي توجه بصفة خاصة إلى حساب االستجابة العاجلة.  يم ل تجديد الموارد مساهمات المانحين -151

 3103 

 3100 المجموع 3-04-3 3-04-3 3-04-0 

 

االحتياطي 

 التشغيلي

حساب االستجابة 

 العاجلة

حساب تسوية دعم البرامج 

 واإلدارة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 259.4 237.3 114.4 30.0 92.9 3103 الثاني يناير/كانون 0 في االفتتاحي الرصيد

 (166.3) (125.2) - (125.2) - للمشاريا المقدمة السلف

 135.1 81.6 - 81.6 - المشاريا من المسددة المبال 

 (28.8) (21.6) (21.6) - - مخصصات اعتمدها المجلس 

مدفوعات سداد مخصصات المجلس التنفيذي غير 
 13.7 3.5 3.5 - - المنفقة

 40.1 91.0 - 91.0 - الموارد تجديد

 نفقات على المباشرة غير الدعم تكاليف إيرادات فائ 

 واإلدارة البرامج دعم
- - 6.5 6.5 (15.9) 

 237.3 273.1 102.8 77.4 92.9 3103 األول ديسمبر/كانون 30 في الختامي الرصيد
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 البرنامجيـُنشح المجلس االحتياطيات كتسهيالت لتمويل الصناديق و/أو لتمويل أنشطة معينة في فروف خاصة. وكان لدى  -152

وحسواب تسووية دعوم  (2( حساب االسوتجابة العاجلوة؛ 2( االحتياطي التشغيلي؛ 0احتياطيات نشطة:  ثالثة 2102خالل عام 

 البرامج واإلدارة. 

 وتُحّمل التحركات في االحتياطيات بشكل مباشر على حسابات االحتياطيات. -153

 االحتياطي التشغيلي  2-02-0

ضومان اسوتمرارية العمليوات فوي حوال التعورض لونقص لمن النظام المالي باالحتفواف باحتيواطي تشوغيلي  5-01تقضي المادة  -154

مليوون دوالر أمريكوي. وفوي نوفمبر/تشورين  57وقد أنشح االحتياطي التشغيلي فوي البدايوة عنود مسوتوى مؤقت في الموارد. 

مليون دوالر أمريكي نتيجة لنقل احتياطي اعتماد سلف تكاليف الودعم المباشورة  12.1ارتفا هذا المستوى إلى  2101ال اني 

لسوولف. ويسووتخدم االحتيوواطي التشووغيلي إلدارة المخوواطر بهوودف إنشوواء احتيوواطي واحوود للتمويوول با إلووى االحتيوواطي التشووغيلي

مليووون دوالر  557مليووون دوالر أمريكووي إلووى  021المرتبطووة بمرفووق تمويوول رأس المووال العاموول، الووذي تمووت زيادتووه موون 

 .2101أمريكي في الدورة العادية ال انية للمجلس لعام 

 12.1ديسومبر/كانون األول عنود  00وفل الرصيد في الحتياطي التشغيلي هناا أي تحرا في الم يكن ، 2102وخالل عام  -155

 .مليون دوالر أمريكي

 حساب االستجابة العاجلة 2-02-2

ات الطارئوة لشوراء من االسوتجابة بسورعة لالحتياجو البرنامجأنشح حساب االستجابة العاجلة كحساب للموارد المرنة يمكـِّن  -156

 السلا الغذائية والمواد غير الغذائية وتكاليف التسليم. 

هووا مشوواريا بلوو  مجموعإلووى مليووون دوالر أمريكووي لتجديوود موووارده. وقوودمت سوولف  10.1تلقووى الحسوواب  ،2102وفووي عووام  -157

 00مليوووون دوالر أمريكوووي. وفوووي  20.2 المشووواريا إلوووىووصووولت إعوووادة المووودفوعات مووون مليوووون دوالر أمريكوووي  025.2

المسوتوى أعلوى بشوكل طفيوف مون مليون دوالر أمريكوي مموا يعتبور  77.2بل  رصيد الحساب  ،2102ديسمبر/كانون األول 

مليون دوالر أمريكي. وبل  مجموع السلف المسوتحقة علوى المشواريا المقدموة مون الحسواب فوي  71المستهدف المحدد بمبل  

 (. 2100مليون دوالر أمريكي في عام  225.1مليون دوالر أمريكي ) 011.5ما يعادل  2102سمبر/كانون األول دي 00

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 2-02-0

م المباشورة وتكواليف دعوم يم ل حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة احتياطيا أنشح لتسجيل أية فروي بين عائود تكواليف الودع -158

 البرامج واإلدارة خالل الفترة المالية. 

فووي تخطووة ، علووى اسووت مارات غيوور متكووررة 2100 ال وواني/تشوورين نوفمبرفووي دورتووه العاديووة ال انيووة فووي  ،ووافووق المجلووس -159

مون من أجل تكنولوجيا المعلومات، والمساءلة، وإدارة المخواطر الماليوة، والتودري  ت 2102-2102لفدارة للفترة لبرنامج ا

 مبلووو  مليوووون دوالر أمريكوووي، منهوووا 22.2( بموووا مجموعوووه EB.2/4/2011)القووورار  حسووواب تسووووية دعوووم البووورامج واإلدارة

  .2102في عام خصص مليون دوالر  20.2ومبل   2100 عام مليون دوالر خصص في 1.2

مليوون دوالر  0.5مبلو   2102عوام  أعيد إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة فيمن النظام المالي،  1-1عمال بالمادة و -160

حسواب فوي هوذا الالمجلس قد وافق على تخصيصوها مون المتصلة بالمخصصات التي كان أمريكي من األرصدة غير المنفقة 

 الفترات السابقة.
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مليووون دوالر  2.5والبووال  فووي عائوود تكوواليف الوودعم غيوور المباشوورة علووى نفقووات دعووم البوورامج واإلدارة  الفووائ وتووم تحويوول  -161

 ووصول(. 2100فوي  عجوزمليوون دوالر أمريكوي  05.1) 2102فوي عوام أمريكي إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

مليوون دوالر أمريكوي. وعلوى  012.2إلوى  2102ديسومبر/كانون األول  00في البرامج واإلدارة رصيد حساب تسوية دعم 

(، خف  هذا الرصيد في أوائل عام EB.2/3/2012)القرار ( 2105-2100)لفدارة  البرنامجالنحو الموافق عليه في خطة 

أمريكوي تسوتخدم للتغييورات التنظيميوة وصوندوي مليون دوالر  21باست مارات إضافية لدعم البرامج واإلدارة قدرها  2100

 انتقالي لتوفير المرونة في إدارة تغييرات الموففين.

 : اإليرادات1المذكرة 

  

3103 3100   

 )بماليين الدوالرات األمريكية(  

    

   النقدية المساهمات 0-0

 804.5 2 194.0 3 المباشرة التكاليف في المساهمات 

 235.8 255.0 المباشرة غير الدعم تكاليف في المساهمات 

 040.3 3 449.0 3  الفرعي المجموع 

   منه: امطروح 

 (61.3) (111.0) المساهمات إيراد وانخفاض والبرمجة األموال إعادة 

 979.0 2 338.0 3 النقدية المساهمات مجموع 

    

   العينية المساهمات 0-2

 587.8 681.1 بالسلا العينية المساهمات 

 34.6 29.1 بالخدمات العينية المساهمات 

 622.4 710.2  الفرعي المجموع 

   إليه منه/مضافا امطروح 

 (4.9) (3.9) المساهمات إيرادات زيادة/)انخفاض( 

 617.5 706.3  العينية المساهمات مجموع 

    

 (0.5) 42.6 العمالت صرف أسعار فروق 0-0

    

   االستثماراتعائد  0-2

 0.9 (5.3) صافي المكاس )الخسائر( المتحققة من االست مارات 

 1.4 4.7 صافي المكاس  غير المتحققة من االست مارات 

 25.2 24.6 عائد الفوائد  

 27.5 24.0 مجموع عائد االستثمارات  

    

   أخرى إيرادات 0-5

 89.3 78.6 توفير السلع والخدماتمن  المحققة اإليرادات 

 23.3 21.9 إيرادات متنوعة 

 112.6 100.5 مجموع اإليرادات األخرى 

    

 736.1 3 211.4 4 اإليرادات مجموع 

    

   

تووتم تسوووية إيوورادات المسوواهمات وفقووا لتغيوورات مسووتوى االعتمووادات المخصصووة لتعوووي  انخفوواض إيوورادات المسوواهمات  -162

(. وتحووودد المبوووال  الفعليوووة المعوووادة 01-2( ومسوووتوى مخصصوووات إعوووادة األمووووال إلوووى الموووانحين )الموووذكرة 0-2)الموووذكرة 

 مات. واالنخفاضات في إيرادات المساهمات بحس  كل مساهمة من المساه
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 وتم ل المساهمات العينية مساهمات مؤكدة بسلا غذائية أو خدمات خالل السنة. -163

( هوي 2100في السنوات القادمة )ما أرقام مقارنة لعام ستُستخدم وتم ل موارد  2102وإيرادات المساهمات الم بتة في عام  -164

 النحو التالي: على

 تطبق على السنوات  

 
 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012

 بماليين الدوالرات األمريكية  

في  المثبتةإيراد مساهمة السنوات القادمة 

 306.6 2.1 51.2 74.7 178.6 - 3103عام 

في  المثبتةإيراد مساهمة السنوات القادمة 

 3100عام 

 

 

92.2 85.3 72.5 2.0 - 252.0 

 

مليوون دوالر أمريكوي تحقوق  72.2مليون دوالر أمريكوي، منوه  011.5األخرى بل  مجموع اإليرادات ، 2102وخالل عام  -165

مليوووون دوالر  20.1( و2100ديسووومبر/كانون األول  00مليوووون دوالر أمريكوووي فوووي  21.0مووون تووووفير السووولا والخووودمات )

(. واشوتملت اإليورادات 2100ديسومبر/كانون األول  00مليوون دوالر أمريكوي فوي  20.0المتنوعوة )امريكي من اإليورادات 

التي تحققت من توفير السلا والخدمات أساسا على عمليوات النقول الجووي وتووفير السولا والخودمات مون قبول مسوتودع األموم 

يورادات المتنوعوة المبوال  المحصولة مون وشملت اإل كت  الدعم الميداني في حاالت الطوارئ.المتحدة لالستجابة اإلنسانية وم

  بيا السلا التالفة والممتلكات األخرى غير القابلة لفصال .



55 WFP/EB.A/2013/6-A/1 

 

 : النفقات4المذكرة  166

   3103 

 

3100 

    

 )بماليين الدوالرات األمريكية(   

    

 120.7 191.8 النقدية والقسائم الموزعة 2-0

    

 061.2 2  264.6 2 السلع الغذائية الموزعة  2-2

    

 532.9 602.5 التوزيع والخدمات المتصلة به 2-0

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى 2-2

 571.0 574.6 والمحليون الدوليون الموففون 

 39.3 43.1 االستشاريون الخبراء 

 5.2 4.3 المتحدة األمم متطوعو 

 46.0 52.2 المؤقتون الموففون 

 18.9 17.2 األخرى الموففين تكاليف 

 680.4 691.4 األخرى الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية 2-5

 8.9 8.8 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا 

 77.6 87.2 المعدات 

 35.8 30.5 المستهلكة والمواد المكتبية اإلمدادات 

 6.3 10.3  المرافق 

 19.5 19.9 الجارية والتكاليف المركبات صيانة 

 148.1 156.7 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستهلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخرى 2-2

 148.4 154.9 الجوية العمليات 

 14.5 12.5 عليها المتعاقد للخدمات األخرى المباشرة التشغيل تكاليف 

 140.4 135.6 عليها متعاقد أخرى خدمات 

 26.5 30.8 والمعلومات االتصاالت بتكنولوجيا المتصلة الخدمات 

 31.0 34.7 األخرى والخدمات األمن 

 26.4 21.2 اإليجارات 

 387.2 389.7 مجموع الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخرى 

    

 2.7 2.6 تكاليف التمويل 2-7

    

 37.1 43.8 المستهلكات 2-2

    

   أخرى نفقات 2-1

 3.8 4.7 الصيانة خدمات 

 12.4 11.7 التأمين 

 3.3 2.9 اإليداع وجهة االست مارات مدير المصرفية/رسوم الرسوم 

 6.2 13.4 والتلف فيها المشكوا الحسابات 

 19.0 17.7 واالجتماعات التدري  

 1.8 2.2 أخرى بنود 

 46.5 52.6 األخرى النفقات مجموع 

    

 016.8 4  395.7 4 مجموع النفقات 
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 00 فووي مليووون دوالر 021.7مليووون دوالر أمريكووي ) 010.2، بلغووت قيمووة النقديووة والخسووائر الموزعووة 2102فووي عووام  -167

 (.2100ديسمبر/كانون األول 

 مليون دوالر أمريكي على النحوو الووارد 2 222.2، بلغت قيمة السلا الغذائية والمواد غير الغذائية الموزعة 2102في عام  -168

 (.  2100ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  2 120.2في كشف األداء المالي )

السولا والبلود  البرناامجوتشمل السلا الغذائية الموزعة، تكلفة السلا والنقل والتكواليف المتصولة بوه بوين البلود الوذي يسوتلم فيوه  -169

 مليوووون دوالر أمريكوووي  02.0ة السووولا الموزعوووة، الخسوووائر بعووود التوريووود التوووي بلغوووت قيمتهوووا المسوووتفيد. كموووا تشووومل تكلفووو

دوالر أمريكي ماليين 1.1)
(3) 

 (.1)المذكرة  (2100ديسمبر/كانون األول  00في 

ال كانوت ، المتعواونين الشوركاءتسجيل النفقات عند تسليم األغذية إلوى التي تنص على  للبرنامجالسياسات المحاسبية وعمال ب -170

 (متوري طن 072.202) أمريكي مليون دوالر 002.1 قيمتهاسلا غذائية  ،2102ديسمبر/كانون األول  00 في، تزال هناا

 (.2100األول ديسمبر/كانون  00( في متري طن 051.270) أمريكي ليون دوالرم 12.2) لم توزع بعد على المستفيدين

 ويم ل التوزيا والخدمات المتصلة به تكلفة نقل السلا داخل البلد حتى التوزيا النهائي وبما يشمل التوزيا النهائي.  -171

راء االستشواريين، وعقوود الخدموة. وتشوومل ، والخبوالبرناامجوتتعلوق األجوور، والمرتبوات، واسوتحقاقات المووففين بمووففي  -172

 تكاليف الموففين األخرى سفر الموففين واالستشاريين والتدري  وحلقات عمل الموففين والحوافز.

سوتخدمة فوي وتم ل اإلمدادات والموواد االسوتهالكية وغيرهوا مون التكواليف الجاريوة المسوتخدمة تكواليف السولا والخودمات الم -173

 التنفيذ المباشر للمشاريا وإدارتها ودعمها. 

تشمل النفقات األخرى تكاليف صيانة المرافق، والتأمين، والتكاليف األخرى ذات الصلة، ومخصصات الحسابات المشوكوا  -174

 فيها وتلف المخزونات. 

 : كشف التدفقات النقدية5المذكرة 

ال تووـُسّوى التوودفقات النقديووة موون األنشووطة التشووغيلية مووا التبرعووات بالسوولا العينيووة مووا الخوودمات العينيووة ألنهووا ال تووؤثر فووي  -175

 التحركات النقدية. وتسجل التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة االست مارية مخصووما منهوا البنوود التوي يوتم إحاللهوا سوريعا

 والتي تنطوي على مبال  كبيرة وآجال استحقاي قصيرة.

 : كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية6المذكرة 

وكشوفه المالية باستخدام أساس مختلف لكل منهما. ويعد كشف المركز الموالي، وكشوف األداء الموالي،  البرنامجتعد ميزانية  -176

كشف التغيرات في األصول الصافية، وكشف التدفقات النقدية على أساس االستحقاي الكامل باسوتخدام تصونيف يسوتند إلوى و

طبيعة النفقوات فوي بيوان األداء الموالي، بينموا يعود كشوف المقارنوة بوين مبوال  الميزانيوة والمبوال  الفعليوة علوى أسواس محاسوبة 

 االلتزامات.

، يتعين إجراء مطابقوة بوين المبوال  الفعليوة، المعروضوة علوى 22للقطاع العام رقم ووفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي  -177

أساس المقارنة بالميزانية، عندما ال تـُعّد الكشوف المالية على أساس المقارنة، وبين المبال  الفعلية المعروضة فوي الكشووف 

                                                      
 ماليين دوالر أمريكي.  1.1مليون دوالر أمريكي. المبل  الصحيح هو  5.2، ورد مبل  خسائر ما بعد التوزيا على أنه 2100في الكشوف المالية لعام  خطأ طباعي نتيجة 3
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بصورة منفصلة أي فري في األساس والتوقيوت والكيوان. كموا قود يكوون هنواا فوروي فوي الشوكل وفوي  المالية، على أن يحدد

 نظم التصنيف اعتـُمدت ألغراض عرض الكشوف المالية والميزانية.

ية في قسوم المعوالم التحليول الموالي وتحليول ويرد شر  الفروي المادية بين الميزانية األصلية والميزانية النهائية والمبال  الفعل -178

 الميزانية في بيان المدير التنفيذي ويشكل جزءا من هذه الكشوف المالية. 

، توـُعد البرناامجوتحدث فروي أساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عون األسواس المحاسوبي. وفوي حالوة  -179

 ية على أساس االلتزامات بينما تعد الكشوف المالية على أساس االستحقاي.الميزان

وتحوودث فووروي التوقيووت عنوودما تختلووف فتوورة الميزانيووة عوون فتوورة اإلبووالغ المدونووة فووي الكشوووف الماليووة. وال يوجوود فووي حالووة  -180

   الميزانية والمبال  الفعلية.فروي في التوقيت ألغراض المقارنة بين مبال البرنامج

 من الكيان الذي تـُعّد الكشوف المالية عنه. اوتحدث فروي الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزء -181

التصنيف المعتمدة لعرض كشف التدفقات النقدية وكشف المقارنة وتنجم فروي طريقة العرض عن الفروي في الشكل ونظم  -182

 بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية.

وترد فيما يلي المطابقة بين المبال  الفعلية على أساس مقارن في كشف المقارنة بين مبال  الميزانية والمبال  الفعلية )الكشوف  -183

ديسومبر/كانون األول  00ين المبال  الفعلية في كشف التودفقات النقديوة )الكشوف الرابوا( عون السونة المنتهيوة فوي الخامس( وب

2102: 

 3103 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 (061.1 4) - - (061.1 4) المبلغ الفعلي على أساس مقارن )الكشف الخامس(

 5.4 (8.5) 78.1 (64.2) الفروي في األساس

 977.8 3 - - 977.8 3 الفروي في العرض

 (143.2) - - (143.2) الفروي في الكيانات

 (221.1) (8.5) 78.1 (290.7) المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف الرابع(

 

المفتوحوووة، بموووا فيهوووا أوامووور الشوووراء المفتوحوووة وصوووافي التووودفقات النقديوووة مووون األنشوووطة التشوووغيلية، وتعووورض االلتزاموووات  -184

واالست مارية والتمويلية كفروي في األساس. وتبوين اإليورادات والنفقوات غيور المتعلقوة بالصوناديق التوي ال تشوكل جوزءا مون 

لعورض. وفيموا يتعلوق بوالفروي فوي الكيوان، تشوكل حسوابات كشف المقارنة بين مبال  الميزانية والمبوال  الفعليوة كفوروي فوي ا

وتوورد فووي الكشوووف الماليووة علووى الوورغم موون اسووتبعادها موون عمليووة  البرنااامجموون أنشووطة  ااألمانووة والعمليووات ال نائيووة جووزء

 الميزانية، نظرا ألنها تعتبر موارد خارجة عن الميزانية.

( التووي تتضوومن تقسوويما مفصووال 2102-2102لخطووة اإلدارة ) الميزانيووة علووى أسوواس تصوونيف وفيفووي وفقوووتووـُعرض مبووال  ا -185

 للميزانية حس  السنة ألغراض المقارنة أعاله.
  



08 WFP/EB.A/2013/6-A/1 

 

 : اإلبالغ عن الشرائح7المذكرة 

 : بيان المركز المالي بحس. الشرائح3-7المذكرة 

 

 3103 

3100 

 

حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما بين 

 الشرائح

 المجموع

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       األصول

       

847.1 215.1 211.8 -    1 274.0 1 655.9  

1 343.1 241.4 139.4 -    1 723.9 1 625.7  

595.4 97.6 16.9 -    709.9 776.6  

70.6 445.4 7.5 (375.6) 147.9 122.0  

2 856.2 999.5 375.6 (375.6) 3 855.7 4 180.2  

       

40.6 153.5 8.3 -    202.4 199.4  

-    352.7 -    -    352.7 281.1  
80.0 28.1 2.4 -    110.5 100.9  

1.2 22.8 0.1 -    24.1 30.8  

121.8 557.1 10.8 -    689.7 612.2  

2 978.0       1 556.6 386.4 (375.6) 4 545.4 4 792.4  

          
  

          
  

          
  

338.9 445.6 6.3 (375.6) 415.2 535.2  

3.3 0.6 10.4 -    14.3 7.8  

-    19.5 -    -    19.5 
19.9  

-    5.8 -    -    5.8 5.8  

342.2 471.5 16.7 (375.6) 454.8 568.7  

            
-    365.1 -    -    365.1 329.1  

-    101.2 -    -    101.2 107.1  

- 466.3 - - 466.3 436.2  

342.2 937.8 16.7 (375.6) 921.1       1 004.9  

            
2 635.8 618.8 369.7 - 3 624.3  3 787.5  

            

            
2 635.8 345.7 369.7 - 3 351.2 3 550.2  

- 273.1 - - 273.1 237.3  

2 635.8 618.8 369.7 - 3 624.3  3 787.5  

2 836.0 626.6 324.9 - 3 787.5   
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 : بيان األداء المالي بحس. الشرائح2-7المذكرة 

 

 3103 

3100 

 

حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما بين 

 الشرائح

 المجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       
       اإليرادات

 979.0 2 338.0 3 - 177.4 648.1 512.5 2 النقدية المساهمات

 617.5 706.3 - 11.3 42.8 652.2 العينية المساهمات

 (0.5) 42.6 - (1.2) 47.0 (3.2) فروي أسعار الصرف

 27.5 24.0 - 0.5 23.5 - إيرادات االست مارات 

 112.6 100.5 (79.7) - 105.6 74.6 األخرى اإليرادات

 736.1 3 211.4 4 (79.7) 188.0 867.0 236.1 3 اإليرادات مجموع

       

       النفقات

 120.7 191.8 - 1.5 - 190.3 الموزعة والقسائم النقدية

 061.2 2 2,264.6 (14.0) 38.4 22.2 218.0 2 الموزعة الغذائية السلا

 532.9 602.5 (0.2) 3.4 1.4 597.9 به المتصلة والخدمات التوزيا

 الموففين وتكاليف الموففين واستحقاقات والمرتبات األجور

 680.4 691.4 (9.0) 59.2 270.7 370.5  األخرى

 148.1 156.7 (9.5) 11.1 31.9 123.2  األخرى الجارية والتكاليف المستهلكة والمواد اإلمدادات

 387.2 389.7 (26.3) 22.7 113.1 280.2  الخدمات من وغيرها عليها المتعاقد الخدمات

 2.7 2.6 - - 2.6 - التمويل تكاليف

 37.1 43.8 - 0.9 18.1 24.8 االستهالا

 46.5 52.6 (20.7) 6.0 19.0 48.3 أخرى نفقات

 016.8 4 395.7 4 (79.7) 143.2 479.0 853.2 3 النفقات مجموع

 (280.7) (184.3) - 44.8 388.0 (617.1) 3103 عام في العجز

  (280.7) - (77.9) 361.9 (564.7) 3100 عام في الفائض

       

 

 مجتمعوةتعورض وتـعرض النقدية ومعادالت النقد واالست مارات القصويرة األجول كبنوود منفصولة فوي كشوف المركوز الموالي  -186

فوي اإلبوالغ عون والمطابقة بين المبال  الواردة فوي كشوف المركوز الموالي  أدناهاإلبالغ عن الشرائح. ويبين الجدول  تحت بند

 الشرائح. 

 
3103 3100 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

 659.6 438.5 النقدية ومعادالت النقد

 996.3 835.5 االست مارات القصيرة األجل

 655.9 1 274.0 1 مجموع النقدية ومعادالت النقدية واالستثمارات القصيرة األجل

 

فيموا بوين الشورائح وأرصودة نفقوات فوي الكشووف الماليوة.  اوتؤدي بع  األنشطة الداخلية إلى معامالت محاسبية تحقق عائد -187

 للدقة في عرض هذه الكشوف المالية. اوتبين الجداول الواردة أعاله المعامالت فيما بين الشرائح توخي
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 075.2، أسوفرت األنشوطة عون أرصودة فيموا بوين الشورائح بلغوت 2102ديسمبر/كانون األول  00وخالل السنة المنتهية في  -188

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 71.7مليون دوالر أمريكي في كشف المركز المالي 

 2100ديسوومبر/كانون األول  00مليووون دوالر أمريكووي فووي  001.5وموون مجموووع العقووارات والمنشووآت والمعوودات البووال   -189

مليووون دوالر أمريكووي بحيووازات  20.1(، يتعلووق مبلوو  2100ديسوومبر/كانون األول  00مليووون دوالر أمريكووي فووي  011.1)

 (.2100ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  22.2) 2102جديدة مخصوما منها ما تم التخلص منه في عام 

. وتوم تكبود النفقوات اابيووتـُ بـّت المساهمات الموجهوة للعمليوات ولةنشوطة األخورى باعتبارهوا إيورادات عنودما يوتم تأكيودها كت -190

 الحتياجات المشاريا والمستفيدين. ابصورة تدريجية ما الوقت وفق

وتم ل أرصدة حسابات فئات البرامج وحسابات األمانة والعمليات ال نائية الجزء غير المنفوق مون المسواهمات، وهوي ترحوـّل  -191

 التشغيلية في المستقبل. البرنامجالستخدامها في احتياجات 

 : االلتزامات والحاالت الطارئة8المذكرة 

  : االلتزامات3-8المذكرة 

 عقود إيجار العقارات 2-0-0

 

 2012 2011 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   التزامات عقود إيجار العقارات:

 25.2 29.2 أقل من سنة

 28.0 58.8 سنوات 5من سنة إلى 

 11.6 11.1 سنوات 5أك ر من 

 64.8 99.1 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

 

فوي المائوة مون مجمووع االلتزاموات  25كانت عقود إيجار مباني المقر في روما تشوكل  2012ديسمبر/كانون األول  00وفي  -192

فوي  2في المائوة و 26في المائة لفئة عقود اإليجار التي تتراو  مدتها بين سنة واحدة وخمس سنوات ) 54لفئة أقل من سنة و

. ويسووترد البرنااامج(. ويمكوون تجديوود هووذه العقووود بنوواء علووى اختيووار 2011ديسوومبر/كانون األول  00المائووة علووى التوووالي فووي 

 تكاليف إيجار مباني المقر من الحكومة المضيفة.  البرنامج

 االلتزامات األخرى 2-0-2

التزاموات بشوراء سولا غذائيوة، وخودمات نقول، وموواد غيور غذائيوة،  البرنامج، كان لدى 2012ديسمبر/كانون األول  00في  -193

 والتزامات رأسمالية متعاقد عليها ولكنها لم تكن قد سلمت بعد، وهي على النحو التالي: 
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 2012 2011 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 330.4 185.5 السلا الغذائية

 149.9 161.4 نقل السلا الغذائية

 58.0 64.6 الخدمات

 43.0 46.3 المواد غير الغذائية

 10.4 16.0 االلتزامات الرأسمالية

 591.7  473.8 مجموع االلتزامات المفتوحة

 

، المحاسووبة علوى أسوواس االسووتحقاي، موون المعوايير المحاسووبية الدوليووة للقطوواع العوام، وعلووى أسوواس مبوودأ 0المعيووار  وبموجو  -194

التوريد، ال تـُ بـّت التزامات نفقات المستقبل في الكشوف المالية. وسوف تسوى هذه االلتزامات مون الجوزء غيور المنفوق مون 

 صلة.المساهمات بعد تلقي البضائا أو الخدمات ذات ال

 : الخصوم القانونية أو الطارئة واألصول الطارئة2-8المذكرة 

ال توجوود خصوووم ماديووة طارئووة ناشووئة عوون قضووايا أو مطالبووات قانونيووة يمكوون أن تووؤدي إلووى خصوووم كبيوورة تقووا علووى عوواتق  -195

 .البرنامج

 . 2101عام  في التحكيمشأن تتعلق بأصول مادية طارئة نتجت عن صدور قرار بهناا حالة واحدة و -196

في جنوب أفريقيوا.  للبرنامجفي المكت  اإلقليمي  البرنامج، اكتشفت حاالت تدليس قام بها اثنان من موففي 2115وفي عام  -197

جوراءات وكجوزء مون اإل .2112. وبدأت محاكمة جنائية في عام اكي تقريبماليين دوالر أمري 2وقدرت قيمة الخسائر بمبل  

ماليين دوالر  5بتقييد أصول الموففين المعلومة التي تشير البالغات إلى أنها بلغت في قيمتها  اأصدرت النيابة أمرالجنائية 

 .2100ديسمبر/كانون األول  00أمريكي تقريبا في 

ب جراء تحكيم ضد الموففين )المدعى عليهم( بموج  شروط عقود عمول  البرنامجوبالتوازي ما اإلجراءات الجنائية، شرع  -198

هوذا اإلجوراء لكوي ي بوت حقوه فوي المطالبوة باألصوول المقيودة بغو   البرناامجكل منهما السترداد األموال المختلسوة. واتخوذ 

، أصودرت محكموة التحكويم حكموا غيابيوا لصوالح 2101النظر عما ستسفر عنه االجراءات الجنائية. وفي يناير/كانون ال اني 

 باإلضوافةأمريكوي ماليوين دوالر  2في كل الدعاوى المرفوعة منه. وبل  مجموع المبل  الوذي حكموت بوه المحكموة  البرنامج

، بالبرناامجبرفا الحصوانة الخاصوة لةمم المتحدة إلى الفوائد والتكاليف. وبعد قيام األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة 

 ق في جنوب أفريقيا.طبّ يُ للمحكمة العليا في جنوب أفريقيا لتحويل قرار التحكيم إلى أمر قضائي ل اطلب البرنامجقدم 

قضت فيه بتحويل قورار التحكويم إلوى أمور  البرنامج، أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح 2100وفي أكتوبر/تشرين األول  -199

 نهائيا ا ن. الحكموأصبح  قضائي.

، صدر حكم بشأن اإلجراءات الجنائية ب دانة المودعي عليهموا بجميوا تهوم االخوتالس، ومون 2102وفي ديسمبر/كانون األول  -200

شوهرا بعود الحكوم. وال يجوري  02إلى  02أن تنتهي عملية االستئناف في غضون  المنتظرالمتوقا أن يطعنا في الحكم. ومن 

ذات الصولة مون  بموجو  األقسوام البرناامجسيتدخل في تلك المرحلة، الجنائية. وإنفاذ حكم التحكيم إال بعد اختتام اإلجراءات 

 السترداد حقه.قانون منا الجريمة المنظمة 
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 : الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات والمبالغ المشطوبة9المذكرة 

موون النظووام المووالي علووى مووا يلووي: تللموودير التنفيووذي أن يصوودي بصوورف إكراميووات إذا رأى أن فووي ذلووك  0-02توونص المووادة  -201

علوى  2-02. ويبل  المدير التنفيذي المجلس بجميا هذه المدفوعات ما الكشوف المالية.ت كموا تونص الموادة للبرنامجمصلحة 

ل، أن يصدي بشط  الخسائر التي تحققوت فوي األمووال والسولا وغيرهوا مون أن: تللمدير التنفيذي، بعد إجراء التحقيق الشام

 األصول، على أن يقدم بيانا بجميا تلك الخسائر المشطوبة كتابة إلى المراجا الخارجي ما الكشوف المالية.ت

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مدفوعات اإلكراميات والخسائر في المبال  النقدية والسولا الغذائيوة واألصوول األخورى فوي  -202

 .2102عام 

 3103 3100 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 - 0.1 مدفوعات اإلكراميات

 - 0.4 المساهمات المستحقة القبض

 9.0 12.3 الغذائية خسائر السلا

 - 0.4 خسائر المواد غير الغذائية

 1.0 0.6 خسائر في األصول وخسائر نقدية أخرى

   

 باألطنان المترية 

 12,677    16,407 خسائر السلا )الكمية(

وحوواالت الطوووارئ للموووففين الميوودانين. وتتعلووق التكوواليف الطبيووة بمطالبووات تسووديد أساسووا  اإلكراميوواتوتتعلووق موودفوعات  -203

المبال  من الجهوات المانحوة. وحودثت خسوائر السولا الغذائيوة بعود وصوول األغذيوة ذات بشط  المستحقة القب  المساهمات 

 وتتعلوق الخسوائر فوي األصوولالصلة إلى البلود المتلقوي. أموا خسوائر الموواد غيور الغذائيوة، فتتعلوق أساسوا بخسوائر المخوازن. 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة القب  وغيرها مون المبوال  المسوتحقة القوب  مون بشط   اوالخسائر النقدية األخرى أساس

 خدمات.العمالء وموردي ال

رط فيهووا موففووو سوورقة السوولا، والمووواد غيوور الغذائيووة والغذائيووة ومبووال  نقديووة وتووو 2102وتشوومل حوواالت التوودليس فووي عووام  -204

 اأمريكيو ادوالر 02 150، وتوم اسوترداد )اأمريكيو ادوالر 11 500، وكذلك اختالس نقدي بما قيمتوه ثال ةوأطراف  البرنامج

 (.2100في عام 

 : الوضع المالي لألطراف ذات الصلة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين31المذكرة 

 : موظفو اإلدارة الرئيسيون3-31المذكرة 

عدد  األفرادعدد  

 الوظائف

 

 

التعويضات 

وتسوية مقر 

 العمل

 االستحقاقات

 والمزايا

خطتا التقاعد 

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة  مجموع األجور

على 

 االستحقاقات

القروض 

 المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

         

موظفو اإلدارة الرئيسيون في 

3103 7 6 1.1 0.6 0.2 1.9 0.2 - 

موظفو اإلدارة الرئيسيون في 

3100 6 5 1.1 0.5 0.2 1.8 0.2 - 
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، وهوؤالء يتمتعوون بسولطة ومسواعدو المودير التنفيوذي وموففو اإلدارة الرئيسيون هم المدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي -205

 ويتحملون المسؤولية عن ذلك.  البرنامجتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

ويبين الجدول أعاله بالتفصيل عدد وفائف اإلدارة الرئيسية وعدد موففي اإلدارة الذين يشغلوا هذه الوفوائف خوالل السونة.  -206

 دولة عضوا دون تحديد التعيينات بأشخاص. 02ويضم المجلس التنفيذي 

ويشمل مجمل األجر المدفوع لموففي اإلدارة الرئيسيين ما يلوي: صوافي المرتبوات وتسووية مقور العمول والبودالت مون قبيول   -207

واسوتحقاقات نهايوة الخدموة الشخصوية  المتعلقواتبدل التم يل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإعانة اإليجار وتكاليف شحن 

التوأمين مسواهمات ومسواهمات رب العمول فوي دفعوات المعواش التقاعودي واألجل للموففين وغيرها من االستحقاقات طويلة 

 الصحي الحالي.

مؤهلووون للحصووول علووى اسووتحقاقات نهايووة الخدمووة وغيرهووا موون االسووتحقاقات طويلووة األجوول وموففووو اإلدارة الرئيسوويون  -208

ين. واالفتراضوات االكتواريوة المطبقوة لقيواس اسوتحقاقات المووففين هوذه تورد فوي للموففين بنفس مسوتوى المووففين ا خور

يشاركون كأعضاء عاديين في الصندوي المشترا للمعاشات التقاعدية لمووففي  موففو اإلدارة الرئيسيون. و00-2المذكرة 

 األمم المتحدة.

 : موظفو اإلدارة العليا اآلخرون2-31المذكرة 

 
عدد  عدد األفراد 

 الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

 االستحقاقات

 والمزايا

خطتا التقاعد 

 والتأمين الصحي

مجموع 

 األجور

السلف المعلقة 

على 

 االستحقاقات

القروض 

 المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

موظفو اإلدارة العليا اآلخرون 

 - 0.7 7.4 1.0 2.0 4.4 27 31 3103في 

موظفو اإلدارة العليا اآلخرون 

 0.1 0.9 7.6 1.1 1.9 4.6 25 29 3100في 

بالكشوف عون أجورهم  21 للقطواع العوام رقوم باإلضافة إلى موففي اإلدارة الرئيسيين الذين يقضي المعيار المحاسبي الودولي -209

 اتوخيو بالبرناامجوالسلف والقروض التوي يتلقونهوا، يوتم الكشوف أيضوا عون الوضوا الموالي لمووففي اإلدارة العليوا ا خورين 

 للشمول والشفافية. ويدخل في عداد موففي اإلدارة العليا ا خرين المديرون اإلقليميون ومديرو الُشع  في المقر.

ويبين الجدول أعاله بالتفصيل عودد وفوائف اإلدارة العليوا األخورى وعودد مووففي اإلدارة العليوا ا خورين الوذين شوغلوا هوذه  -210

 الوفائف خالل السنة.

مليوون دوالر أمريكوي  1.0، قدمت تعويضات ألفراد مقربين من أسر موففي اإلدارة العليا بلغوت قيمتهوا 2102وخالل عام  -211

 (2101مليون دوالر أمريكي في عام  1.2)

والمقصووود بالسووولف هوووو المووودفوعات المقدموووة علوووى حسوواب االسوووتحقاقات بموجووو  النظوووامين اإلداري واألساسوووي لشوووؤون  -212

 الموففين.

قاهووا موففووو اإلدارة العليووا ا خوورون تلووك القووروض الممنوحووة بموجوو  النظووامين اإلداري والمقصووود بووالقروض التووي يتل -213

واألساسي للموففين، بما في ذلك قروض شراء السيارات وسلف اسوتئجار البيووت والقوروض علوى المرتبوات. وتوـُمنح هوذه 

 القروض بدون فوائد وتـُسترد كمبل  إجمالي أو كأقساط تـُقتطا من المرت .

  .البرنامجوالسلف المقدمة على حساب االستحقاقات متاحة على نطاي واسا لجميا موففي  -214
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 : تسوية االتفاقات مع أطراف ثالثة33المذكرة 

      

 3100   3103 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 10.4   16.3  يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 

 -   0.3   : مخصصات للحسابات المشكوا فيهاتعديالت

  62.4   67.4 اتفاقات جديدة ما أطراف ثال ة في السنة

 16.6 (45.8)  9.8 (57.6) منها: متحصالت/إضافات خالل السنة امطروح

      

  (86.8)   (82.2) أطراف ثال ة أثناء السنةاتفاقات مستحقة الدفا ما 

 (10.4) 76.4  1.1 83.3 الصرف/الخصم خالل السنة: منها امطروح

 16.6   27.5  (5-2اتفاقات أطراف ثال ة مستحقة القب  )المذكرة 
 

 (0.3)   (0.3)  مخصص الحسابات المشكوك فيها

      

 16.3   27.2  ديسمبر/كانون األول 30الرصيد الختامي في 

      

 

بدور الوكيول لتقوديم سولا أو  البرنامجوطرف آخر يقوم فيه  البرنامجبين  اقانون املزم اعقد تاالتفاي ما طرف ثالثتويم ل  -215

خدمات بسعر متفق عليه. وترد المعامالت المتعلقة باتفاقات ما طرف ثالث كبنود مستحقة القب  ومستحقة الدفا في كشوف 

بشوكل متقابول بحيوث تعبور عون بنود االتفاقات ما أطراف ثال ة المسوتحقة القوب  والمسوتحقة السوداد المركز المالي. وتسجل 

 .ةف ثال اطرأة ما الحصيلة الصافي

مون  امسوتحق اصوافي ا، ويـُظهر مبلغو2102ويبين الجدول أعاله تحركات معامالت االتفاقات المبرمة ما أطراف ثال ة خالل  -216

 (.2100ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  02.0مليون دوالر أمريكي ) 27.2الغير قدره 

 : الوقائع الجارية بعد تاريخ اإلبالغ32المذكرة 

. ولم تحدث في تاريخ توقيوا المراجوا الخوارجي علوى هوذه 2102ديسمبر/كانون األول  00هو  البرنامجتاريخ اإلبالغ لدى  -217

الميزانية وتاريخ اإلذن ب صدار الكشوف المالية بما يؤثر الحسابات أية وقائا مادية إيجابية أو سلبية مستحقة بين تاريخ بيان 

 على هذه الكشوف.
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 المراق. المالي والمراجع العام للهند

 

 

 

VINOD  RAI 

 IR/16-2013-2747رقم: 

 2100أبريل/نيسان  5

 

 ،المدير التنفيذيإلى عناية 

 3103الثاني ديسمبر/كانون  30تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي للسنة المنتهية في 

بهذه الرسالة التقرير المشار إليه أعاله راجيا إحالته إلى المجلس التنفيذي. وقود أرسولت جميوا االسوتنتاجات الوواردة فوي  اتجدون مرفق

 التقرير إلى الموففين المختصين واإلدارة في المنظمة.

 وأود أن أعرب عن تقديري لما تلقيته من تعاون ومساعدة في هذا الصدد.

 

الص االحتراممع خ  

 

Vinod Rai 

 المراق. المالي والمراجع العام للهند

 مراجع الحسابات الخارجي

 

 

 إرثارين كازين السيدة

ةالتنفيذي ةالمدير  

 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

 

ديسومبر/كانون األول  00قمنا بمراجعة الكشوف المالية المرفقة لبرنامج األغذية العالمي، التي تشمل كشف المركز المالي فوي 

، وكشف األداء المالي، وكشف التغيُّورات فوي األصوول الصوافية، وكشوف التودفقات النقديوة، وكشوف المقارنوة بوين مبوال  2102

 ، والمذكرات على الكشوف المالية.2102ديسمبر/كانون األول  00الميزانية والمبال  الفعلية عن السنة المنتهية في 

 

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف المالية

 

للمعوايير المحاسوبية الدوليوة للقطواع العوام. وتشومل هوذه  امسؤولة عن إعداد هوذه الكشووف الماليوة وعرضوها بأمانوة وفقواإلدارة 

تصميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه والحفاف عليه فيما يتعلق ب عوداد الكشووف الماليوة وعرضوها بأمانوة موا خلوهوا  :المسؤولية

وردت بسوب  التودليس أو الخطوأ؛ واختيوار السياسوات المحاسوبية المالئموة وتطبيقهوا؛ ، سوواء امن أي بيانات غير صحيحة ماديو

 ضوء الظروف المحيطة بها. فيووضا تقديرات محاسبية معقولة 

 

 مسؤولية مراجع الحسابات

 

للمعوايير  اوفقو عوةعمليوة المراج. وقد أجرينوا مراجعتنا للحساباتتتعلق مسؤوليتنا ب بداء رأينا في هذه الكشوف المالية بناء على 

علوى  ونجريهواعمليوة المراجعوة  نخطوطالدولية لمراجعة الحسابات. وتتطل  هذه المعايير أن نلتزم بالمقتضيات األخالقيوة وأن 

 خلو الكشوف المالية من أي بيانات غير صحيحة ماديا. بشأن ةمعقول اتإلى تأكيدالنحو الذي يسمح لنا بالتوصل 

المبوال  والبيانوات المفصوح عنهوا فوي الكشووف الماليوة. وتتوقوف  أدلوة بشوأند الحصوول علوى وتشمل المراجعوة إجوراءات بقصو

فوي الكشوووف  امخوواطر البيانوات غيوور الصوحيحة ماديوواإلجوراءات المختوارة علووى تقودير مراجووا الحسوابات، بمووا فوي ذلووك تقودير 

ه عنود إجوراء هوذه التقوديرات ضووابط يضوا مراجوا الحسوابات فوي اعتبواروتودليس أو خطوأ.  أكانوت صوادرة عون، سواء المالية

 فويوعرضوها بأمانوة مون أجول تصوميم إجوراءات المراجعوة للكيوان المعنوي الماليوة  الكشوفالداخلية ذات الصلة ب عداد الرقابة 

تقيويم  اوتشومل عمليوة المراجعوة أيضو ة.ضوء الظروف المحيطة بها، ولكن ليس لغرض إبوداء رأي عون فعاليوة الرقابوة الداخليو
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مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتها اإلدارة، وكذلك تقيويم العورض العوام مدى 

 للكشوف المالية.

 

 رأينا في الحسابات. يستند إليهونعتقد أن األدلة التي توصلنا إليها كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 

 الرأي

 

 00فووي  عوون المركووز المووالي لبرنووامج األغذيووة العووالميموون جميووا الجوانوو  الماديووة نوورى أن هووذه الكشوووف الماليووة تعبِّوور بأمانووة 

 اوفقوو 2102ديسوومبر/كانون األول  00، وعوون أدائووه المووالي وتدفقاتووه النقديووة للسوونة المنتهيووة فووي 2102ديسوومبر/كانون األول 

 عام.للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ال

 

 تقرير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية األخرى

 

مراجعتنووا  فووي إطووارأن معووامالت برنووامج األغذيووة العووالمي التووي اطلعنووا عليهووا أو التووي اختبرناهووا  عووالوة علووى مووا سووبق، نوورى

 .للبرنامجللنظام المالي  اوفق من كافة الجوان  المهمة للحسابات قد أُجريت

 عن مراجعتنا لحسابات برنامج األغذية العالمي. مطوال اتقرير امن النظام المالي، أصدرنا أيض 2-02للمادة  اووفق

 

 

 

 

  

Vinod Rai 

 المراق. المالي والمراجع العام للهند 

 مراجع الحسابات الخارجي 

 نيودلهي، الهند 

 3103أبريل/نيسان  5 

 

 



 

 

 تقرير

 مراجع الحسابات الخارجي

 عن

 الكشوف المالية
 

 

 

 

 

 برنامج األغذية العالمي
 3103عن السنة المنتهية في ديسمبر/كانون األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراق  المالي والمراجا العام للهند ُعين 

لحسابات برنامج األغذية  اخارجي امراجع

العوووالمي للفتووورة الممتووودة مووون يوليو/تمووووز 

 .2102إلى يونيو/حزيران  2101

 

 

 

وتهوودف المراجعووة التووي يجريهووا المراقوو  

المووالي والمراجووا العووام للهنوود إلووى تزويوود 

 المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

مان مسووتقل وإضووافة قيمووة إلووى إدارة بضوو

 عن طريق تقديم توصيات بناءة. البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 :السيدةللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

 

 

Alka R Bhardwaj 

 لحسابات الخارجيةالمراجعة مديرة 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1101-12-25000170هاتف: 

 بريد إلكتروني:

 alka.bhardwaj@wfp.org 
 

mailto:alka.bhardwaj@wfp.org
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 تنتائج مراجعة الحسابا

 اوفق 2102ديسمبر/كانون األول  00عن السنة المنتهية في  (البرنامج) راجعنا الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي - أوال

 لنظامه المالي وبما يتفق ما المعايير الدولية لمراجعة الحسابات.

ديسمبر/كانون  00في  للبرنامجوالحظنا أن الكشوف المالية تعبِّر بأمانة من جميا الجوان  المادية عن المركز المالي  - ثانيا

. 2102ديسمبر/كانون األول  00حتى  2102يناير/كانون ال اني  0، وعن أدائه المالي خالل الفترة من 2102األول 

 بأحكام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في إعداد وعرض الكشوف المالية. البرنامجوالتزم 

 برنامج عملنا

على المجلس التنفيذي في دورته التي ُعقدت في نوفمبر/تشرين ال اني  2100-2102ُعرض برنامج عملنا للفترة  - ثال ا

 داء:. وفيما يلي التقريران اللذان يوجزان عملنا في مراجعة األ2102

  ما الشركاء المتعاونين البرنامجتقرير عن عمل 

  البرنامجتقرير عن استخدام النقد والقسائم في 

 حس  ما قررته خطة العمل. 2100وأُعد هذان التقريران لدورة المجلس التنفيذي المنعقدة في يونيو/حزيران  - رابعا

وعالوة على هذين التقريرين المتعلقين بمراجعة األداء، شمل برنامج عملنا زيارات ميدانية إلى ثمانية مكات  قطرية  - خامسا

اختبارات  ا. واستعرضنا العمليات في هذه المكات  الميدانية وأجرينا أيضللبرنامجوثالثة مكات  إقليمية تابعة 

خاطر في كل عملية من عمليات المراجعة الميدانية. وقدمنا إلى موضوعية لعينات من المعامالت على أساس تقييم للم

 األمانة في نهاية كل عملية مراجعة خطابات إدارية تتضّمن استنتاجاتنا وتوصياتنا.

 التقرير الحالي

ت  اإلقليمية والزيارات الميدانية إلى المكا البرنامجيتعلق هذا التقرير بأعمال المراجعة المالية التي أجريت في مقر  - سادسا

( 2على أساس المؤشرات التشغيلية والمالية الرئيسية؛  البرنامج( تقييم أداء 0والقطرية. ويتضّمن تقريرنا ما يلي: 

التقدم المحرز في تنفيذ  اتقرير. واستعرضنا أيضهذا التوصيات في  خمسالتعليقات على الكشوف المالية. وقدفمنا 

 تنففذ بعد فيما يتصل بالمراجعة المالية في السنتين السابقتين. لم توصياتنا التي
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 موجز التوصيات

 إدارة المخزون

( ونجزنظام ونظامه العالمي للمعلومات ) البرنامجالستمرار وجود فروي بين المخزونات المسّجلة في شبكة  انظر: 0التوصية 

لدخوله  ابمراجعة نظام دعم تنفيذ اللوجستيات تمهيد اوالقيام حالي )كومباس( ارصد حركة السلا ومعالجتها وتحليله نظاموبين 

واتخاذ إجراءات ‘ األخطاء رسائل’من األساسي على وجه الخصوص أن ُتفَحص بعين نقديّة أسباب  ،طور التشغيل الكامل

دة )مدعومة بتدري  ورصد دقيق( في المكات  القطرية والمقر. ومن شأن ذلك أن يحسِّ  ن جودة اإلبالغ عن تصحيحية محدف

 المخزون في الكشوف المالية.

 نوصي ب نشاء نظام لضمان تسجيل خسائر ما بعد التسليم في السنة التي تقا فيها تلك الخسائر.: 3التوصية 

يمكن بذل جهود لتعزيز نظام تسجيل إيصاالت السلا الغذائية الحالي في الوقت المحدفد عن طريق رصد دّقة المواعيد : 3التوصية 

 .للبرنامجالمقر الرئيسي في في المكات  القطرية أو المكات  اإلقليمية و ءسواعلى المستويات المناسبة 

غير الموّزعة  بيانات األغذيةبتحسين جودة مطابقة  2100ام أوصى المراجا الخارجي في المراجعة المالية لع: 4التوصية 

المتبقية في حوزة الشركاء. ونحن نوصي مرة أخرى بضرورة مواصلة تحسين مطابقة بيانات المخزون الغذائي المتبّقي 

ومراكز  للبرنامجلدى الشركاء المتعاونين ألغراض اإلفصا . ويمكن مراجعة هذه المسألة في المقر الرئيسي 

دة لضمان زيادة ِدقة رصد جودة عمليات المطابقة.  المسؤولية المحدف

 قاعدة بيانات إدارة األصول

بأن يستعرض معدالت التضارب والخطأ بين قاعدة بيانات إدارة األصول وسجل األصول الرئيسي  البرنامجنوصي : 5التوصية 

دة زمني’في نظام ونجز من خالل  في مشروع النظام العالمي إلدارة المعدات ‘ نقيّة’بيانات والبدء بقاعدة ‘ اخطة عمل محدف

 للتخّلص مما يمكن تالفيه من مشاكل ترحيل البيانات.
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 مقدمة - أوال

 2101أسنَِدت مراجعة حسابات برنامج األغذية العالمي إلى المراق  المالي والمراجا العام للهند للفترة من يوليو/تموز  - 0

من النظام المالي والصالحيات اإلضافية لتنظيم المراجعة  0- الرابعة عشرةللمادة  اوفق 2102حتى يونيو/حزيران 

الخارجية حس  ما هو وارد في ملحق النظام المالي. ويجوز للمراق  المالي والمراجا العام للهند أن يبدي مالحظات 

ة، وبصفة عامة، بشأن مـا يتصل باإلدارة بشأن كفاءة اإلجراءات المالية، ونظام المحاسبة، والرقابة المالية الداخلي

 من النظام المالي. 2-الرابعة عشرةللمادة  اوفق البرنامجفي  والتسيير

 وتتم ّل األهداف الرئيسية لعملية مراجعة الحسابات في التحقّق من أن الكشوف المالية السنوية: - 2

  وأداءه 2102ديسمبر/كانون األول  00في  للبرنامجتعرض بأمانة من جميا الجوان  المادية المركز المالي 

 ؛2102المالي خالل عام 

 وسياساته المحاسبية؛ للبرنامجللنظام المالي  اأُعدت وفق 

 .تتفق ما المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

اثنين من نظم وشملت عملية المراجعة فحص الكشوف المالية باستخدام الوثائق المؤيِّدة والمعلومات المتاحة في  - 0

 تكنولوجيا المعلومات:

  ونجز(، وهو برنامج يعتمد على نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز نظام ونظامه العالمي للمعلومات ) البرنامجشبكة

 ( باستخدام تكنولوجيات المعلومات في األغراض المحاسبية؛SAPالبيانات )

 تطبيق لتكنولوجيا المعلومات في تتبا المخزونات.وهو )كومباس(  رصد حركة السلا ومعالجتها وتحليلها نظام 

وشملت عملية المراجعة التي أجريناها اجتماعات ما اإلدارة العليا في بداية وختام المراجعة إلى جان  مناقشات  - 2

 ااختباري افحص نا. وأُجريالبرنامجفي  والمساءلة الموارد إدارة تسييرواجتماعات استعراضية ما المسؤولين في 

من خالل التحقّق من األرصدة المشار إليها في الكشوف  ءسوامجموعة مختارة من المعامالت المحاسبية والتشغيلية ل

 فحص األرقام المجّمعة من السجالت األساسية.عن طريق المالية أو 

أثناء عمليات المراجعة  النتائج الهامة المؤثّرة على سالمة المعامالت المالية التي لوِحظت في اوتناولت المراجعة أيض - 5

.للبرنامجالميدانية في ثمانية مكات  قطرية وثالثة مكات  إقليمية تابعة 
(1)

وُروعيت عند وضا الصيغة النهائية لهذا  

 التقرير آراء اإلدارة التي تلقيناها في مختلف مراحل عملية المراجعة.

 

 

                                                      
في بنغالديح وكينيا وباكستان والفلبين والصومال وسري النكا وزامبيا وزمبابوي. وشملت مراجعتنا الميدانية  البرنامجالمكات  القطرية التي أجريت فيها مراجعة للحسابات هي مكات   1

 مكات  إقليمية في بانكوا وجوهانسبرغ ونيروبي. 0 اللحسابات أيض
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 المسؤولية عن الكشوف المالية - اثاني

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل  امسؤولية إعداد الكشوف المالية وعرضها بأمانة وفق البرنامجتقا على  - 2

هذه المسؤولية تصميم الضوابط الداخلية وتنفيذها والحفاف عليها فيما يتعلق ب عداد الكشوف المالية وعرضها بأمانة، ما 

دليس أو الخطأ؛ واختيار السياسات المحاسبية المالئمة ، سواء بسب  التاخلوها من أي بيانات غير صحيحة مادي

 وتطبيقها؛ ووضا تقديرات محاسبية معقولة على ضوء الظروف السائدة.

 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي - اثالث

مسؤوليتنا كمراجعين خارجيين للحسابات هي إبداء رأينا في هذه الكشوف المالية بعد فحص السجالت والمعلومات  - 7

للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتتطلف  هذه المعايير أن  ا. وقد أجرينا مراجعتنا وفقالبرنامجالمقّدمة من إدارة 

ل إلى تأكيدات معقولة تؤيّد خلو الكشوف المالية  نمت ل للمقتضيات األخالقية وأن نخطط عملية المراجعة ونجريها للتوصُّ

وعيت عند إجراء عملية المراجعة اختصاصات مراجا الحسابات الخارجي . ورُ امن أي بيانات غير صحيحة مادي

 .للبرنامجالمنصوص عليها في النظام المالي 

 3103رأي مراجع الحسابات في الكشوف المالية لعام  -رابعا 

على دقة  اديعن أي ثغرات أو أخطاء يمكن أن تؤثّر ما 2102لم تكشف عملية مراجعة الكشوف المالية للفترة المالية  - 2

غير مشوب بأي تحفُّظات على الكشوف المالية للوكالة عن  اواكتمال وصحة الكشوف المالية ككل. وعليه فقد أبديت رأي

 .2102ديسمبر/كانون األول  00الفترة المالية المنتهية في 

 األداء على أساس المؤشرات الرئيسية -خامسا

 الفائض/العجز التشغيلي

الفائ /العجز هو الفري بين إيرادات  - 1

خالل العام والنفقات الُملتََزم بها.  البرنامج

ن 2102وشهد عام  في اتجاه الهبوط  اتحسُّ

. وبل  العجز 2100الذي لوِح  في عام 

مليون دوالر أمريكي في  022.0التشغيلي 

مليون  221.7مقابل عجز بل   2102عام 

هذا . ويرجا 2100دوالر أمريكي في عام 

( زيادة في 0إلى ما يلي:  االتغيير أساس

مليون  227.2إيرادات المساهمات بما قيمته 

مليون دوالر أمريكي في عام  2 122.0 إلى 2100مليون دوالر أمريكي في عام  0 512.5دوالر أمريكي )من 

 2100ر أمريكي في عام مليون دوال 2 102.2مليون دوالر أمريكي في اإلنفاي )من  072.1( زيادة بمبل  2(؛ 2102

 (.2102مليون دوالر أمريكي في عام  2 015.7 إلى

1400 

145 
28.5 

-280.7 
-184.3 -400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2009 2010 2011 2012



08 WFP/EB.A/2013/6-A/1 

 

ل  - 01 المساهمات كجزء من اإليرادات عند تأكيدها من  البرنامجوفي إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يسجِّ

فجوة  ام السلا الغذائية. وهناا دائمخالل اتفاي يتم إبرامه. وتسّجل المصروفات عند تلقّي السلا والخدمات أو عند تسلي

زمنية بين إثبات اإليرادات وإثبات المصروفات. وبالتالي يمكن أن ينشأ العجز عن عوامل ك يرة، م ل توقيت اإليرادات 

 والمصروفات؛ وتجميا المساهمات المتعددة السنوات في السنوات السابقة؛ وانخفاض اإليرادات أو زيادة المصروفات.

 .2100مقارنة بعام  2102في المائة في عام  02.72عن زيادة في اإليرادات بأك ر من  ان لنا أن العجز نشأ أساسوتبيّ  - 00

ن الجدول - 02  للعجز بين مختلف الشرائح. وازداد العجز في أموال فئات البرامج على مر السنوات. تحليال 0 ويتضمف

 

 0الجدول 

 )األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(

 2012 2011 2010 2009 الشرائح

  أموال فئات البرامج - أوال

 236 3 894 2 577 3 556 3 اإليرادات

 853 3 459 3 729 3 692 3 المصروفات

 (-)617 (-) 565 (-)152 (-)136 العجز

  الفائض/العجز في الشرائح األخرى

 388 362 65 315 الحساب العام والحسابات الخاصة - اثاني

 45 (-)78 116 (-)34 العمليات ال نائية والصناديق االستئمانية - اثال 

 (-)184 (-)281 29 145 مجموع الفائض/العجز
 

مليون دوالر أمريكي. وازداد مجموع اإليرادات إلى  207( -وازداد العجز في أموال فئات البرامج حتى وصل إلى ) - 00

المصروفات زيادة كبيرة  افي المساهمات النقدية أو العينية، وازدادت أيض يون دوالر أمريكي هذا العام سواءمل 0 202

مليون دوالر أمريكي. وشملت المصروفات زيادة عامة في كل بنود اإلنفاي، م ل قيمة النقد  0 250حتى وصلت إلى 

عة، وتكاليف التوزيا، والمرتبات، واللوازم والمواد المستهلكة وغيرها.  والقسائم الموزف

 في السنة األخيرة فائ  الحساب العام والحسابات الخاصة وكذلك العمليات ال نائية والصناديق االستئمانية. اوازداد أيض - 02

مليون دوالر أمريكي في  252.0وطرأت زيادات طفيفة على إيرادات شريحة الحساب العام والحسابات الخاصة من  - 05

، وسّجلت الخدمات المتعاقَد عليها وغيرها من الخدمات 2102ام مليون دوالر أمريكي في ع 227إلى  2100عام 

مليون  022ى هذان العامالن إلى زيادة الفائ  في الحساب العام والحسابات الخاصة من . وأداوكذلك األجور تراجع

 مليون دوالر أمريكي. 022دوالر أمريكي إلى 

 077.2ناديق االستئمانية بأك ر من الِضعف حيث وصلت إلى وازدادت المساهمات النقدية والعمليات ال نائية والص - 02

. وتراجعت المصروفات من 2100مليون دوالر أمريكي في عام  21مقابل  2102مليون دوالر أمريكي في عام 

مليون  72( -مليون دوالر أمريكي. وأسفر ذلك عن زيادة في األرصدة من ) 020.2مليون دوالر أمريكي إلى  025.2

 مليون دوالر أمريكي. 25إلى  2100يكي في عام دوالر أمر



79 WFP/EB.A/2013/6-A/1 

 

وقوبِل العجز في أموال فئات البرامج بفائ  في الحساب العام والحسابات الخاصة والعمليات ال نائية والصناديق  - 07

مليون  022( -إلى ) 2100مليون دوالر أمريكي في عام  220( -االستئمانية. وأّدى ذلك إلى تخفي  العجز العام من )

 .2102دوالر أمريكي في عام 

 اإليرادات

في المائة مقارنة  02.72، بزيادة نسبتها مليون دوالر أمريكي 2 200.2إلى  2102وصل مجموع اإليرادات في عام  - 02

ن بنسبة  امليون دوالر أمريكي(. وكشفت أيض 0 702.0) 2100بعام  في المائة. وترجا  02المساهمات العينية عن تحسُّ

استجابة لةوضاع  2100مقارنة بعام  2102الزيادة إلى مساهمة الجهات المانحة الرئيسية بالمزيد من األموال في عام 

يات المتحدة . وزادت الوالوالجمهورية العربية السوريةالمتدهورة في القرن األفريقي ومنطقة الساحل وجنوب السودان 

مليون دوالر أمريكي. وحقّق فري سعر الصرف مكاس  كبيرة في السنة الحالية  211األمريكية وحدها مساهمتها بمبل  

(. وترجا هذه الزيادة في جان  منها 2100مليون دوالر أمريكي في عام  1.5( -مليون دوالر أمريكي مقابل ) 22.2)

ت الرئيسية األربا )اليورو والجنيه االسترليني والدوالر األسترالي والكرونة إلى ضعف الدوالر األمريكي مقابل العمال

 .2100النرويجية( مقارنة بعام 

 المصروفات

. واستأثر مكّون المساعدة المتم ّل في 2100مقارنة بعام  2102في المائة في عام  1سّجلت المصروفات زيادة بنسبة  - 01

. وأّما ثاني البرنامجفي المائة من مصروفات  52 بنسبة مليون دوالر أمريكي( 2 252.2السلا الغذائية والنقد والقسائم )

ن فهو تكاليف الموففين التي بلغت  . وازدادت قيمة السلا 2102في المائة من المصروفات في عام  05.72أكبر مكوِّ

قتران ذلك بزيادة توزيا السلا مليون دوالر أمريكي بسب  زيادة قيمة السلا وا 210.2بنحو  2102الموّزعة في عام 

مليون  010.2إلى  2102. ووصل مجموع األموال النقدية والقسائم الموّزعة في عام 2100العالية القيمة، مقاَرنة بعام 

(. وبل  مجموع السلا الغذائية والمواد 2100ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  021.7دوالر أمريكي )

مليون دوالر  2 120.2مليون دوالر أمريكي حس  ما جاء في كشف األداء المالي ) 2 222.2الموّزعة غير الغذائية 

(. وبل  مجموع األجور والمرتبات واستحقاقات الموففين وتكاليف 2100ديسمبر/كانون األول  00أمريكي في 

ى اللوازم والمستهلَكات وغيرها من مليون دوالر أمريكي. وازدادت المصروفات الُمنفَقة عل 210.2الموففين األخرى 

مليون دوالر أمريكي في  022.0التكاليف الجارية في التنفيذ المباشر للمشروعات وإدارتها ودعمها زيادة هامشية من 

مليون دوالر  22.5. وازدادت المصروفات األخرى من 2102مليون دوالر أمريكي في عام  052.7إلى  2100عام 

. وشملت هذه المصروفات تكاليف صيانة 2102مليون دوالر أمريكي في عام  52.2ى إل 2100أمريكي في عام 

المرافق والتأمين والتكاليف المتصلة باالجتماعات ومخصصات الحسابات المشكوا فيها والخسائر الناجمة عن انخفاض 

 قيمة المخزونات.

عة، تقلفص النطاي الذي يغطيه  - 21 والذي يقاس بعدد المستفيدين وكمية األغذية  لبرنامجاوفيما يتعلّق باألغذية الموزف

الموّزعة خالل السنوات األخيرة كما هو مبيّن أدناه. وما ذلك فقد ازدادت قيمة األموال النقدية والقسائم الموّزعة من 

ة قيم امليون دوالر أمريكي في هذه السنة. وازدادت أيض 010.2إلى  2100مليون دوالر أمريكي في عام  021.7

مليون دوالر أمريكي في عام  2 152.7 منمليون دوالر أمريكي  2 252.1إلى  2102األغذية الموزعة في عام 

2100. 
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 األرصدة واالحتياطيات المالية

في  05مسّجلة زيادة بنسبة  2102ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  270.0 البرنامجبلغت احتياطيات  - 20

مليون دوالر أمريكي(. وتم ّل األرصدة المالية الجزء غير المنفق من المساهمات  207.0المائة مقارنة بالسنة األخيرة )

بعد اقتطاع  البرنامجبل. وهذه فوائد متبقية في أصول التشغيلية في المستق البرنامجالتي توّجه لالستخدام لتلبية احتياجات 

ديسمبر/كانون األول  00مليون دوالر أمريكي في  0 222.0جميا الخصوم. وبلغت األرصدة االحتياطية المالية 

2102. 
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 المراجعة نتائج 

 إدارة المخزون - 0

  مطابقة المخزونات 0-0

رصد  نظامبند النفقات. ويسّجل  في هاحتى مرحلة تسجيل المتصلة بأرصدة السلا الغذائية المعامالت ونجزيسّجل نظام  - 22

بعد ذلك المعلومات المتعلقة بحركة المخزون. وييسر التطبيق المشترا بين )كومباس(  حركة السلا ومعالجتها وتحليلها

 المواءمة بين بيانات النظامين. كومباس ( ونظامSAP) بنظام سا

واألرقام المسجلة في نظام  كومباس نظاممطابقة بين الحصر المادي في  البرنامجوتجري شعبة اللوجستيات في مقر  - 20

الحسابات العامة في المقر  ، ويقوم فرعالمخزونات باألطنان المترية فقط مطابقة جدولويُحدفد  ونجز كل ثالثة اشهر.

تسويات قسائم اليومية  ار المتغيِّر. ويُجهّز فرع الحسابات العامة يدويأساس متوسط السعبتعيين القيمة للفري الناتج على 

 شعبة اللوجستيات. تقريرعلى أساس  كومباس للمواءمة بين المخزون المسّجل في نظام ونجز والحصر المادي في نظام

    2102في عام  كومباس ونظامفي نظام ونجز  األرصدة/المخزونات بياناتبين  امتري اطن 2 202 وبل  الفري - 22

من  اكبير ابتسوية هذا الفري. وكشف تحليل األسباب عن أن جانب البرنامج(. وقام 2100في عام  امتري اطن 2 212)

رصد  ونظام)نظام ونجز(  ونظامه العالمي للمعلومات البرنامجشبكة من مجموع الفري( بين في المائة  02الفري )

 ينظاممواءمة التطبيق المشترا بين ’و‘ أخطاء التسجيلرسائل ’مرّده )كومباس( حركة السلا ومعالجتها وتحليلها 

وتُصّحح األخطاء باستخدام نموذج قسائم اليومية  اوتتم المطابقة بين نظام تكنولوجيا المعلومات يدوي‘. كومباسوونجز 

 عند إعداد الكشوف المالية.

أن الفري  ا. وأُعلِن أيضادعم تنفيذ اللوجستيات سيحل هذه المشكلة تمام من قبل أن البدء في تشغيل نظام البرنامجوأعلن  - 25

أن نظام  ابين النظامين سيتقلّص نتيجة استمرار جهود الرصد. ولوِح  رغم ذلك أن المشكلة ال تزال قائمة. ونُدِرا أيض

ويجري بحث البدء في تشغيله  اثنين فقط من المكات  القطريةفي دعم تنفيذ اللوجستيات قد نُفِّذ على سبيل التجربة 

 (.2105-2100بالكامل خالل فترة ثالث سنوات )

 0التوصية 

ونجز( وبين نظام نظام ونظامه العالمي للمعلومات ) البرنامجالستمرار وجود فروي بين المخزونات المسّجلة في شبكة  انظر

لدخوله طور التشغيل  ابمراجعة نظام دعم تنفيذ اللوجستيات تمهيد اوالقيام حالي)كومباس(  رصد حركة السلا ومعالجتها وتحليلها

دة ‘ األخطاء رسائل’من األساسي على وجه الخصوص أن ُتفَحص بعين نقدّية أسباب  ،الكامل واتخاذ إجراءات تصحيحية محدف

غ عن المخزون في الكشوف )مدعومة بتدري  ورصد دقيق( في المكات  القطرية والمقر. ومن شأن ذلك أن يحسِّن جودة اإلبال

 .المالية

 

 خسائر ما بعد التسليم 0-3

هذه الخسائر تشمل وفي نقطة التسليم األولى في البلد المتلّقي.  هاخسائر ما بعد تسليم السلا الغذائية بعد وصول تسجل - 22

 02.0 البرنامجالخسائر المتكبدة في أثناء المناولة والتخزين والنقل الداخلي. وبلغت خسائر ما بعد التسليم المسّجلة في 
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 021( حس  ما هو وارد في الفقرة 2100ديسمبر/كانون األول  00ماليين دوالر أمريكي في  1مليون دوالر أمريكي )

 .2102لمالية لعام من الكشوف ا 2من المذكرة 

مليون دوالر أمريكي، شمل خسائر متكبّدة في السنوات السابقة  02.0، وهو البرنامجوالحظنا أن الرقم الذي كشف عنه  - 27

 2102هذه األرقام في خسائر ما بعد التسليم لعام  البرنامجمليون دوالر أمريكي. وأدَرج  0.0بما قيمته  2102على عام 

. وفي رأينا أن خسائر ما بعد التسليم ينبغي أن تُسّجل في السنوات المالية 2102في عام  النظام إالّ بحجة عدم نشرها في 

 التي تقا فيها.

 

 3التوصية 

 نوصي ب نشاء نظام لضمان تسجيل خسائر ما بعد التسليم في السنة التي تقا فيها تلك الخسائر.

 

 استالم السلع الغذائية 0-3

: السياسات المحاسبية: أساس اإلعداد(، 0من المذكرة  0)راجا الفقرة  2102لعام  للبرنامجللسياسة المحاسبية  اوفق - 22

 للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. اأُعدت الكشوف المالية على أساس االستحقاي وفق

المحاسبي الدولي للقطاع العام  المعيار من 7وعالوة على ذلك، تَُعّرف المحاسبة على أساس االستحقاي في الفقرة  - 21

األساس المحاسبي الذي تسّجل على أساسه المعامالت واألحداث األخرى عند  ا، عرض الكشوف المالية، بأنه0 رقم

وقوعها )وليس عندما يرد أو يُدفا النقد أو ما يساويه(. ولذلك ف ن المحاسبة على أساس االستحقاي تقتضي تسجيل 

بها تلك األحداث. وتشمل المعامالت واألحداث في السجالت المحاسبية وإثباتها في الكشوف المالية للفترة التي تتعلق 

ل وفق للمحاسبة التراكمية األصول والخصوم، وصافي األصول/رؤوس األموال واإليرادات  االعناصر التي تسجف

 والمصروفات.

 والحظنا فترات تأخير تراوحت بين شهر 2102وفحصنا الكشف الذي يبيِّن تفاصيل السلا الغذائية المسلّمة في عام  - 01

وأسفر ذلك عن إدراج سلا غذائية مستلمة في عام  .تسجيل استالم السلا الغذائية في نظام ونجز في اشهر 02و واحد

 .2102دوالر أمريكي( في قاعدة بيانات السلا الغذائية المسلّمة في عام  5 021 522.11)بمبل   2100

 للحّد منها. على فحص حاالت تأخر التسجيل ومواصلة بحث اإلجراءات المطلوبة البرنامجووافق  - 00

 3التوصية 

د عن طريق رصد دّقة المواعيد على المستويات  يمكن بذل جهود لتعزيز نظام تسجيل إيصاالت السلا الغذائية الحالي في الوقت المحدف

  للبرنامجالمقر الرئيسي في في المكات  القطرية أو المكات  اإلقليمية و سواءالمناسبة 

 

 الشركاء المتعاونين المتبقية في حوزةمخزون األغذية: األرصدة  0-4

في معظم البلدان في تعاون وثيق ما الشركاء المتعاونين الذين يساعدون في تحديد المستفيدين وتوزيا  البرنامجيعمل  - 02

م الشركاء المتعاونون إلى  االسلا الغذائية واألموال النقدية والقسائم على المستفيدين. ووفق  البرنامجلالتفاقات المبرمة يقدِّ
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للسياسة المحاسبية  اتقارير عن التوزيا الفعلي للمعونة من خالل تقارير التوزيا الشهرية وتقارير التوزيا الفصلية. ووفق

رة أو بمجرد تسليمها إلى ، تُسّجل السلا الغذائية في بند اإلنفاي عندما يوّزعها الصندوي مباشالبرنامجالتي أعلنها 

أي سلا غير موّزعة متبقية في حوزة  2100الشركاء المتعاونين لتوزيعها. وتُسّجل في الكشوف المالية منذ عام 

 الشركاء المتعاونين ويشمل ذلك قيمة حجم المخزونات الغذائية غير الموّزعة.

م المكات  القطرية إلى المكات  اإلقليمية ع 2102وتنص الخطوط التوجيهية لفقفال المالي السنوي لعام  - 00 لى أن تقدِّ

على  وتعرضهاتفاصيل عن األرصدة التي يحتف  بها الشركاء المتعاونون، وتقوم المكات  اإلقليمية بتجميا تلك البيانات 

صيل البيانات . ولدى تسلُّم تلك البيانات، يقوم فرع الحسابات العامة بفحص تفاالبرنامجفرع الحسابات العامة في مقر 

رصد حركة السلا  نظامالمقّدمة من المكات  اإلقليمية بشأن قائمة المخزونات المحتف  بها لدى الشركاء المتعاونين في 

على النحو الوارد من شعبة اللوجستيات، كما يقوم فرع الحسابات العامة بالمتابعة ما  )كومباس( ومعالجتها وتحليلها

 المعلومات الواردة في خطابات التم يل. اضارب. وتُدَرج أيضالمكات  القطرية لتحديد أي ت

توصية بشأن ترشيد إجراءات تقارير التوزيا من المكات   2100وكنّا قد أصدرنا في أثناء مراجعتنا المالية لعام  - 02

زة الشركاء. القطرية في الوقت المناس  وتعزيز جودة عملية مطابقة بيانات األغذية غير الموّزعة المتبقية في حو

 وأعدنا فحص المسألة بالتفصيل خالل السنة الحالية والحظنا ما يلي:

 072 202مليون دوالر أمريكي ) 002.1قدره  امن الكشوف المالية مبلغ 2من المذكرة  071في الفقرة  البرنامجسّجل  - 05

. وأجرينا 2102مبر/كانون األول ديس 00( كأغذية في انتظار توزيعها من جان  الشركاء المتعاونين في امتري اطن

 51بشأن  البرنامجوفحصنا المعلومات المتاحة لنا من  اقطري امكتب 00في  امتعاون اشريك 20لعيّنة من  ااختباري افحص

بين كمية األرصدة المسّجلة لدى الشركاء المتعاونين واألرصدة  ا. والحظنا تضارباقطري امكتب 02في  امتعاون اشريك

مكات  قطرية أتيحت بيانات مفّصلة  1طن متري في  00 202.12. ووصل الفري إلى البرنامجفي سجالت  المدرجة

أن بع  الشركاء المتعاونين في الصومال وإثيوبيا يستخدمون في تقارير التوزيا  اعنها في حينه. والحظنا أيض

. والحظنا في ذات األهمية الحاسمة الشهرية صيغة مختلفة عن الصيغة المقررة دون إدراج الك ير من التفاصيل

في العمل ما الشركاء المتعاونين حاالت تأخير في استالم تقارير التوزيا الشهرية في  البرنامجمراجعتنا ألداء 

. وأثّر ذلك التأخير على عمليات المطابقة حيث لم تكن تقارير التوزيا الشهرية متاحة في الك ير من الحاالت البرنامج

 يات الحبوب الغذائية المتبقية في حوزة الشركاء المتعاونين بدون تقارير توزيا شهرية.وقُدِّرت كم

، كرّد أّولي، على أن بع  تقارير التوزيا الشهرية لم تكن قد ُسلّمت وأنها طلبت من المكات  البرنامجووافقت إدارة  - 02

الل السنة، م ل الرسائل التي بعث بها نائ  القطرية توضيح التضارب. وسلّطت الضوء كذلك على الخطوات المتخذة خ

المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة إلى كل المكات  اإلقليمية والمكات  القطرية، وزيادة الرقابة من خالل إجراء 

استعراضات شهرية للحّد األدنى لفقفال، وإصدار خطوط توجيهية بشأن اإلقفال السنوي لترشيد العمليات واإلجراءات 

 ي هذا االتجاه.ف

. على أنه بالنظر إلى 2100ونحن نُقِّر بالخطوات التي اتخذتها اإلدارة في سبيل تنفيذ توصيتنا التي أصدرناها في عام  - 07

، نالح  أنه ال بد من إجراء تحسينات أخرى في مطابقة أرصدة األغذية المتبقية في احاالت التضارب المذكورة آنف

 .حوزة الشركاء المتعاونين
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 4التوصية 

غير الموّزعة المتبقية في حوزة  بيانات األغذيةبتحسين جودة مطابقة  2100أوصى المراجا الخارجي في المراجعة المالية لعام 

الشركاء. ونحن نوصي مرة أخرى بضرورة مواصلة تحسين مطابقة بيانات المخزون الغذائي المتبّقي لدى الشركاء المتعاونين 

دة لضمان زيادة ِدقة رصد  للبرنامجألغراض اإلفصا . ويمكن مراجعة هذه المسألة في المقر الرئيسي  ومراكز المسؤولية المحدف

 .جودة عمليات المطابقة

 

 القروض واالستعارات الداخلية: السلع الغذائية 0-5

خالل السنة.  البرنامجيُقَصد بالقروض واالستعارات الداخلية اقتراض السلا الغذائية بين مختلف المشروعات في  - 02

وبالتالي ينبغي أالّ يحدث أي فري بين أرصدة القروض واالستعارات الداخلية في نهاية السنة. وينبغي تسوية أي فروي، 

 إن ُوجدت، قبل نهاية السنة.

طن متري( لم تتم تسويته بين  002.70دوالر أمريكي )يتعلّق بكمية تبل   220 107.02بمبل   اعلى أننا الحظنا فرق - 01

 القروض واالستعارات الداخلية )السلا الغذائية( حس  التفاصيل المبيفنة أدناه:

 دوالر أمريكي 22 022 517.12  قروض داخلية:

 دوالر أمريكي 22 201 222.21  استعارات داخلية:

يجري العمل على حسم أشار إلى أنه ولطبيعة الحسابات، ينبغي موازنة فروي التسوية  اعلى أنه نظر البرنامجووافق  - 21

الفروي بين وأن  ،في صدد عملية المطابقة 2102في عام أنه قد بذلت جهود إضافية  اأيض البرنامج وذكرتلك المسألة. 

إجراء تحقيق للبحث في  البرنامجرة. واقترحت إدارة خالل السنوات ال الث األخيقد تحسنت  ةالقروض واالستدان

والموافقة على أرصدة القروض بعد التشاور ما شعبة  ،طن متري 002.7األسباب الفعلية وراء حدوث فري قدره 

 اللوجستيات والمكات  القطرية المعنية.

 قاعدة بيانات إدارة األصول - 3

في سجل األصول الرئيسي وتُرفَق بها تفاصيل الشراء، بما فيها مصدر  البرنامجتَُسّجل األصول ال ابتة التي تخص  - 20

لتتبا ‘ أوراكل’نظام وفق التمويل، كجزء من نظام ونجز. وتُستخَدم قاعدة إدارة األصول، وهي قاعدة بيانات تعمل 

 .البرنامج. ويوجد نظام إلجراء عمليات المطابقة بين النظامين في البرنامجاألصول والبنود المستهلكة التي تخص 

ونجز وقاعدة بيانات إدارة األصول. وتبيفن من التحليل المقاَرن نظام وفحصنا سجل األصول الرئيسي المحتف  به في  - 22

بيانات عن وجود لفئة األصول في قاعدة بيانات إدارة األصول وسجل األصول الرئيسي من خالل أدوات تحليل ال

 تضارب شمل على سبيل الم ال ما يلي:

 أصول في سجل األصول الرئيسي غير مسجلة في قاعدة بيانات إدارة األصول 

 أصول في قاعدة بيانات إدارة األصول غير مسّجلة في سجل األصول الرئيسي 



85 WFP/EB.A/2013/6-A/1 

 

  رىاألصول غير الملموسة األخ’المدرجة في ‘ التراخيص والحقوي’ -أخطاء في التصنيف‘ 

 ما يلي: البرنامجعلى ذلك، أوضح  اوردّ  - 20

  ويظهر ذلك في سجل األصول  ونجز نظام بين الشراء من خالل‘ تأّخر في المدة’يحدث في بع  األحيان

 الرئيسي واإلثبات/التسجيل المادي في قاعدة بيانات إدارة األصول. 

 لت األصول في قاعدة بيانات إدارة األصول على المستوى و الميداني ولم تسّجل في سجّل األصول الرئيسي ُسجِّ

إلقفال الدفاتر  ابسب  تحديد األصول في سنوات الحقة. ولم تسّجل هذه األصول في سجل األصول الرئيسي نظر

 غير مادية. ها أصوالواعتبار

  رغم ذلك على تصحيح أخطاء التصنيف عن طريق ترحيل البنود إلى فئة األصول المناسبة. البرنامجوافق 

وُذِكر أنه في إطار مواصلة تحسين وتطوير نظام المطابقة القائم، من المتوقفا أن يساعد مشروع النظام العالمي إلدارة  - 22

ترحيل جميا البيانات من قاعدة بيانات إدارة األصول على سبيل التجربة في باكستان، على  احالي تنفيذهالمعدات الجاري 

. ومن المتوقّا بالتالي أن يتسنّى في المستقبل تتبا كل البنود )األصول ال ابتة ونجزإلى وحدة المعدات الجديدة في نظام 

 .ونجزوالبنود األخرى( وإدارتها مباشرة في نظام 

قد ال تفضي بصورة ‘ غير مادية’رجة في سجل األصول الرئيسي بحجة أنها ُمدالوغير  اونالح  أن البنود المحدفدة حالي - 25

منفردة، في الوقت الراهن، إلى أي أثر سلبي مادي على الكشوف المالية. على أنه ال بد من مراجعة ذلك. ويتعيّن على 

عندما سترّحل كل البيانات من في النظام العالمي إلدارة المعدات ‘ نقية’أن يبدأ في إنشاء قاعدة بيانات  اأيض البرنامج

 .ونجز نظام قاعدة بيانات إدارة األصول إلى وحدة تسجيل المعدات في

 

 5التوصية 

بأن يستعرض معدالت التضارب والخطأ بين قاعدة بيانات إدارة األصول وسجل األصول الرئيسي في نظام  البرنامجنوصي 

دة زمني’من خالل  ونجز في مشروع النظام العالمي إلدارة المعدات للتخّلص مما ‘ نقيّة’بقاعدة بيانات والبدء ‘ اخطة عمل محدف

 .يمكن تالفيه من مشاكل ترحيل البيانات

 

 إثبات اإليرادات -3

. وعندما تصدر الموافقة على ترخيص البرنامجتوافق الجهة المانحة على ترخيص التحويل عند تقديم مساهمة إلى  - 22

في النظام. ويمكن للجهة المانحة أن  يُسجل، يخّصص لترخيص التحويل رقم مرجعي فريد البرنامجالتحويل وتُرَسل إلى 

ل مساه ة باستخدام ترخيص تحويل وحيد إلى منحة أو أك ر طيلة السنة )السنوات(. ويعيفن مرة أخرى رقم فريد متحوِّ

 موج  ترخيص التحويل.بلكل منحة مقدمة 

والحظنا أن إحدى الجهات المانحة  تحويالت المنحجوان  المحاسبية المتعلقة بتراخيص لل ااختباري اأجرينا فحصو - 27

عملية الطوارئ  لصالحدوالر أمريكي  012 127 111تحويل بما قيمته  صَ ترخي البرنامجالرئيسية قدفمت إلى 
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حس   اأمريكي اوالرد 012 212 100بل   2102خالل عام  ا. على أن مجموع إيرادات المنحة المذكورة آنف211257

لة في المنحة خالل عام   .2102تفاصيل اإليرادات المسجف

في الرقابة في أثناء المحاسبة على إيرادات المنحة، وهو ما سمح بتسجيل اإليرادات في  اوبالتالي ف ن هناا قصور - 22

وضا عن طريق إدخال التغييرات الجهة المانحة. وتم تصحيح ال االدفاتر بقيمة تزيد عن المبل  الذي تعهّدت به فعلي

 المطلوبة في الكشوف المالية.

 الحسابات الخاصة - 4

ينشئه المدير التنفيذي لمساهمة خاصة أو  ا، يعني الحساب الخاص حسابللبرنامجمن النظام المالي  0-0للمادة  اوفق - 21

ألموال مخصصة ألغراض خاصة، ويجوز ترحيل أرصدة هذا الحساب إلى فترة مالية تالية. وتنشأ الحسابات الخاصة 

 .البرنامجلتسجيل المعامالت التي ال يمكن تصنيفها مباشرة ضمن إحدى فئات برامج 

، منها حساب واحد، هو الحساب 2102ديسمبر/كانون األول  00في  اسابح 22 للبرنامجوبل  عدد الحسابات الخاصة  - 51

ديسمبر/كانون األول  00الحسابات الخاصة في  حالة 2. ويعرض الجدول 2102الخاص لةمن، تم فتحه في عام 

2102. 

 إدارة الحساب الخاص لعملية شريان الحياة للسودان 4-0

، ُسّجلت نفقات بمبل  2112في عام  لعملية شريان الحياة للسودانالحظنا أنه بالرغم من توقُّف الحساب الخاص  - 50

كان ال بد من تسجيلها بشكل صحيح في الحساب الخاص للنقل هذا الحساب ودوالر أمريكي في  0 111 221.52

بالحساب الخاص لعملية شريان الحياة للسودان والحساب الخاص للنقل  متعلقةالجوي. وأسفر ذلك عن أخطاء محاسبية 

لرصيد لتحويل ا 2100الجوي. وأشارت اإلدارة إلى أنها تُدِرا أنه سيجري إدخال التعديل المحاسبي ذي الصلة في عام 

أنه  العملية شريان الحياة للسودان. وأّكدت اإلدارة أيض المتوقف المتبقي في الحساب المدين من الحساب الخاص

ل ستوثّق نتائجه.  سيجري دعم التعديالت من خالل تحليل مفصف

 المحاسبة على الفوائد في الحساب الخاص للقرض الطويل األجل 4-3

ار األموال المجنفبة لسداد القرض الطويل األجل المقدفم من إحدى الوكاالت الحكومية الحظنا أن الفائدة على است م - 52

 2100أمريكي لعام  دوالر 201 222.22دوالر أمريكي )بما في ذلك  5 027 705.71المانحة بمبل  

 3الجدول 

 3103 بيانات الحساب

)بماليين الدوالرات 
 األمريكية(

3100 

)بماليين الدوالرات 
 األمريكية(

مجموع اإليرادات المسّجلة في 

  3103الكشوف المالية لعام 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

إيرادات الحساب الخاص 

مقابل مجموع  3103لعام 

  اإليرادات
 )النسبة المئوية(

 3.3 211.4 4 176.77 139.79 اإليرادات خالل السنة

 3.6 395.7 4 174.95 160.27 النفقات خالل السنة

 - - 16.99 9.07 تحّركات الحساب خالل السنة
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لت في الدفاتر تحت بند الحساب العام بدال2102دوالر أمريكي لعام  2 702 222.15و الحساب الخاص من  ( قد ُسجِّ

الحساب الخاص. والحظنا أن تحويل إيرادات الفائدة هذا للقرض الطويل األجل. وأسفر ذلك عن عدم احتساب معامالت 

اإلجراءات  تتنافى مامن الحساب العام إلى الحساب الخاص قد ال يؤثر على البيانات المالية، ولكن هذه الممارسة 

 .على حد سواء الحساب الخاصولعام المحاسبية الموّحدة المتصلة بالحساب ا

لضمان ‘ على سبيل األولوية’وأُبلغنا أن هذا الخطأ وقا بسب  مشاكل في استخدام الكود الصحيح الذي تعيفن تحديده  - 50

 المحاسبة الصحيحة إليرادات الفائدة من المجال الوفيفي المعني.

 التعديالت المحاسبية الضرورية. البرنامجوبنا على ذلك أجرت إدارة  - 52

 إدارة األموال المخصصة من الحساب الخاص لصندوق مطابقة مساهمات المانحين الجدد 4-3

كمالذ أخير للتمويل، وسيقتصر استخدام  لصندوي مطابقة مساهمة المانحين الجدد سيُستخَدم هذا الحساب الخاص - 55

. وال المانحين الجددتكاليف المتصلة بالمساهمات السلعية المقدمة من لتغطية ال امخصصاته على أنشطة البرامج تحديد

إلى المشروعات داخل بلدانها بشروط التمويل من الحساب الخاص  المانحين الجددتفي المساهمات السلعية المقّدمة من 

 ما لم تحصل على إعفاء على أي نحو آخر من المدير التنفيذي.

في المائة من مجموع المخصصات( من بين ما  20دوالر أمريكي )أي  7 222 515.52والحظنا تخصيص مبل   - 52

دوالر أمريكي لتغطية التكاليف ذات الصلة بمساهمات السلا المقّدمة من المانحين الجدد إلى  2 702 121.51مجموعه 

يسية من الحساب المشروعات داخل بلدانهم بعد الحصول على إعفاء من المدير التنفيذي. ويعني تخصيص أموال رئ

إلى المشروعات التي توجد فقط في بلدان المانحين أن  2102الخاص لصندوي مطابقة المانحين الجدد خالل عام 

 ‘.معايير رصد مخصصات من الحساب الخاص’الحساب الخاص يست نى في معظمه من 

اب الخاص لصندوي مطابقة المانحين استعراض معايير استخدام أموال الحس اأنه يجري حالي البرنامجإدارة  وذكرت - 57

 الجدد في إطار االستعراض المؤسسي لترتيبات التوأمة.

 أن عملية االستعراض ستشمل كل الحسابات الخاصة لتعزيز الضوابط الداخلية. اوأّكدت اإلدارة أيض - 52

 مسائل أخرى - 5

 إدارة النقدية 5-0

المركز الشهري لمتوسط النقدية المحتف   بشأننة األخيرة التوصية التالية طرحنا في أثناء مراجعتنا الكشوف المالية للس - 51

 بها في المقر.

ونظامه العالمي  البرنامجشبكة من  للنسخة ال انية ينبغي وضا إطارٍ للتنبؤات النقدية باستخدام القدرات الوفيفية” - 21

والحظنا أن عمليات الخزانة “. البرنامج( من أجل تعزيز جودة القرارات بشأن اإلدارة النقدية في 2 ونجزللمعلومات )

على أساس قدرات إدارة النقدية والتنبؤ بها في نظام ‘ للتنبؤ بالتدفقات النقدية اإطار’صّممت ونفّذت  2102في نهاية عام 

ر تم التنبؤ بالتدفقات النقدية للفترة من يناير/كانون ال اني ساب. وأشارت عمليات الخزانة إلى أنه باستخدام هذا اإلطا

برمتها. وسوف يساعد هذا التقرير على اتخاذ قرارات اإلدارة النقدية وسيتسنى  للسنة 2100حتى ديسمبر/كانون األول 

 .2102من عام  ااستخدام ذلك اعتبار
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ر/تشرين ال اني وديسمبر/كانون األول وتبيفن لنا أن لشهري نوفمب ااختباري افحص ا، أجرينا أيض2102وخالل عام  - 20

مليون دوالر أمريكي مقابل ما  001مليون دوالر أمريكي و 22الرصيد المصرفي اليومي قد تحّسن، إذ تراو  بين 

. وتراو  متوسط الرصيد الشهري للنقدية خالل أربعة 2100مليون دوالر أمريكي في عام  020و 21يتراو  بين 

مليون  22مليون و 55اير/شباط، ويونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين ال اني، وديسمبر/كانون األول( بين أشهر )فبر

 دوالر أمريكي.

فسوف نواصل فحص أثر هذه  افصاعد 2100قد اتخذت تدابير جديدة من عام  البرنامجوبالنظر إلى أن اإلدارة في  - 22

 المبادرات على القرارات المتعلقة ب دارة النقدية واالست مارات في السنة المقبلة.

الخدمة لموظفي اإلدارة  انتهاء االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين: استحقاقات ما بعد 5-3

 الرئيسيين

الخدمة لموففي اإلدارة انتهاء لية أن استحقاقات ما بعد في الكشوف الما 0-01من المذكرة  212جاء في الفقرة  - 20

 بصورة يعّول عليها. ايمكن تحديدها كّمي الرئيسيين ال

في نفس الشيء  البرنامج، ذكر اعلى تحديد تلك االستحقاقات كّمي البرنامجلدى استفسارنا عن األسباب وراء عدم قدرة و - 22

 التقييم االكتواري. على أساس 01المذكرة 

 التصويبات التي أجريت بنا على طل. مراجع الحسابات - 6

ب جراء تلك  البرنامجوقام  ،أشرنا في أثناء مراجعة الحسابات إلى تعديالت معيّنة لتحسين جودة اإلبالغ المالي - 25

لمسائل ل الواج  ه سيجري إيالء االعتبارالتعديالت. وترد قائمة بالتعديالت في الملحق. وقُدِّمت إلينا ضمانات تؤّكد أن

 على األجل الطويل. التي تستحق تدخال

م المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي - اسساد  التقدُّ

م العام الذي أحرزته األمانة في االستجابة لتوصيات مراجا الحسابات الخارجي والتي ُعرضت على  - 22 استعرضنا التقدُّ

 .2100و 2101كشوف المالية للسنتين المجلس التنفيذي في تقريرنا عن ال

  يسرنا أن نالح  إنشاء نظام االستعراض نصف السنوي لفجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات والتشاور ما

 مراجا الحسابات الخارجي. 

  وننتظر المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات التي لم تنففذ حتى ا ن فيما يتصل بنظام إدارة أمن المعلومات

(؛ وإدماج خطة الموارد في عملية التخطيط، 2101ونظام دعم تنفيذ اللوجستيات )الحسابات السنوية لعام 

واستعراض سياسة اإلنفاي المتعلقة بالنقدية والقسائم لتسجيل كافة التوصيات المتدفقة من مختلف قنوات 

 (.2100السنوية لعام  المراجعة الداخلية والخارجية وتقارير التقييم في نظام واحٍد )الحسابات

  ضرورة قياس مدى تقبّل  2100في الصومال الذي أصدرناه في عام  البرنامجأّكدنا في تقريرنا عن عمليات

المخاطر بصورة منفصلة عن العمليات العالية المخاطر والعمليات العادية. ونرحِّ  بصياغة بيان تقبُّل المخاطر 

كخطوة إيجابية نحو تحديد مستوى تحّمل المخاطر في  2102 اني في نوفمبر/تشرين ال البرنامجالذي أصدره 

 كل عملية سيجري تنفيذها في المستقبل.
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الرقابة الداخلية الذي تسنّى من خالله تجميا ضمانات كافية من اإلدارة  بيانونُعِرب عن ارتياحنا إزاء عملية إعداد  - 27

 خالل السنة. البرنامجلداخلية في لتأكيد فعالية الضوابط ا الداخليةالعليا والمراجعة 

 

 شكر وتقدير 

 في إجراء هذه المراجعة. على تعاونهم معناوموففيه  البرنامجدارة إلنود أن نسّجل تقديرنا 

 

 

Vinod Rai 

 المراق. المالي والمراجع العام للهند

 مراجع الحسابات الخارجي

 نيودلهي، الهند

 3103أبريل/نيسان  5
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 الملحق

 

 على طل. مراجع الحسابات الخارجي ية لبرنامج األغذية العالمي بناءعلى الكشوف المالالتعديالت 

 الثاني:واألول  انالكشف -مليون دوالر أمريكي(  95 0تعديل أرقام اإليرادات )تخفيض بمبلغ  - 0

 

 النص األصلي 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 النص المعّدل

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 0 720.1 0 725.1 المساهمات المستحقة القب  -الكشف األول 

 2 200.2 2 200.2 مجموع اإليرادات -الكشف ال اني 

 

 على المذكرات التالية: ايؤثر التعديل الوارد أعاله أيض

 : المساهمات المستحقة القب 0-2المذكرة 

 : األدوات المالية00-2المذكرة 

 واالحتياطيات: أرصدة الصناديق 02-2المذكرة 

 : إيرادات0المذكرة 

 : اإلبالغ عن الشرائح7المذكرة 

 

 :065الفقرة و 5-3المذكرة  –تعديل توصيف اإليرادات األخرى  - 3

 النص األصلي

 3100 3103 إيرادات أخرى - 5-3المذكرة 

 21.0 72.2 اإليرادات المحّصلة من أنشطة الحسابات الخاصة

 20.0 20.1 إيرادات متنوعة

 002.2 011.5 مجموع اإليرادات األخرى

مليووون دوالر أمريكووي  72.2موون أنشووطة الحسووابات الخاصووة  2102بلوو  مجموووع اإليوورادات التووي تحققووت فووي عووام  - 065الفقاارة 

عمليوووات النقووول الجووووي  ا( وشوووملت أساسووو2100ديسووومبر/كانون األول  00مليوووون دوالر أمريكوووي فوووي  21.0)

ومخصصات السلا والخدمات من مستودع األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية ومكت  الودعم الميوداني فوي حواالت 

مليوون دوالر أمريكوي فوي  20.0مليون دوالر أمريكوي ) 20.1الطوارئ. وشملت اإليرادات المتنوعة التي بلغت 
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ة مووون بيووا السووولا التالفووة والممتلكوووات األخوورى غيووور القابلوووة ( المبوووال  المحّصوول2100ديسوومبر/كانون األول  00

 لفصال .

 النص المعّدل

 3100 3103 إيرادات أخرى - 5-3المذكرة 

 21.0 72.2 اإليرادات المحّصلة من السلا والخدمات

 20.0 20.1 إيرادات متنوعة

 002.2 011.5 مجموع اإليرادات األخرى

مليوون دوالر أمريكوي  72.2مليوون دوالر أمريكوي، منهوا  011.5مجمووع اإليورادات األخورى  2102بلو  فوي عوام  - 065الفقرة 

مليووون  20.1( و2100ديسوومبر/كانون األول  00مليووون دوالر أمريكووي فوي  21.0محّصولة موون السوولا والخودمات )

(. 2100ديسووومبر/كانون األول  00مليوووون دوالر أمريكوووي فوووي  20.0دوالر أمريكوووي مووون اإليووورادات المتنوعوووة )

عمليات النقل الجوي ومخصصوات السولا والخودمات  اوشملت اإليرادات المحّصلة من تقديم السلا والخدمات أساس

من مستودع األموم المتحودة لالسوتجابة اإلنسوانية ومكتو  الودعم الميوداني فوي حواالت الطووارئ. وشوملت اإليورادات 

 لكات األخرى غير القابلة لفصال .المتنوعة المبال  المحّصلة من بيا السلا التالفة والممت

 

 مليون دوالر أمريكي( في الحساب الخاص الصحيح: 0 5تعديالت تعبّر عن إيرادات الفائدة ) - 3

حيث ال يخورج أثوره عون حودود شوريحة الحسواب العوام والحسوابات  2102لم يؤثِّر هذا التعديل على الكشوف المالية لعام 

 الخاصة.

 

 بعد الخدمة لموظفي اإلدارة الرئيسيين: تحديد استحقاقات ما - 4

 النص األصلي

يشمل مجمل األجر المدفوع لموففي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبوات وتسووية مقور العمول والبودالت مون قبيول  - 0

العمل فوي بدل التم يل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإعانة اإليجار وتكاليف شحن األمتعة الشخصية ومساهمات رب 

 دفعات المعاش التقاعدي وفي التأمين الصحي الحالي.

( علووى نفووس 00-2لموووففي اإلدارة الرئيسوويين الحصووول علووى اسووتحقاقات مووا بعوود انتهوواء الخدمووة )المووذكرة  اويحووق أيضوو - 2

 بصورة يعّول عليها. امستوى بقية الموففين. وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كّمي

الرئيسوويون يشوواركون كأعضوواء عوواديين فووي الصووندوي المشووترا للمعاشووات التقاعديووة لموووففي األمووم وموففووو اإلدارة  - 0

 المتحدة.
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 النص المعّدل 

يشمل مجمل األجر المدفوع لموففي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبوات وتسووية مقور العمول والبودالت مون قبيول  - 0

وإعانة اإليجار وتكاليف شحن األمتعة الشخصية واستحقاقات ما بعد الخدمة بدل التم يل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها 

 ومساهمات رب العمل في دفعات المعاش التقاعدي وفي التأمين الصحي الحالي.

لموففي اإلدارة الرئيسيين الحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من استحقاقات الموففين  اويحق أيض - 2

االفتراضات االكتواريوة المسوتخدمة فوي قيواس  00-2ألجل على نفس مستوى بقية الموففين. وترد في المذكرة الطويلة ا

تلك االستحقاقات. وموففو اإلدارة الرئيسويون يشواركون كأعضواء عواديين فوي الصوندوي المشوترا للمعاشوات التقاعديوة 

 لموففي األمم المتحدة.

وأُدِرَجوت قيموة اسوتحقاقات موا بعود انتهواء الخدموة فوي  2-01و 0-01 في المذكرتينالجداول وعالوة على ذلك، تم تعديل  - 0

 عمود االستحقاقات والمزايا بالنسبة لكل من:

عون  يدوالر أمريكومليوون  1.0و 2102مليون دوالر أمريكي عن عام  1.0ن )أضيف مبل  واإلدارة الرئيسي وموفف - 

 (2100عام 

 مليوووون 1.2ومبلووو   2102مليوووون دوالر أمريكوووي عووون عوووام  1.2ا خووورون )أضووويف مبلووو  موففوووو اإلدارة العليوووا   - 

 .(2100دوالر أمريكي عن عام  
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