
May 2014 FC 153/2 

   

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A 

 المالية لجنة

 المائة بعدالخمسون و الثالثة الدورة

 1121 أيار/مايو 21 - 21 روما،

 1122السنوية المراجعة لعام  الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Robert van der Zee السيد

 بالنيابة والخزانة المالية شعبة مدير

 العالمي األغذية برنامج

 2544 6513 3906+ الهاتف: رقم



FC 153/2 2 

 

 

 

 

 ةالمالي لجنة من المطلوبة التوجيهات

   لبرنامج األغذية العالمي المجلس  "2013يرجى من لجنة المالية إقرار "الحسابات السنوية المراجعة لعام

 التنفيذي ليوافق عليها.

 المشورة مشروع

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية في منظمة األغذية

 ".2013والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يوافق على "الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 

 موجز تنفيذي

 

  مشررفوعة برررأي مراجعرري الحسررابات وتقريررر 2013يسررر األمانررة أر تعرررو الكشرروة الماليررة المراجعررة لعررام ،

الماليررة وفقررا للمعررايير المحاسرربية الدوليررة للقطرراع العررام. وقررام المراجررع المراجررع الخررارجي. وأ عرردت الكشرروة 

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

 الكشوة المالية.

  األساسرري والمررادتين )ب( مررن النظررام 6 –وت عرررو هررذه الوثيقررة علررى المجلررس عمررالر بالمررادة الرابعررة عشرررة 

الماليررة المراجعررة وتقريررر مراجررع  البرنااامجمررن النظررام المررالي الترري تررنيم علررى تقرردي  كشرروة  8-31و 31-3

 الحسابات الخارجي المتعلق بها. وت قدم الكشوة والتقرير معار في وثيقة واحدة.

  لداخلية جنبار إلى جنب مع الكشوة إصدار كشف بشأر الرقابة ا على التوالي فقد ت  للسنة الثالثةوفضالر عن ذلك

 .البرنامجالمالية السنوية. ويوفر الكشف المذكور ضمانار محددار بفعالية الرقابة الداخلية في 

  ردودها على توصيات مراجع الحسابات الخارجي في نفس الدورة التي يرُ قدمم فيهرا  2008وتقدم األمانة منذ عام

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

 .(FC153/10)الخارجي" 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

سئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين  برنامج  االتصال بموظفي إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أ

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

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

 :والمساءلة، ورئيس الشؤون المالية

 :بالنيابة مدير شعبة المالية والخزانة R. van der Zee لسيد ا 2544-066513هاتف: 

 فرع الحسابات العامة: ةرئيس T. Tropea ةالسيد -3232066513هاتف: 

 
 (.122202-3222وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لالستفسار عن توفر 
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، مشررفوعة برأي مراجعي الحسررابات وتقرير المراجخ الخارجي. 3102الحسررابات السررنوية المراجعة لعام يسررر األمانة أن تعر  

ر يوأُعدت الكشرررروم المالية وفقا للمعايير المحاسرررربية الدولية للقماع العام. وقام المراجخ الخارجي بمراجعة الحسررررابات وفقا للمعاي

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

من النظام  7-02و 0-02)ب( من النظام األسرراسرري والمادتين  2 –بالمادة الرابعة عشرررة  وتُعر  هذه الوثيقة على المجلس عمال

المالية المراجعة وتقرير مراجخ الحسررررابات الخارجي المتعلق بها. وتُقدم الكشرررروم  البرنامجالمالي التي تنّص على تقديم كشرررروم 

 في وثيقة واحدة. اوالتقرير مع

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

الوثيقررررة المعنونررررة شتقريررررر بشررررأن تنفيررررذ تو رررريات  فرررريعلررررى تو رررريات مراجررررخ الحسررررابات الخررررارجي ردود األمانررررة وترررررد 

 (.(WFP/EB.A/2014/6-I/1مراجخ الحسابات الخارجيش )الوثيقة 
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 مشروع القـرار
 

 

 إن المجلس:

بالمادة  ، مقترنة بتقرير مراجخ الحسابات الخارجي، عمال2013لعام  للبرنامجالحسابات السنوية المراجعة يوافق على  (0

 )ب( من النظام األساسي؛ 2 –الرابعة عشرة 

لشمب الخسائر النقدية والمبالغ  2013مليون دوالر أمريكي من الحساب العام في عام  3 238يالحظ استخدام  (3

 المستحقة؛ 

 من النفقات التشغيلية في نفس الفترة. اتشكل جزء 2013في عام للسلخ يالحظ أن خسائر ما بعد التسليم  (2

 

  

                                                      
 المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتو يات الصادرة في نهاية الدورة.المعتمد من طالع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولال 
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األول القسم  

 التنفيذي المدير بيان

 مقدمة

من النظام المالي، أتشرررم بأن أعر  على المجلس  1-02)ب( من النظام األسرراسرري والمادة  6-وفقا للمادة الرابعة عشرررة  -1

ديسررررمبروكانون األول  20عن السررررنة المنتهية في  (البرنامج) التنفيذي )المجلس( الكشرررروم المالية لبرنامج األغذية العالمي

وهما ، 3102، بقصرررد الموافقة عليها. وقد قدم مراجخ الحسرررابات الخارجي رأيه وتقريره عن الكشررروم المالية لسرررنة 3102

 من النظام المالي وملحق النظام المالي. 7-02مقدمان أيضا إلى المجلس بموجب المادة 

، من بينها أربخ حاالت طوارئ رفيعة 3102، وجهاته المانحة، والمسررررتفيدون تحديات ضررررخمة في عام البرنامجوقد واجه  -2

سرررررورية. وعلى الرغم من ال العربية الجمهوريةو، الوسرررررمى، وجنوب السرررررودانالمسرررررتوى في الفلبين، وجمهورية أفريقيا 

على نماق العالم، مخ  البرنامجالظروم المالية واالقتصررررادية الصررررعبة، وا ررررلا الجهات المانحة تقديم دعم قوي لعمليات 

وثيقة  البرنامجخدمات . وظلا 3103في المائة عن عام  7مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها  2 279.2مسرراهمات بلغا 

مليون شررخص تأثروا بالجوع في وقا اتسررم بانعدام األمن الغذائي المسررتمر،  721الصررلة ومملوبة بدرجة كبيرة، مخ وجود 

 وتقلب أسعار األغذية والوقود، والقالقل السياسية واالجتماعية، والكوارث المبيعية. 

نظمة تمول بصررررورة طوعية وبشرررركل كامل، ملتزم بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الشررررؤون المالية ، بو ررررفه مالبرنامجو -3

أيضررا تعزيز عمليات الشررفافية والمسرراءلة، وإدارة المخاطر في المؤسررسررة،  البرنامجوالميزانية، واإلبالغ المالي. ووا ررل 

 .3102وإدارة المخاطر المالية خالل عام 

  الميزانية وتحليل المالي التحليل

 ملخص 

يوضررا التحليل المالي وتحليل الميزانية ايادة مسررتويات اإليرادات، والمصررروفات، والميزانية، واسررتخدام الميزانية في عام  -2

من حيث األ ررول الصررافية، وحسررابات الصررناديق، واالحتياطيات،  للبرنامج. ويشررير التحليل أيضررا إلى القوة المالية 3102

يد على خدمات 3103والتي ظلا على نفس مسررررررتوياتها في عام  يل الملب المتزا تأكيدا البرنامج. ويعكس التحل ، ويمثل 

 الستمرار دعم الجهات المانحة عن طريق تلبية االحتياجات الحرجة للمستفيدين.

اإلبالغ المالي تمشررريا مخ المعايير المحاسررربية الدولية للقماع العام )المعايير(، ويعترم باإليرادات التي  البرنامجويوا رررل  -2

تحققها المسررراهمات عند تأكيدها تحريريا، وبالمصرررروفات عند تسرررلم السرررلخ والخدمات، أو عند تقديم السرررلخ الغذائية أو النقد 

وهناك دائما فجوة امنية بين إثبات اإليرادات وإثبات المصرررررروفات. ولذلك فمن الموارد المتاحة ل نفاق في عام والقسرررررائم. 

، والمسررراهمات الجديدة المؤكدة من جانب الجهات المانحة خالل عام 3103تشرررمل أر ررردة الصرررناديق في نهاية عام  3102

لى أو أقل من اإليرادات العائدة من المسرراهمات في هذه السررنة . وبناء على ذلك، قد تكون المصررروفات في سررنة ما أع3102

 باستخدام أو تجديد أر دة الصناديق. البرنامجنظرا لقيام 
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 3102األداء المالي في عام 

في المائة  7أي بنسررربة مليون دوالر أمريكي،  232.2 امليون دوالر أمريكي، بزيادة قدره 2 222.7مجموع اإليرادات بلغ  -2

 ما يلي: 3102مليون دوالر أمريكي. وشمل مجموع إيرادات عام  2 300.2التي بلغا  3103فوق إيرادات عام 

 279.2 2 مليون دوالر أمريكي من المساهمات النقدية والعينية؛ 

  مليون دوالر أمريكي؛ 09.7فروق  رم العمالت األجنبية 

 31.0 االستثمار؛ مليون دوالر أمريكي من عائد 

 002.2 .مليون دوالر أمريكي من اإليرادات األخرى 

في المائة  2مليون دوالر أمريكي أو  009.0مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها  2 202.7 البرنامجوبلغا مصررررررروفات  -7

 3103مليون دوالر أمريكي بعد أن و ل مستواها في عام  297.0. واادت مصروفات النقد والقسائم إلى 3103عن عام 

مليون طن متري بعد أن  1.2بمقدار  3102مليون دوالر أمريكي. وانخفضررا السررلخ الغذائية المواعة في عام  090.7إلى 

في المائة.  00، بانخفا  قدره 3102مليون طن متري في عام  2.3، لتصررررربا 3103مليون طن متري في عام  2.2بلغا 

مليون دوالر أمريكي  3 122.2وتماشررريا مخ االنخفا  في كمية السرررلخ المواعة، انخفضرررا قيمة السرررلخ المواعة وقدرها 

 في المائة. 9بنسبة 

مليون  072.2 قدرهمليون دوالر أمريكي، مقابل عجز  30فائضرررا في اإليرادات على المصرررروفات بلغ  3102وشرررهد عام  -7

 . وجاء هذا التغيير كمحصلة  افية لما يلي:3103دوالر أمريكي في عام 

مليون دوالر أمريكي  2 122.2المساهمات وذلك من  مليون دوالر أمريكي في اإليرادات العائدة من 222.2 اقدره ايادة (أ

 ؛3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 279.2إلى  3103في عام 

إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  2 292.7مليون دوالر أمريكي في اإلنفاق العام من  009.0ايادة قدرها  (ب

لزيادة أساسا من ايادة في توايخ المعونة على المستفيدين . وقد جاءت هذه ا3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 202.7

 )الزيادة في معونة النقد والقسائم عوضها االنخفا  في المعونة الغذائية(؛ البرنامجمن 

 مليون دوالر أمريكي في اإليرادات األخرى. 01.9انخفا   اٍم قدره  (ج

 3102المركز المالي في نهاية عام 

مليون دوالر أمريكي،  2 273.7 للبرنامج، بلغ مجموع األر دة واالحتياطيات المالية 3102ديسمبروكانون األول  20في  -9

، وهي تمثل تقريبا ستة أشهر من النشاط التشغيلي )ستة أشهر البرنامجمليون دوالر أمريكي تتعلق بمشاريخ  3 792.2منها 

ب العام، والحسررررابات الخا ررررة، واالحتياطيات، والعمليات الثنائية، والصررررناديق ويتعلق الر رررريد بالحسررررا(. 3103في عام 

 االستئمانية.

وذلك في المائة  02مليون دوالر أمريكي أو  023.3وااد مجموع المساهمات النقدية واالستثمارات القصيرة األجل بمقدار  -01

. وجاءت الزيادة أساسا 3102مليون دوالر أمريكي في عام  0 222.3إلى  3103عام مليون دوالر أمريكي في  0 372من 

 .3102من ارتفاع مستويات اإليرادات العائدة من المساهمات في عام 

مليون دوالر  0 179.2قيمتها  ةواستثماراته القصيرة األجل في شريحة  ناديق فئات البرامج البالغ البرنامجنقدية  وتغمي -00

 . 3103في عام  أشهرثالثة شهرين أو مقابل  النشاط التشغيليمن  ثالثة أشهرأمريكي 
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في  7مليون دوالر أمريكي، أو  22.2بمقدار  3102في نهاية عام  البرنامجوانخفضرررررا قيمة مخزون السرررررلخ الغذائية لدى  -03

، ويُعزى هذا أسرراسررا إلى انخفا  في قيمة األغذية المحتفظ بها، بينما ظلا األطنان المترية 3103مة في عام المائة عن القي

(. وباسررررتخدام 3103و 3102مليون طن متري في عامي  0.0) 3103المحتفظ بها عند نفس مسررررتوياتها كما كانا في عام 

مليون طن متري  0.0فمن مخزون السرررررلخ الغذائية البالغ  (،3102-3102المتملبات التشرررررغيلية المتوقعة في خمة اإلدارة )

  يمثل أربعة أشهر من النشاط التشغيلي.

 تحليل الميزانية

 أساس الميزانية

اسررتُمدت أرقام الميزانية بالنسرربة لتكاليف المشرراريخ المباشرررة وتكاليفها غير المباشرررة )ميزانية دعم البرامج واإلدارة( التي  -02

ي من برنامج العمل المحدد ف “كشرررررف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية”الكشرررررف المالي الخامس أُعلن عنها في 

عبِّر خمة اإلدارة عن مجموع ميزانيات التكاليف المباشرررررررة وغير المباشرررررررة التي وافق (. وت3102-3102خمة اإلدارة )

عليها المجلس التنفيذي مباشرررة أو من خالل ما فوضرره من سررلمات، وتسررتند عموما إلى االحتياجات. وتتاد الموارد لتغمية 

، ومن خالل آليات التمويل بالسررررلف. وتتاد التكاليف المباشرررررة عندما تتأكد مسرررراهمات الجهات المانحة للمشرررراريخ المعتمدة

 الموارد لتلبية التكاليف غير المباشرة من خالل الموافقة على خمة اإلدارة.

مليون دوالر أمريكي حسرررررب ما حددته خمة اإلدارة األ رررررلية  2 327.7إلى  3102وو رررررل مجموع برنامج العمل لعام  -02

الكشررررررف المالي . ويرد ذلك في 3103عرضرررررررا على المجلس التنفيذي في نوفمبروتشرررررررين الثاني  التي (3102-3102)

، اتسخ برنامج العمل ليعبِّر عن التغييرات في احتياجات مشاريخ 3102ومخ نهاية عام ‘. الميزانية األ لية’بو فه  الخامس

في المائة من  27مليون دوالر أمريكي، أو  779اعدة . وبلغا المتملبات الزائدة لالستجابة لألامة السورية المتصالبرنامج

مجموع الزيادة. وتتعلق الزيادات الكبيرة األخرى بالنزاع والجفام في مالي، والجفام في مالوي، واإلعصررررار في الفلبين. 

مليون  0 212.7مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها  2 222.2إلى  3102وو ررررل المسررررتوى النهائي لبرنامج العمل لعام 

 ‘.الميزانية النهائية’بو فه الكشف المالي الخامس في المائة. ويرد بيان ذلك في  32دوالر أمريكي، أي 

 استخدام الميزانية 

مبالغ أموال ال يمكنه استخدام الموارد إال عندما تتأكد المساهمات للمشاريخ المعتمدة، أو من  البرنامجأن من المهم مالحظة  -02

محدودة تتاد عن طريق مرافق التمويل اآلجل أو عن طريق مشررررتريات اسررررتراتيجية من مرفق الشررررراء اآلجل، حيث تكون 

خدام الميزانية خالل العام مقيَّدا بحجم المساهمات ولذلك كان استالتوقعات الخا ة بالمساهمات المحتملة عالية أو متوسمة. 

المؤكدة، وتوقيتها، والقدرة على التنبؤ بها، فضال عن القيود التشغيلية المتأ لة. وبلغا الميزانية النهائية للتكاليف المباشرة 

يزانية النهائية لتكاليف . وتنعكس هذه القيود في نسررربة اسرررتخدام الم3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 372.1 للبرنامج

 .3102في المائة في عام  23المشاريخ المباشرة التي بلغا 
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 وتعبِّر معدالت استخدام مختلف عنا ر التكاليف عن معدل االستخدام ذاك على النحو المبيَّن أدناه. -02

 في المائة؛ 29 –المتصلة بها  معدل استخدام تكاليف األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة 

  في المائة؛ 27 –معدل استخدام تكاليف النقد والقسائم وتكاليف التشغيل المباشرة المتصلة بها 

  في المائة؛ 72 –معدل تعزيز القدرة 

  في المائة. 29 –معدل استخدام تكاليف الدعم المباشرة 

وات القليلة خالل السررن البرنامجوكان توسرريخ نماق النقد والقسررائم إلى حد بعيد بمثابة المبادرة التشررغيلية األضررخم واألهم في  -07

في المائة في الفترة المالية السرررابقة(،  2في المائة من الميزانية األ رررلية )مقابل  7.9الماضرررية. وكان النقد والقسرررائم يمثالن 

يزانية النهائية. وتعزى الزيادة الكبيرة في النقد والقسررررررائم أسرررررراسررررررا إلى اسررررررتخدام النقد والقسررررررائم في المائة من الم 02.7و

 باعتبارهما االستجابة البرنامجية الرئيسية لالجئين السوريين في األردن، ولبنان، وتركيا، والعراق، ومصر.

مليون  329.2إلى  3102غير المباشرررررررة في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  وانخفضررررررا الميزانية األ ررررررلية للتكاليف -07

مليون دوالر أمريكي في الميزانية العادية لدعم  329.0دوالر أمريكي. وتألفا ميزانية دعم البرامج واإلدارة النهائية من 

في المائة من  99بناء القدرات. واسررتخدم مليون دوالر أمريكي للصررناديق الرأسررمالية و ررناديق  31.2البرامج واإلدارة، و

في المائة  92، واستخدم 3102ديسمبروكانون األول  20حتى  3102الميزانية المعتمدة النهائية لدعم البرامج واإلدارة لعام 

 .3102ديسمبروكانون األول  20الميزانية الرأسمالية وميزانية بناء القدرات النهائية المعتمدة حتى 

 والمساءلة الشفافية تعزيز

إجراءات مختلفة لوضررررخ الركائز الرئيسررررية الالامة  البرنامج، اتخذ البرنامجلغر  التي أعلنها الوفاء باتمشرررريا مخ مبادرة  -09

 لتحسين الشفافية والمساءلة: 

 ماق الكيان )وينجز(. إجراء استعرا  اإلطار المالي وموا لة تموير نظام تخميط الموارد على ن (0

 . 3117اعتماد واستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقماع العام بدءاً من عام  (3

 اعتماد واستخدام إطار الرقابة الداخلية بناًء على التوجيه الذي أ درته لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.  (2

 تنفيذ تدابير إضافية ل فصاد العام والشفافية. (2

 وينجز نظام وتطوير المالي اإلطار استعراض

مرحلة هامة من اسرررررتعرا  اإلطار المالي من أجل اسرررررتمرار مواءمة البنيان المالي مخ  3102في عام  البرنامجاسرررررتكمل  -31

 دعم من المجلس، بتحديث نموذج تمويل، بالبرنامج. ويعد هذا إنجااا رئيسرريا قام فيه البرنامجالمرق الجديدة التي يعمل بها 

تكاليف الدعم المباشرة وتنقيا هيكل المشروع المالي في نظام وينجز. وحيثما وجدت في السابق أدوات وعمليات مخصصة 

سائم، يخمط  ستخدام ثالث فئات رفيعة المستوى: األغذية،  البرنامجألنشمة النقد والق اآلن مصروفات عمليات المساعدة با

ي أكثر شررررفافية في المريقة الت البرنامجت النقد والقسررررائم، وتنمية القدرات وايادتها. وهذه الخموة الهامة سررررتجعل وتحويال

 يعمل بها، وتعد بمثابة األساس لتزويد الموظفين باألدوات الالامة إلدارة العمليات مخ مزيد من المساءلة.
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ر وتحسررين نظام التخميط المركزي للموارد )نظام وينجز(. وتشررمل التحسررينات الرئيسررية الجارية تموي البرنامجويوا ررل  -30

نموذجا معتمدا للتمويل، وتداول نظام جديد لدعم التنفيذ اللوجسررررتي، ونظام أفضررررل تمويرا لجمخ البيانات  3102خالل عام 

 .لبرنامجايتان على تحسين الشفافية والمساءلة في واستخدام الر د والتقييم )كوميا(. وستعمل هاتان اإلضافتان الرئيس

 العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير استخدام

. وقد أتاد االلتزام بهذه 3117الكشرررروم المالية على أسرررراس المعايير المحاسرررربية الدولية للقماع العام منذ عام  البرنامجأعد  -33

إ ررردار تقارير مالية سرررريعة ووثيقة  بالبرنامجالمعايير المحاسررربية المعترم بها دوليا عند إعداد الكشررروم المالية الخا رررة 

 ن الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.الصلة، ومفيدة بدرجة أكبر، مما ساعد على تحسي

العمل بصررورة وثيقة مخ مؤسررسررات منظومة األمم المتحدة عن طريق المشرراركة في فرقة العمل المعنية  البرنامجويوا ررل  -32

برا عاون على مسررررتوى األمم المتحدة منبالمعايير المحاسرررربية الدولية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المسررررتوى. ويوفر هذا الت

لمناقشررة المسررائل المتعلقة بالمعايير المحاسرربية الدولية بغية تحقيق االتسرراق في اسررتخدام التمورات الجديدة في هذه المعايير 

 وتحسين إمكانية مقارنة التقارير المالية.

دولية للقماع العام بصورة منتظمة لكي تعكس أفضل الممارسات المحاسبية. وال يزال ويجري تحديث المعايير المحاسبية ال -32

ي  دارة ف البرنامجالمستمر لهذه المعايير يشكل إحدى األولويات، ويتملب تركيزا كبيرا لضمان أن يظل  البرنامجامتثال 

بارا من  قة اعت ية. وهناك ثالثة معايير جديدة ممب نايروكا 0التمورات المهن ثاني ي األدوات  – 37، )المعيار 3102نون ال

األدوات المالية: اإلفصررراحات(، وقد نفذ  – 21األدوات المالية: اإلثبات والقياس؛ والمعيار  – 39المالية: العر ؛ والمعيار 

 .3102هذه المعايير بالكامل في الكشوم المالية لعام  البرنامج

ويجتمخ فريق اإلدارة التنفيذية بصررررورة منتظمة لمناقشررررة المسررررائل واالسررررتراتيجيات ذات االهتمام المشررررترك، بما في ذلك  -32

لمالي، ، والمركز اللبرنامجالبيانات المالية الدورية القائمة على المعايير المحاسرررررربية الدولية، والتي تتضررررررمن األداء المالي 

داعم ومصررفوفات رئيسررية لألداء المالي. وقد سرراعد هذا على تعزيز اهتمام اإلدارة العليا  والتدفقات النقدية، مخ تحليل نوعي

 بمسائل اإلدارة المالية وتحديد المخاطر. 

 الداخلية الرقابة

ويتناول العنا ررر الرئيسررية الخمسررة ، اسررتنادا إلى لجنة المنظمات الراعية إطار جديد للرقابة الداخلية 3100 رردر في عام  -32

وإدارة المخاطر؛ وأنشرررررمة الرقابة؛ والمعلومات واالتصررررراالت؛ والر رررررد. وهي البيئة الداخلية؛  –التي حددتها هذه اللجنة 

 مبدأ من مبادئ أفضل الممارسات. 33ويضم اإلطار 

 ، وأتيحا لجميخلمسرررررراعدة المديرين على تنفيذ اإلطار الجديد للرقابة الداخليةوضررررررعا مجموعة من المواد التوجيهية وقد  -37

أيضررررررا دليله الخار بمدارة الموارد المالية في عام  البرنامجالموظفين دورة تدريبية حاسرررررروبية على الرقابة الداخلية. ونقا 

 . بالبرنامجدليال جديدا للموارد البشرية الخا ة  3102، وأ در في عام 3103

مجموعة للمساءلة الداخلية( ب البرنامجوفي نهاية كل سنة مالية، يقوم كبار المديرين بتزويد المدير التنفيذي )من خالل إطار  -37

من الضرررررمانات المحددة المتصرررررلة بتنفيذ الرقابة الداخلية داخل كيانات مكاتبهم. ويسرررررتعر  المديرون المباشررررررون بيانات 

والتحقق من دقتها عند االقتضاء. وتستعر  مراجعة الحسابات الداخلية كل عام فعالية عملية  الستكمالهالضمانات الفردية ا

 الضمانات هذه استنادا إلى استعرا  لعينة من بيانات الضمانات التي وقعها المديرون.
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. ويقدم من إبالغ البرنامجان عن الرقابة الداخلية، وهو اآلن سمة معتادة فيما يقوم به صدر مخ الكشوم المالية السنوية بيوي -39

واحدا من وكاالت وبرامج  يظلالذي  البرنامجبيان الرقابة الداخلية هذا ضرررررمانات محددة بشرررررأن فعالية الرقابة الداخلية في 

م هذا المستوى   ت لجهااها الرئاسي.من الضمانا الهاماألمم المتحدة القليلة التي تقدِّ

، أ درت لجنة المنظمات الراعية توجيها جديدا بشأن 3102ويتوا ل تموير أفضل ممارسات الرقابة الداخلية، وفي عام  -21

 لتمبيقه في المستقبل.  3102الرقابة الداخلية ستستعرضه المنظمة خالل عام 

المدير التنفيذي ورئيس الشررررؤون المالية أداء دور قيادي في ضررررمان ما يلي: أ( ترسرررريق مفاهيم الرقابة مسرررراعد ويوا ررررل  -20

 اإلدارية القوية في ثقافة المنظمة؛ ب( وجود خمة عمل واضحة لمعالجة مسائل الرقابة الداخلية المثارة في البيان السنوي.

صر هام من عنا ر الرقابة الداخلية، تكفل األمانة المتابعة الفعالة لتو يات هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وتقدم وكعن -23

بشرررررأن التو ررررريات الهامة واإلجراءات المتخذة، أو  للبرنامجتقارير بصرررررورة منتظمة إلى لجنة مراجعة الحسرررررابات التابعة 

 المقترحة لمعالجة المخاطر العالية

 ر إضافية لدعم اإلفصاد العام والشفافيةتدابي

، تُنشرررر 3103سرررياسرررات واضرررحة تتعلق باإلفصررراد العام عن معلومات الرقابة الرئيسرررية. ومنذ أواخر عام  البرنامجاعتمد  -22

 ها. في غضون ثالثين يوما من إ دار للبرنامجتقارير مراجعة الحسابات الداخلية والتفتيش على الموقخ الشبكي الخارجي 

عين على المبادرة الدولية الجديدة للشررررررفافية في المعونة، وهي مبادرة طوعية أحد الموقّ  البرنامج، أ رررررربا 3102وفي عام  -22

ي هذه ، بو ررفه عضرروا فامجالبرنأل ررحاب المصررلحة العديدين تسررعي إلى تحسررين شررفافية المعلومات المتعلقة بالمعونة. و

المبادرة، ُممالب بنشر مجموعة كبيرة من البيانات المالية والبيانات المتعلقة بالمشاريخ على موقعه الشبكي الخارجي. ونشر 

، وتشررمل ممبوعاته العادية اآلن تفا رريل 3102وحزيران ويونيأول مجموعة من بياناته الممتثلة لهذه المبادرة في  البرنامج

من سررتمائة نشرراط من أنشررمة المشرراريخ على نماق العالم مخ ميزانيات معتمدة للمشرراريخ، والمصررروفات الشررهرية  عن أكثر

 وما بعده. 3101اعتبارا من ينايروكانون الثاني 

 إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر المالية

 إدارة المخاطر المؤسسية

جزءاً ال يتجزأ من إدارة األداء التنظيمي، وأحد العنا ر الرئيسية إلطار الرقابة  البرنامجتُعد إدارة المخاطر المؤسسية في  -22

، بما في ذلك حاالت الموارئ من المسررتوى كل العملياتهو ضررمان أن تبحث  البرنامجالداخلية. وهدم إدارة المخاطر في 

 لخارجية بصورة نشمة والتي قد تؤثر في تحقيق النتائج المعلنة. ، العوامل الداخلية وا2والمستوى  3

ة يتضمن آليات لتحديد االستجابويحدد إطار إدارة المخاطر المؤسسية المخاطر باعتبارها سياقية أو برنامجية أو مؤسسية، و -22

بيانا عن تقبل المخاطر يحدد المستوى  البرنامج، استحدث 3103وفي عام المالئمة للمخاطر ضمن كل فئة من هذه الفئات. 

العام للمخاطر التي يمكن أن تقبلها المنظمة، ويبلغه بشرررركل واضررررا على نماق المنظمة وأل ررررحاب المصررررلحة الخارجيين 

 المعنيين، وكيفية رؤية المنظمة لهذه المخاطر.

مسررررررؤولين عن إدارة األداء والمخاطر مكلفين بوظائف من بينها دور تسررررررجيل ور ررررررد  البرنامجمكاتب وقد عينا جميخ  -27

المخاطر وإجراءات التخفيف من آثارها. وتتولى المكاتب القمرية والمكاتب اإلقليمية إدارة سرررررجالتها الخا رررررة بالمخاطر، 

يتم إدراج المخاطر التي تتكرر في عدد من وإبالغ المخاطر حسرررررب مقتضرررررى الحال تمشررررريا مخ الهياكل اإلدارية القائمة. و
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عد بمثابة الذي يسررجل المخاطر المؤسررسررية البرنامجية والتنظيمية في على تحقيق األهدام العمليات، وتؤثر بصررورة سررلبية 

 المنظمة.  داخلمستودع شامل للمخاطر الرئيسية 

د لكل نوع يوجالذي يسررراند المدير التنفيذي في مهامه اإلدارية بمراقبة المخاطر المؤسرررسرررية. و ةاإلدارة التنفيذيف فريق ويكلَّ  -27

بتحديد وتنفيذ االسررررتجابات للمخاطر ذات الصررررلة.  وموكلمن المخاطر المؤسررررسررررية مسررررؤول يحدده فريق اإلدارة التنفيذية، 

مخاطر توضررا المخاطر الخا ررة ببلد معين وتلحق باالسررتعرا  الدوري لسررجل المخاطر المؤسررسررية تقارير شرراملة عن ال

 وتشير إلى مسائل المخاطر المؤسسية السترعاء اهتمام اإلدارة إليها.

في سرررربيله لتحديد  البرنامجيعد ، 3102عام واسررررتنادا إلى بيان تقبل المخاطر، ودراسررررات تقاسررررم المخاطر التي أجريا في  -29

وأعماله. والغر  من تحديد  البرنامجة لتحمل المخاطرة والحدود الدنيا المتصررررررلة بذلك في عمليات المسررررررتويات المقبول

وتعريف المسرررررتويات المقبولة لتحمل المخاطرة هو ضرررررمان تمكين المكاتب القمرية والمديرين من وضرررررخ أهدام وغايات 

ت المقبولة لتحمل المخاطرة والحدود الدنيا واقعية لعملياتهم، واالسرررررتجابة بسررررررعة للحاالت الحرجة. وسرررررتكون المسرررررتويا

موارد و المتصرررلة بذلك خا رررة بالسرررياقات، وسرررتكون بمثابة مؤشررررات للمسررراعدة على تحديد المسرررائل التي تتملب مسررراندةً 

 إضافية.

 إدارة المخاطر المالية

ها آثار تغيُّر األسعار في أسواق الديون واألسهم، وأسعار  رم بسبب أنشمته لمخاطر مالية مختلفة، من البرنامجيتعر   -21

 لبرنامجاالعملة األجنبية، وأسعار الفائدة، وعجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم. وتركز سياسات إدارة المخاطر المالية في 

ي ثار الضارة المحتملة على األداء المالعلى عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية، وتعمل على التقليل إلى أدنى حد من اآل

 إذا تسنى ذلك. للبرنامج

وتتولى وحدة مختصرررة في الخزانة المركزية تنفيذ إدارة المخاطر المالية باسرررتخدام الخموط التوجيهية التي وضرررعها المدير  -20

لذي آراء الفريق االسررتشرراري المعني باالسررتثمار ا وإلى للبرنامجالتنفيذي اسررتنادا إلى مشررورة قدمتها لجنة االسررتثمار التابعة 

تثمار. وتغمي السررياسررات المعمول بها مجاالت المخاطر المالية، مثل مخاطر تحويل يضررم خبراء خارجيين في مجال االسرر

العمالت األجنبية، وأسررعار الفائدة، والمخاطر االئتمانية، واسررتخدام األدوات المالية المشررتقة، واسررتثمار السرريولة الزائدة. وال 

 عند استحقاقها.قة الدفخ الحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحيوجد تخوم من عدم تصفية 

اسررررررتكملا األمانة المرحلة النهائية من تنفيذ نظام إدارة النقدية التابخ لنظام وينجز، مخ تفعيل وحدة إدارة  3102وفي عام  -23

الث لذي يستغرق ثاإلبالغ المصرفي، وإنشاء و لة مخ شركاء مصرفيين عن طريق نظام شسويفاش. وقد أتاد المشروع ا

سررررررنوات لتحسررررررين نظام إدارة النقدية إجراء تحسررررررينات هامة في عمليات إدارة المخاطر المالية بالنسرررررربة للمعامالت بالنقد 

سترداد مجموع االستثمارات البالغ مليوني دوالر أمريكي من  األجنبي، واالستثمارات، وتجهيز المدفوعات. وقد تم بالفعل ا

، مخ وفورات سنوية في التكلفة تجاوات المبلغ المستثمر، وتحققا عن طريق أسعار 3102-3100ة الحساب العام في الفتر

أفضررل للصرررم األجنبي بالنسرربة لتحويل مسرراهمات الجهات المانحة إلى عمالت محلية، وانخفا  رسرروم إدارة االسررتثمار، 

ساليب العمل بصورة أكفأ. وتنفذ وظائ ف النظام الجديد بصورة كاملة في المقر وفي وانخفا  الرسوم المصرفية، وإدارة أ

وظائف تجهيز المدفوعات في المكاتب الميدانية  نشررر 3102ثالثة مكاتب إقليمية وثالثة مكاتب قمرية؛ وسرريسررتمر في عام 

 لموا لة االستفادة من مزايا نظام إدارة النقدية.
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ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي حتى  230.7 البرنامجلقة باستحقاقات موظفي مجموع االلتزامات المتع وبلغ -22

مليون دوالر أمريكي عن طريق تحميلرره على المشرررررررراريخ  210.7. ومن أ ررررررررل هررذا المبلغ، تم حتى اآلن تمويررل 3102

فلم يتم تحميله بعد على الصررناديق  ،مليون دوالر أمريكي 031.0وقدره  غير الممولوالصررناديق ذات الصررلة. أما الر رريد 

على خمة  3101وافق المجلس في عام قد والمشررراريخ الفردية. وتعامل هذه االلتزامات كر ررريد دائن في الحسررراب العام. و

دة للموظفين لمدة  7.2سررنويا إضررافيا قدره تشررمل مبلغا تمويل  عاما تبدأ في عام  02مليون دوالر أمريكي في التكاليف الموحَّ

ويمثل المسررررتوى الحالي لألر رررردة المحتجزة على  الفترة.هذه بغر  الو ررررول إلى حالة التمويل الكامل مخ نهاية  3100

في المائة من  73شررررركل سرررررندات وأسرررررهم ونقدية لتمويل إجمالي االلتزامات المويلة األجل المتعلقة باسرررررتحقاقات الموظفين 

، ويعزى أسرراسررا إلى 3103في المائة في عام  21لذي بلغا نسرربته مسررتوى التمويل. وهذا يمثل ايادة عن مسررتوى التمويل ا

 ت.لتغمية هذه االلتزاما المخصصةتخفيض في معدل الخصم المستخدم في تقدير االلتزامات وعائدات استثمار األر دة 

 االستدامة

عواقب أي انخفا   البرنامجالكشرررروم المالية على أسرررراس الشررررواغل الجارية. وعند اتخاذ هذا القرار، بحث  البرنامج أعد -44

محتمل في المسرراهمات في سررياق الحالة المالية واالقتصررادية العالمية، وما إذا كان هذا االنخفا  سرريقابله انخفا  في كبير 

ة المتوقعة والمخاطر المقابل البرنامجثقة، بعد االطالع على أنشررمة حجم العمليات وعدد المسررتفيدين من المسرراعدة. وأنا على 

 األجل المتوسط.  فيالعمل لموا لة لديه ما يكفي من الموارد  البرنامجلها، بأن 

(؛ 3102-3102ل دارة ) نامجالبرفي خمة  هاالتي حددتُ ( االحتياجات 0: تؤيده المبررات التاليةعن االسررررتدامة وهذا الرأي  -45

نهاية في ( األ ررول الصررافية المحتفظ بها 2؛ 3102التي اعتمدها المجلس في عام  (3107-3102( الخمة االسررتراتيجية )3

( االتجاه في الدعم المقدَّم 2؛ 3102( مسررتويات المسرراهمات المتوقعة لعام 2 ؛3102والمسرراهمات المحصررلة في عام  ،الفترة

 .0922موا لة االضمالع بواليته منذ إنشائه في عام  على البرنامج ساعدوالذي  المانحةالجهات من 

 المسائل اإلدارية 

ن، ، والخبراء االكتوارييالعاموأسررماء وعناوين المسررتشررار  لبرنامجل الرئيسرريالعمل  يعر  الملحق األول لهذه الوثيقة مقر -46

 والمصرفيين الرئيسين، والمراجخ الخارجي. 
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 المسؤولية 

من النظام المالي، يسرررررررني أن أقّدم الكشرررررروم المالية التالية التي أُعدت بموجب المعايير  0-02وفقا لما تنص عليه المادة  -47

وأشررهد، وفقا ألفضررل ما يتوفَّر لدينا من معرفة ومعلومات، أن جميخ المعامالت التي جرت المحاسرربية الدولية للقماع العام. 

خالل الفترة قد أُدخلا في السرررررجالت المحاسررررربية، وأن هذه المعامالت، مقترنة بالكشررررروم والمذكرات المالية التالية والتي 

 .3102ديسمبروكانون األول  20األغذية العالمي في تشكل جزءا من هذا التقرير، تعبِّر بأمانة عن المركز المالي لبرنامج 

 3102ديسمبروكانون األول  20كشف المركز المالي في   الكشف األول

 3102ديسمبروكانون األول  20كشف األداء المالي عن السنة المنتهية في   الكشف الثاني

 3102ديسمبروكانون األول  20كشف التغيُّرات في األ ول الصافية عن السنة المنتهية في   الكشف الثالث

 3102ديسمبروكانون األول  20كشف التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في   الكشف الرابخ

ديسررررررمبروكانون األول  20كشررررررف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية عن السررررررنة المنتهية في  الكشف الخامس 

3102  

 

 

 مذكرات على الكشوم المالية

 

 

 

 التوقيخ على النسخة األ لية تم

 إرثارين كااين

 2014مارسوآذار  32 ،روماالمديرة التنفيذية                                                                                                     
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 بيان الرقابة الداخلية

 نطاق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

 

وتنفيذ برامجه ومشرررررراريعه وأنشررررررمته  البرنامجالمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي مسررررررؤول أمام المجلس عن إدارة  -0

من النظام المالي، أن يضررررررخ ضرررررروابط الرقابة الداخلية، بما في ذلك  0-03األخرى. وعلى المدير التنفيذي، بموجب المادة 

 بفعالية وكفاءة، والحفاظ على أ وله المادية.  البرنامجالمراجعة الداخلية والتحقيق، لضمان استخدام موارد 

ومقا ررررررده وإدارة تلك المخاطر  البرنامجوالغر  من نظام الرقابة الداخلية هو الحد من مخاطر العجز عن تحقيق أهدام  -3

م إلى . ويسرررتند النظاالبرنامجوليس القضررراء عليها. وهو يوفر ضرررمانات معقولة ولكنها ليسرررا مملقة لكفالة تحقيق مقا رررد 

سية أمام تحقيق األهدام، وتقييم طبيعة وحجم تلك المخاطر وإدارتها  عملية مستمرة، الغر  منها هو تحديد المخاطر الرئي

 بفعالية وكفاءة وبأسلوب اقتصادي.

 بيئة عمل البرنامج

شتد لحاالت ت نامجالبربحكم طبيعة عمله كمنظمة إنسانية أن يذهب إلى حيث تستدعيه الحاجة. ويعرِّ  ذلك  البرنامجعلى  -2

فيها المخاطر الكامنة سررررواء ما يتصررررل منها بأمن موظفيه أو قدرته على الحفاظ على مسررررتويات رفيعة من الرقابة الداخلية. 

للمخاطرة وذلك بهدم موا ررررلة  البرنامجبيانا عن مدى تقبل  3103وقد أ رررردر المدير التنفيذي في نوفمبروتشرررررين الثاني 

جهزته الرئاسية سواء في توضيا المخاطر التي تواجهه أو تقاسم االستجابة لها سعيا إلى تقليلها مخ أ البرنامجتعزيز عمل 

 إلى أدنى حد حيثما أمكن.

 والرقابة الداخلية هي أحد األدوار الرئاسررررررية ل دارة وجزء ال يتجزأ من العملية الشررررررراملة إلدارة العمليات. وبالتالي فمن -2

 على كافة المستويات تشمل ما يلي: البرنامجمسؤولية إدارة 

 الرقابة الداخلية الفعالة؛ انتعزا داخليتين وثقافة تهيئة بيئة 

 تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق األهدام؛ 

  تحديد واقتراد السياسات والخمط ومعايير العمل واإلجراءات والنُظم وأنشمة الرقابة األخرى للتقليل إلى أدنى حد من

 حاالت التعر  المحددة والتخفيف ووأو الحد منها؛لالمخاطر المصاحبة 

 اء مسؤولياتهم؛ضمان فعالية تدفق المعلومات واالتصال حتى يتاد لكل الموظفين ما يحتاجونه من معلومات ألد 

 .ر د فعالية عمليات الرقابة المحددة وتشجيخ التحسين المستمر لتلك العمليات 

 إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية

لجنة المنظمات  إطارا جديدا للرقابة الداخلية انمالقا من أفضرررررررل الممارسرررررررات المتبعة في 3100في عام  البرنامجاعتمد  -2

ويعتمد اإلطار على مجموعة من التوجيهات واألدوات اإلضرررررررافية لمسررررررراعدة المديرين على تقييم  .يالراعية للجنة تريدوا

، أ ررررردرت لجنة المنظمات الراعية تحديثا رئيسررررريا لتوجيهها 3102وخالل عام فعالية الرقابة الداخلية في كيانات مكاتبهم. 

بشأن الرقابة الداخلية. وتفيد التو ية بأن المنظمات التي تتبخ أفضل ممارسات لجنة المنظمات الراعية ينبغي أن تسعى إلى 

إجراًء لتحديث إطار رقابته  البرنامجذ . وسرررررريتخ3102تنقيا أطر رقابتها الداخلية لتعكس هذا التوجيه الجديد مخ نهاية عام 

 .3102من أجل تمبيقه بالكامل اعتبارا من ينايروكانون الثاني  3102الداخلية خالل عام 
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 لللمخاطرة، وهو بيان أعد من خال البرنامج، أ ررردر المدير التنفيذي بيانا عن مدى تقبل 3103وفي نوفمبروتشررررين الثاني  -2

يخ في جم البرنامجن للمخاطر. وهو يمكّ  البرنامجعملية تشاورية واسعة النماق. ويحدد بيان مدى تقبل المخاطرة هذا رؤية 

أنحائه من التوا ررل مخ شررركائنا وأ ررحاب المصررلحة لدينا حول مقدار المخاطرة الذي نحن مسررتعدون لتقبله، ومشرراركتهم 

ت تشغيلية امخاطر. ويجري إبالغ المجلس التنفيذي بالمخاطر الهامة من خالل تحديثاستباقيا في القرارات المتعلقة بتقاسم ال

 .دورية

تموير وتعزيز عملياته الخا ررة بمدارة المخاطر وفقا لسررياسررته بشررأن إدارة المخاطر المؤسررسررية. ويسررعى  البرنامجووا ررل  -7

د وإدارة المخاطر على مسررتويين عريضررين، هما: المخاطر المؤثرة على كل كيان في إطار هذه السررياسررة إلى تحدي البرنامج

، بما كلك البرنامجعلى حدة )المكاتب القمرية والمكاتب اإلقليمية وُشعب المقر الرئيسي في روما( والمخاطر المؤثرة على 

 .في ذلك دوره بو فه وكالة رئيسية في منظومة األمم المتحدة تختص بحاالت الموارئ

واألمم المتحدة عموما، الحالة األمنية في كل بلد يعمل فيه، التخاذ القرارات االستراتيجية الالامة لتكييف  ،البرنامجوير د  -7

من وراء ذلك إلى ضمان تجميخ كل المخاطر التي تواجه كل  البرنامجعملياته والحد من تعر  موظفيه للمخاطر. ويهدم 

كيان من كيانات مكاتبه في سررجل رسررمي للمخاطر واسررتعراضررها بانتظام من جانب المدير المباشررر وتصررعيد تصررنيفها إلى 

 المستويات األعلى لتوجيه االهتمام إليها عند اللزوم. 

أن يحتفظ بسررجل للمخاطر المؤسررسررية. ويتضررمن سررجل المخاطر المؤسررسررية هذا  البرنامجن مكاتب ويشررترط لكل مكتب م -9

المخاطر التي تم تحديدها بو فها تؤثر سلبا على تحقيق األهدام المؤسسية، وهو يوفر وسيلة للحكم على مستوى التعر  

ة المخاطر المؤسررسررية، باسررتعرا  وتحديث سررجل ، وهو المكلف بمراقبفريق اإلدارة التنفيذية. ويقوم البرنامجللمخاطر في 

 نامجالبر، كما يُعر  على لجنة مراجعة الحسابات في بصورة دوريةالمخاطر المؤسسية الذي يُعر  على جميخ المكاتب 

 ويسررررتخدم كأسرررراس ل حاطات التي تقدَّم إلى المجلس التنفيذي. ونتيجة لذلك، تلقا لجنة مراجعة الحسررررابات المكلَّفة بمسررررداء

، نامجالبرالمشررررررورة إلى المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي بشرررررررأن فعالية ضرررررروابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في 

 .3102المخاطر خالل عام  مرتسممعلومات منتظمة عن آخر المستجدات بشأن 

 استعراض فعالية الرقابة الداخلية

د بالمديرين الذين تقخ عليهم المسرررؤولية عن تحدي البرنامجرا  فعالية ضررروابط الرقابة الداخلية في تسرررترشرررد عملية اسرررتع -01

 ضوابط الرقابة الداخلية والحفاظ عليها كل في مجال اختصا ه. وتستخلص ضمانات  ريحة من اآلتي:

المدير التنفيذي،  نائببمن فيهم ، البرنامجمن كبار مديري  021الموقعة من  بيانات ضاااااامان فعالية الرقابة الداخلية (0

 عبشررررُ ال، ومديرو البرنامجوالمديرون القمريون، ومديرو مكاتب ، والمديرون اإلقليميون ومسرررراعدو المدير التنفيذي،

في المائة في العملية. وخضررعا البيانات السررتعرا   011المقر في روما. ويمثل ذلك مسررتوى من االمتثال بنسرربة  في

تحسررررينا يرمي إلى تمكينها من أن تعكس  3102واحد على األقل على المسررررتوى األعلى. وقد شررررهدت البيانات في عام 

لما األضررواء عليها  وكذلك إلى تحقيق االتسرراق والجودة في  3103في عام تحديدا مسررائل المخاطرة والرقابة التي سررُ

االستعرا  اإلشرافي. وشملا هذه البيانات ضمانا بخصور إجراءات التصدي للمخاطر واإلجراءات المتخذة لتنفيذ 

 تو يات األجهزة الرقابية؛

مفتش يق التي يجريها الاسررررتنادا إلى نتائج المراجعة الداخلية وعمليات التفتيش والتحق خطاب ضاااامان من المفتع العام (3

 العام ومكتب الرقابة.
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 ، بما في ذلك إدارة المخاطرالبرنامجوتسرردي لجنة مراجعة الحسررابات أيضررا المشررورة بشررأن فعالية نُظم الرقابة الداخلية في  -00

 وممارسات التسيير الداخلي.

 داخليةالمسائل المةمة المتصلة بالمخاطر والرقابة ال

 عن الرقابة الداخلية 4104في بيان عام  المطروحةالمسائل 

)وقد أثيرت هذه  عن الرقابة الداخلية االنتباه إلى خمسرررررررة مجاالت كانا بحاجة إلى تحسررررررين 3103بيان عام اسررررررترعى  -03

على أنه ال يزال يتعين القيام تحقق تقدم هام في المجاالت الخمسة جميعها، و(. 3100أساسا في بيان عام الخمسة المجاالت 

 . أربعة منهابمزيد من العمل في 

 مجاالت ال يزال يتعين القيام بمزيد من التحسينات فيها: (أ

ي تنفيذ عملية تقييم المخاطر ف البرنامجوا رررلا مكاتب  التنفيذ الكامل الساااتراتيجية إدارة المخاطر المؤساااساااية  (0

، إذ تحتفظ بسررررررجالت مخاطر رسررررررمية، وتوثق وتتابخ إجراءات التخفيف المقترحة. وحتى نهاية عام 3102ام ع

في  في المائة 77)للبرنامج في المائة من المكاتب القمرية  92، ااد االمتثال بشررررركل عام، إذ أ ررررربا لدى 3102

في المائة في عام  97)في المائة من المصررررروفات التشررررغيلية  97سررررجالت مخاطر رسررررمية، تغمي  (3103عام 

بلدان متوسمة الدخل، ومن  في أما المكاتب القمرية التي ال توجد لديها تقييمات للمخاطر فكانا معظمها .(3103

بصررورة ناجحة في هذه  مجالبرنافي تحسررين وضررخ  3102المتوخى أن تسررهم أولوية دعم إدارة المخاطر في عام 

، سرررررينصرررررب تركيز إدارة المخاطر على تحسرررررين جودة عمليات إدارة المخاطر وربمها 3102البلدان. وفي عام 

ستكمال  عملية متكاملة إلدارة األداء والمخاطر،  نشربتحسين األداء التنظيمي. ولدعم هذا المسعى، من المخمط ا

أيضررا بتحديث سررياسررته الخا ررة بمدارة  البرنامج. وسرريقوم 3102 وأداة خا ررة بتكنولوجيا المعلومات خالل عام

 .3112لتعكس التمورات منذ أن  درت في عام  3102المخاطر المؤسسية خالل عام 

تقريرا عن التقدم المحرا في أنشررمة  3103تضررمن بيان عام  مواصاالة تنفيذ مبادرات تعزيز االسااتعداد للطوار   (3

المقرر أن وذلك برنامج الثالث سنوات لتعزيز االستعداد واالستجابة للموارئ  تعزيز االستعداد للموارئ، بما في

 لتعزيز استعدادوقد شمل ذلك مجموعة من أدوات االستعداد واالستجابة للموارئ موجهة . 3102ينتهي في عام 

سمبروكانون األ 20حتى ف -تقدما في تعميم مجموعة األدوات  البرنامجالمكاتب القمرية. وحقق  ، نفذ 3102ول دي

إلى أن  البرنامج(. ويهدم 3103 عام في المائة في 72) في المائة من المكاتب القمرية مجموعة األدوات 93

. 3102المجموعة في أوائل عام تكون جميخ المكاتب القمرية، بعد تزويدها بالدعم الكافي، قد نفَّذت تماما هذه 

وافقة المدير التنفيذي على سرررجالت االسرررتجابة الرسرررمية عن طريق متحسرررينات أخرى  3102كما نُفذت في عام 

مم كالهما لتحسرررين سررررعة اسرررتجابة  لحاالت الموارئ، والمرفق المركزي لالسرررتجابة لحاالت الموارئ، وقد  رررُ

لحاالت الموارئ. وقد سرراهم العمل الذي أُنجز في مجال االسررتعداد لحاالت الموارئ في فعالية اسررتجابة  البرنامج

أنشمة تعزيز ووأو تعمم أن تُنفذ  البرنامجيتوقخ . و3102في عام  2ربخ حاالت طوارئ من المستوى أل البرنامج

 .3102عام  نهايةاالستعداد للموارئ تماما بحلول 

أنه على الرغم من التحسينات الكثيرة على نُظم ر د  3103أوضا بيان عام  تحسين نُظم رصد وتقييم العمليات  (2

لمسررررررتوى الميداني في السررررررنوات األخيرة، فمن المكاتب القمرية ال تزال تواجه تحديات في وتقييم العمليات على ا

، تولى مستشارو الر د والتقييم اإلقليميون وظائف 3102وفي عام جمخ نواتج وحصائل البرامج واإلبالغ عنها. 
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النسرربة شررر للمكاتب القمرية بفي كل مكتب إقليمي. وقد أتاد هذا لكل مكتب إقليمي تقديم التوجيه والدعم بشرركل مبا

تقدما آخر بوضررررررخ إطار جديد للنتائج االسررررررتراتيجية  البرنامجلوظائف الر رررررررد والتقييم. وخالل العام، حقق 

(؛ وإ ررردار إجراءات تشرررغيلية 3102والمؤشررررات المتعلقة به )وقد وافق عليه المجلس في نوفمبروتشررررين الثاني 

المواد التوجيهية الخا ة بالر د والتقييم المؤسسي؛ وإ دار  موحدة للر د على مستوى المشروع، وتحديث

تقييم  أ( العمل من أجل: البرنامجتوجيه بشررأن تمبيق مؤشرررات إطار النتائج االسررتراتيجية. وعالوة على ذلك، بدأ 

ا في مفيما يتعلق بالتقييمات المركزية، ب( تحديث االسررتراتيجية المؤسررسررية للر ررد والتقييم، ب البرنامجممارسررة 

ذلك إنشاء آلية للتمويل المستدام من أجل الر د والتقييم. كما أُحرا تقدم في تعميم أداة الر د والتقييم المؤسسي 

، مخ التعميم الكامل لوحدة تصميم أداة الر د والتقييم المؤسسي في جميخ المواقخ. ومخ توضيا 3102خالل عام 

الر ررد واإلبالغ، فمن التدابير المتخذة لن تظهر تحسرريناتها من التقدم الذي يتحقق في وضررخ نظم وهياكل لتحسررين 

 .3102في عملية اإلبالغ إال في عام  وموثوقيتهاحيث جودة البيانات 

لمراحل إنجاا كل اعن وجود تأخيرات في  3103أبلغ بيان عام  ضمان تقييم أداء الموظفين في الوقت المناسب  (2

 3103المواعيد المستهدفة المحددة. وقد شهد عام  عن( PACE) البرنامجالثالث لعملية تعزيز األداء والكفاءة في 

على تحسررررررين  البرنامج، ركز 3102وخالل عام  عملية تعزيز األداء والكفاءة.تحسررررررنا كبيرا في معدالت إنجاا 

ن عليه أيضرررررا أن يضرررررخ في اعتباره التعقيد اإلضرررررافي إدارة األداء. وكان يتعيعلى حسرررررن توقيا  الجودة وكذلك

عندما يتم تكليف مثل هذا العدد الكبير من الموظفين بصررررررورة مؤقتة لتولى واحدة من  PACEالسررررررتكمال عملية 

. ولهذا جرى تمديد المواعيد PACEفي الواقخ أثناء فترة اسررتكمال عملية  2حاالت الموارئ األربخ من المسررتوى 

( 3102فبرايروشرررررباط  37لمدة شرررررهر واحد )حتى  3102في عام  PACEكمال تقارير عملية المسرررررتهدفة السرررررت

بغية توفير ونشررررر معلومات  PACEللسررررماد بمجراء تدريب إضررررافي للموظفين على الترتيبات الخا ررررة بعملية 

المائة في  92، تم استكمال 3102فبرايروشباط  37أفضل عن األداء. وعن طريق تعديل الموعد المستهدم حتى 

أعلى مسررتوى تحقق يشرركل ، و3100في المائة عن عام  22وهذا يمثل تحسررنا بنسرربة  –من جميخ المراحل الثالث 

، بو ررررفه أفضررررل مسررررتخدم للممارسررررة، ملتزما بهدم البرنامجمنذ إدخالها. وال يزال  PACEالسررررتكمال عملية 

 .3102 استكمال العملية بالكامل في الوقا المحدد مخ حلول نهاية دورة عام

 بشأنها إجراءات التحسين الضرورية البرنامجنفذ و من قبل ُطرحامجاالت   (ب

بات يشكل الفصل بين الواج ضمان تعميم الفصل الفعال بين الواجبات في نُظم تكنولوجيا المعلومات المؤسسية  (0

أن  3102في المائة من المديرين في بيانات ضرماناتهم لعام  97. وأشرار الداخليةعنصررا رئيسريا من نظام الرقابة 

تقريرا  البرنامج، قدم 3103وفي عام . البرنامجالفصل الفعال بين الواجبات قائم في وحدات عملهم وفقا لسياسات 

ين ل بعن التقدم المحرا في االسررررررتجابة للتو ررررررية التي قدمها مكتب المراجعة الداخلية بوجوب تحسررررررين الفصرررررر

)شرررررربكة  البرنامجالواجبات من أجل إدارة األدوار الرئيسررررررية داخل نظام تكنولوجيا المعلومات المؤسررررررسررررررية في 

 3102نظام وينجز. وإدراكا ل جراءات التي اتخذتها اإلدارة خالل عام  –ونظامه العالمي للمعلومات(  البرنامج

العالية المتعلقة بالفصل بين الواجبات. غير أنه  درت استجابة لهذه المسالة، تم اآلن إغالق تو يات المخاطرة 

. ويلزم اآلن إجراء مراجعة لخط األساس الخار 3تو ية خا ة بمخاطرة متوسمة في تقرير عن نظام وينجز 

 باألمن واتخاذ إجراءات إلدخال تحسينات أخرى طفيفة. 
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 4103المسائل المستجدة خالل عام 

ضررمانا هاما بخصررور فعالية وقوة الضرروابط الداخلية والرقابة اإلدارية  البرنامجقدما بيانات الضررمان الواردة من مديري  -02

مزيدا من االهتمام إلى الرقابة اإلدارية بالنسررررربة للمواضررررريخ  البرنامجوعالوة على ذلك، سرررررتوجه إدارة . 3102خالل عام 

تش العام، بما في ذلك التوسخ في استخدام النقد والقسائم كآلية تحويل، إلدارة مشاريخ الرئيسية المثارة في بيان الضمان للمف

 كبيرة خا ة بالبنية التحتية، وكذلك إنتاج األغذية وجودتها وسالمتها.

لتي كانا قد أدرجا في بيان عام ولم تُحدد أية مجاالت إضرررررافية تتملب تحسرررررينات كبيرة، بما يتجاوا المجاالت الخمسرررررة ا -02

3103. 

 البيان

تنموي جميخ ضررروابط الرقابة الداخلية على قيود متأ رررلة، بما في ذلك إمكانية التحايل، وهي بذلك يمكن أن توفر ضرررمانات  -02

 الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقا. معقولة فحسب. وعالوة على ذلك وبالنظر إلى تغيُّر الظروم فمن فعالية الضوابط 

كانا ُمرضررررية  البرنامجعلى ما تقدَّم، أرى، وفقا ألفضررررل ما لدي من معرفة ومعلومات، أن نُظم الرقابة الداخلية في  ءوبنا -02

 وحتى تاريق الموافقة على الكشوم المالية. 3102ديسمبروكانون األول  20خالل السنة المنتهية في 

أ كجزء من التحسررررررين المسررررررتمر 03في الفقرة أعاله ملتزم بمعالجة مسررررررائل الرقابة الداخلية والمخاطر المحددة  البرنامجو -07

 لية.لضوابمه الداخ

 

 

 تم التوقيخ على النسخة األ لية

 إرثارين كااين

 3102مارسوآذار  32روما،  المديرة التنفيذية
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 العالميبرنامج األغذية 

 الكشف األول 

 كشف المركز المالي

 4103ديسمبر/كانون األول  30في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(
 

 2012 2013 مذكرة 

    

    األصول 

    األصول الجارية

 438.5 652.7 2.1 النقدالنقدية ومعادالت 

 835.5 783.5 2.2 االستثمارات القصيرة األجل

 723.9 1 774.1 1 2.3 المساهمات المستحقة القبض

 709.9 664.9 2.4 المخزونات

 147.9 137.4 2.5 البنود المستحقة القبض األخرى

  4 012.6 3 855.7 

    
    األصول غير الجارية

 202.4 165.7 2.3 المساهمات المستحقة القبض

 352.7 427.5 2.6  االستثمارات المويلة األجل

 110.5 110.7 2.7 العقارات والمنشآت والمعدات

 24.1 15.9 2.8 األ ول غير المادية

  719.8 689.7 

     
 545.4 4 732.4 4  مجموع األصول

    

    الخصوم

    الخصوم الجارية

 415.2 499.0 2.9 واالستحقاقاتالحسابات المستحقة الدفخ 

 14.3 10.7 2.10 المخصصات

 19.5 23.7 2.11 استحقاقات الموظفين

 5.8 32.8 2.12 القرو  

  566.2 454.8 

    
    الخصوم غير الجارية

 365.1 398.1 2.11 استحقاقات الموظفين

 101.2 95.4 2.13 القر  المويل األجل

  493.5 466.3 

 921.1 059.7 1  مجموع الخصوم 365.1   

    

 624.3 3 672.7 3  األصول الصافية

    أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 351.2 3 400.2 3 7.1 أر دة الصناديق

 273.1 272.5 2.15 االحتياطيات

 624.3 3 672.7 3  مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

    
 من هذه الكشوم المالية.تشكل المذكرات المرفقة جزءا أساسيا 

 تم التوقيخ على النسخة األ لية  

 كااينإرثارين 

 3102مارسوآذار  32روما،                المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثاني

 كشف األداء المالي

 4103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتةية في 

 األمريكية()بماليين الدوالرات 

 

   
2013 2012 

       اإليرادات

 338.0 3 868.4 3 3.1 المساهمات النقدية

 706.3 511.2 3.2 المساهمات العينية

 42.6 19.8 3.3 فرق أسعار  رم العمالت

 24.0 20.1 3.4 عائد االستثمارات

 100.5 116.3 3.5 إيرادات أخرى

 211.4 4 535.8 4   مجموع اإليرادات

      

     المصروفات

 191.8 498.1 4.1 النقدية والقسائم المواعة

 264.6 2 053.4 2 4.2 السلخ الغذائية المواعة

 602.5 578.6 4.3 التوايخ والخدمات المتصلة به

 691.4 718.1 4.4 األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى

 156.7 159.0 4.5 المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجاريةاإلمدادات، والمواد 

 389.7 405.3 4.6 الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخرى

 2.6 2.5 4.7 تكاليف التمويل

 43.8 49.0 4.8 المستهلكات واإلهالك

 52.6 50.8 4.9 مصروفات أخرى

 395.7 4 514.8 4   مجموع المصروفات

      

 (184.3) 21.0   للسنة )العجز(الفائض

  

 تشكل المذكرات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوم المالية.
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثالث 

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 4103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتةية في 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 المذكرة  
الفائض المتراكم/أرصدة 

 الصناديق
 الصافيةمجموع األصول  االحتياطيات العجز

 624.3 3 273.1 (184.3) 535.5 3   4104ديسمبر/كانون األول  30

 - - 184.3 (184.3)  3103تخصيص العجز 

      4103تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في 

 - (0.6) - 0.6 2.15 النقل من االحتياطيات وإليها

يد األجل والمثبتة مباشرة في ر المكاسب الصافية غير المتحققة على االستثمارات المويلة 

 27.4 - - 27.4 2.15 / 2.6 الصندوق

 21.0 - 21.0 - 7.2 للسنة العجز 

 48.4 (0.6) 21.0 28.0  مجموع التحركات أثناء السنة

 672.7 3 272.5 21.0 379.2 3  4103ديسمبر/كانون األول  30مجموع األصول الصافية حتى 

      

 جزءا أساسيا من هذه الكشوم المالية.تشكل المذكرات المرفقة 
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الرابع 

 كشف التدفقات النقدية

4103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتةية في   

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 

 

 2012 2013 المذكرة 

  

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 (184.3) 21.0   للسنة )العجز( الفائض

    لممابقة الفائض )العجز( مخ  افي التدفقات النقدية من األنشمة التشغيلية التسويات

 43.8 49.0 2.7/2.8 االستهالك واإلهالك

 (3.5) 2.2 2.2 )المكاسب( غير المتحققة على االستثمارات القصيرة األجلالخسارة 

 (2.0) 2.8 2.6 )المكاسب( غير المتحققة على االستثمارات المويلة األجلالخسارة 

 (4.7) (4.5) 2.2/2.6 )الزيادة( في القيمة المستهلكة من االستثمارات المويلة األجل

 (0.6) (0.5) 2.13  )النقص( في القيمة المستهلكة من القر  المويل األجل 

 3.2 3.0 2.13 الفوائد على القر  المويل األجل

 66.7 45.0 2.4 النقص في المخزونات 

 (101.2) (13.5) 2.3 المساهمات المستحقة القبض)الزيادة( في 

 (26.4) 10.6 2.5 )الزيادة( النقص في المدفوعات األخرى

 (3.8) (1.3) 2.7 )الزيادة( في العقارات والمنشآت والمعدات )المقدمة كتبرع عيني(

 (120.0) 83.8 2.9 الزيادة )النقص( في الحسابات المستحقة الدفخ واالستحقاقات 

 6.5 (3.6) 2.10 الزيادة )النقص( في المخصصات

 35.6 37.2 2.11 الزيادة في استحقاقات الموظفين

 (290.7) 231.2  :التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية

       

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 172.6 57.9 2.2 النقص في االستثمارات القصيرة األجل

 0.5 (0.1) 2.5  )الزيادة( النقص في الفوائد المتحققة المستحقة القبض

 (52.1) (53.8) 2.6 )الزيادة( في االستثمارات المويلة األجل

 (40.8) (38.8) 2.7 )الزيادة( في العقارات والمنشآت والمعدات

 (2.1) (0.9) 2.8 )الزيادة( في األ ول غير المادية 

 78.1 (35.7)   الصافية من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية 

      

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (3.2) (3.0) 2.13 الفوائد المدفوعة على القر  المويل األجل 

 (5.3) (5.3) 2.13 إعادة سداد األ ل السنوي من القر  طويل األجل

 -             27.0 2.12 يادة في القرو زال

 (8.5) 18.7   التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل

      

      

 (221.1) 214.2   صافي الزيادة )النقص( في النقدية ومعادالت النقد

     

 659.6 438.5 2.1 في بداية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

      

 438.5 652.7 2.1 في نةاية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

        

        

 تشكل المذكرات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوم المالية.

 

  



25 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الخامس

 *كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية

 4103ديسمبر/كانون األول  30عن السنة المنتةية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

            
 المبلغ المحدد في الميزانية    

المبلغ الفعلي على أساس 

 مقارن
الفرق بين الميزانية 

 النةائية والمبلغ الفعلي

  

 المذكرة

 الميزانية النةائية الميزانية األصلية

 6        

 األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة المتعلقة بها

  3 543.6 4 286.5 2 528.8 1 757.7 

النقد والقسائم وتكاليف التشغيل المباشرة المتعلقة 

 296.4 607.0 903.4 464.4   بها

 82.3 235.8 318.1 303.7   ايادة القدرات

 236.3 531.7 768.0 657.5   تكاليف الدعم المباشرة

 969.2 4   المباشرة المشاريع تكاليفلالمجموع الفرعي 

 

6 276.0 3 903.3 2 372.7 

 التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة

  249.1 249.1 247.4 1.7 

 1.0 19.4 20.4 20.4   الصناديق الرأسمالية و ناديق القدرات

 269.5   المجموع الفرعي للتكاليف غير المباشرة

 

269.5 266.8 2.7 

 المجموع

 

  المجموع

  5 238.7 6 545.5 4 170.1 2 375.4 

           

 المذكرات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوم المالية.تشكل 

 
 اللتزامات.* أعد الكشف على أساس ا
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  المالية الكشوف على مذكرات

3131 األول كانون/ديسمبر 13 بتاريخ  

 المحاسبية السياسات: 3 المذكرة

 اإلعداد أساس

األغذية العالمي وفقا للمحاسرربة على أسرراس االسررتحقاق بموجب المعايير المحاسرربية الدولية أعدت الكشرروم المالية لبرنامج  -0

للقماع العام، باسررررررتخدام طريقة التكلفة األ ررررررلية، معدلة بمدراج االسررررررتثمارات بالقيمة العادلة. وفي حال عدم تمرق أحد 

 ن المعايير الدولية ل بالغ المالي.المعايير المحاسبية الدولية لمسألة معينة، يستخدم المعيار المناسب م

األدوات المالية: العر ،  -37وقد أ ررررررردر مجلس المعايير المحاسرررررربية الدولية للقماع العام )مجلس المعايير( المعيار  -3

ات. ويملب مجلس المعايير من األدوات المالية: اإلفصررررررراح -21األدوات المالية: اإلثبات والقياس، والمعيار  -39والمعيار 

أو  3102ينايروكانون الثاني  0الكيانات استخدام هذه المعايير في الكشوم المالية السنوية التي تغمي الفترات التي تبدأ من 

هذه المعايير في هذه الكشرررررروم المالية. ولم يكن العتماد هذه المعايير أي أثر على اإلثبات  البرنامجبعده. وقد اسررررررتخدم 

 .21والقياس فيما يتعلق باألدوات المالية، ولكن قدما إفصاحات نوعية وتقديرية إضافية وفقا للمعيار 

دة ، فمن إيرادات المساهمات المؤكالبرنامجاع العام، ومراعاة لمبيعة أعمال ووفقا لمتملبات المعايير المحاسبية الدولية للقم -2

من المعايير المحاسرررربية الدولية للقماع العام، إيرادات المعامالت غير  32كتابة تسررررجل كمعامالت غير تبادلية وفقا للمعيار 

ي لك القيود ال تفي بتعريف الشررررط الوارد فأنه رغم فر  قيود على اسرررتخدام المسررراهمات فمن ت البرنامجالتبادلية. ويعتبر 

 . 32المعيار 

بصرررورة مباشررررة أو بمجرد تسرررليمها للشرررركاء  البرنامجوتقدر مصرررروفات السرررلخ الغذائية والنقد والقسرررائم عندما يواعها  -2

 المتعاونين أو لمقدمي الخدمة لتوايعها.

 أعد كشف التدفقات النقدية )الكشف الرابخ( باستخدام المريقة غير المباشرة.و -2

، سررررررواء في العمل أو في اإلبالغ، هي الدوالر األمريكي. والمعامالت التي تجرى بغير البرنامجوالعملة المسررررررتخدمة في  -2

ل إلى الدوالر األمريكي ل  الدوالر األمريكي تحوَّ بسرررعر الصررررم المعمول به في األمم المتحدة وقا إجراء المعاملة. وتحوَّ

األ ول والخصوم بعمالت غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرم المعمول به في األمم المتحدة عند 

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

  النقد ومعادالت النقدية

تتألف النقدية ومعادالت النقد من النقدية الحاضرررة، والنقدية المودعة في المصررارم وأسررواق النقد والودائخ القصرريرة األجل  -7

 بما في ذلك النقدية التي يُديرها مدراء االستثمار.

 عائدات االستثمارات عند االستحقاق مخ مراعاة العائد الفعلي.وتثبا  -7
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  المالية األدوات

طرفا في األحكام التعاقدية لألداة الفنية إلى حين اسررررررتنفاد حقوق تلقي تدفقات  البرنامجتثبا األدوات المالية عندما يصرررررربا  -9

 لجميخ المخاطر والفوائد المتصلة بملكيتها. البرنامجويل نقدية من هذه األ ول أو تحويلها مخ تح

تقاس األ ررول المالية المحتفظ بها لالتجار فيها بالقيمة العادلة وتدون أي مكاسررب أو خسررائر ناتجة عن تغير القيمة العادلة و -01

في حسرررابات الفائض أو العجز وتدرج في كشرررف األداء المالي في الفترة التي تنشرررأ فيها. وتصرررنف االسرررتثمارات القصررريرة 

ومن ثم يجوا التصرررم فيها في األجل القصررير  البرنامجها من أجل دعم عمليات األجل ضررمن هذه الفئة نظرا ألنه يحتفظ ب

وهو ما قد يعني تحقيق مكاسررب أو خسررائر في عملية االتجار. وتصررنف المشررتقات المالية أيضررا كأ ررول محتفظ بها لالتجار 

 فيها.

لية غير مشتقة وتحقق مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليسا ممروحة القرو  والمبالغ المستحقة القبض هي أ ول ماو -00

في األسرررواق النشرررمة. وتضرررم القرو  والمبالغ المسرررتحقة المسررراهمات المسرررتحقة القبض نقدا وغيرها من المبالغ المملوبة 

 والنقدية ومعادالت النقد. وتدون القرو  والمبالغ المملوبة كتكاليف مستهلكة.

االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق هي األ ول المالية غير المشتقة التي تنموي على مدفوعات ثابتة أو قابلة و -03

أو يمكن له االحتفاظ بها حتى تاريق  البرنامجللتحديد واأل ررررررول واالسررررررتثمارات المحدد تاريق اسررررررتحقاقها والتي يعتزم 

أوراق االتجار المنفصرررل بالفائدة واأل رررل المسرررجلين السرررتثمارات المحتفظ بها حتى أجل االسرررتحقاق االسرررتحقاق. وتضرررم ا

 لخزانة الواليات المتحدة الداخلة في حافظة االستثمارات المويلة األجل والمدونة كتكاليف مستهلكة. لألوراق المالية

يخ هي أ ررول مالية غير مشررتقة وال تصررنف في أي فئة أخرى. وتضررم األ ررول المتاحة للبيخ األ ررول المالية المتاحة للبو -02

بات تغيرات القيمة في  بالقيمة العادلة مخ إث نة األمريكية. ويحتفظ بها  االسررررررتثمارات المويلة األجل بخالم أوراق الخزا

ى فائض أو عجز عندما يلغي إثبات كشررروم تغيرات األ رررول الصرررافية. ويعاد تصرررنيف المكسرررب والخسرررارة من األسرررهم إل

 األ ول.

تثبا جميخ الخصروم المالية غير المشرتقة في البداية بالقيمة العادلة ثم تقاس على أسراس التكلفة المسرتهلكة باسرتخدام طريقة و -02

 الفائدة الفعلية.

  المخزونات

قيّد  -02 قيم بحسب التكلفة أو تـرررررُ السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية الحاضرة بنهاية الفترة المالية باعتبارها مخزونات، وهي تـرررررُ

ية في نماقه، ينتقل سررررررند الملكية القانون البرنامجوبموجب اإلطار القانوني الذي يعمل  تكلفة االسررررررتبدال الحالية، أيهما أقل.

ة البلد المتلقي عند نقمة دخولها األولى إلى البلد المتلقي حيث تصرررربا قابلة للتوايخ. ومخ أن للسررررلخ الغذائية عادة إلى حكوم

لقية، إال أن في مخاانه لدى البلدان المت البرنامجسررررند الملكية القانوني قد انتقل بالنسرررربة لهذه السررررلخ الغذائية التي يحتفظ بها 

 يحتفظ باإلشرام المادي والرقابة. البرنامجيسجلها باعتبارها مخزونات ألن  البرنامج

شراء أو القيمة  -02 سلخ الغذائية تكلفة ال شمل تكلفة ال شمل جميخ التكاليف األخرى المتكبدة  (1) العادلةوت دما عينا، كما ت إذا قـرررررررُ

عند نقمة دخولها األولى إلى البلد المسررتفيد حيث تصرربا جاهزة للتوايخ. إضررافة  البرنامجإليصررال السررلخ الغذائية إلى حواة 

                                                      
 ذائية، والسعر المحدد في فاتورة الجهة المانحة.تشمل مؤشرات القيمة العادلة للسلخ الغذائية المقدمة كتبرعات عينية أسعار السوق العالمية، والسعر المحدد بموجب اتفاقية المعونة الغ (1)
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حدد التكلفة على أساس  درج أية تكلفة كبيرة تتعلق بتحويل هذه السلخ، من قبيل المحن أو التعبئة في أكياس. وتـرررررررُ لذلك، تـرررررررُ

 المتوسط المرجا.

  القبض المستحقة والبنود المساهمات

 تثبا المساهمات عند تأكيدها كتابيا من جانب المانحين. -07

تعر  المبالغ المستحقة القبض  افية البنود المتعلقة باالنخفا  التقديري في إيرادات المساهمات والحسابات المشكوك و -07

 فيها.

ا  -09 ثبـرررررررّ المساهمات العينية المقدمة في  ورة خدمات تدعم مباشرة عمليات وأنشمة معتمدة، ولها أثر على الميزانية، وتـرررررررُ

ويمكن أن تقاس بصررررررورة موثوقة، بالقيمة العادلة وتقيم بها. وتشررررررمل هذه المسرررررراهمات اسررررررتخدام المباني والمرافق والنقل 

 والموظفين.

قيم  -31 التبرعات المقدمة في شكل عقارات ومنشآت ومعدات بالقيمة السوقية العادلة، وتثبا كعقارات ومنشآت ومعدات أو وتـرررررُ

 كأ ول غير ملموسة وإيرادات. 

 والمعدات والمنشآت العقارات

اكم بالقيمة األ لية ممروحا منها االستهالك المتر تقاس قيمة العقارات والمنشآت والمعدات بتكلفتها األ لية في البداية، ثم -30

قيم التبرعات المقدمة  وأية خسارة ناتجة عن انخفا  قيمتها بسبب تلفها. وال تتم رسملة تكاليف االقترا  إن وجدت. وتـرررررررُ

ك تهالفي شرركل عقارات ومنشررآت ومعدات بالقيمة السرروقية العادلة، وتثبا كعقارات ومنشررآت ومعدات وإيرادات. ويرد اسرر

العقارات والمنشررآت والمعدات على امتداد عمر االسررتعمال باسررتخدام طريقة المعدل الثابا، إال في حالة األراضرري، فهي ال 

 تخضخ لالستهالك. وعمر االستخدام المقدر لفئات العقارات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:

ا تحسينات العقارات المستأجرة كأ ول وتقيّم  -33 ثبـرررررررَّ بتكلفتها وتخضخ لالستهالك على امتداد عمر االستعمال المتبقي وتـرررررررُ

 للتحسينات أو على امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

 وتجري استعراضات التلف لجميخ األ ول سنويا على األقل. -32

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

  المباني

 40 الدائمة 

 5 المؤقتة 

 3 أجهزة الحواسيب

 3 المعدات المكتبية

 5 التجهيزات والتركيبات المكتبية

 3 معدات األمن والسالمة

 3 معدات االتصال

 5 المركبات اآللية

 3 معدات الورش
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 المادية غير األصول

المادية في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتها األ رررلية ممروحا منها االسرررتهالك التراكمي وأية خسرررائر ناجمة  تقاس األ رررول غير -32

عن انخفا  قيمتها بسبب التلف. وتقيم التبرعات المقدمة في شكل أ ول غير مادية بالقيمة السوقية العادلة وتثبا كأ ول 

 غير مادية وإيرادات.

ويحتسرررب االسرررتهالك على امتداد عمر االسرررتعمال المقدر باسرررتخدام طريقة المعدل الثابا. وعمر االسرررتعمال المقدر   -32

 لفئات األ ول غير المادية هو كالتالي:

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

 2 البرمجيات الممورة داخليا

 2 البرمجيات المشتراة خارجيا

 3 والحقوق، وحقوق النشر وغيرها من األ ول غير الماديةالتراخيص 

 الموظفين استحقاقات

 الفئات التالية من استحقاقات الموظفين: البرنامجيـُثبـّا  -32

  لتي يقدم خاللها ااستحقاقات الموظفين القصيرة األجل التي تستحق كاملة في اثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة المحاسبية

 الموظف خدماته ذات الصلة؛

 استحقاقات ما بعد الخدمة؛ 

 .استحقاقات الموظفين المويلة األجل األخرى 

منظمة عضررو مشرراركة في الصررندوق المشررترك للمعاشررات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، الذي أنشررأته الجمعية  والبرنامج -37

مم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالستحقاقات ذات الصلة إلى الموظفين. و ندوق المعاشات العامة لأل

)ب( من النظام األسررررررراسرررررري  2هو خمة اسررررررتحقاقات محددة يمولها أرباب عمل متعددين. وعلى النحو المحدد في المادة 

ت المتخصرررصرررة وأي منظمة دولية أو حكومية دولية أخرى للصرررندوق، فمن عضررروية الصرررندوق مفتوحة أمام جميخ الوكاال

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

وظفين الحاليين والسررررررابقين للمنظمات وتُعرِّ  الخمة المنظمات المشرررررراركة للمخاطر االكتوارية المرتبمة بمشرررررراركة الم -37

األخرى المشررراركة في الصرررندوق، وتكون النتيجة هي عدم وجود أسررراس ثابا وال موثوق به لتخصررريص االلتزام وأ رررول 

والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  والبرنامجالخمة والتكاليف للمنظمات الفردية المشاركة في الخمة. 

لمثل المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، ليسا في وضخ يسما لهما بتحديد نصيب كل منظمة مشاركة المتحدة، وبا

في التزام االسررررتحقاقات المحدد وأ ررررول الخمة والتكاليف المرتبمة بالخمة بموثوقية كافية ألغرا  المحاسرررربة. وبالتالي 

من المعايير المحاسرررررربية  32دة وفقا لمتملبات المعيار مخ هذه الخمة كما لو كانا خمة مسررررررراهمات محد البرنامجيتعامل 

في خمة المسرررراهمات خالل الفترة المالية كمصررررروفات في كشررررف األداء  البرنامجالدولية للقماع العام. وتثبا مسرررراهمات 

 المالي.
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 الطارئة والخصوم المخصصة المبالغ

التزام قانوني أو تقديري نتيجة وقائخ سررابقة  البرنامجتر ررد مخصررصررات للخصرروم والرسرروم المسررتقبلية عندما يكون على  -39

 بتسوية هذا االلتزام. البرنامجويكون من المرجا ممالبة 

ي المذكرات على الكشوم المالية كخصوم طارئة وتدرج االلتزامات المادية األخرى التي ال تفي بمعايير إثبات الخصوم، ف -21

 .البرنامجعندما ال يتأكد وجودها إال عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أكثر من الوقائخ التي ال تخضخ كليا لسيمرة 

 الشرائح عن واإلبالغ الصناديق محاسبة

الصررناديق أداة محاسرربية متواانة ذاتيا أنشررأت من أجل بيان المعامالت المتعلقة بهدم محدد. وتخصررص الصررناديق لغر   -20

ممارسررة أنشررمة محددة أو بلوغ أهدام محددة وفقا للوائا وقيود وحدود خا ررة. وتعد الكشرروم المالية على أسرراس محاسرربة 

. وتمثل أر رردة الصررناديق الحصرريلة المتراكمة البرنامججميخ  ررناديق الصررناديق، ويبين في نهاية الفترة المركز الموحد ل

 ل يرادات والمصروفات.

وتعد الشررررائا نشررراطا أو مجموعة من األنشرررمة المتميزة التي تصررردر بشرررأنها معلومات مالية بشررركل منفصرررل من أجل تقييم  -23

 برنامجالاألداء الماضرري لكيان معين في تحقيق أهدافه أو في اتخاذ القرارات بشررأن المخصررصررات المقبلة للموارد. ويصررنف 

( الحسررراب العام 3 حسرررابات فئات البرامج؛( 0ثالث شررررائا هي: جميخ المشررراريخ والعمليات وأنشرررمة الصرررناديق ضرررمن 

عن معامالت كل شررريحة خالل الفترة المالية  البرنامج( حسررابات األمانة والعمليات الثنائية. ويبلغ 2والحسررابات الخا ررة؛ 

 وعن األر دة المحتفظ بها في نهاية الفترة.

امج عبارة عن كيان محاسرربي أنشررأه المجلس ألغرا  محاسرربة المسرراهمات واإليرادات والمصررروفات وحسررابات فئات البر -22

 التنمية واإلغاثة المارئة، واإلغاثة الممتدة، والعمليات الخا ة. يةلبرنامجالبرنامجية. وتشمل الفئات الجميخ الفئات 

أنشررب بحيث يسررجل في حسررابات منفصررلة، قيمة اسررترداد تكاليف الدعم غير المباشرررة، والحسرراب العام هو كيان محاسرربي  -22

واإليرادات المختلفة، واالحتياطي التشرغيلي والمسراهمات المتسرلمة التي لم تخصرص لفئة برنامجية محّددة أو مشرروع مفرد 

من النظام  0-2ينشررررئها بموجب المادة أو مشررررروع ثنائي. وأما بالنسرررربة للحسررررابات الخا ررررة، فمن المدير التنفيذي هو الذي 

المالي، وذلك ألغرا  المسرراهمات الخا ررة أو لألموال المخصررصررة ألنشررمة معينة. ويمكن أن ترحل أر رردتها إلى الفترة 

 المالية التالية.

 . وينشررئها المديرالبرنامجحددة من  ررندوق كما أن العمليات الثنائية وغير ذلك من حسررابات األمانة هي تقسرريمات فرعية م -22

من النظام المالي، لتغمية المسررررررراهمات التي يتم االتفاق مخ الجهة المانحة على الهدم منها  0-2التنفيذي بموجب المادة 

 ونماقها وإجراءات اإلبالغ عنها، في اتفاقات  ناديق ائتمانية معينة.

حتياطيات في الحسرررراب العام بهدم دعم العمليات. ويحتفظ باحتياطي تشررررغيلي في إطار الحسرررراب العام بموجب ويحتفظ باال -22

من النظام المالي لضرررررمان اسرررررتمرارية العمليات في حالة التعر  لنقص مؤقا في الموارد. وباإلضرررررافة إلى  2-01المادة 

 االحتياطي التشغيلي أنشأ المجلس احتياطيات أخرى.

أن يُبرم اتفاقات مخ أطرام ثالثة لالضمالع بأنشمة ال تدخل في إطار أنشمته العادية، لكنها تتمشى مخ أهدافه.  للبرنامجو -27

. وبنهاية السررررنة، يسررررجل الر رررريد الصررررافي المدين أو الدائن للبرنامجوال تسررررجل هذه االتفاقات كميرادات أو كمصررررروفات 
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ة باعتباره مسررتحق الدفخ أو القبض في كشررف المركز المالي تحا الحسرراب العام. وترد رسرروم الخدمة المحملة ألطرام ثالث

 على هذه االتفاقات ضمن اإليرادات األخرى.

 الميزانيات مقارنة

( ولتحسين القدرة 3102-3117الستراتيجية )استعراضا ألطره المالية لضمان أن تدعم تماما تنفيذ الخمة ا البرنامجأجرى  -27

على التنبؤ والمرونة والشررررررفافية فيما يتعلق باسررررررتخدام الموارد. وتشررررررتمل التغييرات الواردة في اإلطار المالي الجديد على 

ط متجددة يالفصل بين األنشمة السلعية وغير السلعية؛ وآلية معدلة السترداد تكاليف الدعم المباشر؛ واالنتقال إلى دورة تخم

سنوات بميزانية سنوية.  سلعية إلى تصنيف جديد ثالثية ال سلعية وغير ال  .يةتكاليف التشغيلللوقد أدى الفصل بين األنشمة ال

لعر  فئات التكاليف الجديدة  3103ووفقا لذلك، تم تعديل كشررررررف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية في عام 

 )األغذية والنقد والقسائم وايادة القدرات(.

قاق. وفيما يتعلق بكشررروم األداء المالي على أسررراس االلتزام والكشررروم المالية على أسررراس االسرررتح البرنامجوتعد ميزانية  -29

ساس طبيعة هذه المصروفات بينما تصنف مصروفات كشوم مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ  تصنف المصروفات على أ

 الفعلية والحسابات السنوية حسب التصنيف الوظيفي لعنا ر التكلفة.

ت التكاليف المباشرة للعمليات إما بصورة مباشرة أو عن طريق السلمة المفوضة منه. ويوافق ويوافق المجلس على ميزانيا -21

أيضررررا على الخمة اإلدارية السررررنوية وهي تشررررمل المبالغ المدرجة في الميزانية ألغرا  التكاليف المباشرررررة وتكاليف دعم 

عّدل  البرامج واإلدارة والصناديق الرأسمالية و ناديق بناء القدرات. ويمكن فيما بعد أن يعدل المجلس الميزانيات أو أن تـررررررُ

 بممارسة السلمة المفوضة.

ويقارن الكشررف الخامس: المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية المحسرروبة على  -20

لغ الميزانية. ونظرا لالختالم بين األسرررس التي يسرررتند إليها إعداد الميزانية والكشررروم نفس األسررراس الذي حسررربا عليه مبا

تمابق بين المبالغ الفعلية الواردة في الكشررررررف الخامس والمبالغ الفعلية الواردة في الكشررررررف الرابخ:  2المالية، فمن المذكرة 

 التدفقات النقدية.
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 النقد ومعادالت النقدية: 3-3 المذكرة

  2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 النقدية ومعادالت النقد
  

 الحسابات المصرفية والنقدية في المقر
58.8 71.2 

 الحسابات المصرفية والنقدية في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القمرية
64.4 35.8 

 حسابات األسواق المالية وحسابات الودائخ في المقر 
334.2 268.4 

 النقدية ومعادالت النقد المحتفظ بها لدى مدراء االستثمار
195.3 63.1 

 مجموع النقدية ومعادالت النقد
652.7 438.5 

ويحتفظ بالنقدية الالامة ألغرا  اإلنفاق الفوري في حسررابات نقدية ومصرررفية. أما األر رردة في حسررابات السرروق المالية  -23

 اإليداع فهي متاحة في غضون مهلة قصيرة.وحسابات 

 األجل القصيرة االستثمارات: 3-3 المذكرة

  2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 االستثمارات القصيرة األجل
  

 االستثمارات القصيرة األجل
775.5 827.3 

 (2-3الجزء الجاري من االستثمارات المويلة األجل )المذكرة 
8.0 8.2 

 مجموع االستثمارات القصيرة األجل
783.5 835.5 

ستثماري متميز وتسير وفق مبادئ توجيهية  -22 تنقسم االستثمارات القصيرة األجل إلى شريحتين من الحوافظ لكل منهما أفق ا

 3102محددة لالسررتثمار وتخضررخ لقيود محددة. ولم تتغير مالما مخاطر االسررتثمارات القصرريرة األجل بشرركل كبير في عام 

قية اتسررما باالنخفا  المملق في عائد االسررتثمار واسررتمرار أجواء وظلا عند مسررتويات منخفضررة جدا في سررياق بيئة سررو

 عدم التيقن في األسواق المالية.

مليون  737.2) 3102ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  772.2وبلغا قيمة االستثمارات القصيرة األجل  -22

مليون دوالر أمريكي  293.9(. ومن هذا المبلغ خصررررررص ما قيمته 3103نون األول ديسررررررمبروكا 20دوالر أمريكي في 

 في مليون دوالر أمريكي 273.2للسررررررنررردات التي تصررررررررردرهرررا أو تضررررررمنهرررا الحكومرررات أو الوكررراالت الحكوميرررة )

 مليون دوالر 029.7مليون دوالر أمريكي لسررندات الشررركات ) 092.1(؛ وخصررص مبلغ 3103ديسررمبروكانون األول  20

مليون دوالر أمريكي لألوراق المالية المضررررمونة  79.2( كما خصررررص مبلغ 3103ديسررررمبروكانون األول  20أمريكي في

( وهذه االسررتثمارات مسررجلة بالقيمة العادلة على 3103ديسررمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في 72.3بأ ررول )

 عن إدارة األوراق المالية وحفظها. أساس التقييم الذي يجريه مصرم اإليداع المستقل المسؤول

، اقتصرررر اسرررتخدام المشرررتقات في مجال االسرررتثمارات القصررريرة األجل على السرررندات 3102ديسرررمبروكانون األول  20في و -22

غير ممروحة.  اآلجلة والصررررم اآلجل للعمالت األجنبية، ورئي أن االسرررتثمار في المشرررتقات المعرضرررة للمخاطر مسرررألة

مارية  حافظة االسررررررتث ها في ال قة المحتفظ ب ية المشررررررت مال مة االسررررررمية لألدوات ال غا القي  مليون دوالر أمريكي 21.2وبل

 .(3103ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في 21.2)
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 األجل خالل السنة: ويبين الجدول التالي مركز حسابات االستثمارات القصيرة -22

 4104 
 إضافات/

 )استقطاعات( صافية

الفوائد 

 المستلمة/

 المستةلكة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 المتحققة 

 صافي المكاسب/

)الخسائر( غير 

  المتحققة

4103 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 775.5 (2.2) (3.4) 11.9 (58.1) 827.3 استثمارات قصيرة األجل

الحصة الحالية من استثمارات طويلة 

 8.0 - - 0.4 (0.6) 8.2 األجل 

 783.5 (2.2) (3.4) 12.3 (58.7) 835.5 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

 هذا االنخفا ويشررمل مليون دوالر أمريكي.  23.1، انخفضررا االسررتثمارات القصرريرة األجل بما يعادل 3102وخالل عام  -27

التدفقات النقدية التشغيلية  الفائض مخممابقة  المعرو  في مليون دوالر أمريكي 3.3 افي المكاسب غير المتحققة وقدره 

مليون دوالر  1.2والفائدة المسرررررتهلكة عن الجزء الجاري من االسرررررتثمار المويل األجل البالغة  في كشرررررف التدفقات النقدية،

مليون  2.2في الممابقة كجزء من الزيادة في القيمة المستهلكة لالستثمار المويل األجل البالغة أمريكي، وقد ُعرضا أيضا 

ماليين دوالر أمريكي، فهو معرو  في كشررررررف التدفقات النقدية تحا  27.9دوالر أمريكي. أما الر رررررريد المتبقي، وقدره 

فه من اسرررتثمارات طويلة األجل إلى اسرررتثمارات مليون دوالر أمريكي معاد تصرررني 7.7أنشرررمة االسرررتثمار،  رررافيا من مبلغ 

 قصيرة األجل.

 القبض المستحقة المساهمات: 1-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :التركيبة

 723.9 1 774.1 1 جارية 

 202.4 165.7 غير جارية 

 926.3 1 1,939.8 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض

 

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 857.0 1 913.2 1 المساهمات النقدية

 159.4 109.3 المساهمات العينية

 016.4 2 022.5 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (76.0) (63.6) مخصص ألغرا  انخفا  إيرادات المساهمات

 (14.1) (19.1) المشكوك فيهامخصص ألغرا  الحسابات 

 926.3 1 939.8 1 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض
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شررهرا بينما المسرراهمات غير  03تتعلق المسرراهمات الجارية المسررتحقة القبض بالمسرراهمات المؤكدة المسررتحقة في غضررون  -27

 .3102 ديسمبروكانون األول 20شهرا من  03مساهمات مستحقة بعد المستحقة القبض غير الجارية هي 

وتتعلق المسررررررراهمات المسررررررتحقة القبض بمسررررررراهمات الجهات المانحة في فئات البرامج، والعمليات الثنائية، والصررررررناديق  -29

 البرنامجهمات الجهات المانحة قيودا تتملب من االسرررتثنائية أو في الحسررراب العام أو الحسرررابات الخا رررة. وقد تشرررمل مسرررا

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

 ويبين الجدول التالي تكوين المساهمات المستحقة حسب سنة التأكيد: -21

 
2013 2012 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية  النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية 

     سنة التأكيد

3102 1 695.6 83   

3103 262.5 13 1 585.5 78 

 22 439.5 4 84.5 وما قبلها 3100

 100 025.0 2 100 042.6 2 المجموع الفرعي

 - (8.6) - (20.1) تسويات إعادة التقييم )مساهمات المستحقة القبض بغير الدوالر األمريكي(

 100 016.4 2 100 022.5 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

تعر  المسررراهمات المسرررتحقة القبض مخصررروما منها المخصرررصرررات المتعلقة بانخفا  إيرادات المسررراهمات والحسرررابات  -20

 المشكوك فيها.

والمخصررررصررررات المر ررررودة لتغمية االنخفا  في إيرادات المسرررراهمات هي مبلغ يقدر ألي تخفيضررررات في المسرررراهمات  -23

المسررررررتحقة القبض وإيراداتها عندما تنتفي الحاجة إلى تمويل المشررررررروع الذي كانا المسرررررراهمات تتعلق به. وتسررررررتند هذه 

 المخصصات إلى الخبرة السابقة.

 :3102المحصلة من المساهمات في عام  اإليراداتوفيما يلي تغيرات المخصصات ألغرا  االنخفا  في  -22

 

2012  
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

 63.6 66.1 (78.5) 76.0 مجموع المخصصات ألغراض االنخفاض في عائد المساهمات

مليون دوالر أمريكي. ويسرررجل هذا االنخفا   77.2، بلغ االنخفا  في المسررراهمات المسرررتحقة القبض 3102وخالل عام  -22

 كاسررررررتخدام للمخصررررررصررررررات المنشررررررأة مقابل االنخفا  في إيرادات المسرررررراهمات ويدرج في كشررررررف المركز المالي. وفي

مليون دوالر أمريكي. وبناء على  22.2ت التقديرية النهائية المملوبة ، بلغا المخصرررصرررا3102ديسرررمبروكانون األول  20

مليون دوالر أمريكي كتسرررروية إليراد المسرررراهمات النقدية للفترة ويرد بيانها في كشررررف  22.0ذلك فقد سررررجلا ايادة قدرها 

 األداء المالي. 

بالشررمب المتوقخ للمسرراهمات المسررتحقة القبض عندما يتم تكبد المصررروفات وتتعلق مخصررصررات الحسررابات المشرركوك فيها  -22

الفعلية، دون أن يكون من المنتظر أن تقدم الجهات المانحة التمويل. ويتملب الشررررررمب الفعلي تحويال من الحسررررررراب العام 

 دوالر أمريكي. 2 111وموافقة من المديرة التنفيذية ألي مبلغ يزيد على 
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 وتقدر مخصصات الحسابات المشكوك فيها بالنسب التالية من المساهمات المستحقة القبض.  -22

 النسبة المئوية  :المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

  

 75 أكثر من أربخ سنوات 

 25 سنوات  2و 2بين 

 5  سنوات 2بين سنتين و

 0 بين سنتين أو أقل

 :3102وفيما يلي تحركات مخصصات الحسابات المشكوك فيها في عام  -27

 4103 الزيادة/)النقص( االستخدام 4104 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 19.1 5.5 (0.5) 0440 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيةا

مليون دوالر أمريكي. وسجلا هذه المساهمات المشموبة  1.2، شمبا مساهمات مستحقة القبض قدرها 3102وخالل عام  -27

، بلغا 3102ديسررررمبروكانون األول  20كاسررررتخدام للحسررررابات المشرررركوك فيها ويرد بيانها في كشررررف المركز المالي. وفي 

ون دوالر أمريكي. وبناء على ذلك، سرررجلا ملي 09.0المخصرررصرررات التقديرية النهائية المملوبة للحسرررابات المشررركوك فيها 

 مليون دوالر أمريكي كمصروفات للفترة، ويرد بيانها في كشف األداء المالي. 2.2ايادة قدرها 

 المخزونات: 4-3 المذكرة

 –الجدول األول مجموع قيمة المخزونات الجدوالن التاليان يبينان حركة المواد الغذائية وغير الغذائية خالل العام. ويبين  -29

على النحو الوارد في كشرررف المركز المالي. ويبين الجدول الثاني ممابقة مخزونات األغذية  –المواد الغذائية وغير الغذائية 

 التي تعبر عن ر يد الفتا واإلضافات خالل العام ناقصا قيمة السلخ المواعة ومخصص تلف األغذية خالل السنة.

  2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 السلخ الغذائية الحاضرة

539.0 594.0 

 السلخ الغذائية الموجودة في النقل العابر
112.8 103.3 

 المجموع الفرعي للسلع الغذائية
651.8 697.3 

 خصم التالف من األغذية
(3.0) (2.9) 

 مجموع السلع الغذائية
648.8 694.4 

 الغذائيةالمواد غير 
16.2 15.7 

 خصم التالف من غير األغذية
(0.1) (0.2) 

 مجموع المواد غير الغذائية
16.1 15.5 

 مجموع المخزون
664.9 709.9 
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 2012 2013 مطابقة السلع الغذائية

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 المخزونات االفتتاحية

694.4 758.6 

 مخصص التلف  –الخصم 
2.9 3.5 

 المشتريات من السلخ الغذائية
1,144.1 1 148.4 

 المساهمات العينية المستلمة
543.5 644.4 

 النقل والتكاليف المتصلة به
315.7 399.3 

 954.2 2 2,700.6 مجموع المخزونات المتاحة للتوزيع

 ممروحا منه: السلخ الغذائية المواعة
(2,048.8) (2 256.9) 

 (2.9) (3.0) مخصص التالف من األغذية

 مجموع السلع الغذائية
648.8 694.4 

عام و -60 ما يتعلق ب ية المواعة  3102في غذائ ية وغير ال غذائ مة المواد ال غا قي  3 322.2) مليون دوالر أمريكي 3 122.2بل

مليون دوالر أمريكي  3 127.7المبلغ يتعلق ( على النحو الوارد في كشررررف األداء المالي. ومن هذا 3103مليون دوالر في 

مليون دوالر في عام  7.7مليون دوالر و 3 322.9مليون دوالر أمريكي بالمواد غير الغذائية ) 2.2بالسرررررلخ الغذائية ومبلغ 

3103.) 

حسب على المخزونات التكاليف المتكبدة حت -20 هذه  ى أول نقمة دخول إلى البلد المستفيد. وتشملوبالنسبة للسلخ الغذائية، تـرررررررُ

ساحلية  سلخ الغذائية الموجهة إلى بلدان غير  شمل في حال ال شراء والنقل البحري ورسوم الموانب، كما ت التكاليف تكاليف ال

 النقل البري في بلدان العبور.

م على  البرنامجالمأخوذة من نظم  ويجري التأكد من كميات السلخ الغذائية، -23 لتتبخ األغذية، بالحصر المادي للمخزون وتقيـرررررررّ

 أساس المتوسط المرجا.

في دبي وفي مخاان استراتيجية متنوعة، منها  البرنامجوتشمل المخزونات المواد غير الغذائية المحتفظ بها في مستودعات  -22

الت الموارئ في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وشبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت شبكة االستجابة لحا

 اإلنسانية.

، وخيام التخزين، ووحدات معالجة المياه، ومجموعات مسررربقة الصرررنخوتشرررمل المواد غير الغذائية ما يلي: المبانيوالمخاان  -22

 شمسية، والهواتف الخلوية، واألغمية الواقية، واإلطارات، وقمخ الغيار، والمركبات ذات المحركات.الماقة ال

مليون  220.7مليون طن متري قيمتها  0.0، بلغا كمية السرررلخ الغذائية في المخاان 3102ديسرررمبروكانون األول  20وفي  -22

 297.2 مليون طن متري قيمتها 0.0المخزونات تبلغ  كمية، كانا 3103كانون األول ديسررررررمبرو 20دوالر أمريكي. وفي 

 مليون دوالر أمريكي.

ور ررد مخصررص للتلف لما يحتمل من خسررارة وتلف في المخزونات. وحدد هذا المخصررص على أسرراس الخبرة السررابقة بما  -22

سبته  سلخ الغذائية و 1.22ن في المائة من المواد غير الغذائية. وبلغا المخصصات لألغذية في  1.7في المائة من مجموع ال

م المخزونات باعتبارها  افية بعد اقتماع في المائة  0.2في المائة، و 1.2ما نسبته  3103عام  للمواد غير الغذائية. وتقيـرررررررَّ

مليون دوالر أمريكي يمثل مجموع قيمة السررررررلخ الغذائية  2.2، تم تسررررررجيل مبلغ 3102وخالل عام قيمة أي تلف أو تقادم. 

، أ ررررربا 3102ول ديسرررررمبروكانون األ 20التالفة باعتباره اسرررررتخداما لمخصرررررص التلف في كشرررررف المركز المالي. وحتى 

مليون دوالر أمريكي. وبناء على ذلك، ترد في كشرررف األداء المالي ايادة  2.0المخصرررص النهائي المقدر والمملوب للتلف 

 مليون دوالر أمريكي. 2.2في مخصص التلف قدرها 
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 :3102وترد فيما يلي حركة مخصصات المواد التالفة في عام  -27

 
 2013 الزيادة/)النقص( االستخدام 2012

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 3.0 3.5 (3.4) 2.9 المخصص الخار بالتالف من األغذية

 0.1 (0.1) - 0.2 المخصص الخار بالتالف من غير األغذية

 3.1 3.4 (3.4) 3.1 مجموع المخصصات

 األخرى القبض المستحقة البنود: 5-3 المذكرة

 والسلف المدفوعة للبائعين هي مدفوعات تقدم سلفا عن توريد البضائخ والخدمات. -68

 

 

 

 

 والسرررلف المدفوعة للموظفين هي ألغرا  منحة التعليم، ومعونات اإليجار، والسرررفر وغير ذلك من اسرررتحقاقات الموظفين. -29

 وال تحسب أي فوائد على هذه السلف وفقا للنظامين اإلداري واألساسي للموظفين.

القبض المبالغ المسررتحقة من الزبائن عن الخدمات المقدمة والفوائد المتحققة المسررتحقة القبض وتشررمل المتنوعات المسررتحقة  -71

وضريبة القيمة المضافة في الحاالت التي لم يتم فيها الحصول على إعفاء ضريبي مباشر من الحكومات، إلى جانب القيمة 

 .لعقود اآلجلة للنقد األجنبيالعادلة ل

وتخضخ البنود األخرى المستحقة القبض الستعرا  لتحديد ما إذا كان األمر يتملب أي مخصصات للحسابات المشكوك  -70

مليون دوالر  32.9، و لا المخصصات التقديرية النهائية المملوبة إلى مبلغ 3102ديسمبروكانون األول  20فيها. وحتى 

مليون دوالر أمريكي للمبالغ  1.2ة القيمة المضررررافة المسررررتحقة القبض، ومليون دوالر أمريكي لضررررريب 32.2أمريكي، منه 

مليون دوالر  1.2مليون دوالر أمريكي لضرررررريبة القيمة المضرررررافة المسرررررتحقة القبض و 30.7األخرى المسرررررتحقة القبض )

 (.3103أمريكي لمبالغ أخرى مستحقة القبض في عام 

 :3102ي تغييرات مخصصات الحسابات المشكوك فيها خالل عام وترد فيما يل -73

 4103 تسوية إعادة التقييم الزيادة/)النقص( االستخدام 4104 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

 23.9 (1.1) 2 4 - 0 44 مجموع المخصصات للحسابات المشكوك فيةا

 

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 55.1 36.3 السلف المدفوعة للبائعين

 26.0 28.6 السلف المدفوعة للموظفين

 27.5 21.9 (00اتفاقات أطرام ثالثة مستحقة القبض )المذكرة 

 61.4 74.5 متنوعات مستحقة القبض

 170.0 161.3 فيةامجموع البنود المستحقة القبض األخرى قبل خصوم الحسابات المشكوك 

 (22.1) (23.9) مجموع البنود المستحقة القبض األخرى الصافية

 147.9 137.4 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخرى
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  .مستحقة القبضال شمب للمبالغ األخرى كن هناك أيي لم ،3102وخالل عام  -72

وتنعكس في تسرررروية إعادة التقييم عملية إعادة تقييم مخصررررصررررات الحسررررابات المشرررركوك فيها المقومة بعمالت غير الدوالر  -72

 .األمريكي

. وبناء مليون دوالر أمريكي 32.9المخصررصررات النهائية التقديرية المملوبة ، بلغا 3102ديسررمبروكانون األول  20وحتى  -72

 مليون دوالر أمريكي كمصروفات للفترة ويرد بيانها في كشف األداء المالي. 3.9عليه، سجلا ايادة قدرها 

 األجل الطويلة االستثمارات: 6-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 84.6 80.8 األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

 (8.2) (8.0) (3-3الجزء الجاري )المذكرة 

 76.4 72.8 الجزء الطويل األجل من األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

   

 139.0 173.9 السندات

 137.3 180.8 األسهم

 276.3 354.7 مجموع السندات واألسةم

 352.7 427.5 االستثمارات الطويلة األجلمجموع 

 

وتتألف االستثمارات المويلة األجل من استثمارات في أوراق االتجار المنفصل بالفائدة واأل ل المسجلين لألوراق المالية  -72

ريا أوراق خزانة الواليات المتحدة في ( واسررتثمارات السررندات واألسررهم. وقد STRIPSلخزانة الواليات المتحدة ) اشررتـررررررررُ

حتفظ بها حتى أجل االستحقاق. وقد واع أجل استحقاق األوراق على مراحل خالل فترة  3110سبتمبروأيلول  سنة  21ويـررررررُ

لتمويل مدفوعات التزامات الفائدة واأل رررل على قر  للسرررلخ طويل األجل من إحدى الوكاالت الحكومية المانحة )المذكرة 

ريا بخصررم 3-03 (، معينة عملته بنفس عملة أوراق االتجار ولنفس الفترة. وال تحمل هذه األوراق فائدة اسررمية وقد اشررتـررررررررُ

في المائة حتى أجل  2.21على قيمتها االسمية؛ ويتصل الخصم بصورة مباشرة بأسعار الفائدة السائدة وقا الشراء والبالغة 

الجاري من األوراق المبلغ المملوب لتسوية االلتزامات المالية على القر  استحقاق األوراق ذات الصلة. ويساوي الجزء 

 المويل األجل.

ديسررمبروكانون األول  20وال تثبا التغيرات في القيمة السرروقية السررتثمارات األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة. وفي  -77

مليون دوالر أمريكي في  000.0مليون دوالر أمريكي ) 92.7هرررذا االسررررررتثمرررار ، بلغرررا القيمرررة السرررررروقيرررة ل3102

 (.3103ديسمبروكانون األول  20

مليون دوالر أمريكي عن ايادة  77.2ونتجا الزيادة في خدمة السرررندات واسرررتثمارات األسرررهم المويلة األجل البالغة قيمتها  -77

ومن اسررتثمار أموال نقدية في سررندات وأسررهم، وقيدت المبالغ لصررناديق ومشرراريخ تتعلق باسررتحقاقات قيمة أ ررول مسررتثمرة 

مليون دوالر أمريكي تمشررريا مخ سرررياسرررة تخصررريص األ رررول الخا رررة  20.7الموظفين. ويسرررتثمر التحويل النقدي البالغ 

سرررتحقاقات الموظفين في سرررندات عالمية في المائة من األموال المخصرررصرررة لتغمية ا 21والتي تقضررري باسرررتثمار  بالبرنامج

 في المائة منها في أسهم عالمية.  21و
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وتجري اسرررتثمارات األسرررهم من خالل سرررتة  رررناديق إقليمية تتبخ تركيبة وأداء المؤشرررر العالمي لجميخ البلدان لدى شرررركة  -79

البلدان معترم به ألسهم جميخ أسواق العالم المتقدم. وهذه التركيبة  مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وهو مؤشر لكل

االستثمارية تتيا االستثمار في أسواق األسهم العالمية على أساس غير نشط وبمعدالت للمخاطرة وإيرادات تعكس المؤشر 

 العالمي لجميخ البلدان.

 : 3102االستثمارات المويلة األجل في عام وترد فيما يلي تحركات حسابات  -71

 

2012 

 إضافات/

 )اقتطاعات(

 الفوائد

 المستلمة/

 المستةلكة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( 

 المتحققة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( غير 

 المتحققة

2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 354.7 24.6 7.7 4.4 41.7 276.3 السندات واألسهم

االستثمار في األوراق المالية 

 72.8 - - 4.1 (7.7) 76.4 لخزانة الواليات المتحدة 

مجموع االستثمارات الطويلة 

 427.5 24.6 7.7 8.5 34.0 352.7 األجل

مليون دوالر أمريكي. وتعامل السررررررندات واألسررررررهم  72.7، اادت االسررررررتثمارات المويلة األجل بمقدار 3102ل عام وخال -70

 7.0المويلة األجل على أنها أ ررررول متاحة للبيخ باسررررتثناء االسررررتثمار في مشررررتقات العملة األجنبية اآلجلة )القيمة االسررررمية 

محاسرربية ر ال، فمنه بموجب المعاييمليون دوالر أمريكي( التي تعامل كاسررتثمارات محتفظ بها لتداول األ ررول المالية. ولذلك

المرتبمة باأل ول ومليون دوالر أمريكي  37.2الصافية غير المتحققة والبالغ قدرها  المكاسبولا حُ  الدولية للقماع العام،

يرد بيانها في كشررررف تغيرات األ ررررول الصررررافية. وتعر  إلى أ ررررول  ررررافية المالية التي تعامل على أنها متاحة للبيخ، 

مليون دوالر أمريكي المرتبمة بمشتقات العملة األجنبية اآلجلة في كشف األداء  1.2البالغة  الصافية غير المتحققة الخسائر

مليون دوالر أمريكي  2.0المالي. ويرد بيان الفائدة المستهلكة على االستثمارات في أوراق خزانة الواليات المتحدة وقدرها 

تثمار ت النقدية، كجزء من الزيادة في القيمة المسرررتهلكة لالسرررالتدفقات النقدية التشرررغيلية في كشرررف التدفقا فائضفي ممابقة 

 رررافيا من مبلغ مليون دوالر أمريكي،  22.7مليون دوالر أمريكي. أما الر ررريد المتبقي، وقدره  2.2المويل األجل البالغة 

نه معرو  في ، فممعاد تصررررنيفه من اسررررتثمارات طويلة األجل إلى اسررررتثمارات قصرررريرة األجلمليون دوالر أمريكي  7.7

 كشف التدفقات النقدية تحا أنشمة االستثمار.
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 والمعدات والمنشآت العقارات: 7-3 المذكرة

 
2012 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

االستةالك 

 المتراكم

2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       العقارات والمنشآت والمعدات

      المباني

 14.5 (1.6) - 4.2 11.9 الدائمة

 27.9 (26.1) (1.4) 8.8 46.6 المؤقتة

 2.1 (7.0) (0.1) 1.4 7.8 الحواسيب أجهزة 

 4.1 (15.0) (0.3) 2.6 16.8 المعدات المكتبية

 0.2 (0.2) - 0.1 0.3 التجهيزات والتركيبات المكتبية

 1.4 (2.8) - 1.3 2.9 معدات األمن والسالمة

 1.6 (4.1) (0.1) 1.3 4.5 معدات االتصاالت

 47.7 (59.3) (1.0) 17.6 90.4 المركبات اآللية

 1.5 (2.1) (0.1) 0.4 3.3 معدات الورش

 7.3 (9.8) (0.2) 2.2 15.1  تحسينات المباني المستأجرة

 2.4 - (1.0) 2.2 1.2 األ ول الثابتة قيد اإلنشاء

 110.7 (128.0) (4.2) 42.1 200.8 مجموع العقارات والمنشآت والمعدات

، تمثلا اإلضافات الرئيسية المتصلة بالعقارات والمنشآت والمعدات في المباني المؤقتة والمركبات )في 3102وخالل عام  -82

بلغ والمركبات(. و، تمثلا اإلضررررافات الرئيسررررية المتصررررلة بالعقارات والمنشررررآت والمعدات في المباني المؤقتة، 3103عام 

ديسرررمبروكانون األول  20مجموع  رررافي المشرررتريات )بعد اقتماع البنود التي تم التصررررم فيها( خالل الفترة المنتهية في 

( منه مبلغ 3103ديسررررمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  22.1مليون دوالر أمريكي ) 27.9، ما يعادل 3102

بمنا عينية في  ورة عقارات ومنشآت ومعدات. وترد اإلضافات أو التخفيضات المتصلة  مليون دوالر أمريكي يتعلق 0.2

بالعقارات والمنشررآت والمعدات أو التخفيضررات الناجمة عن التصرررم فيها في كشررف المركز المالي، بينما ترد مصررروفات 

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 29.9االستهالك للسنة وقدرها 

دوالر أمريكي. وهي تسررتهلك  2 111العقارات والمنشررآت والمعدات إذا بلغا تكلفتها أو تجاوات حدا أدنى قدره  رسررملوتُ  -83

 على امتداد عمر االستعمال التقديري باستخدام طريقة المعدل الثابا. ويجري دوريا استعرا  مستوى الحد األدنى.

عن  3102وتخضررخ األ ررول السررتعرا  سررنوي لتحديد أي تراجخ في قيمتها. ولم يسررفر االسررتعرا  الذي أجري في عام  -72

 أي تراجخ في قيمة العقارات والمنشآت والمعدات. 

  المادية غير األصول: 8-3 المذكرة

 إضافات 2012 
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا
 2013 االستةالك المتراكم

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 14.1 (35.9) - 1.8 48.2 البرمجيات المطورة داخليا

 0.9 (1.8) - 0.2 2.5  المشتراة خارجياالبرمجيات 

 0.2 (0.4) - 0.1 0.5 التراخيص والحقوق

 0.7 - (1.9) 0.7 1.9 األصول غير المادية قيد اإلنشاء

 15.9 (38.1) (1.9) 2.8 53.1 مجموع األصول غير المادية
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 الممورةدوالر أمريكي، إال فيما يتعلق بالبرمجيات  2 111تُرسمل األ ول غير المادية إذا اادت تكلفتها عن حد أدنى يبلغ  -72

دوالر أمريكي. وال تتضرررمن القيمة المرسرررملة للبرمجيات الممورة داخليا التكاليف  011 111داخليا حيث يبلغ الحد األدنى 

 المتعلقة بالبحوث والصيانة.

الموارد  متكامل لتخميطإعداد وتنفيذ تمبيق إلكتروني  -وترتبط البرمجيات الممورة داخليا بصرررورة أسررراسرررية بنظام ونجز  -72

 00.9، بلغ مجموع التكاليف المرسملة للمرحـررلة الثانية من نـررظام ويـررنجز 3102ديسمبروكانون األول  20المؤسسية. وفي 

 22.2( مخصررررروما منه مبلغ االسرررررتهالك المتراكم وقدره 3103مليون دوالر أمريكي في عام  09.7مليون دوالر أمريكي )

(. وتشررررمل هذه التكاليف المرسررررملة تصررررميم وتنفيذ نظام 3103مليون دوالر أمريكي في عام  37.7مليون دوالر أمريكي )

ونجز. ويتضررمن كشررف المركز المالي اإلضررافة في األ ررول غير المادية أو التخفيضررات الناجمة عن التصرررم فيها، بينما 

 المالي. مليون دوالر أمريكي في كشف األداء 9.0ترد مصروفات االستهالك للسنة وقدرها 

 والمستحقات الدفع المستحقة الحسابات: 9-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 الحسابات المستحقة للبائعين
130.5 112.0 

 الحسابات المستحقة للمانحين
28.0 43.6 

 متنوعات
36.8 7.7 

 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع
195.3 163.3 

 المستحقات
303.7 251.9 

 والمستحقاتمجموع الحسابات المستحقة الدفع 
499.0 415.2 

 تتصل الحسابات المستحقة الدفخ للبائعين بمبالغ مستحقة عن بضائخ وخدمات وردت فواتير بشأنها. -77

الدفخ للمانحين ر يد المساهمات غير المنفقة في المشاريخ المقفلة، رهنا بمعادة المبالغ أو بمعادة وتمثل الحسابات المستحقة  -77

 البرمجة.

ترة والتي لم خالل الف للبرنامجأما المستحقات فهي مخصصات تتعلق بالبضائخ التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها  -79

 واتير من الموردين.ترد عنها ف

وتشرررمل الحسرررابات المتنوعة المسرررتحقة الدفخ مبالغ مسرررتحقة لوكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة نظير خدمات تم الحصرررول  -91

 عليها. 

 المخصصات: 31-3 المذكرة

 
2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 
   

 13.7 10.7 للمانحينمخصص إعادة األموال 

 0.6 - مخصصات متنوعة

 14.3 10.7 مجموع المخصصات 
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تقدِّر مخصصات إعادة األموال إلى المانحين مستوى األموال المتوقخ إعادتها إلى المانحين نظير مساهمات نقدية غير منفقة  -90

 الخبرة السابقة.في مشاريخ. وتحدد المخصصات استنادا إلى 

 :3102وترد فيما يلي حركة مخصصات إعادة األموال للمانحين في عام  -93

 

2012 
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 10.7 (0.2) (2.8) 13.7 مخصصات المبالغ المعادة للمانحين

مليون دوالر أمريكي. وتسررررررجررل هررذه األموال  3.7، بلغ مجموع األموال التي أعيرردت إلى المررانحين 3102وخالل عررام  -92

ديسرررمبروكانون األول  20كاسرررتخدام لمخصرررصرررات إعادة األموال إلى المانحين ويرد بيانها في كشرررف المركز المالي. وفي 

 1.3 قدره نقصمليون دوالر أمريكي. وبناء عليه، سرررررجل  01.7لنهائية المملوبة ، بلغا المخصرررررصرررررات التقديرية ا3102

 مليون دوالر أمريكي كتسوية إليرادات المساهمات النقدية للفترة ويرد بيانها في كشف األداء المالي.

بااللتزامات القانونية والسلف والمدفوعات المتعلقة بالمتوفين  تستهدم الوفاء 3103في عام  المخصصات المتنوعةكانا و -92

 .3119في عام  للبرنامجالذين كانوا ضحايا للهجوم الذي تعر  له المكتب القمري  البرنامجوالمصابين من موظفي 

 الموظفين استحقاقات: 33-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :المكونات

 19.5 23.7 جارية

 365.1 398.1 غير جارية

 384.6 421.8 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 

 

 

 

 

2013 

2012 

 
 ةاألغذي برنامج تقييم التقييم االكتواري

 العالمي

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 19.5 23.7 23.7 - األجل القصيرة الموظفين استحقاقات

 288.5 326.9 2.2 324.7 الخدمة انتهاء بعد ما استحقاقات

 76.6 71.2 6.5 64.7 األجل المويلة األخرى الموظفين استحقاقات

 384.6 421.8 32.4 389.4 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 تقييم خصوم استحقاقات الموظفين 3-00-0

رة على أساس بيانات شؤون الموظفين وخب البرنامجيقوم خبراء اكتواريون بتحديد خصوم استحقاقات الموظفين أو يحسبها  -92

مليون  230.7بلغ مجموع خصررروم اسرررتحقاقات الموظفين  3102ديسرررمبروكانون األول  20المدفوعات في الماضررري. وفي 

مليون دوالر أمريكي  23.2حساباتها الخبراء االكتواريين، و اءتولى إجرمليون دوالر أمريكي  279.2دوالر أمريكي منها 
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ديسرررررمبروكانون  20مليون دوالر أمريكي على التوالي في  37.7مليون دوالر أمريكي و 222.9) البرنامج أعد حسررررراباتها

 (.3103األول 

مليون  210.7مليون دوالر أمريكي ُحمل مبلغ  230.7بما قيمته  ومن بين مجموع الخصرروم المتعلقة باسررتحقاقات الموظفين -92

(. 3103ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  327.0دوالر أمريكي على المشاريخ والصناديق ذات الصلة )

 20يكي في مليون دوالر أمر 032.2مليون دوالر أمريكي على الحسرراب العام ) 031.0وُحمل ر رريد الخصرروم البالغ قدره 

على خمة لتمويل الخصرررررروم غير الممولة  3101(. ووافق المجلس في دورته السررررررنوية لعام 3103ديسررررررمبروكانون األول 

مليون  7.2المتعلقة باستحقاقات الموظفين والمخصصة حاليا للحساب العام. وتشمل خمة التمويل مبلغا سنويا إضافيا قدره 

بغر  الو ول  3100سنة اعتبارا من عام  02وظفين الذين تزيد مدة خدمتهم عن دوالر أمريكي في التكاليف الموحدة للم

 إلى حالة التمويل الكامل بنهاية الفترة.

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

ة بالموظفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االسرررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة بالتشررراور مخ الخبراء تحدد الخصررروم المتعلق -97

االكتواريين. وأنشررررررئا هذه االسررررررتحقاقات للموظفين من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في المقر الذين تشررررررملهم لوائا 

 حدة. الموظفين في منظمة األغذية والزراعة وموظفي األمم المت

وبلغ مجموع استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة والتي قام االكتواريون  -97

  رررررافية المكاسرررررب والخسرررررائر االكتوارية 3102ديسرررررمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  279.2باحتسرررررابها 

 البرنامج، بلغ مجموع قيمة االلتزامات الكلية المسررررررتحقة على 3102(. ووفقا لتقييم عام 3103مليون دوالر في  222.9)

مليون  221.7منهررا مبلغ ( 3103مليون دوالر أمريكي في  270.2) 3103مليون دوالر أمريكي في  232.2للموظفين 

مليون دوالر  22.7يمثل اسررررررتحقاقات الموظفين بعد نهاية الخدمة ومبلغ  (3103مليون دوالر في  213.0)دوالر أمريكي 

 ( يمثل االستحقاقات األخرى ذات الصلة بنهاية الخدمة.3103مليون دوالر أمريكي في عام  29.2أمريكي )

العام، فمن المكاسب والخسائر االكتوارية الستحقاقات من المعايير المحاسبية الدولية للقماع  32وبموجب المعيار المحاسبي  -99

في  01الموظفين بعد الخدمة تثبا مخ الوقا باستخدام نهج الكوريدور وبهذه المريقة ال تثبا المبالغ التي تصل نسبتها إلى 

غمية المكاسرررررب المائة من التزامات االسرررررتحقاقات المحددة باعتبارها إيرادات أو مصرررررروفات وذلك إلتاحة مجال معقول لت

في المائة من خصرروم االسررتحقاقات  01والخسررائر بعضررها بعضررا مخ الوقا. أما المكاسررب والخسررائر التي تتجاوا نسرربتها 

المحددة فهي تسررررررتهلك على امتداد متوسررررررط مدة خدمة الموظف المتبقية لكل اسررررررتحقاق من االسررررررتحقاقات. وفيما يتعلق 

 دمة تثبا المكاسب والخسائر االكتوارية فورا وال ينمبق عليها نهج الكوريدور.باالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية الخ

حدد الخبراء االكتواريون الخسرررائر الفعلية في اسرررتحقاقات الموظفين  ،لخصررروم اسرررتحقاقات الموظفين 3102وفي تقييم عام  -011

، والمكراسرررررررب 3103مليون دوالر أمريكي( في عرام  002.7ر أمريكي )مليون دوال 22.0بمرا قيمتره بعرد انتهراء الخردمرة 

مليون دوالر أمريكي )بلغا الخسرررائر االكتوارية  2.0االكتوارية وغيرها من االسرررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة بما قيمته 

 (.3103مليون دوالر أمريكي في عام  9.0

مليون دوالر أمريكي بخمة التأمين الصرررررحي  23.1مليون دوالر أمريكي يتعلق مبلغ  22.0ر االكتوارية ومن بين الخسرررررائ -010

مليون دوالر أمريكي  3.1مليون دوالر أمريكي بنظام مدفوعات نهاية الخدمة ومبلغ  3.0بعد انتهاء الخدمة ويتعلق مبلغ 

جاوات الخسررائر االكتوارية لخمة التأمين الصررحي بعد وت(. 2-2-00-3بالصررندوق االحتياطي لخمة التعويضررات )المذكرة 
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في المائة من التزامات  01انتهاء الخدمة، ونظام مدفوعات نهاية الخدمة، والصررررررندوق االحتياطي لخمة التعويضرررررررات 

في المائة تسررررتهلك على مدى متوسررررط  01االسررررتحقاقات المحددة. ووفقا لمريقة الكوريدور، فمن الخسررررائر التي تزيد على 

لخدمة الفعلية المتبقية للموظفين فيما يتعلق بكل اسرررتحقاق. ويبلغ متوسرررط الخدمة الفعلية المتبقية للموظفين فيما يتعلق بخمة ا

سررنة،  02.29التأمين الصررحي بعد انتهاء الخدمة، ونظام مدفوعات نهاية الخدمة، والصررندوق االحتياطي لخمة التعويضررات 

 .سنة على الترتيب 9.70سنة، و 02.22و

وتشمل المصروفات السنوية لخصوم استحقاقات الموظفين التي يحددها الخبراء االكتواريون استهالك المكاسبو)الخسائر(  -013

 االكتوارية.

 :3102ن خالل عام وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين حسب ما قرره الخبراء االكتواريو -012

 

 

2012 
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 296.1 41.3 (2.6) 257.4 خمة التأمين الصحي بعد الخدمة 

 22.3 1.1 (1.9) 23.1 نظام مدفوعات نهاية الخدمة

 6.3 0.8 (0.4) 5.9 الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات

 64.7 2.9 (7.7) 69.5 األخرى المتعلقة بنهاية الخدمةاالستحقاقات 

 389.4 46.1 (12.6) 355.9 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين

 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل  3-00-2

 تتعلق استحقاقات الموظفين القصيرة األجل باإلجااات السنوية ومنا التعليم. -012

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة 3-00-2

تحدد اسرررررتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة بأنها خمط اسرررررتحقاقات تتألف من خمة التأمين الصرررررحي بعد انتهاء الخدمة، ونظام  -012

 مدفوعات نهاية الخدمة، والصندوق االحتياطي لخمة التعويضات.

وخمة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة عبارة عن خمة تسما للمتقاعدين المؤهلين وأفراد أسرهم المؤهلين بالمشاركة في  -012

 خمة التأمين الصحي األساسي.

من فئة الخدمة العامة في المقر  البرنامجلموظفي  أما نظام مدفوعات نهاية الخدمة فهو خمة تمول مدفوعات انتهاء الخدمة -017

أما االسرررررتحقاقات وفقا لنظام مدفوعات نهاية الخدمة، فقد تحددت من قبل على أسررررراس مرات دفخ  بروما عند نهاية خدمتهم.

 التيالمرتب األخير عن مدة الخدمة محسررروبة بالمضررراعف. وتُرحل االسرررتحقاقات باسرررتخدام المرتب األخير ومدة الخدمة، و

، إلى النظام المنقا لمدفوعات 3102فبرايروشررررررباط  37حتى  3102مارسوآذار  0وبدأ نفاذها في  3102اعتمدت في عام 

في المائة  72في المائة مضررافا إليها  0.2نهاية الخدمة. وفي نهاية كل عام، تسرروى األر رردة التراكمية بنسرربة مئوية قدرها 

تهلكين بالنسرررربة لعائالت العمال والموظفين الصررررادر عن المعهد الوطني لمعدل التضررررخم السررررنوي لمؤشررررر أسررررعار المسرررر

 ل حصاءات اإليمالية.

وأما الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات فهو خمة تقدم تعويضا لجميخ الموظفين والمستخدمين والمعالين في حال   -017

 ء مهامهم الرسمية.الوفاة أو اإل ابة أو المر  بسبب أدا
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 ممروحا منها مدفوعات االستحقاقات المسددة. 3102وتشمل الخصوم تكاليف الخدمة لعام   -019

 استحقاقات الموظفين المويلة األجل األخرى 3-00-2

السررفر في إجااة ايارة الوطن واالسرررتحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء تشررمل اسررتحقاقات الموظفين المويلة األجل األخرى  -001

الخدمة، وتتألف من اإلجااة المسررتحقة، ومنا الوفاة، ومنا العودة إلى الوطن، ومصررروفات السررفر للعودة إلى الوطن ونقل 

 األمتعة المتصل بالعودة إلى الوطن، وتستحق الدفخ عند انتهاء خدمة الموظف.

 فتراضات واألساليب االكتواريةاال 4-00-5-0

كل عام باسرررتعرا  واختيار االفتراضرررات واألسررراليب التي سررريسرررتخدمها االكتواريون في تقييم نهاية السرررنة  البرنامجيقوم  -000

هاء )اسررتحقاقات ما بعد انتالسررتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة البرنامج لتحديد المصررروفات والمتملبات من المسرراهمات لنظم 

، يتضررررررمن الجدول التالي و ررررررفا 3102الخدمة واالسررررررتحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة(. وألغرا  تقييم عام 

 .3103لالفتراضات واألساليب المستخدمة، كما يبين الجدول االفتراضات واألساليب المستخدمة في تقييم عام 

االكتواري إلى ايادة في  افي خصوم استحقاقات  3102وقد أدت االفتراضات واألساليب المستخدمة ألغرا  تقييم عام  -003

مليون دوالر  22.2مليون دوالر أمريكي ) 22.2ما بعد الخدمة واالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بلغ مجموعها 

 (.3103أمريكي في 

غ عن  32ويتملب المعيار المحاسبي  -002 ملب أن يبلـررررّ اإلبالغ عن االفتراضات االكتوارية في الكشوم المالية. إضافة لذلك، يـررررُ

 من االفتراضات االكتوارية بالقيمة المملقة.افترا  كل 

مة الناجمة عن استحقاقات ما بعد انتهاء الخد البرنامجوترد فيما يلي االفتراضات واألساليب المستخدمة لتحديد قيمة خصوم  -002

سمبروكانون األول  20في  البرنامجواالستحقاقات األخرى المتعلقة بنهاية خدمة موظفي  . وتم تحديد االفتراضات 3102دي

 فين:المتعلقة فقط باستحقاقات معينة للموظ
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 (3103في المائة في تقييم  2.0في المائة للمحاسبة والتمويل )كانا  2.7 سعر الحسم

تكاليف التأمين الصحي )خمة التأمين الصحي  ات فياياد

 ) فقطبعد انتهاء الخدمة 

في المائة  2و ضمنا، 3122إلى  3132 خاللفي المائة سنويا  2.2و ضمنا، 3132إلى  3102 خاللفي المائة سنويا  2

 (3103 كما في تقييموما بعده ) 3122سنويا في عام 

أنها غير تعامل على ال تنمبق ألن الخمط  –؛ المحاسبة (3103في المائة في تقييم  2.2) في المائة 2.2 –التمويل  العائد المتوقخ على األ ول

 ممولة

 لجدارةفي المائة اائدا مكون ا 2.11 جدول المرتبات السنوي

 في المائة )الحد األدنى الستحقاقات منحة الوفاة في خمط تعويض الموظفين لم تتغير( 3.21 الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة

 3102ديسمبروكانون األول  20األسعار الثابتة لألمم المتحدة في  أسعار الصرم المستقبلية

تكاليف ممالبات التأمين الصحي )خمة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقط(

دوالرا  2 219دوالرا أمريكيا لكل شخص بالغ )كان المبلغ  2 722ما يعادل  3102بلغ متوسط الممالبات في عام 

 (3103و 3102أمريكيا في تقييم 

  

التكاليف اإلدارية السنوية )خمة التأمين الصحي بعد انتهاء 

 الخدمة فقط(

 يورو لخمة اليورو 020.22دوالر أمريكي لخمة الدوالر  027.73

االستبقاء لدى شركة التأمين )خمة التأمين الصحي بعد 

 انتهاء الخدمة فقط(

 (3103)كما في تقييم  3102في المائة من الممالبات في عام  3.21

مساهمات المشتركين في المستقبل )خمة التأمين الصحي 

 بعد انتهاء الخدمة فقط(

 (3103المائة )كما في تقييم في  39المحاسبة والتمويل 

في الصندوق المشترك للمعاشات  3100ديسمبروكانون األول  20معدالت الوفيات تماثل ما جاء في التقييم الصادر في  معدالت الوفيات

 التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 معدالت العجز

 

في الصندوق المشترك للمعاشات  3100األول ديسمبروكانون  20معدالت العجز تماثل ما جاء في التقييم الصادر في 

 التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 البرنامجفي  3102و 3119تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت االنسحاب

 البرنامجفي  3102و 3119تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت التقاعد

(. 3103في المائة من المتقاعدين في المسرررتقبل سررريختارون تغمية خمة التأمين الصرررحي األسررراسررري )كما في تقييم  92 المشاركة )خمة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط(

في المائة  1.3وبناء على دراسرررة أجريا عن التجربة في منظمات األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها فمن نسررربة 

 ( 3103تقييم  كما فيالتقاعد )منها سنويا بعد  من المشمولين بخمط التأمين الصحي األساسي سينسحبون

خمة التأمين الصحي للمتقاعدين في المستقبل )خمة التأمين 

 الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط(

 خمة اليورو –يحصلون حاليا على مدفوعات باليورو 

 خمة الدوالر األمريكي –يحصلون حاليا على مدفوعات بعملة أخرى غير اليورو 

الزوجوالزوجة )خمة التأمين الصحي بعد انتهاء تغمية 

 الخدمة فقط(

اوج يختار تغمية خمة التأمين الصحي  نلديهفي المائة من اإلناث  22في المائة من المتقاعدين الذكور و 72

 ( ويفتر  أن الزوجات أ غر بأربخ سنوات من أاواجهن.3103في تقييم كما األساسي. )

الوفاة والعجز المنسوبة ألداء النسبة المستقبلية لحوادث 

المهام الرسمية )الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات 

 فقط(

 ( 3103في المائة من حاالت العجز )كما في تقييم  2في المائة من الوفيات و 01

 يفتر  أن جميخ أنواع العجز هي شاملة ودائمة طبيعة العجز )الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات فقط(

الحصول على تعويضات االستحقاقات )الصندوق  أهلية

 االحتياطي لخمة التعويضات فقط(

يفتر  أن الوفاة والمصابين بالعجز في إطار  ندوق االحتياطي وخمة التعويضات يحصلون على استحقاقات من 

  ندوق المعاشات التقاعدية باألمم المتحدة.

دي ااالستحقاقات المستبعدة بسبب عدم توافر الجانب الم

 )الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات فقط(

 .القمصروفات إعداد المتوفى والجنااة؛ واستحقاقات األطفال المتعلقة بالوفاة والعجز مستقبال، 

االستحقاقات المستبعدة بسبب إدخالها في عمليات تقييم 

 أخرى )الصندوق االحتياطي لخمة التعويضات فقط(

 ات المصروفات العالجية والمستشفي

 تكاليف نقل المتوفى وأسرته للعودة إلى الوطن

األعضاء الذين يحصلون على استحقاقات العودة للوطن 

 (بانتهاء الخدمة فقط تتعلق )استحقاقات أخرى

 كما فيالمتقاعدين أو المنسحبين من الخدمة ) الموظفين في المائة من 71لنسبة استحقاقات العودة للوطن يُفتر  دفخ 

في  21في المائة من الموظفين الذكور المستحقين متزوجين؛ ويُفتر  أن يكون  71؛ ويُفتر  أن يكون (3103تقييم 

 (3103تقييم  كما في)المائة من الموظفات متزوجات 

تكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونقل األثاث )استحقاقات 

 أخرى تتعلق بانتهاء الخدمة فقط(

  3102سنة  دوالرا أمريكيا للموظف المتزوج 02 777و غير المتزوجلموظف ل اأمريكي ادوالر 00.700يدفخ مبلغ 

 02 229للموظف غير المتزوج و 00 232هو  3103ويزيد هذا الرقم مخ ايادة معدل التضخم )كان الرقم في تقييم  

 متزوج(للموظف ال

حساب اإلجااة المستحق الدفخ عند انتهاء الخدمة 

 بانتهاء الخدمة فقط()استحقاقات أخرى تتعلق 

 (.3103يوما مدفوع األجر )كما في تقييم  32يفتر  أن متوسط االستحقاقات يبلغ 

خمة التأمين الصحي بعد الخدمة، ونظام مدفوعات انتهاء الخدمة، وخمط تعويضات الموظفين: الوحدة االئتمانية  المريقة االكتوارية 

المقدرة لفترة اإلسناد التي تبدأ بتاريق الدخول في الخدمة حتى تاريق التأهل الكامل للحصول على االستحقاقات. )كانا 

 الموظفين( التكلفة لمدة سنة واحدة المتبعة في خمة تعويضات 

نظم المدفوعات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة: بالنسبة ل جااات المستحقة؛ الوحدة االئتمانية المقدرة لجميخ 

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

 ا من تاريق بداية الخدمة حتى انتهاء الخدمة. المقدرة لفترة اإلسناد اعتبار

 القيمة في السوق  –التمويل  قيمة األ ول

 خمط تعامل على أنها غير ممولة. ال –المحاسبة 
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راء الخب وتقدم الجداول التالية معلومات وتحليالت إضرررررررافية تتعلق بخصرررررروم اسررررررتحقاقات الموظفين المحسرررررروبة من ق بل -002

 االكتواريين.

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  4-00-5-4

 

خطة التأمين الصحي بعد  

 الخدمة 

نظم مدفوعات انتةاء 

 الخدمة األخرى 

نظام مدفوعات نةاية 

 الخدمة 
 المجموع خطة تعويض الموظفين 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 المحددة، فيصافي التزام االستحقاقات 

 471.6 9.2 28.0 69.5 364.9 4104ديسمبر/كانون األول  30

 31.6 0.4 2.5 4.0 24.7 3102تكلفة الخدمة لعام 

 14.4 0.3 0.8 2.0 11.3 3102تكلفة الفائدة لعام 

إجمالي المدفوعات الفعلية لالستحقاقات لعام 

3102 (3.9) (7.7) (1.9) (0.4) (13.9) 

 1.3 - - - 1.3 مساهمات المشتركين

 (2.4) - (2.4) - - تغيرات الخمط

 11.5 - 1.1 0.1 10.3 تحركات سعر الصرم

 (88.6) (1.2) (3.7) (3.2) (80.5) الخسائر االكتوارية األخرى

 328.1 64.7 24.4 8.3 425.5 

 4103المصروفات السنوية للسنة التقويمية  4-00-5-3

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

مدفوعات انتةاء نظم 

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نةاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 تكلفة الخدمة 

24.7 4.0 2.5 0.4 31.6 

 تكلفة الفائدة 
11.3 2.0 0.8 0.3 14.4 

 الخسائر المتعلقة باإلهالك و)المكاسب(
5.2 (3.1) 0.2 0.2 2.5 

 (2.4) - (2.4) - - )ائتمان(وتكلفة ما قبل الخدمةتثبيا 

ديسمبر/كانون  30 مجموع اإلنفاق المثبت في

 46.1 0.9 1.1 2.9 41.2 4103األول 

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

 

 
خطة التأمين الصحي 

 بعد الخدمة

نظم مدفوعات انتةاء 

 الخدمة األخرى

نظام مدفوعات نةاية 

 الخدمة

 المجموع خطة تعويض الموظفين

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
      التزام االستحقاقات المحددة

 118.7 6.6 - - 112.1 غير النشمة

 306.8 1.7 24.4 64.7 216.0 النشمة

 425.5 8.3 24.4 64.7 328.1 المجموع

 425.5 8.3 24.4 64.7 328.1 )الفائض(والعجز

 (36.1) (2.0) (2.1) - (32.0) )الخسائر( غير المثبتة

 389.4 6.3 22.3 64.7 296.1 صافي بيان الميزانية )األصول(/الخصوم
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 تحليل الحساسية -خطة التأمين الصحي بعد انتةاء الخدمة  4-00-5-5

( معدل الزيادة المتوقعة 0في تقييم خمة التأمين الصررحي بعد انتهاء الخدمة فيما يلي: تتمثل ثالثة من االفتراضررات الرئيسررية  -002

( سعر الحسم المستخدم في تحديد 2( سعر الصرم بين الدوالر األمريكي واليورو؛ 3في التكاليف الصحية في المستقبل؛ 

 القيمة الحالية لالستحقاقات التي ستدفعها الخمة في المستقبل.

ر  في تقييم  -007 في المائة سنويا  2.2و ،3132إلى  3102في المائة من  2أن التكاليف المبية ستزيد بنسبة  3102وقد افتـرررررررُ

ر  أن متوسررط سررعر الصرررم بين اليورو  3122في المائة سررنويا في  2و ،3122إلى  3132من  وما بعد ذلك. كما افتـررررررررُ

دوالر أمريكي لليورو الواحد، وهو سرررعر الصررررم المعمول به في  0.279قبل سررريكون نحو والدوالر األمريكي في المسرررت

ر  أيضا سعر حسم نسبته 3102ديسمبروكانون األول  20األمم المتحدة بتاريق  في المائة، وهو سعر الحسم  2.7. وافتـرررررررُ

 (.3103في المائة بتقييم  2.0) 3102األول ديسمبروكانون  20في الفوري 

وأجري تحليل للحسرراسررية لتحديد أثر االفتراضررات السررابقة على الخصرروم وتكلفة الخدمة بموجب المعيار المحاسرربي الدولي  -007

سبة تغير معدل تضخم التكاليف 32للقماع العام رقم  سترتفخ بنفس ن ساط  . وتظهر النتائج أن تكلفة الممالبات ومعدالت األق

جميخ االفتراضات األخرى لن تتأثر. وبالنسبة لسعر الصرم، يعكس تحليل الحساسية أثر ارتفاع اليورو  الصحية، غير أن

سنتات مقابل الدوالر األمريكي. أما بالنسبة لتضخم تكاليف التأمين الصحي وأسعار الحسم، فمن تحليل الحساسية يعكس  01

 في المائة. 0 بنسبة أثر تغيرات

مليون دوالر أمريكي. ووفقا لتحليل حسرراسررية  237.0وباسررتخدام االفتراضررات الحالية، تبلغ التزامات االسررتحقاقات المحددة  -009

في المائة سنويا، بدون وجود تغيير في االفتراضات األخرى، إلى  2الخصوم، سيؤدي معدل تضخم للتكاليف المبية نسبته 

دوالر أمريكي لليورو،  0.279مليون دوالر أمريكي. ويؤدي سعر  رم قدره  202.9ا التزامات استحقاقات محددة قدره

مليون دوالر أمريكي. ويؤدي  222.3بدون وجود تغيير في االفتراضرررات األخرى، إلى التزامات اسرررتحقاقات محددة قدرها 

ات اسررررتحقاقات محددة قدرها في المائة، بدون وجود تغيير في االفتراضررررات األخرى، إلى التزام 3.7سررررعر حسررررم نسرررربته 

 مليون دوالر أمريكي. 207.7

مليون دوالر أمريكي. ووفقا لتحليل  09.1 سررررررتبلغ 3102تكاليف الخدمة في عام  فمنوباسررررررتخدام االفتراضررررررات الحالية،  -031

في المائة سرررنويا، بدون وجود تغيير في االفتراضرررات  2حسررراسرررية التكاليف، سررريؤدي معدل تضرررخم للتكاليف المبية نسررربته 

دوالر أمريكي لليورو،  0.279مليون دوالر أمريكي. ويؤدي سررعر  رررم قدره  32.1األخرى، إلى تكاليف خدمة تسرراوي 

ساوي بدون وجود تغ سبته  31يير في االفتراضات األخرى، إلى تكاليف خدمة ت سعر حسم ن مليون دوالر أمريكي. ويؤدي 

 مليون دوالر أمريكي. 22.2في المائة، بدون وجود تغيير في االفتراضات األخرى، إلى تكاليف خدمة قدرها  3.7

 4102التكاليف المتوقعة خالل  4-00-5-6

مليون دوالر أمريكي، وقد ُحدد هذا المبلغ  00.1في نظم االسررررتحقاقات المحددة  3102المتوقعة في  البرنامجتبلغ مسرررراهمة  -030

 على أساس مدفوعات االستحقاقات المحددة لتلك السنة.
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 3-00-2

ينص النظام األسرراسرري لصررندوق المعاشررات على أن يجري مجلس المعاشررات تقييما اكتواريا للصررندوق على األقل مرة كل  -033

ثالث سنوات بواسمة استشاري اكتواري. وتمثلا ممارسة  ندوق المعاشات في إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام 

يسرررررري من التقييم االكتواري هو تحديد ما إذا كانا األ ررررررول الحالية طريقة حا رررررررل المجموعة المفتوحة. والغر  الرئ

 والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات تكفي لتغمية التزاماته.

مم المتحدة المالي نحو الصررررررندوق من المسرررررراهمة المقدرة له بالمعدل الذي حددته الجمعية العامة لأل البرنامجويتألف التزام  -032

في المائة للمنظمات األعضررراء( إلى جانب أي حصرررة في أي مدفوعات من العجز  02.7في المائة للمشرررتركين و 7.9)حاليا 

من النظام األسررراسررري لصرررندوق المعاشرررات. وال تسررردد مدفوعات العجز االكتواري هذه إال في  32االكتواري بموجب المادة 

، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة لمدفوعات العجز االكتواري اسررررررتنادا 32حدة للمادة حال تمبيق الجمعية العامة لألمم المت

إلى تقدير للكفاية االكتوارية لصررندوق المعاشررات في تاريق التقييم. وفي هذه الحالة، يتعين على كل منظمة عضررو أن تسرراهم 

 سنوات التي تسبق تاريق التقييم.في تغمية العجز بمبلغ يتناسب مخ مجموع مساهمات كل منها خالل فترة الثالث 

في المائة  1.27في المائة ) 0.77وأظهر عجزا اكتواريا نسبته  ،3100ديسمبروكانون األول  20وأجري تقييم اكتواري في  -032

مة النظري المملوب ( من األجر الداخل في حسررررراب المعاش التقاعدي، مما يعني ضرررررمنا أن معدل المسررررراه3119في تقييم 

في المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي،  32.27نسبته  3100ديسمبروكانون األول  20لتحقيق التواان في 

من المتوقعة  في المائة. ويعزى العجز االكتواري أساسا إلى عائدات االستثمار األقل 32.7مقارنة بالمساهمة الحالية البالغة 

 .3102ديسمبروكانون األول  20. وسيُجرى التقييم االكتواري التالي في خيرةفي السنوات األ

، كان المعدل الممول من األ ول االكتوارية إلى الخصوم االكتوارية، بافترا  عدم 3100ديسمبروكانون األول  20وفي  -032

 72 (. وكان المعدل الممول3119في المائة في تقييم  021المائة )في  021إدخال تعديالت على المعاشررررات في المسررررتقبل، 

 ( عندما وضعا التعديالت الحالية على نظام المعاشات في االعتبار.3119في المائة في تقييم  90في المائة )

ديسررررررمبروكانون  20 فيحاجة،  لم تكن هناكإلى أنه   وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق، خلص االستشاري االكتواري -032

من النظام األسرراسرري لصررندوق المعاشررات نظرا ألن القيمة  32، إلى مدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة 3100األول 

اوا جاالكتوارية للصررندوق تتجاوا القيمة االكتوارية لجميخ الخصرروم المسررتحقة في إطار الصررندوق. وباإلضررافة إلى ذلك، تت

القيمة السرروقية لأل ررول أيضررا القيمة االكتوارية لجميخ الخصرروم المسررتحقة حتى تاريق التقييم. ووقا إعداد هذا التقرير، لم 

 . 32تكن الجمعية العامة قد طبقا أحكام المادة 

التاسررعة والخمسررين المقدم إلى الجمعية العامة إلى ، أشررار  ررندوق المعاشررات في تقريره عن دورته 3103وفي يوليووتموا  -037

سرررنة إلى خفض كبير في  22أنه من المتوقخ أن تؤدي الزيادة في سرررن التقاعد المبيعي للمشررراركين الجدد في الصرررندوق إلى 

، 3103في المائة. وفي ديسررررررمبروكانون األول  0.77العجز ومن المحتمل أن تغمي نصررررررف العجز الحالي البالغة نسرررررربته 

، وايادة في السرررررن اإللزامي سرررررنة 22إلى المبيعي ايادة سرررررن التقاعد على الجمعية العامة ، وافقا 3102وأبريلونيسررررران 

 0، على أن يسررررري التعديل في موعد أقصرررراه المعاشررررات للمشرررراركين في  ررررندوق النتهاء الخدمة على الترتيب بالنسرررربة

على التغيير المتعلق بالئحة  رررررندوق  3102يسرررررمبروكانون األول . ووافقا الجمعية العامة في د3102ينايروكانون الثاني 

سن التقاعد المبيعي في التقييم االكتواري للصندوق اعتبارا من  شات. وستنعكس الزيادة الخا ة ب سمبروكانون  20المعا دي

 . 3102األول 
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مليون دوالر أمريكي  20.9مليون دوالر أمريكي ) 20.7معاشرررات ، بلغا المسررراهمات المدفوعة لصرررندوق ال3102وخالل  -037

 مليون دوالر أمريكي. 22.2فهي  3102(. أما المساهمات المتوقعة لعام 3103في 

ة قاعديويجري مجلس مراجعي حسرررابات األمم المتحدة مراجعة سرررنوية للكشررروم المالية للصرررندوق المشرررترك للمعاشرررات الت -039

لموظفي األمم المتحدة ويقدم تقريرا إلى مجلس  ررندوق المعاشررات بشررأن المراجعة كل سررنة. ويصرردر  ررندوق المعاشررات 

االطالع عليهررا بزيررارة موقخ  ررررررنرردوق المعرراشررررررررات على اإلنترنررا في  تقررارير فصررررررليررة بشررررررررأن اسررررررتثمرراراترره ويمكن

www.unjspf.org  . 

 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين الخاضعين لعقود الخدمة 3-00-7

الخاضررررعين لعقود الخدمة على أسرررراس الشررررروط واألعرام المحلية. غير أن  البرنامجيحّق الضررررمان االجتماعي لموظفي  -021

قود الخدمة. ويمكن الحصرررول على ترتيبات الضرررمان لم يضرررخ أية ترتيبات عالمية للضرررمان االجتماعي بموجب ع البرنامج

االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني للضررررررمان االجتماعي أو النظم المحلية الخا رررررررة أو كتعويض نقدي لنظام يتبعه 

الموظف نفسه. ويعتبر توفير ضمان اجتماعي مناسب بما يتماشى مخ تشريعات العمل المحلية شرطا أساسيا من شروط عقد 

ـُعتبر موظفو العقود الخا ة من موظفي الخ وال يغميهم النظامان األساسيان واإلداريان لموظفي منظمة  البرنامجدمة. وال ي

 األغذية والزراعة ولموظفي األمم المتحدة.

  ضوالقر: 33-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 - 27.0 الموارئلمواجهة قر  الصندوق المركزي 

 5.8 5.8 02-3انظر المذكرة  -القر  المويل األجل  من ناقصا الجزء الجاري

 5.8 32.8 مجموع القروض 
 

 

يُعد الصررررررندوق المركزي لمواجهة الموارئ آلية األمم المتحدة للتدفق النقدي، وهو مصررررررمم لسررررررد الفجوة بين االحتياجات  -020

المتاد. ويمول الصررررررندوق عن طريق الجهات المانحة، وتوجه عائدات القرو  إلى الوكاالت العاملة في األمم والتمويل 

 المتحدة بدون فوائد. وتملب هذه اآللية من الوكاالت المقترضة من الصندوق أن تسدد القر  في غضون عام واحد.

مليون دوالر أمريكي إلنشرررراء  ررررندوق طوارئ للعمليات  37هذا المرفق القترا   رنامجالب، اسررررتخدم 3102وخالل عام  -023

 تركيا(.والعراق، واألردن، ولبنان، ، مصرالمارئة في سورية والمنمقة المحيمة بها )

http://www.unjspf.org/
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 األجل الطويل القرض: 31-3 المذكرة

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   

 107.0 101.2 القر  المويل األجلالجزء الجاري من 

 (5.8) (5.8) 03-3انظر المذكرة  -القر  المويل األجل  من ناقصا الجزء الجاري

 101.2 95.4 القرض الطويل األجل 

 

ة بشأن نظام لتقديم المساعدة الغذائي البرنامج، تم التو ل إلى اتفاق بين أحد كبار المانحين و3111في ديسمبروكانون األول  -022

خدم منها  022.0لمشررروعين قمريين. وبموجب النظام هذا، قدم المانا مسرراهمة نقدية بمقدار  مليون دوالر أمريكي، اسررتـررررررررُ

 ماليين دوالر أمريكي لشراء سلخ غذائية بموجب قر  طويل األجل من وكالة حكومية في البلد المانا. 012مبلغ 

في المائة سررنويا على الر رريد  2في المائة سررنويا للسررنوات العشررر األولى و 3سررنة بفائدة نسرربتها  21ويسرردد القر  على  -022

مليون دوالر  2.2المتناقص كل سنة بعد ذلك. ويشمل الجزء الجاري المويل األجل مبلغا سنويا من أ ل القر  بما قيمته 

حتفظ باستثمارات في  1.2قدرها  أمريكي، وتكلفة استهالك وراق أمليون دوالر أمريكي باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية. ويـرررُ

( المشتراة 2-3( )المذكرة STRIPSالواليات المتحدة ) االتجار المنفصل بالفائدة واأل ل المسجلين لألوراق المالية لخزانة

 012ديد قيمة الفائدة واأل رررل لقر  السرررلخ الغذائية البالغ لتسررر 3120حتى اسرررتحقاقها في موعد ال يتجاوا عام  3110في 

 ماليين دوالر أمريكي.

ديسررمبروكانون األول  20 وحتىفي المائة.  3.22اسررتخدام سررعر الفائدة الفعلي البالغ مخ ويظهر القر  بالتكلفة المسررتهلكة  -022

ديسرررمبروكانون  20 حتىدوالر أمريكي  ماليين 017مليون دوالر أمريكي ) 010.3، بلغ مجموع التكلفة المسرررتهلكة 3102

مليون  92.2، وجزء طويل األجل مقداره مليون دوالر أمريكي 2.7مخ مبلغ مسررررتحق عن كل سررررنة مقداره ( 3103األول 

وتبلغ الفررائرردة . (3103مليون دوالر أمريكي على الترتيررب في عررام  010.3ومليون دوالر أمريكي  2.7دوالر أمريكي )

 ماليين دوالر أمريكي. 2المدفوعة عن العام 

ديسرررمبروكانون  20مليون دوالر أمريكي في  3.2مليون دوالر أمريكي ) 3.2، بلغ مجموع مصرررروفات الفائدة 3102وفي  -022

الر أمريكي منه الفائدة السرررنوية المسرررتحقة الدفخ مليون دو 2(، وهو ما ينعكس في كشرررف األداء المالي، ويمثل 3103األول 

ناتجة عن إثبات القر  المويل األجل  1.2، وتمثل 3102في مايووأيار  مليون دوالر أمريكي منه التكلفة المسررررررتهلكة ال

 بقيمته الحالية الصافية.

أنشررمة التمويل، تحا بند دوالر أمريكي ماليين  2بما قيمته خالل العام  وفي كشررف التدفقات النقدية، تظهر الفائدة المدفوعة -027

 أنشمة التشغيل.الممابقة من مليون دوالر أمريكي تحا بند  1.2بينما تظهر الفائدة المستهلكة البالغة 

  المالية األدوات: 34-3 المذكرة

  المالية األدوات طبيعة 3-02-0

تفا يل أبرا المرق والسياسات المحاسبية المعتمدة، بما في ذلك معايير اإلثبات والشمب، واألساس الذي  0تبين المذكرة  -027

 تقوم عليه القياسات وكذلك الذي تثبا به المكاسب والخسائر المتعلقة بكل فئة من األ ول والخصوم المالية. 
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 في الفئات التالية:  للبرنامجاأل ول المالية  -029

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 829.3 777.1 األ ول المالية بالقيمة العادلة في إطار الفائض أو العجز

 84.6 80.8 االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق 

 360.2 2 624.4 2 القرو  والمبالغ المستحقة القبض 

 274.3 353.1 األ ول المالية المتاحة للبيخ 

 548.4 3 835.4 3 المجموع الفرعي 

 997.0 897.0 أ ول غير مالية

 545.4 4 732.4 4 المجموع 

 

 للتجارة.وتصنف األ ول المالية بالقيمة العادلة عن طريق الفائض أو العجز على أنها فئة محتفظ بها  -021

 تحدد جميخ الخصوم المالية المادية بتكلفة االستهالك.  -020

 3103وفي عام  3102ديسرررمبروكانون األول  20المحسررروبة بالقيمة العادلة حتى  البرنامجالجدول التالي أ رررول  ويعر  -023

 على الترتيب.

    2013     2012 

 المجموع 3المستوى 4المستوى 0المستوى  المجموع 3المستوى 4المستوى 0المستوى 

 مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

          

األ ول المالية بالقيمة 

العادلة عن طريق الفائض 

 أو العجز

-   723.4  53.7  777.1    - 824.1  5.2   829.3   

المتاحة األ ول المالية 

 للبيخ

182.1   144.3  26.7  353.1    137.9   115.0  21.4  274.3  

   103.6 1    26.6   939.1   137.9    130.2 1  80.4   867.7  182.1 المجموع

وقد ُحددت المسررتويات المختلفة للقيمة العادلة على النحو التالي: األسررعار المعلنة )غير المعدلة( في األسررواق العاملة بالنسرربة  -022

والتي يمكن مالحظتها  0(. ومدخالت بخالم األسررررعار المعلنة والمدرجة ضررررمن المسررررتوى 0أل ررررول مماثلة )المسررررتوى 

(. ومدخالت 3عار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار( )المستوى بالنسبة لأل ل، إما بصورة مباشرة )أي أس

 (. 2أل ول ال تستند إلى البيانات السوقية المالحظة )أي مدخالت غير مالحظة( )المستوى 

متحفظة جدا في طبيعتها، وهدفها الرئيسرررررري هو المحافظة على رأس المال  البرنامجوتعد المبادئ التوجيهية السررررررتثمارات  -022

والخصوم. وتعد األ ول المالية المحتفظ بها للتجارة والمتاحة للبيخ من نوعية عالية طبقا للتقديرات االئتمانية الدولية )انظر 

التي ، والبرنامجيهية الخا ررة باسررتثمارات مخاطر االئتمانات(. ويلتزم مديرو االسررتثمار بالمبادئ التوج -3-02-3المذكرة 

تملب منهم اختيار أوراق مالية قابلة للتداول بدرجة عالية فيما يتعلق بحوافظ االسررررررتثمار. وتعتمد مسررررررتويات القيمة العادلة 

قد و بدرجة كبيرة على ما إذا كانا توجد سرروق نشررمة لألوراق المالية. وتوفر األسررواق النشررمة مدخالت مباشرررة للبيانات،

ة . وال يعني مسررتوى القيمة العادلأسررعار  ررارمة للعر  والملب طريق توفر سرريولة أفضررل، وتخفض تكاليف التجارة عن
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المختلف بالضرورة مستوى مخاطرة مختلفا أو أعلى بالنسبة لألوراق المالية، فكلها متساوية. ويعكس تسلسل القيمة العادلة 

يم العادلة، وليس مسرررتوى المخاطرة التي تنموي عليها األوراق المالية نظرا ألن خالت المسرررتخدمة في تحديد القدطبيعة الم

احتمال التخلف الجزئي أو الكلي بالنسرررررربة للتدفقات النقدية من جانب أ ررررررحاب األوراق المالية أو النظراء ال عالقة له بفئة 

 القيمة العادلة.

ديسرررمبروكانون األول  20في  ةبالنسررربة للسرررنة المنتهي 2التغييرات في الصررركوك المالية من المسرررتوى ويقدم الجدول التالي  -022

 على الترتيب. 3103وفي عام  3102

   2013    2012 

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة عن 

طريق الفائض أو 

 العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 

األصول المالية 

العادلة عن بالقيمة 

طريق الفائض أو 

 العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 مليون دوالر أمريكي   مليون دوالر أمريكي  

        

 18.9 15.1 3.8  26.6 21.4 5.2 الرصيد االفتتاحي

المكاسبو)الخسائر( المثبتة في 

 1.2 1.1 0.1  2.2- 1.4- 0.8- كشف األداء المالي

المكاسبو)الخسائر( المثبتة في 

 2.9- 2.9- 0  3.1- 3.1- 0 كشف األ ول الصافية

 20.1 14.9 5.2  54.9 21.0 33.9 المشتريات

 7.8- 6.3- 1.5-  11.7- 9.9- 1.8- المبيعات

 0 0 0  0.3- 0 0.3- التسويات

 2.5- 0.1- 2.4-  0.3 1.3- 1.6 تغير رأس مال

 0.4- 0.4- 0  15.9 0 15.9 التحويل

 26.6 21.4 5.2  80.4 26.7 53.7 الرصيد الختامي

 . 3103و 3102خالل عامي  0إلى المستوى  3ومن المستوى  3إلى المستوى  0ولم تكن هناك تحويالت من المستوى  -022

  االئتمانات مخاطر 3-02-3

إلدارة المخاطر تحد من مبلغ التعر   البرنامج، كما أن سرررررياسرررررة على نماق واسرررررخ لبرنامجلالمخاطر االئتمانية تتواع  -027

االئتماني ألي طرم مقابل وتتضررررررمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا. وفي نهاية السررررررنة كانا النوعية االئتمانية 

 .AA-، بينما كانا النوعية االئتمانية لالستثمارات المويلة األجل +AAلالستثمارات القـصيرة األجـل مصـنفة ضمن فئة 

أكد من أن من خالل الت بشرررركل كبيرالمخاطر االئتمانية ومخاطر السرررريولة المرتبمة بالنقدية ومعادالت النقد  ويتم التقليل من -027

لتي تتسرررم بدرجة عالية من السررريولة والتنوع وتتمتخ بتصرررنيف ائتماني هذه األ رررول المالية توضرررخ في  رررناديق األسرررواق ا

AAA  ووأو لدى المؤسرررسرررات المالية الكبرى التي حصرررلا على درجات تصرررنيفية قوية في مجال االسرررتثمار من قبل وكالة

 ووأو أطرام أخرى ذات جدارة ائتمانية.  رئيسيةتصنيف 

تفا رريل  2-3سرراهمات المسررتحقة القبض أسرراسررا من المبالغ المسررتحقة من الدول ذات السرريادة. وتشرررد المذكرة تتألف المو -029

 المساهمات المستحقة القبض بما في ذلك مخصصات االنخفا  في إيرادات المساهمات والحسابات المشكوك فيها. 
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 مخاطر أسعار الفائدة  3-02-2

 لمخرراطر أسررررررعررار الفررائرردة على االسررررررتثمررارات القصرررررريرة األجررل والسررررررنرردات المويلررة األجررل. ففي البرنااامجيتعر   -021

في  0.97في المائة و 1.20، بلغا أسرررعار الفائدة الفعلية لهاتين الحافظتين االسرررتثماريتين 3102ديسرررمبروكانون األول  20

سعار الفائدة 3103لى التوالي في عام في المائة ع 0.72في المائة و 1.27المائة على التوالي ) سية أ سات حسا شير قيا (. وت

 2.29و سررنة 1.97سررنة للسررندات المويلة األجل ) 2.73سررنة لالسررتثمارات القصرريرة األجل و 1.29إلى أن المدة الفعلية هي 

ئد الثابا في إدارة (. ويسررتخدم مدراء االسررتثمار الخارجيون مشررتقات العا3103على التوالي في ديسررمبروكانون األول  سررنة

 مخاطر أسعار الفائدة وفقا لمبادئ توجيهية استثمارية  ارمة. 

 األجنبي  النقدمخاطر  3-02-2

بالدوالر  تُقّوم 3102ديسررررمبروكانون األول  20حتى واالسررررتثمارات  النقدمن النقدية ومعادالت في المائة  77 ا نسرررربةكان -020

بة ، وباليوروتُقّوم في المائة  01واألمريكي  بالدوالر في المائة  72المتبقية تُقّوم بعمالت أخرى )في المائة  2كانا نسرررررر

. والهدم الرئيسرري (3103ديسررمبروكانون األول  20حتى  في المائة بعمالت أخرى 2و ،في المائة باليورو 00و ،األمريكي

في المائة من  29من الحيااات بعمالت غير الدوالر األمريكي هو دعم األنشررمة التشررغيلية. وباإلضررافة إلى ذلك، فمن نسرربة 

في  02و اإلسترليني،في المائة بالجنيه  00و ،في المائة باليورو 02و ،بالدوالر األمريكي تُقّومالمساهمات المستحقة القبض 

في المائة  7و ،في المائة باليورو 02وية، في المائة بالدوالر األمريكي الذي يمثل العملة األساس 29أخرى، )المائة بعمالت 

 (.3103ديسمبروكانون األول  20حتى  في المائة بعمالت أخرى 31و ،اإلسترلينيبالجنيه 

ل التحوط لمخاطر تقلب أسعار  رم اليورو مقابل الدوالر األمريكي، والتي األجنبي على سبي للنقدتستخدم العقود اآلجلة و -023

تتكبدها تكاليف موظفي دعم البرامج واإلدارة في المقر الرئيسرررررري وفقا لسررررررياسررررررة التحوط التي اعتمدها المجلس في دورته 

متحققة  مكاسرررببعقدا  03، جرت تسررروية 3102ديسرررمبروكانون األول  20. وخالل السرررنة المنتهية في 3117السرررنوية لعام 

بخسرررارة  3103ديسرررمبروكانون األول  20عقدا خالل السرررنة المنتهية في  03مليون دوالر أمريكي )تما تسررروية  3.9بلغا 

أبرم في  3102مليون دوالر أمريكي(. وباإلضرررررررافة إلى ذلك، نفذت اسررررررتراتيجية تحوط جديدة في عام  9.0متحققة بلغا 

ماليين يورو شهريا بسعر  رم ثابا. وفي  2.1 من عقود  رم العملة األجنبية لشراء عقدا آجال 03 البرنامجإطارها 

 هامكاسرربوو ررلا مليون دوالر أمريكي  92.7، بلغا القيمة االسررمية للعقود االثني عشررر 3102ديسررمبروكانون األول  20

 مكاسرررربال. وتُدرج 3102ديسررررمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي باسررررتخدام معدل آجل في  2.2 إلىمتحققة الغير 

 األجنبي وتعر  في كشف األداء المالي. النقدالمتحققة وغير المتحققة في فروق سعر 

 السوقمخاطر  3-02-2

رات القصيرة األجل والمويلة األجل على حد سواء. فالقيمة السوقية إليراداته لمخاطر السوق في االستثما البرنامجيتعر   -022

الثابتة، وأسررررررهمه، ومشررررررتقاته المالية، والنقد األجنبي تحتمل التغيير على أسرررررراس يومي. وقد أُعدت جميخ تحليالت النقدية 

 لى وجه التحديد.الموضحة أدناه على أساس أن جميخ المتغيرات تظل ثابتة، بخالم تلك التي تُذكر ع

في المائة،  0بالنسرربة لالسررتثمارات القصرريرة األجل، إذا ارتفعا )انخفضررا( أسررعار الفائدة بنسرربة  –حسرراسررية سررعر الفائدة  -022

غير المتحققة. وبالنسرربة لحافظة  (مليون دوالر أمريكي من الخسررائر )المكاسررب 2.7يصرربا األثر على كشررف األداء المالي 
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في المائة، يصرربا األثر على كشررف التغييرات في  0السررندات المويلة األجل، إذا ارتفعا )انخفضررا( أسررعار الفائدة بنسرربة 

 غير المتحققة. (مليون دوالر أمريكي من الخسائر )المكاسب 00األ ول الصافية 

في  0بالنسرربة لالسررتثمارات القصرريرة األجل، إذا ارتفعا )انخفضررا( األسررعار العاجلة بنسرربة  –ار اآلجلة حسرراسررية األسررع -022

غير المتحققة. وبالنسررربة  (مليون دوالر أمريكي من الخسرررائر )المكاسرررب 1.2المائة، يصررربا األثر على كشرررف األداء المالي 

في المائة، يصرررربا األثر على كشررررف  0عار اآلجلة بنسرررربة األجل، إذا ارتفعا )انخفضررررا( األسرررر المويلةلحافظة السررررندات 

 المتحققة. غير  (مليون دوالر أمريكي من المكاسب )الخسائر 1.2التغيرات في األ ول الصافية 

بيتال مورغان ستانلي كاالمؤشر العالمي لجميخ البلدان لدى شركة تتعقب االستثمارات في األسهم  –حساسية أسعار األسهم  -022

في المائة بصررورة  0فمذا ارتفعا )انخفضررا( أسررعار األسررهم بنسرربة  وهو مؤشررر ألسررهم جميخ أسررواق العالم. ،إنترناشرريونال

مليون  0.7متناسرربة على نماق  ررناديق األسررهم اإلقليمية السررتة، يصرربا األثر على كشررف التغيرات في األ ررول الصررافية 

 غير المتحققة. ()الخسائردوالر أمريكي من المكاسب 

بالنسرربة للعقود اآلجلة للنقد األجنبي االثني عشررر المتبقية في ميزانية دعم البرامج  –حسرراسررية الصرررم اآلجل للنقد األجنبي  -027

 0على كشررف األداء المالي  في المائة، يصرربا األثر 0واإلدارة، إذا ارتفخ )انخفض( سررعر الدوالر األمريكيواليورو بنسرربة 

مليون دوالر أمريكي من المكاسرررررررب )الخسرررررررائر( غير المتحققة، مخ االحتفاظ بثبات جميخ المتغيرات األخرى. وبالنسرررررربة 

في المائة على  0األجنبي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة  النقدلالستثمارات القصيرة األجل، إذا ارتفعا )انخفضا( أسعار 

يا، يصرررررربا األثر على كشررررررف األداء المالي نماق مراكز العم مليون دوالر أمريكي من  1.0الت اآلجلة المحتفظ بها حال

الخسائر )المكاسب( غير المتحققة. وبالنسبة لالستثمارات المويلة األجل، إذا ارتفعا )انخفضا( أسعار النقد األجنبي مقابل 

مالت اآلجلة المحتفظ بها حاليا، يصررربا األثر على كشرررف األداء في المائة على نماق مراكز الع 0الدوالر األمريكي بنسررربة 

 مليون دوالر أمريكي من الخسائر )المكاسب( غير المتحققة. 1.0المالي 

  واالحتياطيات الصناديق أرصدة 35-3 المذكرة

ية في التشررررغيل البرنامجاسررررتخدامها لتلبية احتياجات  يرادتمثل أر رررردة الصررررناديق الجزء غير المنفق من المسرررراهمات التي  -027

 .لبرنامجاويقدم الجدول التالي أر دة  ناديق  أ ول البرنامج بعد اقتماع جميخ الخصوم. فيالمستقبل. وهذه فوائد متبقية 
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2013 

 

 

حسابات فئات 

)رصيد البرامج 

 الصندوق(

 

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية )رصيد 

 الصندوق(

 2012 المجموع الحساب العام والحسابات الخاصة

)رصيد 

 الصندوق(

 االحتياطيات

  بماليين الدوالرات األمريكية 

يناااير/ كااانون  0الرصيد االفتتاحي في 

 787.5 3 624.3 3 273.1 345.7 369.7 635.8 2 4103الثاني 

 (184.3) 21.0 - 211.1 (41.3) (148.8) الفائض )العجز( في السنة

 603.2 3 645.3 3 273.1 556.8 328.4 487.0 2 المجموع الفرعي

       التحركات أثناء السنة 

 - - (163.9) - - 163.9 سلف للمشاريخ

 - - 86.9 - - (86.9) المشاريخ من تسديدات

 - - (11.7) 11.7 - - مخصصات اعتمدها المجلس

تسرررررديدات مخصرررررصرررررات المجلس غير 

 - - 1.9 (1.9) - - المنفقة

 - - 49.6 (49.6) - - تجديد الموارد

فرررائض إيرادات تكررراليف الررردعم غير 

المباشرررررة عن مصررررروفات دعم البرامج 

 واإلدارة

- 

 - (36.6) 36.6 - - 

 - - - (248.7) 16.2 232.5 تحويالت بين الصناديق

مكاسرررب )خسرررائر(  رررافية غير متحققة 

 21.1 27.4 - 27.4 - - لالستثمارات المويلة األجل

 21.1 27.4 (0.6) (297.7) 16.2 309.5 مجموع التحركات خالل السنة

ديسمبر/ كانون  30الرصيد الختامي في 

 624.3 3 672.7 3 272.5 259.1 344.6 796.5 2 4103األول 

 

تبر تعهذه المسرراهمات ولفئة برنامجية محددة أو مشرراريخ ثنائية.  تخصررص وقا تأكيدهالم مسرراهمات نقدية من المانحين  ثمة -029

مساهمات متعددة األطرام و ناديق غير مخصصة ويرد بيانها في إطار الحساب العام. وعندما تخصص هذه المساهمات 

 أو المشاريخ الثنائية المناسبة.  يةلبرنامجالمشاريخ محددة فمن المصروفات الناجمة ترد في الفئة 

 يمثل تجديد الموارد مساهمات المانحين التي توجه بصفة خا ة إلى حساب االستجابة العاجلة. و -021

نشرررب المجلس االحتياطيات كتسرررهيالت لتمويل الصرررناديق ووأو لتمويل أنشرررمة معينة في ظروم خا رررة. وكان لدى و -020 يـرررررررررُ

حسررراب  (2( حسررراب االسرررتجابة العاجلة؛ 3( االحتياطي التشرررغيلي؛ 0احتياطيات نشرررمة:  ثالثة 3102خالل عام  البرنامج

 .البرنامجويقدم الجدول التالي احتياطيات تسوية دعم البرامج واإلدارة. 
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 2013 

 2012 المجموع 2.15.3 2.15.2 2.15.1 

 

االحتياطي 

 التشغيلي

حساب االستجابة 

 العاجلة

تسوية  حساب

 دعم البرامج

 واإلدارة 

 بدوالرات الواليات المتحدة

     

 237.3 273.1 102.8 77.4 92.9 4103يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 

 (125.2) (163.9) - (163.9) - سلف للمشاريخ

 81.6 86.9 - 86.9 - تسديدات من المشاريخ 

 (21.6) (11.7) (20.0) - 8.3 مخصصات اعتمداها المجلس

 3.5 1.9 1.9 - - تسديدات مخصصات المجلس غير المنفقة

 91.0 49.6 - 49.6 - تجديد الموارد

فائض إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة عن 

 6.5 36.6 36.6 - - البرامج واإلدارةمصروفات دعم 

 273.1 272.5 121.3 50.0 101.2 4103ديسمبر/ كانون األول  30الرصيد الختامي في 

 

 وتُحّمل التحركات في االحتياطيات بشكل مباشر على حسابات االحتياطيات. -023

  التشغيلي االحتياطي 3-02-0

من النظام المالي باالحتفاظ باحتياطي تشرررغيلي لضرررمان اسرررتمرارية العمليات في حال التعر  لنقص  2-01تقضررري المادة  -022

وعالوة على ذلك، يُسررررررتخدم االحتياطي التشررررررغيلي إلدارة المخاطر المرتبمة بمرفق تمويل رأس المال مؤقا في الموارد. 

 العامل.

ارتفخ  3101مليون دوالر أمريكي. وفي نوفمبروتشرررين الثاني  27نشررب االحتياطي التشررغيلي في البداية عند مسررتوى وقد أ -022

مليون دوالر أمريكي نتيجة لنقل احتياطي اعتماد سرررررلف تكاليف الدعم المباشررررررة إلى االحتياطي  93.9هذا المسرررررتوى إلى 

   التشغيلي بهدم إنشاء احتياطي واحد للتمويل بالسلف.

ياطي التشررررررغيلي بمقدار 3102وفي عام  -022 مال  7.2، ااد االحت تاد ايادة مرفق تمويل رأس ال مليون دوالر أمريكي، مما أ

 (.EB.2/6 vii/2013ماليين دوالر أمريكي )القرار  217مليون دوالر أمريكي إلى  227العامل من 

 مليون دوالر أمريكي. 010.3 إلى 3102ديسمبروكانون األول  20الر يد في  وو ل -022

 حساب االستجابة العاجلة 3-02-3

ن  -027 من االستجابة بسرعة لالحتياجات المارئة لشراء  البرنامجأنشب حساب االستجابة العاجلة كحساب للموارد المرنة يمكـررررررِّ

 السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية وتكاليف التسليم. 
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مليون دوالر أمريكي لتجديد موارده. وقدما سررررررلف إلى مشررررررراريخ بلغ مجموعها  29.2، تلقى الحسررررررراب 3102وفي عام  -027

ديسررمبروكانون  20مليون دوالر أمريكي. وفي  72.9إلى  المشرراريخ منالتسررديدات وو ررلا  مليون دوالر أمريكي 022.9

مليون  71المسرررتوى المسرررتهدم المحدد بمبلغ  دونيعتبر مليون دوالر أمريكي مما  21، بلغ ر ررريد الحسررراب 3102األول 

ما  3102ديسررمبروكانون األول  20دوالر أمريكي. وبلغ مجموع السررلف المسررتحقة على المشرراريخ المقدمة من الحسرراب في 

 (. 3103مليون دوالر أمريكي في عام  219.2مليون دوالر أمريكي ) 339.2يعادل 

 حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 3-02-2

ف دعم الدعم المباشرررة وتكالييمثل حسرراب تسرروية دعم البرامج واإلدارة احتياطيا أنشررب لتسررجيل أية فروق بين عائد تكاليف  -029

 البرامج واإلدارة خالل الفترة المالية. 

ثاني  -071 ية في نوفمبروتشرررررررين ال ثان عادية ال ، على اسررررررتثمارات غير متكررة في شخمة 3103ووافق المجلس، في دورته ال

)القرار للتغييرات التنظيميرررة من حسررررررررراب تسرررررررويرررة دعم البرامج واإلدارة ش 3102-3102ل دارة للفترة البرناااامج 

2012/EB.2/4/3v ) 3102خصصا في عام مليون دوالر أمريكي،  31بلغا جملتها. 

مليون دوالر  0.9لغ مب 3102من النظام المالي، أعيد إلى حسررراب تسررروية دعم البرامج واإلدارة في عام  9-9وعمال بالمادة  -070

أمريكي من األر دة غير المنفقة المتصلة بالمخصصات التي كان المجلس قد وافق على تخصيصها من هذا الحساب في 

 الفترات السابقة.

مليون دوالر  22.2والبالغ  ،وتم تحويل الفائض في عائد تكاليف الدعم غير المباشرة على مصروفات دعم البرامج واإلدارة -073

سوية دعم البرامج واإلدارة في عام  ،أمريكي (. 3103في عام مليون دوالر أمريكي  2.2بقيمة  فائض) 3102إلى حساب ت

مليون دوالر أمريكي.  030.2إلى  3102ديسمبروكانون األول  20وو ل ر يد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في 

(، خفض هذا الر ررريد في EB.2/6 iv/2013( )القرار 3102-3102ل دارة ) البرنامجفي خمة  وعلى النحو الموافق عليه

السررررررتعرا  مليون دوالر أمريكي تسررررررتخدم  9.3باسررررررتثمارات إضررررررافية لدعم البرامج واإلدارة قدرها  3102أوائل عام 

 ليات التنظيمية األخرى.إجراءات العمل، وإدارة مواهب الموارد البشرية، واإلبالغ المؤسسي، واستعرا  العم
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 اإليرادات: 1 المذكرة

  2013 

 

2012 

   

 )بماليين الدوالرات األمريكية(  

    

   النقدية المساهمات 2-0

 194.0 3 657.6 3 المباشرة التكاليف في المساهمات 

 255.0 283.5 المباشرة غير الدعم تكاليف في المساهمات 

 449.0 3 941.1 3  الفرعي المجموع 

   منه: مطروحا 

 (111.0) (72.7) المساهمات إيراد وانخفا  والبرمجة األموال إعادة 

 338.0 3 868.4 3 النقدية المساهمات مجموع 

    

   العينية المساهمات 2-3

 681.1 482.7 بالسلخ العينية المساهمات 

 29.1 28.0 بالخدمات العينية المساهمات 

 710.2 510.7  الفرعي المجموع 

   (:إليه مضافا) منه مطروحا 

 (3.9) 0.5 المساهمات إيرادات )انخفا ( ايادة 

 706.3  511.2 العينية المساهمات مجموع 

    

 42.6 19.8 العمالت صرف أسعار فروق 2-2

    

   عائد االستثمارات 2-2

 (5.3) 2.7 )الخسائر( المتحققة من االستثمارات  افي المكاسب 

 4.7 (5.2)  افي المكاسب )الخسائر( غير المتحققة من االستثمارات 

 24.6 22.6 عائد الفوائد  

 24.0 20.1 مجموع عائد االستثمارات  

    

   أخرى إيرادات 2-2

 78.6 94.1 اإليرادات المحققة من توفير السلخ والخدمات 

 21.9 22.2 إيرادات متنوعة 

 100.5 116.3 مجموع اإليرادات األخرى 

 211.4 4 535.8 4 اإليرادات مجموع 

    

    

تتم تسررروية إيرادات المسررراهمات وفقا لتغيرات مسرررتوى االعتمادات المخصرررصرررة لتعويض انخفا  إيرادات المسررراهمات و -072

مذكرة  مذكرة 2-3)ال مانحين )ال عادة األموال إلى ال ية المعادة 01-3( ومسررررررتوى مخصررررررصرررررررات إ (. وتحدد المبالغ الفعل

 مات. واالنخفاضات في إيرادات المساهمات بحسب كل مساهمة من المساه

 وتمثل المساهمات العينية مساهمات مؤكدة بسلخ غذائية أو خدمات خالل السنة. -072

( هي 3103وتمثل موارد ستُستخدم في السنوات القادمة )مخ أرقام مقارنة لعام  3102وإيرادات المساهمات المثبتة في عام  -072

 النحو التالي: على
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 تطبق على السنوات  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

       

 242.9 5.3 14.8 90.3 132.5 - 4103إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

 

 

 

 
     

 306.6 - 21.6 51.2 74.7 178.6 4104إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

 

عام  -072 نه  002.2، بلغ مجموع اإليرادات األخرى 3102وخالل  مليون دوالر أمريكي تحقق  92.0مليون دوالر أمريكي، م

دوالر أمريكي مليون  33.3( و3103ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  77.2من توفير السلخ والخدمات )

(. واشتملا اإليرادات التي تحققا 3103ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  30.9من اإليرادات المتنوعة )

من توفير السرررررلخ والخدمات أسررررراسرررررا على عمليات النقل الجوي وتوفير السرررررلخ والخدمات من قبل مسرررررتودع األمم المتحدة 

وشررملا اإليرادات المتنوعة المبالغ المحصررلة من بيخ السررلخ  اللوجسررتيات.ار لخدمات ، والحسرراب الخلالسررتجابة اإلنسررانية

 التالفة والممتلكات األخرى غير القابلة ل  الد.

  



61 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 المصروفات: 4 المذكرة

   2013 
 

2012 
 

   

   
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

    

 191.8 498.1 النقدية والقسائم الموزعة 2-0

    

 264.6 2 053.4 2 السلع الغذائية الموزعة  2-3

    

 602.5 578.6 التوزيع والخدمات المتصلة به 2-2

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى 2-2

 574.6 580.4 والمحليون الدوليون الموظفون 

 43.1 46.6 االستشاريون الخبراء 

 4.3 4.1 المتحدة األمم متموعو 

 52.2 70.5 المؤقتون الموظفون 

 17.2 16.5 األخرى الموظفين تكاليف 

 691.4 718.1 األخرى الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستةلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية 2-2

 8.8 10.9 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا 

 87.2 71.9 المعدات 

 30.5 47.6 المستهلكة والمواد المكتبية اإلمدادات 

 10.3 8.0  المرافق 

 19.9 20.6 الجارية والتكاليف المركبات  يانة 

 156.7 159.0 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستةلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   الخدمات المتعاقد عليةا والخدمات األخرى 2-2

 154.9 153.1 الجوية العمليات 

 148.1 154.1 عليها المتعاقد األخرى لخدماتا 

 30.8 31.3 والمعلومات االتصاالت بتكنولوجيا المتصلة الخدمات 

 34.7 38.9 األخرى والخدمات األمن 

 21.2 27.9 اإليجارات 

 389.7 405.3 عليةا والخدمات األخرىمجموع الخدمات المتعاقد  

    

 2.6 2.5 تكاليف التمويل 2-7

    

 43.8 49.0 االستهالك واإلهالك 2-7

    

   أخرى مصروفات 2-9

 4.7 4.3 الصيانة خدمات 

 11.7 8.1 التأمين 

 2.9 2.6 اإليداع وجهة االستثمارات مدير المصرفيةورسوم الرسوم 

 13.4 11.8 والتلف فيها المشكوك الحسابات 

 17.7 20.7 واالجتماعات التدريب 

 2.2 3.3 أخرى بنود 

 52.6 50.8 األخرى المصروفات مجموع 

    

 395.7 4 514.8 4 مجموع المصروفات 

 

 20مليون دوالر في  090.7مليون دوالر أمريكي ) 279.0 المواعررةالقسررررررررائم و، بلغررا قيمررة النقررديررة 2013في عررام و -077

 (.3103ديسمبروكانون األول 
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مليون دوالر أمريكي على النحو الوارد  3 122.2، بلغا قيمة السلخ الغذائية والمواد غير الغذائية المواعة 3102في عام و -077

 (. 3103ديسمبروكانون األول  20ن دوالر أمريكي في مليو 3 322.2في كشف األداء المالي )

السرررلخ والبلد  رنامجالبوتشرررمل السرررلخ الغذائية المواعة، تكلفة السرررلخ والنقل والتكاليف المتصرررلة به بين البلد الذي يسرررتلم فيه  -079

عد التوري فة السررررررلخ المواعة، الخسرررررررائر ب مل تكل يد. كما تشرررررر ها المسررررررتف غا قيمت  مليون دوالر أمريكي  03.2د التي بل

 (.9( )المذكرة 3103ديسمبروكانون األول  20)في 

التي تنص على تسررجيل المصررروفات عند تسررليم األغذية إلى الشررركاء المتعاونين،  للبرنامجوعمال بالسررياسررات المحاسرربية  -071

طن  030.792مليون دوالر أمريكي ) 72.1، سررلخ غذائية قيمتها 3102مبروكانون األول ديسرر 20كانا ال تزال هناك، في 

ديسرررمبروكانون األول  20طن متري( في  072.722مليون دوالر أمريكي ) 002.9متري( لم تواع بعد على المسرررتفيدين )

3103.) 

 ة نقل السلخ داخل البلد حتى التوايخ النهائي وبما يشمل التوايخ النهائي. ويمثل التوايخ والخدمات المتصلة به تكلف -070

، والخبراء االسررررتشرررراريين، وعقود الخدمة. وتشررررمل البرنامجوتتعلق األجور، والمرتبات، واسررررتحقاقات الموظفين بموظفي  -073

 واالستشاريين والتدريب وحلقات عمل الموظفين والحوافز.تكاليف الموظفين األخرى سفر الموظفين 

وتمثل اإلمدادات والمواد االسررررتهالكية وغيرها من التكاليف الجارية المسررررتخدمة تكاليف السررررلخ والخدمات المسررررتخدمة في  -072

 التنفيذ المباشر للمشاريخ وإدارتها ودعمها. 

تشررمل المصررروفات األخرى تكاليف  رريانة المرافق، والتأمين، والتكاليف األخرى ذات الصررلة، ومخصررصررات الحسررابات و -072

 المشكوك فيها وتلف المخزونات. 

 النقدية التدفقات كشف: 5 المذكرة

سّوى التدفقات النقدية من األنشمة التشغيلية مخ التبرعات بالسلخ العينية  -072 ي التحركات الخدمات العينية ألنها ال تؤثر ف أوال تـررُ

النقدية. وتسجل التدفقات النقدية الناجمة عن األنشمة االستثمارية مخصوما منها البنود التي يتم إحاللها سريعا والتي تنموي 

 جال استحقاق قصيرة.على مبالغ كبيرة وآ

 الفعلية والمبالغ الميزانية مبالغ بين المقارنة كشف: 6 المذكرة

وكشوفه المالية باستخدام أساس مختلف لكل منهما. ويعد كشف المركز المالي، وكشف األداء المالي،  البرنامجتعد ميزانية  -072

وكشف التغيرات في األ ول الصافية، وكشف التدفقات النقدية على أساس االستحقاق الكامل باستخدام تصنيف يستند إلى 

سبطبيعة المصروفات في بيان األداء المالي، بينما يعد كشف المقار ساس محا ة نة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على أ

 االلتزامات.

، يتعين إجراء ممابقة بين المبالغ الفعلية، المعروضررررة على 32ووفقا لمتملبات المعيار المحاسرررربي الدولي للقماع العام رقم  -077

عّد الكشوم المالية على أساس المقارنة، وبين المبالغ الفعلية المعروضة في الكشوم  أساس المقارنة بالميزانية، عندما ال تـررررُ

ظم كون هناك فروق في الشكل وفي نتمنفصلة أي فرق في األساس والتوقيا والكيان. كما قد المالية، على أن يحدد بصورة 

 التصنيف اعتـُمدت ألغرا  عر  الكشوم المالية والميزانية.
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م التحليل المبالغ الفعلية في قسرررروالميزانية النهائية و ،ويرد شرررررد الفروق المادية بين الميزانية األ ررررلية والميزانية النهائية -077

 المالي وتحليل الميزانية في بيان المدير التنفيذي ويشكل جزءا من هذه الكشوم المالية. 

عد ، تالبرنامجوتحدث فروق أساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي. وفي حالة  -079 ـرررررررُ

 لميزانية على أساس االلتزامات بينما تعد الكشوم المالية على أساس االستحقاق.ا

لة  -091 ية. وال يوجد في حا مال مدونة في الكشرررررروم ال ية عن فترة اإلبالغ ال وتحدث فروق التوقيا عندما تختلف فترة الميزان

 ن مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.فروق في التوقيا ألغرا  المقارنة بي البرنامج

 وتحدث فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءا من الكيان الذي تـُعّد الكشوم المالية عنه. -090

ونظم التصنيف المعتمدة لعر  كشف التدفقات النقدية وكشف المقارنة وتنجم فروق طريقة العر  عن الفروق في الشكل  -093

 بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.

وترد فيما يلي الممابقة بين المبالغ الفعلية على أساس مقارن في كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )الكشف  -092

ديسرررمبروكانون األول  20س( وبين المبالغ الفعلية في كشرررف التدفقات النقدية )الكشرررف الرابخ( عن السرررنة المنتهية في الخام

3102: 

 
2013 

 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

  4)(170.1 - - (170.1 4) المبلغ الفعلي على أساس مقارن )الكشف الخامس(

 178.7 18.7 (35.7) 195.7 الفروق في األساس

 382.9 4 - - 382.9 4 الفروق في العر 

 (177.3) - - (177.3) الفروق في الكيانات

المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف 

 214.2 18.7 (35.7) 231.2 الرابع(

 

وتعر  االلتزامات المفتوحة، بما فيها أوامر الشررررررراء المفتوحة و رررررررافي التدفقات النقدية من األنشررررررمة التشررررررغيلية،  -092

واالسررتثمارية والتمويلية كفروق في األسرراس. وتبين اإليرادات والمصررروفات غير المتعلقة بالصررناديق التي ال تشرركل جزءا 

الفعلية كفروق في العر . وفيما يتعلق بالفروق في الكيان، تشركل حسرابات  من كشرف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ

وترد في الكشوم المالية على الرغم من استبعادها من عملية الميزانية،  البرنامجاألمانة والعمليات الثنائية جزءا من أنشمة 

 نظرا ألنها تعتبر موارد خارجة عن الميزانية.

عر  مبالغ الميزانية على أسرراس تصررنيف وظيفي وفقا لخمة اإلدارة ) -092 ( التي تتضررمن تقسرريما مفصررال 3102-3102وتـررررررررُ

 للميزانية حسب السنة ألغرا  المقارنة أعاله.
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 الشرائح عن اإلبالغ: 7 المذكرة

 الشرائح بحسب المالي المركز بيان: 3-7 المذكرة

 2013 

2012 

 

فئات  حسابات

 البرامج

الحساب العام 

والحسابات 

 الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما 

 بين الشرائح

 المجموع

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       األصول

       الجارية األصول

 274.0 1 436.2 1 - 273.1 83.7 079.4 1 األجل القصيرة واالستثمارات النقدية

 723.9 1 774.1 1 - 104.3 238.4 431.4 1 القبض المستحقة المساهمات

 709.9 664.9 - 6.1 82.8 576.0 المخزونات

 147.9 137.4 (483.2) 4.9 537.9 77.8 البنود األخرى المستحقة القبض

 3 164.6 942.8 388.4 (483.2) 4 012.6 3 855.7 

       الجارية غير األصول

 202.4 165.7 - 9.1 65.2 91.4 القبض المستحقة المساهمات

 352.7 427.5 - - 427.5 - األجل المويلة االستثمارات

 110.5 110.7 - 3.2 29.1 78.4 والمعدات والمنشآت العقارات

 24.1 15.9 - 0.1 15.3 0.5 المادية غير األ ول

 170.3 537.1 12.4 - 719.8 689.7 

 545.4 4 732.4 4 (483.2) 400.8 479.9 1 334.9 3 مجموع األصول

       

       الخصوم

       الخصوم الجارية

 415.2 499.0 (483.2) 47.8 425.3 509.1 المدفوعات والمستحقات

 14.3 10.7 - 8.4 - 2.3 المخصصات

 23.7 - - 23.7 - الموظفين استحقاقات

19.

5 

 

 5.8 32.8 - - 5.8 27.0 القرو 

 538.4 454.8 56.2 (483.2) 566.2 454.8 

       الجارية غير الخصوم

 398.1 - - 398.1 - الموظفين استحقاقات

365

.1 

 95.4 - - 95.4 - األجل المويل القر 

101

.2 

 - 493.5 - - 493.5  466.3 

 921.1 059.7 1 (483.2) 56.2 948.3 538.4 مجموع الخصوم

       

 624.3 3 672.7 3 - 344.6 531.6 796.5 2 األصول الصافية

       

       واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 351.2 3 400.2 3 - 344.6 259.1 796.5 2 الصناديق أر دة

 273.1 272.5 - - 272.5 - االحتياطيات

 في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

 624.3 3 672.7 3 - 344.6 531.6 796.5 2 4103 األول ديسمبر/كانون 30

  في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

  624.3 3 - 369.7 618.8 635.8 2 4104 األول ديسمبر/كانون 30
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 الشرائح بحسب المالي األداء بيان: 3-7 المذكرة

 

 2013 

2012 

 
حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

 بين المعامالت فيما

 الشرائح

 المجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       

       اإليرادات

 338.0 3 868.4 3 - 135.2 551.7 181.5 3 النقدية المساهمات

 706.3 511.2 - 0.6 13.1 497.5 العينية المساهمات

 42.6 19.8 - (0.3) 10.0 10.1 فروق أسعار الصرم

 24.0 20.1 - 0.5 19.6 - إيرادات االستثمارات 

 100.5 116.3 (291.3) - 333.2 74.4 األخرى اإليرادات

 211.4 4 535.8 4 (291.3) 136.0 927.6 763.5 3 اإليرادات مجموع

       

       المصروفات

 191.8 498.1 - 1.1 - 497.0 المواعة والقسائم النقدية

 264.6 2 053.4 2 (188.8) 52.8 215.7 973.7 1 المواعة الغذائية السلخ

 602.5 578.6 (0.1) 8.3 4.3 566.1 به المتصلة والخدمات التوايخ

 واستحقاقات والمرتبات األجور

 691.4 718.1 (8.6) 67.9 272.3 386.5  ىاألخر الموظفين وتكاليف الموظفين

 والتكاليف المستهلكة والمواد اإلمدادات

 156.7 159.0 (13.7) 16.0 26.8 129.9  األخرى الجارية

 من وغيرها عليها المتعاقد الخدمات

 389.7 405.3 (58.6) 25.2 140.4 298.3  الخدمات

 2.6 2.5 - - 2.5 - التمويل تكاليف

 43.8 49.0 - 1.1 19.7 28.2 االستهالك

 52.6 50.8 (21.5) 4.9 34.8 32.6 أخرى مصروفات

 395.7 4 514.8 4 (291.3) 177.3 716.5 912.3 3 المصروفات مجموع

 (184.3) 21.0 - (41.3) 211.1 (148.8) 4103 عام في الفائض

  (184.3) - 44.8 388.0 (617.1) 4104 عام في العجز 

       

 

تـرررررررعر  النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل كبنود منفصلة في كشف المركز المالي وتعر  مجتمعة  -092

تحا بند اإلبالغ عن الشررررررائا. ويبين الجدول أدناه الممابقة بين المبالغ الواردة في كشرررررف المركز المالي وفي اإلبالغ عن 

 الشرائا. 

 2013 2012 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

 438.5 652.7 النقدية ومعادالت النقد

 االستثمارات القصيرة األجل
783.5 835.5 

 274.0 1 436.2 1 مجموع النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل

 

فيما بين الشررررائا وأر ررردة مصرررروفات في الكشررروم وتؤدي بعض األنشرررمة الداخلية إلى معامالت محاسررربية تحقق عائدا  -097

 المالية. وتبين الجداول الواردة أعاله المعامالت فيما بين الشرائا توخيا للدقة في عر  هذه الكشوم المالية.
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 272.3، أسررفرت األنشررمة عن أر رردة فيما بين الشرررائا بلغا 3102ديسررمبروكانون األول  20وخالل السررنة المنتهية في  -097

 مليون دوالر أمريكي في كشف األداء المالي. 390.2و مليون دوالر أمريكي في كشف المركز المالي

بالغ ومن مجموع  -099  3102ديسررررررمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  001.7العقارات والمنشرررررررآت والمعدات ال

كانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  001.2) مليون دوالر أمريكي بحيااات  27.9(، يتعلق مبلغ 3103ديسررررررمبرو

 (.3103ديسمبروكانون األول  20يكي في مليون دوالر أمر 22) 3102جديدة مخصوما منها ما تم التخلص منه في عام 

وتـُثبـّا المساهمات الموجهة للعمليات ولألنشمة األخرى باعتبارها إيرادات عندما يتم تأكيدها كتابيا. وتم تكبد المصروفات  -311

 بصورة تدريجية مخ الوقا وفقا الحتياجات المشاريخ والمستفيدين.

ل  -310 وتمثل أر دة حسابات فئات البرامج وحسابات األمانة والعمليات الثنائية الجزء غير المنفق من المساهمات، وهي ترحـررررررّ

 التشغيلية في المستقبل. لبرنامجاالستخدامها في احتياجات 

 الطارئة والحاالت االلتزامات: 8 المذكرة

  االلتزامات: 3-8 المذكرة

 عقود إيجار العقارات 7-0-0

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   التزامات عقود إيجار العقارات:

 29.2 28.1 أقل من سنة

 58.8 47.4 سنوات 2من سنة إلى 

 11.1 7.2 سنوات 2أكثر من 

 99.1 82.7 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

 

في المائة من مجموع االلتزامات  30كانا عقود إيجار مباني المقر في روما تشررركل  ،2013ديسرررمبروكانون األول  20وفي  -313

 خمس سنواتال تتجاوا في المائة لفئة عقود اإليجار التي تتراود مدتها بين سنة واحدة و 22و ،قل من سنةالعقود ألفئة في 

(. ويمكن تجديد هذه العقود بناء على اختيار 2012ديسررمبروكانون األول  20في  رتيبفي المائة على الت 22وفي المائة  25)

 تكاليف إيجار مباني المقر من الحكومة المضيفة.  البرنامج. ويسترد البرنامج

 االلتزامات األخرى 7-0-3

التزامات بشرررراء سرررلخ غذائية، وخدمات نقل، ومواد غير غذائية،  البرنامج، كان لدى 3102ديسرررمبروكانون األول  20في  -312

 والتزامات رأسمالية متعاقد عليها ولكنها لم تكن قد سلما بعد، وهي على النحو التالي: 
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 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 185.5 205.9 السلخ الغذائية

 161.4 106.6 نقل السلخ الغذائية

 64.6 70.2 الخدمات

 46.3 55.8 المواد غير الغذائية

 16.0 8.5 االلتزامات الرأسمالية

  473.8 447.0 مجموع االلتزامات المفتوحة

 

، المحاسرررربة على أسرررراس االسررررتحقاق، من المعايير المحاسرررربية الدولية للقماع العام، وعلى أسرررراس مبدأ 0وبموجب المعيار  -312

ا التزامات مصروفات المستقبل في الكشوم المالية. وسوم تسوى هذه االلتزامات من الجزء غير المنفق  ـّ ثب ـُ التوريد، ال ت

 من المساهمات بعد تلقي البضائخ أو الخدمات ذات الصلة.

 الطارئة واألصول الطارئة أو القانونية الخصوم: 3-8 المذكرة

توجد خصرررررروم مادية طارئة ناشررررررئة عن قضررررررايا أو ممالبات قانونية يمكن أن تؤدي إلى خصرررررروم كبيرة تقخ على عاتق ال  -312

 .البرنامج

 . 3101وهناك حالة واحدة تتعلق بأ ول مادية طارئة نتجا عن  دور قرار بشأن التحكيم في عام  -312

فريقيا. في جنوب أ للبرنامجفي المكتب اإلقليمي  البرنامج، اكتشفا حاالت تدليس قام بها اثنان من موظفي 3112وفي عام  -317

. وكجزء من اإلجراءات 3117ماليين دوالر أمريكي تقريبا. وبدأت محاكمة جنائية في عام  2وقدرت قيمة الخسررررائر بمبلغ 

راند  مليون 21 ا ول الموظفين المعلومة التي تشير البالغات إلى أنها بلغا في قيمتهالجنائية أ درت النيابة أمرا بتقييد أ

 .(3102ديسمبروكانون األول  20ماليين دوالر أمريكي تقريبا في  2.7)جنوب أفريقي 

( بموجب شروط عقد عمل اين )المدعى عليهمبمجراء تحكيم ضد الموظف البرنامجوبالتوااي مخ اإلجراءات الجنائية، شرع  -317

هذا اإلجراء لكي يثبا حقه في الممالبة باأل رررررول المقيدة بغض  البرنامجكل منهما السرررررترداد األموال المختلسرررررة. واتخذ 

، أ رردرت محكمة التحكيم حكما غيابيا لصررالا 3101الجنائية. وفي ينايروكانون الثاني  اإلجراءاتالنظر عما سررتسررفر عنه 

ماليين دوالر أمريكي باإلضرررررررافة  2في كل الدعاوى المرفوعة منه. وبلغ مجموع المبلغ الذي حكما به المحكمة  البرنامج

، رنامجبالبإلى الفوائد والتكاليف. وبعد قيام األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة برفخ الحصررانة الخا ررة 

 في جنوب أفريقيا لتحويل قرار التحكيم إلى أمر قضائي ليُمبّق في جنوب أفريقيا.طلبا للمحكمة العليا  البرنامجقدم 

قضررا فيه بتحويل قرار التحكيم إلى أمر  البرنامج، أ رردرت المحكمة العليا حكما لصررالا 3100وفي أكتوبروتشرررين األول  -319

 قضائي. وأ با الحكم نهائيا اآلن.

، وفي ،  ررردر حكم بشرررأن اإلجراءات الجنائية بمدانة المدعي عليهما بجميخ تهم االختالس3103وفي ديسرررمبروكانون األول  -301

أكتوبروتشررررين  20سرررنة. وفي  32، أ ررردرت المحكمة حكما تراكميا على كل منها بالسرررجن لمدة 3102أغسرررمسوآب  21

المدعى عليهما بالمعن في اإلدانة والحكم. وأعلن المدعى عليهما أنهما سرررررريقدمان ، رفضرررررررا المحكمة طلبي 3102األول 

إلى  03التماسا إلى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا للمعن في الحكم. ومن المنتظر أن تنتهي عملية االستئنام في غضون 

 شهرا بعد الحكم. 07
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تدخل . وفي تلك المرحلة، سررررريبما في ذلك عملية االسرررررتئنام التحكيم إال بعد اختتام اإلجراءات الجنائيةوال يجري إنفاذ حكم  -300

 بموجب األقسام ذات الصلة من قانون منخ الجريمة المنظمة السترداد حقه. البرنامج

 المشطوبة والمبالغ ،اإلكراميات ومدفوعات الخسائر،: 9 المذكرة

إذا رأى أن في ذلك مصلحة  إكرامياتمن النظام المالي على ما يلي: شللمدير التنفيذي أن يصدق بصرم  2-03تنص المادة  -303

ية.ش كما تنص المادة للبرنامج على أن:  2-03. ويبلغ المدير التنفيذي المجلس بجميخ هذه المدفوعات مخ الكشرررررروم المال

التحقيق الشررررامل، أن يصرررردق بشررررمب الخسررررائر التي تحققا في األموال والسررررلخ وغيرها من شللمدير التنفيذي، بعد إجراء 

 األ ول، على أن يقدم بيانا بجميخ تلك الخسائر المشموبة كتابة إلى المراجخ الخارجي مخ الكشوم المالية.ش

والخسررائر في المبالغ النقدية والسررلخ الغذائية واأل ررول األخرى في  اإلكرامياتويتضررمن الجدول التالي تفا رريل مدفوعات  -302

 .3102عام 

 2013 2012 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 0.1 0.1 إلكرامياتمدفوعات ا

 0.4 0.5 المساهمات المستحقة القبض

 12.3 18.7 الغذائية خسائر السلخ

 0.4 - خسائر المواد غير الغذائية

 0.6 - األ ول وخسائر نقدية أخرىخسائر في 

   

 باألطنان المترية 

 407 16 25,054 خسائر السلخ )الكمية(

. وتتعلق المسررراهمات المسرررتحقة القبض بشرررمب الميدانيةأسررراسرررا بممالبات حاالت الموارئ  اإلكرامياتوتتعلق مدفوعات  -302

وحدثا خسرررائر السرررلخ الغذائية بعد و رررول األغذية ذات الصرررلة إلى البلد المتلقي. أما خسرررائر  المبالغ من الجهات المانحة.

المواد غير الغذائية، فتتعلق أساسا بخسائر المخاان. وتتعلق الخسائر في األ ول والخسائر النقدية األخرى أساسا بشمب 

 القبض من العمالء وموردي الخدمات. ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض وغيرها من المبالغ المستحقة

الغش من جانب بائعين، وسرررررررقة واختالس المواد الغذائية والمواد غير الغذائية،  3102وتشررررررمل حاالت التدليس في عام  -302

 2 273يكيا، اسررررررتعيد منها دوالرا أمر 221 229والنقدية، وقد تورط فيها موظفو البرنامج وأطرام ثالثة، وبلغا قيمتها 

 (.3103دوالرا أمريكيا في عام  99 222دوالرا أمريكيا )
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 اآلخرين العليا اإلدارة وموظفي الصلة ذات لألطراف المالي الوضع: 31 المذكرة

 الرئيسيون اإلدارة موظفو: 3-31 المذكرة

وموظفو اإلدارة الرئيسررريون هم المدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي ومسررراعدو المدير التنفيذي، وهؤالء يتمتعون بسرررلمة  -302

 ويتحملون المسؤولية عن ذلك.  البرنامجتخميط وتوجيه ومراقبة أنشمة 

أعاله بالتفصرريل عدد وظائف اإلدارة الرئيسررية وعدد موظفي اإلدارة الذين شررغلوا هذه الوظائف خالل السررنة. ويبين الجدول  -307

 دولة عضوا دون تحديد التعيينات بأشخار. 22ويضم المجلس التنفيذي 

لمرتبات وتسوية مقر العمل والبدالت من قبيل بدل ويشمل مجمل األجر المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي:  افي ا -307

التمثيل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإعانة اإليجار وتكاليف شرررررحن المتعلقات الشرررررخصرررررية واسرررررتحقاقات نهاية الخدمة 

وغيرها من االسرررتحقاقات طويلة األجل للموظفين ومسررراهمات رب العمل في دفعات المعاش التقاعدي ومسررراهمات التأمين 

 صحي الحالي.ال

وموظفو اإلدارة الرئيسرررررريون مؤهلون للحصررررررول على اسررررررتحقاقات نهاية الخدمة وغيرها من االسررررررتحقاقات طويلة األجل  -309

للموظفين بنفس مسرررررتوى الموظفين اآلخرين. واالفتراضرررررات االكتوارية الممبقة لقياس اسرررررتحقاقات الموظفين هذه ترد في 

. وموظفو اإلدارة الرئيسيون يشاركون كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي 00-3ة المذكر

 األمم المتحدة.

 اآلخرون العليا اإلدارة موظفو: 3-31 المذكرة

 

 

 عدد األفراد
 عدد الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية مقر 

 العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات والمزايا

الصحيوالتأمين   

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

         
موظفو اإلدارة العليا 

 - 0.8 8.4 1.1 2.4 4.9 27 33 4103اآلخرون في 

موظفو اإلدارة العليا 

 - 0.7 7.4 1 2 4.4 27 31 4104اآلخرون في 

 

 

عدد  عدد األفراد

 الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

خطتا التقاعد  والمزايااالستحقاقات 

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

         
موظفو اإلدارة 

 - - 2.0 0.2 0.7 1.1 6 7 4103الرئيسيون في 

موظفو اإلدارة 

 - 0.2 1.9 0.2 0.6 1.1 6 7 4104الرئيسيون في 
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بالكشرف عن أجرهم  31باإلضرافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسريين الذين يقضري المعيار المحاسربي الدولي للقماع العام رقم و -331

وخيا ت بالبرنامجوالسررررلف والقرو  التي يتلقونها، يتم الكشررررف أيضررررا عن الوضررررخ المالي لموظفي اإلدارة العليا اآلخرين 

 ويدخل في عداد موظفي اإلدارة العليا اآلخرين المديرون اإلقليميون ومديرو الُشعب في المقر.للشمول والشفافية. 

ويبين الجدول أعاله بالتفصرررررريل عدد وظائف اإلدارة العليا األخرى وعدد موظفي اإلدارة العليا اآلخرين الذين شررررررغلوا هذه  -330

 الوظائف خالل السنة.

مليون دوالر أمريكي  1.2، قدما تعويضرررات ألفراد مقربين من أسرررر موظفي اإلدارة العليا بلغا قيمتها 3102وخالل عام  -333

 .(3103مليون دوالر أمريكي في عام  1.2)

 قاقات بموجب النظامين اإلداري واألساسي لشؤون الموظفين.والمقصود بالسلف هو المدفوعات المقدمة على حساب االستح -332

والمقصررررررود بررالقرو  التي يتلقرراهررا موظفو اإلدارة العليررا اآلخرون تلررك القرو  الممنوحررة بموجررب النظررامين اإلداري  -332

منا هذه واألساسي للموظفين، بما في ذلك قرو  شراء السيارات وسلف استئجار البيو ت والقرو  على المرتبات. وتـرررررررُ

 القرو  بدون فوائد وتـُسترد كمبلغ إجمالي أو كأقساط تـُقتمخ من المرتب.

 .البرنامجوالسلف المقدمة على حساب االستحقاقات متاحة على نماق واسخ لجميخ موظفي  -332

 ثالثة أطراف مع االتفاقات: 33 المذكرة

      

 2012  2013 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 16.3   27.2  يناير/كانون الثاني  0الرصيد االفتتاحي في 

 0.3    0.3  تعديالت: مخصصات للحسابات المشكوك فيها

  67.4   84.9 اتفاقات جديدة مخ أطرام ثالثة في السنة

 9.8 (57.6)  10.2 (74.7) ممروحا منها: متحصالتوإضافات خالل السنة

      

  (82.2)   (76.1) اتفاقات مستحقة الدفخ مخ أطرام ثالثة أثناء السنة

 1.1 83.3  (15.8) 60.3 ممروحا منها: الصرموالخصم خالل السنة

 27.5   21.9  (2-3اتفاقات أطرام ثالثة مستحقة القبض )المذكرة 

 (0.3)   (0.3)  مخصص الحسابات المشكوك فيها

      

 27.2   21.6  ديسمبر/كانون األول 30الرصيد الختامي في 

      

 

لخ أو بدور الوكيل لتقديم سرررر البرنامجوطرم آخر يقوم فيه  البرنامجويمثل شاالتفاق مخ طرم ثالثش عقدا ملزما قانونا بين  -332

خدمات بسعر متفق عليه. وترد المعامالت المتعلقة باتفاقات مخ طرم ثالث كبنود مستحقة القبض ومستحقة الدفخ في كشف 

المركز المالي. وتسررجل بنود االتفاقات مخ أطرام ثالثة المسررتحقة القبض والمسررتحقة السررداد بشرركل متقابل بحيث تعبر عن 

 ة مخ أطرام ثالثة.الحصيلة الصافي

ظهر مبلغا  افيا مستحقا من 3102ويبين الجدول أعاله تحركات معامالت االتفاقات المبرمة مخ أطرام ثالثة خالل  -337 ، ويـرررررُ

 (.3103ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  37.3مليون دوالر أمريكي ) 30.2الغير قدره 
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 اإلبالغ تاريخ بعد الجارية الوقائع: 33 رةالمذك

. ولم تحدث في تاريق توقيخ المراجخ الخارجي على هذه 3102ديسررررررمبروكانون األول  20هو  البرنامجتاريق اإلبالغ لدى  -337

الحسابات أية وقائخ مادية إيجابية أو سلبية مستحقة بين تاريق بيان الميزانية وتاريق اإلذن بم دار الكشوم المالية بما يؤثر 

 على هذه الكشوم.
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األول الملحق  

 

 العنوان  االسم

  World Food Programme  األغذية العالميبرنامج 
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

المستشار العام ومدير مكتب 

 الشؤون القانونية 

 Bartolomeo Migone  
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

  AON Hewitt Associates  الخبراء االكتواريون
45 Glover Avenue 

Norwalk 

Connecticut 06850  

United States of America 

   .Citibank N.A  المصارم الرئيسية
Via dei Mercanti, 12 

20121 Milan, Italy 

    
 

  Standard Chartered Plc  
6th Floor, 1 Basinghall Avenue 

London, EC2V 5DD, U.K.  

 Office of the Comptroller  ُمراجخ الحسابات

and Auditor General of 

India 

 
9, Deen Dayal Upadhyay Marg, 

New Delhi 110124, India  
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 القسم الثاني 
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 للةندالمراقب المالي والمراجع العام 

 

 

 

Shashi Kant Sharma 

 IR/16-2013-271رقم: 

 2410أبريل/نيسان  4

 

 ،المدير التنفيذيإلى عناية 

 4103 األولديسمبر/كانون  30تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي للسنة المنتةية في 

إلي  قدِّماالتي  3102ديسررمبروكانون األول  20المنتهية في  العالمي للسررنةأبعث إليكم بالكشرروم المالية لبرنامج األغذية يشرررفني أن 

تقرير بهذه الرسرررررررالة  اتجدون مرفقووم وأعربا عن رأيي فيها. شرررررراجعة هذه الكبمروقد قما  من النظام المالي. 2 – 02 المادة بموجب

 راجيا إحالته إلى المجلس التنفيذي. المراجعة 

 وأود أن أعرب عن تقديري لما تلقيته من تعاون ومساعدة في هذا الصدد.

 

 مع خالص االحترام

 

 

Shashi Kant Sharma 

 المراقب المالي والمراجع العام للةند

 مراجع الحسابات الخارجي

 إرثارين كازين السيدة

ةالتنفيذي ةالمدير  

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

00148 Rome, 

Italy 
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 مراجع الحسابات المستقلتقرير 

 

 إلى

 المجلس التنفيذي

 لبرنامج األغذية العالمي

 

 

 تقرير عن الكشوف المالية

 

ديسمبروكانون األول  20، التي تشمل كشف المركز المالي في (البرنامج) قمنا بمراجعة الكشوم المالية المرفقة لبرنامج األغذية العالمي

، وكشرررف األداء المالي، وكشرررف التغيُّرات في األ رررول الصرررافية، وكشرررف التدفقات النقدية، وكشرررف المقارنة بين مبالغ الميزانية 3102

 ، والمذكرات على الكشوم المالية.3102ديسمبروكانون األول  20والمبالغ الفعلية عن السنة المنتهية في 

 

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف المالية

 

 :للمعايير المحاسررربية الدولية للقماع العام. وتشرررمل هذه المسرررؤولية امسرررؤولة عن إعداد هذه الكشررروم المالية وعرضرررها بأمانة وفقاإلدارة 

تصررررررميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه والحفاظ عليه فيما يتعلق بمعداد الكشرررررروم المالية وعرضررررررها بأمانة مخ خلوها من أي بيانات غير 

وردت بسبب التدليس أو الخمأ؛ واختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتمبيقها؛ ووضخ تقديرات محاسبية معقولة ، سواء ا حيحة مادي

 ضوء الظروم المحيمة بها. في

 

 مسؤولية مراجع الحسابات

 

يير الدولية للمعا اوفق عةعملية المراج. وقد أجرينا مراجعتنا للحسررررراباتتتعلق مسرررررؤوليتنا بمبداء رأينا في هذه الكشررررروم المالية بناء على 

ا لنا على النحو الذي يسم ونجريهاعملية المراجعة  نخمطلمراجعة الحسابات. وتتملب هذه المعايير أن نلتزم بالمقتضيات األخالقية وأن 

 خلو الكشوم المالية من أي بيانات غير  حيحة ماديا. بشأن ةمعقول اتإلى تأكيدبالتو ل 

 

المبالغ والبيانات المفصا عنها في الكشوم المالية. وتتوقف اإلجراءات  أدلة بشأنمجراءات بقصد الحصول على القيام ب وتشمل المراجعة

سواء في الكشوم المالية امخاطر البيانات غير الصحيحة ماديالمختارة على تقدير مراجخ الحسابات، بما في ذلك تقدير   ادرة  أكانا، 

  ومالكشررالداخلية ذات الصررلة بمعداد الرقابة يضررخ مراجخ الحسررابات في اعتباره عند إجراء هذه التقديرات ضرروابط وتدليس أو خمأ.  عن

ضوء الظروم المحيمة بها، ولكن ليس لغر  إبداء رأي  فيوعرضها بأمانة من أجل تصميم إجراءات المراجعة للكيان المعني المالية 
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تقييم مدى مالءمة السررررياسررررات المحاسرررربية المسررررتخدمة ومعقولية التقديرات  اة المراجعة أيضرررروتشررررمل عملي ة.عن فعالية الرقابة الداخلي

 المحاسبية التي وضعتها اإلدارة، وكذلك تقييم العر  العام للكشوم المالية.

 رأينا في الحسابات. يستند إليهونعتقد أن األدلة التي تو لنا إليها كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 

 الرأي

 

ديسرررررمبروكانون  20في  عن المركز المالي لبرنامج األغذية العالميمن جميخ الجوانب المادية ن هذه الكشررررروم المالية تعبِّر بأمانة نرى أ

للمعايير المحاسبية الدولية للقماع  اوفق 3102ديسمبروكانون األول  20، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في 3102األول 

 العام.

 

 تقرير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية األخرى

 

مراجعتنا للحسرررررررابات قد  في إطارأن معامالت برنامج األغذية العالمي التي اطلعنا عليها أو التي اختبرناها  عالوة على ما سرررررربق، نرى

 .للبرنامجللنظام المالي  اوفق من كافة الجوانب المهمة أُجريا

 عن مراجعتنا لحسابات برنامج األغذية العالمي. مموال اتقرير االمالي، أ درنا أيض من النظام 2-02للمادة  اووفق

 

 

 

 

  

Shashi Kant Sharma 

 المراقب المالي والمراجع العام للةند 

 مراجع الحسابات الخارجي 

 

 نيودلةي، الةند 

 4102أبريل/نيسان  2 

 



 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 عن الكشوف المالية 

 

 

 لبرنامج األغذية العالمي

 4103المنتةية في ديسمبر/كانون األول عن السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ُعين المراقب المالي والمراجع العام 

بات  ياً لحساااااااا خارج ند مراجعاً  للة

برناااامج األغاااذياااة العاااالمي للفترة 

إلى  4101الممتاادة من يوليو/تموز 

  .4106يونيو/حزيران 

 

 

 

 

وتةااادف المراجعاااة التي يجريةاااا 

المراقب المالي والمراجع العام إلى 

بضااااااامان مساااااااتقل  البرنامجتزويد 

 البرنامجوإضاااااااافة قيمة إلى إدارة 

 عن طريق تقديم توصيات بناءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتصال  ىللمزيد من المعلومات يرج

 بالسيدة:

Alka Rehani Bhardwaj 

 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy 

 65133071-06-0039هاتف: 

 alka.bhardwaj@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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 نتائج مراجعة الحسابات

 

وفقا لنظامه المالي  3102ديسمبروكانون األول  20( عن السنة المنتهية في البرنامجراجعنا الكشوم المالية لبرنامج األغذية العالمي ) -0

 الدولية لمراجعة الحسابات.وبما يتفق مخ المعايير 

 

، 3102ديسمبروكانون األول  20في  للبرنامجوالحظنا أن الكشوم المالية تعبر بأمانة من جميخ الجوانب المادية عن المركز المالي  -4

أحكام المعايير ب البرنامج. وقد التزم 3102ديسمبروكانون األول  20حتى  3102ينايروكانون الثاني  0وعن أدائه المالي خالل الفترة من 

 المحاسبية الدولية للقماع العام في إعداد وعر  الكشوم المالية.

 

 برنامج عملنا

 

. 3102على المجلس التنفيذي )المجلس( في دورته التي ُعقدت في نوفمبروتشرين الثاني  3102-3102ُعر  برنامج عملنا للفترة  -3

 داء:وفيما يلي التقريران اللذان يوجزان عملنا في مراجعة األ

  البرنامجتقرير عن مشتريات األغذية في 

 تقرير عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية 

 

 حسب ما قررته خمة العمل. 3102وأُعد هذان التقريران لدورة المجلس التنفيذي المنعقدة في يونيووحزيران  -2

 

وعالوة على هذين التقريرين المتعلقين بمراجعة األداء، شمل برنامج عملنا ايارات ميدانية إلى ستة مكاتب قمرية وثالثة مكاتب إقليمية  -5

واستعرضنا العمليات في هذه المكاتب الميدانية، وأجرينا أيضا اختبارات موضوعية لعينات من المعامالت على أساس تقييم  )1(.للبرنامجتابعة 

مخاطر في كل عملية من عمليات المراجعة الميدانية. وقدمنا إلى األمانة في نهاية كل عملية مراجعة خمابات إدارية تتضمن استنتاجاتنا ال

 وتو ياتنا.

  

                                                      
 دور، وهندوراس، واليمن. وشملا مراجعتنا الميدانية أيضا ثالثة مكاتب إقليمية في داكار، ونيروبي، وبنما.المكاتب القمرية التي شملتها المراجعة هي: إثيوبيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والسلفا )1(
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 التقرير الحالي

على أساس  البرنامجداء . ويتضمن تقريرنا ما يلي: أ( تقييم أالبرنامجيتعلق هذا التقرير بأعمال المراجعة المالية التي أُجريا في مقر  -6

 مالمؤشرات التشغيلية والمالية الرئيسية؛ ب( التعليقات على الكشوم المالية. وقدمنا خمس تو يات في هذا التقرير. واستعرضنا أيضا التقد

 الُمحرا في تنفيذ تو ياتنا عن المراجعة المالية في السنوات الثالث السابقة. 

  



83 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 موجز التوصيات

 الميزانية -0

يمكن اإلفصاد بصورة مالئمة عن المعلومات الخا ة باألموال الفعلية المتاحة خالل السنة من أجل تحسين فهم الميزانية وإمكانية  

 استخدامها.

 

 إثبات المصروفات -4

يوجد نظام أقوى للمعاينات اإلجرائية والضوابط المحاسبية من أجل ما يلي: )أ( تحسين التسجيل الناجز، بما في ذلك تحسين دقة تسويات  

 في خانة التاريق بالوثيقة. تسجيل التاريقاالستحقاقات الختامية، )ب( تحسين دقة 

 

 (كومباس) وإدارة حركة السلع تحليلالمخزونات: المطابقة بين نظام ساب ونظام  -3

 يلزم تعزيز الممابقة التي جرت بين نظامي ساب وكومباس، خا ة فيما يتعلق بممابقة األ نام الناشئة عن المشاريخ المقفلة. 

 

 العقارات والمنشآت والمعدات -2

، أل ولاول، ب( االلتزام بحد ثابا لرسملة فيما يتعلق بمدارة األ ول، ينبغي تعزيز الضوابط المتعلقة بما يلي: أ( تحديد فئات األ  

 ج( دقة البيانات المدرجة في خانة تاريق االستهالك.

 

 الصناديق االستئمانية -5

 يلزم تبسيط وتوحيد إدارة الصناديق االستئمانية في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القمرية بموجب توجيه مؤسسي. 
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 مقدمة  -أوال 

 3101( إلى المراقب المالي والمراجخ العام للهند في الفترة من يوليووتموا البرنامجبرنامج األغذية العالمي )أُسندت مراجعة حسابات  -7

الخارجية على نحو ما ورد في ملحق  ةمن النظام المالي، والصالحيات اإلضافية لتنظيم المراجع 0- 02وفقا للمادة  3102حتى يونيووحزيران 

ب المالي والمراجخ العام للهند أن يبدي مالحظات بشأن كفاءة اإلجراءات المالية، ونظام المحاسبة، والرقابة المالية النظام المالي. ويجوا للمراق

 من النظام المالي. 2-02وفقا للمادة  البرنامجالداخلية، وبصفة عامة، بشأن ما يتصل باإلدارة والتسيير في 

 

 في التحقق من أن الكشوم المالية السنوية وتتمثل األهدام الرئيسية لعملية مراجعة الحسابات -8

  وأداءه المالي خالل عام  3102ديسمبروكانون األول  20في  للبرنامجتعر  بأمانة من جميخ الجوانب المادية المركز المالي

 ؛3102

  وسياساته المحاسبية؛ للبرنامجأُعدت وفقا للنظام المالي 

 عامتتفق مخ المعايير المحاسبية الدولية للقماع ال.   

 

وشملا عملية المراجعة فحص الكشوم المالية باستخدام الوثائق المؤيدة والمعلومات المتاحة في اثنين من نظم تكنولوجيا المعلومات،  -2

 وهما: 

  (، وتمبيقات نظام ساب باستخدام تكنولوجيا 3ونظامه العالمي للمعلومات )نظام وينجز  البرنامجالصيغة الثانية من شبكة

 في األغرا  المحاسبية؛المعلومات 

  كومباس(، وهو تمبيق لتكنولوجيا المعلومات في تتبخ المخزونات.  وإدارة حركة السلخ تحليلنظام( 

 

وشملا عملية المراجعة التي أجريناها عقد اجتماعات مخ اإلدارة العليا في بداية وختام المراجعة، إلى جانب مناقشات واجتماعات  -01

 .البرنامجاستعراضية مخ المسؤولين في إدارة تسيير الموارد والمساءلة في 

 

ة الميدانية في المكاتب القمرية والمكاتب اإلقليمية التابعة وتناولا المراجعة أيضا النتائج الهامة التي لوحظا أثناء عمليات المراجع -00

 . وروعيا عند وضخ الصيغة النهائية لهذا التقرير آراء اإلدارة التي تلقيناها في مختلف مراحل عملية المراجعة.للبرنامج

 

 

 المسؤولية عن الكشوف المالية  -ثانيا 

ادا إلى المعايير استن بالبرنامجمسؤولية إعداد الكشوم المالية وعرضها بأمانة وفقا لدليل التوجيهات السياسية الخا ة  البرنامجتقخ على  -04

الية مالمحاسبية الدولية للقماع العام. وتشمل هذه المسؤولية تصميم الضوابط الداخلية وتنفيذها والحفاظ عليها فيما يتعلق بمعداد الكشوم ال

، مخ خلوها من أي بيانات غير  حيحة ماديا، سواء بسبب االختالس أو الخمأ؛ واختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتمبيقها؛ وعرضها بأمانة

 ووضخ تقديرات محاسبية معقولة على ضوء الظروم السائدة.
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 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي  -ثالثا 

مسؤوليتنا كمراجعين خارجيين للحسابات هي إبداء رأينا في هذه الكشوم المالية بعد فحص السجالت والمعلومات المقدمة من إدارة  -03

 . وقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتتملب هذه المعايير أن نمتثل للمقتضيات األخالقية وأن نخمط عمليةالبرنامج

جعة ونجريها للتو ل إلى تأكيدات معقولة تؤيد خلو الكشوم المالية من أي بيانات غير  حيحة ماديا. وروعيا عند إجراء عملية المرا

 .للبرنامجالمراجعة اختصا ات مراجخ الحسابات الخارجي المنصور عليها في النظام المالي 

 

 4103رأي مراجع الحسابات في الكشوف المالية لعام   -رابعا

عن أي ثغرات أو أخماء يمكن أن تؤثر ماديا على دقة واكتمال و حة  3102تكشف عملية مراجعة الكشوم المالية للفترة المالية لم  -02

تهية في عن الفترة المالية المن للبرنامجالكشوم المالية ككل. وبناء على ذلك، فقد أبديُا رأياً غير مشوب بأي تحفظات على الكشوم المالية 

 .3102نون األول ديسمبروكا 20

 

 األداء على أساس المؤشرات الرئيسية  –خامسا 

 اإليرادات والمصروفات

من مجموع  المائة في 92.2من المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الجهات المانحة، والتي شكلا معا  البرنامجتأتي إيرادات  -05

( وتأتي بقية اإليرادات من فروق أسعار الصرم، وعائد االستثمارات، 3103في عام  المائة في 92) 3102خالل عام  البرنامجإيرادات 

قدية نواإليرادات المتولدة من تقديم السلخ والخدمات، ومن مصادر أخرى مثل عائدات بيخ السلخ التالفة وغير ذلك. وكانا إيرادات المساهمات ال

 (.3103في عام  المائة في 73.2) 3102من مجموع المساهمات في عام  المائة في 77تشكل 

 0الرسم البياني 

 

من  في المائة 22.2مليون دوالر أمريكي يمثل   2551.5 2والذي بلغ –السلخ الغذائية وكذلك النقد والقسائم  –وكان عنصر المعونة  -06

في المائة من مصروفاته  02.9(، تليه تكاليف الموظفين التي كانا تمثل 3103في عام  في المائة 22.9) 3102في عام  البرنامجمصروفات 

3868

511

20 20 116

3338

706

43 24 101

مساهمات نقدية مساهمات عينية فروق أسعار الصرف عائد االستثمارات إيرادات أخرى

(بماليين الدوالرات األمريكية)إيرادات البرنامج 

2013 2012
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 في المائة 02.7من مجموع المصروفات ) في المائة 03.7(. ومثل التوايخ والخدمات ذات الصلة 3103في عام  في المائة 02.7خالل السنة  )

من المصروفات، وهي نفس النسبة تقريبا في السنة السابقة.  في المائة 9والخدمات األخرى  عليها ( بينما مثلا الخدمات المتعاقد3103في عام 

(، ومصروفات أخرى، مثل في المائة 2.2وكانا بقية المصروفات تتعلق باإلمدادات، والمواد االستهالكية، وغير ذلك من التكاليف الجارية )

مشكوك فيها، و يانة المرافق، والخدمات، والتامين، وتكاليف مالية وغيرها. وترد  التدريبات وما يتصل به من تكاليف، ومخصصات لحسابات

 على الترتيب. 3والرسم البياني  0في الرسم البياني  3102 – 3103مقارنة اإليرادات والمصروفات خالل عامي 

 4الرسم البياني 

 

 ونتيجة لذلك، بينما انخفضا المصروفات على السلخ الغذائية ومن بين المصروفات، لوحظ توسخ في استخدام النقد والقسائم المواعة، -07

عن طريق ايادة  بل وتجاواه( خالل السنة السابقة، تم تعويض هذا االنخفا  في المائة 9.2مليون دوالر أمريكي ) 300.3المواعة بمقدار 

ظلا المصروفات على نفس مستوى  وفي حين( في النقد والقسائم المواعة خالل السنة. في المائة 021مليون دوالر أمريكي ) 212.2قدرها 

مليون دوالر أمريكي(، وأظهرت المصروفات  029السنة السابقة من الناحية العملية فيما يتعلق باإلمدادات والمواد المستهلكة والتكاليف الجارية )

مليون  279.7مليون دوالر أمريكي( ايادة طفيفة فقط خالل السنة السابقة ) 212.2خرى )فيما يتعلق بالخدمات المتعاقد عليها والخدمات األ

مليون  32.7دوالر أمريكي(، اادت المصروفات فيما يتعلق باألجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين، وتكاليف الموظفين األخرى بمقدار 

 ا فيما يتعلق ببنود المصروفات األخرى.(. ولم يكن هناك تغيير واضفي المائة 2.9دوالر أمريكي )

 

(، انخفضا المساهمات في المائة 02.9مليون دوالر أمريكي ) 221.2وفيما يتعلق باإليرادات، بينما اادت المساهمات النقدية بمقدار  -08

هرت أظ وفي حينلنقدية والقسائم. (، وهو ما عكس نفس اتجاه التوسخ في استخدام افي المائة 37.2مليون دوالر أمريكي ) 092.0العينية بمقدار 

مليون دوالر أمريكي، أظهر  011.2مليون دوالر أمريكي عن مستوى السنة السابقة الذي بلغ  02.7اإليرادات األخرى تحسنا هامشيا بمقدار 

 والر أمريكي.مليون د 32مليون دوالر أمريكي عن مستوى العام السابق الذي بلغ  2.9عائد االستثمارات انخفاضا هامشيا قدره 

  

2053
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579
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261

2265

192

691
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390
256

سلع غذائية موزعة نقد وقسائم موزعة تكاليف الموظفين التوزيع والخدمات 
ذات الصلة

الخدمات المتعاقد 
عليها والخدمات 

األخرى

مصروفات أخرى

(بماليين الدوالرات األمريكية)مصروفات البرنامج 

2013 2012



87 WFP/EB.A/2014/6-A/1 

 

 الفائض/العجز التشغيلي

المساهمات على أنها جزء من اإليرادات عندما تؤكدها الجهات  بمثباتالبرنامج طبقا للمعايير المحاسبية الدولية للقماع العام، يقوم  -02

 المانحة كتابة. ويتم إثبات المصروفات عند تلقي السلخ والخدمات، أو عند تسليم السلخ الغذائية إلى الشركاء المتعاونين لغر  التوايخ.

 

تحسنا في اتجاه الهبوط الذي لوحظ في  3102د عام ومصروفاته خالل العام. وقد شه البرنامجوالفائضوالعجز هو الفرق بين إيرادات  -41

مليون  072.2مقابل عجز بلغ  3102مليون دوالر أمريكي في عام  30. وكان هناك فائض تشغيلي  اٍم قدره 3103العجز التشغيلي في عام 

 4مليون دوالر )من  222.2مات قدرها ( ايادة في إيرادات المساه0. وكان هذا التغيير نتيجة  افية لما يلي: 3103دوالر أمريكي في عام 

( ايادة عامة 3(، في المائة 7.2، أي بنسبة 3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 279.2إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  044.3

دوالر أمريكي في  مليون 2 202.7إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  2 292.7مليون دوالر أمريكي )من  009.0في اإلنفاق بمبلغ 

 .2والرسم البياني  2(. ويرد مركز الفائضوالعجز في الرسم البياني في المائة 3.7، أي بنسبة 3102عام 

 

ي عام ف فئات البرامج في حساباتتحليل للعجز بين مختلف الشرائا. وكان هناك تحسن كبير في مركز العجز  0ويرد في الجدول  -40

الت العجز المستمرة التي لوحظا خالل السنوات السابقة. ويعزى هذا التحول في اتجاه حاالت العجز ، وهو ما يتناقض مخ اتجاه حا3102

( بمبلغ تجاوا كثيرا الزيادة في المصروفات في المائة 02.2مليون دوالر أمريكي أو  237.2المتزايدة بصورة أساسية إلى ايادة في اإليرادات )

 ( عن العام السابق.المائةفي  0.2مليون دوالر أمريكي أو  29.2)

 

 4103-4112: األداء المالي على نطاق الشرائح: 0الجدول 

 )األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(

 2013 2012  2011 2010 2009 الشرائا

    حسابات فئات البرامج  -أوالً 

 3763.5 3236  2894 3577 3556 اإليرادات 

 3912.3 3853  3459 3729 3692 المصروفات 

 148.8 (-) 617 (-)  565(-) 152(-) 136(-) العجز 

    األخرى الشرائا فيوالعجز الفائض

 211.1 388  362 65 315 الحساب العام والحسابات الخا ة –ثانيًا 

 41.3 (-) 44.8  77.9(-) 116 34(-) العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية -ثالثًا 

 21.0 184.3(-)  281(-) 29 145 والعجزالفائض مجموع

والعمليات الثنائية والصناديق االستئمانية معا عن طريق الفائض في الحساب العام  حسابات فئات البرامجوقد تما تغمية العجز في  -44

. 3103مليون دوالر أمريكي في عام  072.2مليون دوالر أمريكي مقابل عجز عام بلغ  30والحسابات الخا ة ليتحقق فائض  اٍم قدره 

وكانا استعادة التواان بين المصروفات واإليرادات في عام  مستويات عجز عالية، البرنامج، سجلا عمليات 3103و 3100وخالل عامي 

 بمثابة تمور جدير بالترحيب.  3102
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 3الرسم البياني 

 

 اإليرادات والمصروفات والفائض/العجز على نطاق الشرائح

، والحساب العام والحسابات الخا ة، والعمليات الثنائية حسابات فئات البرامجأي   - البرنامجمن بين الشرائا الثالث ألنشمة  -43

 –ن انخفضا المساهمات بالنسبة للشريحتين األخرييبينما ، حسابات فئات البرامجلااد مجموع المساهمات بالنسبة   -والصناديق االستئمانية 

للعمليات الثنائية والصناديق  في المائة 37سابات الخا ة، و( للحساب العام والحفي المائة 07.2عن مستوى السنة السابقة ) –النقدية والعينية 

 3103مليون دوالر أمريكي وردت في عام  00.2مليون دوالر أمريكي فقط من  1.2االستئمانية( وانخفضا المساهمات العينية في الواقخ إلى 

 فيما يتعلق بالعمليات الثنائية والصناديق االستئمانية.

 2الرسم البياني 
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إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  2 022.7، ارتفخ عائد المساهمات )النقدية والعينية( من حسابات فئات البرامجيتعلق  وفيما -42

. وجاءت الزيادة في المساهمات أساسا نتيجة الستجابة الجهات المانحة لألامة في سورية. وو ل 3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 279

  3103في المائة مقارنة بعام  7.7دوالر أمريكي، وهو ما يمثل ايادة بنسبة  مليون 2 222.7إلى  3102مجموع اإليرادات في عام 

مليون دوالر أمريكي وردت في  712.2من  في المائة 37.2مليون دوالر أمريكي(. وأظهرت المساهمات العينية انخفاضا بنسبة  2 300.2)

 .3103عام 

 

، وهذا يُعزى أساسا 3102مليون دوالر أمريكي في عام  21.2لخا ة بمقدار وارتفعا اإليرادات فيما يتعلق بالحساب العام والحسابات ا -45

مليون دوالر أمريكي.  032.0مليون دوالر أمريكي من إيرادات أخرى برغم حدوث انخفا  في المساهمات بمقدار  337.2إلى ايادة قدرها 

 مليون دوالر أمريكي بسبب انخفا  في المساهمات. 23دات بمقدار وسجلا العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية انخفاضا في مجموع اإليرا

 

مليون دوالر أمريكي، وتُعزى أساسا إلى ايادة  327.2وارتفعا المصروفات فيما يتعلق بالحساب العام والحسابات الخا ة بمقدار  -46

مليون دوالر أمريكي. وتتعلق السلخ الغذائية المواعة في  302.7مليون دوالر أمريكي إلى  33.3كبيرة في تكلفة السلخ الغذائية المواعة، من 

، اشترى منها الحساب الخار لمرفق الشراء اآلجل سلعا للبرنامجب العام والحسابات الخا ة بأنشمة خمسة حسابات خا ة شريحة الحسا

 . ويتم بيخ السلخ المشتراة للمشاريخ.البرنامجغذائية لموا لة استخدامها في مشاريخ 

 

في شريحة  3102يون دوالر أمريكي في عام مل 300.0إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  277وانخفض الفائض أيضا من  -47

مليون  22.0الحساب العام والحسابات الخا ة. واادت المصروفات بالنسبة للعمليات الثنائية والصناديق االستئمانية بصورة معتدلة بمقدار 

مليون دوالر  20.2جزا مقداره مليون دوالر منذ عام، بينما سجلا العمليات الصافية في هذه الشريحة ع 022.3من  3102دوالر في عام 

 .3103مليون دوالر أمريكي في عام  22.7أمريكي، بدال من الفائض الذي بلغ 

 

 األصول والخصوم

إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  2 222.2، من 3102مليون دوالر أمريكي خالل عام  077ااد مجموع األ ول بمقدار  -48

مليون دوالر(،  302.3. ولوحظا الزيادات الكبيرة في النقدية ومعادالت النقد )بمقدار 3102مليون دوالر أمريكي في عام  2 723.2

مليون دوالر أمريكي(،  21.3مليون دوالر أمريكي(، والجزء الجاري من المساهمات المستحقة القبض ) 72.7واالستثمارات المويلة األجل )

مليون دوالر أمريكي(،  22مليون دوالر أمريكي(، والمخزونات ) 23قصيرة األجل )بينما كانا هناك انخفاضات معتدلة في االستثمارات ال

مليون دوالر أمريكي(. وكانا المساهمات المستحقة القبض، الجارية وغير  22.7والجزء غير الجاري من المساهمات المستحقة القبض )

في المائة من  32.2األجل والمويلة األجل على حٍد سواء، والتي تُمثل في المائة من األ ول، تليها االستثمارات، القصيرة  20الجارية تُشكل 

 مجموع األ ول.

 

مليون دوالر  0129.7إلى  3103مليون دوالر أمريكي في عام  930.0مليون دوالر أمريكي من  027.2وااد مجموع األ ول بمقدار  -42

مليون دوالر أمريكي( واستحقاقات  72.7قة الدفخ واالستحقاقات )أمريكي خالل سنة، وهذا يُعزى أساسا إلى ايادات في الحسابات المستح

 210.7مليون دوالر أمريكي، تم تحميل  230.7مليون دوالر أمريكي(. ومن مجموع خصوم استحقاقات الموظفين البالغة  27.3الموظفين )
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مليون دوالر أمريكي من الحساب  031.0لبالغ في المائة( على الصناديق ذات الصلة، وتم تخصيص الر يد ا 70.2مليون دوالر أمريكي )

في المائة من الخصوم يتعلق  29.7في المائة من مجموع الخصوم يتعلق بالحسابات المستحقة الدفخ واالستحقاقات، بينما كان  27العام. وكان 

، لتسجل 3102أمريكي، في نهاية عام مليون دوالر  2 273.7بعد تسوية الخصوم  للبرنامجباستحقاقات الموظفين. وبلغا األ ول الصافية 

في  3102و 3103عن عامي  البرنامجفي المائة( عن السنة السابقة. وترد خصوم وأ ول  0.2مليون دوالر أمريكي فقط ) 27.2ايادة قدرها 

 على الترتيب. 2والرسم البياني  2الرسم البياني 

 5الرسم البياني 

 

 6الرسم البياني 

 
  

1940

1211

653 665

111 153

1926

1188

439

710

111 172

المساهمات المستحقة 
القبض

االستثمارات النقد ومعادالت النقد المخزونات العقارات والمنشآت 
والمعدات

األصول األخرى 
والمساهمات المستحقة

القبض

(بماليين الدوالرت األمريكية)أصول البرنامج 

2013 2012

499

422

128

11

415
385

107

14

الحسابات المستحقة الدفع
واالستحقاقات

استحقاقات الموظفين القروض المخصصات

(بماليين الدوالرات األمريكية)خصوم البرنامج 

2013 2012
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 والعائداتاالستثمارات 

مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  0 077.3) 3102مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  0 300 البرنامجبلغ مجموع استثمارات  -31

على الترتيب. وقد تم تعويض النقص في االستثمار القصير األجل  7والرسم البياني  7(. وترد االستثمارات وعائداتها في الرسم البياني 3103

مليون دوالر أمريكي،  2.9أخرى عن طريق الزيادة في االستثمارات المويلة األجل. وانخفض عائد االستثمارات بمقدار بالسنة بصورة أو خالل 

 (.3103في المائة في عام  3.13) 3102في المائة في عام  0.22وكان هذا العائد بنسبة 

 

 8الرسم البياني       7الرسم البياني     

 

 

 

 

 

20.1

24

2013 2012

عائد االستثمارات

(بماليين الدوالرات األمريكية)

عائد االستثمارات

783.5 835.5

427.5 352.7

2013 2012

االستثمارات

(بماليين الدوالرات األمريكية)

استثمار طويل األجل  استثمار قصير األجل 
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 البرنامجعمليات 

توايخ المعونة  9بتوايخ المعونة إما عن طريق األغذية أو عن طريق النقد والقسائم. ويرد في الرسم البياني  البرنامجتتعلق عمليات  -30

 البرنامج، ويتضا من الرسم أن 3102 – 3119خالل فترة الخمس سنوات  –توايخ األغذية وتوايخ النقد والقسائم  –عن طريق هاتين األداتين 

ق يقد توسخ في استخدام أداة النقد والقسائم، ونتيجة لذلك، انخفض حجم األغذية المواعة، بينما اادت المعونة الغذائية التي استمرت عن طر

م البياني سالنقد والقسائم خالل السنوات األخيرة. وانخفضا أيضا كمية األغذية المواعة وعدد المستفيدين خالل هذه السنوات كما يتضا من الر

01. 

 2الرسم البياني 

 

 01الرسم البياني 

 

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات

، وهو من الناحية العملية نفس مستوى 3102ديسمبروكانون األول  20مليون دوالر أمريكي في  373.2 البرنامجبلغا احتياطيات  -34

 رنامجالبمليون دوالر أمريكي(. وتمثل أر دة الصناديق الجزء غير المنفق من المساهمات التي توجه لتلبية احتياجات  372.0العام السابق )

، 3102ديسمبروكانون األول  20بعد اقتماع جميخ الخصوم. وحتى  البرنامجفي أ ول  البرنامجة لدى التشغيلية في المستقبل. وهذه فوائد متبقي

2372
2244

2057
2257

2049

15 60 121 192

498

2009 2010 2011 2012 2013

2013و2012: عمليات البرنامج

بماليين الدوالرات األمريكية

أغذية موزعة نقد وقسائم موزعة

4.8 4.6 3.8 3.6 3.2

101.8
109.2

98.5 97.2

79

2009 2010 2011 2012 2013

عمليات البرنامج

(بماليين الدوالرات األمريكية)كمية األغذية الموزعة  (بالماليين)عدد المستفيدين 
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مليون دوالر  2 232.2مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل ايادة عن األر دة التي بلغا  2 273.7بلغا أر دة الصناديق واالحتياطيات 

 .3103أمريكي في عام 

 

 استخدام الميزانية

على عنصر عدم يقين في التمويل من جانب المساهمين. وربما كان لعدم اليقين في التمويل أثر تمثل في  البرنامجلية ميزنة تنموي عم -33

. فقد بلغا الميزانية النهائية 3102خالل السنة المالية  3االستخدام المنخفض أو غير المثالي لمخصصات الميزانية، كما يتضا من الجدول 

الذي يبين استخدام عنا ر الميزانية المختلفة أنه، باستثناء  3. ويتضا من الجدول 3102ليون دوالر أمريكي بالنسبة لعام م 2 222.2 للبرنامج

ا والتي ال ترتبط بأي عملية خا ة، كان االستخدام منخفضا فيم للبرنامجميزانية دعم البرامج واإلدارة التي تغمي تكاليف الدعم غير المباشرة 

في المائة فقط، وفيما يتعلق بالنقد والقسائم،  29لعنا ر األخرى. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بميزانية األغذية، بلغ االستخدام يتعلق بجميخ ا

استخدام  نسبةفي المائة فقط. وبلغ مجموع  23.3في المائة، وفيما يتعلق بمجموع تكاليف المشاريخ المباشرة، بلغا النسبة  27.3بلغا النسبة 

مختلفة بصورة مادية عن األرقام المسجلة في السنوات السابقة  3102في المائة. ولم تكن أرقام االستخدام بالنسبة لعام  22.7زانية النهائية المي

 أيضا.

 

اق مليون دوالر أمريكي ستكفي اإلنف 2 929.3ولوحظ أيضا أنه بالنسبة لتكاليف المشاريخ المباشرة، كانا الميزانية األ لية البالغة  -32

 مليون دوالر أمريكي على النحو المسجل في الكشوم المالية )الكشف الخامس(، ولكن الميزانية األ لية اادت إلى 2 919.2الفعلي البالغ 

في المائة منها فقط. وهكذا يبدو من الظاهر أنه لم يكن هناك دافخ لزيادة الميزانية  23.3 سوى مليون دوالر أمريكي، لم يتسن استخدام 2 372

 نظرا ألن مستوى اإلنفاق المبين في الميزانية األ لية قد تعذر إنفاقه.
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 4103: استخدام الميزانية في عام 4الجدول 

الميزانية األصلية  العناصر

)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 الميزانية النةائية

)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 –االستخدام 

4103  

 (نسبة مئوية)

 –االستخدام 

4104 

 (نسبة مئوية)

 58.7 59.0 4286.5 3543.6 ميزانية األغذية

 58.3 59.2 2644.5 2153.7 تحويالت األغذية

 47.9 45.9 317.9 296.7 النقل الخارجي

 65.7 62.6 1031.5 897.6 والمناولةالنقل البري والتخزين 

 51.0 58.3 292.6 195.6 تكاليف التشغيل المباشرة األخرى

 54.9 67.2 903.4 464.4 النقد والقسائم

 54.3 68.3 834.2 409.8 تحويالت النقد والقسائم

 48.5 46.2 69.2 35.3 نقد وقسائم أخرى

 ---- --- 0 19.3 تسليم النقد والقسائم

 61.5 74.1 318.1 303.7 القدرات وزيادتةاتنمية 

 58.6 61.2 5508.0 4311.7 تكاليف التشغيل المباشرة

 67.7 69.2 768.0 657.5 تكاليف الدعم المباشرة

 59.7 62.2 6276.0 4969.2 مجموع تكاليف المشاريع المباشرة

 99.2 99.3 249.1 249.1 التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة

 95.2 95.1 20.4 20.4 الصناديق الرأسمالية وصناديق القدرات

 98.8 99.0 269.5 269.5 مجموع التكاليف غير المباشرة

 61.3 63.7 6545.5 5238.7 المجموع

ال بها، فضوقد أوضحا اإلدارة أن استخدام الميزانية كان مقيدا خالل العام بحجم المساهمات المؤكدة، وتوقيتها، والقدرة على التنبؤ  -35

انية تعكس زعن القيود التشغيلية المتأ لة. ويؤكد بيان المدير التنفيذي أيضا أن الفجوة بين الميزانية النهائية لتكاليف المشاريخ واستخدام المي

 هذه القيود.
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 نتائج المراجعة –سادسا 

 الميزانية -0

ة األ لية لمحة عامة عن الميزاني للبرنامجيقدم كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )الكشف الخامس( من الكشوم المالية  -36

 م، واإلنفاق الفعلي على أساس مقارن خالل السنة المالية، وتعد الميزانية األ لية على أساس االحتياجات، وتتللبرنامجوالميزانية النهائية 

دعم  يتسويتها وتعديلها بعد ذلك على أساس المشاريخ الجديدة، وتنقيحات الميزانية على المشاريخ المعتمدة خالل العام، والتغيرات المعتمدة ف

 البرامج والتكاليف اإلدارية والرأسمالية للو ول إلى أرقام الميزانية النهائية.

 

األنشمة  من أجل تنفيذ للبرنامجمن الكشف الخامس، ال تعكس المبالغ الفعلية المتاحة والحظنا أن أرقام الميزانية النهائية، كما يتضا  -37

شف كالمحددة في الميزانية. وال تعكس المقارنة بين أرقام الميزانية النهائية واإلنفاق الفعلي هذا الواقخ على أساس مقارن كما يتضا من ال

 ات، وليس على أساس األموال المتاحة بالفعل ل نفاق.الخامس، نظراً ألن المقارنة تما على أساس االحتياج

 

كذلك فمن استخدام الميزانية، كما تم حسابها وإبالغها في بيان المدير التنفيذي الذي يعد جزءاً من مجموعة الكشوم المالية، ال يعكس  -38

أن  ل للمعايير المحاسبية الدولية للقماع العام، فمننا نرىتمتث للبرنامجاالستخدام الفعلي للموارد. وهكذا فمنه على الرغم من أن الكشوم المالية 

 هناك مجاال لمزيد من اإلفصاد فيما يتعلق بتوفر األموال على أساس المبالغ المر ودة في الميزانية على النحو المبين في الكشف الخامس.

 

 الخامس عن مبلغ المساهمات المؤكدة في سنة الميزانيةوقد اتفقا اإلدارة على أنه سيكون من الُمجدي توفير معلومات إضافية في الكشف  -32

من أجل تنفيذ مشاريعه. وعن طريق تقديم مثل هذه المعلومات، فمن أي فروق مادية بين المبالغ الفعلية ومبالغ الميزانية  للبرنامجوالمتاحة 

ايخ داء التشغيلي بالنسبة للموارد المتاحة. ومن شأن هذا التوستنقسم إلى مجالين رئيسيين: أ( أداء التمويل في مواجهة متملبات الميزانية، ب( األ

لحصول اللفروق المادية بين المبالغ الفعلية ومبالغ الميزانية أن يُمّكن مستخدمي الكشف المالي من إجراء تحديد أفضل يوضا ما إذا كان قد تم 

، أو ا لجنة المراجعة أيضا بأنه يمكن تحسين اإلبالغ المالي، خا ة 3103على الموارد واستخدامها وفقا للميزانية المعتمدة. وفي مارسوآذار 

 فيما يتعلق بالكشف الخامس، ليشمل اإليرادات المتوقعة والفعلية واإلنفاق.

 

ة يوأعلنا اإلدارة أيضا أنها كانا تستعر  كيفية تحسين اإلفصاد عن العالقة بين الميزانية القائمة على االحتياجات واإليرادات الفعل -21

واإلنفاق. وعلى وجه الخصور احتمال إضافة عمود جديد في الكشف الخامس للمساهمات المؤكدة، وأنها قد أبلغا لجنة المراجعة بالفعل في 

، وتحديدا 3102نظرا لوجود أولويات أخرى في عام  3102بأن موعد التنفيذ األقرب سيكون بالنسبة لسنة اإلبالغ في عام  3102مارسوآذار 

 ستعرا  اإلطار المالي.تنفيذ ا

 0التوصية 

 تحسااينالفعلية المتاحة خالل الساانة من أجل  والباألم الخاصااةعن المعلومات  مالئمة بصااورة اإلفصااا  يمكننوصااي بأنه 

  استخدامةا وإمكانية الميزانية فةم
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 .3102التنفيذ في عام وقد أحاطا اإلدارة علما بهذه المالحظة وأكدت أنه يجري حاليا هذا االستعرا  مخ توقخ  -20

 

 إثبات اإلنفاق -4

 تلقي السلع الغذائية

لخ لمعايير المحاسبية الدولية للقماع العام فيما يتعلق بمشتريات السالتوجيهي للسياسات المتعلقة با البرنامجمن دليل  2-3-2تملب الفقرة  -24

يه فوالخدمات ضرورة إثبات الر يد أو اإلنفاق عند نقمة تلقي السلخ أو الخدمات. وعلى ذلك فمن نقمة اإلثبات تتمثل في التاريق الذي يتلقى 

أي التاريق الذي  –( 3)نظام وينجز  بالبرنامجيقةش في نظام ساب الخار السلخ أو الخدمات على النحو المسجل في خانة شتاريق الوث البرنامج

وينجز  م درت فيه الوثيقة التي تؤكد تلقيه السلخ والخدمات )وهي عادة مذكرة تسليم السلخ (. والحظنا عند تدقيق بيانات شتاريق الوثيقةش في نظ

. وبلغ مجموع السلخ الغذائية التي ال تتعلق بعام 3103تضمنا أيضا سلعا غذائية تم تلقيها في عام  3102أن السلخ الغذائية المتلقاة خالل عام  3

 مليون دوالر أمريكي.  1.272طنا متريا قيمتها  0 232نحو  3102ولكن أدرجا في قائمة السلخ الغذائية المتلقاة خالل عام  3102

 

وأعلنا اإلدارة أنه شال يمكن توفير ضمان مملقش بالنسبة للبيان الصحيا عن تاريق الوثيقة في النظام نظرا ألن هذه البيانات يسجلها  -23

ام في عالمستخدمون. وأعلنا كذلك أنه بُذلا جهود كبيرة لضمان إدراج سياسة إثبات المصروفات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقماع ال

 وُشعب المقر. للبرنامجلعمليات التشغيلية اليومية التي تتوالها المكاتب القُمرية ا

 

 تسويات ما بعد اإلقفال فيما يتعلق بالسلع الغذائية

ولكنها لم يتم إثباتها في ذلك العام. وكانا  3102مليون دوالر أمريكي قد تم تلقيها بالفعل في عام  2.2الحظنا أن سلعا غذائية قيمتها  -22

 يوما في إثبات الكمية. 273اك أيضا حاالت تأخير امتدت إلى هن

 

وأوضحا اإلدارة أنه فيما يتعلق بالسلخ الغذائية، يجري حصر مادي للمخزون بصورة دورية، تليه ممابقة مفصلة لألطنان المترية،  -25

ووحدة المقر باستعرا  التزاماتها المعلقة بمثبات  ينايرو كانون الثاني لضمان قيام جميخ المكاتب القُمرية 02وتمتد فترة اإلقفال حتى يوم 

. وأُجريا استعراضات إضافية بعد 3102ديسمبرو كانون األول  20المصروفات بالنسبة للسلخ أو الخدمات المسلّمة في الفترة المنتهية في 

ريق اإلقفال. وأوضحا اإلدارة كذلك أنه خالل الفترة من ينايرو كانون الثاني لتحديد وتقدير األخماء المحتملة لتا 32اإلقفال بالنسبة للفترة حتى 

، كانا هناك حالتان من أخماء تاريق اإلقفال، حيث لم ترد الوثائق إال في نهاية ديسمبروكانون 3102فبرايروشباط  30ينايروكانون الثاني إلى  32

 731برت اإلدارة هذه الحاالت استثنائية، وقد بلغا كمياتها معا األول، وتعذر إثباتها في حينها، ومن ثم تأخر تسجيل هاتين المعاملتين. واعت

مليون دوالر أمريكي إيصاالت سلخ وتسويات  0.0مليون دوالر أمريكي. وتضمن المبلغ المتبقي غير المثبا وقدره  2.3طنا متريا قيمتها  02

 طن متري. 232.22لمذكرات خا ة بميصاالت السلخ مجموعها 

 

مليون دوالر أمريكي، وال  222.9المخزونات البالغة قيمة في المائة من مجموع  0مليون دوالر أمريكي يمثل  2.2ونعتقد أن مبلغ  -26

 يمكن اعتباره مبلغا ضئيال. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعات أكثر دقة لتسويات ما بعد اإلقفال.
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 تسويات ما بعد اإلقفال: السلع والخدمات غير الغذائية

 3102مليون دوالر أمريكي قد ُسلما بالفعل في عام  3.2الحظنا، كما في حالة السلخ الغذائية، أن سلعا وخدمات غير غذائية قيمتها  -27

ئم لى شكل قساعولكن لم يتم إثباتها في ذلك العام. وأجابا األمانة بأنه فيما يتعلق باأل نام غير الغذائية، تم إرسال بيانات تسوية ما بعد اإلقفال 

 .3102مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بعام  02.29يومية بمبلغ إجمالي قدره 

 

 2.22مليون دوالر أمريكي، لم تكن هناك إشارات إلى أمر الشراء فيما يتعلق بمبلغ  02.29وأعلنا اإلدارة كذلك أنه بالنسبة لمبلغ  -28

مليون دوالر أمريكي( تغمية وافية دون أي مخاطرة بحدوث عر  مادي  2.22. وقد وفر هذا المبلغ )3مليون دوالر أمريكي في نظام وينجز 

البالغ  3102في المائة( من إنفاق عام  1.12مليون دوالر أمريكي كان يمثل جزءا يسيرا ) 3.2ناقص ل نفاق. فخمأ اإلقفال المحتمل لمبلغ 

 مليون دوالر أمريكي. 2 207.7

 

بحاجة إلى مزيد من تعزيز المراجعات والضوابط لتدنية خمر احف األخماء المادية  البرنامجونعتقد أن تسويات ما بعد اإلقفال في  -22

نجز يإلى البيانات التي ال توجد لها إشارات خا ة بأمر الشراء. وينبغي تجنب إرسال القسائم اليومية بدون أي إشارات ألمر الشراء في نظام و

ة حتى يمكن مضاهاة البيانات في نظام وينجز، وهو ما ال يتسنى إال عندما تتوفر جميخ وضخ ضوابط محاسبية  حيح ويتعينقدر المستماع، 

 اإلشارات الصحيحة.

 4التوصية 

، يتالحسن التوقنوصي بوضع نظام أقوى للمراجعات اإلجرائية والضوابط المحاسبية من أجل ما يلي: أ( تحسين التسجيل 

 الختامية، ب( تحسين دقة تسجيل البيانات في خانة التاريخ بالوثيقة دقة تسويات االستحقاقات النةوض ببما في ذلك 

 المخزونات -3

 نظام كومباس –مطابقة نظام ساب 

المعامالت الخا ة بمخزونات السلخ الغذائية حتى مرحلة تصريف المخزونات، بينما يسجل نظام  للبرنامجالتابخ  3يسجل نظام وينجز  -51

دة مخ مراجعات مختلفة لجو متباينةكومباس المعلومات المتعلقة بحركة المخزونات. وال يتبخ النظامان نفس المريقة، ولديهما قواعد اعتماد 

كحل مؤقا. وتجري  3119في عام  أُدخل إلدارة السلخ الغذائية تمبيق بيني المذكورين بفضل بين النظامينويتيسر ترحيل البيانات البيانات. 

ممابقة على الحصر المادي بين نظام كومباس ونظام وينجز على أساس سنوي بالنسبة لحجم مخزونات  البرنامجشعبة اللوجستيات في مقر 

ال لقسيمة اليومية لمواءمة أر دة نظام وينجز والحصر المادي على أساس التقرير األغذية. وبعد ذلك تجهز شعبة الحسابات العامة يدويا تعدي

 شعبة اللوجستيات. الصادر عن

 

 والحظنا أن فرق ر يد المخزونات بين نظامي ساب وكومباس كان يتزايد كما يتضا من الجدول أدناه: -50

 

2011 2012 2013 

 مترياطنا  02 229  طنا متريا 7 222  طنا متريا 2 797
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في المائة من الفرق  29، كان 3102وفي عام  )2( ولوحظ كذلك أن الفرق نشأ أساسا بالنسبة لممابقة األ نام المتعلقة بمشاريخ مقفلة. -54

 طنا متريا يعزى إلى أ نام في المخزونات تتعلق بمشاريخ مقفلة. 02 922البالغ 

 

التوجيهية قد استُهلا للحد من مثل هذه الفروق، وشللتخفيف من خمر اإلبالغ غير الدقيق وأعلنا اإلدارة أن سلسلة من التدابير والمبادئ  -53

 عن المخزونات في الكشوم الماليةش.

 3التوصية 

نوصاااااي بأنه يلزم تعزيز المطابقة بين نظام سااااااب ونظام كومباس، خاصاااااة فيما يتعلق بمطابقة األصاااااناف الناشااااائة عن 

 المشاريع المقفلة 

 

اإلدارة بأن الحل المؤقا للممابقة بين نظامي ساب وكومباس سيظل يواجه حاالت عدم مواءمة إلى أن يتم التنفيذ الكامل لنظام وأفادت  -52

 دعم تنفيذ اللوجستيات.

 

 خسائر ما بعد التسليم

(. والحظنا في 3103مليون دوالر أمريكي في عام  03.2) 3102مليون دوالر أمريكي في عام  07.7بلغا خسائر ما بعد التسليم  -55

مليون دوالر أمريكي تتعلق بخسائر ما بعد التسليم حيث كان التاريق  1.2 نفاً منفصال بمبلغ  297أنه كان هناك  3102الكشوم المالية لعام 

 .3102المسجل في الوثيقة يخص فترات قبل عام 

 

تو يات بمنشاء نظام لضمان تسجيل خسائر ما بعد التسجيل ، وقدما 3103وقد أثيرت نفس المسألة أثناء مراجعة الكشوم المالية لعام  -56

 0.3)من  3102في السنة التي تقخ فيها تلك الخسائر. ويسعدني أن أالحظ أن مبالغ وأعداد مثل هذه األ نام قد انخفضا بدرجة كبيرة في عام 

 نفا(، مخ أنه ال يزال هناك مجال  297 دهامليون دوالر أمريكي أل نام عد 1.2 نفا إلى  922مليون دوالر أمريكي أل نام عددها 

 إلجراء المزيد من التحسينات في هذا الصدد.

 

في المائة عن الخسائر التي تم اإلبالغ  23والحظنا أيضا أن مجموع خسائر ما بعد التسليم المسجلة في العام الجاري قد اادت بنسبة  -57

 ال.، وهو ما يتملب ضوابط أفضل في هذا المج3103عنها في عام 

  

                                                      
 الصادرة، والمشاريخ المقفلة ماليا، والمشاريخ المقفلة.النهائية وهذه تشمل أ نافا في تقارير المشاريخ الموحدة  )2(
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 العقارات والمنشآت والمعدات -2

 عرض خاطئ لقواعد العمل التجاري في نظام ساب بالنسبة لفئات األصول

يانتها، وتسجيلها، و  ،لعقارات والمنشآت والمعداتبرسلمة امن المعايير المحاسبية الدولية للقماع العام توجيها يتعلق  07يقدم المعيار  -58

مجموعة توجيهات خا ة به استنادا إلى المعايير المحاسبية الدولية للقماع  البرنامجواإلفصاد عنها. وإلى جانب ذلك، وضخ  ،والتخلص منها

 العام لغر  المحاسبة الصحيحة لأل ول الثابتة.

 

ويتضمن سجل . 3تفا يل عن العقارات والمنشآت والمعدات في سجل األ ول الرئيسي المأخوذ من نظام وينجز  البرنامجوقدم  -52

. وتبين من فحص سجل األ ول الرئيسي 3102ديسمبروكانون األول  20سجال لها أرقام أ ول منفصلة حتى  9 270األ ول الرئيسي 

وجود التبايناتوأوجه القصور التالية في تسجيل ومحاسبة األ ول الفردية، وكذلك أوجه  3وينجز والتقارير المختلفة لنظام ساب في نظام 

 وابط تكنولوجيا المعلومات، وتقدير مالي غير  حيا في النظام.قصور في ض

 

ويخصص كل أ ل من األ ول في سجل األ ول الرئيسي لفئة أ ول واحدة. وقد ُذكرت األعمار المفيدة التقديرية لمختلف فئات  -61

عن العقارات والمنشآت والمعدات ضمن مذكرات الحسابات. وتبين من فحص سجل األ ول الرئيسي  30، والفقرة 0األ ول في المذكرة 

 ـأنه من بين جميخ األ ول المسجلة في النظام، لم توضا األعمار المفيدة بمريقة  حيحة بالنسبة ل 3جز وينوالتقارير ذات الصلة في نظام 

أ ال فيما يتعلق بفئات أ ول كل منها، مما أدى إلى محاسبة غير  حيحة لأل ول. ومخ أن األثر على الكشوم المالية بسبب هذه البيانات  23

ات أمريكية في حالة االستهالك، فمن هذا يشير إلى أن متملبات المحاسبة لم توضا في النظام على النحو دوالر 71 712الخاطئة قُدر فقط بمبلغ 

 الصحيا.

 

في المائة من  1.2أ ال لم توضا بصورة  حيحة ولكنها أعلنا أن معدل الخمأ الناتج كان أقل من  23وقد وافقا اإلدارة على أن  -60

 مجموع البنود، ومن ثم فقد رأت أن هذا ال يمثل نقمة ضعف رئيسية تملب تعديل النظام والضوابط الحالية التي ترى أنها فعالة. ونحن نتفق

توضيا تفا يل فئات األ ول بالشكل الصحيا في التمبيقات الخا ة عن مأ ليس كبيرا ولكننا نرى أنه ليس هناك بديل على أن معدل الخ

 باألعمال التجارية.

 

 الرسملة غير الصحيحة لألصناف

دوالر أمريكي أو  2 111طبقا للمذكرات الخا ة بالكشوم المالية، تتم رسملة العقارات والمنشآت والمعدات إذا كانا تكلفتها أكبر من  -64

. غير أن فحص سجل األ ول كمصروفات دوالر أمريكي 2 111قل قيمتها عن ي تتالمشتريات ال تسجيلوجوب مساوية لهذا المبلغ. وهذا يعني 

يشير  دوالر أمريكي قد تما رسملتها بدال من ذلك. وهذا 2 111أ ال تقل تكلفة الواحد منها عن  32الرئيسي أوضا أن أ وال كثيرة بلغا 

ئيلة في ضإلى أن النظام لم يمبق عادة، وأن عملية اعتماد البيانات لم تكن قوية بما فيه الكفاية لمالحظة تسجيل مثل هذه األ نام ذات القيمة ال

قاعدة بيانات األ ول. وقد أجابا اإلدارة بأن بعض األ نام قد سجلا على سبيل الخمأ، وفي حاالت أخرى كانا التكلفة األ لية 

دوالر أمريكي للوحدة، ولكن التكلفة انخفضا بعد ذلك بسبب التقلبات في أسعار  2 111لشراءوالحيااةوأمر الشراء أكبر من الحد المقرر وهو ل

الصرم، أو الخصومات، أو المذكرات االئتمانية وغير ذلك. وال يبدو أن هذه الحجة  حيحة، كما يُفهم من الممارسة المحاسبية، نظرا ألن 

 وى المحدد ينبغي أن يوضا فيما يتعلق بتكلفة الحيااة الفعلية.المست
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دوالرا  2 222دوالرا فقط للصنف الواحد ) 227وأعلنا اإلدارة كذلك أنه فيما يتعلق بهذه األ نام، كان الفرق الفعلي عن حد الرسملة  -63

نام . وفيما يتعلق بأحد األ بالبرنامجسياسة الرسملة الخا ة دوالر أمريكي(، ومن ثم فمنه لم يكن له تأثير مادي على  2 111أمريكيا بدال من 

 2-3-01و 2-3-01المحاسبية )الفقرتان  البرنامجالمتبقية، وافقا اإلدارة على إجراء التصويبات الضرورية. غير أننا الحظنا أنه وفقا لسياسة 

ذه التقلبات (، ينبغي أن يضخ حد التكلفة في اعتباره جميخ مثل هللقماع العامالدليل التوجيهي للسياسات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية من 

 أو الخصومات وغيرها، ويلزم االستناد فقط إلى السعر النهائي المدفوع.

 

 المحاسبة غير الصحيحة لالستةالك

، 3102دوالرا أمريكيا في عام  377 922الحظنا أنه فيما يتعلق بسجالت األ ول الرئيسية الخمسة المتضمنة لقيمة استهالك قدرها  -62

دوالرات أمريكية في قيمة  02 212وضخ تاريق بداية االستهالك بصورة خاطئة، مما أدى إلى حساب غير  حيا لالستهالك وخمأ بمبلغ 

ن لها أثٌر مادي يُذكر على ، ولم يك3100االستهالك. وبينما اعترفا اإلدارة بهذا االستهالك الُمفرط، فقد أعلنا أن هذه األخماء حدثا قبل عام 

 الكشوم المالية، ومن ثم فمنها لم تشكل ثغرة في الرقابة.

 

ونحن نتفق على أن األثر لم يكن ملموسا على الكشوم المالية، ولكننا نرى أن تاريق بدء االستهالك يمثل خانة رئيسية، وينبغي أن  -65

 هذه الخانة. تتضمن آليات الرقابة الصحيحة عملية خا ة بمدخال التاريق في

 2التوصية 

تزام بحد ل، ب( االلونوصااي بأنه فيما يتعلق بادارة األصااول، ينبغي تعزيز الضااوابط المتعلقة بما يلي: أ( تحديد فئات األصاا

 ل، ج( دقة البيانات المدرجة في خانة تاريخ االستةالك وثابت لرسملة األص

 

 الصناديق االستئمانية -5

الخارجة عن الميزانية  ناديق استئمانية مركزية، و ناديق استئمانية لبلدان محددة، وحسابات خا ة. وتشكل  البرنامجتشمل موارد  -66

الذي  جالبرنام. وتُعد هذه الصناديق أقساما فرعية من  ندوق البرنامجالصناديق االستئمانية عنا ر هامة بالنسبة لمجموع أنشمة وعمليات 

، وإن كان يتم خارج إطار البرامج العادية البرنامجرضها، ونماقها، ومتملبات اإلبالغ عنها مخ أهدام أُنشب للمساهمات الخا ة، ويتسق غ

مول االستثمار في البحوث، وفي مشاريخ جديدة، وتحسين القُدرة المؤسسية، وت للبرنامج. وتتيا الصناديق االستئمانية المركزية للبرنامجالتابعة 

 071، كان يجري تشغيل 3102هات المانحة، ومخصصات متعددة األطرام. وحتى ديسمبروكانون األول عن طريق مساهمات مباشرة من الج

  ندوقا استئمانيا. 23، تم إنشاء 3102مليون دوالر أمريكي. وفي عام  972 ندوقا استئمانيا بلغا قيمتها 

 

 إقفال المشاريع

االستئمانيةش بالتنسيق مخ المقر إلدارة الصناديق االستئمانية على نماق  اتخذ المكتب اإلقليمي في بنما مبادرة إلعداد شدليل الصناديق -67

 المكاتب القُمرية في اإلقليم. ووجدنا أن المبادئ التوجيهية لم تتضمن تعليمات عن إقفال الصناديق االستئمانية وإعداد تقرير ختامي.
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مشترك عن شتحسين التغذية وسالمة األغذية لألطفال في بلديات  ، أُنشب  ندوق استئماني إلدارة برنامجماليوفي المكتب القُمري في  -68

، وأُقفل الصندوق للبرنامج. وقد أُجري تقييم نهائي 3102يونيووحزيران  21إلى  3119مالي األكثر تعرضاش للفترة من ديسمبروكانون األول 

ئماني، إعادة أي ر يد لم ينفق إلى الجهات المانحة، فقد . ومخ أنه يتعين، طبقا لشروط الصندوق االست3102وحزيران في يونيو االستئماني

. وردا على ذلك، أعلن المكتب 3102دوالرات أمريكية موجود لدى المكتب القُمري منذ فبرايروشباط  027 912لوحظ أن ر يدا لم ينفق قدره 

تنجا، وأن التأخير في إعادة الر يد كان يُعزى إلى  القُمري أنه قد بُذلا جميخ الجهود لتمديد موعد استهالك الر يد، ولكن هذه الجهود لم

 عل.فقصور في موارد الموظفين. وأكد مخ ذلك أنه ستُتخذ الخموات الالامة إلعادة األموال إلى الجهة المانحة، نظرا ألن المشروع قد أقفل بال

 

الخا ة بالصناديق االستئمانية لبلدان محددة  ( أنه تم إدراج الحاجة إلى توحيد اإلجراءات3102وأعلنا اإلدارة أيضا )مارسوآذار  -62

ية في نباعتبارها أحد المشاريخ الرئيسية لعملية استعرا  إجراءات العمل. وعلى هذا النحو، فمنه سيتم تعديل هياكل الصناديق االستئمانية التق

 شرام المكتب اإلقليمي المعني.إلتاحة اإلقفال التقني للصناديق االستئمانية، مخ مبادئ توجيهية خا ة بم 3وينجز نظام 

 

 استخدام أموال من منحة أخرى بدون موافقة الجةة المانحة

في المكتب اإلقليمي في داكار، فحصنا الصندوق  االستئماني المعنون شتعزيز وحدة التغذية التابعة للمكتب اإلقليمي دعما لالستجابة  -71

( 3102يونيووحزيران   – 3103المكتب اإلقليمي في داكار تنفيذه )ينايروكانون الثاني  التغذوية لحالة الموارئ في منمقة الساحلش والذي يتولى

كانون و. والحظنا أن منحة الصندوق االستئماني قد اعتُمدت في يناير3100استجابة ألامة األمن الغذائي والتغذية في منمقة الساحل في عام 

. ونظرا ألن األموال المقدمة من الجهة المانحة قد سلما في حدود شهر إبريلونيسان، وافق المكتب اإلقليمي على استخدام أموال 3103الثاني 

ئماني تمن منحة  ندوق استئماني آخر في بداية السنة دون تصريا من المقر أو الجهة المانحة. ومخ أن المبلغ قد أُعيد من منحة الصندوق االس

إلى المنحة األولى، فمننا نرى أنه يلزم الحصول على تصريا من المقر أو الجهة المانحة قبل استخدام أموال من منا أخرى. وأعلن المكتب 

ابة جاإلقليمي أنه نظرا لوجود حالة ملحة، كانا هناك حاجة إلى دعم فوري للقدرة في إطار المكتب اإلقليمي، وإلى قيام المكتب القُمري باست

موافقة الجهة المانحة على هذا النوع من اإلقرا   وعلى التماسوفعالة. ومن ثم وافقا إدارة المكتب اإلقليمي على االستخدام،  حسنة التوقيا

 في المستقبل.

 

 مذكرة التفاهم قبل مذكرة القرار

قيخ مذكرة تفاهم. المدير التنفيذيوالمدير اإلقليمي تو طبقا للتوجيه القائم، بالنسبة لفتا كل  ندوق استئماني، يتعين أن تسبق مذكرة قرار -70

 لبرنامجاإدارة الموارد الخارجة عن الميزانية في ها توتعد مذكرة القرار اقتراحا داخليا يجب  ياغته والموافقة عليه وفقا للعمليات التي حدد

وهي تمثل االتفاق الموقخ مخ الجهة المانحة. وفي المكتب  . وتعد مذكرة التفاهم وثيقة خارجية،ED2006/007المدير التنفيذي  بموجب تعميم

خ حكومة اتفاقات م البرنامجالقُمري لهندوراس، وفي أكبر  ندوق استئماني يرمي إلى التوسخ في برنامج التغذية المدرسية الوطنية، عقد 

 هندوراس. والحظنا في هذه الحالة أن مذكرة التفاهم قد وقعا قبل مذكرة القرار، طبقا للتفا يل أدناه:

 

 التفاهم مذكرة توقيخ تاريق القرار مذكرة على الموافقة تاريق مسلسل

 3103أبريلونيسان  21 3103يونيووحزيران  00 1

 3101مارسوآذار  20 3101مايووأيار  02 2
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( على االلتزام بالمبادئ التوجيهية 3102وأفاد المكتب القمري بأن االتفاق اعتبر استمرارا التفاق سابق، ولكنه وافق )في مارسوآذار  -74

 الستئماني الجديد.الخا ة بالصندوق 

 

 5التوصية 

تبساايط وتوحيد إدارة الصااناديق االسااتئمانية في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القُطرية بموجب  نوصااي بأن الحاجة تدعو إلى

 توجيه مؤسسي 

 االختالس واالختالس المفترض  -سابعا

تضمن الغش من جانب بائعين، والسرقة، واختالس المواد  3102الحظنا أن االختالس الذي أُبلغ لمكتب التفتيش والتحقيقات في عام  -73

دوالرا أمريكيا، استعيد منها  221 229وأطرام ثالثة، وبلغا قيمتها  البرنامجالغذائية والمواد غير الغذائية، والنقدية، وقد تورط فيها موظفو 

 (.3103دوالرا أمريكيا في عام  99 222دوالرا أمريكيا ) 2 273

 

 الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات والمبالغ المشطوبة -ثامنا

. وشملا هذه المبالغ مدفوعات إكراميات 3102مليون دوالر أمريكي في عام  09.2الحظنا أن مجموع الخسائر والمبالغ المشموبة بلغا  -72

دوالر  227 379.73حاالت طوارئ ميدانية؛ ومساهمات مستحقة القبض قدرها للموظفين، كممالبات  دوالر أمريكي 033 212.97قيمتها 

 22.122دوالر أمريكي شملا  07 222 709.22أمريكي تتعلق بمبالغ مشموبة مستحقة القبض من جهات مانحة؛ وخسائر سلخ غذائية قيمتها 

 المتلقي. طن متري تما بعد و ول األغذية ذات الصلة إلى البلد 32

 

 الضوابط الداخلية  -تاسعا

، والتي تسنى من خاللها تجميخ ضمانات 3100منذ عام  البرنامجنعرب عن ارتياحنا إااء عملية إعداد بيان الرقابة الداخلية التي استهلها  -75

( والمفتش العام )استنادا إلى نتائج المراجعة الداخلية وعمليات التفتيش والتحقيقا( 3102من كبار المديرين في عام  021كافية من اإلدارة العليا )

 خالل السنة. للبرنامجلتأكيد فعالية تمبيق الضوابط الداخلية 

 

 قدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجيالت  -عاشرا

استعرضنا التقدم العام الذي أحراته األمانة في االستجابة لتو يات مراجخ الحسابات الخارجي والتي عرضا على المجلس التنفيذي  -76

 .3103و 3100و 3101في تقريرنا عن الكشوم المالية للسنوات 

 

(؛ 3101أو ينا، قد وضعا خمة تنفيذ خا ة بنظام دعم تنفيذ اللوجستيات )الحسابات السنوية لعام ويسعدنا أن نالحظ أن اإلدارة، كما  -77

 ةووضعا في نظام واحد كافة التو يات المتدفقة من مختلف قنوات المراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، وتقارير التقييم؛ واتخذت مبادر

 (.3100في ذلك خمة اإلدارة، وربما تخميط المشاريخ )الحسابات السنوية لعام  إلدماج خمة الموارد في عمليات التخميط، بما
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 شكر وتقدير  -حادي عشر

 .وموظفيه على تعاونهم معنا في إجراء هذه المراجعة البرنامجنود أن نسجل تقديرنا إلدارة  -78

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shashi Kant Sharma 

 المراقب المالي والمراجخ العام للهند

 الحسابات الخارجيمراجخ 

 3102أبريلونيسان  2

 

F-EBA2014-12568A  


