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 المساهمة الجهة وحسب الصندوق حسب الطوعية المساهمات عن المعلومات المالي التقرير ملحق في ترد
  اإللكتروني المنظمة موقع على الملحق ويتاح ٢٠١٤ ديسمبر/ األول كانون ٣١ في المنتهية  السنة  في

  :الرابط التاليعلى الموقع اإللكتروني للمنظمة على  )١/معلومات/ ٦٨ج الوثيقة(
 http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en  
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  ةالعام ةتقرير المدير 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
  
 ٣٤وفقـًا للمـادة  ٢٠١٤كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١يشرفني أن أقدم التقرير المالي عن السنة المنتهية فـي   -١

من دستور منظمة الصحة العالمية وللمادة الثالثة عشرة من الئحتها المالية. وقد ُأعّدت البيانات المالية والسياسات 
المحاســــبية والمالحظــــات علــــى البيانــــات الماليــــة باالمتثــــال للمعــــايير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام (المعــــايير 

ونظامهــا المــالي، فيمــا خضــعت العناصــر النظاميــة  لمنظمــة الصــحة العالميــةلماليــة المحاســبية الدوليــة) والالئحــة ا
للتقريــر المــالي للمراجعــة مــن جانــب لجنــة مراجعــة الحســابات بجمهوريــة الفلبــين المضــطلعة بــدور المراجــع الخــارجي 

  لحسابات المنظمة والوارد رأيها بهذه الصفة في التقرير المالي.
  
وكانــت هــذه الفاشــية . ٢٠١٤يــروس إيبــوال تــأثيرًا ضــخمًا علــى المنظمــة فــي عــام وقــد أثــرت فاشــية مــرض ف  -٢

واحدة من أشد طوارئ الصحة العمومية وخامة التي شهدتها السـنوات األخيـرة، وتصـدرت المنظمـة الجهـود المبذولـة 
باســتجابة مليــون دوالر أمريكــي مــن اإليــرادات المتعلقــة  ٢٢٠، ســجلت المنظمــة ٢٠١٤وفــي عــام . للســيطرة عليهــا

وفضــًال عــن . مليــون دوالر أمريكــي علــى األنشــطة المتعلقــة بالفاشــية ٧١المنظمــة لفاشــية اإليبــوال؛ وأنفقــت المنظمــة 
ذلك، فقد ُأعيد تحديد أولويات العديد من المـوارد وُأعيـد نشـر مـوظفي المنظمـة ألغـراض هـذه الطارئـة، ونتجـت عـن 

لعواقــب الماليــة عــن ال أخــرى ويشــمل هــذا التقريــر المــالي تفاصــي. مليــون دوالر أمريكــي ٢٨ذلــك زيــادة تقــدر بنحــو 
 . المترتبة على استجابة المنظمة لفاشية اإليبوال

 
الذي ُتعـّد فيـه البيانـات الماليـة للمنظمـة بموجـب أسـس المحاسـبة التـي تنطـوي عليهـا  لثالثاوهذا هو العام   -٣

المعــايير المحاســبية الدوليــة. ويواصــل هــذا الــنهج تحقيــق قــدر أكبــر مــن الشــفافية والمســاءلة ومســتوى أعلــى إلعــداد 
الحكــم اعتمــدت  ولكنهــا ،قطــاع العــاملل المنظمــة التزامــًا كــامًال بالمعــايير المحاســبية الدوليــة وتلتــزمالتقــارير الماليــة. 

وســوف يلــزم حســاب قيمــة جميــع . متطلبــات هــذه المعــايير فيمــا يتعلــق بالممتلكــات والمعــداتل هاتنفيــذاالنتقــالي فــي 
وهناك قـدر كبيـر مـن العمـل لـم . ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١والمعدات التي تمتلكها المنظمة بحلول  مبانيال

  . ٢٠١٥إلقليم األفريقي، ويستمر التركيز على ذلك خالل عام يستكمل بعد، والسيما في ا
 
األســــهم، واألصــــول  ويتضــــمن هــــذا التقريــــر أبــــرز جوانــــب اإليــــرادات، والمصــــروفات، وصــــافي األصــــول/  -٤

بغيـة تـوفير  ،والخصوم المتعلقة بالمنظمـة، إلـى جانـب معلومـات عـن التـدفقات النقديـة، وٕادارة السـيولة واالسـتثمارات
الضــوء علــى بعــض  ســلطت. وأخيــرًا فقــد ٢٠١٤ديســمبر  كــانون األول/ ٣١لــة عــن الوضــع المــالي فــي صــورة كام

الخطوات التي ستتخذ لتعزيز قـدرات األخطار المالية المحدقة بالمنظمة واإلجراءات القائمة لمجابهتها، بما في ذلك 
 . الواسعة النطاق في المستقبلالمنظمة في مجال اإلدارة المالية من أجل االستجابة للطوارئ الصحية 
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  أبرز الجوانب المالية
  
مليـــون دوالر أمريكـــي بينمـــا بلـــغ مجمـــوع المصـــروفات  ٢٦٢٩إلـــى  ٢٠١٤وصـــل مجمـــوع اإليـــرادات عـــام   -٥

مليــون دوالر أمريكــي إلــى أمــوال وردت  ٣١٣مليــون دوالر أمريكــي. ويرجــع المقــدار الصــافي النــاجم البــالغ  ٢٣١٦
لت إلى عام  اإلجمالية المتينة فإن بعض محاور الميزانية ما تزال المالية . ورغم هذه النتيجة ٢٠١٥قبل التنفيذ ورحِّ

تعاني من نقص التمويل بسبب عدم تطابق خطط اإلنفاق والموارد الفعلية المحصـلة. وتنـدرج هـذه الحالـة فـي عـداد 
 ١سية التي يجري العمل على تسـويتها عبـر تـدابير اإلصـالح المـالي فـي المنظمـة. ويعـرض الجـدول القضايا األسا

 أدناه أبرز الجوانب المالية اإلجمالية.
 

(بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٣ وعـام ٢٠١٤ عـام فـيكـل الصـناديق،  –أبرز الجوانـب الماليـة  -١الجدول 
  األمريكية)

  
 المجموع في  والمصروفات اإليرادات

 ٢٠١٤عام 
 المجموع في

  ٢٠١٣عام 
      

  ٤٧٦  ٤٩٢  المقدرة االشتراكات
  المساهمات الطوعية المدرجة في الميزانية 

  البرمجية   
١ ٩٣٠  ٢ ٠٠٢  

  مجموع المساهمات المدرجة في الميزانية 
  البرمجية

٢ ٤٠٦  ٢ ٤٩٤  

      
  المساهمات الطوعية غير المدرجة في الميزانية 

  البرمجية   
٨٧  ٥٠  

  ٣٤  ١٣  المشتريات المستردة القيمة
  ٢٦  ١٥  إيرادات التشغيل األخرى

  ٤٤  ٥٠  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  ٨  ٧  اإليرادات المالية

  ٢ ٦٠٥  ٢ ٦٢٩  مجموع اإليرادات (جميع المصادر)
      

  ٢ ٠٥٢  ٢ ١٢٣  مجموع المصروفات المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٣٩  ٤٩  العينية وفي شكل خدماتمجموع المصروفات 

  ١٦١  ١٤٤  مجموع المصروفات غير المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٢ ٢٥٢  ٢ ٣١٦  مجموع المصروفات (جميع المصادر)

      
  ٣٥٣  ٣١٣  المجموع الصافي

  
مقابــــل ( ٢٠١٤مليــــون دوالر أمريكـــي فــــي عـــام  ٢٤٩٤لميزانيــــة البرمجيـــة فـــي ابلـــغ مجمـــوع المســــاهمات   -٦

مليـون دوالر  ٤٩٢الدول األعضـاء  المقدرة من شتراكاتالوبلغت ا).  ٢٠١٣مليون دوالر أمريكي في عام  ٢٤٠٦
بعــد التســوية لمعادلــة الضــرائب وتجســيد أثــر  ٢٠١٥-٢٠١٤نصــف المبلــغ المعتمــد للثنائيــة  حيــث تمثــلأمريكــي، 

مليـون  ٢٠٠٢ يزانيـة البرمجيـةالمدرجـة فـي الم وبلـغ مجمـوع المسـاهمات الطوعيـة. أسعار صرف الفرنك السويسـري
مــن  ٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي فـي عــام  ١٣٥أيضــًا مبلـغ إضــافي بقيمـة  ُســجلو . ٢٠١٤دوالر أمريكـي فــي عـام 

وتضــــمَّن هــــذا ). ٢٠١٣مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي عــــام  ١٩٩(اإليــــرادات غيــــر المدرجــــة فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة 
ـــة البرمجيـــة، والمســـاهمات العينيـــة وفـــي شـــكل خـــدمات، مســـاهمات طوعيـــة لشـــراكات ال تنـــدرج فـــي نطـــاق الم يزاني

التــي تتكــون فــي المقــام األول مــن تكــاليف الــدعم (وٕايــرادات المشــتريات المســتردة القيمــة، وٕايــرادات التشــغيل األخــرى 
لعينيـة وتتمثـل المسـاهمات ا. ، واإليـرادات الماليـة)اإلداري لكيانات المنظمة، وٕايرادات التأجير، ومبيعات المنشـورات
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 ٥الجـدول البيـاني  ويلخـص. وفي شكل خدمات في التبرعات بالمعدات الطبية وٕايجار المكاتب وتكـاليف المـوظفين
 .قائمة المساهمين ١من ملحق التقرير المالي

  
مليـــون  ٣٩٧٧والبالغـــة قيمتهـــا  ٢٠١٥-٢٠١٤تغطـــي البيانـــات الماليـــة الميزانيـــة الفعليـــة اإلجماليـــة للفتـــرة   -٧

وعلى الرغم من أن المنظمة اعتمدت وضع التقارير الماليـة بصـفة سـنوية علـى النحـو المنصـوص  ٢أمريكي.دوالر 
فــإن الفتــرة الماليــة للميزانيــة ال تــزال تســتغرق عــامين  ٣،عليــه فــي المــادة الثالثــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة المعدلــة

المزمعــة، فــإن  والميزانيــةنــة بــين المصــروفات الفعليــة ولهــذا، وألغــراض المقار  (المــادة الثانيــة مــن الالئحــة الماليــة).
ويــوفر بيــان مقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة هــذه ميزانيــة الثنائيــة ُتعــرض مقابــل عــامين مــن المصــروفات الســنوية. 

جيـة، وفي اإلجمالي تسير النفقات على المسار الصحيح وفقـًا للميزانيـة البرم. حسب الفئة) البيان الخامس(المقارنة 
، رغــم وجــود اخــتالف كبيــر بــين النســب المئويــة للبيانــات األساســية والعناصــر الخاصــة  ٪ ٤٨حيــث بلغــت نســبتها 

تنفيـــذ وتمويـــل الميزانيـــة "المعنونـــة  ٦٨/٦ويتـــوافر المزيـــد مـــن التحليـــل الســـتخدام األمـــوال فـــي الوثيقـــة ج. بـــالطوارئ
والنتــائج  ٢٠١٤تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة لعــام  وضــحالتــي ت" اســتعراض منتصــف المــدة:  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــة 
 .المحققة

  
وٕالـــى جانـــب الصـــندوق العـــام (الميزانيـــة البرمجيـــة) هنـــاك فئتـــان مـــن الصـــناديق األخـــرى مـــدرجتان ضـــمن   -٨

البيانــات الماليــة للمنظمــة همــا فئــة صــناديق الــدول األعضــاء وغيرهــا، وفئــة الصــندوق االئتمــاني.  ويمكــن االطــالع 
اإليرادات والمصروفات فيمـا يخـص كـل فئـة مـن هـذه الفئـات الرئيسـية الـثالث للصـناديق فـي الجـدول على تفاصيل 

 البياني األول من هذا التقرير.
 
تقدم المنظمة خدمات إلى ستة كيانات أخرى هي: الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحـدة المشـترك و   -٩

الـــدولي للحســـاب ة، والوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان، والمركـــز يـــدز، والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــأللمكافحـــة ا
اإللكتروني، والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب، والتأمين الصحي للموظفين. وتعد بيانات مالية منفصلة لكل 

ــدرج الصــناديق التــي تــدي رها المنظمــة واحــد مــن هــذه الكيانــات وتخضــع لعمليــات مراجعــة حســابات خارجيــة مســتقلة. وُت
  أدناه. ٥وقد ُأجملت في الجدول  (البيان األول) ضمن بيان الوضع المالي ٤بالنيابة عن هذه الكيانات

  
 األسهم/ األصول صافي

  
ظـات ذات (البيـان الثالـث) والمالح ويعرض البيـان الثالـث أي بيـان التغيـرات فـي صـافي األصـول/ األسـهم  -١٠

وحركـــة هـــذه األرصـــدة خـــالل عـــام  ٢٠١٤كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١ فـــيمعلومـــات عـــن أرصـــدة األمـــوال  الصـــلة
. وقــــد بلــــغ مجمــــوع صــــافي األصــــول/ األســــهم ٢٠١٤كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١واألرصــــدة االفتتاحيــــة فــــي  ٢٠١٤

مليـون دوالر أمريكـي  ١٥٣٥ مقابـل( ٢٠١٤كانون األول/ ديسـمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٨٤٨(المرّحل) 
 ).٢٠١٤يناير  ني/كانون الثا ١في 

  
  
  
  
  

                                    
 .١/ معلومات/٦٨انظر الوثيقة ج    ١

 .٢-٦٦ج ص عانظر القرار    ٢

  .٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ٣
 باستثناء الوكالة الدولية لبحوث السرطان التي ال تدير المنظمة صناديقها.   ٤
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  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٤ملخص صافي األصول/ األسهم في عام  -٢الجدول 
  

كانون األول/  ٣١  صافي األصول/ األسهم
  ٢٠١٤ديسمبر 

الفائض/ (العجز) في 
  ٢٠١٤عام 

كانون الثاني/  ١
  ٢٠١٤يناير 

        الصندوق العام:
  ٨٩  )١٤(  ٧٥  الميزانية العادية –مجموع الدول األعضاء    
  ٢ ٠٣٤  ٣٢٠  ٢ ٣٥٤  مجموع الصناديق الطوعية   
  ٢ ١٢٣  ٣٠٦  ٢ ٤٢٩  مجموع الصندوق العام  

        صناديق أخرى:
  )٧٢٢(  ٥٥  )٦٦٧(  مجموع صناديق الدول األعضاء وغيرها   
  ١٣٤  )٤٨(  ٨٦  مجموع الصندوق االئتماني  

  ١ ٥٣٥  ٣١٣  ١ ٨٤٨  األسهم مجموع صافي األصول/

مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي مطلـــــع  ٢١٢٣وارتفـــــع صـــــافي األصـــــول/ األســـــهم فـــــي الصـــــندوق العـــــام مـــــن   -١١
. وتمثل هذه األموال اتفاقات لتقديم المساهمات ٢٠١٤عام مليون دوالر أمريكي في نهاية  ٢٤٢٩إلى  ٢٠١٤ عام

ثمــــة مبلــــغ مرهــــون تنــــاهز قيمتــــه مليــــون دوالر أمريكــــي  ٢٤٢٩ســــجلت ولــــم تُنفــــق بعــــد. ومــــن هــــذا الرصــــيد البــــالغ 
التــي سُتســدد مصــروفاتها وتقيَّــد فــي  ٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي وسُيســتخدم لتســوية العقــود المبرمــة فــي عــام  ٢٧٩
ومــا بعــده. وُتعــزى  ٢٠١٥. ومــن الُمزمــع اســتخدام مــا تبقــى مــن هــذا الرصــيد لــدعم األعمــال فــي عــام ٢٠١٥عــام 

يؤكـد ، مـا ٢٠١٤التـي سـجلت كـإيرادات عـام  الجديدة اسًا إلى االتفاقاتأس ٢٠١٤إلى عام  ٢٠١٣الزيادة من عام 
   اإليجابي للحوار الخاص بالتمويل.األثر أيضًا 

 
٪ مـــن األمـــوال ٧٨األســـهم ضـــمن الصـــناديق الطوعيـــة فـــإن نســـبة  ومـــن أصـــل رصـــيد صـــافي األصـــول/  -١٢

صــندوق التصــدي للفاشــيات واألزمــات، وهــو مــا يرجــع فــي المقــام األول إلــى  فــيوُســجلت الزيــادة العظمــى  محــددة.
الســــتخدامها فــــي  ٢٠١٤األمــــوال التــــي وردت لالســــتجابة لفاشــــية مــــرض فيــــروس إيبــــوال، والتــــي وردت فــــي عــــام 

 .٢٠١٥ عام
  

 أمـــا الرصـــيد الســـلبي فـــي صـــافي األصـــول/ األســـهم العائـــد إلـــى فئـــة صـــناديق "الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا"   -١٣
) ٢٠١٤ينــاير  كــانون الثــاني/ ١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٧٢٢ مقابــلمليــون دوالر أمريكــي ( ٦٦٧والبالغــة قيمتــه 

فهو ناشئ أساسًا عن الخصوم غير الممولة في المستقبل والمتصلة بالتأمين الصحي للموظفين (انظر الفقرات مـن 
 أدناه). ٤٥إلى  ٤٣
  

  اإليرادات
  

دوالر أمريكـي ن يـيمال ٢٦٠٥(مقابـل  ٢٠١٤مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢٦٢٩بلغ مجموع اإليـرادات   -١٤
أعــاله). وتســجل اإليــرادات عنــدما تغــدو المبــالغ مســتحقة الــدفع وفقــًا لالتفاقــات  ١) (انظــر الجــدول ٢٠١٣فــي عــام 

الموقعــة. وحينمــا تكــون المبــالغ مســتحقة الــدفع فــي فتــرات مقبلــة، وفقــًا لشــروط الــدفع المدرجــة فــي اتفاقــات الجهــات 
  أدناه المساهمات الطوعية. ٣المانحة، فإن اإليرادات المرتبطة بذلك تعتبر مؤجلة. ويلخص الجدول 
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، باسـتثناء المسـاهمات العينيـة ٢٠١٣وعـام  ٢٠١٤عـام إيرادات المساهمات الطوعية فـي  -٣الجدول 
  وفي شكل خدمات (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
 المجموع في   الطوعية المساهمات إيرادات

  ٢٠١٤عام 
 المجموع في 

  ٢٠١٣عام 
      

  ١٣٢  ١٣٣  األساسية -المساهمات الطوعية 
  ١ ٧٩٨  ١ ٨٦٩  المحددة -المساهمات الطوعية 

  ١ ٩٣٠  ٢ ٠٠٢  البرمجية الميزانية في المدرجة الطوعية المساهمات
      

  ٨٧  ٥٠  الصندوق االئتماني –المساهمات الطوعية 
      

  ٢ ٠١٧  ٢ ٠٥٢  مجموع المساهمات الطوعية
  

مليـون دوالر أمريكـي مـن مجمـوع المسـاهمات الطوعيـة فـي  ٢٠٠٢وُخصِّص للميزانية البرمجية مبلـغ قـدره   -١٥
مليـون دوالر أمريكـي. أمـا المسـاهمات الطوعيـة األساسـية فقـد ظلـت مسـتقرة مقارنـة بعـام  ٢٠٥٢البالغ  ٢٠١٤عام 

المســـاهمات الطوعيـــة محـــددة وخاضـــعة لتخصـــيص شـــديد حيـــث زادت المســـاهمات الطوعيـــة  معظـــم . وظـــل٢٠١٣
. وكانـت الزيـادة الرئيسـية فـي المسـاهمات المحـددة مدرجـة فـي ٢٠١٤إلى عـام  ٢٠١٣عام من   ٪ ٥المحددة بنسبة 

لفاشـية اإليبـوال. مخصص مليون دوالر أمريكي كإيراد  ٢٠٠صندوق التصدي للفاشيات واألزمات حيث سجل مبلغ 
مليـون دوالر  ٨٧قابـل مليون دوالر أمريكي (في م ٥٠وفضًال عن التمويل المدرج في الميزانية البرمجية، ورد مبلغ 

) فــي إطــار الصــندوق االئتمــاني. ويعــود تراجــع إيــرادات الصــندوق االئتمــاني إلــى تحويــل ٢٠١٣أمريكــي فــي عــام 
كـانون الثـاني/  ١شراكة دحـر السـل ومرفـق األدويـة العـالمي إلـى مكتـب األمـم المتحـدة لخـدمات المشـاريع بـدءًا مـن 

إلــى مكتــب األمــم المتحــدة لخــدمات المشــاريع خــالل  صــناديقال خفــض اإليــرادات وتحويــل تضــمن، مــا ٢٠١٥ينــاير 
مليــون دوالر أمريكـــي فــي مقابــل تـــدفق صــاٍف إلـــى  ١٤(مــا أدى إلـــى تــدفق صـــاٍف إلــى الخــارج قـــدره  ٢٠١٤عــام 

). وترد التفاصـيل الكاملـة عـن المسـاهمات الطوعيـة المسـجلة ٢٠١٣مليون دوالر أمريكي في عام  ٦٧الداخل قدره 
 ١.ملحق التقرير المالي في ٢٠١٤عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
، وملحــــــــــــــق التقريـــــــــــــر المــــــــــــــالي متــــــــــــــاح أيضـــــــــــــًا علــــــــــــــى العنــــــــــــــوان اإللكترونــــــــــــــي ١/ معلومــــــــــــــات/ ٦٨الوثيقـــــــــــــة ج     ١

  ./http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en  التالي:
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  .٢٠١٤عام أدناه النسب الخاصة بمختلف مصادر المساهمات الطوعية في  ١ويبين الشكل   -١٦
  

  ، حسب المصدر٢٠١٤عام إيرادات المساهمات الطوعية في  -١الشكل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٪ مــــن إجمــــالي ٥١مصــــدر للمســــاهمات الطوعيــــة إذ تســــهم بنســــبة  أهــــموتظــــل الــــدول األعضــــاء تشــــكل   -١٧
المساهمات (الطوعية) غير المقدرة. وبلغت نسبة اإليرادات المتأتية من األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية 

٪، فيمـــا شـــكلت تبرعـــات ٧٪، ومـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات األخـــرى ١٤٪، ومـــن المؤسســـات ٢٦
إلـــى المنظمــة. وهـــذه النســـب المئويــة مماثلـــة للنســـب ٪ مـــن المســـاهمات الطوعيــة المقدمـــة ٢القطــاع الخـــاص نســبة 

وزيـــادة طفيفـــة فـــي  والمؤسســـاتالســـابقة مـــع انخفـــاض طفيـــف فـــي مســـاهمات الـــدول األعضـــاء  الســـنةالمســـجلة فـــي 
  مساهمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية.

  
 ٢٠١٤لعـام كات المقـدرة) مجموع المساهمات من الـدول األعضـاء (المسـاهمات الطوعيـة واالشـترا ووصل  -١٨

٪ مــن مجمــوع المســاهمات الطوعيــة واالشــتراكات المقــدرة. ٦١مليــون دوالر أمريكــي. ويمثــل ذلــك نســبة  ١٥٥٣إلــى 
 ١١٠٧مجموعـه  بيان أهم الجهات المساهمة العشر من بين الدول األعضاء والتي أسهمت بمـا ٢في الشكل ويرد 
ويعادل نسبة  ٢٠١٤لعام  من الدول األعضاء السنوية المساهمات٪ من ٧١دوالر أمريكي بما يشكل نسبة  يينمال
  ٪ من مجموع المساهمات الطوعية واالشتراكات المقدرة.٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  

المنظمات غير الحكومية 
  ٪٧والمؤسسات األخرى 

  ٪٢القطاع الخاص 

  ٪١٤المؤسسات 

األمم المتحدة والمنظمات 
  ٪٢٦الحكومية الدولية 

األعضاء الدول 
٥١٪  



  A68/38  ٦٨/٣٨ج

8 

، االشــتراكات المقــدرة ٢٠١٤عــام أهــم الجهــات المســاهمة العشــر مــن الــدول األعضــاء فــي  -٢الشــكل 
   والمساهمات الطوعية معًا (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. ٢٠١٣عـــام بالمقارنــة  ٢٠١٤عــام أدنــاه أهــم الجهــات المســاهمة الطوعيــة العشــر فــي  ٣ويجمــل الشــكل   -١٩
  ويشمل ذلك الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى على حد سواء.

 
 ٢٠١٣وعام  ٢٠١٤لعام أهم الجهات المساهمة الطوعية العشر في الميزانيتين البرمجيتين  -٣الشكل 

   (بماليين الدوالرات األمريكية)
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  المصروفات
  

مليـــون دوالر  ٢٢٥٢بــــمقارنـــة ( ٢٠١٤عـــام  فـــي مليـــون دوالر أمريكـــي ٢٣١٦بلـــغ مجمـــوع المصـــروفات   -٢٠
الســلع والخــدمات. ووصــل مجمــوع  اســتالم). وتقيــد المصــروفات فــي البيانــات الماليــة عنــد ٢٠١٣أمريكــي فــي عــام 

مليـون  ٢١٢٣ل خـدمات إلـى المصروفات المتكبدة لتنفيذ الميزانيـة البرمجيـة باسـتثناء المصـروفات العينيـة وفـي شـك
 ٢٠١٤فــي عــام   ٪ ٤)، أي أنهــا زادت بنســبة ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٢٠٥٢دوالر أمريكــي (مقابــل 

فــي   ٢٠١٤، والفئــة لعــام تــب الرئيســيروفات حســب فئــة التكــاليف، والمك. وتــرد تفاصــيل المصــ٢٠١٣مقارنــة بعــام 
 قرير.الجدولين البيانيين األول والثاني من هذا الت

  
أدنــاه نســب المصــروفات التــي تكبــدها كــل مكتــب رئيســي. وتكبــدت المكاتــب الُقطريــة فــي  ٤ويبــين الشــكل   -٢١

 ٢٠١٣من النفقات، في حين تكبد المقر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة النسـبة الباقيـة. ومقارنـة بعـام   ٪ ٥١مجموعها 
  ٪ ٣١إلـى  ٢٠١٣فـي عـام   ٪ ٣٠يـث ارتفعـت مـن ح مـن المصـروفات حدثت زيادة طفيفة في حصة المقر الرئيسـي

. وُسجلت أعلى الزيادات في اإلقليم األفريقـي وجـاءت فـي المقـام األول نتيجـة ألزمـة اإليبـوال، حيـث ٢٠١٤في عام 
. وبالمثــل ٢٠١٤مليــون دوالر أمريكــي فــي اإلقلــيم فــي عــام  ٤٥زادت المصــروفات المتعلقــة بــاإليبوال تحديــدًا علــى 

مليــون دوالر  ٢٦ زادت مصــروفاتها علــىفــي المصــروفات فــي المقــر الرئيســي نتيجــة لإليبــوال التــي  فكانــت الزيــادة
، وجســدت تكــاليف المــوظفين والخبــراء االستشــاريين المعنيــين بــاإليبوال الــذين ٢٠١٤فــي عــام مــن النفقــات أمريكــي 

غ مجموع مصروفات األنشطة المقيدة المقر الرئيسي. وبل منُنشروا من المقر الرئيسي وعملية التنسيق التي ُأجريت 
 .٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في عام  ٧١في حساب تمويل اإليبوال على نطاق المنظمة 

  
مصــروفات الميزانيــة البرمجيــة حســب المكتــب الرئيســي (باســتثناء المصــروفات العينيــة وفــي  -٤الشــكل 

    (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣وعام  ٢٠١٤عام شكل خدمات) في 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
الميزانية البرمجية في  مصروفاتالذي يقارن  ٥وترد معلومات موجزة حسب فئة التكاليف أدناه في الشكل   -٢٢

  .٢٠١٣عام مع المصروفات المسجلة في  ٢٠١٤عام 

جنوب شرق  أوروباشرق المتوسط األمريكتان أفريقيا المقر الرئيسي
 آسيا

غرب المحيط 
 الهادئ

كية
مري
 األ
رات
دوال
ن ال

اليي
بم
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مصروفات الميزانية البرمجية حسب الفئة (باستثناء المصروفات العينية وفي شـكل خـدمات)  -٥الشكل 
    (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣وعام  ٢٠١٤عام 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٪ مـن ٤١المصـروفات وشـكلت نسـبة واستأثرت تكـاليف المـوظفين وغيـرهم مـن العـاملين بـأكبر حصـة مـن   -٢٣
. ومثــل هــذا مجمــوع )٢٠١٣ عــام فــي  ٪ ٤٣( ٢٠١٤عــام مجمــوع المصــروفات المتكبــدة فــي الميزانيــة البرمجيــة فــي 

تكــاليف اســتخدام المــوظفين، بمــا فــي ذلــك الرســوم المقتطعــة الخاصــة بالمرتــب األساســي، وتســوية مقــر العمــل، وأي 
 ها المنظمة (مثل المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين). أنواع أخرى من االستحقاقات التي تدفع

  
٪ ٢وانخفـض مجمــوع تكـاليف المــوظفين وغيـرهم مــن العـاملين التــي ُحمِّلـت علــى الميزانيـة البرمجيــة بنســبة   -٢٤

  ٪ ٣. وزادت تكاليف الموظفين وغيرهم من العـاملين بنسـبة ٢٠١٣مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  ١٩أي بمقدار 
فــي اإلقلــيم األفريقــي. وترجــع هــذه الزيــادات فــي  ٢٠١٤فــي عــام   ٪ ٢فــي المقــر الرئيســي وبنســبة  ٢٠١٤فــي عــام 

المقام األول إلى تكاليف الموظفين اإلضـافية المتعلقـة باسـتجابة المنظمـة لفاشـية مـرض فيـروس إيبـوال، ووقعـت فـي 
االنخفـــاض الـــذي شـــهده جميـــع المكاتـــب .  وعـــوض هـــذه الزيـــادات ٢٠١٤معظمهـــا خـــالل الربـــع األخيـــر مـــن عـــام 

   الرئيسية، والسيما األمريكتين وأوروبا وشرق المتوسط.
  

٪ مــن مجمــوع ٢٤أمــا الخــدمات التعاقديــة فكانــت ثــاني أكبــر فئــة مــن المصــروفات حيــث شــكلت نســبتها   -٢٥
ومقـــدمي )، وهـــي تمثـــل تكـــاليف العقـــود الممنوحـــة للخبـــراء ٢٠١٣فـــي عـــام   ٪ ٢٠( ٢٠١٤عـــام المصـــروفات فـــي 

التنفيـذ المباشـر، الخدمات الـذين دعمـوا المنظمـة فـي إطـار تحقيـق أغراضـها المتوقعـة. وتكونـت أساسـًا مـن تكـاليف 
اتفاقات أداء العمل، والعقود االستشارية، وعقود اتفاقات الخدمـة الخاصـة التـي منحـت لألفـراد لالضـطالع بأنشـطة و 

إلــى عــام  ٢٠١٣والزيــادة مــن عــام ًا أنشــطة البحــوث الطبيــة. نيابــة عــن المنظمــة. وشــملت الخــدمات التعاقديــة أيضــ
. وُيســتخدم ٢٠١٤لتنفيــذ المباشــر فــي عــام لتكــاليف المســجلة كإلــى زيــادة األنشــطة  فــي المقــام األولترجــع  ٢٠١٤

من مجموع التكاليف فـي   ٪ ٧٤التنفيذ المباشر في المقام األول في حمالت التطعيم ضد شلل األطفال ، حيث نتج 

تكاليف الموظفين 
وغيرهم من 
  العاملين

اإلمدادات 
  والمواد الطبية

الخدمات 
  التعاقدية

التحويالت 
والمنح للجهات 

  النظيرة

مصروفات   السفر
التشغيل 
  العامة

المعدات 
والمركبات 
  واألثاث
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هـذه الجديـدة عـن أنشـطة المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال. وقـد سـمح اسـتحداث فئـة النفقـات  ٢٠١٤عام 
 ٤ويعـرض الجـدول  وتتحكم فيهـا علـى نحـو أفضـل. في المكاتب الُقطرية المعنية بأن تحدد المنظمة هذه التكاليف 

 اقدية.الوارد أدناه توزيع فئات المصروفات المدرجة في إطار الخدمات التع
  
الخـدمات التعاقديـة، حسـب الفئـة (باسـتثناء المصـروفات العينيـة وفـي  –الميزانية البرمجية  -٤الجدول 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣وعام  ٢٠١٤عام شكل خدمات) في 
  

  المجموع في  الوصف
  ٢٠١٤عام 

  المجموع في 
  ٢٠١٣عام 

      
  ٢٢٢  ٢٢٧  الخدمات التعاقدية

  ٧٣  ١٧٥  المباشرالتنفيذ   
  ٥٣  ٥٧  اتفاقات الخدمات الخاصة 

  ٤٩  ٣٤  االستشارات، خدمات البحوث
  ٢١  ١٧  مصروفات التدريب والمنح الدراسية واألمن

      
  ٤١٨  ٥١٠  المجموع  

  
مليـون  ٥٧إلـى  ٢٠١٤عـام ووصلت قيمة المصروفات المتكبدة فيما يتصل باتفاقات الخدمة الخاصة في   -٢٦

ويرجــع ذلــك إلــى وشــرق المتوســط.  وجنــوب شــرق آســيادوالر أمريكــي. وتــم تكبــد أضــخم المقــادير فــي أقــاليم أفريقيــا 
مـــن مجموعـــة التكلفـــة عـــن اتفاقـــات   ٪ ٦٢مـــن العـــاملين اإلضـــافيين فـــي هـــذه األقـــاليم، ونـــتج  ٣٦٠٠تعيـــين حـــوالي 

  ل شلل األطفال.الممولة من جانب المبادرة العالمية الستئصا الخاصة الخدمات
  

، )٢٠١٣فــــي عــــام   ٪ ١٤( ٪ مــــن إجمــــالي المصــــروفات١٢ومثلــــت التحــــويالت والمــــنح للجهــــات النظيــــرة   -٢٧
غالبيـــة المصـــروفات المســـجلة للتحـــويالت  علـــقوتتوســـجلت أعلـــى مســـتوياتها فـــي إقليمـــي أفريقيـــا وشـــرق المتوســـط. 

والمــنح للجهــات النظيــرة بترتيبــات التعــاون المــالي المباشــر. وُتوقَّــع ترتيبــات التعــاون المباشــر مــع الجهــات النظيــرة 
الوطنيــة (وزارات الصــحة والمؤسســات الحكوميــة األخــرى) ألداء أنشــطة تتمشــى مــع الميزانيــة البرمجيــة.  وتــم تقييــد 

تحويــل األمــوال إلــى الشــريك المتعاقــد. ويتعلــق نحــو نصــف إجمــالي المبــالغ المســجلة كتحــويالت  المصــروفات لــدى
ومــــنح للجهــــات النظيــــرة بأنشــــطة المبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال. وأجــــرت إدارة المنظمــــة استعراضــــًا 

لتنقيحــات علــى السياســة التــي للسياســات المتعلقــة باســتخدام ترتيبــات التعــاون المــالي المباشــر، وأدخلــت عــددًا مــن ا
 ، بغية تعزيز المساءلة عن استخدام هذه األموال.٢٠١٤ُنفذت بالفعل في عام 

  
إيجـــار مصـــروفات التشـــغيل العامـــة التكـــاليف الجاريـــة للصـــيانة والتشـــغيل، بمـــا فـــي ذلـــك تكـــاليف  جســـدوت  -٢٨

 تشـكل وقـدالمكاتب والمرافق وسائر تكاليف تشغيل المكاتب. ويتم تكبد هذه التكاليف أساسًا على المستوى المحلي 
) فـــي ظـــل الميزانيـــة البرمجيـــة. ويعـــود ٢٠١٣فـــي عـــام   ٪ ٨( ٢٠١٤٪ مـــن مجمـــوع المصـــروفات فـــي عـــام ٥نســـبة 

والسـيما فيمـا يتعلـق بالتنفيــذ  ٢٠١٤ات فــي عـام االنخفـاض فـي المقـام األول إلـى تحســين االتسـاق فـي تسـجيل النفقـ
 المباشر لألنشطة المتعلقة بشلل األطفال على وجه الخصوص، على النحو المشار إليه أعاله.

  
إذ بلغـت  ٢٠١٤عـام ٪ من مجموع مصروفات المنظمة فـي الصـندوق العـام فـي ٩وشكلت تكاليف السفر   -٢٩

). وتشــــــمل ٢٠١٣عــــــام فــــــي   ٪ ٨، أي مليــــــون دوالر أمريكــــــي ١٦٥دوالر أمريكــــــي (مقابــــــل  يــــــونمل ١٨٥قيمتهــــــا 
مصـــروفات الســـفر تكـــاليف الســـفر بالطـــائرة وبـــدل المعيشـــة اليـــومي وســـائر التكـــاليف المتصـــلة بالســـفر للمـــوظفين 
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فـي المقـام األول  ٢٠١٤إلـى عـام  ٢٠١٣وتعـود الزيـادة فـي تكـاليف السـفر مـن عـام والعاملين من غير الموظفين. 
إلى حاالت السفر المتعلقة باستجابة المنظمـة لفاشـية اإليبـوال، وٕالـى زيـادة مصـروفات السـفر اسـتجابة ألنشـطة شـلل 

. ومثلـت تكـاليف ٢٠١٤دوالر أمريكـي فـي عـام  يـونمل ١٧متعلقة بطارئة اإليبـوال األطفال. وبلغت تكاليف السفر ال
  ٪ ٥٦)، فــي حــين تعلــق ٢٠١٣فــي عــام   ٪ ٤٩( ٢٠١٤٪ مــن مجمــوع تكــاليف الســفر فــي عــام ٤٤ســفر المــوظفين 

منها بسفر الخبراء االستشاريين والمشاركين في االجتماعـات والمستشـارين (مـن منـدوبي الـدول األعضـاء والعـاملين 
وظفين فـي األمانـة). وزادت نسـبة سـفر غيـر المـوظفين خـالل األشـهر السـتة األخيـرة مـن عـام اآلخرين من غير المـ

وتلخــص تكــاليف الســفر حســب المكتــب  نظــرًا الرتفــاع عــدد ســفرات الخبــراء االستشــاريين المتعلقــة بــاإليبوال. ٢٠١٤
  أدناه. ٦الرئيسي في الشكل 

  
وعـام  ٢٠١٤عام حسب المكتب الرئيسي في  مصروفات الميزانية البرمجية المتصلة بالسفر -٦الشكل 
    (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣

 

  
  لم تتوفر البيانات الالزمة للتمييز بين الموظفين والعاملين من غير الموظفين.  * 
  

(بنسـبة  ٢٠١٣مقارنة بعـام  ٢٠١٤وشهد المقر الرئيسي أكبر قدر من الزيادة في تكاليف السفر في عام    -٣٠
. وتعــود هــذه ٢٠١٣رنــة بعــام مقا  ٪ ٨)، ويليــه اإلقلــيم األفريقــي الــذي شــهد زيــادة بنســبة ٢٠١٣مقارنــة بعــام   ٪ ٢٩
  في المقام األول إلى استجابة المنظمة لطارئة اإليبوال وٕالى زيادة األنشطة المعلقة بشلل األطفال. اتالزياد

  
دادات الطبيــة التــي تشــتريها المنظمــة وتوزعهــا تعلــق مصــروفات اإلمــدادات والمــواد الطبيــة أساســًا باإلمــتو   -٣١

الزيادة المسجلة  ت. ونجم)٢٠١٣في عام   ٪ ٥( ٢٠١٤عام ٪ من مجموع المصروفات في ٧ومثلت لتنفيذ البرامج 
فـي عن اإلمدادات الطبية الطارئة المتاحة لليبيا والجمهوريـة العربيـة السـورية في المقام األول في اإلمدادات الطبية 

   ق المتوسط، وبدرجة أقل تلك التي تطلبتها االستجابة لفاشية اإليبوال في اإلقليم األفريقي.إقليم شر 
  

فـي   ٪ ٢(مقارنة بـ ٢٠١٤في عام  من مجموع مصروفات المنظمة ٪٢وتمثل المعدات والمركبات واألثاث   -٣٢
األحكام االنتقالية التي تنص على نحو ما أتاحته تسجيل هذه التكاليف في فئة المصروفات  يستمرو . )٢٠١٣عام 

ســـتجري رســـملة جميـــع   ٢٠١٦. وبحلـــول كـــانون األول/ ديســـمبرللقطـــاع العـــام عليهـــا المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة
الممتلكات والمنشآت والمعـدات ويحسـب اسـتهالكها علـى مـدى عمرهـا اإلنتـاجي المتوقـع وتعـرض فـي بيـان الوضـع 

  المالي.
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  األصول
  

  واالستثماراتإدارة السيولة 
  

 ٥فـي الجـدول  ٢٠١٣و ٢٠١٤مجمـوع النقديـة والمكافئـات النقديـة واالسـتثمارات فـي نهايـة عـامي يلخـص   -٣٣
  الوارد أدناه.

  
(بماليــين الــدوالرات  ٢٠١٣وعــام  ٢٠١٤لعــام النقديــة والمكافئــات النقديــة واالســتثمارات  -٥الجــدول 

  األمريكية)
  

المجموع في   الوصف
  ٢٠١٤ عام

في المجموع 
  ٢٠١٣ عام

      
  ٧١٥  ٦٣٣  النقدية والمكافئات النقدية

  ٢ ٤١٩  ٢ ٨٢٣  االستثمارات القصيرة األجل
  ٨٢  ٧١  االستثمارات الطويلة األجل

      
  ٣ ٢١٦  ٣ ٥٢٧  مجموع النقدية والمكافئات النقدية واالستثمارات

      
  واالستثمارات  النقدية والمكافئات النقدية يطرح منه:

  ٩٨٢  ١ ٠٨٨  بها باسم كيانات أخرىالمحتفظ    
      

  ٢ ٢٣٤  ٢ ٤٣٩  النقدية والمكافئات النقدية واالستثمارات في المنظمة
  

وتوظـــف االســـتثمارات أساســـًا فـــي األجـــل القصـــير لضـــمان تـــوفر النقـــد تلبيـــة لالحتياجـــات البرمجيـــة. وقـــد   -٣٤
ــــًا لتوصــــيات  لجنــــة االســــتثمار اســــتثمرت بعــــض األمــــوال الخاصــــة بالخصــــوم األطــــول أجــــًال فــــي أوراق ماليــــة وفق

ارات فــي حســابات المنظمــة مليــون دوالر أمريكــي خــاص بالنقديــة واالســتثم ١٠٨٨االستشــارية. ويحــتفظ بمبلــغ قــدره 
الكيانــات التاليــة: البرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة الــذنب والصــندوق االســتئماني لبرنــامج األمــم المتحــدة باســم 

المشــترك لمكافحـــة األيــدز والمرفـــق الـــدولي لشــراء األدويـــة والمركــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونــي وصـــندوق التـــأمين 
حوافظ االستثمارات الطويلة األجل التي تـدار مـن أجـل صـندوق التـأمين  ٦الجدول  الصحي للموظفين. وال يتضمن

  الصحي للموظفين ويبلغ عنها بصورة منفصلة.
  

  الحسابات المدينة
  

يشــمل رصــيد الحســابات المدينــة مبــالغ مســتحقة التحصــيل مــن الــدول األعضــاء بالنســبة إلــى االشــتراكات   -٣٥
الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى بالنسبة إلى المساهمات الطوعية  المقدرة ومبالغ مستحقة التحصيل من

 االشـــتراكات المقـــدرةوقـــد بلـــغ مجمـــوع المبـــالغ المســـتحقة التحصـــيل مـــن وغيرهـــا مـــن المبـــالغ المســـتحقة التحصـــيل. 
مليـون دوالر أمريكـي مـن  ٣٧وشمل مبلغـًا قـدره  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١ن دوالر أمريكي في ييمال ١٠٥

 ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١دوالر أمريكــي فــي ن يــو مل ١١٤المتــأخرات المعــاد جــدولتها (مقابــل مجمــوع قــدره 
مليــون دوالر أمريكــي مــن المتــأخرات المعــاد جــدولتها). وتــرد معلومــات إضــافية عــن تحصــيل  ٣٨شــمل مبلغــًا قــدره 

المعنونــة "حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك  ٦٨/٣٩جفــي الوثيقــة  ٢٠١٤االشــتراكات المقــدرة لعــام 
  من الدستور. ٧الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
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مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل  ١٠٦٢وفيمـــا يتعلـــق بالمســـاهمات الطوعيـــة بلـــغ مجمـــوع الحســـابات المدينـــة   -٣٦

وتتناســب الزيــادة الطفيفــة فــي مجمــوع الحســابات المدينــة مــع ). ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام  ١٠١٧
   .٢٠١٤و ٢٠١٣تقريبًا من قيمة اإليرادات في عامي   ٪ ٥٠الزيادة في اإليرادات، حيث تمثل الحسابات المدينة 

  
مبالغ مستحقة التحصيل في أكثر من سنة واحدة في المستقبل (أي وتمثل الحسابات المدينة غير الجارية     -٣٧

مليـون دوالر أمريكـي  ٣٤٧وفي العموم انخفضت الحسابات المدينـة غيـر الجاريـة مـن وبعد ذلك).  ٢٠١٦في عام 
وهذه المبالغ مدعومة باتفاقـات مبرمـة . ٢٠١٤مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ٢٨٢إلى  ٢٠١٣في نهاية عام 

جهة مساهمة تنص على شروط الدفع التي تحدد موعد دفع المبـالغ المسـتحقة للمنظمـة.  وٕاذ تصـبح مبـالغ  ٤٨مع 
هذه اإليرادات اآلجلة والمؤجلة مستحقة الدفع، تحّول إلى إيرادات الفترة الجارية. وتـرد التفاصـيل الكاملـة عـن جميـع 

  ١المساهمة في ملحق التقرير المالي.المساهمات الطوعية بما فيها الحسابات المدينة حسب الجهة 
  

وجرى اسـتعراض جميـع مبـالغ االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة غيـر المحصـلة بعـد، مـع التركيـز   -٣٨
بصــفة خاصــة علــى أي مبــالغ متــأخرة أكثــر مــن ســنة واحــدة. وخصصــت اعتمــادات للمبــالغ التــي يحتمــل اســتبعاد 

كــانون األول/  ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٢مســاهمات الطوعيــة تحصــيلها. وبلغــت االعتمــادات المخصصــة لل
من القيمة اإلجمالية للمبالغ غيـر المحصـلة بعـد). وهنـاك ضـمن االعتمـادات المخصصـة   ٪ ١(أي  ٢٠١٤ديسمبر 

ن دوالر أمريكــي، لــم يحصــل بعــد مــن حكومــة إيطاليــا، يــيمال ٩,١يــة غيــر المحصــلة بعــد مبلــغ للمســاهمات الطوع
. وبلغـــت االعتمـــادات ٢٠١٥تحصـــيله. وســـوف ُيشـــطب هـــذا المبلـــغ فـــي حســـابات عـــام  غيـــر متوقـــع ناآل أصـــبحو 

االعتمـــــادات  لـــــىكـــــي، بزيـــــادة مليـــــون دوالر أمريكـــــي عمليـــــون دوالر أمري ٤٣المخصصـــــة للمســـــاهمات الطوعيـــــة 
  . ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١المخصصة في 

  
  المخزونات

  
األدويـــة واللقاحـــات واإلمـــدادات اإلنســـانية والمنشـــورات التـــي تُقّيـــد كأصـــول تتكـــون مخزونـــات المنظمـــة مـــن   -٣٩

متداولــة حتـــى تُبــاع أو تُـــوّزع أو تنتهـــي مــدة صـــالحيتها. ويمّكـــن تتبــع المخزونـــات وتقييـــدها علــى الصـــعيد العـــالمي 
  المنظمة من استعراض اإلشراف عليها وتحسينه.

  
 ٢٠١٤كـــانون األول/ ديســــمبر  ٣١والر أمريكـــي فـــي مليـــون د ٥٠وقـــد بلغـــت قيمـــة مخزونـــات المنظمــــة   -٤٠

) تــم التحقــق مــن تقييمهــا بــإجراء إحصــاء ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٥١(مقابــل 
  الثالثين والمخازن الثالثة والثمانين التي ُوضعت فيها المخزونات وُأديرت.مادي في البلدان 

  
  الممتلكات والمنشآت والمعدات

  
تشـــمل الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــدات األراضـــي والمبـــاني واألثـــاث والتجهيـــزات الثابتـــة واللـــوازم ومعـــدات   -٤١

تكنولوجيــا المعلومــات والمركبــات التــي تملكهــا المنظمــة. وتســتند المنظمــة إلــى األحكــام االنتقاليــة التــي تــنص عليهــا 
تسجيلها على الصـعيد العـالمي قبـل تقييـدها فـي بيـان المعايير المحاسبية الدولية لضمان دقة تقييم جميع األصول و 
  الوضع المالي واستهالكها الالحق على مدى عمرها اإلنتاجي.

وفـــي ســـياق تطبيـــق األحكـــام االنتقاليـــة، قيـــدت المنظمـــة تكـــاليف األراضـــي والمبـــاني الموجـــودة فـــي المقـــر   -٤٢
كأصــول فــي بيــان الوضــع واســتهالكها المتــراكم جميــع المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة التــي تملكهــا المنظمــة و الرئيســي 

                                    
ترونــــــــــــــي ، وملحــــــــــــــق التقريــــــــــــــر المــــــــــــــالي متــــــــــــــاح أيضــــــــــــــًا علــــــــــــــى العنــــــــــــــوان اإللك١/ معلومــــــــــــــات/ ٦٨الوثيقــــــــــــــة ج   ١

  .http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en  التالي:
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موقـــع فـــي جميـــع أرجـــاء  ٥٠٠تباشـــر المنظمـــة أعمالهـــا فـــي الوقـــت الحـــالي انطالقـــًا مـــن حـــوالي  وٕاجمـــاًال، المـــالي.
يتســم حيــث إقلــيم جنــوب شــرق آســيا،  ويقــع أكثــر مــن نصــف هــذه المواقــع فــي المعمــورة باســتثناء إقلــيم األمــريكتين.

وهـي ممنوحـة فـي معظمهـا مـن الحكومـات ألغـراض المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل  ،العديد منها بصغر حجمها
بلـدًا، أمـا بـاقي المواقـع فممنوحـة مـن الـدول األعضـاء فـي المنظمـة (تمثـل  ١١األطفال. وتمتلك المنظمة مواقع في 

  .من المجموع) أو مستأجرة  ٪ ٧٠
  

  الخصوم
  

  الخصوم المتصلة بالموظفين
  

مليـــون دوالر  ٥٦بلـــغ المجمـــوع المطلـــوب لتســـوية الخصـــوم الحاليـــة فيمـــا يتصـــل باســـتحقاقات المـــوظفين   -٤٣
أمريكـــي اســـتنادًا إلـــى أحـــدث التوقعـــات االكتواريـــة. وبلغـــت قيمـــة المبلـــغ اإلضـــافي المقـــدر للخصـــوم غيـــر المتداولـــة 

دوالر أمريكـي). ن يـو مل ٩٩٤مليون دوالر أمريكي (أي مـا يعـادل مجموعـه  ٩٣٨المتصلة بالموظفين في المستقبل 
سـنوية المتراكمـة والمـنح المتراكمـة للعـودة إلـى الـوطن وتكـاليف وتشمل هذه الخصـوم التكـاليف المتوقعـة لإلجـازات ال

ويلخـص السفر وتكاليف شحن أمتعة الموظفين وتكـاليف نظـام الرعايـة الصـحية فـي الوقـت الحـالي وفـي المسـتقبل. 
  أدناه. ٦والتمويل وصافي العجز في الجدول  مجموع الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٤متصلة باستحقاقات الموظفين في عام الخصوم ال -٦الجدول 

  
٢٠١٣    ٢٠١٤  

  الوصف
الخصوم 
المتصلة 

بالتأمين الصحي 
  للموظفين

تمويل التأمين 
الصحي 
  للموظفين

خصوم 
  المنظمة

تمويل 
  المنظمة

صافي العجز
٢٠١٤  

 صافي العجز
)٢٠١٣(  

              
  )٧٤(  )٢١(  ٩٣  )١١٤(  -  -  مدفوعات نهاية الخدمة

لصندوق الخاص للتعويض عن ا
  )٦(  )٦(  ٨  )١٤(  -  -  األضرار
  )٨٥٣(  )٨٦٦(  -  )٨٦٦(  )٥٩٦(  )١ ٤٦٢(  الصحي للموظفينالتأمين 

              
  )٩٣٣(  )٨٩٣(  ١٠١  )٩٩٤(      مجموع استحقاقات الموظفين

  
والمتقاعــدين ولمــن يعولــونهم طبقــًا ويــرّد نظــام الرعايــة الصــحية قيمــة التكــاليف الطبيــة للمــوظفين العــاملين   -٤٤

لقواعــــد وحــــدود صــــارمة. وقــــد بلغــــت القيمــــة االكتواريــــة المقــــدرة للخصــــوم المســــتقبلية المتصــــلة بالتكــــاليف الصــــحية 
 ٥٩٦وشـــملت مبلغـــًا ممـــوًال قـــدره  ٢٠١٤ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١دوالر أمريكـــي فـــي  يـــونمل ١٤٦٢ نمـــوظفيلل

مليــون دوالر  ٨٥٣(مقابــل  فــي المنظمــة مليــون دوالر أمريكــي ٨٦٦مليــون دوالر أمريكــي ومبلغــًا غيــر ممــول قــدره 
). واســتند هــذا التقيــيم االكتــواري إلــى تقــديرات تكــاليف الرعايــة الصــحية فــي المســتقبل ٢٠١٣ أمريكـي فــي نهايــة عــام

ت االجتماعيــة واالقتصــادية. وتشــمل تغطيــة نظــام والتوقعــات المتصــلة بــالموظفين المتقاعــدين وعــدد مــن االفتراضــا
سيما منظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك الصحي للموظفين كيانات أخرى وال التأمين

 لمكافحة األيدز والمرفق الدولي لشراء األدوية والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب والوكالة الدولية لبحوث
ـــيَّن حصـــة هـــذه الكيانـــات مـــن الخصـــوم المســـتقبلية المتصـــلة  ـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي. وتُب الســـرطان والمركـــز ال
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بالموظفين ضـمن البيانـات الماليـة الخاصـة بكـل واحـد منهـا. أمـا أصـول صـندوق التـأمين الصـحي للمـوظفين فتبـين 
رجية كاملة ومنفصلة وفقًا للمعايير المحاسبية في البيانات المالية الخاصة بالصندوق التي تخضع اآلن لمراجعة خا

الدوليــة. وســعيًا إلــى إنشــاء آليــة طويلــة األجــل لضــمان التمويــل الكامــل لهــذه الخصــوم تمــت الموافقــة علــى إدخــال 
ممــا يــؤثر فــي المنظمــة وفــي  ٢٠١١تعــديالت علــى معــدل المســاهمة فــي التــأمين الصــحي للمــوظفين خــالل عــام 

التوصــل إلــى  أحــدث تقيــيم اكتــواريين علــى حــد ســواء ويشــمل جميــع الكيانــات. ويتوقــع المشــتركين فــي نظــام التــأم
وُتعــزى الزيــادة فــي صــافي نقــص تمويــل التــأمين الصــحي للمــوظفين إلــى  .٢٠٣٧تمويــل الخطــة الكامــل فــي عــام 

  المستخدم في تقييم الصندوق. الخصمانخفاض معدل 
  

فـي المقـام األول إلـى المبـالغ المرصـودة مـن  الخدمـةة وُيعزى االنخفاض في عجز صندوق مدفوعات نهايـ  -٤٥
وتقلـيص الحـد األقصـى المسـموح  ١مليـون دوالر أمريكـي ١٥والبالغـة  ٢٠١٤االشتراكات الُمقـدَّرة المعتمـدة فـي عـام 

  يومًا. ٤٠به لمستحقات اإلجازة السنوية عند انتهاء الخدمة في المنظمة إلى 
  

  المخاطر المالية
  

وحـــدة االمتثـــال وٕادارة المخـــاطر يجـــب علـــى المنظمـــة إدارة عـــدد مـــن المخـــاطر الماليـــة التـــي تستعرضـــها   -٤٦
لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة استعراضــًا منتظمــًا. وتنشــأ عــدة مخــاطر والشــؤون األخالقيــة 

 اعتمــد. وطــأة هــذه المخــاطرتخفيــف لخليــة تعزيــز الضــوابط الدا والبــد مــنماليــة عــن بيئــة عمــل المنظمــة الالمركزيــة 
للمراقبـــة الداخليـــة علـــى كـــل مســـتويات المنظمـــة يتنـــاول المســـؤوليات المرتبطـــة بفـــرض الضـــوابط علـــى جديـــد إطـــار 

تشـمل تنقـيح الشؤون المالية والمشـتريات والمـوارد البشـرية والعمليـات البرمجيـة. وتصـحب أدوات جديـدة هـذا اإلطـار 
واضــحة إلــى مســؤوليات اإلدارة العليــا فــي كفالــة أن الضــوابط الداخليــة الشــارة اإلي ذلــك تفــويض الصــالحيات، بمــا فــ

، في انتظار تطبيقها على ٢٠١٤تجريبها خالل عام  تمكافية. وقد أعدت قائمة مرجعية موحدة للضوابط الداخلية و 
التتبـــع المنهجيـــين كمـــا وضـــعت عمليـــة جديـــدة إلدارة المخـــاطر، تســـتهدف التحديـــد و  .٢٠١٥نطـــاق واســـع فـــي عـــام 

للمخــاطر الرئيســية التــي تعتــرض تحقيــق أهــداف المنظمــة. ويشــمل ســجل المخــاطر أيضــًا جميــع المخــاطر الماليــة 
  المهمة.

  
  وترد أدناه معلومات إضافية عن بعض المخاطر المالية الكبيرة التي تواجهها المنظمة.  -٤٧
  

  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبيةو مخاطر االستثمار
  

االئتمـــان ومخـــاطر ســـعر الفائـــدة ومخـــاطر المرتبطـــة بمخـــاطر التتعـــرض المنظمـــة لمخـــاطر ماليـــة تشـــمل   -٤٨
أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومخــاطر أســعار االســتثمارات. وتســتخدم الصــكوك الماليــة المشــتقة للتحــوط مــن 

عات عاجلــة عمــًال بالالئحــة بعــض المخــاطر التــي تتعــرض لهــا. ويجــوز اســتثمار األمــوال التــي ال تلــزم لســداد مــدفو 
الماليــة. وتنجـــز كـــل االســـتثمارات فــي إطـــار سياســـات االســـتثمار التـــي يعتمــدها المـــدير العـــام. ويتـــولى إدارة بعـــض 
حــوافظ االســتثمارات مــديرون خــارجيون تعيــنهم المنظمــة إلدارة األمــوال بنــاًء علــى تفــويض محــدد. وتســتعرض لجنــة 

ت االســتثمار وأداء االســتثمارات والمخــاطر المرتبطــة بكــل حافظــة مــن حــوافظ االســتثمار االستشــارية بانتظــام سياســا
  االستثمارات. وتضم هذه اللجنة خبراء استثمار خارجيين وتقدم التوصيات إلى المدير العام.

  
وتوظـــف االســـتثمارات لـــدى طائفـــة كبيـــرة مـــن األطـــراف األخـــرى المســـتثمرة التـــي تقلـــص مخـــاطر االئتمـــان   -٤٩

بتطبيـق متطلبـات ائتمانيـة دنيـا وحـدود قصـوى لمخـاطر االسـتثمار المتعـرض لهـا حسـب  لى أدنى حدإالمتصلة بها 
الطــرف اآلخــر المســتثمر وحســب مجموعــات األطــراف األخــرى المســتثمرة ذات الصــلة. وتعــرض هــذه الشــروط فــي 

  تفويضات لالستثمار متفق عليها.
  

                                    
  .بشأن التمويل التكميلي للعقارات والخصوم الطويلة األجل الخاصة بالموظفين ٤-٦٧ج ص عانظر القرار     ١
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بعمالت غير الدوالر األمريكي وتتعرض لمخـاطر أسـعار وتحّصل المنظمة االشتراكات وتسدد المدفوعات   -٥٠
صرف العمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسـعار الصـرف. وتحـّول قيمـة المعـامالت التـي تجـرى بعمـالت أخـرى 
إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في األمم المتحدة عند إجراء المعاملة. وتحّول 

ألصــول والخصــوم المحســوبة بــالعمالت األجنبيــة باالســتناد إلــى أســعار الصــرف التشــغيلية المعمــول بهــا فــي قيمــة ا
األمــم المتحــدة فــي نهايــة كــل شــهر. وتبــرم العقــود اآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت األجنبيــة بغــرض التحــوط مــن 

ة القصـيرة األجـل. وتقيَّـد فـي بيـان مخاطر تقلب أسعار صرف عمالت غير الدوالر األمريكـي وٕادارة التـدفقات النقديـ
األداء المالي المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمـة عـن تسـوية المعـامالت بـالعمالت األجنبيـة وٕاعـادة 

  تقييمها.
  

بالفرنك السويسري للحد من مخاطر أسعار  ٪٥٠بنسبة  ٢٠١٤وتحدد االشتراكات المقدرة اعتبارًا من عام   -٥١
  ١صرف العمالت المتصلة بمصروفات المقر الرئيسي المحسوبة بهذه العملة.

  
ب أسعار ذوكانت تدابير إدارة المخاطر المتعلقة بالعمالت فعالة في حماية ميزانية المنظمة الحالية من تذب   -٥٢

  الصرف على المدى القصير.
  

   ل الموظفينالمخاطر المرتبطة بتموي
  

زالـت فـي المنظمـة غيـر أن هنـاك مصـاعب مايبين هذا التقريـر التحسـن المحـرز فـي الوضـع المـالي العـام   -٥٣
تصــادف فيمــا يتصــل بــبعض محــاور الميزانيــة لضــمان االســتقرار الكــافي فــي تمويــل تكــاليف المرتبــات. وقــد اعتمــد 

علـى المسـاهمات الطوعيـة التـي تـألف معظمهـا مـن مسـاهمات  ٢٠١٤من مرتبات الموظفين فـي عـام  ٪٥٧تمويل 
والمطابقـة  موارد البشـريةبـالمحددة  وتخضع هذه المخاطر لرصد وثيق من خالل استعراض خطـط العمـل الخاصـة 

  بين هذه الخطط ومصادر األموال.
  

بـالموظفين نظـرًا إلـى وٕان المنظمة لـديها التزامـات ماليـة طويلـة األجـل بشـأن الخصـوم المسـتقبلية المتصـلة   -٥٤
تعيين أغلبية الموظفين بناًء علـى عقـود طويلـة المـدة وتمـتعهم باسـتحقاقات مسـتقبلية مرتبطـة بتعييـنهم. ويتمثـل أهـم 
هذه االلتزامات في التكاليف المستقبلية الستحقاقات الموظفين الصحية التي تقدم إلى الموظفين والمعالين وٕالى مـن 

متقاعــدين.  وتكلــف المنظمــة بــإجراء تقيــيم اكتــواري ســنوي لجميــع الخصــوم المســتقبلية يظــل مــؤهًال مــن المــوظفين ال
المتصــلة بــالموظفين بهــدف التخفيــف مــن وطــأة هــذه المخــاطر. وقــد أدخلــت تعــديالت علــى معــدالت التمويــل نتيجــة 

الــذي  ،المنظمــة لمــوظفي الصــحي التــأمين بصــندوق الخــاص المــالي التقريــر يقــدَّم وســوفلهــذه التقــارير االكتواريــة. 
 المجلــس إلــى بالكامــل، تمويلهــا لضــمان والخطــط ،طويلــة األجــلال الخصــوم هــذه عــن التفاصــيل مــن المزيــد يشــمل

أن تكفل التمويل الكافي لتكـاليف المـوظفين المسـتقبلية  أيضاً  يجب على المنظمةو  .٢٠١٥ مايو/ أيار في التنفيذي
  ومفاجئ.  كبيرل رئيسي بشكل خدمة في حال فقدان مصدر تمويالالمتصلة بإنهاء 

  
  تمويل البنية التحتية

  
وتعتمد المنظمة ميزانية تشغيلية لمدة سنتين غير أنه ليست لديها ميزانيـة رأسـمالية معتمـدة. ونتيجـة لـذلك،   -٥٥

يحتاج العديد من المباني التي تملكها المنظمة إلى الترميم والتجديد. وهذا الوضع هو أكثر حرجًا بالنسبة إلى مبنى 
رميم كبيـر. ويجـري وضـع اسـتراتيجية شـاملة لتجديـد مبنـى ويحتاج اآلن إلى تـ ١٩٦٦المقر الرئيسي الذي بني عام 

المقــر الرئيســي ســتقترح علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين لكــي توافــق عليهــا فــي إطــار المخطــط العــام 

                                    
  .١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ١
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لمخطط العـام لتجديـد المبـاني جـزءًا مـن اقتـراح األمانـة المقـدم إلـى ا تمويلاقتراح إضافي للتجديد المباني. وسيشكل 
  ١معية الصحة فيما يتصل بالتمويل التكميلي للعقارات.ج
  

  الُنظم المالية
  
 وتتوقــف مــازال نظــام اإلدارة العــالمي ُيعــد النظــام األساســي لــإلدارة الماليــة وٕادارة المــوارد البشــرية للمنظمــة.   -٥٦

 بمثابـة لإليبـوال االسـتجابة وكانـت .النظـام هـذا علـى والدقـة الفعاليـة مـن نحـو علـى الماليـة التقـارير وٕاعـداد المحاسبة
 الــُنظم اســتجابة كانــت العمــوم وفــي الماليــة، التقــارير وٕاعــداد بالمحاســبة الخاصــة العمليــات لهــذه" اإلجهــاد اختبــار"

 ســرعة تحســين أجــل مــن العــالمي اإلدارة نظــام فــي التحســين إلــى تحتــاج التــي النــواحي بعــض تحديــد تــم وقــد .جيــدة
 وقــد .البشــرية بــالموارد الخاصــة الوحــدة مثــل" الماليــة غيــر" العناصــر بعــض وتحســين الُقطــري الصــعيد علــى نظــامال

 فــي المنظمــة وتعتمــد .٢٠١٥ عــام فــي ســيبدأ" العــالمي اإلدارة نظــام لتحويــل" مشــروع فــي التحســينات هــذه ُجمعــت
 .األمريكيـة للبلـدان الصـحة لمنظمـة الماليـة الُنظم على األمريكتين، بإقليم المتعلق للمنظمة المالية النتائج من الجزء

 األمريكيـة للبلـدان الصـحة منظمـة مـع العالميـة الصـحة منظمـة وتعمـل ،٢٠١٥ عام خالل الُنظم هذه تغيير يجريو 
  .لألمريكتين اإلقليمي للمكتب المالية التقارير إعداد متطلبات جميع استيفاء لضمان كثب عن
  

  خالصة
  

 فــي فــي التكــاليف كبيــرة وفــورات تحقيــق إلــى المصــروفات تخفــيضل ٢٠١١ عــام فــي المتخــذة التــدابير أدت   -٥٧
 البرمجيــــة الميزانيــــة مــــن فقــــط  ٪ ٤١ اآلن تمثــــل التــــي المــــوظفين تكــــاليف خفــــضفــــي  تحديــــداً  تتثمــــل ،٢٠١٤ عــــام

 فـي الكبيـرة العناصـر بعـض فـي التحكم في نجاحاً  المنظمة حققت كما. عديدة سنوات منذ نسبة أقل وهي للمنظمة،
 إلـى الراميـة التـدابير حزمـة من كجزء خفضت التي المباشر، المالي التعاون نفقات والسيما الموظفين، غير تكاليف
 تقــارير هنــاك كانــت حيثمــا الجديــدة المباشــر المــالي التعــاون اتفاقــات إصــدار ووقــف المــنح هــذه فــي الــتحكم تحســين
 وزادت. المنظمـة نطـاق علـى المكاتب تشغيل تكاليف تشمل التي العامة، التشغيل مصروفات تراجعت كما. متأخرة

 االســـتجابة فـــي المشـــاركين المتعهـــدين إلـــى منـــه جـــزء فـــي ذلـــك وُيعـــزى التعاقديـــة، بالخـــدمات الخاصـــة المصـــروفات
 الكبيـر االعتمـاد السـتمرار ونظـراً . القـوة من بمزيد للمنظمة المالية القاعدة تمد مجموعها في التغيرات وهذه. لإليبوال
 انخفـاض فـإن بالتمويـل، الخـاص للحـوار نتيجـة طـرأت التـي التحسـينات مـن الـرغم علـى الطوعية، المساهمات على

 حيث وأصولها، المنظمة خصوم بين أفضل واءمةم حدوث يعني التعاقدية التكاليف زيادة/ نسبياً  الموظفين تكاليف
 ظــل فــي هخفضــ أو المســتقبلي التمويــل ةلزيــاد عملياتهــا حجــم لتغييــر ســرعةمزيــد مــن الب التحــرك المنظمــة تســتطيع
  ".الموظفين غير" مع التعاقد تكاليف ارتفاع من ذلك عن ينتج وما الموظفين، قاعدة مستوى انخفاض

  
  

   
  الدكتورة مارغريت تشان  

 ةالعام ةالمدير     
  

  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٦جنيف،    
  
  
  

                                    
  .١إضافة  ٦٨/٣٨انظر الوثيقة ج   ١
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  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

جــرى التثبــت مــن الحســابات والبيانــات الماليــة وحســابات منظمــة  –عمــًال بالمــادة الثالثــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة 
البيانـــات اسُتعِرضـــت وُأِقـــّرت الصـــحة العالميـــة واالحتفـــاظ بهـــا وفقـــا للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام. وقـــد 

إلــى جانــب المالحظــات المتعلقــة بالبيانــات والجــداول  ٢٠١٤بر كــانون األول/ ديســم ٣١الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
  البيانية الداعمة.

  
  
  
  

  نيكوالس ر. جفريز  
  مراقب الحسابات

  

  الدكتورة مارغريت تشان
  ةالعام ةالمدير         

  
  
  

  ٢٠١٥ آذار/ مارس ٢٦
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  خطاب إحالة
  

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 

  
  
  

  خطاب إحالة
  
  

  ٢٠١٥أبريل  نيسان/ ٩
  

  سيدي/ سيدتي
  

  تحية طيبة وبعد،
  

والستين تقرير المراجع الخارجي للحسابات ورأيه بشأن البيانات  الثامنةيشرفني أن أقدم إلى جمعية الصحة العالمية 
  .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١المالية لمنظمة الصحة العالمية للسنة المالية المنتهية في 

  
وأوجه شكري إلى جمعية الصحة العالمية إذ شرفتنا بأداء دور المراجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـة وكياناتهـا غيـر 

  وخصتنا بهذا االمتياز.الموحدة 
  

  ،،،مع وافر التحية والتقدير
  

  (التوقيع)
  هايدي ل. ميندوزا

  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  
  
  

  والستين الثامنةرئيس جمعية الصحة العالمية 
  منظمة الصحة العالمية

  جنيف، سويسرا
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي
  
  

  جمهورية الفلبين
  ، مدينة كويزون، الفلبينلجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 

  
  

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
  
  

  إلى جمعية الصحة العالمية
  

  تقرير عن البيانات المالية
  

 كـانون األول/ ٣١تضم بيان الوضع المالي لغايـة لقد راجعنا البيانات المالية المرفقة لمنظمة الصحة العالمية التي 
األســهم وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان  وبيــان األداء المــالي وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول/ ٢٠١٤ديســمبر 

  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية للسنة المنتهية آنذاك والمالحظات على البيانات المالية.
  

  نات الماليةمسؤولية اإلدارة عن البيا
  

ــًا للمعــايير المحاسبيــ ة الدوليــة للقطــاع العــام. ـاإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وعرضــها بنزاهــة وفق
وتنطــوي هــذه المســؤولية علــى مــا يلــي: التصــميم والتنفيــذ والمراقبــة الداخليــة المســتمرة فيمــا يتصــل بإعــداد البيانــات 

ا من أي أخطـاء ماديـة سـواء أكانـت نتيجـة غـش أم غلـط؛ واختيـار السياسـات المالية وعرضها بنزاهة وضمان خلوه
  تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة. وٕاعدادالمحاسبية المالئمة وتطبيقها؛ 

  
  مسؤولية مراجع الحسابات

  
وقــد أجرينــا مراجعتنــا  علــى مراجعتنــا للحســابات. ءً تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية إبــداء رأي فــي هــذه البيانــات الماليــة بنــا

للحسابات وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي المعني بتدقيق الحسـابات ومعـايير 
الضمان. وتقضي تلك المعايير بأن نمتثل للشروط األخالقية والخطـة الموضـوعة ونجـري مراجعـة الحسـابات للتأكـد 

  مالية من أي أخطاء مادية.بصورة معقولة من خلو البيانات ال
  

بّينـات تسـتند إليهـا المراجعـة وتثبـت صـحة المبـالغ  علـى وتنطوي مراجعة الحسابات على تطبيق إجراءات للحصـول
الماليــة. ويختــار مراجــع الحســابات اإلجــراءات حســب تقــديره، بمــا فــي ذلــك تقيــيم  فــي البيانــات الــواردة والكشــوفات
البيانـات الماليـة سـواء أكانـت نتيجـة غـش أم غلـط. وفـي إطـار تقيـيم تلـك المخـاطر وجود أخطاء مادية فـي  مخاطر

يأخذ مراجع الحسابات في االعتبار المراقبة الداخلية فيما يتصل بإعداد الكيان المعني للبيانات المالية وعرضه لهـا 
ائدة ولكـن لـيس بغـرض السـ الظـروف ظـل فـي المالئـم النحـو علـى تصـميم إجـراءات مراجعـة الحسـابات بنزاهـة بغيـة

 تقيـيم وتشمل مراجعة الحسابات أيضـاً  .المعني الكيان يمارسها التي المراقبة الداخلية التعبير عن رأي بشأن فعالية
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اإلدارة فضـًال عـن تقيـيم  أعـدتها التـي المتبعة ومدى وجاهة التقـديرات المحاسـبية السياسات المحاسبية مدى مالءمة
  العام. المالية البيانات عرض طريقة

  
  ونعتقد أن بينات المراجعة التي حصلنا عليها تشكل أساسًا كافيًا ومناسبًا لتكوين رأينا الخاص بمراجعة الحسابات.

  
  الرأي

  
نرى أن هذه البيانات المالية تعرض بنزاهة من جميع النواحي المادية الوضع المالي لمنظمة الصحة العالمية لغاية 

أسـهمها وتـدفقاتها النقديـة ومقارنـة  وأداءها المالي والتغيرات في صافي أصـولها/ ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١
  ميزانيتها بالمبالغ الفعلية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

  
  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى

  
في إطار مراجعتنا للحسابات  نرى كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطلعنا عليها أو التي فحصناها

  قد نفذت من جميع الجوانب الجوهرية وفقًا لالئحة المالية للمنظمة.
  

  وأصدرنا أيضًا تقريرًا مطوًال عن مراجعتنا لحسابات المنظمة عمًال بأحكام المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية.
  

  (التوقيع)
  هايدي ل. ميندوزا

  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  

  مدينة كويزون، الفلبين
  ٢٠١٥أبريل  نيسان/ ٩في 
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  البيانات المالية
  منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
  ٢٠١٤ديسمبر كانون األول/ ٣١في 

  (بالدوالرات األمريكية)
كانون األول/  ٣١  المالحظات  الوصف

  ٢٠١٤ديسمبر 
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
        األصول

        األصول المتداولة  
  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  ٦٣٢ ٨٩٢ ٠٥٢  ١- ٤  والمكافئات النقديةالنقدية 

  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧ ٧٥٦  ٢- ٤  القصيرة األجل االستثمارات
  ٧٣٥ ٥٢٠ ٧٢٢  ٨٣٣ ٢٣٦ ٧٢٦  ٣- ٤  الحسابات المدينة الجارية
  ١١ ٣٤٩ ٣٦٠  ١٠ ٤٤٦ ٣٨٨  ٤- ٤  المبالغ المستحقة للموظفين

  ٥١ ١٢٤ ٠٨٩  ٥٠ ٤١٧ ١١٦  ٥- ٤  المخزونات
  ٣ ٤٥٤ ٩٠٤  ٣٨٣ ٠٦٦  ٦- ٤  والودائع مقدماً  المدفوعةالمبالغ 

  ٣ ٩٣٥ ٦٣٥ ١٢١  ٤ ٣٥٠ ٦٠٣ ١٠٤    مجموع األصول المتداولة
        األصول غير المتداولة

  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  ٣- ٤  الجاريةالحسابات المدينة غير 
  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  ٢- ٤  االستثمارات الطويلة األجل

  ٦١ ٦٩٤ ٠٥١  ٦٣ ٩٩١ ٧٨١  ٧- ٤  الممتلكات والمنشآت والمعدات
  -  ٢ ٨٠٢ ٧٠٠  ٨- ٤  األصول غير الملموسة

  ٤٩٠ ٠٢٦ ٤٢٤  ٤١٩ ٩٢٩ ٠٨٠    مجموع األصول غير المتداولة
  ٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥  ٤ ٧٧٠ ٥٣٢ ١٨٤    مجموع األصول

        الخصوم
        الخصوم المتداولة

  ٨٠ ٠٨٩ ٢٢١  ٦١ ٧٠٤ ٥٦٧  ٩- ٤  المحصلة مقدماً االشتراكات 
  ٢٩ ٧١٨ ٩٣٥  ٣١ ٥٧٨ ١٤٠  ١٠- ٤  الحسابات الدائنة

  ٢ ٣٢٣ ٧٨١  ١ ٧٧٥ ٧٩٤  ١١- ٤   المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  ٧٠ ١٤٨ ٠٨٦  ٥٥ ٨٢٢ ٣٤٥  ١٢- ٤  استحقاقات الموظفين الجارية

  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  ٣٦٦ ٨٤١ ٥٧٢  ١٣- ٤  اإليرادات المؤجلة
  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  ٣٣ ٣٥١ ٠٢٥  ٢- ٤  الخصوم المالية

  ٥٩ ٤٦٧ ٥٠٩  ٤٢ ٧١٣ ٨٨٦  ١٤- ٤  الخصوم المتداولة األخرى
  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  ١ ٠٨٧ ٥٥٧ ٣٠٨  ١٥- ٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١ ٥٨٥ ٤٩٨ ٨٠٨  ١ ٦٨١ ٣٤٤ ٦٣٧    مجموع الخصوم المتداولة
        الخصوم غير المتداولة

  ١٩ ٨١٤ ٢٧٧  ٢١ ٦٧١ ٢٢٩  ١٦- ٤  االقتراض الطويل األجل
  ٩٣٩ ١١٧ ٤٢٧  ٩٣٧ ٧٠٦ ٣٧٤  ١٢- ٤  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  ١٣- ٤  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ١ ٣٠٥ ٤٤٤ ١٨١  ١ ٢٤١ ٦٦٧ ٥٧٢    مجموع الخصوم غير المتداولة

  ٢ ٨٩٠ ٩٤٢ ٩٨٩  ٢ ٩٢٣ ٠١٢ ٢٠٩    مجموع الخصوم
        صافي األصول/ األسهم
  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  ٧٥ ٢٨٠ ٦٢٩    الميزانية العادية

  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠  ٢ ٣٥٣ ٧٠٨ ١١٧    الصناديق الطوعية
  )٧٢٢ ٣١٩ ٦٢٨(  )٦٦٧ ٣٢٤ ٥٤٣(    صناديق الدول األعضاء وغيرها

  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤  ٨٥ ٨٥٥ ٧٧٢    الصناديق االئتمانية
  ١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦  ١ ٨٤٧ ٥١٩ ٩٧٥    مجموع صافي األصول/ األسهم

  ٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥  ٤ ٧٧٠ ٥٣٢ ١٨٤    مجموع الخصوم وصافي األصول/ األسهم

  السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.ب المعني يشكل الفرع
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  منظمة الصحة العالمية
  الثاني: بيان األداء الماليالبيان 

  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  

كانون األول/  ٣١  المالحظات  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  (إعادة بيان)

      ١- ٥  اإليرادات
  ٤٧٦ ٣٠٦ ٦٧١  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨    اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  ٢ ٠١٦ ٤٧٥ ٦٠٢  ٢ ٠٥١ ٩١٠ ٧٦٠    المساهمات الطوعية
  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤  ٥٠ ٢٦٩ ١٣٥    المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

  ٣٤ ٤١٣ ٠١٦  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣    المشتريات المستردة القيمة
  ٢٦ ٥٢٧ ٣٨٦  ١٥ ٦٢٢ ٥٦٨    إيرادات التشغيل األخرى

  ٧ ٨٤٠ ٠٩٥  ٦ ٧٨٠ ٨٥٨    اإليرادات المالية
  ٢ ٦٠٥ ٣٩٠ ٧١٤  ٢ ٦٢٩ ٣٩٢ ٢٣٢    مجموع اإليرادات

      ٢- ٥  المصروفات
  ٨٩٠ ٥٥٧ ٣٥٢  ٨٦٧ ٥١٨ ٢٥٣    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٢٠٠ ٢٦٠ ٠٩٩  ٢٢٥ ٢٩٣ ٠٥٣    اإلمدادات والمواد الطبية
  ٤٥٦ ١٦١ ٢٠٢  ٥٦٥ ٨٨٦ ٨٥٦    الخدمات التعاقدية

  ٢٨٢ ٣١٩ ١١٧  ٢٥٨ ٥٠٨ ٧٢٦    التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٧٤ ٥١٩ ٤٨٥  ١٩٣ ٧١٦ ٩٣٠    السفر

  ٢٠٦ ٩٠٣ ٩٧٠  ١٥٥ ٧٣٤ ٣٣٤    مصروفات التشغيل العامة
  ٣٩ ١٧١ ٥٦٦  ٤٧ ٨٢٨ ٢٦٠    المعدات والمركبات واألثاث

  استهالك األصول المادية واستهالك األصول 
  غير الملموسة   

  
٢ ٠٧٩ ٠٣٦  ٢ ١٠٤ ٤٠١  

  ٢ ٢٥١ ٩٧١ ٨٢٧  ٢ ٣١٦ ٥٩٠ ٨١٣    مجموع المصروفات
  ٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  ٣١٢ ٨٠١ ٤١٩    مجموع الفائض خالل السنة

  
  السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.ب المعنيالفرع  يشكل
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  منظمة الصحة العالمية
  األسهم البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول/

  ٢٠١٤ديسمبر كانون األول/ ٣١المنتهية في في السنة 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

 كانون األول/ ٣١  المالحظات  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر

(العجز) في  الفائض/
  ٢٠١٤ عام

يناير  كانون الثاني/ ١
٢٠١٤  

          الصندوق العام
  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  )١٣ ٤١٥ ٣٣١(  ٧٥ ٢٨٠ ٦٢٩  ١- ٦  الميزانية العادية
          الصناديق الطوعية

  ٢٢٥ ٧٢٠ ٠٤٢  ٣١ ٢٣٠ ٠٠٢  ٢٥٦ ٩٥٠ ٠٤٤    صندوق المساهمات الطوعية األساسي
  ١ ٠٨٦ ٧٥٧ ٠٣٢  ٧٧ ١١٧ ٢٤٥  ١ ١٦٣ ٨٧٤ ٢٧٧    صندوق المساهمات الطوعية المحدد

 الخاص الصندوق االستئماني للبرنامج
 أمراض مجال في والتدريب للبحوث
  ٢١ ٨٨٠ ٢٩٤  ٩ ٧٠٥ ٢١٦  ٣١ ٥٨٥ ٥١٠    ١المدارية المناطق

الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص 
للبحوث والتطوير والتدريب على 

  ٣٣ ٩١٤ ٦١٨  ٦ ٠٣٩ ٣٨٩  ٣٩ ٩٥٤ ٠٠٧    ٢البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  ٥٢ ٢٤٤ ٠٢١  )٥٢ ٢٤٤ ٠٢١(  -  ٦- ٦  صندوق الشراكة لدحر السل

صندوق البرامج الخاصة والترتيبات 
  ٣٤٦ ٧٧٥ ٩١٤  )٣ ٠٣٢ ٩٥٩(  ٣٤٣ ٧٤٢ ٩٥٥    التعاونية

الحساب الخاص لصندوق تكاليف 
  ١٩٣ ٨٢٢ ٧٥٧  ٧٠ ٦١٧ ٩٥٠  ٢٦٤ ٤٤٠ ٧٠٧  ٢- ٦  الخدمات

  ٧٣ ٤١٥ ٦٦٢  ١٧٩ ٧٤٤ ٩٥٥  ٢٥٣ ١٦٠ ٦١٧    صندوق التصدي للفاشيات واألزمات
  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠  ٣١٩ ١٧٧ ٧٧٧  ٢ ٣٥٣ ٧٠٨ ١١٧    مجموع الصناديق الطوعية

  ٢ ١٢٣ ٢٢٦ ٣٠٠  ٣٠٥ ٧٦٢ ٤٤٦  ٢ ٤٢٨ ٩٨٨ ٧٤٦    مجموع الصندوق العام
          صناديق الدول األعضاء وغيرها

          
  ١٠٤ ٥٧٢ ٨٤١  )١٩ ٨٠٧ ٠٤٥(  ٨٤ ٧٦٥ ٧٩٦    الصندوق المشترك

  ٨ ٩٩١ ٢٦٤  )٨٩١ ٥٩٤(  ٨ ٠٩٩ ٦٧٠  ٣- ٦  المشاريعصندوق 
  )٨٣٥ ٨٨٣ ٧٣٣(  ٧٥ ٦٩٣ ٧٢٤  )٧٦٠ ١٩٠ ٠٠٩(  ٤- ٦  األغراض الخاصة صندوق

  )٧٢٢ ٣١٩ ٦٢٨(  ٥٤ ٩٩٥ ٠٨٥  )٦٦٧ ٣٢٤ ٥٤٣(    األعضاء وغيرهاصناديق الدول مجموع 
  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤  )٤٧ ٩٥٦ ١١٢(  ٨٥ ٨٥٥ ٧٧٢  ٥- ٦  الصندوق االئتماني

  ١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦  ٣١٢ ٨٠١ ٤١٩  ١ ٨٤٧ ٥١٩ ٩٧٥    األسهم مجموع صافي األصول/
  

  من البيانات المالية.السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا الفرع المعني بيشكل 
  

                                    
 األمم وبرنامج فيبين اليونيس المشترك المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص للبرنامج الصندوق االستئماني    ١

  .العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة
للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجـال اإلنجـاب البشـري المشـترك بـين برنـامج  االستئمانيالصندوق     ٢

  .ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان
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 منظمة الصحة العالمية
  البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

كانون األول/  ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  (إعادة بيان)
      من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية المتأتية 

  ٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  ٣١٢ ٨٠١ ٤١٩  مجموع الفائض خالل السنة
  ٢ ٠٧٩ ٠٣٦  ٢ ١٠٤ ٤٠١  استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة

  ٥ ٨١١ ٦٩٥  ٢٩ ٥٠٦ ٩٨٠  خسائر (أرباح) االستثمارات غير المحققة
  )٢ ٢٩٣ ٦٢٢(  ٢ ٤٦٢ ٨٢٨  المحققةخسائر (أرباح) إعادة تقييم االقتراض الطويل األجل غير 

  )٤٠ ٤٦٦ ٠٨٥(  )٩٧ ٧١٦ ٠٠٤(  (الزيادة)/االنخفاض في الحسابات المدينة الجارية
  ٩١٤ ٥٧٧  ٩٠٢ ٩٧٢  (الزيادة)/االنخفاض في المبالغ المستحقة للموظفين

  ١٦ ٤٨٩ ٩٤٥  ٧٠٦ ٩٧٣  (الزيادة)/االنخفاض في المخزونات
  )١ ٨٤٥ ٩١٨(  ٣ ٠٧١ ٨٣٨  المدفوعة مقدماً (الزيادة)/االنخفاض في المبالغ 

  ١٢ ١٩١ ٤٧٢  -  (الزيادة)/االنخفاض في األصول المتداولة األخرى
  )١٣٦ ٢٣٥ ٣٤١(  ٦٤ ٢٢٢ ٥٠٨  (الزيادة)/االنخفاض في الحسابات المدينة غير الجارية

  )٦ ٢٤٠ ٦٥٨(  )١٨ ٣٨٤ ٦٥٤(  االشتراكات المحصلة مقدماً الزيادة/(االنخفاض) في 
  ٤ ٧٣٥ ٠٣٦  ١ ٨٥٩ ٢٠٥  الزيادة/(االنخفاض) في الحسابات الدائنة

  )٢ ٠٤٢ ٢٣٤(  )٥٤٧ ٩٨٧(  الزيادة/(االنخفاض) في المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  )١ ٥٨٧ ٠١٣(  )١٤ ٣٢٥ ٧٤١(  الزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات الموظفين الجارية

  ٢٥ ٣٧٩ ٠٥٧  ٢٤ ٤٢٧ ٨٠٥  الزيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلة
  ١٨ ٠٢٥ ٢٦٨  )١٦ ٧٥٣ ٦٢٣(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى

  )٨ ١٠٩ ٨١٩(  ١٠٥ ٨٥٦ ٩٨٩  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ٢٧ ٥٨٥ ٢٩٦  )١ ٤١١ ٠٥٣(  الزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ١٣٦ ٢٣٥ ٣٤١  )٦٤ ٢٢٢ ٥٠٨(  الزيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ٤٠٤ ٠٤٤ ٩٢٠  ٣٣٤ ٥٦٢ ٣٤٨  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
  )٦٠٦ ٥٥٠ ١١٨(  )٤١٩ ٣١٢ ٦٣٠(  (الزيادة)/االنخفاض في االستثمارات القصيرة األجل
  ١٨٣ ٣٢٧ ١٠٤  ١٣ ١٦٧ ٨٦٢  (الزيادة)/االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل

  ٣٣٥ ٦١٩  )٢ ٥٥٦ ٥٧٩(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المالية
  -  )٤ ٣٧٩ ٤٦٢(  والمعدات والمنشآت الممتلكاتالزيادة/ (االنخفاض) في 

  -  )٢ ٨٢٥ ٣٦٩(  الملموسة(الزيادة)/ االنخفاض في األصول غير 
  )٤٢٢ ٨٨٧ ٣٩٥(  )٤١٥ ٩٠٦ ١٧٨(  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

      التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
  )٦٧٤ ١٨٣(  )٦٠٥ ٨٧٦(  الزيادة/(االنخفاض) في االقتراض الطويل األجل

  )٦٧٤ ١٨٣(  )٦٠٥ ٨٧٦(  التمويلصافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة 
  )١٩ ٥١٦ ٦٥٨(  )٨١ ٩٤٩ ٧٠٦(  النقدية والمكافئات النقدية صافي الزيادة/(االنخفاض) في

  ٧٣٤ ٣٥٨ ٤١٦  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  النقدية والمكافئات النقدية في بداية السنة

  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  ٦٣٢ ٨٩٢ ٠٥٢  النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة
  السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.ب المعنيالفرع يشكل 
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية

  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

الميزانية البرمجية للفترة   الوصف
٢٠١٥-٢٠١٤  

في عام  المصروفات 
٢٠١٤  

  الفرق بين 
الميزانية البرمجية 
  والمصروفات

التنفيذ 
) ٪ (  

          الفئات
  ٣٩  ٥١٤ ١٣٣ ٩٧٠  ٣٢٦ ٦٦٦ ٠٣٠  ٨٤٠ ٨٠٠ ٠٠٠  األمراض السارية  - ١
  ٣٣  ٢١١ ٥٤٢ ٨٦٤  ١٠٦ ٣٥٧ ١٣٦  ٣١٧ ٩٠٠ ٠٠٠  األمراض غير السارية - ٢
  ٣٩  ٢٣٦ ٦٤٢ ٨٥٩  ١٥١ ٨٥٧ ١٤١  ٣٨٨ ٥٠٠ ٠٠٠  تعزيز الصحة طيلة العمر - ٣
  ٤١  ٣١٥ ٩٢٢ ١٤٩  ٢١٥ ١٧٧ ٨٥١  ٥٣١ ١٠٠ ٠٠٠  الُنظم الصحية - ٤
  ٤٢  ١٦٥ ٥٤١ ٤٦٦  ١٢١ ٤٥٨ ٥٣٤  ٢٨٧ ٠٠٠ ٠٠٠  التأهب والترصد واالستجابة - ٥
الخدمات المؤسسية/ الوظائف  - ٦

  ٤١  ٤٠٤ ٣١٨ ١٣٠  ٢٧٩ ٦٨١ ٨٧٠  ٦٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠  التمكينية
  ٧٤  ٢٣٨ ٣٤٤ ٦١٢  ٦٨٩ ٥٥٥ ٣٨٨  ٩٢٧ ٩٠٠ ٠٠٠  الطوارئ

  ٤٨  ٢ ٠٨٦ ٤٤٦ ٠٥٠  ١ ٨٩٠ ٧٥٣ ٩٥٠  ٣ ٩٧٧ ٢٠٠ ٠٠٠  المجموع
  

    أوجه االختالف حسب األساس
  ٨١١ ٥٠٠  التحويل إلى صندوق تكنولوجيا المعلومات

  ٩ ٥٩٥ ٦٤٨  مصروفات صندوق معادلة الضرائب
  ٣١ ٩٣٥ ١٢٦ الترتيبات الخاصة

  ٨ ٨٣٤ ١٩٦  المصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٥١ ١٧٦ ٤٧٠  مجموع أوجه االختالف حسب األساس

    أوجه االختالف حسب التوقيت
  ١٨٠ ٧٣٧ ٢١٠  مصروفات الميزانية البرمجية للفترات السابقة

  ١٨٠ ٧٣٧ ٢١٠  التوقيتمجموع أوجه االختالف حسب 
  ٢ ١٢٢ ٦٦٧ ٦٣٠  الصندوق العام –مجموع المصروفات 

    أوجه االختالف حسب الكيان
 صندوق المشاريع الصندوق المشترك و  المصروفات في

  ١٤٤ ٧٣٣ ٥٥٧  وصندوق األغراض الخاصة والصندوق االئتماني
  ٤٩ ١٨٩ ٦٢٦  خدمات شكل في/ العينية المصروفات

  ١٩٣ ٩٢٣ ١٨٣  مجموع أوجه االختالف حسب الكيان
  ٢ ٣١٦ ٥٩٠ ٨١٣  بيان األداء المالي (البيان الثاني) المصروفات فيمجموع 

  
    السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.ب الفرع المعنييشكل 
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  مالحظات على البيانات الماليةال
  
  أساس اإلعداد والعرض  -١
  

المعـايير المحاسـبية ( معـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـامللأعدت البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية وفقـًا 
بتكلفــة  تقيــد بالقيمــة العادلــة أوفاالســتثمارات والقــروض  أمــا .) باســتخدام أســلوب التكلفــة التاريخيــة (الفعليــة)الدوليــة

مســألة  المعــايير المحاســبية الدوليــة عنــدما لــم تغــطِ بــالغ المــالي المالئمــة . وطبقــت المعــايير الدوليــة لإلاالســتهالك
  معينة.

  
على أساس افتراض أن المنظمة تمـارس نشـاطها وستواصـل ممارسـة نشـاطها وتفـي وقد أعدت هذه البيانات المالية 
  .)الماليةعرض البيانات  -من المعايير المحاسبية الدولية ١(المعيار  بمهمتها في المستقبل المنظور

  
  عملة المتعامل بها وتحويل العمالت األجنبيةال
  

  وتقاريرها.معامالتها في المنظمة هو العملة التي تستخدمها الدوالر األمريكي 
  

السـائدة إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية  أجنبيةوتحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت 
 أسعار الصرف التشـغيليةت. وتحدد عند إجراء المعامالالتي تقارب أسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة 

مـــرة فـــي الشـــهر وتراجـــع فـــي منتصـــف الشـــهر إن كانـــت هنـــاك تقلبـــات ذات بـــال فـــي ســـعر صـــرف كـــل عملـــة مـــن 
  العمالت.

  
أســــعار الصـــــرف  بتطبيــــقاألمريكـــــي الــــدوالر إلــــى  أخـــــرىوتحــــّول قيمــــة األصــــول والخصـــــوم المحســــوبة بعمــــالت 

ة فــي بيــان األداء تجــ. وتقيَّــد المكاســب والخســائر النانهايــة الســنة الماليــة المعمــول بهــا فــيألمــم المتحــدة ل التشــغيلية 
  .المالي

  
بتطبيــق الــدوالر األمريكــي المحســوبة بعمــالت أخــرى إلــى حــوافظ االســتثمارات فــي  الخصــومو  األصــولوتحــول قيمــة 
  الذي يستخدمه أمين االستثمارات في نهاية الشهر.سعر اإلقفال 

  
  واستخدام التقييمات والتقديرات األهمية المادية

  
هـــــي مفهـــــوم محـــــوري فـــــي البيانـــــات الماليـــــة للمنظمـــــة. فعمليـــــة المنظمـــــة الســـــتعراض األهميـــــة  ١األهميـــــة الماديـــــة

خـــص األهميـــة الماديـــة للمعلومـــات المحاســـبية عبـــارة عـــن أســـلوب منهجـــي لتحديـــد القـــرارات المتخـــذة فيمـــا ي الماديـــة
وتـرد فـي البيانـات الماليـة  الشاملة لعدد من المجاالت المحاسبية وتحليلهـا وتقييمهـا واعتمادهـا واستعراضـها الـدوري.

مبالغ مبنية على تقييمات اإلدارة وتقديراتها وافتراضاتها. وتبين التغيرات في التقديرات في الفترة التي تصبح معلومة 
  خاللها.

  
  
  
  

                                    
ة فـــي حــــال احتمـــال تأثيرهـــا علــــى أســـاس فــــردي تكـــون أوجـــه اإلغفــــال أو الخطـــأ فـــي بنــــود البيانـــات ذات أهميــــة ماديـــ    ١
 جماعي في قرارات المستخدمين أو تقديراتهم المستندة إلى البيانات المالية.  أو
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  البيانات المالية
  

  من المعايير المحاسبية الدولية على النحو التالي: ١أعدت مجموعة كاملة من البيانات المالية وفقًا للمعيار 
  

 بيان الوضع المالي؛ 
  بيان األداء المالي؛ 
 بيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم؛ 
 بيان التدفقات النقدية؛ 
  الفعلية؛بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ 
 توضـيحًا للقاعـدة التـي وضـعت البيانـات وُتعـرض علـى  المالحظات على البيانات المالية التـي تشـمل

  ومعلومات وجيهة أخرى. ،ملخصًا للسياسات المحاسبية المهمةأساسها، و 
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  سياسات محاسبية مهمة  -٢
  
  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٢
  

النقديـة تحـت الطلـب والنقديـة المودعـة فـي المصـارف تتـألف مـن بالقيمـة االسـمية و  النقدية والمكافئات النقديـةتحفظ 
واألذونـات والسـندات القصـيرة األجـل. وتـدرج  صـناديق األسـواق النقديـةواألوراق التجاريـة و والودائع بضمان إضافي 

النقديـة والمكافئـات في  أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراءذات مواعيد االستحقاق لمدة ثالثة أشهر  االستثماراتجميع 
 خـارجيون مـديرونالتـي يـديرها  االسـتثمارات فـي حـوافظالتـي تحفـظ النقديـة والمكافئـات النقديـة . ويشمل ذلـك النقدية

  معنيون باالستثمارات.
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٢
  

فـي أحكـام الصـكوك التعاقديـة وحتـى تنتهـي مـدة حقـوق تحصـيل  تقيد عندما تصـبح المنظمـة طرفـاً  الصكوك المالية
التــدفقات النقديــة مــن تلــك األصــول أو تُنقــل هــذه الحقــوق وتنقــل المنظمــة بشــكل ملحــوظ جميــع المخــاطر والمكافــآت 

أصول مالية أو خصوم مالية محددة بالقيمة العادلـة  )١(المرتبطة بالملكية. ويمكن تصنيف االستثمارات على أنها 
أو اســـتثمارات متـــوفرة  )٣(؛ محـــتفظ بهـــا حتــى تـــاريخ اســتحقاقهاأو اســتثمارات  )٢(؛ مــن خـــالل الفــائض أو العجـــز

أو ودائــع مصــرفية وحســابات مدينــة أخــرى. وتقيــد كــل عمليــات شــراء االســتثمارات وبيعهــا علــى أســاس  )٤(للبيــع؛ 
  تاريخ تداولها.

  
هــي صــكوك ماليــة  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــزاألصــول الماليــة أو الخصــوم الماليــة المحــددة 

تعــين مــن جانــب الكيــان المعنــي لــدى أو  )٢(؛ ألغــراض التــداوليحــتفظ بهــا  )١(تســتوفي أحــد الشــرطين التــاليين: 
  .القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزالتقييد األولي على أنها صكوك محددة ب

  
الفئــة بالقيمــة العادلــة وتحســب أي مكاســب أو خســائر تنشــأ عــن التغيــرات فــي  وتقــاس الصــكوك الماليــة ضــمن هــذه

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز وتدرج في بيان األداء المالي في الفتـرة التـي تنشـأ فيهـا. وتصـنف جميـع 
ا صــكوك علــى أنهــاآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت أو الخيــارات العقــود و عقــود المقايضــة مثــل  صــكوك المشــتقات

عــدا الصــكوك المعينــة والفعليــة للتحــوط مــن مخــاطر تقلــب أســعار الصــرف حســبما ظ بهــا ألغــراض التــداول مامحــتف
وتصــنف األصــول  .(األدوات الماليــة: اإلثبــات وتقــدير القيمــة) مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ٢٩يحــدده المعيــار 

العجـز كأصـول  األولـي بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أوالمالية في الحوافظ المـدارة خارجيـًا المعينـة عنـد القيـد 
متداولة أو غير متداولة تبعًا لألفق الزمني لألغراض االستثمارية لكل حافظة. فإذا كان هذا األفق يبلغ سـنة واحـدة 
أو أقــل فــإن األصــول المــذكورة ُتصــنف كأصــول متداولــة، أمــا إذا زاد األفــق عــن ســنة فإنهــا تصــنف كأصــول غيــر 

  متداولة. 
  

هـي أصـول ماليــة غيـر مشـتقة تنطـوي علـى مـدفوعات ثابتــة أو  تـاريخ اسـتحقاقهاالمحـتفظ بهـا حتــى االسـتثمارات 
قابلــة للتحديــد وتكــون مواعيــد اســتحقاقها ثابتــة وتعتــزم المنظمــة االحتفــاظ بهــا حتــى تــاريخ اســتحقاقها وتتمتــع بالقــدرة 

تقيــد إيــرادات ســعر علــى ذلــك. وتحــدد هــذه االســتثمارات بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي و 
  الفائدة على أساس المردود الفعلي في بيان األداء المالي.

  
هي استثمارات تصنف على هذا النحو عندما ال تعينها المنظمة كاستثمارات يحتفظ بها  االستثمارات المتوفرة للبيع

العادلـة (بمـا فـي ذلـك تكـاليف  ألغراض التداول أو حتى تاريخ استحقاقها. وتحدد االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمـة
األسـهم. وتقيـد  المعامالت التي تنسب مباشرة إلى شراء األصول المالية) وتقيد تغيرات القيمة فـي صـافي األصـول/
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رســوم انخفــاض القيمــة وأســعار الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي فــي بيــان األداء المــالي. ولــم 
  .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١متوفرة للبيع محتفظ بها في المنظمة في  تكن هناك أي أصول مالية

  
هي أصول مالية غير مشـتقة منطويـة علـى مـدفوعات ثابتـة أو قابلـة الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى 

ة وحصـص األربـاح المتصلة بالفائد اإليرادات المتراكمةللتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. وتدرج في هذه الفئة 
والمبـــالغ النقديـــة المســـتحقة التـــي تحّصـــل مـــن االســـتثمارات. وتحـــدد الودائـــع المصـــرفية والحســـابات المدينـــة األخـــرى 
بتكلفــة االســتهالك التــي تحســب باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي ويطــرح منهــا أي انخفــاض فــي القيمــة. وتقيــد 

ائدة الفعلي باسـتثناء الحسـابات المدينـة القصـيرة األجـل التـي يكـون تقييـد إيرادات سعر الفائدة باالستناد إلى سعر الف
  الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي بال.

  
المتصــلة باالســتثمارات وتقيــد فــي البدايــة بالقيمــة  الحســابات الدائنــة واالســتحقاقاتتشــمل  الخصــوم الماليــة األخــرى

ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثناء الخصــوم القصــيرة األجــل التــي  العادلــة ثــم تقــاس بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة
  يكون تقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي بال.

  
  الحسابات المدينة  ٣-٢
  

الحسـابات المدينــة هـي أصــول ماليـة غيــر مشـتقة منطويــة علــى مـدفوعات ثابتــة أو قابلـة للتحديــد وغيـر متداولــة فــي 
شــهرًا مــن تــاريخ التبليــغ فــي  ١٢الجاريــة هــي مبــالغ مســتحقة التحصــيل فــي حــدود ســوق نشــطة. والحســابات المدينــة 

شهرًا من تاريخ التبليغ عـن  ١٢حين أن الحسابات المدينة غير الجارية هي مبالغ مستحقة التحصيل منذ أكثر من 
  البيانات المالية.

  
اتفـــاق ملـــزم بـــين  ع المحـــددة فـــيشـــروط الـــدف علـــى ءً بنـــا حســـابات المســـاهمات الطوعيـــة المســـتحقة التحصـــيلوتقيـــد 

وحينمــا ال تكــون هنــاك مثــل هــذه الشــروط فــإن المبلــغ الكامــل المســتحق التحصــيل يقيــد المنظمــة والجهــة المســاهمة. 
ــًا.  أمــا حســابات االشــتراكات المقــدرة المســتحقة التحصــيل فتقيــد ســنويًا فــي بدايــة الســنة علــى أنــه واجــب األداء حالي

درة التــي تعتمــدها جمعيــة الصــحة. وتســجل الحســابات المدينــة بصــافي قيمتهــا القابلــة فــي حــال االشــتراكات المقــ كمــا
  للتحقيق المقدرة وال تخصم إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي بال.

  
عندما يكون هناك خطر احتمـال انخفـاض  في تحصيلها للحسابات المدينة المشكوكوتقيد االعتمادات المخصصة 
لتغيرات في االعتمـادات المخصصـة للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها فـي قيمة الحسابات المدينة. وتقيد ا

  بيان األداء المالي.
  
  المخزونات  ٤-٢
  

مخزونــات عــن القــّيم تو كجــزء مــن مخزوناتهــا.  األدويــة واللقاحــات واإلمــدادات اإلنســانية والمنشــوراتتقيــد المنظمــة 
تجرى عملية . معدل التكلفة المرجحقابلة للتحقيق باستخدام صافي القيمة ال )٢(للتكلفة أو  )١(طريق أدنى مستوى 

الحصـــر المـــادي للمخـــزون مـــرة ســـنويًا. وُتحـــدد رســـوم التغليـــف والشـــحن والتـــأمين باالســـتناد إلـــى القيمـــة اإلجماليـــة 
  المخزونات وٕاضافتها على قيمة المخزونات. تمشتريال
  

(أي المخزونــات المتبــرع بهــا فــي شــكل مســاهمات  التبــادلقائمــة علــى غيــر معــامالت وعنــد اقتنــاء المخزونــات عبــر 
  عينية) تحدد قيمة المخزونات باإلشارة إلى القيمة العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائها.

  
  وفي حال بيع المخزونات أو تبادلها أو توزيعها، تقيد قيمتها الدفترية في المصروفات.
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  والودائع المبالغ المدفوعة مقدماً   ٥-٢
  

أمــا  الخــدمات.أو الســلع الحصــول علــى الخــدمات قبــل أو الســلع  مــورديل تــدفعهــي مبــالغ  المبــالغ المدفوعــة مقــدماً 
بســـعر  المبـــالغ المدفوعــة مقـــدماً و وتقيـــد الودائــع  .أمـــاكن العمــل إيجـــارمبــالغ مدفوعـــة فــي شـــكل كفالــة الودائــع فهـــي 

  التكلفة. 
  
  الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٦-٢
  

دوالر أمريكــي كأصــول غيــر جاريــة فــي بيــان  ٥٠٠٠تقيــد الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات التــي تربــو قيمتهــا علــى 
الوضع المالي. وتحدد قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية وتطرح منها تكلفة االستهالك المتراكم 

المقتنــاة عبــر معــامالت غيــر قائمــة  لمنشــآت والمعــداتالممتلكــات واوتقيــد وأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. 
  وتعتبر المنظمة كل األصول من هذا القبيل أصوًال غير مولدة للنقد. على التبادل بالقيمة العادلة عند اقتنائها.

  
باســتثناء األراضــي التــي  الثابتــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتــاجيويحســب اســتهالك هــذه األصــول علــى أســاس النســبة 

تخضع لالستهالك. وتستعرض الممتلكات والمنشآت والمعدات سنويًا من حيث انخفاض قيمتها لضـمان تواصـل  ال
العمـر اإلنتـاجي المقـدر لفئـات األصـول المكونـة مـن  فـي الجـدول أدنـاهاعتبار قيمتها الدفترية قابلة لالسترداد. ويرد 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات.
 

 فئة األصول نوات)العمر اإلنتاجي المقدر (بالس
 األراضي ال ينطبق
 الدائمة –المباني  ٦٠
  المتنقلة –المباني  ٥
 التجهيزات الثابتة واللوازماألثاث و  ٥
 المركبات والنقل ٥
 المعدات المكتبية ٣
 معدات االتصاالت ٣
 المعدات السمعية والبصرية ٣
 المعدات الحاسوبية ٣
 المعدات الشبكية ٣
 األمنمعدات  ٣
 المعدات األخرى ٣

  
وُترسمل التحسينات على مدى العمر الباقي لألصول حينما تؤدي هذه التحسينات إلى إطالـة العمـر اإلنتـاجي لهـذه 
األصول. وسُتستهلك القيمة المتبقية لألصـول وتكلفـة تحسـينها علـى مـدى العمـر اإلنتـاجي المعـدَّل (العمـر البـاقي). 

  العام التي تم فيها تكبد تلك التكاليف. مصروفات وُتحمَّل تكاليف عمليات اإلصالح والصيانة العادية على
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التقييــد األولــي للممتلكــات والمنشــآت والمعــدات التــي تــم شــراؤها أو التبــرع بهــا قبــل  علــى أحكــام انتقاليــةوقــد طبقــت 
فئـات  ُقيدتو . ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١، وسوف تستمر هذه األحكام حتى ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

كـانون  ٣١حتـى  ٢٠١٢ينـاير  كـانون الثـاني/ ١ المكونة من األراضي والمباني حسب الموقـع اعتبـارًا مـناألصول 
  . ٢٠١٤األول/ ديسمبر 

  
حسبت نفقة أصول أخرى في شكل ممتلكات ومنشآت ومعدات تم شـراؤها ووفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية فقد 

  . ٢٠١٤ول في عام في تاريخ شرائها ولم تقيد كأص ٢٠١٤ خالل عام
  
  األصول غير الملموسة  ٧-٢
  

دوالر أمريكــي بالتكلفــة  ١٠٠ ٠٠٠تحــدد األصــول غيــر الملموســة التــي تفــوق قيمــة العتبــة المحــددة مســبقًا والبالغــة 
التاريخيــة وتطــرح منهــا تكلفــة االســتهالك المتــراكم وأي خســائر ناتجــة عــن انخفــاض القيمــة. ويحســب اســتهالك هــذه 

 ويبلـغ. الثابتـةالمقـدر باسـتخدام طريقـة حسـاب االسـتهالك علـى أسـاس النسـبة  عمرها اإلنتـاجي على مدىاألصول 
  ."للبرمجيات المشتراة من جهات خارجية" ستة أعوامالعمر اإلنتاجي المقدر 

  
ويفتــرض أن أصــول المنظمــة غيــر الملموســة هــي أصــول ذات قيمــة متبقيــة صــفرية ألن األصــول غيــر الملموســة 

وبعــض  نقــل فــي نهايــة عمرهــا اإلنتــاجي. وتســتعرض هــذه األصــول ســنويًا مــن حيــث انخفــاض قيمتهــا.تبــاع أو ت ال
  األصول غير الملموسة قد يكون عمرها اإلنتاجي أقصر.

  
  اإليجارعقود   ٨-٢
  

عقد اإليجار هو اتفاق يمنح المؤجِّر بموجبه المستأجر (المنظمة) الحق في استخدام أصل لفترة زمنية متفـق عليهـا 
ابل دفع مبلـغ أو سلسـلة مـن المبـالغ. ويسـتعرض كـل عقـد إيجـار لتحديـد مـا إذا كـان يعـد عقـدًا ماليـًا أو تشـغيليًا. مق

  على ذلك. ءً وتجرى عمليات القيد واإلفصاح المحاسبية الالزمة بنا
  

رة، تقيــد إيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية فــي ا إليــرادات علــى وعنـدما تكــون المنظمــة هــي الجهــة المــؤجِّ
أســاس النســبة الثابتــة طــوال مــدة عقــود اإليجــار بينمــا تقيــد جميــع التكــاليف المرتبطــة باألصــل والمتكبــدة لتحصــيل 

  إيرادات عقود اإليجار بما فيها تكلفة االستهالك في المصروفات.
  
  االشتراكات المحّصلة مقدماً   ٩-٢
  

هي اشتراكات تحصل مسبقًا من المبالغ المعنية المسـتحقة للمنظمـة بنـاء علـى اتفاقـات  االشتراكات المحّصلة مقدماً 
ملزمــة قانونــًا مبرمــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فيهــا التــي تضــم الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 

  العامة والخاصة.
  
  والخصوم المتراكمة الحسابات الدائنة  ١٠-٢
  

خصـوم ماليـة مرتبطـة بسـلع أو خـدمات حصـلت عليهـا المنظمـة دون تسـديد المبـالغ الخاصـة الحسابات الدائنة هي 
  .بعد بها
  

والخصـــوم المتراكمـــة هـــي خصـــوم ماليـــة مرتبطـــة بســـلع أو خـــدمات حصـــلت عليهـــا المنظمـــة دون أن تســـدَّد المبـــالغ 
  الخاصة بها وتقدَّم الفواتير الناشئة عنها إلى المنظمة.

  
  ة والخصوم المتراكمة بسعر التكلفة إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي بال.وتقيد الحسابات الدائن

  



  A68/38  ٦٨/٣٨ج

34 

  استحقاقات الموظفين  ١١-٢
  

  تقيد المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية:
  

شهرًا من تاريخ انتهـاء الفتـرة  ١٢استحقاقات الموظفين القصيرة األجل المستحقة بالكامل في غضون   •
 الموظفون خاللها الخدمات ذات الصلةالمحاسبية التي يقدم 

 االستحقاقات الممنوحة بعد التعيين  •
 استحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل  •
  مدفوعات نهاية الخدمة  •

  
الـــذي أنشـــأته  الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدةوالمنظمـــة هـــي عضـــو مشـــترك فـــي 

ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ـــديم اســـتحقاقات التقاعـــد والوفـــاة والعجـــز ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن اســـتحقاقات إلـــى  الجمعي لتق
المـوظفين. وصـندوق المعاشــات التقاعديـة هـو عبــارة عـن خطــة ممولـة يشـارك فيهــا العديـد مـن أربــاب العمـل وتــوفر 

للوكـــاالت المتخصصــة وألي منظمـــة  صــندوق المعاشـــات التقاعديــةاســتحقاقات محـــددة. ويفــتح بـــاب العضــوية فـــي 
وسـائر شـروط الخدمـة فـي األمـم المتحـدة  نظام الموحد للمرتبات والبدالتدولية وحكومية دولية أخرى مشاركة في ال

  .للصندوق النظام األساسي(ب) من ٣والوكاالت المتخصصة وفقًا لما تنص عليه المادة 
  

مرتبطــة بــالموظفين الحـاليين والســابقين فــي منظمــات أخــرى وتعـرض الخطــة المنظمــات المشــتركة لمخـاطر اكتواريــة 
مشتركة في الصندوق ممـا يفضـي إلـى عـدم وجـود أي أسـاس متسـق وموثـوق بـه لتوزيـع االلتزامـات وأصـول الخطـة 
والتكاليف على كل منظمة من المنظمات المشـتركة فـي الخطـة. والمنظمـة وصـندوق المعاشـات التقاعديـة ليسـا فـي 

وأصـول الخطـة والتكـاليف  التزامـات االسـتحقاقات المحـددةتحديـد حصـة المنظمـة المتناسـبة مـن وضع يمكنهمـا مـن 
وينطبـــق ذلـــك أيضـــًا علـــى المنظمـــات األخـــرى المرتبطـــة بالخطـــة بقـــدر كـــاف مـــن الموثوقيـــة ألغـــراض المحاســـبة. 

شــتراكات محــددة خطــة اكولهــذا الســبب، اعتبــرت المنظمــة هــذه الخطــة المشــاركة فــي صــندوق المعاشــات التقاعديــة. 
. وتقيـد اشــتراكات المنظمـة فــي (منـافع المــوظفين) مــن المعـايير المحاســبية الدوليـة ٢٥تمشـيًا مـع متطلبــات المعيـار 

  .(انظر البيان الثاني) الخطة خالل الفترة المالية كمصروفات في بيان األداء المالي
  
  االعتمادات والخصوم المحتملة  ١٢-٢
  

عنــدما يقــع علــى المنظمــة التــزام آنــي قــانوني أو حكمــي  يةللخصــوم والرســوم المســتقبلتقيــد االعتمــادات المخصصــة 
  بهذا االلتزام.األمر من المنظمة الوفاء  يتطلبويحتمل أن  أحداث سابقةناتج عن 

  
ويفصح عن التزامـات أخـرى ال تفـي بمعـايير تقييـد الخصـوم كخصـوم محتملـة ضـمن المالحظـات علـى البيانـات 

نتيجــة لظهــور أو عــدم ظهــور حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر إال يثبــت وجودهــا  الالماليــة عنــدما 
  المؤكدة التي ال تتحكم المنظمة فيها تحكمًا تامًا.

  
  األصول المحتملة  ١٣-٢
  

أو الخـدمات المحتملـة  و/ للفوائـد االقتصـاديةيفصح عن األصول المحتملة عنـدما يفضـي حـدث إلـى تـدفق محتمـل 
  علومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة.وتتوفر م
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  اإليرادات المؤجلة  ١٤-٢
  

تتــــأتى اإليــــرادات المؤجلــــة مــــن اتفاقــــات ملزمــــة قانونــــًا مبرمــــة بــــين المنظمــــة والجهــــات المســــاهمة فيهــــا التــــي تضــــم 
  هذه اإليرادات في الحالتين التاليتين:الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة. وتقيد 

  
 عند تأكيد اتفاق تعاقدي خطيًا من قبل المنظمة والجهة المساهمة على السواء؛  •
  عند تخصيص األموال واستحقاقها في فترة زمنية في المستقبل.  •

  
  .معامالت قائمة على التبادلمنبثقة عن السلف الوتشمل اإليرادات المؤجلة أيضًا 

  
اإليرادات المؤجلة باعتبارها إيرادات غير جارية إذا كانـت اإليـرادات مسـتحقة بعـد سـنة واحـدة أو أكثـر مـن وتعرض 

  تاريخ التبليغ.
  
  اإليرادات  ١٥-٢
  

أو الخــدمات المحتملـة المحصــلة والمســتحقة التحصــيل  تتكـون اإليــرادات مــن إجمــالي تـدفقات الفوائــد االقتصــادية و/
األسهم. وتقيد المنظمـة اإليـرادات تبعـًا للمعيـارين  زيادة في صافي األصول/ وتمثل من جانب المنظمة خالل السنة

(اإليرادات المتأتية من المعـامالت غيـر  ٢٣(اإليرادات المتأتية من المعامالت القائمة على التبادل) و ٩المعتمدين 
  القائمة على التبادل) من المعايير المحاسبية الدولية.

  
  سية إليرادات المنظمة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:وتشمل المصادر الرئي

  
  اإليرادات غير التبادلية

  
 تسجل اإليرادات من اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة سنويًا  شتراكات المقدرة.اال

  في مطلع السنة وفقًا لالشتراكات المقدرة التي تعتمدها جمعية الصحة.
 .تسجل اإليرادات من المسـاهمات الطوعيـة لـدى إبـرام اتفـاق ملـزم بـين المنظمـة  المساهمات الطوعية

في االتفاقات، ال تتحكم المنظمة في الموارد وال  مرهونة بشرطوحيثما توجد أحكام والجهة المساهمة. 
ــلتســجل اإليــرادات والمبــالغ المســتحقة التحصــيل حتــى  وحينمــا ال تكــون هنــاك المبــالغ النقديــة.  ُتحصَّ

ط دفــــع محــــددة مــــن جانــــب الجهــــة المســــاهمة أو عنـــدما تكــــون هــــذه الشــــروط فــــي إطــــار الســــنة شـــرو 
وحيثما تنص شروط الدفع على الـدفع بعـد نهايـة . .راهنةفي الفترة ال المحاسبية الجارية تقيد اإليرادات

  العام، يسجل المبلغ بصفته إيرادات مؤجلة. 
 .المســاهمات العينيــة وفــي شــكل خــدمات   المنظمــة تســجل المســاهمات العينيــة وفــي شــكل خــدمات

باالسـتناد إلـى االتفـاق المبـرم بـين الحصـول عليهـا بمبلغ يساوي قيمتها السوقية العادلـة المحـددة وقـت 
وُيسـجل المنظمة والجهة المساهمة وعند تأكيد مركز الميزانيـة المسـتفيد أنـه تلقـى السـلع أو الخـدمات. 

المسـاهمات العينيـة أو فـي شـكل خـدمات األخـرى  تسـجل فيهـاقيد بالمصروفات في الفترة نفسها التي 
 كإيرادات.
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  اإليرادات التبادلية
  

 .تسجل اإليرادات من المشتريات المستردة  المشتريات المستردة القيمة واالمتيازات والمبيعات الدوارة
القيمـــة باســـم الـــدول األعضـــاء أو مـــن مبيعـــات الســـلع أو الخـــدمات علـــى أســـاس االســـتحقاق بالقيمـــة 
العادلة باعتبارها محصلة أو قابلـة للتحصـيل عنـدما يحتمـل تـدفق الفوائـد االقتصـادية و/ أو الخـدمات 

  تلك الفوائد بشكل موثوق به.المحتملة في المستقبل إلى المنظمة ويمكن قياس 
  
  المصروفات  ١٦-٢
  
انخفاًض في الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة خالل فترة التبليغ فـي شـكل تـدفقات  بأنها المصروفات عرَّفتُ 

األسـهم. وتقيـد المنظمـة  إلى انخفاض في صافي األصـول/ مستهلكة أو خصوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصول 
  عندما تسلَّم السلع أو تقدَّم الخدمات (مبدأ اإلنجاز) وليس عندما تسدد المبالغ النقدية أو مكافئاتها.المصروفات 

  
  المحاسبة حسب الصناديق  ١٧-٢
  

يقسـم المـوارد إلـى فئـات (أي صـناديق) لتحديـد مصـادر الصـناديق  يالمحاسبة حسب الصناديق هي أسلوب محاسب
 ستخدماإليرادات والمصروفات. ويعن تبليغ اليساعد إنشاء هذه الصناديق على ضمان تحسين و استخدامها. سبل و 

بـين المالئـم ضـمان الفصـل ل يصـندوق االئتمـانالالصندوق العام وصندوق األغراض الخاصة وصـندوق المشـاريع و 
ى االزدواجيـــة فـــي تحـــويالت بـــين الصـــناديق تـــؤدي إلـــوتســـتبعد خـــالل عمليـــة التوحيـــد أي  اإليـــرادات والمصـــروفات.

التحـويالت داخـل الصـناديق مثـل تكـاليف دعـم البـرامج داخـل الصـندوق . كمـا تسـتبعد أو المصـروفات اإليرادات و/
  العام.

  
  الصندوق العام

  
  :ما يلييشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية البرمجية ويضم 

  
 يوحــد هــذا الصــندوق اإليــرادات والمصــروفات الناشــئة عــن االشــتراكات  شــتراكات المقــدرة.الصــندوق ا

  المقدرة للدول األعضاء.
 .يوحـــد هـــذا الصـــندوق (الـــذي كـــان يـــدعى ســـابقًا صـــندوق اإليـــرادات  صـــندوق الـــدخل غيـــر المقـــدر

ة المتنوعة) كل مصادر اإليرادات المتأتية من الدول األعضاء والمختلفة عن االشتراكات المقدرة للفتـر 
  الجارية. ويحقق الصندوق إيراداته من الفوائد وٕايرادات متنوعة أخرى.

 .تخفض االشتراكات المقدرة على جميـع الـدول األعضـاء بمقـدار اإليـرادات  صندوق معادلة الضرائب
الـذي قــررت  ١٠-٢١ع  ص  جالتـي تـدرها خطـة االقتطـاع اإللزامـي مــن مرتبـات المـوظفين وفقـًا للقـرار 

بموجبه إنشاء صندوق معادلـة الضـرائب. وتحديـدًا لقيمـة تخفـيض االشـتراكات المقـدرة جمعية الصحة 
الـــذي ُيطبـــق علـــى الـــدول األعضـــاء المعنيـــة تقيـــد فـــي حســـاب صـــندوق معادلـــة الضـــرائب اإليـــرادات 
المتأتية من خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات المـوظفين وتسـجل المبـالغ المضـافة بأسـماء مختلـف 

ء بالتناســب مـــع قيمـــة االشــتراكات المقـــدرة عليهــا عـــن الثنائيـــة المعنيــة. وبالنســـبة إلـــى الــدول األعضـــا
الــدول األعضــاء التــي تفــرض ضــريبة الــدخل علــى المرتبــات التــي يقبضــها مــن المنظمــة مواطنــو هــذه 
الـــدول أو غيـــرهم ممـــن يخضـــعون لهـــذه الضـــريبة، ُتخصـــم مـــن رصـــيد خطـــة االقتطـــاع اإللزامـــي مـــن 

قيمـــــة المبلـــــغ المقـــــدر الـــــذي تجبيـــــه تلـــــك الـــــدول األعضـــــاء. وتســـــتخدم المنظمـــــة مرتبـــــات المـــــوظفين 
هــذه المبــالغ المخصــومة لتــرد إلــى المــوظفين المعنيــين قيمــة ضــريبة الــدخل التــي دفعوهــا عمــًال  بــدورها
 .١٠-٢١ع  ص  جبالقرار 
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  .اكات أنشـــئ الصـــندوق لتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة ريثمـــا ُتحصـــل االشـــتر صـــندوق رأس المـــال العامـــل
المقــدرة المتــأخرة. وتــنص المــادة الســابعة مــن الالئحــة الماليــة علــى أن تنفيــذ هــذا الجــزء مــن الميزانيــة 
الممول من االشتراكات المقدرة يمكن أن يمول من صندوق رأس المال العامل ثم باالقتراض الداخلي 

قيمـة المبـالغ المقترضـة  من احتياطي المنظمة النقدي المتـاح باسـتثناء الصـناديق االسـتئمانية. وتسـدد
مــن متــأخرات االشــتراكات المقــدرة المحصــلة بــرد أي اقتــراض داخلــي فــي المقــام األول ثــم أي مبــالغ 

 مقترضة من صندوق رأس المال العامل.
 
 .(األساسية والمحـددة والشـراكات) توحـد هـذه الصـناديق اإليـرادات والمصـروفات  الصناديق الطوعية

  .الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدماتعية وتشمل المساهمات الطو  الناشئة عن
  

  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  

  تشمل صناديق الدول األعضاء وغيرها الحسابات التالية:
  
  .يعكــس هــذا الصــندوق الحركــة فــي حســابات األصــول والخصــوم فــي المنظمــة الصــندوق المشــترك

الناتجـــة عـــن التغيـــرات الطارئـــة علـــى بنـــود مثـــل المخزونـــات واالســـتهالك والمكاســـب والخســـائر غيـــر 
 لصرف العمالت.المحققة نتيجة 

 
  .يضـــم هـــذا الصـــندوق حســـابات تـــدر إيـــرادات ذاتيـــة التمويـــل. وال يشـــمل التبليـــغ صـــندوق المشـــاريع

الخــاص بالميزانيــة البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويشــمل صــندوق 
 :المشاريع الحسابات التالية

 
 ١صندوق المبيعات الدوارة  -
 صندوق االمتيازات  -
 صندوق وثائق التأمين  -
 صندوق استئجار مواقف السيارات  -
 ٢صندوق المشتريات المستردة القيمة  -
(ارجــــع إلــــى  الخــــاص بمركــــز المــــؤتمرات العــــالمي والتــــدريب فــــي تــــونس العاصــــمةالصــــندوق   -

  )٦-٦المالحظة 
  )٦-٦ المالحظةصندوق المساهمات العينية (ارجع إلى   -

 
 الحســـابات المندرجـــة فــــي هـــذا الصـــندوق هـــي عبـــارة عـــن تحــــويالت  .صـــندوق األغـــراض الخاصـــة

الصـــندوق العـــام أو أبـــواب اعتمـــاد تفتحهـــا جمعيـــة الصـــحة. وال يشـــمل التبليـــغ الخـــاص بالميزانيـــة  مـــن
البرمجيــة اإليــرادات والمصــروفات المندرجــة فــي هــذا الصــندوق. ويضــم صــندوق األغــراض الخاصــة 

 الحسابات التالية:

 صندوق العقارات  -
                                    

ــــة واألفــــالم وأشــــرطة    ١ ــــدوارة حصــــائل بيــــع المنشــــورات وشــــهادات التطعــــيم الدولي ــــد فــــي حســــاب صــــندوق المبيعــــات ال تقيَّ
 ٨-٢٢ع  ص  ج) وغيــــر ذلــــك مــــن المــــواد اإلعالميــــة عمــــًال بقــــراري جمعيــــة الصــــحة DVDوأقــــراص الفيــــديو الرقميــــة ( الفيــــديو

  ذات الصلة. . وتخصم من حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع٩-٥٥ع  ص  جو
المعــــامالت فــــي ظــــل هــــذا الصــــندوق هــــي مــــن المعــــامالت القائمــــة علــــى التبــــادل. ويكــــافئ مجمــــوع اإليــــرادات مجمــــوع    ٢

 من رصيد صندوق في نهاية السنة. المصروفات ولذلك فليس هناك
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 صندوق األمن  -
 صندوق تكنولوجيا المعلومات  -
 الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار  -
 مدفوعات نهاية الخدمةصندوق   -
 صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات  -
 صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة  -
 صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية  -
  للموظفينصندوق التأمين الصحي   -
  )٦-٦ المالحظةصندوق تجديد المخزونات (ارجع إلى   -
  )٦-٦ المالحظةصندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال (ارجع إلى   -

  
  الصندوق االئتماني

  
اسـتخدامها كيانات أخـرى وال يمكـن باسم أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل من هذا الصندوق  تكوني

منظمة وال تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. ال هار يتد التي شراكاتأصول الالصندوق  شمللدعم برامج المنظمة. وي
هــذا الصــندوق.  عبــرلمنظمــة الطويلــة األجــل اة بتمويــل خصــوم صــلتــدار األنشــطة الماليــة المت ،ثــلامعلــى نحــو مو 
  :. ويضم الحسابات التالية٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة البرمجيةيتاح الصندوق للعمليات وال يسهم في الميزانية  الو 
  

  التبغ مكافحة بشأن اإلطارية منظمة الصحة العالمية اتفاقية  -
 )٦-٦ المالحظةصندوق شراكة دحر السل (ارجع إلى   -
 )٦-٦ المالحظة(ارجع إلى  صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  -
 المالرياصندوق شراكة دحر   -
 صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -
 صندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذية  -
 صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  -
  صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  -
  )٦-٦(ارجع إلى المالحظة  الصحية والسياسات للنظم األوروبي المرصد  -

  
  التبليغ حسب القطاعات  ١٨-٢
  

تعتمـــد المنظمـــة فـــي إطـــار التبليـــغ حســـب القطاعـــات علـــى هيكلهـــا اإلقليمـــي وفقـــًا لمـــا تقتضـــيه المعـــايير المحاســـبية 
الدولية. فيبلغ عن اإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم حسـب كـل مكتـب رئيسـي (إقلـيم). ويتمشـى اسـتخدام 

تخصــيص المــوارد. وتعــرض ب فيمــا يتعلــقواألمانــة لــدول األعضــاء ل ممارســات صــنع القــرارالمكاتــب الرئيســية مــع 
الميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة حســـب المكتـــب الرئيســـي ممـــا يـــدعم اســـتخدام المكاتـــب الرئيســـية كقطاعـــات الميزانيـــة. 

مســؤولية المســاءلة عــن النتــائج وٕادارة  وعــالوة علــى ذلــك، تقــع علــى عــاتق رئــيس كــل مكتــب مــن المكاتــب اإلقليميــة
  األصول والخصوم.
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  بيان التدفقات النقدية  ١٩-٢
  

  يعد بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.
  
  مقارنة الميزانيات  ٢٠-٢
  

مـة علـى أسـاس نقـدي معـدل تختلف أسس إعداد الميزانيات والمحاسبة في المنظمة. فُتعتمد الميزانيات ضـمن المنظ
الـــذي تـــنص عليـــه المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، تعـــد  علـــى أســـاس االســـتحقاق الكامـــلولـــيس 

  الميزانيات كل عامين.
  
غطــي البيــان المــالي للمنظمــة جميــع أنشــطة المنظمــة بينمــا ُتعتمــد الميزانيــات للصــندوق العــام فقــط. وال ُتعتمــد أي يو 

  أخرى. وتدار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والنظام المالي. ميزانيات لصناديق
  

 البيانــات فــي بالميزانيــة المتعلقــة المعلومــات عــرض( مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ٢٤وعمــًال بمتطلبــات المعيــار 
التسوية بين المبالغ الفعلية المقدمة بمقارنتها بالميزانية عندما ال تعد البيانات المالية والميزانية على  ى، تجر )المالية

 والتوقيـتأساس المقارنة وبين المبالغ الفعلية المقدمة في البيانات المالية بتحديد أي أوجـه اخـتالف حسـب األسـاس 
ونظـــم التصـــنيف المعتمـــدة لعـــرض البيانـــات الماليـــة  وقـــد تختلـــف أيضـــًا الصـــيغ والكيـــان بشـــكل منفصـــل.والعـــرض 
  والميزانية.

  
. وينطـــوي بيـــان ٢-٦٦ع  ص  جفـــي القـــرار  ٢٠١٥-٢٠١٤وقــد اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة الميزانيـــة البرمجيــة للفتـــرة 

المحسوبة  الميزانية النهائية والمبالغ الفعليةمقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية على مقارنة بين  : بيانالمنظمة الخامس
على أساس مماثل لألساس الذي استند إليه حساب مبالغ الميزانية المقابلـة. وٕاذ تختلـف األسـس المسـتخدمة إلعـداد 

فــي البيــان الخــامس والمبــالغ  ةقدمــتســوية بــين المبــالغ الفعليــة الم ٧الميزانيــة والبيانــات الماليــة، تــرد فــي المالحظــة 
  البيان الرابع.في  ةقدمالمالفعلية 

  
  الكيانات الموحدة وغير الموحدة  ٢١-٢
  

  الكيانات غير الموحدة
  
كل كيـان مـن هـذه الكيانـات مجموعـة كاملـة مـن البيانـات  يعدم المنظمة خدمات إدارية إلى عدد من الكيانات. و دتق

جمعيــة  وال تحكمهــاأجهزتهــا الرئاســية  التــالي ذكرهــاة تحســابات. وللكيانــات الســللمراجعــة منفصــلة لالماليــة تخضــع 
  :العالمية الصحة

  
 الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز  •
 المرفق الدولي لشراء األدوية  •
 الوكالة الدولية لبحوث السرطان  •
 المركز الدولي للحساب اإللكتروني  •
 ١البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب  •
  التأمين الصحي للموظفين  •

                                    
البرنـــامج األفريقـــي وســـوف تقفـــل عمليـــات  .الخاصـــة بالبرنـــامج الســـابق لمكافحـــة داء كالبيـــة الـــذنبالمتبقيـــة يشـــمل القـــيم    ١

 .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١بحلول  لمكافحة داء كالبية الذنب



  A68/38  ٦٨/٣٨ج

40 

  األرصدة  إعادة بيانالمالحظة بشأن   -٣
  

  إعادة التصنيف
 الناجمة عن االستثمارات ومعـامالت صـرف العمـالت والتقييمـات االكتواريـة فـي  تجمَّع المكاسب والخسائر

 تسجل في السابق كإيرادات مالية وتكاليف مالية.شكل إيرادات مالية. وكانت هذه المكاسب والخسائر 

  وأصبحت تسجل ضمن إيرادات  االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلھاأُعيد تصنيف
 االشتراكات المقدرة والمساھمات الطوعية.

  
   العرض في التغييرات

  ُالتفاصيل في المالحظات ُسجلتو  بطريقة مبسطة رض البيان الثالثع. 
 
  واالقتراض الطويل األجل علـى نحـو منفصـل ُعرضت المكاسب والخسائر التي لم تتحقق من االستثمارات

   في البيان الرابع.
  

  .٢٠١٣وألغراض المقارنة ُأعيد تصنيف األرقام ذات الصلة الخاصة بعام 
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  معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٤
  
  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٤
  

المودعة في المصارف واالستثمارات في صناديق النقدية تحت الطلب والنقدية تتألف النقدية والمكافئات النقدية من 
األســواق النقديــة والودائــع بضــمان إضــافي والودائــع المصــرفية واالســتثمارات القصــيرة األجــل والعاليــة الســيولة ذات 

  مواعيد االستحقاق األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراء.
  

حرى ألغـــراض الوفـــاء بمتطلبـــات المنظمـــة النقديـــة القصـــيرة األجـــل ولـــيس وتحفـــظ النقديـــة والمكافئـــات النقديـــة بـــاأل
ألغــراض االســتثمار األطــول أجــًال. وهــي تحفــظ باســم المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الصــندوق العــام وصــندوق األغــراض 
. الخاصــة وصــندوق المشــاريع والصــندوق االئتمــاني والكيانــات التــي تــديرها المنظمــة مــن الكيانــات غيــر التابعــة لهــا

المعنيــــون  تــــديرها جهــــات خارجيــــةوتشــــمل األرقــــام مــــا يحفــــظ مــــن النقديــــة والمكافئــــات النقديــــة فــــي الحــــوافظ التــــي 
  والجدول أدناه يبين النقد والمكافئات النقدية حسب المكاتب الرئيسية. باالستثمارات.

  
كانون األول/  ٣١  الوصف

  ٢٠١٤ديسمبر 
  كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
      الرئيسي المكتب

  ٢٩٩ ٨٦٩ ٧٧٩  ١٧٦ ٩٢١ ١٥٨  المقر الرئيسي
  ٢١ ١٢٧ ٦٢٩  ٢٤ ٣٥٢ ٥٥٩  فريقياالمكتب اإلقليمي أل
  ٤ ٤٥٥ ٩٩٧  ٣ ٤٣٥ ٠٦٠  جنوب شرق آسيالالمكتب اإلقليمي 

  ١ ١٧٣ ٥٥٧  ٧٤٠ ٧٦١  وروباالمكتب اإلقليمي أل
  ٧ ٦٦٢ ١٠٩  ٨ ٠٦٥ ٧٦٦   لشرق المتوسطالمكتب اإلقليمي 
  ٣ ٩٤٨ ٨١٣  ٤ ٢٠٥ ٠٣٥  غرب المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي ل

  النقدية المودعة في المصارف والحسابات االستثمارية والنقدية
  ٣٣٨ ٢٣٧ ٨٨٤  ٢١٧ ٧٢٠ ٣٣٩  قيد اإليداع وتحت الطلب   

  ٣٧٦ ٦٠٣ ٨٧٤  ٤١٥ ١٧١ ٧١٣  المقر الرئيسي
  ٣٧٦ ٦٠٣ ٨٧٤  ٤١٥ ١٧١ ٧١٣  النقدية والمكافئات النقدية المحفوظة حسب الحوافظ االستثمارية

  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  ٦٣٢ ٨٩٢ ٠٥٢  مجموع النقدية والمكافئات النقدية
  
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٤
  

  .٢-٢ يرد وصف التفاصيل عن السياسات المحاسبية الخاصة باالستثمارات والصكوك المالية في المالحظة
  

  األولويات التنازلي فيما يلي:وتتمثل أغراض المنظمة االستثمارية الرئيسية حسب ترتيب 
 الحفاظ على رأس المال؛  •
 االحتفاظ بسيولة كافية لسداد الخصوم في الوقت المناسب؛  •
  توخي الحد األمثل لعائدات االستثمار.   •

  
وتبين سياسة االستثمار المتبعة في المنظمة طبيعة أموال المنظمة التي يمكن االحتفاظ بها ألجل قصير ريثما تنفذ 

  ل.يرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في األجل الطو الب
  

  أخرى. وتشمل استثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كيانات
  

  ويتضمن الجدول أدناه تحليًال الستثمارات المنظمة.
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  (بالدوالر األمريكي) االستثمارات والصكوك المالية
  

  الوصف

  األموال التي تدار داخلياً 
النقدية الودائع 

والودائع ألجل 
  محدد

حافظة االستثمارات 
  المحتفظ بها 
حتى تاريخ 
  استحقاقها

حافظة االستثمارات 
  المجموع  الطويلة األجل

          االستثمارات في األصول المتداولة
حسب حوافظ  المحتفظ بها النقدية والمكافئات النقدية

  ١٧٥ ٢٤٠ ٨٦٦  ٦٧٥  ٢١٢ ١٧٧  ١٧٥ ٠٢٨ ٠١٤  االستثمارات
          االستثمارات القصيرة األجل

األصول المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل 
المحتفظ بها ألغراض  –الفائض أو العجز 

  -  -  -  -  التداول
األصول المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل 

  -  -  -  -  لدى التقييد األولي –الفائض أو العجز 
  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  -  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  -  األصول المالية بتكلفة االستهالك

ــــة والحسابات المدينة األخرى ــ   ١ ٣٢٣ ٢٩٥ ٩٣٢  ١١٣ ٧٨٧  ٩ ٩٧١  ١ ٣٢٣ ١٧٢ ١٧٤  الودائــــــع المصرفيـ
  ١ ٣٧٨ ٣١١ ٢٣٨  ١١٣ ٧٨٧  ٥٥ ٠٢٥ ٢٧٧  ١ ٣٢٣ ١٧٢ ١٧٤  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  ١ ٥٥٣ ٥٥٢ ١٠٤  ١١٤ ٤٦٢  ٥٥ ٢٣٧ ٤٥٤  ١ ٤٩٨ ٢٠٠ ١٨٨  األصول المتداولةاالستثمارات في مجموع 
  االستثمارات في األصول غير المتداولة

          االستثمارات الطويلة األجل
األصول المالية المحددة بالقيمة العادلــــــــــــــة مـــــــن 

  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  -  -  لدى التقييد األولي –خالل الفائض أو العجز 
  -  -  -  -  بتكلفة االستهالكاألصول المالية 

  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  -  -  مجموع االستثمارات الطويلة األجل
  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  -  -  مجموع االستثمارات في األصول غير المتداولة

          الخصوم المالية في الخصوم المتداولة
          الخصوم المالية

خالل الخصوم المالية المحددة بالقيمة العادلة من 
المحتفظ بها ألغراض  -الفائض أو العجز 

  -  -  -  -  التداول
  -  -  -  -  الحسابات الدائنة واالستحقاقات

  -  -  -  -  مجموع الخصوم المالية
  -  -  -  -  مجموع الخصوم المالية في الخصوم المتداولة

  ١ ٦٢٤ ٣٩٦ ٧٣٤  ٧٠ ٩٥٩ ٠٩٢  ٥٥ ٢٣٧ ٤٥٤  ١ ٤٩٨ ٢٠٠ ١٨٨  مجموع صافي االستثمارات

  
  

   



 A68/38  ٦٨/٣٨ج

43 

  
  

عقود التحوط من   األموال التي ُتدار خارجياً 
تقلبات أسعار 
صرف العمالت 

  األجنبية

  مجموع 
الصناديق والعقود 

  الُمدارة

حافظة 
االستثمارات 

القصيرة األجل 
  ألف

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

  باء

حافظة 
االستثمارات 

القصيرة األجل 
  جيم

  حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

  دال
  المجموع

              
  

٨٥٢ ٥٥٤  ٤٧ ١٩٤ ٩٧٥  ٣٠ ١٠٢ ٨٩٣  ١٦١ ٧٨٠ ٤٢٥  
  

٢٣٩ ٩٣٠ ٨٤٧  
  
-  

  
٤١٥ ١٧١ ٧١٣  

              
  
  

٥ ٤٧٦ ٨١٤  ١ ٦٤٨ ٣٦٥  ٣ ٨٢٨ ٤٤٩  ٥٣٩ ٣٥٤  -  ٢٨٧ ٦٩٤  ٣ ٠٠١ ٤٠١  
  

١ ٤٢٨ ٨٢٤ ٠٢٩  -  ١ ٤٢٨ ٨٢٤ ٠٢٩  ٥٢٩ ٣٥٣ ٢٧٩  ٤٩٨ ٩٥٢ ٦٩٠  ٢٢١ ١٦٨ ٨٧٢  ١٧٩ ٣٤٩ ١٨٨  
-  -  -  -  -  -  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  

١ ٣٣٣ ٩١١ ٦٠٧  -  ١٠ ٦١٥ ٦٧٥  ١ ٤٣٠ ٧٥٣  ١ ٤١٦ ٦١٣  ٣٤٦ ٩٩٢  ٧ ٤٢١ ٣١٧  
٢ ٨٢٣ ٢٢٧ ٧٥٦  ١ ٦٤٨ ٣٦٥  ١ ٤٤٣ ٢٦٨ ١٥٣  ٥٣١ ٣٢٣ ٣٨٦  ٥٠٠ ٣٦٩ ٣٠٣  ٢٢١ ٨٠٣ ٥٥٨  ١٨٩ ٧٧١ ٩٠٦  
٣ ٢٣٨ ٣٩٩ ٤٦٩  ١ ٦٤٨ ٣٦٥  ١ ٦٨٣ ١٩٩ ٠٠٠  ٥٣٢ ١٧٥ ٩٤٠  ٥٤٧ ٥٦٤ ٢٧٨  ٢٥١ ٩٠٦ ٤٥١  ٣٥١ ٥٥٢ ٣٣١  

  
              
  
-  -  -  -  -  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  
-  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  
-  -  -  -  -  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  
              
              
  
  
)٢٠ ١٥٧ ٠٨١(  )١٩ ٤١٨ ٨١٢(  )٧٣٨ ٢٦٩(  )٩٠٨(  -  -  )٧٣٧ ٣٦١(  
)١٣ ١٩٣ ٩٤٤(  -  )١٣ ١٩٣ ٩٤٤(  )٣٨١(  )٤(  -  )١٣ ١٩٣ ٥٥٩(  
)٣٣ ٣٥١ ٠٢٥(  )١٩ ٤١٨ ٨١٢(  )١٣ ٩٣٢ ٢١٣(  )١ ٢٨٩(  )٤(  -  )١٣ ٩٣٠ ٩٢٠(  
)٣٣ ٣٥١ ٠٢٥(  )١٩ ٤١٨ ٨١٢(  )١٣ ٩٣٢ ٢١٣(  )١ ٢٨٩(  )٤(  -  )١٣ ٩٣٠ ٩٢٠(  

٣ ٢٧٥ ٨٩٣ ٠٧٤  )١٧ ٧٧٠ ٤٤٧(  ١ ٦٦٩ ٢٦٦ ٧٨٧  ٥٣٢ ١٧٤ ٦٥١  ٥٤٧ ٥٦٤ ٢٧٤  ٢٥١ ٩٠٦ ٤٥١  ٣٣٧ ٦٢١ ٤١١  
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  االستثمارات القصيرة األجل
  

قصـيرة توظف االستثمارات القصيرة األجل المتصلة باألموال المحتفظ بها ريثما تنفذ البرامج نقدًا وفي سـندات قويـة 
األجـــل تصـــدرها الحكومـــات والوكـــاالت والشـــركات وودائـــع ألجـــل محـــدد حســـبما يـــرد تحديـــده فـــي سياســـة االســـتثمار 

بالقيمة العادلة مـن خـالل الفـائض أو العجـز"  المحددةتشمل االستثمارات المندرجة في "األصول المالية المعتمدة. و 
األوراق المالية ذات الدخل الثابت وصـكوك المشـتقات المحـتفظ بهـا لتغطيـة الخصـوم المتوقعـة وأي متطلبـات نقديـة 

وتصــنف األصــول الماليــة فــي الحــوافظ المــدارة خارجيــًا المعينــة عنــد القيــد األولــي بالقيمــة العادلــة مــن غيــر متوقعــة. 
ل الفــائض أو العجــز كاســتثمارات قصــيرة األجــل إذا كــان غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري لهــذه الحــوافظ يبلــغ خــال

ســـنة واحـــدة أو أقـــل. ولألســـباب االســـتثمارية التكتيكيـــة القصـــيرة األجـــل فـــإن المـــديرين الخـــارجيين لهـــذه الحـــوافظ قـــد 
كثـر مـن سـنة واحـدة بقليـل. ولـن يغيـر ذلـك مـن يقررون من حين إلى آخر إطالة متوسط مدة تلـك الحـوافظ مؤقتـًا أل

تصــنيف هــذه االســتثمارات كاســتثمارات قصــيرة األجــل مــا لــم يــتم تغييــر غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري للحافظــة 
أمـــا االســـتثمارات فـــي حافظـــة االســـتثمارات "المحـــتفظ بهـــا حتـــى تـــاريخ  مـــدة عالمـــة قياســـها ليزيـــدان عـــن ســـنة. أو

واحـدة فتصـنف كأصـول متداولـة ضـمن فئـة "األصـول الماليـة بتكلفـة االسـتهالك". وتضـم  استحقاقها" ألقـل مـن سـنة
التــي  اإليــرادات المتراكمــة مــن االســتثمارات والمبــالغ المدينــة المنبثقــة عــن االســتثماراتاألخــرى الحســابات المدينــة 

  . هذا التاريخ. تمت تسويتها بعدو  ٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر ٣١ قبل  بيعت
  

  كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  المحددةاألصول المالية 
  ١١ ٨٣٧ ٩٣٩  ٥ ٤٧٦ ٨١٤  المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  المحددةاألصول المالية 
  ١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  ١ ٤٢٨ ٨٢٤ ٠٢٩  األوليلدى التقييد  –العجز 

  ١٨١ ١٤٦ ٥٠٤  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ١ ١٤١ ٢١٧ ٨٩٨  ١ ٣٣٣ ٩١١ ٦٠٧  األخرى الودائع المصرفية والحسابات المدينة
  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧ ٧٥٦  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  
  االستثمارات الطويلة األجل

  
وفي  سياسة االستثمار المعتمدةوفقًا لتوظف االستثمارات الطويلة األجل لحساب صندوق مدفوعات نهاية الخدمة 

وتصنف األصول المالية في متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات. سندات قوية 
العادلة من خالل الفائض أو العجز كاستثمارات  صندوق مدفوعات نهاية الخدمة المعينة عند القيد األولي بالقيمة

طويلة األجل إذا ما زاد غرض األفق الزمني االستثماري لهذه الحوافظ ومدة عالمة قياسها على حد سواء عن سنة 
في فئة "األصول المالية واحدة. وُتصنف الحافظة المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها الذي يزيد عن سنة واحدة 

  تهالك".بتكلفة االس
 

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول ٣١
  ٢٠١٣ ديسمبر

  بالقيمة العادلة من خالل الفائض  المحددةاألصول المالية 
  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  لدى التقييد األولي –أو العجز    

  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  -  األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  األجلمجموع االستثمارات الطويلة 
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  الخصوم المالية
  

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  المحددةتشمل الخصوم المالية المبينة في فئة "الخصوم المالية 
المحتفظ بها ألغراض التداول" معامالت المشتقات مثل العقود اآلجلة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العمالت 
األجنبية وعمليات المقايضة المتعلقة بأسعار الفائدة. أما الخصوم المالية المدرجة في "الحسابات الدائنة 

بما في ذلك األصول التي تم شراؤها قبل  ل بخصوم مالية أخرى ناشئة عن االستثماراتواالستحقاقات" فتتص
  وتسويتها بعد ذلك التاريخ. ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١
 

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو  المحددةالخصوم المالية 
  ٣ ٧٨٩ ٣٩٨  ٢٠ ١٥٧ ٠٨١  المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

  ١٥ ٨٤٧ ٧٩٢  ١٣ ١٩٣ ٩٤٤  الحسابات الدائنة واالستحقاقات
  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  ٣٣ ٣٥١ ٠٢٥  مجموع الخصوم المالية

  
  الهيكل الهرمي للقيمة العادلة

  
تصـــنيف أســـعار الســـوق للداللـــة علـــى الســـهولة النســـبية إلمكانيـــة إدراك قيمـــة يمثـــل الهيكـــل الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة 
  االستثمارات التي تحتفظ بها المنظمة.

  
وأغلبية الصكوك المالية التي تحتفظ بها المنظمة هي صكوك ذات أسعار متداولة في األسواق النشطة تصنف في 

إذ يمكن مالحظة قيمتها العادلة  ٢. وتصنف صكوك المشتقات "المتداولة خارج البورصة" في المستوى ١المستوى 
خــالل القيمــة الناشــئة عــن األســعار. وتتكــون إمــا مباشــرة عــن طريــق القيمــة الســعرية وٕامــا بصــورة غيــر مباشــرة مــن 

لقيــاس القيمــة العادلــة مــن العقــود اآلجلــة للتحــوط مــن تقلبــات أســعار صــرف  ٢الصــكوك المبينــة فــي فئــة المســتوى 
 ٣العمـــالت األجنبيـــة وعقـــود المشـــتقات فـــي حـــوافظ االســـتثمارات التـــي تـــدار خارجيـــًا. وتشـــمل تقييمـــات المســـتوى 

  عتمد القيمة العادلة الخاصة بها على بيانات سوقية من الممكن مالحظتها. الصكوك المالية التي ال ت
  

  المجموع  ٢المستوى   ١المستوى   الوصف
  ٥ ٩٠٩ ٠٧١  -  ٥ ٩٠٩ ٠٧١  النقدية والمكافئات النقدية
        االستثمارات القصيرة األجل

بالقيمة العادلة من خالل  المحددةاألصول المالية 
  ٤ ٩٧٠ ٤٤٠  ٤ ٩٧٠ ٤٤٠  -  المحتفظ بها ألغراض التداول –الفائض أو العجز 

بالقيمة العادلة من خالل  المحددةاألصول المالية 
  ١ ٤٢٨ ٨٢٤ ٠٢٩  -  ١ ٤٢٨ ٨٢٤ ٠٢٩  لدى التقييد األولي –الفائض أو العجز 

  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  -  ٥٥ ٠١٥ ٣٠٦  األصول المالية بالتكلفة المستهلكة
  ١ ٤٨٨ ٨٠٩ ٧٧٥  ٤ ٩٧٠ ٤٤٠  ١ ٤٨٣ ٨٣٩ ٣٣٥  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

        االستثمارات الطويلة األجل
ــــة  ــــة مــــن خــــالل  المحــــددةاألصــــول المالي بالقيمــــة العادل

  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  لدى التقييد األولي –الفائض أو العجز 
        الخصوم المالية

ــــة  الخصــــوم ــــة مــــن خــــالل  المحــــددةالمالي بالقيمــــة العادل
  )٢٠ ١٥٧ ٠٨١(  )٢٠ ١٥٧ ٠٨١(  -  المحتفظ بها ألغراض التداول –الفائض أو العجز 

  ١ ٥٤٥ ٤٠٦ ٣٩٥  )١٥ ١٨٦ ٦٤١(  ١ ٥٦٠ ٥٩٣ ٠٣٦  المجموع
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  إدارة المخاطر
  

تتعـــــرض المنظمـــــة لمخـــــاطر ماليـــــة تشـــــمل مخـــــاطر االئتمـــــان ومخـــــاطر ســـــعر الفائـــــدة ومخـــــاطر أســـــعار صـــــرف 
الصــكوك الماليــة المشــتقة للتحــوط مــن بعــض المنظمــة األجنبيــة ومخــاطر أســعار االســتثمارات. وتســتخدم  العمــالت

المخــاطر التــي تتعــرض لهــا. ويجــوز اســتثمار األمــوال التــي ال تلــزم لســداد مــدفوعات عاجلــة عمــًال بالالئحــة الماليــة 
ي يعتمــدها المــدير العــام. ويتــولى إدارة بعــض للمنظمــة. وتنجــز كــل االســتثمارات فــي إطــار سياســات االســتثمار التــ

علــى تفــويض محــدد. وتســتعرض لجنــة  ءً حــوافظ االســتثمارات مــديرون خــارجيون تعيــنهم المنظمــة إلدارة األمــوال بنــا
االســتثمار االستشــارية بانتظــام سياســات االســتثمار وأداء االســتثمارات ومخــاطر االســتثمار بالنســبة إلــى كــل حافظــة 

مارات. وتضــم اللجنــة خبــراء اســتثمار خــارجيين يمكــنهم تقــديم توصــيات بشــأن االســتثمارات إلــى مــن حــوافظ االســتث
  المدير العام.

  
  طبيعة الصكوك المالية

  
  .تصنف االستثمارات على النحو التالي

  
توظــف هــذه االســتثمارات نقــدًا وفــي ســندات قويــة قصــيرة األجــل تصــدرها الحكومــات  .االســتثمارات القصــيرة األجــل

 حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة.كاالت والشركات والو 

تتكــون هــذه االســتثمارات مــن أمــوال تــدار لحســاب صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة  .االســتثمارات الطويلــة األجــل
 متوسـطة األجـلفـي سـندات قويـة  االستثمارات المـذكورة وتوظفحسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة. 

مؤشــر الســندات العالميــة تتــولى جهــة خارجيــة لوصــندوق  وطويلــة األجــل تصــدرها الحكومــات والوكــاالت والشــركات
  .إدارته

  
  مخاطر االئتمان

  
تتسم استثمارات المنظمة بتنوعها الشديد للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف آخر مستثمر. وتوظف 

اف األخــرى المســتثمرة باالســتناد إلــى حــدود ائتمانيــة دنيــا وحــدود قصــوى االســتثمارات لــدى طائفــة كبيــرة مــن األطــر 
لمخاطر االئتمان المتعرض لها حسب الطرف اآلخر المستثمر تحدد في تفويضات االستثمار. وتطبق هذه الحدود 

ارات التـي وعلـى حـوافظ االسـتثم للمنظمةعلى حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا من جانب وحدة الخزانة التابعة 
يـــديرها مـــديرون خـــارجيون معنيـــون باالســـتثمارات علـــى الســـواء. وترصـــد وحـــدة الخزانـــة مجمـــوع مخـــاطر االئتمـــان 

  المتعرض لها إزاء األطراف األخرى المستثمرة بالنسبة إلى كل حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا وخارجيًا.
  

النقديــة والمكافئــات النقديــة إلــى أدنــى حــد بقصــر توظيــف ب وتُقلَّــص مخــاطر االئتمــان ومخــاطر الســيولة فيمــا يتصــل
على مؤسسات مالية كبرى حصلت على درجات لتقدير الجدارة االئتمانية تنم عن مستويات اسـتثمارية االستثمارات 

انية قوية من وكاالت رئيسية لتقدير الجدارة االئتمانية. وتستعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقدير الجدارة االئتم
الخاصــة بــاألطراف األخــرى الماليــة المعتمــدة وتتخــذ إجــراءات ســريعة كلمــا خّفضــت درجــة تقــدير الجــدارة االئتمانيــة. 

  وتلخص االستثمارات ذات درجات تقدير الجدارة االئتمانية الطويلة األجل على النحو التالي.
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  فئة درجة التقدير الدنيا
   مجموع قيمة األصول

  كي)(بالدوالر األمري
AAA ٢٢٥ ٢٣٨ ٤٥٥  
AA+ ٥٠١ ٤٨٧ ٣٥٤  
AA ٦٤ ٢٥٩ ٦٥٦  
AA- ٢٢٨ ٢٨٣ ١٩٤  
A+ ٨٦ ٩٧٦ ٣٣٥  
A ١٠٣ ١٨٧ ٤٤٨  
A- ٩٣ ٨٩٧ ٣١٧  

  ١ ٣٠٣ ٣٢٩ ٧٥٩  المجموع
  

  مخاطر سعر الفائدة
  

األجـل. وٕان تتعرض المنظمة لمخاطر سعر الفائدة نتيجة الستثماراتها ذات الدخل الثابت القصـيرة األجـل والطويلـة 
مدة االستثمارات هي مقياس لمدى التأثر بالتغييرات الطارئة على أسعار الفائـدة فـي السـوق وقـد كـان متوسـط المـدة 

بالنسبة إلى االستثمارات  سنة ٥,٨بالنسبة إلى االستثمارات القصيرة األجل و سنة ٠,٤الفعلية الستثمارات المنظمة 
عــن طريــق شــراء االســتثمارات الطويلــة األجــل وزيــدت مــدة  .٢٠١٤مبر ديســ كــانون األول/ ٣١الطويلــة األجــل فــي 
مـدة الخصـوم التـي تمـول عـن طريـق هـذه االسـتثمارات علـى نحـو  مع تتواءماألطول أجًال كي  أدوات اإليراد الثابت

  أفضل.
  

دارة ويمكــــن أن يســــتخدم المــــديرون الخــــارجيون المعنيــــون باالســــتثمارات صــــكوك المشــــتقات ذات الــــدخل الثابــــت إل
مـن  علـى مبـادئ توجيهيـة اسـتثمارية صـارمة. وتسـتخدم الصـكوك المرتبطـة بسـعر الفائـدة ءً مخاطر سعر الفائـدة بنـا

  إلدارة مدة حوافظ االستثمارات وتحديد وضع سعر الفائدة االستراتيجي. هذا النوع
  

  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
  

لمخـاطر  المنظمـة بـذلك وتتعـرض .بعمـالت غيـر الـدوالر األمريكـيتحّصل المنظمة االشتراكات وتسـدد المـدفوعات 
ســعار نتيجــة ألوالخســائر  المكاســب عــدلالصــرف. وتأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الناشــئة عــن تقلبــات أســعار 

شــراء العمــالت وبيعهــا وٕاعــادة تقيــيم أرصــدة دفــاتر الصــناديق وجميــع فــروق أســعار الصــرف ب يتصــل فيمــاالصــرف 
ساس الصناديق والحسابات التي تسـتحق قـبض الفوائـد بموجـب برنـامج توزيـع الحصـص مـن الفوائـد. األخرى على أ

وتحـــّول قيمـــة المعـــامالت التـــي تجـــرى بعمـــالت أخـــرى إلـــى الـــدوالر األمريكـــي بتطبيـــق أســـعار الصـــرف التشـــغيلية 
حسـوبة بـالعمالت األجنبيـة المعمول بها في األمم المتحدة عند إجراء المعاملة. وتحـّول قيمـة األصـول والخصـوم الم

. وتبرم العقـود اآلجلـة السنة الماليةفي نهاية في األمم المتحدة باالستناد إلى أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها 
تقلـــب أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة وٕادارة مخـــاطر ألســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة بغـــرض التحـــوط مـــن 

يَّـد فـي بيـان األداء المـالي المكاسـب والخسـائر المحققـة وغيـر المحققـة الناجمـة التدفقات النقديـة القصـيرة األجـل. وتق
  عن تسوية المعامالت بالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمها.
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مــن االشــتراكات المقــدرة اآلن بالفرنـــك السويســري للحــد مــن مخـــاطر  ٪٥٠ُتحســب نســـبة  ٢٠١٤واعتبــارًا مــن عــام 
  ١أسعار الصرف المتعلقة بمصروفات المقر بهذه العملة.

  
 ُوفِّــرت .تقلــب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي تكــاليف كشــوف المرتبــات فــي المســتقبلمخــاطر التحــوط مــن 

مـن وقـع تقلبـات  ٢٠١٥قابل الدوالر األمريكي في عام الحماية لقيمة المصروفات بعمالت غير الدوالر األمريكي م
 وُتلخَّـص. ٢٠١٤أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل إبرام عقود آجلة ألسـعار صـرف العمـالت خـالل عـام 
 كــانون األول/ ٣١قــيم هــذه العقــود اآلجلــة للتحــوط مــن تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة حســب العملــة فــي 

  نحو التالي.على ال ٢٠١٤ديسمبر 
  

  صافي مبلغ البيع  العملة المحلية  عمالت الشراء اآلجل
  (بالدوالر األمريكي)

(الخسائر)  صافي المكاسب/
  غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  )٧ ٨٧٢ ٩٠٤(  ١٠٩ ٣١١ ٤٩٧  ١٠٠ ٣٢٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري

  )٩ ٣٨٥ ٣٩٤(  ١١٢ ٧٥٧ ٧٤٨  ٨٥ ٢٠٠ ٠٠٠  اليورو
  )١٥ ٢٩٦(  ١٥ ١٥٦ ٦٣٠  ٩٨٦ ٤٠٠ ٠٠٠  الروبية الهندية

  )٥٧١ ٥٤٨(  ١٠ ٠٣٥ ٥٦٩  ٣٣ ٦٠٠ ٠٠٠  الرنغيت الماليزي
  )١٢٣ ٣٤٠(  ١٦ ٢٨٤ ٩٠٦  ٧٢٨ ٤٠٠ ٠٠٠  البيزو الفلبيني

  )١٧ ٩٦٨ ٤٨٢(  ٢٦٣ ٥٤٦ ٣٥٠      المجموع
  

 كــــانون األول/ ٣١دوالر أمريكــــي فــــي  مليــــون ١٨صــــافية غيــــر محققــــة فــــي هــــذه العقــــود قــــدرها  مخاســــروســــجلت 
ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١دوالر أمريكـــي فـــي  يـــينمال ٨,٩ قيمتهـــا غيـــر محققـــة مكاســـبمقابـــل ( ٢٠١٤ ديســـمبر
). وستســجل المكاســب أو الخســائر المحققــة فــي هــذه العقــود فــي تــاريخ اســتحقاق قيمــة العقــود وتطبــق خــالل ٢٠١٣

  .٢٠١٥عام 
  

تنشـأ مخـاطر  .الحسابات المدينـة والحسـابات الدائنـةتقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في مخاطر التحوط من 
تبـــــاين أســـــعار صـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة التـــــي تســـــجل فيهـــــا الحســـــابات المدينـــــة أســـــعار صـــــرف العمـــــالت عـــــن 

وينفــذ  الحســابات الدائنــة وأســعار صــرف العمــالت التــي تســجل فيهــا الحقــًا المبــالغ النقديــة المحصــلة أو المســددة. أو
ويجــري علــى أســاس شــهري  ن هــذه المخــاطر المتعلقــة بأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.برنــامج شــهري للتحــوط مــ

حساب صافي قيمة تقلبات أسعار الصرف الخاصة بالحسابات المدينة والحسابات الدائنة حسب العملـة مـع الشـراء 
عر صــرف أو البيــع اآلجــل لصــافي قيمــة كــل تقلــب هــام فــي أســعار صــرف العملــة األجنبيــة باســتخدام عقــد آجــل لســ

  يساوي صافي قيمة تقلب سعر العملة المعنية ويقابله.
  

التــي تحــددها األمــم التشــغيلية وتعــاد موازنــة قــيم هــذه التقلبــات فــي نهايــة كــل شــهر لمواءمتهــا مــع أســعار الصــرف 
المتحدة شهريًا. وتتطابق من خالل هـذه العمليـة المكاسـب أو الخسـائر المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي العقـود 
اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية مع الخسائر والمكاسب المقابلة غيـر المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي 
عمليات التحويل المتصلة بصافي الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. وقد كان مجموع قيم العقود اآلجلة للتحـوط 

  كما يلي. ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية حسب العملة في 
  

                                    
 .١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ١
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  قيمة الشراء اآلجل  العملة المحلية  عمالت البيع اآلجل
  (بالدوالر األمريكي)

 صافي المكاسب/
(الخسائر) غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  )١٣ ٦٦٢(  ٢ ٦٨٢ ٤٦٠  ٣ ٣٠٠ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  )١٢٩ ٨٩٦(  ٤٣ ٤٨٧ ٢٢٩  ٥٠ ٦٠٠ ٠٠٠  الدوالر الكندي

  ٢٤ ٠٣٦  ١٤ ٩٢٦ ٧١٢  ١٤ ٧٠٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري
  ١ ٣٣١ ٣٩٦  ١٤٢ ٩٦٨ ٧٨٥  ١١٧ ٠٦٣ ٠٠٠  اليورو
  )٣٠١ ١٦٢(  ١٣٠ ٧٦٠ ٢٧٨  ٨٤ ١٠٠ ٠٠٠  سترلينيإلالجنيه ا

  )٩ ٨٥٤(  ٤ ٠٨١ ٤٦٢  ٣٠ ٣٣٠ ٠٠٠  الكرونة النرويجية
  )٣٢١ ١٠١(  ٣٢ ٥٥٨ ٨٢٠  ٢٥٥ ٥٠٠ ٠٠٠  الكرونة السويدية

  )١٠ ٩٦٦(  ٣ ٤٩٧ ٢٣٤  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠  لندييالنيوز الدوالر 
  ٢٠ ٧٩٩  ١٢ ٣٠٩ ٢٣٢  ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  نمركيةاالكرونة الد
  ٥٨٩ ٥٩٠  ٣٨٧ ٢٧٢ ٢١٢    المجموع

  
 كـــانون األول/ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٠,٦صـــافية غيـــر محققـــة فـــي هـــذه العقـــود قـــدرها  مكاســـبوســـجلت 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٠,٣صافية غير محققة قيمتها  خسائرمقابل ( ٢٠١٤ ديسمبر
). وستســجل المكاســب أو الخســائر المحققــة فــي هــذه العقــود فــي تــاريخ اســتحقاق قيمــة العقــود وتطبــق خــالل ٢٠١٣

  .٢٠١٥عام 
  

تستخدم العقـود اآلجلـة ألسـعار الصـرف  .العقود اآلجلة ألسعار الصرف الرامية إلى إدارة التدفقات النقدية التشغيلية
أيضــًا بغــرض إدارة التــدفقات النقديــة القصــيرة األجــل الخاصــة باألرصــدة مــن العمــالت األجنبيــة ســعيًا إلــى تقلــيص 

ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١فـــي و المخـــاطر المتصـــلة بالمعـــامالت التـــي تجـــرى بـــالعمالت األجنبيـــة إلـــى أدنـــى حـــد. 
مقابــــل ن ماليــــي ٤,٠ومــــن اليــــورو مليــــون  ١٢,٧ سويســــريالفرنــــك مــــن ال اآلجلــــةالمشــــتريات بلــــغ مجمــــوع   ٢٠١٤

 تــاريخ اســتحقاق قــيم هــذه العقــود اآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي شــهر كــانو . ة مريكيــالــدوالرات األ
دوالرًا   ٣٩١ ٥٥٤ . وبلغـــت قيمـــة الخســـائر الصـــافية غيـــر المحققـــة فـــي هـــذه العقـــود٢٠١٥ ينـــاير كـــانون الثـــاني/
الصــــافية غيــــر  خســــائرالمــــن دوالر أمريكــــي  ١٥٠ ٥٣٣ مقابــــل( ٢٠١٤ديســــمبر  كــــانون األول/ ٣١أمريكيــــًا فــــي 
  ).٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبر ٣١المحققة في 

  
يـؤدي ارتفـاع  .مدى تأثر العقود اآلجلـة ألسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة بتقلبـات القيمـة النسـبية للـدوالر األمريكـي

تقلبــات أســعار مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله للتحــوط مــن  ٪١نســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة القيمــة ال
ن دوالر أمريكــي. أمـــا و مليــ ١,٢غيــر المحققـــة قــدرها الصــافية صــرف العمــالت األجنبيــة إلــى زيـــادة فــي المكاســب 

غيـر المحققـة قـدره الصـافية فيؤدي إلى انخفاض فـي المكاسـب  ٪١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة انخفاض 
  دوالر أمريكي.ن يو مل ١,٢

  
ألسعار صرف العمالت األجنبية والصكوك المالية المشتقة األخرى المحتفظ بهـا فـي حـوافظ  والفورية العقود اآلجلة

ألسعار  والفورية ارات العقود اآلجلةيستخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالستثم .االستثمارات التي تدار خارجياً 
صرف العمالت األجنبية وغيرها مـن العقـود اآلجلـة وعقـود المقايضـة المتعلقـة بأسـعار الفائـدة بغـرض إدارة مخـاطر 
أسعار صرف العمالت ومخاطر سعر الفائـدة الناتجـة عـن مجموعـات األوراق الماليـة ضـمن كـل حافظـة اسـتثمارية 

ظــة مــن حــوافظ االســتثمارات التــي تــدار خارجيــًا. ويســجل وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة االســتثمارية الموضــوعة لكــل حاف
وفقـًا لتقيـيم أمـين االسـتثمارات فـي المنظمـة حسـب  ٢٠١٤ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١صافي قيم هذه الصكوك في 
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 .المحـتفظ بهـا ألغـراض التـداول"و بالقيمة العادلـة  المحددةالخصوم المالية  حافظة االستثمارات في إطار "األصول/
  معلقة ألسعار صرف العمالت األجنبية أدناه.ال والفورية لعقود اآلجلةا لخصتو 
  

  (المبلغ المكافئ بالدوالر األمريكي)  العملة المحلية  صافي مبلغ البيع

  ٢٤٠ ٥٤٣ ٢٩٤ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  ٥ ٤٦٦ ٧٣٦  ٦ ٣٣٧ ٠٧٠  الدوالر الكندي

  ٢٥ ٠٨٧ ٣٢٧  ٢٠ ٧٢٨ ٠٠٠  اليورو
  ٥٣ ٢٧٩ ٧٦٢  ٣٤ ١٧١ ٧٢٦  سترلينيإلالجنيه ا

  ١ ٥٠٤ ٢٢١  ١٨٠ ٣٠٠ ٠٠٠  الين الياباني
  ٧ ٣٥٢ ١٦٥  ١٠٨ ٥٩٨ ٢٩٠  البيزو المكسيكي

  ٩٢ ٩٣٠ ٧٥٤    المجموع
  

مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله للتحــوط مــن  ٪١ويــؤدي ارتفــاع القيمــة النســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة 
مليــون دوالر أمريكــي.  ٠,٥ افــي المكاســب غيــر المحققــة قــدره زيــادةتقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة إلــى 

غيـــــر المحققـــــة  خســـــائرفيـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة فـــــي ال ٪١القيمـــــة النســـــبية للـــــدوالر األمريكـــــي بنســـــبة انخفـــــاض  أمـــــا
  دوالر أمريكي.مليون  ١,٣ قدرها

  
  .والسندات ر الفائدةعة بسصلالمتالمعلقة  العقود اآلجلةصافي أدناه ويلخص 

  
  مراكز شراء

  
  عدد العقود سعر الصرف (المالحظة أ)  المنتجات

  ١٣٥  CBOT  ٢٠١٥سنوات، آذار/ مارس  ٥سندات خزانة أمريكية ألجل 
  ٢٥  IMM  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر دوالر في اليورو 

  
إلى مجلس شيكاغو للتجارة، وُيعد كالھما  CBOTالدولية و النقديةالسوق إلى  IMM يشير المختصر اإلنكليزيالمالحظة (أ). 

  .التجاريةشيكاغو  بورصةجزءاً من 
  

  مراكز بيع
  

  عدد العقود سعر الصرف (المالحظة أ)  المنتجات

  )٢٧(  IMM  ٢٠١٥آذار/ مارس دوالر في اليورو 
  )٤٠(  IMM  ٢٠١٥حزيران/ يونيو دوالر في اليورو 
  )٧( IMM  ٢٠١٥األول/ ديسمبر كانون دوالر في اليورو 
  )٥٠( IMM  ٢٠١٦آذار/ مارس دوالر في اليورو 
  )٣٠( IMM  ٢٠١٦حزيران/ يونيو دوالر في اليورو 
  )٣٢( IMM  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر دوالر في اليورو 
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  عدد العقود سعر الصرف (المالحظة أ)  المنتجات

  )٣٢( IMM  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر دوالر في اليورو 
  )٢٠( IMM  ٢٠١٧ آذار/ مارسدوالر في اليورو 
  )١٥( IMM  ٢٠١٧حزيران/ يونيو دوالر في اليورو 
  )١٨( IMM  ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر دوالر في اليورو 
  )١٢( IMM  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر دوالر في اليورو 
  )٦( IMM  ٢٠١٨آذار/ مارس دوالر في اليورو 
  )٩( IMM  ٢٠١٨حزيران/ يونيو دوالر في اليورو 
  )٦( IMM  ٢٠١٨أيلول/ سبتمبر دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر دوالر في اليورو 
  )٤( IMM  ٢٠١٩آذار/ مارس دوالر في اليورو 

  )٢( IMM  ٢٠١٩اليورودوالر في حزيران/ يونيو 
  

  إلى السوق النقدية الدولية التي ُتعد جزءًا من بورصة شيكاغو التجارية. IMMالمالحظة (أ): يشير المختصر اإلنكليزي 
  

  .ة بسعر الفائدةصلالمتالمعلقة عقود المقايضة  وتلخص أدناه
  

مبلغ ال  العملة
(المبلغ المكافئ     االفتراضي

  تاريخ االستحقاق  الدفع/ التحصيل    بالدوالر األمريكي)

  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر     الدفع بسعر فائدة ثابت/ التحصيل بسعر فائدة عائم        ٤٨ ٥٠٠ ٠٠٠    الدوالر األمريكي

  ٢٠١٨ حزيران/ يونيو    الدفع بسعر فائدة عائم/ التحصيل بسعر فائدة ثابت    ٤٠ ٣٢٥ ٠٤٣    ٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠    األستراليالدوالر 

  ٢٠١٩حزيران/ يونيو     الدفع بسعر فائدة عائم/ التحصيل بسعر فائدة ثابت    ٢٤ ٤٣٩ ٤٢٠    ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠    الدوالر األسترالي
  
  الحسابات المدينة  ٣-٤
  

ديسـمبر  كانون األول/ ٣١ن دوالر أمريكي في و ملي ١١١٦ (الجارية وغير الجارية) المدينة مجموع  الحساباتبلغ 
الرصـــيد المســـتحق ). ويشـــمل ٢٠١٣ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١دوالر أمريكـــي فـــي  ليـــونم ١٠٨٢ (مقابـــل ٢٠١٤

التحصيل مبـالغ االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة غيـر المدفوعـة. وتنقسـم الحسـابات المدينـة إلـى حسـابات 
  لتاريخ الذي تصبح فيه المبالغ مستحقة التحصيل.بناء على شروط الدفع المتصلة باجارية وحسابات غير جارية 
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 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

      الحسابات المدينة الجارية
  ٨٢ ٠٣٠ ٦٢٢  ٧٤ ٤٩٨ ٤٣٢  شتراكات المقدرة والمستحقة التحصيل في الثنائية الجاريةاال
  ١ ١٥٣ ٨٨٢  ٣ ٤٥٦ ٨٠٠  شتراكات المقدرة والمستحقة التحصيل في الثنائية السابقةاال

  ٦٧٠ ٢٨٠ ٥٠٧  ٧٧٩ ٣٢٩ ٣٩٧  المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل
  ٤١١ ٧٤٣  ١١٦ ١٤٧  المستحقة التحصيل القيمة المستردة المشتريات

  ٢٤٧ ٦٠٢  ١٥٤ ٥٣٠  المبيعات الدوارة المستحقة التحصيل
  ٤ ٣٣٥ ٢٧١  ٣ ٨٠٧ ٤٣٥  األخرىالحسابات المدينة 

 في مشكوكاالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال
  )٢٢ ٩٣٨ ٩٠٥(  )٢٨ ١٢٦ ٠١٥(  تحصيلها

  ٧٣٥ ٥٢٠ ٧٢٢  ٨٣٣ ٢٣٦ ٧٢٦  مجموع الحسابات المدينة الجارية
  الحسابات المدينة غير الجارية

االشتراكات المقدرة غير المسددة والمستحقة التحصيل التي 
  ٣١ ١٦٥ ٨٥٦  ٢٦ ٩٩٩ ٥٩٦  ُأعيدت جدولتها

  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل
 في مشكوكاالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال

  )٣١ ١٦٥ ٨٥٦(  )٢٦ ٩٩٩ ٥٩٦(  تحصيلها
  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  مجموع الحسابات المدينة غير الجارية

  ١ ٠٨٢ ٠٣٣ ١٩٩  ١ ١١٥ ٥٢٦ ٦٩٥  مجموع الحسابات المدينة
  
فــي  للحســابات المدينــة المشــكوكبلــغ مجمــوع االعتمــادات المخصصــة  ٢٠١٤كــانون األول/ ديســمبر  ٣١فــي و 

). ٢٠١٣ كـانون األول/ ديسـمبر ٣١دوالر أمريكـي فـي  مليون ٥٤,١مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٥٥,١تحصيلها 
مليــــون دوالر أمريكــــي ومــــن مبلــــغ  ٤٣,٤ويتكــــون ذلــــك المجمــــوع مــــن مبلــــغ مخصــــص لالشــــتراكات المقــــدرة قيمتــــه 

  مليون دوالر أمريكي. ١١,٧مخصص للمساهمات الطوعية قدره 
  

 وتشمل المبالغ المخصصة لالشتراكات المقدرة المسـتحقة التحصـيل المبـالغ المسـتحقة التحصـيل الخاصـة بالسـنوات
الســابقة وجميــع المبــالغ المســتحقة التحصــيل التــي ُأعيــدت جــدولتها وأي مبــالغ جاريــة مســتحقة التحصــيل مــن الــدول 

المخصصـــة للمســـاهمات الطوعيـــة المســـتحقة التحصـــيل إلـــى اســـتعراض  األعضـــاء مـــن المتـــأخرات. وتســـتند المبـــالغ
ـــالغ المســـتحقة  ـــأخرة أكثـــر مـــن ســـنة واحـــدة وٕالـــى اســـتعراض للمب ـــالغ المســـتحقة التحصـــيل والمت مفصـــل لجميـــع المب

  التحصيل والمتأخرة أقل من سنة واحدة عندما يتضح أن تحصيل المبالغ أمر مستبعد.
  

مساهمة اتفاقات قد يستغرق تنفيذها عدة سنوات. وال تنص هـذه االتفاقـات علـى وتبرم المنظمة مع بعض الجهات ال
شـروط الــدفع لتحويـل األقســاط بـل تســدَّد المبـالغ بــدًال مــن ذلـك اســتنادًا إلـى المصــروفات الفصـلية المتكبــدة. وتســجل 

غ المسـتحقة التحصـيل كمبـالغ المنظمة كامل اإليرادات في السنة المالية التي يبرم خاللها االتفاق وتقيد كامل المبـال
يســتحق تحصــيلها فــي الوقــت الحــالي. وقــد بلــغ مجمــوع المبــالغ المســتحقة التحصــيل المشــار إليهــا كمبــالغ مســتحقة 

كــانون األول/ ديســـمبر  ٣١مليـــون دوالر أمريكــي فــي  ٣٠٠,٣التحصــيل فــي الوقــت الحـــالي بموجــب هــذا الترتيــب 
 ٢٠١٦مريكي كان مستحقًا بناء على اتفاقات تنتهي مـدتها فـي عـام مليون دوالر أ  ١٥٨وشمل مبلغًا قدره  ٢٠١٤

  وبعد ذلك.
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  المبالغ المستحقة للموظفين  ٤-٤
  

ــيم واالســتئجار والســفر وفقــًا لالئحــة  يحــق للمــوظفين الحصــول علــى بعــض الســلف بمــا فيهــا ســلف المرتبــات والتعل
  في المنظمة. الموظفين والنظام األساسي للموظفين

  
 كــــــانون األول/ ٣١دوالر أمريكــــــي فــــــي ن يــــــيمال ١٠,٤وقــــــد بلــــــغ مجمــــــوع رصــــــيد المبــــــالغ المســــــتحقة للمــــــوظفين 

. ويمثـل رصـيد مـنح التعلـيم )٢٠١٣مليون دوالر أمريكي في كـانون األول/ ديسـمبر  ١١,٣(مقابل  ٢٠١٤ ديسمبر
  .٢٠١٥-٢٠١٤لعام الدراسي من فترة ا ٢٠١٤خالل عام للموظفين  الممنوحةالسلف 

  
  كانون األول/ ٣١  الوصف

  ٢٠١٤ديسمبر 
  كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
  ١ ١٥٤ ٢١٨  ٧٨٠ ٧١٥  سلف المرتبات

  ٧ ٤٥٠ ٦٧٠  ٧ ٦٠٥ ١٧٩  سلف منح التعليم
  ١ ٦٥٨ ٧١٠  ١ ٥٤٢ ٧٦٢  سلف استئجار المساكن
  ١ ١٢٣ ٩٧٥  ٤٠١ ١٤٤  المبالغ المستحقة للسفر

  )٣٨ ٢١٣(  ١١٦ ٥٨٨  المبالغ األخرى المستحقة للموظفين
  ١١ ٣٤٩ ٣٦٠  ١٠ ٤٤٦ ٣٨٨  مجموع المبالغ المستحقة للموظفين

  
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ٤٤ ٠٧٢ ٦٥٨  ٤٢ ٤٠٦ ٥٠٢  االشتراكات المقدرة –الرصيد االفتتاحي 
  ) في االعتمادات المخصصة الزيادة/ (االنخفاض

  )١ ٦٦٦ ١٥٦(  ١ ٠٤٦ ٤٦٠  يلهاالمشكوك في تحص للحسابات المدينة   
  ٤٢ ٤٠٦ ٥٠٢  ٤٣ ٤٥٢ ٩٦٢  االشتراكات المقدرة -الرصيد الختامي 

  ١١ ٠٣٧ ١١٤  ١١ ٦٩٨ ٢٥٩  المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 
في االعتمادات المخصصة  / (االنخفاض)زيادةال

  ٦٦١ ١٤٥  )٢٥ ٦١٠(  تحصيلها في مشكوكللحسابات المدينة ال
  ١١ ٦٩٨ ٢٥٩  ١١ ٦٧٢ ٦٤٩  المساهمات الطوعية -الرصيد الختامي 

مجموع االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة 
  ٥٤ ١٠٤ ٧٦١  ٥٥ ١٢٥ ٦١١  تحصيلها في مشكوكال

 في مشكوكاالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال
      تحصيلها

  ٢٢ ٩٣٨ ٩٠٥  ٢٨ ١٢٦ ٠١٥  االعتمادات المخصصة الجارية
  ٣١ ١٦٥ ٨٥٦  ٢٦ ٩٩٩ ٥٩٦  االعتمادات المخصصة غير الجارية

مجموع االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة 
  ٥٤ ١٠٤ ٧٦١  ٥٥ ١٢٥ ٦١١  تحصيلها في مشكوكال
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  المخزونات  ٥- ٤
  

(مقابــــــل  ٢٠١٤ديســــــمبر  كــــــانون األول/ ٣١فــــــي  مليــــــون دوالر أمريكــــــي ٥٠,٤ مخزونــــــاتمجمــــــوع قيمــــــة البلــــــغ 
  .)٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٥١,١

  
  :خالل السنة مخزوناتمواد الويبين الجدول التالي حركة 

  

  الوصف
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٣ ديسمبر
التكاليف 
  تكاليف الشحن  اإلضافية

المواد تكاليف 
فيها  تصرفمال

والمواد المنتهية 
  صالحيتها

المخزونات 
  العابرة

كانون  ٣١
ديسمبر  األول/

٢٠١٤  

األدوية واللقاحات واإلمدادات 
  ٤٣ ٦٢٦ ٢٢٨  ٦٦٠ ٣٨٢  ٣ ٣٧١ ٧٤٦  ٤٤ ١٦٧ ٨٤٠  ٤٩ ٤٨٥ ٠٠٧  ٤١ ٠٢٠ ٤٢٥  اإلنسانية

  ٦ ٧٩٠ ٨٨٨  -  ٣ ٣٨٢ ١٨٤  ٥ ٠٨٥ ٢٧٦  ٥ ١٥٤ ٦٨٤  ١٠ ١٠٣ ٦٦٤  المنشورات

  ٥٠ ٤١٧ ١١٦  ٦٦٠ ٣٨٢  ٦ ٧٥٣ ٩٣٠  ٤٩ ٢٥٣ ١١٦  ٥٤ ٦٣٩ ٦٩١  ٥١ ١٢٤ ٠٨٩  مخزوناتالمجموع قيمة 
  

المــــواد تكــــاليف الشـــحن وصـــافي تكـــاليف صـــافي خـــالل الفتـــرة ( بالمخزونــــاتالمتعلقـــة وبلـــغ مجمـــوع المصـــروفات 
مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٦٤,٩(مقابـــل  مليـــون دوالر أمريكـــي ٥٦) فيهـــا والمـــواد المنتهيـــة صـــالحيتهاتصـــرف مال

  ٪ ١٤نســبتها  البالغـةنهايـة الســنة مـن المخزونـات تكلفـة الشـحن يشـمل رصـيد  .)٢٠١٣كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١
  ).٢٠١٣في عام   ٪ ١١(
  
  المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع  ٦-٤
  

دوالر أمريكــي فــي  يــينمال ٣,٥دوالر أمريكــي (مقابــل  ليــونم ٠,٤بلغــت القيمــة اإلجماليــة للمبــالغ المدفوعــة مقــدمًا 
وتمثـــل هـــذه المـــدفوعات مبـــالغ مدفوعـــة للمـــوردين قبـــل تســـلم الســـلع أو تلقـــي ). ٢٠١٣ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١

وقـــد درجـــت العـــادة علـــى أن يطلـــب متعهـــدو الخـــدمات التقنيـــة دفـــع مبـــالغ ماليـــة مســـبقة لـــدعم أعمـــال  الخـــدمات.
المبالغ المدفوعة مقدمًا وُتحمَّل على الحساب المناسب الذي صرفت منه عند تسـليم السـلع وتخصم منهم  المشاريع.

  أو أداء الخدمات.
  
مليــون دوالر  ٠,٢(مقابــل مليــون دوالر أمريكــي  ٠,٢بلــغ قيمتهــا تــي تالودائــع اللمبــالغ المدفوعــة مقــدمًا اتشــمل و 

المبـــالغ المدفوعـــة فـــي شـــكل كفالـــة لمـــؤجري الودائـــع تمثـــل ). و ٢٠١٣ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١أمريكـــي فـــي 
  أماكن العمل.

  
  الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٧-٤
  

(الممتلكـات  مـن المعـايير المحاسـبية الدوليـة ١٧حكام االنتقالية التـي يـنص عليهـا المعيـار األاستندت المنظمة إلى 
التام للممتلكات والمنشآت والمعدات. وتسمح بمهلة تصل إلى خمسة أعوام قبل فرض التقييد  والمنشآت والمعدات)،

أمـا جميـع األصـول األخـرى التي تملكها في المكاتب اإلقليمية والقطرية. األراضي والمباني  ٢٠١٤ عام وقيدت في
  فقد حسبت نفقتها لدى شرائها.
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ــــدة  فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي ٦٤,٠) صــــافي االســــتهالك المتــــراكم(وبلــــغ مجمــــوع قيمــــة األراضــــي والمبــــاني المقي
 ).٢٠١٣كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١فـــي مليـــون دوالر أمريكـــي ٦١,٧(مقابـــل  ٢٠١٤كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١

  البناء المستمرة.جديدة ومشروعات الضافات اإلن دورالر أمريكي تمثل ماليي ٤,٤وتشمل الزيادة 
  

ولــم تقيــد أي قيمــة نظــرًا ألن  .مجانــاً  وفــي المواقــع التــي ال تمتلــك فيهــا المنظمــة األراضــي، ُمنحــت حقــوق المســاطحة
  تجارية.ال المعامالتالمنظمة غير قادرة على التصرف في هذه الحقوق من خالل 

  

كانون األول/  ٣١  المكتب الرئيسي
 تصرفمالالمواد   اإلضافات  ٢٠١٣ ديسمبر

استهالك األصول   األضرار  فيها
  المادية

أعمال البناء قيد 
  التنفيذ

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٤ديسمبر 

                المقر الرئيسي
  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  -  -  -  -  -  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  األراضي

  ٣٩ ٣٥٣ ٣٨٧  ١ ٤٠٤ ٩٩٦  )١ ١١٦ ١٩٨(  -  -  -  ٣٩ ٠٦٤ ٥٨٩  بانيالم
المقــر  –ممتلكــات مجمــوع ال
  ٤٠ ٣٥٣ ٤٨٢  ١ ٤٠٤ ٩٩٦  )١ ١١٦ ١٩٨(  -  -  -  ٤٠ ٠٦٤ ٦٨٤  الرئيسي

                المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ١٣ ٦١٨  -  -  -  -  -  ١٣ ٦١٨  األراضي

  ٤ ٤٤٩ ٩٦٨  ٤٣٨ ٨٩٧  )١٦١ ١١٤(  -  -  ١ ٩٣٦ ٧٤٨  ٢ ٢٣٥ ٤٣٧  بانيالم
 –ممتلكـــــــــــات مجمـــــــــــوع ال

  ٤ ٤٦٣ ٥٨٦  ٤٣٨ ٨٩٧  )١٦١ ١١٤(  -  -  ١ ٩٣٦ ٧٤٨  ٢ ٢٤٩ ٠٥٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
المكتب اإلقليمي لجنوب 

  شرق آسيا
              

  ٢٠١ ٣٣١  -  )٢٨ ٧٦٤(  -  -  -  ٢٣٠ ٠٩٥  المباني
 –مجموع الممتلكات 

المكتب اإلقليمي لجنوب 
  ٢٠١ ٣٣١  -  )٢٨ ٧٦٤(  -  -  -  ٢٣٠ ٠٩٥  شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لشرق 
  المتوسط

              

  ١٧ ٢٣٢ ٥٣٦  ٥٩٨ ٨٢١  )٣٤٠ ٤٤٠(  -  -  -  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  المباني
 –ممتلكـــــــــــات مجمـــــــــــوع ال

المكتـــــب اإلقليمـــــي لشـــــرق 
  ١٧ ٢٣٢ ٥٣٦  ٥٩٨ ٨٢١  )٣٤٠ ٤٤٠(  -  -  -  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  المتوسط

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المحيط الهادئ

              

  ١ ٧٤٠ ٨٤٦  -  )٤٣٥ ٢١٦(  -  -  -  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  المباني
 –ممتلكـــــــــــات مجمـــــــــــوع ال

المكتــــــب اإلقليمــــــي لغــــــرب 
  ١ ٧٤٠ ٨٤٦  -  )٤٣٥ ٢١٦(  -  -  -  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  المحيط الهادئ

                مجموع ممتلكات المنظمة
  ١ ٠١٣ ٧١٣  -  -  -  -  -  ١ ٠١٣ ٧١٣  األراضي

  ٦٢ ٩٧٨ ٠٦٨  ٢ ٤٤٢ ٧١٤  )٢ ٠٨١ ٧٣٢(  -  -  ١ ٩٣٦ ٧٤٨  ٦٠ ٦٨٠ ٣٣٨  بانيالم
 -الممتلكات مجموع 
  ٦٣ ٩٩١ ٧٨١  ٢ ٤٤٢ ٧١٤  )٢ ٠٨١ ٧٣٢(  -  -  ١ ٩٣٦ ٧٤٨  ٦١ ٦٩٤ ٠٥١  المنظمة
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الراهنـة وسعيًا إلى ضمان التحكم في الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات وٕادارتهـا علـى نحـو مناسـب، سـجلت األصـول 
دون إتاحتــه  هفــي ســجل األصــول اإللكترونــي إال بالنســبة إلــى اإلقلــيم األفريقــي الــذي مــا زال يحــتفظ بســجل أصــول

  إلكترونيًا.
  

دوالر أمريكــي فــي ســجل األصــول فــي ماليــين  ٤,١جديــدة البالغــة قيمتهــا الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات ال توقيــد
دوالر  ٥٠٠٠الفرديـــة التـــي تزيـــد قيمتهـــا علـــى  والمنشـــآت والمعـــداتالممتلكـــات . واتصـــل هـــذا المبلـــغ ب٢٠١٤ عـــام

. وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ، باستثناء تلك التي تتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات في اإلقليم األفريقـيأمريكي فقط
ــ التفاصــيل عــن وتــرد . حكــام االنتقاليــةاألإلــى المنظمــة  لــدى شــرائها نظــرًا إلــى اســتناد ة هــذه المشــترياتحســبت نفق

  المعنية على النحو التالي. الممتلكات والمنشآت والمعدات
  

  المجموع  الوصف
  ١ ٦٨٥ ٣٦٦  المركبات

  ١ ٠٨٥ ١١٢  المعدات الشبكية
  ٤٣٠ ٩٣٨  المعدات السمعية البصرية

  ٣٠٣ ٤٨٩  المعدات المكتبية
  ٢١٥ ٨٤٤  معدات األمن

  ٦٩ ٨٨٢  التجهيزات الثابتة واللوازماألثاث و 
  ٦٣ ٨٧٧  المعدات الحاسوبية
  ١٠ ٨٦٠  معدات االتصاالت
  ٢٢٥ ٤٩٠  المعدات األخرى
  ٤ ٠٩٠ ٨٥٨  مجموع المعدات

  
  األصول غير الملموسة  ٨-٤
  

 ٢٠١٤كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١فـي مليـون دوالر أمريكـي  ٢,٨بلغت األصول غير الملموسة المملوكة للمنظمـة 
مليـون دوالر أمريكـي منهـا بمشـروعات برمجيـة قيـد  ٢,٧)، ويتعلق ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١(ال شيء في 

  اإلنشاء.
  

 الوصف
كانون  ٣١

األول/ ديسبمر 
٢٠١٣ 

المواد المتصرف  اإلضافات
 االستهالك األضرار فيها

كانون  ٣١
األول/ ديسبمر 

٢٠١٤ 
 ١١٣ ٣٣١ )٢٢ ٦٦٩( - - ١٣٦ ٠٠٠ - المشتراة البرمجيات
 ٢ ٦٨٩ ٣٦٩ - - - ٢ ٦٨٩ ٣٦٩ - اإلنشاء قيد البرمجيات
 غير األصول مجموع

٢ ٨٠٢ ٧٠٠ )٢٢ ٦٦٩( - -٢ ٨٢٥ ٣٦٩ - الملموسة
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  االشتراكات المحّصلة مقدماً   ٩-٤
  

مقابـل  ٢٠١٤االشتراكات المحصلة مقدمًا أساسًا بالمدفوعات التي سددتها الـدول األعضـاء خـالل عـام يتعلق مبلغ 
ـــالغ المدفوعـــة مقـــدمًا مـــن المســـاهمات الطوعيـــة فـــيعكس األمـــوال ٢٠١٥اشـــتراكاتها المقـــدرة لعـــام  . أمـــا رصـــيد المب

المحــددة هــي المبــالغ المحصــلة . واإليصــاالت غيــر المطبقــة وغيــر ٢٠١٥المحصــلة علــى أســاس اتفاقــات تبــدأ عــام 
  .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  تضاهى بعدالتي لم  ٢٠١٤خالل عام 

  
 كانون األول/ ٣١  الوصف

  ٢٠١٤ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٣  
  ٥٧ ١٥٩ ٧٨٦  ٤٦ ٤٤٠ ٦٩٩  االشتراكات المقدرة المدفوعة مقدماً 

  ٨ ٥٩٦ ١٢٩  ٨ ٤٦٥ ٣٦٨  المساهمات الطوعية المدفوعة مقدماً 
  ١٣ ٦٩٣ ٣٤٦  ٦ ٤٨٦ ١٢٧  اإليصاالت غير المطبقة وغير المحددة

  ٦٣٩ ٩٦٠  ٣١٢ ٣٧٣  المبالغ المدفوعة مقدمًا األخرى
  ٨٠ ٠٨٩ ٢٢١  ٦١ ٧٠٤ ٥٦٧  مجموع االشتراكات المحصلة مقدماً 

  
  الحسابات الدائنة  ١٠-٤

  
كـانون  ٣١والخـدمات حسـب المكتـب الرئيسـي فـي تمثل الحسابات الدائنة مجمـوع المبـالغ المسـتحقة لمـوردي السـلع 

  .٢٠١٤ديسمبر  األول/
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ١٠ ٣٩٧ ٨٨٤  ١٠ ٤٥٦ ٩٦٥  المقر الرئيسي

  ٦ ٠٢٤ ٩٩٧  ٩ ٣١٣ ٤٤٩  فريقياالمكتب اإلقليمي أل

  ٣ ١٢٧ ١٧٢  ١ ٧٠٣ ٩٩٨  جنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي ل

    ١ ٢٦١ ٢٢٤  ١ ٢٠٠ ٨٠٨  وروباالمكتب اإلقليمي أل

  ٦ ٢٧٥ ٥٦٥  ٦ ٥٤٤ ٥٦١  شرق المتوسطالمكتب اإلقليمي ل

  ٢ ٦٣٢ ٠٩٣  ٢ ٣٥٨ ٣٥٩  غرب المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي ل

  ٢٩ ٧١٨ ٩٣٥  ٣١ ٥٧٨ ١٤٠  مجموع الحسابات الدائنة
  

  المبالغ المستحقة الدفع للموظفين  ١١-٤
  

 كـــــانون األول/ ٣١المبـــــالغ المســـــتحقة الـــــدفع للمـــــوظفين مجمـــــوع المبـــــالغ المســـــتحقة للمـــــوظفين فـــــي يمثـــــل رصـــــيد 
. والمرتبـــات المســـتحقة الـــدفع هـــي أرصـــدة مســـتحقة للمـــوظفين رهـــن إصـــدار شـــهادات بـــراءة الذمـــة. ٢٠١٤ ديســـمبر

  المصرفي. والكشوف المصرفية هي أرصدة مستحقة الدفع للموظفين رهن تسلم معلومات محدثة عن الحساب
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ديسمبر  كانون األول/ ٣١  الوصف
٢٠١٤  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٣  

  ١ ٦٦٣ ٠٣٨  ١ ٣٠٨ ٣١٦  المرتبات المستحقة الدفع

  ٢١٧ ٠٠١  ٢١٩ ٤١٢  الكشوف المصرفية

  ٤٤٣ ٧٤٢  ٢٤٨ ٠٦٦  مطالبات تسوية تكاليف السفر المستحقة الدفع

  ٢ ٣٢٣ ٧٨١  ١ ٧٧٥ ٧٩٤  مجموع المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  
  استحقاقات الموظفين  ١٢-٤

  
والخصــوم الناشــئة عــن حــاالت الصــحي للمــوظفين تشــمل اســتحقاقات المــوظفين مــدفوعات نهايــة الخدمــة والتــأمين 

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار).الوفاة أو العجز خالل الخدمة (
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٣  

      استحقاقات الموظفين الجارية
  ٦٩ ٧٣٧ ١٢٦  ٥٥ ٢٤٦ ٣٣٣  مدفوعات نهاية الخدمة

  ٤١٠ ٩٦٠  ٥٧٦ ٠١٢  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
  ٧٠ ١٤٨ ٠٨٦  ٥٥ ٨٢٢ ٣٤٥  مجموع استحقاقات الموظفين الجارية
      استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٧٢ ٧٧٦ ٠٤٥  ٥٨ ٤٧٩ ٨٣٣  مدفوعات نهاية الخدمة
  ١٣ ٢٩٧ ١١٣  ١٣ ١٠٠ ٠٠٦  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  ٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥  للموظفينالتأمين الصحي 
  ٩٣٩ ١١٧ ٤٢٧  ٩٣٧ ٧٠٦ ٣٧٤  مجموع استحقاقات الموظفين غير الجارية

      استحقاقات الموظفين
  ١٤٢ ٥١٣ ١٧١  ١١٣ ٧٢٦ ١٦٦  مدفوعات نهاية الخدمة

  ١٣ ٧٠٨ ٠٧٣  ١٣ ٦٧٦ ٠١٨  للتعويض عن األضرارالصندوق الخاص 
  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  ٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥  للموظفينالتأمين الصحي 

  ١ ٠٠٩ ٢٦٥ ٥١٣  ٩٩٣ ٥٢٨ ٧١٩  مجموع استحقاقات الموظفين
  

  مدفوعات نهاية الخدمة
  

أنشــئ صــندوق مــدفوعات نهايــة الخدمــة لتمويــل اســتحقاقات المــوظفين عنــد نهايــة الخدمــة بمــا فيهــا مــنح العــودة إلــى 
الــوطن واإلجــازات الســنوية المتراكمــة وتكــاليف ســفر العــودة إلــى الــوطن وشــحن األمتعــة لــدى العــودة إلــى الــوطن. 

  .لمرتباترسوم مقتطعة من امن الصندوق ويمّول 
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اريون استشاريون مستقلون الخصوم الناشئة عن استحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات السـنوية ويحدد خبراء اكتو 
إال أن اإلجازة المتراكمة تحسـب علـى أسـاس اإلخـالء مـن االلتزامـات أي كمـا لـو أن جميـع المـوظفين أنهـوا الخدمـة 

  على الفور مما يعني أنها ال تخصم.
  

الكاملة الخاصـة بمـدفوعات  الخصومأن ) ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١وقدرت الدراسة االكتوارية األخيرة (في 
مــن الخصــوم القصــيرة األجــل مليــون دوالر أمريكــي  ٥٥,٢أي مليــون دوالر أمريكــي ( ١١٣,٧نهايــة الخدمــة تســاوي 

كــانون  ٣١فــي مليــون دوالر أمريكــي  ١٤٢,٥مقارنــة بـــ )ة األجــلالطويلــ مــن الخصــوممليــون دوالر أمريكــي  ٥٨,٥و
علــى اتفــاق  ءً . ولــم تــدرج فــي تلــك الحســابات تكــاليف مــنح انتهــاء الخدمــة وٕانهــاء الخدمــة بنــا٢٠١٣ديســمبر  األول/

 ٨٥,٤( مليـــون دوالر أمريكـــي ٦٥,٢متبـــادل بســـبب إلغـــاء الوظيفـــة. وبلغـــت قيمـــة التزامـــات االســـتحقاقات المحـــددة 
مليــــون دوالر  ٤٨,٥الســــتحقاقات نهايــــة الخدمــــة و )٢٠١٣ديســــمبر  كــــانون األول/ ٣١فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي

لإلجــــازات الســــنوية المدرجــــة فــــي  )٢٠١٣ديســــمبر  كــــانون األول/ ٣١فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي ٥٧,١( أمريكــــي
  الرصيد الحالي لمدفوعات نهاية الخدمة.

  
وفقــًا  دوالر أمريكــي حســب طبيعــة المصــروفات فــي بيــان األداء المــالي  مليــون ٢٨,٨ويقيــد انخفــاض صــافي قــدره 

  للدراسة االكتوارية.
  

  للموظفينالتأمين الصحي 
  

لــه  المنظمــة نظام التــأمين الصــحي لمــوظفي.و ككيــان منفصــلالتــابع لهــا  نظــام للتــأمين الصــحي تتــولى األمانــة إدارة
وأفــراد  مــا يتحملــه الموظفــون والموظفــون المتقاعــدونم نســبة كبيــرةرّد هــو يتــولى و   هيكــل خــاص لتصــريف الشــؤون.

 لمـوظفي المنظمـةنظام التـأمين الصـحي  من تكاليف الرعاية الصحية المعترف بها طبيًا. ويمّول ستحقونأسرهم الم
  .ومن إيرادات االستثمار )٢/٣( والمنظمة )١/٣( من االشتراكات التي يدفعها الموظفون

  
اء ـــد انتهـــات مـا بعـــن استحقاقــــاق مـــة كاستحقـــاء الخدمـــبعـد انته للمـوظفينالصـحي  مسؤولة عـن التـأمين والمنظمة
ــــالخدم ــــمـــن المعـــايير المحاســـبية الدولي ٢٥ة. وقـــد قّيـــدت كـــل المكاســـب والخســـائر لـــدى اعتمـــاد المعيـــار ـ (منـــافع  ةـ

الفـائض أو العجـز) مـع مـرور الوقـت  . وتقّيد فيما بعد المكاسـب والخسـائر (التغييـرات غيـر المتوقعـة فـيالموظفين)
المبــالغ التــي بموجــب هــذا الــنهج لتحديــد الخســائر والمكاســب. وال تقّيــد  corridor method ج النطــاقـــــدام نهـــــباستخ

االســـتحقاقات المحـــددة ممـــا يســـمح بالمعادلـــة المحتملـــة والمعقولـــة بـــين مـــن قيمـــة التزامـــات  ٪١٠تتجـــاوز نســـبة  ال
مــــن قيمــــة التزامــــات  ٪١٠المكاســــب والخســــائر التــــي تتخطــــى نســــبة المكاســــب والخســــائر مــــع مــــرور الــــزمن. أمــــا 

االستحقاقات المحددة فتستهلك في متوسط المدة المتبقية لخدمة الموظفين العاملين الذين يتوقع حصـولهم علـى كـل 
  تحقاق من االستحقاقات.اس
  

علــى  ءً بنــا ٢٠١٤ لتــأمين الصــحي للمــوظفين فــي عــاماوحــدد خبــراء اكتواريــون محترفــون قيمــة التزامــات اســتحقاقات 
غيــر التزامــات االســتحقاقات المحــددة بيانــات المــوظفين وســجالت المــدفوعات التــي أتاحتهــا المنظمــة. وبلغــت قيمــة 

 ٢٠١٤ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٨٦٦ ينللمــوظفالممولــة الخاصــة بالتــأمين الصــحي 
مليـــون دوالر  ١٣جل اســـتحقاق إضـــافي قـــدره ُســـعلـــى ذلـــك  بنـــاءً و  .)٢٠١٣مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ٨٥٣(

  .أمريكي على حساب تكاليف الموظفين
  
في التقرير السنوي  للموظفينالتأمين الصحي بالخصوم الناشئة عن  متعلقةويمكن االطالع على تفاصيل إضافية  

   التأمين الصحي للموظفين.نظام عن 
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  الخاص للتعويض عن األضرارالصندوق 
  

يغطي الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات وغيرها من التكاليف 
منســـوبة إلـــى أداء الواجبـــات الرســـمية ذات الصـــلة المباشـــرة المعقولـــة ومصـــروفات الـــدفن فـــي حالـــة وفـــاة أو عجـــز 

للموظــف الــذي يحــق لــه ذلــك. وعــالوة علــى ذلــك، يــدفع الصــندوق تعويضــًا للموظــف المصــاب بــالعجز (طــوال فتــرة 
  عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى.

  
مـة. والمنظمة مسؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهـاء الخد

. (منــافع المــوظفين) مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ٢٥وقــد قّيــدت كــل المكاســب والخســائر مــا إن اعتمــد المعيــار 
وتقّيد فيما بعد المكاسب والخسائر (التغييرات غير المتوقعة في الفائض أو العجز) مع مرور الوقت باستخدام نهـج 

ـــد  مـــن قيمـــة  ٪١٠المبـــالغ التـــي ال تتجـــاوز نســـبة هـــذا الـــنهج  بموجـــبالنطـــاق لتحديـــد الخســـائر والمكاســـب. وال تقّي
االستحقاقات المحددة مما يسـمح بالمعادلـة المحتملـة والمعقولـة بـين المكاسـب والخسـائر مـع مـرور الـزمن. التزامات 

مــن قيمــة التزامــات االســتحقاقات المحــددة فتســتهلك فــي متوســط  ٪١٠المكاســب والخســائر التــي تتخطــى نســبة أمــا 
لمتبقية لخدمة الموظفين العاملين الذين يتوقع حصولهم على كل استحقاق من االسـتحقاقات. وتعتبـر الخطـة المدة ا

  غير ممولة ألغراض المحاسبة (ال تخفض قيمة الخصوم حسب أصول الخطة).
  
 ٢٠١٤ كـانون األول/ ديسـمبر ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٣,٧بلـغ مجمـوع الخصـوم ، وفقًا للدراسة االكتواريـةو 
  .ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق ٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبرفي و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 A68/38  ٦٨/٣٨ج

61 

الصندوق الخاص للتعويض عن و  للموظفينالملخص االكتواري لمدفوعات نهاية الخدمة والتأمين الصحي 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر  األضرار

  
مدفوعات نهاية الخدمة   الوصف

  اإلجازات المتراكمة)(غير 
 التأمين الصحي
  للموظفين

الصندوق الخاص للتعويض 
  عن األضرار

        االستحقاقات المحددةتسوية التزامات 
  ١١ ١٥٩ ٧٠١  ١ ٣٣١ ٥١٧ ٨٧٣  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات 

  ٦٤٦ ١٥٣  ٥٥ ٢٠٩ ٢٦٦  ١٢ ٠٩١ ١٨٧  تكلفة الخدمة
  ٤٠٥ ٢٣٨  ٥١ ٧٦٤ ٩٦٣  ٢ ٩٢٤ ٤٦٨  تكلفة الفائدة

  )٩٢٠ ٩١٨(  )٣٥ ٢٣٨ ٤٩٧(  )٦ ٥٢٦ ٠٠٤(  ٢٠١٤مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 
  -  )٢ ٣٣٤ ٠٩٦(  -  المصروفات اإلدارية الفعلية
  -  ٩ ٣٣٧ ٣١٥  -  اشتراكات المشتركين الفعلية

  ٦ ١٤٦ ٤٩٥  ٢٨٧ ٦٩٨ ١٠٦  )٢٨ ٧٢٠ ٤٢٤(  الخسارة االكتوارية (المكسب االكتواري)/
  ١٧ ٤٣٦ ٦٦٩ ١ ٦٩٧ ٩٥٤ ٩٣٠  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات 

        تسوية أصول الخطة
  -  ٥٥٧ ٠٠٨ ٢٠٣  -  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١األصول في 

  )٩٢٠ ٩١٨(  )٥٨ ١٨٧ ١٨٧(  )٦ ٥٢٦ ٠٠٤(  ٢٠١٤مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 
  -  )٤ ٢٣١ ٤٢٥(  -  المصروفات اإلدارية الفعلية

  ٩٢٠ ٩١٨  ٦١ ١٦١ ٧٩٥  ٦ ٥٢٦ ٠٠٤  ٢٠١٤اشتراكات المنظمة خالل عام 
  -  ٣٠ ٨٣٧ ٤٤٧  -  ٢٠١٤خالل عام اشتراكات المشتركين 

  من نظام  ١- ٤٧٠حسب المادة  حتياطياالنخفاض في اال زيادة/ال
  -  )١٦٥ ٢٩٠(  -  المنظمةالتأمين الصحي لموظفي    

  -  ٣٣ ١٤٢ ٩٤٦  -  عائدات األصول المتوقعة
  -  )٢٤ ٠٢٤ ٩٢٩(  -  خسارة في األصول /)مكسب(

  -  ٥٩٥ ٥٤١ ٥٦٠  -  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في األصول 
        غير الممولةتسوية وضع االلتزامات 

        االستحقاقات المحددةالتزامات 
  ٤ ١١٩ ٤٧٦  ٩١٥ ٠٧٢ ٦١٨  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  العاملة

  ١٣ ٣١٧ ١٩٣  ٧٨٢ ٨٨٢ ٣١٢  -  غير العاملة
  ١٧ ٤٣٦ ٦٦٩  ١ ٦٩٧ ٩٥٤ ٩٣٠  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  االستحقاقات المحددةمجموع التزامات 
        أصول الخطة

  -  )٦١٦ ٣٨٧ ٧٣٢(  -  أصول الخطة اإلجمالية
من نظام التأمين الصحي  ١-٤٧٠حسب المادة  الحتياطياتعويض 
  -  ٢٠ ٨٤٦ ١٧٢  -  المنظمةلموظفي 

  -  )٥٩٥ ٥٤١ ٥٦٠(  -  أصول الخطةمجموع 
  ١٧ ٤٣٦ ٦٦٩  ١ ١٠٢ ٤١٣ ٣٧٠  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  (الفائض) العجز/

  )٣ ٧٦٠ ٦٥١(  )٢٣٦ ٢٨٦ ٨٣٥(  -  (خسارة غير مقيدة) مكسب غير مقيد/

  ١٣ ٦٧٦ ٠١٨  ٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  بيان الوضع المالي(األصول) المقيدة في  صافي الخصوم/

  ٥٧٦ ٠١٢  -  ٦ ٧٠٧ ٥٤٥  الخصوم المتداولة
  ١٣ ١٠٠ ٠٠٦  ٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥  ٥٨ ٤٧٩ ٨٣٣  الخصوم غير المتداولة

  ١٣ ٦٧٦ ٠١٨  ٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥  ٦٥ ١٨٧ ٣٧٨  (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي صافي الخصوم/
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مدفوعات نهاية الخدمة   الوصف
  اإلجازات المتراكمة)(غير 

 التأمين الصحي
  للموظفين

الصندوق الخاص للتعويض 
  عن األضرار

        ٢٠١٤مصروفات عام 
  ٦٤٦ ١٥٣  ٥٥ ٢٠٩ ٢٦٦  ١٢ ٠٩١ ١٨٧  تكلفة الخدمة

  ٤٠٥ ٢٣٨  ٥١ ٧٦٤ ٩٦٣  ٢ ٩٢٤ ٤٦٨  تكلفة الفائدة

  -  )٣٣ ١٤٢ ٩٤٦(  -  عائدات األصول المتوقعة

  )١٦٢ ٥٢٨(  )٣ ٠٩٨ ٣٩٩(  )٢٨ ٧٢٠ ٤٢٤(  الخسارة تقييد (المكسب)/

  ٨٨٨ ٨٦٣  ٧٠ ٧٣٢ ٨٨٤  )١٣ ٧٠٤ ٧٦٩(  مجموع المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

        ٢٠١٥االشتراكات المتوقعة خالل عام 

  ٥٨٤ ٣٠٣  ٤٨ ٩٣٨ ٠٦٥  ٦ ٨٠٤ ١٠٩  اشتراكات المنظمة

  -  ١٤ ٢٥٨ ٧٠٨  -  اشتراكات المشتركين

  ٥٨٤ ٣٠٣  ٦٣ ١٩٦ ٧٧٣  ٦ ٨٠٤ ١٠٩  ٢٠١٥مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام 
  

  للموظفينتحليل تأثر التكاليف الطبية في التأمين الصحي 
  

  دوالر أمريكي  ٢٠١٤تكلفة الخدمة وتكلفة الفائدة خالل عام   
  ٨٤ ٧٣١ ٩٥٦  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 

  ١٠٦ ٩٧٤ ٢٢٩  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي
  ١٣٧ ٠١٤ ٦٢٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي زائد 

 

  دوالر أمريكي  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات   
  ١ ٣٨٦ ٧٥٤ ٠١٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 

  ١ ٦٩٧ ٩٥٤ ٩٣٠  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي
  ٢ ١١٠ ٨٢٤ ٦٣٣  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي زائد 
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  الطرق واالفتراضات االكتوارية
  

تحــــدد المنظمــــة وتختــــار ســــنويًا افتراضــــات وطرقــــًا يســــتخدمها الخبــــراء االكتواريــــون فــــي تقيــــيم نهايــــة الســــنة لتحديــــد 
المتطلبات من المصروفات واالشتراكات الخاصة باستحقاقات موظفي المنظمة. ويتعين اإلفصاح عن االفتراضـات 

. وٕاضـافة إلـى (منـافع المـوظفين) ر المحاسـبية الدوليـةمـن المعـايي ٢٥االكتوارية في البيانات المالية عمـًال بالمعيـار 
  ذلك، يتحتم اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة.

  
  

      تاريخ التقدير
  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١    جميع الخطط:

      
      معدل الخصم

(غيـــــر  مـــــدفوعات نهايـــــة الخدمـــــة
  اإلجازات المتراكمة):

المســـتخدم فـــي  ٪٣,٧مـــن معـــدل انخفـــاض ( ٪٢,٩يبلـــغ معـــدل الخصـــم المســـتخدم   
مــن التقيــيم ويســتند إلــى مــدفوعات االســتحقاقات المتوقعــة الموحــدة  التقيــيم الســابق).

ب شركة ـــحس AAة ـــــن الفئــــالسندات م مجموعة بالترجيح بين منحنى مردود السابق
ـــــــت  أون ــــــــبنسب )Aon Hewitt(هوي ـــــــى المـــــــردود حســـــــب البورصـــــــة ٪ ٧٥ة ــــ ومنحن

ديســـــمبر  كـــــانون األول/ ٣١٪ فــــي ٢٥بنســـــبة  )SIX Swiss Exchange( السويســــرية
  ٪.٠,١. ويقّرب معدل الخصم الناتج إلى أقرب نسبة ٢٠١٤

فــــي التقيــــيم المســــتخدم ٪ ٢,٩ معــــدل مــــن انخفــــاض٪ ألوروبــــا (١,٦قيمــــة المعــــدل     :للموظفينالتأمين الصحي 
ــــيم  المســــتخدم٪ ٤,٩ معــــدل مــــن انخفــــاضلألمــــريكتين (٪ ٤,١الســــابق) و فــــي التقي
فـــي التقيـــيم  المســـتخدم٪ ٥,٣ معـــدل مـــن انخفـــاض٪ لبلـــدان أخـــرى (٤,٤الســـابق) و

كـــانون  ٣١الســـابق). وفيمـــا يخـــص أوروبـــا، اعتمـــدت المنظمـــة انطالقـــًا مـــن تقيـــيم 
 نهجـــًا قائمـــًا علـــى منحنـــى المـــردود لـــيعكس نمـــط التـــدفقات ٢٠١٠ديســـمبر  األول/

النقديــة المتوقعــة مــن المكتــب الرئيســي األوروبــي. والمعــدل هــو متوســط مــرّجح بــين 
٪ الناشــــــــئة عــــــــن منحنــــــــى المــــــــردود حســــــــب البورصــــــــة السويســـــــــرية ١,٣١نســــــــبة 
٪ الناشــئة عــن منحنــى المــردود فــي منطقــة اليــورو حســب مؤشــرات إي ٢,٢١ ونســبة

ثلثـــين. ويقـــّرب بـــوكس مـــع رجـــوح النســـبة األولـــى علـــى النســـبة الثانيـــة بمـــا يعـــادل ال
  ٪.٠,١المعدل الناتج إلى أقرب نسبة 

وفيمــــا يتصــــل بــــاألمريكتين وبلــــدان أخــــرى، تســــتند المعــــدالت إلــــى المنهجيــــة ذاتهــــا     
. للمــوظفينالمسـتخدمة فــي تقيــيم منظمــة الصــحة للبلـدان األمريكيــة للتــأمين الصــحي 

 كـانون األول/ ٣١وقد اعتمدت منظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـة انطالقـًا مـن تقيـيم 
نهجـًا قائمـًا علـى منحنـى المـردود باسـتخدام منحنـى مـردود مجموعـة  ٢٠١٢ديسمبر 

يمكــــن أن تختلــــف المعــــدالت و هويــــت.  أونحســــب شــــركة  AAالســــندات مــــن الفئــــة 
الخاصة باألمريكتين وبلـدان أخـرى نتيجـة الخـتالف أنمـاط التـدفقات النقديـة الناشئة و 

  المتوقعة من تلك المناطق.
ق الخــاص للتعــويض عــن الصــندو 

  األضرار:
المســـتخدم فـــي  ٪٣,٧مـــن معـــدل انخفـــاض ( ٪٢,٩يبلـــغ معـــدل الخصـــم المســـتخدم   

مــن التقيــيم ويســتند إلــى مــدفوعات االســتحقاقات المتوقعــة الموحــدة  التقيــيم الســابق).
حســب شــركة  AAبــالترجيح بــين منحنــى مــردود مجموعــة الســندات مــن الفئــة  الســابق
٪ ٢٥منحنــى المــردود حســب البورصــة السويســرية بنســبة ٪ و ٧٥هويــت بنســبة  أون
. ويقـــّرب معـــدل الخصـــم النـــاتج إلـــى أقـــرب ٢٠١٤ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١فـــي 
  ٪.٠,١ نسبة
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      معدل التضخم العام السنوي
(غيـــــر  مـــــدفوعات نهايـــــة الخدمـــــة

  اإلجازات المتراكمة):
٪ ٢,٥معـــدل التضـــخم بنســـبة ٪. ويســـتند إلـــى ٢,٢يبلـــغ معـــدل التضـــخم المســـتخدم   

 بـــالترجيح بـــين ٪ لسويســـرا١,١معـــدل التضـــخم بنســـبة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة و 
ـــــى التـــــوالي.  ٪٢٥و ٪٧٥نســـــبتي  ـــــى أقـــــرب عل ـــــّرب معـــــدل التضـــــخم النـــــاتج إل ويق

  ٪.٠,١ نسبة
ــــا و١,٤قيمــــة المعــــدل     :للموظفينالتأمين الصحي  ــــدان أخــــرى.٢,٥٪ لألمــــريكتين و٢,٥٪ ألوروب ويســــتند  ٪ لبل

 هويـت أونشـركة لمـدة عشـر سـنوات الصـادرة عـن  Q4 2014المعدل إلـى التنبـؤات 
والخاصـــة باالفتراضـــات المتعلقـــة باألســـواق الرأســـمالية العالميـــة. ومعـــدل أوروبـــا هـــو 

إلـى  قـّرب) الم٪١,٧) ومعدل باقي البلـدان األوروبيـة (٪١,١متوسط معدل سويسرا (
تين والبلـــــدان األخـــــرى فيســـــتند إلـــــى تقيـــــيم أمـــــا معـــــدل األمـــــريك ٪.٠,١أقـــــرب نســـــبة 

كــــانون  ٣١فــــي  الصـــندوق المشــــترك للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدة
  .٢٠١٣األول/ ديسمبر 

الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 
  األضرار:

٪ ٢,٥معـــدل التضـــخم بنســـبة ٪. ويســـتند إلـــى ٢,٢يبلـــغ معـــدل التضـــخم المســـتخدم   
 بـــالترجيح بـــين ٪ لسويســـرا١,١معـــدل التضـــخم بنســـبة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة و 

ويقــّرب معــدل التضــخم النــاتج إلــى أقــرب نســبة علــى التــوالي.  ٪٢٥و ٪٧٥نســبتي 
٠,١.٪  

      
      جدول المرتبات السنوي

٪ ٠,٥بنســبة  الجــدارةعنصــر بو  المــرتبط باإلنتاجيــة النمــوالتضــخم العــام إضــافة إلــى     جميع الخطط:
فــي الســنة. وتحــدد قــيم الزيــادة المرتبطــة باإلنتاجيــة والجــدارة بمــا يســاوي قــيم الزيــادة 
المنبثقــة عــن تقيــيم الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة 

  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 
      

  المطالبات التجمعات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باستثناء تكاليف
مـــــدفوعات نهايـــــة الخدمـــــة (غيـــــر 

  اإلجازات المتراكمة):
  ال تنطبق  

باالســـتناد إلـــى مـــا يلـــي: التجمـــع األوروبـــي المؤلـــف مـــن المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا     :للموظفينالتأمين الصحي 
والمقـــــر الرئيســـــي والمركـــــز الـــــدولي للحســـــاب اإللكترونـــــي والوكالـــــة الدوليـــــة لبحـــــوث 

األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز والمرفــق الــدولي لشـــراء الســرطان وبرنــامج 
األدويــــة؛ والمكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين بالنســــبة إلــــى منطقــــة األمــــريكتين؛ وتجمــــع 
البلدان األخرى المؤلف من اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط والبرنامج األفريقـي 

  وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. لمكافحة داء كالبية الذنب وٕاقليم جنوب شرق آسيا
الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 

  األضرار:
  ال ينطبق  

      
  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن

(غيـــــر  مـــــدفوعات نهايـــــة الخدمـــــة
  اإلجازات المتراكمة):

القائمة علـى تحسب باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة المتوقعة حسب الوحدة   
خدمات موزعة بالتناسـب وفتـرة محتسـبة منـذ "تـاريخ بـدء الخدمـة" حتـى تـاريخ انتهـاء 

  الخدمة.
  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
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الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 
  األضرار:

  ال ينطبق  

      
  منحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء الخدمة والمنحة في حالة الوفاة

(غيـــــر  نهايـــــة الخدمـــــةمـــــدفوعات 
  اإلجازات المتراكمة):

تســتخدم طريقــة تقــدير المبــالغ المســتحقة المتوقعــة حســب الوحــدة بــالتوزيع التناســبي   
  لمعدل االستحقاق.

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 

  األضرار:
  ال ينطبق  

      
      اإلجازة المتراكمة

(غيـــــر  الخدمـــــةمـــــدفوعات نهايـــــة 
  اإلجازات المتراكمة):

تحســب قيمـــة الخصـــوم علـــى أســـاس اإلخــالء مـــن االلتزامـــات أي كمـــا لـــو أن جميـــع   
  الموظفين أنهوا الخدمة على الفور.

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 

  األضرار:
  ال ينطبق  

      
  على اتفاق متبادل وٕانهاء الخدمة بناءً إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة 

(غيـــــر  مـــــدفوعات نهايـــــة الخدمـــــة
  اإلجازات المتراكمة):

من  ٢٥تعتبر هذه االستحقاقات في عداد استحقاقات نهاية الخدمة بموجب المعيار   
  المعايير المحاسبية الدولية وتستبعد بالتالي من التقييم.

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
الصــندوق الخــاص للتعــويض عــن 

  األضرار:
  ال ينطبق  

  
  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

  
علـى تقيـيم اكتـواري المعاشات التقاعدية أن يحصل مجلس صندوق تنص الئحة صندوق المعاشات التقاعدية على 

علـى األقـل. وقـد كانـت الممارسـة التـي اتبعهـا  للصندوق يجريه الخبيـر االكتـواري االستشـاري مـرة كـل ثـالث سـنوات
مجلس الصندوق إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة المجموعـة المفتوحـة. والغـرض األولـي مـن التقيـيم 

  االكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية والتقديرية في المستقبل كافية لتلبية خصومه.
  

نظمـة المــالي إزاء صـندوق المعاشــات التقاعديــة فـي اشــتراكاتها الواجبـة المحــددة وفقـًا للمعــدل الــذي ويتمثـل التــزام الم
والمعــــدل الخــــاص بالمنظمــــات  ٪٧,٩تقــــرره الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة (يبلــــغ المعــــدل الخــــاص بالمشــــتركين 

عجــز االكتــواري عمــًال فــي الوقــت الحــالي) وفــي أي حصــة لمســاهمتها فــي أي مــدفوعات لســد ال ٪١٥,٨األعضــاء 
مـن الئحـة الصـندوق. وال تصـبح هـذه المـدفوعات الخاصـة بسـد العجـز مسـتحقة إال إذا طبقـت الجمعيـة  ٢٦بالمادة 

بعــد تحديــد ضــرورة أداء مــدفوعات لســد العجــز اســتنادًا إلــى تقيــيم الكفايــة  ٢٦ العامــة لألمــم المتحــدة أحكــام المــادة
وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد ذلك العجز بدفع  االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم.

  مبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي سددتها كل واحدة منها خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.
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 ٪٠,٧٢عـن عجـز اكتـواري بنسـبة  ٢٠١٣ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١أجـري فـي الـذي كشف التقييم االكتـواري قد و 
) مــن األجــور الداخلــة فــي حســاب المعاشــات التقاعديــة ممــا يعنــي أن معــدل ٢٠١١فــي تقيــيم ســنة  ٪١,٨٧(مقابــل 

مــن األجــور  ٪٢٤,٤٢كــان  ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١االشــتراكات النظــري المطلــوب لتحقيــق التــوازن فــي 
التقيــــيم وســــيجرى  . ٪٢٣,٧بمعــــدل االشــــتراكات الفعلــــي البــــالغ الداخلــــة فــــي حســــاب المعاشــــات التقاعديــــة مقارنــــة 

  .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١القادم في  االكتواري
  

للمعاشــات  تعــديلاالكتواريــة علــى فــرض عــدم وجــود أي وبلغــت النســبة الممولــة لألصــول االكتواريــة إلــى الخصــوم 
). ٢٠١١فـي تقيـيم سـنة  ٪١٣٠,٠(مقابل  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  ٪١٢٧,٥التقاعدية في المستقبل 
المعاشـات  عـديل) عندما أخذ النظـام الحـالي لت٢٠١١في تقييم سنة  ٪٨٦,٢(مقابل  ٪٩١,٢وكانت النسبة الممولة 
  التقاعدية في الحسبان.

  
وخلـــص الخبيــــر االكتــــواري االستشــــاري بعـــد تقيــــيم الكفايــــة االكتواريــــة للصــــندوق إلـــى عــــدم وجــــود أي ضــــرورة فــــي 

من الئحـة الصـندوق إذ تجـاوزت  ٢٦ ألداء مدفوعات لسد العجز بموجب المادة ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١
القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق. وفضًال عن ذلك، فاقت القيمـة 

اكمــة فــي تــاريخ التقيــيم. ولــم تطبــق الجمعيــة العامــة الســوقية لألصــول أيضــًا القيمــة االكتواريــة لجميــع الخصــوم المتر 
  حتى وقت إعداد هذا التقرير. ٢٦ة أحكام الماد

  
السـن و أذنت الجمعية العامة برفع السن العاديـة للتقاعـد ، ٢٠١٣ونيسان/ أبريل  ٢٠١٢في كانون األول/ ديسمبر و 

كـانون  ١مـع سـريان ذلـك فـي موعـد أقصـاه عامـًا للمشـتركين الجـدد فـي الصـندوق  ٦٥اإللزامية إلنهاء الخدمـة إلـى 
فـي الئحـة صـندوق المعاشـات التقاعديـة . واعتمدت الجمعية العامة هذا التعديل المـدخل علـى ٢٠١٤يناير  الثاني/

ــد ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  كــانون  ٣١للصــندوق فــي  التقيــيم االكتــواري فــيرفــع الســن العاديــة للتقاعــد . ويجسَّ
  .٢٠١٣األول/ ديسمبر 

  
(مقابـــل  ٢٠١٤دوالر أمريكـــي خـــالل عـــام  يـــونمل ١٥٤,٣للصـــندوق  التـــي دفعتهـــا المنظمـــةوبلغـــت قيمـــة االشـــتراكات 

فتبلـغ  ٢٠١٥). أمـا االشـتراكات المتوقعـة المسـتحقة فـي عـام إعـادة بيـان، ٢٠١٣دوالر أمريكي في عام  يونمل ١٥٢,٣
  دوالر أمريكي. ليونم ١٥٥قيمتها 

  
ويجـــري مجلـــس مراجعـــي الحســـابات لألمـــم المتحـــدة مراجعـــة حســـابات ســـنوية لعمليـــات الصـــندوق ويقـــدم تقريـــرًا عـــن 

مجلـــــس الصـــــندوق المشـــــترك للمعاشـــــات التقاعديـــــة مراجعـــــة الحســـــابات إلـــــى مجلـــــس الصـــــندوق ســـــنويًا. ويصـــــدر 
الموقــــــع اإللكترونــــــي يمكــــــن االطــــــالع عليهــــــا بزيــــــارة تقــــــارير فصــــــلية عــــــن اســــــتثماراته  األمــــــم المتحــــــدة لمــــــوظفي
  .www.unjspf.org للمجلس:

  
  اإليرادات المؤجلة  ١٣-٤
  

أو فـي األعـوام  ٢٠١٤تمثل اإليرادات المؤجلة المتصلة بالمساهمات الطوعية اتفاقات لعدة سـنوات مبرمـة فـي عـام 
مالية الحقة. وينقسم رصيد المساهمات الطوعية إلى إيـرادات مؤجلـة غير أن تقييد إيراداتها أّجل إلى فترات السابقة 

  جارية وٕايرادات مؤجلة غير جارية حسب فترة توفر األموال للمنظمة إلنفاقها.
  

عنـدما ال تتـاح اإلمـدادات أو  بـاإليرادات المقيـدةأما اإليرادات المؤجلة الخاصة بالمشـتريات المسـتردة القيمـة فتـرتبط 
علـى ف التي تطلبها في نهاية السنة. ونظـرًا إلـى كـون المشـتريات المسـتردة القيمـة معـامالت قائمـة الخدمات لألطرا

التبادل، تسجل اإليرادات على أساس استحقاقها. ومجمـوع اإليـرادات المؤجلـة الخاصـة بالمشـتريات المسـتردة القيمـة 
  هو مجموع جار.
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 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ٢٧٩ ٨٣٣ ١٩٠  ٣٠٣ ٤١٢ ٢٥٢  المساهمات الطوعية
  ٦٢ ٥٨٠ ٥٧٧  ٦٣ ٤٢٩ ٣٢٠  القيمة المستردة المشتريات

  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  ٣٦٦ ٨٤١ ٥٧٢  مجموع اإليرادات المؤجلة الجارية
  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  المساهمات الطوعية

  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  مجموع اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ٦٨٨ ٩٢٦ ٢٤٤  ٦٤٩ ١٣١ ٥٤١  مجموع اإليرادات المؤجلة

  
  الخصوم المتداولة األخرى  ١٤-٤

  
 ٢٠١٤ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٤٢,٧بلــغ مجمــوع رصــيد الخصــوم المتداولــة األخــرى 

ويتألف أكبر عنصـر مـن هـذا الرصـيد . )٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٥٩,٥ (مقابل
، تمثــل فــي معظمهــا مليــون دوالر أمريكــي ٣٢,١التــي يبلــغ مجموعهــا فــي نهايــة الســنة مــن مختلــف االســتحقاقات 

يمــا المبــالغ المســتردة المســتحقة الــدفع ف. وٕاضــافة إلــى هــذه االســتحقاقات، ُســّجلت غيــر واردة فــي فــواتير اســتحقاقات
بخصــوم أخــرى وتتعلــق مبــالغ  للجهــات المســاهمة بعــد تنفيــذ البــرامج. ا والمســتحقةهــالمبّلــغ عنخــص رصــيد األمــوال ي

  أدناه. في الجدول مختلفة قصيرة األجل على النحو المفصل
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ٣٨ ٦٥٩ ٢٢٥  ٢٦ ٣٤٥ ٦٥٥  استحقاقات السلع والخدمات غير الواردة في فواتير
  ٣ ٤٨٧ ٣١٧  ٣ ٩٣٥ ٠٧٤  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة

  ٢ ٦٨٦ ٩٤٣  ١ ٨٤٠ ٩٧٦  الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين
  ٢ ٤٤١ ٩٠٣  ١ ٩٧٧ ٥٦٣  المبالغ المستردة المستحقة الدفعاستحقاقات 

  ٢٨٠ ٢٣٢  ٣٠٦ ٤٩٩  المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع
  ١ ٦٩٣ ٨٠٩  ٢ ٥٦١ ٧٣٨  مبالغ التأمين المستحقة الدفع

  ٣ ٥٣١ ٥٥٨  ٣ ٤٣٥ ١١٤  المؤسسات
  ٦ ٦٨٦ ٥٢٢  ٢ ٢١٢ ٢٦٧  خرىاألخصوم ال

  ٥٩ ٤٦٧ ٥٠٩  ٤٢ ٧١٣ ٨٨٦  مجموع الخصوم المتداولة األخرى
  

ويتصــل رصــيد المؤسســات بــأموال تحــتفظ بهــا المنظمــة فــي صــناديق اســتئمانية وتكــون مســؤولة عــن إدارتهــا الماليــة 
  كما يلي: ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في والتنظيمية. وكانت 

  
  بحوث متالزمة داون في إقليم شرق المتوسطمؤسسة جائزة 
 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة 
 للصحة العمومية جائزة الدكتور كومالن أ. أ. كوينوم 
 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة 
  مؤسسة جاك باريزومنحة 
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 جائزة مؤسسة ليون برنارد 
 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية 
  ــــة الكويــــت لمكافحــــة الســــرطان مؤسســــة جــــائزة ــــةدول ــــي إقلــــيم  واألمــــراض القلبيــــة الوعائي والســــكري ف

 المتوسط شرق
 دولة الكويت لبحوث تعزيز الصحة مؤسسة 
 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة 
 للصحة العمومية التذكارية ووك -جائزة الدكتور لي جونغ  

  
  الخصوم المشتركة بين الكيانات  ١٥-٤
  

تستضــيف المنظمــة عــددًا مــن الكيانــات بموجــب اتفاقــات الخــدمات اإلداريــة. وٕاذ تــدير المنظمــة نقديــة كــل الكيانــات، 
ويرد فيما يلي مجموع المبالغ المستحقة  توجد خصوم تتعلق بهذه الكيانات وتخص أمواًال يحتفظ بها باسم الكيانات.

  لكل كيان.
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ٣٧ ١٥٩ ٥٩٢  ٢٩ ٠٩٣ ٤١٥  التأمين الصحي للموظفين
  ٢١ ١٧٣ ٥٢٨  ١٩ ٣٤٣ ٢٢٧  المركز الدولي للحساب اإللكتروني

  ٧٠٧ ٠٦٩ ٩٦٧  ٨٥٢ ٨٨٢ ٤٣١  المرفق الدولي لشراء األدوية
  ٥ ٢٣٠ ٨٢٨  ١ ٤٨٧ ٢٨٥  البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب

الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك 
  ٢١١ ٠٦٦ ٤٠٤  ١٨٤ ٧٥٠ ٩٥٠  لمكافحة األيدز

  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  ١ ٠٨٧ ٥٥٧ ٣٠٨  مجموع الخصوم المشتركة بين الكيانات
  
  االقتراض الطويل األجل  ١٦-٤
  

للمــدير العــام بالمضــي فــي تشــييد مبنــى جديــد  ١٣-٥٦ع  ص  جو ٨-٥٥ع  ص  جأذنــت جمعيــة الصــحة فــي قراريهــا 
مليـون  ٦٦للمنظمة ولبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز فـي المقـر الرئيسـي بتكلفـة تبلـغ قيمتهـا المقـدرة 

مليون فرنك سويسري. ووافق االتحاد السويسري على مـنح  ٣٣فرنك سويسري وتساوي حصة المنظمة المقدرة منها 
مليــون فرنــك سويســري وقيمــة نصــيب المنظمــة منــه  ٥٩‚٨فائــدة للمنظمــة والبرنــامج المــذكور تبلــغ قيمتــه  قــرض بــال

علــى اســتخدام صــندوق فــي القــرارين المــذكورين أعــاله مليــون فرنــك سويســري. ووافقــت جمعيــة الصــحة أيضــًا  ٢٩‚٩
قدمه االتحاد السويسري اعتبارًا سنة من القرض المذكور الذي ي ٥٠العقارات لتسديد حصة المنظمة على مدى فترة 

  من السنة األولى الستكمال المبنى.
  
مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي  ١٩,٨مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي ( ٢١,٧قيمتـــــــه  تالـــــــذي بلغـــــــالمســـــــتحق القـــــــرض رصـــــــيد و 
(المعمول  ٪٠,٨١باستخدام سعر الفائدة الفعلي البالغ  بالقيمة العادلة) مبّين ٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبر ٣١ في

سـتحق فـي وُتعـزى الزيـادة فـي رصـيد القـرض الم سنة). ٣٠به بين مصارف لندن (الليبور) بالفرنك السويسري لمدة 
  سعر الفائدة الفعلي المستخدم في حساب القيمة الحالية للقرض. المقام األول إلى انخفاض
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  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥
  

  اإليرادات  ١-٥
  المقدرةشتراكات اال
  

لفـتح أبـواب االعتمـاد للفتـرة الماليـة  قرارها ٢٠١٣مايو  أيار/والستون في ة سادسالاعتمدت جمعية الصحة العالمية 
مليـــــون دوالر أمريكــــي. وقـــــررت أيضــــًا ضـــــمن  ٣٩٧٧فيـــــه ميزانيــــة فعليـــــة مجموعهــــا  واعتمــــدت ٢٠١٥١-٢٠١٤
مليــــون دوالر أمريكــــي للفتــــرة  ٩٢٩نفســــه أن يصــــبح مجمــــوع االشــــتراكات المقــــدرة علــــى الــــدول األعضــــاء  القــــرار
  . ٢٠١٥-٢٠١٤ المالية

  
دوالر أمريكـــي فـــي  يـــونمل ٤٧٦(مقارنـــة بــــ ٢مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٩٢مجمـــوع صـــافي االشـــتراكات المقـــدرة وبلـــغ 
راكات المقـــــــدرة بالفرنـــــــك السويســـــــري ، صـــــــدرت فـــــــواتير االشـــــــت١٦-٦٦ج ص عوجـــــــب القـــــــرار م). وب٢٠١٣ عـــــــام

عضــو المقــدر للدولــة ال الســنوي االشــتراك كــان مجمــوع. وحيثمــا ٢٠١٤الواليــات المتحــدة ألول مــرة فــي عــام  وبــدوالر
دوالر أمريكـــــي أو أكثـــــر، يقـــــدر نصـــــف االشـــــتراك بـــــدوالر الواليـــــات المتحـــــدة ونصـــــفه اآلخـــــر بالفرنـــــك  ٢٠٠ ٠٠٠

دوالر أمريكـــي،  ٢٠٠ ٠٠٠االشـــتراك الســـنوي المقـــدر للدولـــة العضـــو أقـــل مـــن السويســـري. وحيثمـــا كـــان مجمـــوع 
، مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٧٩ ،٢٠١٤االشـــتراك بـــدوالر الواليـــات المتحـــدة فقـــط. وبلـــغ التقـــدير الســـنوي لعـــام  يقـــدر
. ٢٠١٣مليــون فرنــك سويســري باســتخدام أســعار الصــرف فــي أيــار/ مــايو  ٢٢٢و مليــون دوالر أمريكــي ٢٤٢ أي

كـــانون الثـــاني/ ينـــاير، ولـــذا فقـــد ُســـجلت نســـبة االشـــتراكات المحـــددة بالفرنـــك  ١بح االشـــتراكات مســـتحقة مـــن وتصـــ
مليــون دوالر أمريكــي عنــد  ١٤، مــا حقــق مكســبًا قــدره ٢٠١٤ بســعر الصــرف فــي كــانون الثــاني/ ينــايرالسويســري 

  مليون دوالر أمريكي. ٤٩٢بلغ ياالشتراكات المقدرة المحسوبة  مجموع التسجيل. ونتيجة لذلك، فإن
  

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٤ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٣ديسمبر 

 ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥ ٤٩٢ ٩١١ ٦٩٨ االشتراكات المقدرة

 ١ ٦٦٦ ١٥٦ )١ ٠٤٦ ٤٦٠( المشكوك في تحصيلها ديوناالنخفاض/ (الزيادة) في االعتمادات المخصصة لل
 ٤٧٦ ٣٠٦ ٦٧١ ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨ المقدرةصافي االعتمادات المخصصة لالشتراكات 

  
  المساهمات الطوعية

  
ــــــة  ــــــغ مجمــــــوع المســــــاهمات الطوعي ــــــون دوالر أمريكــــــي  ٢٠٥٢بل ــــــل ملي ــــــي ٢٠١٧(مقاب ــــــون دوالر أمريكــــــي ف  ملي

ــــدة محصــــلة مــــن الحكومــــات والمنظمــــات الحكوميــــة )٢٠١٣ عــــام الدوليــــة . وتمثــــل هــــذه المســــاهمات إيــــرادات مقي
ويتصل جزء كبير مـن اإليـرادات  .والمنظمات غير الحكوميةوالمؤسسات والمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة 

  باتفاقات يتواصل تنفيذها في السنوات المقبلة. ٢٠١٤ المبّلغ عنها في عام
  

                                    
  .٢-٦٦ع  ص  جالقرار     ١
 لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة. ٦٨/٣٩انظر الوثيقة ج    ٢
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مليـون  ٢٠٠٢مليـون دوالر أمريكـي، خصـص  ٢٠٥٢والبـالغ قـدرها  ٢٠١٤مجموع المساهمات الطوعية لعام ومن 
دوالر أمريكــي للميزانيــة البرمجيــة. ويــرد المزيــد مــن التفاصــيل عــن المســاهمات الطوعيــة حســب الصــندوق وحســب 

  ١.الجهة المساهمة في ملحق التقرير المالي
  

 مليـــون دوالر أمريكـــي هـــو مجمـــوع محـــدد بعـــد اقتطـــاع ٢٠٥٢ ومجمـــوع المســـاهمات الطوعيـــة المبلّـــغ عنـــه بقيمـــة
مليــــون دوالر  ١٤,٢( مليــــون دوالر أمريكــــي  ٢٧,٧ المســــتحقة للجهــــات المســــاهمة وقيمتهــــاالمبــــالغ المســــتردة  )١(

والتخفيضات في اإليرادات المقيدة فـي السـنوات السـابقة نتيجـة لظهـور بينـات خـالل ) ٢( ؛)٢٠١٣في عام  أمريكي
في  دوالر أمريكي يينمال ١٠,٨( مليون دوالر أمريكي ٤١,٨ السنة الجارية تدل على عدم تحصيل المبالغ وقيمتها

) ومــا نجــم عــن تعــديل شــروط الــدفع مــن زيــادة فــي اإليــرادات المؤجلــة وانخفــاض فــي اإليــرادات ٣؛ ()٢٠١٣عــام 
ماليــين دوالر  ٥,١( ماليـين دوالر أمريكـي ٣,٨ الجاريـة بالنسـبة إلـى اإليـرادات المقيـدة فــي السـنوات السـابقة وقيمتـه

  .)٢٠١٣في عام  أمريكي
  

األول/  كانون ٣١ الوصف
 ٢٠١٤ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٣ديسمبر 

 ٢ ٠١٧ ١٣٦ ٧٤٧ ٢ ٠٥١ ٨٨٥ ١٥٠ المساهمات الطوعية
 )٦٦١ ١٤٥( ٢٥ ٦١٠ االنخفاض/ (الزيادة) في االعتمادات المخصصة للديون المشكوك في تحصيلها

 ٢ ٠١٦ ٤٧٥ ٦٠٢ ٢ ٠٥١ ٩١٠ ٧٦٠ للمساهمات الطوعيةصافي االعتمادات المخصصة 
  

  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  

 ٢٠١٤تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية من الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات المسـاهمة. وقـد تلقـت خـالل عـام 
مليـــون دوالر  ٤٣,٨(مقابـــل  مليـــون دوالر أمريكـــي ٥٠,٣ مســـاهمات عينيـــة ومســـاهمات فـــي شـــكل خـــدمات قيمتهـــا

  ٢.)٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  أمريكي
  
مليــــون دوالر أمريكــــي (انظــــر البيــــان  ٤٩,٢، بلغــــت المصــــروفات العينيــــة وفــــي شــــكل خــــدمات ٢٠١٤فــــي عــــام و 

فريـق الخامس). وتمثل المساهمات العينية بلقاحات الكوليرا والحمى الصفراء بقيمة مليون دوالر أمريكي الواردة من 
حملــت هــذه المســاهمات العينيــة علــى أنشــطة حيــث  ،والمصــروفات العينيــة اتاإليــرادالتنســيق الــدولي، الفــرق بــين 

فــي صــندوق التصــدي للفاشــيات واألزمــات والصــندوق الطــوعي لشــراء الجهــات المانحــة حتــى تكــون األمــوال متاحــة 
  اللقاحات في المستقبل.

  
ونظــرًا ألن األراضــي تظــل مملوكــة . األراضــي مجانــاً  إتاحــة الحكومــات لهــا أن تســتخدم وتســتفيد المنظمــة أيضــًا مــن

  للحكومات، فال يقيد استخدام األراضي في البيانات المالية.
  
  
  
  

                                    
، ملحـــــــــــــــق التقريـــــــــــــــر المـــــــــــــــالي متـــــــــــــــاح أيضـــــــــــــــًا علـــــــــــــــى العنـــــــــــــــوان اإللكترونـــــــــــــــي ١/ معلومـــــــــــــــات/ ٦٨الوثيقـــــــــــــــة ج   ١

 ./http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en  التالي:

الــــوارد فــــي ملحــــق التقريــــر المــــالي لالطــــالع علــــى تفاصـــــيل  ٥، الجــــدول البيــــاني ١/ معلومــــات/ ٦٨انظــــر الوثيقــــة ج   ٢
  المساهمات العينية والمساهمات في شكل خدمات.
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 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٣  

  ١٤ ٩٨٧ ٥٤٥  ٢٢ ١١٣ ٢٣٥  اإلمدادات والمواد الطبية العينية
  ٣ ٥٩٥ ٢٨٠  ١٢ ٦٢٥ ٢٣٥  العينية أماكن العمل

  ١٥ ٢٤٥ ١١٨  ١٥ ٥٣٠ ٦٦٥  الخدمات
  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٣  ٥٠ ٢٦٩ ١٣٥  مجموع المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

  
  المشتريات المستردة القيمة

  
تشـــتري المنظمـــة األدويـــة واللقاحـــات نيابـــة عـــن الـــدول األعضـــاء وســـائر وكـــاالت األمـــم المتحـــدة. وقـــد بلـــغ مجمـــوع 

 مليـــون دوالر أمريكـــي ١٢,٩ والخاصـــة بالمشـــتريات المســـتردة القيمـــة ٢٠١٤اإليـــرادات والمصـــروفات المقيـــدة لعـــام 
المبـالغ  بعـد اقتطـاع) ٢٠١٣األول/ ديسـمبر كـانون  ٣١ السنة المنتهيـة فـي في مليون دوالر أمريكي ٣٤,٤ (مقابل

األمـوال المحصـلة مقـدمًا  رصـيد سـجليمليـون دوالر أمريكـي. و  ٠,٨المستردة المستحقة للجهات المسـاهمة وقيمتهـا 
بالنســـبة إلـــى المشـــتريات المســـتردة القيمـــة كـــإيرادات مؤجلـــة. وتشـــكل اإليـــرادات والمصـــروفات المتصـــلة بالمشـــتريات 

  المستردة القيمة جزءًا من صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية البرمجية.
  

  إيرادات التشغيل األخرى
  

مليـــون دوالر  ٢٦,٥(مقابـــل  ٢٠١٤فـــي عـــام مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٥,٦ل األخـــرى بلـــغ مجمـــوع إيـــرادات التشـــغي
ن استضـــافة العائـــدات الناجمـــة عـــ). ويمثـــل هـــذا المجمـــوع أساســـًا ٢٠١٣كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١فـــي أمريكـــي 

دولي للحسـاب كيانات مثل برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والمرفق الدولي لشراء األدويـة والمركـز الـ
اإللكتروني والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب. وشملت مصادر اإليرادات األخرى أيضـًا بيـع المنشـورات 

  وحقوق الملكية.
  

  اإليرادات المالية
  

  :ما يلي اإليرادات الماليةتشمل 
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ١٠ ١١٩ ٤٠٧  ٢٠ ١٢٨ ٣٥٣  االستثمارإيرادات 
  )٢ ٧٠٨ ٤٢٠(  )٣ ٠١٧ ٦٩٨(  الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات

  ٨ ٨٢٤ ٩٤٦  ٣١ ٨٤٧ ٩٥٨  صافي المكاسب المحققة نتيجة لصرف العمالتاألجنبية
  )٥٨٩ ٤٨٥(  )٦٣ ١٤٦ ٢٤٨(  األجنبية العمالتغير المحققة نتيجة لصرف  / (الخسائر)صافي المكاسب

المكاسب االكتوارية نتيجة إلعادة التقييم المتصـلة بصـندوق مـدفوعات نهايـة 
  ٦ ٥٠٧ ٤٩٩  ٢٨ ٨٨٢ ٩٥٢  الخدمة

  )٢ ٧٥٩ ٤٦٩(  )٣ ٣٢٩ ٧٠٦(  الخدمة نهاية مدفوعات صندوق بتقييم المرتبطة االكتوارية الفائدة تكلفة
  ١٩ ٣٩٤ ٤٧٨  ١١ ٣٦٥ ٦١١  (المنظمة وكيانات أخرى) مجموع اإليرادات المالية

  عـــــــــــــــــــنإيـــــــــــــــــــرادات االســـــــــــــــــــتثمار والمكاســـــــــــــــــــب والخســـــــــــــــــــائر الناتجـــــــــــــــــــة 
  )١١ ٥٥٤ ٣٨٣(  )٤ ٥٨٤ ٧٥٣(  العمالت األجنبية الموزعة على كيانات أخرى فصر 

  ٧ ٨٤٠ ٠٩٥  ٦ ٧٨٠ ٨٥٨  للمنظمة ةالماليمجموع اإليرادات 
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مع اإليرادات المالية.  ٢٠١٤المالية لعام  يفلاسجلت التكمن أجل تحسين عرض نتائج العمليات المالية، 
ماليين دوالر  ٩لتدرج ضمن اإليرادات المالية (أعيد تصنيف  التكاليف الماليةوألغراض المقارنة، ُأعيد تصنيف 

مليون دوالر أمريكي، ما نتج عنه صافي إيرادات مالية  ١٦,٩أمريكي تكلفة مالية ضمن اإليرادات المالية البالغة 
). ويشمل مجموع اإليرادات المالية المبالغ المتعلقة باألموال التي ٢٠١٣ماليين دوالر أمريكي في عام  ٧,٨قدرها 

االستثمارات المتعلقة  إيراداتخصص ت). و ١٥-٤تديرها المنظمة نيابًة عن كيانات أخرى (ارجع للمالحظة 
  هذه الكيانات.لبالكيانات األخرى 

  
  المصروفات  ٢-٥
  

  وغيرهم من العاملينتكاليف الموظفين 
  
المـوظفين العـاملين فـي جميـع المواقـع وتشـمل الرسـوم تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين مجموع تكاليف  جسدت

المقتطعــة مــن النفقــات الخاصــة بالمرتــب األساســي وتســوية مقــر العمــل وأي أنــواع أخــرى مــن االســتحقاقات (مثــل 
دفعها المنظمة. كمـا تشـمل تكـاليف المـوظفين حركـة الخصـوم االكتواريـة المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين) التي ت

  .(البيان الثاني) المقيدة في بيان األداء المالي للموظفينللتأمين الصحي 
  

  اإلمدادات والمواد الطبية
  

أنشـطة  تتعلق غالبيـة رصـيد اإلمـدادات والمـواد الطبيـة باإلمـدادات الطبيـة التـي تشـتريها المنظمـة وتوزعهـا مـن أجـل
مليـون دوالر أمريكـي  ٢٢,١ البرامج. وتشمل تكاليف اإلمدادات والمواد الطبية المصروفات العينية التي تبلغ قيمتها

والمصــــروفات المتصــــلة بالمشــــتريات  )٢٠١٣كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي ٢٥ (مقابــــل
كــانون  ٣١فــي  مليــون دوالر أمريكــي ٣٤,٤ (مقابــل أمريكــيمليــون دوالر  ١٢,٩ المســتردة القيمــة التــي تبلــغ قيمتهــا

  .)٢٠١٣األول/ ديسمبر 
  

  الخدمات التعاقدية
  

 التنفيـذ المباشـرتكلفـة  تمثل تكاليف الخدمات التعاقدية المصروفات الخاصة بمقـدمي الخـدمات. وتتكـون أساسـًا مـن
 علـى اتفاقـات ألداء العمـل أو عقـود استشـارية ءً المبالغ المدفوعة لألفراد لالضطالع بأنشطة نيابة عن المنظمة بناو 

لخدمة الخاصة. وتعتبر أنشطة البحوث الطبية وتكاليف المنح الدراسية والمصروفات األمنية أيضًا في لاتفاقات أو 
   .عداد مصروفات الخدمات التعاقدية

  
  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  
التحــويالت والمــنح للجهــات النظيــرة بعقــود غيــر تبادليــة تبــرم مــع الجهــات النظيــرة الوطنيــة (وزارات الصــحة ل تشــم

ويشـار  ألداء أنشطة تتمشى مع الميزانيـة البرمجيـة للمنظمـة. وخطابات االتفاق مع الجهات النظيرة األخرىأساسًا) 
باسم "التعاون المالي المباشر". وتحتسـب نفقـة األمـوال أيضًا  التحويالت والمنح المقدمة إلى الوزارات الحكوميةإلى 

أن تفيـد بالمعلومـات عـن اسـتخدام األمـوال الجهـات النظيـرة ويتعـين علـى . عند تحويل األموال إلى الشـريك المتعاقـد
وقــد  لضــمان اســتخدامها وفقــًا لمتطلبــات االتفــاق ويمكــن إجــراء عمليــات رصــد مــوقعي وفحــص عشــوائي لألنشــطة.

المنظمة عن توفير المزيد من التمويل للمسـتفيدين مـن التحـويالت والمـنح علـى أسـاس تقيـيم للمخـاطر أو فـي تمتنع 
  حال عدم الوفاء بمتطلبات االتفاق.
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  السفر
  

تندرج تكاليف السفر التي تدفعها المنظمة للمشاركين فـي االجتماعـات مـن المـوظفين وغيـر المـوظفين فـي المنظمـة 
الســفر. وتشــمل مصــروفات الســفر  مصــروفاتن وممثلــي الــدول األعضــاء فــي رصــيد مجمــوع وللخبــراء االستشــاريي

تكاليف السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي وسائر التكاليف المتصلة بالسفر. وهذا المبلغ ال يشمل تكاليف السفر 
  .وغيرهم من العاملين النظامي في إطار إجازة زيارة الوطن والمنح الدراسية المحسوبة في تكاليف الموظفين

  
  مصروفات التشغيل العامة

  
مصـــروفات التشـــغيل العامـــة تكـــاليف العمليـــات العامـــة لـــدعم المكاتـــب القطريـــة والمكاتـــب اإلقليميـــة والمقـــر  تجســـد

الرئيسي وتشمل المرافق واالتصاالت (مصروفات الهـاتف األرضـي والهـاتف المحمـول واإلنترنـت والشـبكة العالميـة) 
  واإليجارات.

  
  المعدات والمركبات واألثاث

  
(الممتلكــــات  مــــن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة ١٧المعيــــار بموجــــب حكــــام االنتقاليــــة األإذ آثــــرت المنظمــــة تطبيــــق 

عنــد تســلمها مــا عــدا فــي الوقــت الحــالي تحتســب كامــل تكــاليف المعــدات والمركبــات واألثــاث  ،والمنشــآت والمعــدات)
  .ي التي تملكهامباناألراضي وال

  
  اإلهالك واالستهالك

  
تنجم مصـروفات اسـتهالك األصـول الماديـة عـن التوزيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات 

. أمـــا ٢٠١٣فـــي عـــام  مبـــاني المنظمـــةجميـــع علـــى مـــدى عمرهـــا اإلنتـــاجي. ويتصـــل اســـتهالك األصـــول الماديـــة ب
وزيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك األصـول غيـر الملموسـة مصروفات استهالك األصول غير الملموسة فتنجم عن الت

  بالمشتريات من البرمجيات. ٢٠١٤وتتعلق بدءًا من عام  على مدى عمرها اإلنتاجي.
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  األسهم معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي األصول/  -٦
  
  الميزانية العادية  ١-٦
  

التحويـل إلـى مـن االشـتراكات المقـدرة إلـى جانـب  واإليـراداتتتضمن هذه المالحظـة معلومـات مفصـلة عـن التمويـل 
بـين  ٢-٦٦ع  ص  ج جمعيـة الصـحة العالميـة (عمـًال بقـرار ٢٠١٤معادلة الضرائب الذي أجري خالل عام  صندوق

فـي  )العجـز( صـافي الفـائض/ (علـى النحـو المبـين فـي الجـدول أدنـاه) وتبرز حالة الصناديق المتاحـة). جملة أمور
  الميزانية العادية.

  
  الوصف

صندوق اشتراكات 
الدول األعضاء 

  المقدرة

صندوق الدخل غير 
المقدر المتأتي من 
  الدول األعضاء

صندوق معادلة 
  الضرائب

صندوق رأس 
  المجموع  المال العامل

  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  )١٣ ٦٥٢ ٥٢٢(  ١٤ ٦٥٩ ٩٨٦  ٥٦ ٦٨٨ ٤٩٦  ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١الرصيد في 

            اإليرادات والمصروفات البرمجية

  ٤٩٢ ٩١١ ٦٩٨  -  -  -  ٤٩٢ ٩١١ ٦٩٨  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  المخصصة لصندوق  االعتمادات
  )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(  -  -  -  )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(  وصندوق مدفوعات نهاية الخدمة العقارات   

  -  -  ١٤ ٧٧٤ ٢٦٥  -  )١٤ ٧٧٤ ٢٦٥(  المبالغ المسددة لمعادلة الضرائب

  ٤٥٢ ٩١١ ٦٩٨  -  ١٤ ٧٧٤ ٢٦٥  -  ٤٣٨ ١٣٧ ٤٣٣  الميزانية البرمجية الفعلية

  )٤٥٢ ٣٢٠ ٣٣٢(  -  -  -  )٤٥٢ ٣٢٠ ٣٣٢(  المصروفات البرمجية 

   المبالغ المسددة لرد قيمة الضرائب
  )٩ ٥٩٥ ٦٤٨(  -  )٩ ٥٩٥ ٦٤٨(  -  -  المفروضة على الموظفين    

  في االعتمادات المخصصة  الزيادة
  )١ ٠٤٦ ٤٦٠(  -  -  -  )١ ٠٤٦ ٤٦٠(  تحصيلها في مشكوكللحسابات المدينة ال  

  ١٥١ ٠٧٠  -  -  ١٥١ ٠٧٠  -  الفوائد

  )٤ ٩٩٣ ٠٧٩(  -  -  -  )٤ ٩٩٣ ٠٧٩(  التكاليف المالية

  ١ ٤٧٧ ٤٢٠  -  -  ١ ٤٧٧ ٤٢٠  -  اإليرادات المتنوعة

  )١٣ ٤١٥ ٣٣١(  -  ٥ ١٧٨ ٦١٧  ١ ٦٢٨ ٤٩٠  )٢٠ ٢٢٢ ٤٣٨(  مجموع الفائض/ (العجز)

  ٧٥ ٢٨٠ ٦٢٩  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  )٨ ٤٧٣ ٩٠٥(  ١٦ ٢٨٨ ٤٧٦  ٣٦ ٤٦٦ ٠٥٨  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 
  

  .١-٥لالطالع على التفاصيل الخاصة باالشتراكات المقدرة انظر المالحظة 
  

عمـــًال وصـــدرت بـــه فـــواتير للـــدول األعضـــاء. و  ٢٠١٤دوالر أمريكـــي كـــإيرادات فـــي عـــام مليـــون  ٤٩٣وُقيـــد مبلـــغ 
. ٢٠١٤مليـــون دوالر أمريكـــي إلـــى صـــندوق معادلـــة الضـــرائب فـــي عـــام  ١٤,٨تـــم تحويـــل  ٢-٦٦ج ص ع بـــالقرار

مليـون دوالر  ١٥مليون دوالر أمريكـي إلـى صـندوق العقـارات ومبلـغ  ٢٥تحويل مبلغ  ٤-٦٧ج ص عواعتمد القرار 
  أمريكي إلى صندوق مدفوعات نهاية الخدمة.

  
أن يظـل صـندوق رأس المـال العامـل عنـد مسـتواه الـراهن وهـو  ٢-٦٦ع  ص  جوقد قررت جمعية الصـحة فـي قرارهـا 

  مليون دوالر أمريكي. ٣١
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  اتالحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدم  ٢-٦
  

لـــدعم تكـــاليف الخـــدمات التـــي تمـــّول مـــن مصـــادر أخـــرى غيـــر ميزانيـــة  الحســـاب الخـــاص لتكـــاليف الخـــدماتأنشـــئ 
  االشتراكات المقدرة (أي من المساهمات الطوعية).

  
  وتقّيد في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية:

  
  ١٧-٣٤ع  ص  جالمبــالغ الــواردة مــن المصــادر الطوعيــة لتمويــل تكــاليف دعــم البــرامج بموجــب القــرار 

 مئوية ثابتة على مجموع المصروفاتوالمحسوبة بتطبيق نسبة 
 المبرمة مع كيانات أخرى اتفاقات الخدمات اإلدارية 
  ١٢٢/٣ت  مالفوائد المحصلة من الصناديق الطوعية حسب الوثيقة  

  .ملخص لهذا الصندوقي فيما يل ويرد
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  ١٩٣ ٨٢٢ ٧٥٧  كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
      اإليرادات

  ١٣٥ ١٧٤ ١٥٤  ١٤٣ ٩٦٨ ٦٢٣  تكاليف دعم البرامج
  ١٠ ٠٩٣ ٢٦٠  ١٢ ٤١٧ ١٨٢  الفوائد

  ٨ ٦٧٧ ٥٠٨  ٥ ٢٥٩ ٠٢٣  المبرمة مع كيانات أخرىاتفاقات الخدمات اإلدارية 
  ١ ٣٤٤ ٤٣٤  ٢٧٠ ٠٠٠  سداد السلف (المالحظة أ)

  ١٥٥ ٢٨٩ ٣٥٦  ١٦١ ٩١٤ ٨٢٨  اإليراداتمجموع 
      المصروفات

  ٧٤ ٨٤٩ ١١٤  ٥٨ ١٢٩ ٤٧٥  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٧٧٧ ٥٥٥  ٤٩٠ ٠٧٧  اإلمدادات والمواد الطبية

  ١٢ ١٥٢ ٨٨٢  ١١ ٦٠١ ٧٩٠  التعاقديةالخدمات 
  ٥٠٦ ٢٧٣  )٢ ٦١٧(  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٣ ٤٥٨ ٩٨٣  ١ ٠٤٩ ٦٩٦  السفر
  ١٥ ٤٣٨ ٦٨٨  ١٦ ٠٣٤ ٤٤٣  مصروفات التشغيل العامة

  ٣ ٧٤٨ ٧٩٠  ٣ ٢٠٨ ١٢٤  المعدات والمركبات واألثاث 
  ١١٠ ٩٣٢ ٢٨٥  ٩٠ ٥١٠ ٩٨٨  مجموع المصروفات

      يطرح منه:
  في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة  / (االنخفاض)الزيادة

  ٨٩٢ ٠٨٠  )٢٥ ٦١٠(  ب)  المساهمات الطوعية (المالحظة –تحصيلها  في مشكوكال   
  -  ٨١١ ٥٠٠  التحويالت إلى صندوق تكنولوجيا المعلومات (المالحظة ج)

  ١٩٣ ٨٢٢ ٧٥٧  ٢٦٤ ٤٤٠ ٧٠٧  ديسمبر كانون األول/ ٣١الرصيد في 
االتفاقيــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ. ألمانــة أمريكــي دوالر  يــونمل ٠,٣ة مــن الصــندوق قــدرها ت ســلفمنحــ، ٢٠١٣فــي عــام المالحظــة (أ): 

  .٢٠١٤السلفة في عام  سددتوقد 
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بالنسبة في تحصيلها  قيمة االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك انخفاضًا طفيفًا في ٢٠١٤شهد عام  :)ب(المالحظة 
  .٣-٤، ارجع إلى المالحظة إلى المساهمات الطوعية

  
  مليون دوالر أمريكي لدعم تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات وتحسينه. ٠,٨المالحظة (ج): تم تحويل 

  
  وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي.

  
 كانون األول/ ٣١  المصروفات حسب المكتب الرئيسي

  ٢٠١٤ديسمبر 
  كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
  ٤٧ ٥٢٧ ١٠٢  ٤٢ ٤١٣ ٤١٤  األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم

  ١٦ ٣٦٨ ٧٠٣  ١٥ ٧٩٥ ٠٣٦  فريقياأل اإلقليميالمكتب 
  ٤ ٢٧٩ ٤٣٤  ٣ ٧٢٢ ٠٥٨  نيألمريكتل اإلقليميالمكتب 
  ١٠ ١٠٢ ٩٤٠  ٥ ٦٤٩ ٠٩١  جنوب شرق آسيال اإلقليميالمكتب 
  ٩ ٨٢١ ٩٨٧  ٥ ٧٣٢ ٧٩٨  وروبااإلقليمي ألالمكتب 
  ١١ ٨١٧ ١٩٦  ١١ ٩٢٧ ٨٨٧  شرق المتوسطل اإلقليميالمكتب 
  ١١ ٠١٤ ٩٢٣  ٥ ٢٧٠ ٧٠٤  غرب المحيط الهادئل اإلقليميالمكتب 

  ١١٠ ٩٣٢ ٢٨٥  ٩٠ ٥١٠ ٩٨٨  حسب المكتب الرئيسي مجموع المصروفات
  
  صندوق المشاريع  ٣-٦
  

وال تدرج اإليرادات والمصروفات الخاصة بهذا يحتوي هذا الصندوق على حسابات أنشطة تمول نفسها بنفسها. 
  ويرد فيما يلي ملخص صندوق المشاريع.الصندوق في تقرير الميزانية البرمجية. 

  

 كانون األول/ ديسمبر ٣١ الوصف
٢٠١٤  

كانون األول/  ٣١
  ٢٠١٣ ديسمبر

   المشاريعصندوق 
 ٣ ٤٤٦ ٧٣٧ ٢ ٤٥٠ ٧٩٧ الدوارة المبيعات صندوق

 ٢ ١٣٤ ٤٩٨ ٢ ٤٥٠ ٧٨٢ صندوق االمتيازات
 ١ ٨٦٠ ٦١٠ ١ ٩٥٠ ١٢٣ صندوق وثائق التأمين

 ٩٢٧ ٦٦٥ ١ ٢٤٧ ٩٦٨ صندوق استئجار مواقف السيارات
 ٦٢١ ٧٥٤ - الصندوق الخاص بمركز المؤتمرات العالمي والتدريب في تونس العاصمة

 ٨ ٩٩١ ٢٦٤ ٨ ٠٩٩ ٦٧٠ المشاريعمجموع صندوق 
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  صندوق األغراض الخاصة  ٤-٦
  

تمثل الحسابات التي يحتوي عليها هذا الصندوق تحويالت من الصندوق العام أو اعتمادات خصصتها جمعية 
الصحة. وال تدرج اإليرادات والمصروفات الخاصة بهذا الصندوق في تقرير الميزانية البرمجية. ويرد فيما يلي 

  ملخص صندوق األغراض الخاصة.
  

  كانون األول/ ٣١ الوصف
  ٢٠١٤ ديسمبر

  كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ ديسمبر

   الخاصة األغراض صندوق
 ٣٣ ٧٧٣ ٥٢٢ ٦٤ ٧٦٧ ٥٣١ اتالعقار  صندوق
 ٤ ٣٥٣ ٧٠٣ ٣ ٩٨٦ ٧٣٢ األمن صندوق
 ٢٦٣ ٣٠٢ ٨ ٨٧٤ ٦٢٤ المعلومات تكنولوجيا صندوق

 )٥ ٥٦٦ ١٧٠( )٥ ٦٣٠ ٨٢٢( األضرار الصندوق الخاص للتعويض عن
 )٧٣ ٨٩٥ ١١٢( )٢١ ٤٣١ ٤٣٢( صندوق مدفوعات نهاية الخدمة

 ٢٥ ٧٣١ ٧٤٦ ١٨ ٥٠١ ٧٥٢ صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات
 ٣٠ ١٣٤ ٩٨١ ١٤ ٦٦٩ ١٩٧ صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة

 ٢ ٣٦٤ ٥٦٤ ٢ ٧٠٤ ٠٤٣ الخدمات الداخلية صندوق استرداد تكاليف
 )٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩( )٨٦٦ ١٢٦ ٥٣٥( صندوق التأمين الصحي للموظفين

 - ٤ ٤٩٤ ٩٠١ صندوق تجديد المخزونات
 - ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال

 )٨٣٥ ٨٨٣ ٧٣٣( )٧٦٠ ١٩٠ ٠٠٩( مجموع صندوق األغراض الخاصة
  
  العقاراتصندوق      أ-٤-٦
  

. ويسـتخدم هـذا الصـندوق لـدفع تكـاليف تشـييد ١٤-٢٣ع  ص  جأنشأت جمعية الصحة هذا الصندوق بموجب القرار 
المبــاني أو توســيع المبــاني الراهنــة وشــراء األراضــي حســب الضــرورة والصــرف علــى التصــليحات والتغييــرات المهمــة 

تؤجرهـا المنظمـة للمـوظفين. ومـن الضـروري الحصـول علـى في مباني مكاتب المنظمة الراهنة وأماكن اإلقامة التي 
  المباني الراهنة. تصريح محدد من جمعية الصحة لشراء األراضي وتشييد المباني أو توسيع
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  الصندوق.هذا  ملخصيلي رد فيما يو 
  

 كانون األول/ ٣١  الوصف
  ٢٠١٤ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٣ديسمبر 

  ١٩ ٠٩٥ ٦٠٠  ٣٣ ٧٧٣ ٥٢٢    الثاني/ ينايركانون  ١الرصيد في 
      اإليرادات

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٧- ٦٣ع  ص  جو ٤-٦٧ج ص عين االعتمادات المخصصة عمًال بالقرار 
  ٣ ٢٢٥ ١٦٠  ٣ ٤٦٤ ٢٢٥  إيرادات اإليجار

  ٤ ٩٠٠ ٠٠٠  -  التحويالت المتصلة بمشاريع خاصة من أجل المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٧ ٧٤٦ ٤٩١  ٧ ٦٠٩ ٧٢٧  خرىاأليرادات اإل

  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  -  اإليرادات العينية
  ٢٨ ٤٧٠ ٥٠٥  ٣٦ ٠٧٣ ٩٥٢  اإليراداتمجموع 

      المصروفات
  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  -  المصروفات العينية

  ٣٤٠ ٤٣١  ٢ ٨٩٨  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٨٥٠ ٠٠٠  ٢٧ ٢٠٥  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٢ ٠٦٤ ٣٥٤  ١ ٩٩٦ ٨٣١  الخدمات التعاقدية
  ٤ ٧١٨  -  السفر

  ٧ ٤٨٨ ٨٩١  ٢ ٢٤٨ ٩٣٤  مصروفات التشغيل العامة
  ٤٤٥ ٣٣٥  ٨٠٤ ٠٧٥  المعدات والمركبات واألثاث 

  ١٣ ٧٩٢ ٥٨٣  ٥ ٠٧٩ ٩٤٣  مجموع المصروفات
  ٣٣ ٧٧٣ ٥٢٢  ٦٤ ٧٦٧ ٥٣١   ديسمبر كانون األول/ ٣١الرصيد في 

  
  .صندوق العقاراتفيما يلي مصروفات  ويرد

  
  كانون األول/ ٣١  الوصف

  ٢٠١٤ديسمبر 
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣  ديسمبر
      المصروفات حسب المكتب الرئيسي

  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  -  المصروفات العينية
  ٣ ٧٣١ ٢٩٤  ٢ ٥٤١ ٦٤٩  المقر الرئيسي

  ٣ ٤٧٦ ١٠٨  ١ ٢٦٥ ٤٤٢  فريقياأل اإلقليميالمكتب 
  ٨٥٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  نيألمريكتل اإلقليميالمكتب 
  ٢٦٥ ٧٨٨  ٤٣٠ ٩٨٦  جنوب شرق آسيال اإلقليميالمكتب 
  ٦٨٧ ٨٣٨  )١٣١ ٩٢١(  وروبااإلقليمي ألالمكتب 
  ١ ٨٦١ ٦١١  ٤٠٨ ٨٦٩  شرق المتوسطل اإلقليميالمكتب 
  ٣٢١ ٠٩٠  ٦٤ ٩١٨  غرب المحيط الهادئل اإلقليميالمكتب 

  ١٣ ٧٩٢ ٥٨٣  ٥ ٠٧٩ ٩٤٣  مجموع المصروفات
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  الصندوق االئتماني  ٥-٦
  

هذا الصندوق من أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل باسم كيانات أخرى وال يمكن استخدامها  يتكون
لدعم برامج المنظمة. ويشمل الصندوق أصول الشراكات التي تديرها المنظمة وال تعتمد جمعية الصحة ميزانياتها. 

  .االئتماني الصندوق ملخص يلي فيما ويرد
  

األول/ كانون  ٣١ الوصف
 ٢٠١٤ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٣ديسمبر 

   الصندوق االئتماني
 ٤ ٢٢٥ ٦٢٣ ٩ ٥٧٧ ٨٣٧ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 ٨٨ ٩٣٨ ٢٩٩ ١٢ ٥٤٦ ٦٣٧ صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل
 ٩ ٥٤٧ ١٧٢ ٩ ٩٨٦ ٨٥٤ صندوق شراكة دحر المالريا

 ١١ ١٢١ ٩٩٠ ١١ ٧٣٩ ٣٥٦ صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل
صندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية 

 بالتغذية
٥٨٠ ٩٢٤ ٩٨٩ ٥٦٠ 

 ١٦ ٧٤٤ ٧٦١ ١٨ ٧٧٢ ١٦٦ صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية
 ٢ ٦٥٣ ١١٥ ٢ ٣٤٣ ٧٨٠ العالمي للقوى العاملة الصحيةصندوق التحالف 
 - ١٦ ٨٥١ ٠٨٥ شراكة دحر السل 

 - ٣ ٠٤٨ ٤٩٧ لمرصد األوروبي المعني بالُنظم والسياسات الصحيةا
 ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤ ٨٥ ٨٥٥ ٧٧٢ مجموع الصندوق االئتماني

  
الصناديق وفقًا للبيان الثالث (بيان التغيرات في صافي األصول/  التي ُأدخلت على يراتيالتغ  ٦-٦

  األسهم)
  

كان هناك عدد من الصناديق الجديدة التي ُأنشئت وعدد من الصناديق  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
  .إقفالهاأو يجري  ُأقفلتالتي 

  
شراكة دحر السل من الصندوق العام قل صندوق انت، ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١في   –صندوق دحر السل 

  إلى الصندوق االئتماني.
  

كانون الثاني/ يناير  ١بدءًا من  – السل دحر لشراكة التابع العالمي األدوية مرفق صندوقشراكة دحر السل و 
، انتقلت إدارة شراكة دحر السل إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع. وسوف ُتجرى التحويالت ٢٠١٥

  .٢٠١٥في عام  ٕاقفالهالنهائية إلى هذا المكتب و 
  

لم تعد عمليات مركز المؤتمرات  – العاصمة تونس في والتدريب العالمي المؤتمرات بمركز الخاص الصندوق
ُأدرجت  ٢٠١٤. وخالل عام ٢٠١٤تدرج في صندوق منفصل وُأقفل هذا الصندوق في عام  العالمي والتدريب

  .الداخلية الخدمات تكاليف استردادالداخلية التي تستخدم المركز في صندوق  الرسوم الواردة من الوحدات
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االحتياجات من المشتريات في الطوارئ، لدعم  ٢٠١٤صندوق جديد ُأنشئ في عام  – صندوق تجديد المخزونات
  والسيما في إقليم شرق المتوسط.

  
صندوق جديد ُأنشئ من أجل إقفال برنامج مكافحة شلل األطفال.  – صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال

  الملحق. ٦٧/٤٥انظر الوثيقة ج
  

، انتقل هذا ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١بدءًا من  – المرصد األوروبي المعني بالُنظم والسياسات الصحية
 الخاصة البرامجلتقارير ضمن ق من الصندوق العام إلى الصندوق االئتماني. وكان قبل ذلك مدرجًا في او الصند

  .التعاونية والترتيبات
  

من أجل تسجيل المساهمات العينية  ٢٠١٤هذا صندوق جديد ُأنشئ في عام  – صندوق المساهمات العينية
  والتبليغ بشأنها.

  
  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليةمعلومات داعمة لبيان   -٧
  

، ٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانيــة البرمجيــة بشــأن ٢-٦٦ع  ص  ج قرارهــا ٢٠١٣مــايو  أيــار/اعتمــدت جمعيــة الصــحة فــي 
جميع مصادر التمويل، وهي تحديدًا االشتراكات  في إطار، ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة الماليةا التي اعتمدت فيها ميزانية

وتعتمــد جمعيــة الصــحة ميزانيــة المنظمــة  مليــون دوالر أمريكــي. ٣٩٧٧المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة والبــالغ قــدرها 
. وٕاذ تسـتند منهجيـة المنظمـة إلـى إطـار ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  رة كل سنتين. ولم يجر أي تنقيح للميزانية البرمجيةم

قــائم علــى تحقيــق النتــائج، تقــاس الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة علــى أســاس المصــروفات المتكبــدة خــالل الفتــرة التــي 
  تشملها الميزانية البرمجية.

  
 (البيــان األول) وبياناتهـا الماليـة باسـتخدام أسـس محاسـبية مختلفـة. فيعـد بيـان الوضـع المـاليوتعـد ميزانيـة المنظمـة 

وبيــان التــدفقات  (البيــان الثالــث) األســهم وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول/ (البيــان الثــاني) المــالي وبيــان األداء
(البيــان مقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة  بيــانوضــع يبينمــا  ،الكامــل علــى أســاس االســتحقاق (البيــان الرابــع) النقديــة

  معدل (أي تستخدم المصروفات الفعلية لقياس استخدام الميزانية). نقديعلى أساس  الخامس)
  

، )الماليــة البيانــات فــي الميزانيــة معلومــات عــرض( مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ٢٤وعمــًال بمتطلبــات المعيــار 
التسوية بين المبالغ الفعليـة المقدمـة بمقارنتهـا بالميزانيـة عنـدما ال تعـد البيانـات الماليـة والميزانيـة علـى أسـاس  ُتجرى

والكيـان والتوقيت المقارنة وبين المبالغ الفعلية المقدمة في البيانات المالية بتحديد أي أوجه اختالف حسب األساس 
نتــــائج الميزانيــــة البرمجيــــة مــــا عــــدا  ١٧-٢ســــب المالحظــــة والعــــرض بشــــكل منفصــــل. ويمثــــل الصــــندوق العــــام ح

مصـــــروفات صـــــندوق معادلـــــة الضـــــرائب، والمصـــــروفات األخـــــرى غيـــــر المدرجـــــة فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة وجميـــــع 
  في شكل خدمات التي ال تشملها نتائج الميزانية البرمجية. المصروفات العينية/

  
تنفيـذ الميزانيـة  بشـأن ٦٨/٦جة النهائيـة والمبـالغ الفعليـة فـي الوثيقـة ويرد تفسير أوجه االختالف المادية بين الميزاني

  النتائج المحققة.و  اتمويلهو  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية للفترة 
  

التسوية على أساس المقارنـة بـين المبـالغ الفعليـة حسـب تقـديمها فـي البيـان الخـامس والمبـالغ الفعليـة الـواردة  وُتجرى
بشـكل منفصـل وفقـًا لمـا والعـرض  أوجه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والكيـان في الحسابات المالية بتحديد أي

  .)المالية البيانات في الميزانية معلومات عرض( ٢٤يقتضيه المعيار 
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وتظهــر أوجــه االخــتالف حســب األســاس عنــدما تســتخدم عناصــر الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة ألنشــطة أخــرى غيــر 
مصــروفات صــندوق معادلــة الضــرائب  والمصــروفات األخــرى غيــر مثلــة علــى ذلــك . ومــن األتنفيــذ البــرامج التقنيــة

  .والترتيبات الخاصةالمدرجة في الميزانية البرمجية 
  

وتمثل أوجه االخـتالف حسـب التوقيـت إدراج مصـروفات الميزانيـة البرمجيـة خـالل فتـرات ماليـة أخـرى فـي حسـابات 
  المنظمة المالية.

  
فئة صناديق الدول األعضـاء وغيرهـا المبالغ المقابلة لصندوقين هما أما أوجه االختالف حسب الكيان فتمثل إدراج 

هــاتين الفئتــين مــن  الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة. وال تشــمل الصــندوق االئتمــاني فــي حســابات المنظمــة الماليــةفئــة و 
  .الصناديق

  
الف مـــن حيـــث الصـــيغة ونظـــم التصـــنيف المتبعـــة فـــي بيـــان وتخـــص أوجـــه االخـــتالف حســـب العـــرض أوجـــه االخـــت

  .(البيان الخامس) وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الرابع) التدفقات النقدية
  

فـي كـانون البيـان الرابـع  فـيوترد أدناه التسوية بين المبالغ الفعلية القائمة على البيان الخـامس وبـين المبـالغ الفعليـة 
  .٢٠١٤ ديسمبر األول/

  
  الوصف

٢٠١٤  
  المجموع  التمويل  االستثمار  التشغيل

المبلغ الفعلي القائم على 
  )١ ٨٩٠ ٧٥٣ ٩٥٠(  -  -  )١ ٨٩٠ ٧٥٣ ٩٥٠(  (البيان الخامس) المقارنة

  )٣١٤ ٢٧٦ ٨٢٦(  )٦٠٥ ٨٧٦(  )٣٦٤ ٨٤٧ ٤٢٠(  ٥١ ١٧٦ ٤٧٠  أوجه االختالف حسب األساس
  ١٨٠ ٧٣٧ ٢١٠  -  -  ١٨٠ ٧٣٧ ٢١٠  التوقيتأوجه االختالف حسب 

  ١٥٠ ٠٦٩ ٢٥٦  -  )٤٣ ٨٥٣ ٩٢٧(  ١٩٣ ٩٢٣ ١٨٣  أوجه االختالف حسب الكيان
  ١ ٧٩٢ ٢٧٤ ٦٠٤  -  )٧ ٢٠٤ ٨٣١(  ١ ٧٩٩ ٤٧٩ ٤٣٥  العرض أوجه االختالف حسب

المبلغ الفعلي ضمن بيان 
  )٨١ ٩٤٩ ٧٠٦(  )٦٠٥ ٨٧٦(  )٤١٥ ٩٠٦ ١٧٨(  ٣٣٤ ٥٦٢ ٣٤٨  التدفقات النقدية (البيان الرابع)
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  التبليغ حسب القطاعات  -٨
  
  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١- ٨

  ٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ٣١في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

   
  المقر الرئيسي

 
  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 
  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

        األصول
        األصول المتداولة

  -  ٢٤ ٣٥٢ ٥٥٩  ٥٩٢ ٠٩٢ ٨٧١  النقديةالنقدية والمكافئات 
  -  -  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧ ٧٥٦  االستثمارات القصيرة األجل
  ٤٦٠ ١٨٦  ٣٧٠ ٥٣٧  ٨٣١ ١٨٧ ٦٣٦  الحسابات المدينة الجارية
  -  ٣ ٧٥٥ ٤٦٣  ٢ ٢٣٢ ٣٤٤  المبالغ المستحقة للموظفين

  -  ٢ ١٩٨ ٠٦٩  ٣٦ ٤٣٩ ١١٣  المخزونات
  -  ١٥ ٤١٠  ٨١ ٩١٣  والودائع المبالغ المدفوعة مقدماً 

  )٣٤٦ ٦١٥ ٤٠٦(  -  ٣٤٦ ٦١٥ ٤٠٦  األصول المتداولة األخرى
  )٣٤٦ ١٥٥ ٢٢٠(  ٣٠ ٦٩٢ ٠٣٨  ٤ ٦٣١ ٨٧٧ ٠٣٩  مجموع األصول المتداولة
        األصول غير المتداولة

  -  -  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  الحسابات المدينة غير الجارية
  -  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  االستثمارات الطويلة األجل

  -  ٤ ٤٦٣ ٥٨٦  ٤٠ ٣٥٣ ٤٨٢  والمنشآت والمعداتالممتلكات 
  -  -  ٢ ٦٨٩ ٣٦٩  األصول غير الملموسة

  -  ٤ ٤٦٣ ٥٨٦  ٣٩٦ ١٧٧ ٤٥٠  مجموع األصول غير المتداولة
  )٣٤٦ ١٥٥ ٢٢٠(  ٣٥ ١٥٥ ٦٢٤  ٥ ٠٢٨ ٠٥٤ ٤٨٩  مجموع األصول

        الخصوم
        الخصوم المتداولة

  -  ٧٦ ٦٢١  ٦١ ٦٠٦ ٣٢٢  االشتراكات المحصلة مقدماً 
  -  ٩ ٣١٣ ٤٤٩  ١٠ ٤٥٦ ٩٦٥  الحسابات الدائنة

  -  ٥٤٨ ٧٤٩  ٥٣٢ ٣٤٣  المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  -  ١٤ ٣٢٠ ٦٥٩  ٢٦ ٧٠٧ ٧١٧  استحقاقات الموظفين الجارية

  -  -  ٣٦٦ ٨٤١ ٥٧٢  اإليرادات المؤجلة
  -  -  ٣٣ ٣٥١ ٠٢٥  الخصوم المالية

  ١٤٤ ١٥٢ ١٧٢  ٣ ٩٠٧ ٥٩٧ ٧٠٢  )٨ ٩٦٥ ٢٩٥ ٣٧٨(  الخصوم المتداولة األخرى
  -  -  ١ ٠٨٧ ٥٥٧ ٣٠٨  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١٤٤ ١٥٢ ١٧٢  ٣ ٩٣١ ٨٥٧ ١٨٠  )٧ ٣٧٨ ٢٤٢ ١٢٦(  مجموع الخصوم المتداولة
        الخصوم غير المتداولة

  -  -  ٢١ ٦٧١ ٢٢٩  االقتراض الطويل األجل
  -  ١٥٥ ٤٧٢ ٦١٩  ٥٣٢ ٤٠٦ ٦٢٨  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  -  -  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  -  ١٥٥ ٤٧٢ ٦١٩  ٨٣٦ ٣٦٧ ٨٢٦  مجموع الخصوم غير المتداولة

  ١٤٤ ١٥٢ ١٧٢  ٤ ٠٨٧ ٣٢٩ ٧٩٩  )٦ ٥٤١ ٨٧٤ ٣٠٠(  مجموع الخصوم
        األسهم صافي األصول/
  )٢٧١ ١٩٦ ٦٩٨(  )٧٠٩ ٦٦٨ ٦٨٠(  ٢ ١٧٠ ٧٤٦ ٢٠٧  الميزانية العادية

  )٢٠٨ ٢٢٣ ١٢٢(  )٣ ١٥٠ ٠٢٤ ٥٣٠(  ٩ ٣٣٤ ٤٠٤ ٣٢٩  الصناديق الطوعية
  )١٠ ٧٣٢ ٠٣٨(  )١٩٢ ١٤٩ ٠٧١(  )٢٦ ٨٠٤ ١٩٥(  صناديق الدول األعضاء وغيرها

  )١٥٥ ٥٣٤(  )٣٣١ ٨٩٤(  ٩١ ٥٨٢ ٤٤٩  يق االئتمانو الصند
  )٤٩٠ ٣٠٧ ٣٩٢(  )٤ ٠٥٢ ١٧٤ ١٧٥(  ١١ ٥٦٩ ٩٢٨ ٧٨٩  األسهم مجموع صافي األصول/

  )٣٤٦ ١٥٥ ٢٢٠(  ٣٥ ١٥٥ ٦٢٤  ٥ ٠٢٨ ٠٥٤ ٤٨٩  األسهم مجموع الخصوم وصافي األصول/
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المكتب اإلقليمي لشرق 
  المكتب اإلقليمي ألوروبا  المتوسط

المكتب اإلقليمي لجنوب 
  شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
          

٦٣٢ ٨٩٢ ٠٥٢  ٤ ٢٠٥ ٠٣٥  ٣ ٤٣٥ ٠٦٠  ٧٤٠ ٧٦١  ٨ ٠٦٥ ٧٦٦  
-  -  -  -  ٢ ٨٢٣ ٢٢٧ ٧٥٦  

٨٣٣ ٢٣٦ ٧٢٦  ٨٦ ٨٦٢  ٢٦٦ ٥٤١  ٨٠٨ ٣٣٠  ٥٦ ٦٣٤  
١٠ ٤٤٦ ٣٨٨  ١ ٨٦٨ ٦٧٨  ٩٩٩ ٢٥٠  ٥٤٨ ٥٨٧  ١ ٠٤٢ ٠٦٦  
٥٠ ٤١٧ ١١٦  ١ ٩٦٥ ٨٠٦  ٦٣٢ ١٥٧  -  ٩ ١٨١ ٩٧١  
٣٨٣ ٠٦٦  ٧٧ ٥٦١  ١٦٣ ٤٨٩  ٩ ١٦٣  ٣٥ ٥٣٠  

-  -  -  -  -  
٤ ٣٥٠ ٦٠٣ ١٠٤  ٨ ٢٠٣ ٩٤٢  ٥ ٤٩٦ ٤٩٧  ٢ ١٠٦ ٨٤١  ١٨ ٣٨١ ٩٦٧  

          
-  -  -  -  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  
-  -  -  -  ٧٠ ٨٤٤ ٦٣٠  

٦٣ ٩٩١ ٧٨١  ١ ٧٤٠ ٨٤٦  ٢٠١ ٣٣١  -  ١٧ ٢٣٢ ٥٣٦  
-  -  ٢ ٨٠٢ ٧٠٠  -  ١١٣ ٣٣١  

٤١٩ ٩٢٩ ٠٨٠  ١ ٧٤٠ ٨٤٦  ٣١٤ ٦٦٢  -  ١٧ ٢٣٢ ٥٣٦  
٤ ٧٧٠ ٥٣٢ ١٨٤  ٩ ٩٤٤ ٧٨٨  ٥ ٨١١ ١٥٩  ٢ ١٠٦ ٨٤١  ٣٥ ٦١٤ ٥٠٣  

          
          
-  -  ٦١ ٧٠٤ ٥٦٧  -  ٢١ ٦٢٤  

٣١ ٥٧٨ ١٤٠  ٢ ٣٥٨ ٣٥٩  ١ ٧٠٣ ٩٩٨  ١ ٢٠٠ ٨٠٨  ٦ ٥٤٤ ٥٦١  
١ ٧٧٥ ٧٩٤  ١٣٣ ٣٩٤  ٢١٣ ٥٨٢  ٦٧ ١٩٩  ٢٨٠ ٥٢٧  
٥٥ ٨٢٢ ٣٤٥  ٣ ٦٣٩ ٣٨٩  ٣ ٤٣٦ ٩٩٠  ٣ ٣٩٥ ٨٩٦  ٤ ٣٢١ ٦٩٤  

-  -  -  -  ٣٦٦ ٨٤١ ٥٧٢  
-  -  -  -  ٣٣ ٣٥١ ٠٢٥  

٤٢ ٧١٣ ٨٨٦  ٩٠٩ ٧٣٥ ٧٢٤  ١ ٢٢٧ ٨٣٠ ٥١٤  ٧٢٤ ٣٧٧ ٦٠٢  ٢ ٠٩٤ ٣١٥ ٥٥٠  
-  -  -  -  ١ ٠٨٧ ٥٥٧ ٣٠٨  

١ ٦٨١ ٣٤٤ ٦٣٧  ٩١٥ ٨٦٦ ٨٦٦  ١ ٢٣٣ ٢٠٦ ٧٠٨  ٧٢٩ ٠٤١ ٥٠٥  ٢ ١٠٥ ٤٦٢ ٣٣٢  
          
-  -  -  -  ٢١ ٦٧١ ٢٢٩  

٩٣٧ ٧٠٦ ٣٧٤  ٥٥ ٠٥٥ ٦٧٤  ٦٤ ٧٩٠ ٨٣٧  ٧٥ ٢٢٨ ٧٤١  ٥٤ ٧٥١ ٨٧٥  
-  -  -  -  ٢٨٢ ٢٨٩ ٩٦٩  

١ ٢٤١ ٦٦٧ ٥٧٢  ٥٥ ٠٥٥ ٦٧٤  ٦٤ ٧٩٠ ٨٣٧  ٧٥ ٢٢٨ ٧٤١  ٥٤ ٧٥١ ٨٧٥  
٢ ٩٢٣ ٠١٢ ٢٠٩  ٩٧٠ ٩٢٢ ٥٤٠  ١ ٢٩٧ ٩٩٧ ٥٤٥  ٨٠٤ ٢٧٠ ٢٤٦  ٢ ١٦٠ ٢١٤ ٢٠٧  

          
)٧٥ ٢٨٠ ٦٢٩  )٢٦٣ ٤٦٥ ٣٦٦(  )٣٤٦ ٤٤٥ ٢٤٦(  )٢٠٩ ٤٣٧ ٤٢١(  )٢٩٥ ٢٥٢ ١٦٦  
)٢ ٣٥٣ ٧٠٨ ١١٧  )٦٠٥ ١٥٩ ١٤٥(  )٨٦٠ ٩٩٢ ٣٧٨(  )٤٩٥ ٨٨٤ ٧٠٩(  )١ ٦٦٠ ٤١٢ ٣٢٨  
)٦٦٧ ٣٢٤ ٥٤٣(  )٩٢ ٢٠٠ ٥٢٧(  )٨٤ ٤٤٥ ٤٤٩(  )٩٢ ٢٣٣ ٢٢٨(  )١٦٨ ٧٦٠ ٠٣٥(  
)٨٥ ٨٥٥ ٧٧٢  )١٥٢ ٧١٤(  )٣٠٣ ٣١٣(  )٤ ٦٠٨ ٠٤٧(  )١٧٥ ١٧٥  
)١ ٨٤٧ ٥١٩ ٩٧٥  )٩٦٠ ٩٧٧ ٧٥٢(  )١ ٢٩٢ ١٨٦ ٣٨٦(  )٨٠٢ ١٦٣ ٤٠٥(  )٢ ١٢٤ ٥٩٩ ٧٠٤  

٤ ٧٧٠ ٥٣٢ ١٨٤  ٩ ٩٤٤ ٧٨٨  ٥ ٨١١ ١٥٩  ٢ ١٠٦ ٨٤١  ٣٥ ٦١٤ ٥٠٣  
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  القطاعاتبيان األداء المالي حسب   ٢- ٨
  ٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ٣١ السنة المنتهية في في

  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 
  

  المقر الرئيسي  الوصف
  (المالحظة أ)

المكتب اإلقليمي 
  ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
  لألمريكتين

        اإليرادات
  -  -  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨  شتراكات المقدرةاال

  -  -  ٢ ٠٥١ ٩٨٠ ٤٧٩  المساهمات الطوعية
  -  -  ٢٤ ٧٨٨ ٧٣٤  خدمات المساهمات الطوعية العينية وفي شكل

  -  -  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣  المشتريات المستردة القيمة
  )٢ ٤٦٨ ٢١٧(  )٢ ٩٩٤ ٧٠٦(  ١٩ ٢١٥ ٧٠٢  إيرادات التشغيل األخرى

  ٧  ٤ ٨٧١ ٦٨٨  )٥ ٨٨٨ ٦١٦(  اإليرادات المالية
  )٢ ٤٦٨ ٢١٠(  ١ ٨٧٦ ٩٨٢  ٢ ٥٩٤ ٩٠٥ ٢١٠  مجموع اإليرادات

        المصروفات
  ٣٠ ٠٦٧ ٠٣٤  ٢٠٢ ٣٠٥ ٤٣٣  ٤٠٣ ١٤٨ ٩٨٢  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٤ ٥٠٦ ٣٧٣  ٣٣ ٢٣٢ ٧٠٦  ٦٦ ١٨٨ ١٣٧  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٧ ٥٤٦ ٥٨٥  ١٦٨ ٨٧٩ ٢٤١  ١٧٠ ٠٧٠ ١٦٦  الخدمات التعاقدية

  ٣ ٢٨٨ ٨٩٣  ١٦٣ ٠٣٠ ٢٢٠  ٢١ ٨٤٩ ٥٨٣  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ٦ ١٢٥ ٣٤٠  ٤٥ ٢٥١ ٧٩٦  ٩٣ ٢٥٤ ٤٩٥  السفر

  ١ ٩٦٨ ٩٧١  ٥٠ ٦٠٧ ٨٧٧  ٤٩ ٢٨٧ ٤٨٢  مصروفات التشغيل العامة
  -  ١٩ ٧٥٨ ٤٦٤  ٩٥٤ ٠٦٥  المعدات والمركبات واألثاث

استهالك األصول المادية واستهالك األصول 
  -  ١٦١ ١١٤  ١ ١١٦ ١٩٨  غير الملموسة
  ٥٣ ٥٠٣ ١٩٦  ٦٨٣ ٢٢٦ ٨٥١  ٨٠٥ ٨٦٩ ١٠٨  مجموع المصروفات

  )٥٥ ٩٧١ ٤٠٦(  )٦٨١ ٣٤٩ ٨٦٩(  ١ ٧٨٩ ٠٣٦ ١٠٢  (العجز) خالل السنة مجموع الفائض/
  
: يبين رصيد اإليرادات ارتفاع الفائض فـي المقـر الرئيسـي وتسـجيل حـاالت عجـز فـي المكاتـب األخـرى. ويـنجم (أ) مالحظةال

  اإليرادات وسياسة محاسبية المركزية بالنسبة إلى المصروفات.ذلك عن اتباع سياسة محاسبية مركزية بالنسبة إلى 
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المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
-  -  -  -  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨  
-  )٢ ٠٥١ ٩١٠ ٧٦٠  ١٦٢  -  )٦٩ ٨٨١  
-  ٥٠ ٢٦٩ ١٣٥  ١ ٢٠٨ ٨٨٨  ١٤ ٧١٦ ٧٣٦  ٩ ٥٥٤ ٧٧٧  
-  -  -  -  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣  

١٥ ٦٢٢ ٥٦٨  )٥٨٤ ٩١٩(  )٣٦٢ ٧٠٥(  )٩٦٧ ٧٣٨(  ٣ ٧٨٥ ١٥١  
٦ ٧٨٠ ٨٥٨  ٢ ٢٩٧ ٥٠٥  ٢ ٣٢٠ ٦٧١  ١ ٤٢٤ ٩٢٤  ١ ٧٥٤ ٦٧٩  
٢ ٦٢٩ ٣٩٢ ٢٣٢  ٢ ٩٢١ ٦٣٦  ١٦ ٦٧٤ ٧٠٢  ٩ ٩٤٢ ٠٨٢  ٥ ٥٣٩ ٨٣٠  

          
٨٦٧ ٥١٨ ٢٥٣  ٥٥ ١٩٣ ٠٤١  ٤٧ ٧٣١ ٨٦٢  ٦٠ ٥٤٥ ٧٥٥  ٦٨ ٥٢٦ ١٤٦  
٢٢٥ ٢٩٣ ٠٥٣  ٨ ٨٩٥ ٣٩٨  ٣٣ ٧٩٥ ٩٢١  ٩٤٤ ٢٧٠  ٧٧ ٧٣٠ ٢٤٨  
٥٦٥ ٨٨٦ ٨٥٦  ٢٩ ٢٠٠ ٤٢٠  ٤٩ ٨٧٠ ٦٣٢  ٢٥ ٣٨٨ ١٤٥  ١١٤ ٩٣١ ٦٦٧  
٢٥٨ ٥٠٨ ٧٢٦  ١٣ ٩٨٥ ٥٠٨  ١٥ ٧٩١ ٦٦٧  ٨٣٣ ٣٠٤  ٣٩ ٧٢٩ ٥٥١  
١٩٣ ٧١٦ ٩٣٠  ١١ ٨٨٧ ٧٦٠  ١٤ ٣٦٩ ٠٥٢  ٩ ٣٦٧ ٥٣٧  ١٣ ٤٦٠ ٩٥٠  
١٥٥ ٧٣٤ ٣٣٤  ٧ ٥٩٧ ٩٩١  ١٢ ٥٣٣ ١٥٦  ١٤ ٩٩٤ ٧٦٩  ١٨ ٧٤٤ ٠٨٨  
٤٧ ٨٢٨ ٢٦٠  ٣ ٧٣٧ ٣٩٤  ٤ ٨٧٨ ٠٧١  ٩٥٦ ١٨٦  ١٧ ٥٤٤ ٠٨٠  

  
٢ ١٠٤ ٤٠١  ٤٣٥ ٢١٦  ٥١ ٤٣٣  -  ٣٤٠ ٤٤٠  
٢ ٣١٦ ٥٩٠ ٨١٣  ١٣٠ ٩٣٢ ٧٢٨  ١٧٩ ٠٢١ ٧٩٤  ١١٣ ٠٢٩ ٩٦٦  ٣٥١ ٠٠٧ ١٧٠  

)٣١٢ ٨٠١ ٤١٩  )١٢٨ ٠١١ ٠٩٢(  )١٦٢ ٣٤٧ ٠٩٢(  )١٠٣ ٠٨٧ ٨٨٤(  )٣٤٥ ٤٦٧ ٣٤٠  
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  المبالغ المشطوبة واإلكراميات  -٩
  

ويمثــل هــذا الرصــيد فــي المقــام األول  ٢٠١٤دوالر أمريكــي خــالل عــام   ١٨٩ ٦٨٧ اعتمــد شــطب مبلــغ مجموعــه
 ُســــلفبســــلف علــــى المرتــــب و يتعلــــق دوالر أمريكــــي  ١٨٨ ٢٩٨مبلــــغ قــــدره    )١الحــــدثين المنفصــــلين التــــاليين: (

 غيــر مــن اعتُبــر ؛ســابقين ينمــوظف الشــتراكات فــي صــندوق المعاشــات مــن جانــب ســداد ا عــدمســكن و الم الســتئجار
  .ردهضريبة القيمة المضافة رفض ب دوالر أمريكي يتعلق  ١ ٣٨٩) ومبلغ قدره  ٢؛ (استرداده الممكن

  
  .٢٠١٤ولم تدفع أي إكراميات خالل عام 

  
  األطراف على مستوى اإلدارة العليا اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة وغيرها من  -١٠

  
يضم الموظفون المندرجون في فئـة "مـوظفي اإلدارة الرئيسـيين" المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين وجميـع المـوظفين 

  اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب.
  

ويتضــمن الجــدول أدنــاه . موظفــاً  ١٧عــدد مــوظفي اإلدارة الرئيســيين الــذين شــغلوا تلــك الوظــائف خــالل الســنة  وبلــغ
   .مجموع أجورهمالتفاصيل الخاصة ب

  
  دوالر أمريكي  الوصف

  ٣ ٩٩٣ ٢٠٨  التعويض وتسوية مقر العمل
  ٣٥٥ ١٠٩  االستحقاقات

  ١ ٠٢١ ٢٦٣  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية
  ٥ ٣٦٩ ٥٨٠  مجموع األجور

  ١٠٧ ٥٥٤  السلف غير المسددة مقابل االستحقاقات
  -  المستحقة (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)القروض 

  
لموظفي اإلدارة الرئيسيين المرتبات الصافية وتسوية مقر العمل واستحقاقات مثـل بـدل  المدفوعويشمل األجر الكلي 

التمثيــــل وبــــدالت أخــــرى ومنحــــة االنتــــداب ومــــنح أخــــرى وٕاعانــــات االســــتئجار وتكــــاليف شــــحن األمتعــــة الشخصــــية 
  واشتراكات رب العمل في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي الحالي.

  
ة الرئيسيين أيضًا الحصول على استحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة مساوية السـتحقاقات سـائر ويحق لموظفي اإلدار 

المــوظفين. وال يمكــن تحديــد مقــدار هــذه االســتحقاقات بشــكل موثــوق بــه. وموظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم مشــتركون 
  عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.

  
ر اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئيسـيين. وعلـى الـرغم مـن ذلـك ونظـرًا إلـى حصـول هـذا والمدي

المـــدير علـــى جميـــع االســـتحقاقات مـــن منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة، يفصـــح عـــن هـــذه االســـتحقاقات ضـــمن 
  لية للمنظمة.البيانات المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن البيانات الما

  
ولـــم تمـــنح خـــالل الســـنة أي قـــروض لمـــوظفي اإلدارة الرئيســـيين خـــارج إطـــار القـــروض المتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع 

  للموظفين غير المنتمين إلى هذه الفئة.
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  األحداث بعد تاريخ التبليغ  -١١
  

هــذه الحســابات لــم . وفــي تــاريخ التوقيــع علــى ٢٠١٤ديســمبر  كــانون األول/ ٣١إن تــاريخ التبليــغ فــي المنظمــة هــو 
أي أحداث مادية إيجابية أو سلبية كان من شأنها التأثير في البيانات المالية بـين تـاريخ بيـان الميزانيـة وتـاريخ  طرأت

  التصريح بإصدار البيانات المالية.
  

  الخصوم المحتملة وااللتزامات واألصول المحتملة  -١٢
  

  الخصوم المحتملة
  

عــدة قضــايا قانونيــة معلقــة يخــص معظمهــا منازعــات لــم  ٢٠١٤ديســمبر  األول/كــانون  ٣١كــان لــدى المنظمــة فــي 
قضـايا تنطـوي علـى منازعـات تعاقديـة  خمـسهنـاك تدرج نظرًا إلى تبـّين اسـتبعاد احتمـال سـداد مبالغهـا. ومـع ذلـك، 

 والرً د ٩٨ ١٩٢   ويمكن اعتبارها خصومًا محتملة ويبلغ مجموع تكاليفها المقدرة التي يحتمـل أن تتكبـدها المنظمـة
  ).٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  دوالر أمريكي ١٠٥ ٢٨٦  (مقابل  أمريكي

  
  التزامات عقود اإليجار التشغيلية

  
الــدنيا  المــدفوعاتتبــرم المنظمــة عقــود إيجــار تشــغيلية لتــأجير المكاتــب فــي مختلــف المكاتــب القطريــة. وفيمــا يلــي 

  التالي ذكرها:عقود اإليجار في المستقبل للمدد الخاصة ب
  

  المجموع  الوصف
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  

  ٥ ١١٨ ٠٤٨  ٤ ٧١٣ ٣٩٥  أقل من سنة واحدة

  ١٠ ٩٨٩ ٥٥٧  ٧ ٧٠١ ٨٦٨  سنوات ٥من سنة إلى 

  ٣ ٧٤٤ ٧٨٥  ١ ٩٩٤ ٨٠١  سنوات ٥أكثر من 

  ١٩ ٨٥٢ ٣٩٠  ١٤ ٤١٠ ٠٦٤  يجاراإلمجموع التزامات عقود 
  

  تصنيفها كعقود إيجار تمويلية في تاريخ التبليغ.ولم يكن لدى المنظمة أي عقود إيجار معلقة يمكن 
  

 مليـون دوالر أمريكـي  ١,٣ ة مسـتأجرين. وبلـغ مجمـوع اإليـرادات مـن أنشـطة التـأجيربعوأّجرت المنظمة مكاتب لسـ
  . )٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبر ٣١في مليون دوالر أمريكي  ١,٤ (مقابل ٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر ٣١في 

  
  المحتملةاألصول 

  
 ١٩يفصح عن األصول المحتملة في حاالت يؤدي فيها حدث إلى تدفق محتمل للفوائد االقتصادية عمًال بالمعيار 

. ولــم تكــن هنــاك أي أصــول )المحتملــة واألصــول المحتملــة والخصــوم االعتمــادات( مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة
  .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١محتملة مادية يفصح عنها في 
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 الجدول البياني األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية
 

  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  
  الوصف

  الصندوق العام
 –الدول األعضاء 
  المجموع الفرعي  المبالغ المسقطة  الصندوق الطوعي  الميزانية العادية

          اإليرادات
  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨  -  -  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  ٢ ٠٠١ ٧٣٨ ٨٥٧  -  ٢ ٠٠١ ٧٣٨ ٨٥٧  -  المساهمات الطوعية
  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل 

  ١ ٠٧٩ ٥٠٩  -  ١ ٠٧٩ ٥٠٩  -  خدمات   
  -  -  -  -  المشتريات المستردة القيمة
  )٦٩ ٧٦٣ ١٦٢(  )١٣٢ ٣٣٠ ٨٣٠(  ١٠١ ٠٩٠ ٢٤٨  )٣٨ ٥٢٢ ٥٨٠(  إيرادات التشغيل األخرى

  ٣ ٥٠٩ ٦٣٤  -  ٨ ٣٥١ ٦٤٣  )٤ ٨٤٢ ٠٠٩(  اإليرادات المالية
  ٢ ٤٢٨ ٤٣٠ ٠٧٦  )١٣٢ ٣٣٠ ٨٣٠(  ٢ ١١٢ ٢٦٠ ٢٥٧  ٤٤٨ ٥٠٠ ٦٤٩  اإليراداتمجموع 

          المصروفات
  ٨٦٢ ٩٣٠ ٦٦٢  -  ٥٠٠ ١٩٠ ٤٠٩  ٣٦٢ ٧٤٠ ٢٥٣  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٤٥ ٩٦٨ ٧٩٧  -  ١٣٥ ٦٠٧ ٤٩١  ١٠ ٣٦١ ٣٠٦  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٥١٠ ٣٩٧ ٣٧٧  -  ٤٨٢ ٠٨٤ ٤٥٥  ٢٨ ٣١٢ ٩٢٢  الخدمات التعاقدية

  ٢٥٧ ٦٢٤ ٤٠٥  -  ٢٤٤ ٩١٨ ١٧٠  ١٢ ٧٠٦ ٢٣٥  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٨٤ ٥٧٥ ٩٠٧  -  ١٦٣ ٩٦٠ ٥٦٨  ٢٠ ٦١٥ ٣٣٩  السفر

  ١١٠ ٣٥٦ ١٥٦  )١٣٢ ٣٣٠ ٨٣٠(  ٢٢٣ ٩٠٠ ٢٨٢  ١٨ ٧٨٦ ٧٠٤  التشغيل العامةمصروفات 
  ٥٠ ٨١٤ ٣٢٦  -  ٤٢ ٤٢١ ١٠٥  ٨ ٣٩٣ ٢٢١  المعدات والمركبات واألثاث

  -  -  -  -  واالستهالك كاإلهال
  ٢ ١٢٢ ٦٦٧ ٦٣٠  )١٣٢ ٣٣٠ ٨٣٠(  ١ ٧٩٣ ٠٨٢ ٤٨٠  ٤٦١ ٩١٥ ٩٨٠  مجموع المصروفات

  ٣٠٥ ٧٦٢ ٤٤٦  -  ٣١٩ ١٧٧ ٧٧٧  )١٣ ٤١٥ ٣٣١(  السنة(العجز) خالل  مجموع الفائض/
الثاني/ كانون  ٣١ رصيد الصناديق في

  ٢ ١٢٣ ٢٢٦ ٣٠٠  -  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  ٢٠١٤ يناير
 /كانون األول ٣١ –رصيد الصندوق 

  ٢ ٤٢٨ ٩٨٨ ٧٤٦  -  ٢ ٣٥٣ ٧٠٨ ١١٧  ٧٥ ٢٨٠ ٦٢٩  ٢٠١٤ديسمبر 
  

) هـي تعـديالت ١في "بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية (الجدول البيـاني  المالحظة (أ): المبالغ المسقطة كما ترد
محاســـبية ُأدخلـــت إلزالـــة أثـــر التحـــويالت التـــي تجـــري بـــين الصـــناديق والتـــي لـــوال ذلـــك لعّبـــرت بشـــكل مبـــالغ فيـــه عـــن إيـــرادات 

  المنظمة ونفقاتها. واسُتخدم صندوق للمبالغ المسقطة ُأنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
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   الصندوق االئتماني  صناديق الدول األعضاء وغيرها
الصندوق 
  المشترك

صندوق 
  المشاريع

صندوق األغراض 
  الخاصة

  المبالغ المسقطة  المجموع الفرعي الصندوق االئتماني
  (المالحظة أ)

النسبة   المجموع
  المئوية

                
-  -  -  -  -   -  ١٨  ٤٩١ ٨٦٥ ٢٣٨٪  

-  -  -  ٧٧  ٢ ٠٥١ ٩١٠ ٧٦٠  )٣ ٤٩٢ ١٠١(  ٥٣ ٦٦٤ ٠٠٤  ٥٣ ٦٦٤ ٠٠٤٪  
-  ٢  ٥٠ ٢٦٩ ١٣٥ -  ٤٩ ١٨٩ ٦٢٦ - -  ٤٩ ١٨٩ ٦٢٦٪  
-  ١  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣ -  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣ - -  ١٢ ٩٤٣ ٦٧٣٪  
-  ١  ١٥ ٦٢٢ ٥٦٨  )١٦٨ ٦١٦ ٢٤٧(  ٢٥٤ ٠٠١ ٩٧٧  ٤٨ ١٣٧ ٣٩٨  ٢٠٠ ٧٤٥ ٨٧٣  ٥ ١١٨ ٧٠٦٪  
)١  ٦ ٧٨٠ ٨٥٨  ١  ٣ ٢٧١ ٢٢٣  ٣٠٢ ٥٤٨  ٢٧ ٧٧٥ ٠٥٣  -   )٢٤ ٨٠٦ ٣٧٨٪  
)١٠٠  ٢ ٦٢٩ ٣٩٢ ٢٣٢  )١٧٢ ١٠٨ ٣٤٧(  ٣٧٣ ٠٧٠ ٥٠٣  ١٠٢ ١٠٣ ٩٥٠  ٢٢٨ ٥٢٠ ٩٢٦  ٦٧ ٢٥٢ ٠٠٥  )٢٤ ٨٠٦ ٣٧٨٪  

                
 -  ٣٩  ٨٦٧ ٥١٨ ٢٥٣  )١٥٢ ٦٠٤ ٥٦٧(  ١٥٧ ١٩٢ ١٥٨  ٣٢ ٩٢٩ ٦٨٢  ١٠٥ ٢٤٧ ٣٠٨  ١٩ ٠١٥ ١٦٨٪  

٩  ٢٢٥ ٢٩٣ ٠٥٣  )٤ ٥١٢ ٤٩٨(  ٨٣ ٨٣٦ ٧٥٤  ٥٠ ٤٤٥ ٩٨١  ١١٨ ٢١٢  ٣٢ ٥٦٥ ٥٨٨  ٧٠٦ ٩٧٣٪  
 -  ٢٠  ٥٦٥ ٨٨٦ ٨٥٦  )٢ ٦٧٢ ٦٢٢(  ٥٨ ١٦٢ ١٠١  ٤٢ ٠٦٦ ٠١٢  ١٥ ٦٩٨ ٥٣٦  ٣٩٧ ٥٥٣٪  
 -   -   -  ١٣  ٢٥٨ ٥٠٨ ٧٢٦  )٣ ٢٩٢ ٧٠١(  ٤ ١٧٧ ٠٢٢  ٤ ١٧٧ ٠٢٢٪  
 -  ٨  ١٩٣ ٧١٦ ٩٣٠  )٥٣٥ ٥١٣(  ٩ ٦٧٦ ٥٣٦  ٧ ٩٦٩ ٤٥٧  ١ ٠٧٣ ٦١٩  ٦٣٣ ٤٦٠٪  
 -  ٩  ١٥٥ ٧٣٤ ٣٣٤  )٨ ٤٧٣ ٤٤٦(  ٥٣ ٨٥١ ٦٢٤  ١٢ ٣٦٣ ٨٤١  ٢٦ ٧٣٤ ٣٣٣  ١٤ ٧٥٣ ٤٥٠٪  
)٢  ٤٧ ٨٢٨ ٢٦٠  )١٧ ٠٠٠(  )٢ ٩٦٩ ٠٦٦(  ١٠٨ ٠٦٧  ٣ ٩٥٥ ١٩٤  ٧٧٨ ٣٨٠  )٧ ٨١٠ ٧٠٧٪  

  ٪صفر  ٢ ١٠٤ ٤٠١  -   ٢ ١٠٤ ٤٠١  -  -   -   ٢ ١٠٤ ٤٠١
)١٠٠  ٢ ٣١٦ ٥٩٠ ٨١٣  )١٧٢ ١٠٨ ٣٤٧(  ٣٦٦ ٠٣١ ٥٣٠  ١٥٠ ٠٦٠ ٠٦٢  ١٥٢ ٨٢٧ ٢٠٢  ٦٨ ١٤٣ ٥٩٩  )٤ ٩٩٩ ٣٣٣٪  
)٣١٢ ٨٠١ ٤١٩  -   ٧ ٠٣٨ ٩٧٣  )٤٧ ٩٥٦ ١١٢(  ٧٥ ٦٩٣ ٧٢٤  )٨٩١ ٥٩٤(  )١٩ ٨٠٧ ٠٤٥  -  

  
١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦  -   )٥٨٨ ٥٠٧ ٧٤٤(  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤  )٨٣٥ ٨٨٣ ٧٣٣(  ٨ ٩٩١ ٢٦٤  ١٠٤ ٥٧٢ ٨٤١  -  
  

١ ٨٤٧ ٥١٩ ٩٧٥  -   )٥٨١ ٤٦٨ ٧٧١(  ٨٥ ٨٥٥ ٧٧٢  )٧٦٠ ١٩٠ ٠٠٩(  ٨ ٠٩٩ ٦٧٠  ٨٤ ٧٦٥ ٧٩٦  -  
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  فقط الصندوق العام -المصروفات حسب المكتب الرئيسي  الجدول البياني الثاني:
  

  ٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ما لم يذكر خالف ذلك ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  
 المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي  الوصف

  ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

  لألمريكتين
        المصروفات

  ٣٢ ٥١٣ ٦٢٥  ٢٠٧ ٤٣٨ ٦٦٥  ٣٩٤ ٨٤٣ ٧٨٧  العاملين تكاليف الموظفين وغيرهم من
  ٤ ٥٠٤ ٦٣٣  ٢٦ ٢٨٧ ٧٣٤  ١٥ ٥١٠ ٥٧٠  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٦ ٦٥٠ ٤٢٥  ١٦٤ ٥٠٨ ٠٩٩  ١٢١ ٨٦٦ ٧٩٥  الخدمات التعاقدية
  ٣ ٢٨٨ ٨٩٣  ١٦٣ ٠٣٠ ٢٢٠  ٢١ ٢١٩ ٢٤٢  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٦ ٠٤٦ ٠٠٢  ٤٤ ٩٦١ ٢٢٢  ٨٤ ٩٩٣ ٧٣٩  السفر
  ١ ٩٦٨ ٥٦٦  ٤٧ ٤٦٦ ٧٥٣  ٢٠ ٢٥١ ٩٧٦  مصروفات التشغيل العامة
  -  ٢١ ٠٧٢ ٧٣٤  ٣ ٩١٥ ٧٢٥  المعدات والمركبات واألثاث

  ٥٤ ٩٧٢ ١٤٤  ٦٧٤ ٧٦٥ ٤٢٧  ٦٦٢ ٦٠١ ٨٣٤  مجموع المصروفات
  النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات في المكاتب الرئيسية

  ٪٤  ٪٢٤  ٪٤٦  العاملينتكاليف الموظفين وغيرهم من 
  ٪٣  ٪١٨  ٪١١  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪١  ٪٣٢  ٪٢٤  الخدمات التعاقدية
  ٪١  ٪٦٣  ٪٨  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪٣  ٪٢٤  ٪٤٦  السفر
  ٪٢  ٪٤٣  ٪١٨  مصروفات التشغيل العامة
  ٪صفر  ٪٤١  ٪٨  المعدات والمركبات واألثاث

  ٪٣  ٪٣٢  ٪٣١  مجموع النسبة المئوية
  النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات في كل مكتب رئيسي

  ٪٥٩  ٪٣١  ٪٦٠  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٪٨  ٪٤  ٪٢  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪١٢  ٪٢٤  ٪١٨  الخدمات التعاقدية

  ٪٦  ٪٢٤  ٪٣  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪١١  ٪٧  ٪١٣  السفر

  ٪٤  ٪٧  ٪٣  العامةمصروفات التشغيل 

  ٪صفر  ٪٣  ٪١  المعدات والمركبات واألثاث
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مجموع النسبة المئوية

  



 A68/38  ٦٨/٣٨ج

91 

  
  
  
  
  

المكتب اإلقليمي لشرق 
  المتوسط

 المكتب اإلقليم
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي لجنوب 
  شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          

٨٦٢ ٩٣٠ ٦٦٢  ٥٦ ٣٧٣ ٣٦٧  ٤٨ ٥٩١ ٢٠٢  ٥٣ ٢٦٨ ٥١٢  ٦٩ ٩٠١ ٥٠٤  
١٤٥ ٩٦٨ ٧٩٧  ٦ ٥٠٦ ٠١٧  ١٦ ٠٣٨ ٤٨٨  ٩٤٢ ٠٨١  ٧٦ ١٧٩ ٢٧٤  
٥١٠ ٣٩٧ ٣٧٧  ٢٨ ٣٤٠ ٤٣٣  ٤٩ ٠٩٢ ٨٣٣  ٢٤ ٥٢٧ ١٩٥  ١١٥ ٤١١ ٥٩٧  
٢٥٧ ٦٢٤ ٤٠٥  ١٣ ٩٨٥ ٥٠٨  ١٥ ٧٩١ ٦٦٧  ٥٧٩ ٣٢٤  ٣٩ ٧٢٩ ٥٥١  
١٨٤ ٥٧٥ ٩٠٧  ١١ ٨٨٠ ٧٨٧  ١٤ ٢٤٥ ٩٦٢  ٩ ١٠٩ ٦٠٢  ١٣ ٣٣٨ ٥٩٣  
١١٠ ٣٥٦ ١٥٦  ٦ ٠٠٣ ٣١٨  ١١ ٥٠٠ ٤٥٦  ٥ ٤٢٣ ٢٤٨  ١٧ ٧٤١ ٨٣٩  
٥٠ ٨١٤ ٣٢٦  ٢ ٩١٦ ١٢٥  ٣ ٩٦٤ ٥٣٦  ٩٤٥ ٧١٩  ١٧ ٩٩٩ ٤٨٧  
٢ ١٢٢ ٦٦٧ ٦٣٠  ١٢٦ ٠٠٥ ٥٥٥  ١٥٩ ٢٢٥ ١٤٤  ٩٤ ٧٩٥ ٦٨١  ٣٥٠ ٣٠١ ٨٤٥  

  
١٠٠  ٪٧  ٪٦  ٪٦  ٪٨٪  
١٠٠  ٪٤  ٪١١  ٪١  ٪٥٢٪  
١٠٠  ٪٦  ٪١٠  ٪٥  ٪٢٣٪  
  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٦  ٪صفر  ٪١٥
١٠٠  ٪٦  ٪٨  ٪٥  ٪٧٪  
١٠٠  ٪٥  ٪١٠  ٪٥  ٪١٦٪  
١٠٠  ٪٦  ٪٨  ٪٢  ٪٣٥٪  
١٠٠  ٪٦   ٪٨  ٪٤  ٪١٧٪  
  
٤١  ٪٤٥  ٪٣١  ٪٥٦  ٪٢٠٪  

٧  ٪٥  ٪١٠  ٪١  ٪٢٢٪  

٢٤  ٪٢٢  ٪٣١  ٪٢٦  ٪٣٣٪  

١٢  ٪١١  ٪١٠  ٪١  ٪١١٪  

٩  ٪٩  ٪٩  ٪١٠  ٪٤٪  

٥  ٪٥  ٪٧  ٪٦  ٪٥٪  

٢  ٪٢  ٪٢  ٪١  ٪٥٪  
١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  
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