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  ةالعام ةقرير المدير ت
  

  
  
  مقدمة

  
 ٣٤وفقـًا للمـادة  ٢٠١٣كـانون 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 
ات علــــى البيانــــات الماليــــة باالمتثــــال للمعــــايير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام (المعــــايير المحاســــبية والمالحظــــ

المحاســـبية الدوليـــة) والالئحـــة الماليـــة للمنظمـــة ونظامهـــا المـــالي، فيمـــا خضـــعت العناصـــر النظاميـــة للتقريـــر المـــالي 
ـــدور ا ـــة الفلبـــين المضـــطلعة ب ـــة مراجعـــة الحســـابات بجمهوري لمراجـــع الخـــارجي لحســـابات للمراجعـــة مـــن جانـــب لجن

 المنظمة والوارد رأيها بهذه الصفة في التقرير المالي.
 
وهذا هو العام الثـاني الـذي ُتعـّد فيـه البيانـات الماليـة للمنظمـة بموجـب أسـس المحاسـبة التـي تنطـوي عليهـا   -٢

ة ومســتوى أعلــى إلعــداد المعــايير المحاســبية الدوليــة. ويواصــل هــذا الــنهج تحقيــق قــدر أكبــر مــن الشــفافية والمســاءل
التقــارير الماليــة. وعلــى الــرغم مــن أن المعــايير المــذكورة تتطلــب رفــع التقــارير ســنويًا فــإن ميزانيــة المنظمــة مــا تــزال 
ثنائية السنوات، ولذلك فقد أدرجـت فـي تقريـري النتـائج السـنوية والثنائيـة علـى حـد سـواء. وفضـًال عـن ذلـك فـإن هـذه 

  ن فيها البيانات المالية للمنظمة حسابًا منفصًال للسنة الثانية من الثنائية.هي المرة األولى التي تتضم
 
وتشــــكل التقــــارير الماليــــة عنصــــرًا حاســــمًا فــــي مجــــالي تصــــريف الشــــؤون واإلدارة الســــليمة اللــــذين يكتســــي   -٣

وٕادارة  تحســينهما أهميــة فــي إطــار عمليــة إصــالح المنظمــة. وتعّضــد المعلومــات الماليــة المحســنة تصــريف الشــؤون
فـي المجـال األصول والخصوم وتسّهل صنع القرار. ويتيح التقرير المالي اآلن فهمًا أفضل ألداء المنظمة وعافيتها 

 .المالي
 
األســــهم، واألصــــول  ويتضــــمن هــــذا التقريــــر أبــــرز جوانــــب اإليــــرادات، والمصــــروفات، وصــــافي األصــــول/  -٤

بغيـة تـوفير  ،تـدفقات النقديـة، وٕادارة السـيولة واالسـتثماراتوالخصوم المتعلقة بالمنظمـة، إلـى جانـب معلومـات عـن ال
. وأخيــرًا فقــد قمــت بتســليط الضــوء علــى ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١صــورة كاملــة عــن الوضــع المــالي فــي 

بعــض األخطــار الماليــة المحدقــة بالمنظمــة واإلجــراءات القائمــة لمجابهتهــا، بمــا فــي ذلــك التحســينات المدخلــة علــى 
 قابة الداخلية.إطار الر 

 
  أبرز الجوانب المالية

  
مليـــون دوالر أمريكـــي بينمـــا بلـــغ مجمـــوع المصـــروفات  ٢٦١٤إلـــى  ٢٠١٣وصـــل مجمـــوع اإليـــرادات عـــام   -٥

مليــون دوالر أمريكــي إلــى أمــوال وردت  ٣٥٣مليــون دوالر أمريكــي. ويرجــع المقــدار الصــافي النــاجم البــالغ  ٢٢٦١
لت إلى عام  ورغم هذه النتيجة اإلجمالية المتينة فإن بعض محاور الميزانية ما تـزال تعـاني . ٢٠١٤قبل التنفيذ ورحِّ
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من نقص التمويل بسبب عدم تطابق خطط اإلنفاق والموارد الفعلية المحصلة. وتندرج هذه الحالة في عداد القضايا 
أدناه أبرز  ١الجدول األساسية التي يجري العمل على تسويتها عبر تدابير اإلصالح المالي في المنظمة. ويعرض 

 الجوانب المالية اإلجمالية.
 

ــــة  -١الجــــدول  ــــة  ٢٠١٢و ٢٠١٣كــــل الصــــناديق،  –أبــــرز الجوانــــب المالي  ٢٠١٣-٢٠١٢والثنائي
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
  
 المجموع في  

 ٢٠١٣عام 
 المجموع في

  ٢٠١٢عام 

المجموع 
  الثنائية  في
٢٠١٣- ٢٠١٢ 

        
  ٩٥٠  ٤٧٥  ٤٧٥  ء المقدرةاشتراكات الدول األعضا

 المســــــــاهمات الطوعيــــــــة المدرجــــــــة فــــــــي الميزانيــــــــة 
  البرمجية   

٣ ٤٦٩  ١ ٥٣٩  ١ ٩٣٠  

ـــــة  ـــــي الميزاني ـــــوع المســـــاهمات المدرجـــــة ف  مجم
  البرمجية   

٤ ٤١٩  ٢ ٠١٤  ٢ ٤٠٥  

        
 المســـاهمات الطوعيـــة غيـــر المدرجـــة فـــي الميزانيـــة 

  البرمجية   
١٨٥  ٩٨  ٨٧  

  ٩٦  ٦٢  ٣٤  قيمةالمشتريات المستردة ال
  ٤٠  ١٤  ٢٦  إيرادات التشغيل األخرى

 / (الزيــادة) فــي االعتمــادات المخصصــة االنخفــاض
  )٢(  )٣(  ١  يلهاللحسابات المدينة المشكوك في تحص   

  ١١٠  ٦٦  ٤٤  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  ٦٠  ٤٣  ١٧  اإليرادات المالية

  ٤ ٩٠٨  ٢ ٢٩٤  ٢ ٦١٤  مجموع اإليرادات (جميع المصادر)
        

  ٣ ٨٩٣  ١ ٨٤١  ٢ ٠٥٢  مجموع المصروفات المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٨٣  ٤٤  ٣٩  مجموع المصروفات العينية وفي شكل خدمات

مجمـــوع المصـــروفات غيــــر المدرجـــة فـــي الميزانيــــة 
  ٣٦٥  ١٩٥  ١٧٠  البرمجية

  ٤ ٣٤١  ٢ ٠٨٠  ٢ ٢٦١  مجموع المصروفات (جميع المصادر)
        

  ٥٦٧  ٢١٤  ٣٥٣  ع الصافيالمجمو 
  
 ٢٠١٤(مقابــل  ٢٠١٣ماليــين دوالر أمريكــي فــي عــام  ٢٤٠٥بلــغ مجمــوع المســاهمات للميزانيــة البرمجيــة   -٦

مليـــون دوالر  ٤٧٥). ويشــمل ذلــك اشــتراكات مقـــدرة للــدول األعضــاء بقيمــة ٢٠١٢مليــون دوالر أمريكــي فــي عـــام 
ي مــن المســاهمات الطوعيــة. وُأدرج أيضــًا مبلــغ إضــافي مليــون دوالر أمريكــ ١٩٣٠أمريكــي إلــى جانــب مبلــغ قــدره 

مــن اإليــرادات غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة البرمجيــة. وتضــمَّن هــذا  ٢٠١٣ماليــين دوالر أمريكــي عــام  ٢٠٩بقيمــة 
مساهمات طوعيـة لشـراكات ال تنـدرج فـي نطـاق الميزانيـة البرمجيـة مـن قبيـل صـندوق مرفـق األدويـة العـالمي التـابع 

ر السـل، وصـندوق شـراكة دحـر المالريـا، والمسـاهمات العينيـة وفـي شـكل خـدمات، وٕايـرادات المشــتريات لشـراكة دحـ
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المســـتردة القيمـــة، وٕايـــرادات التشـــغيل األخـــرى (التـــي تتكـــون فـــي المقـــام األول مـــن تكـــاليف الـــدعم اإلداري لكيانـــات 
 المنظمة، وٕايرادات التأجير، ومبيعات المنشورات)، واإليرادات المالية.

  
 نتائج الثنائية

 
مليـــون  ٣٩٥٩والبالغـــة قيمتهـــا  ٢٠١٣-٢٠١٢تغطـــي البيانـــات الماليـــة الميزانيـــة الفعليـــة اإلجماليـــة للفتـــرة   -٧

وعلى الرغم من أن المنظمة اعتمدت وضع التقارير الماليـة بصـفة سـنوية علـى النحـو المنصـوص  ١دوالر أمريكي.
فــإن الفتــرة الماليــة للميزانيــة ال تــزال تســتغرق عــامين  ٢،ة المعدلــةعليــه فــي المــادة الثالثــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــ

المزمعــة، فــإن  والميزانيــةولهــذا، وألغــراض المقارنــة بــين المصــروفات الفعليــة  (المــادة الثانيــة مــن الالئحــة الماليــة).
رنـــة الميزانيـــة بيـــان مقا -ميزانيـــة الثنائيـــة ُتعـــرض مقابـــل عـــامين مـــن المصـــروفات الســـنوية. ويـــوفر البيـــان الخـــامس 

بالمبالغ الفعلية هذه المقارنة حسب الغرض االستراتيجي. ويتوافر المزيـد مـن التحليـل السـتخدام األمـوال فـي الوثيقـة 
ـــة "الميزانيـــة البرمجيـــة  ٦٧/٤٢ج ـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة ٢٠١٣-٢٠١٢المعنون ـــيم األداء" التـــي تبـــيِّن تنفي : تقي

 والنتائج المحققة. ٢٠١٣-٢٠١٢
  
واسـتخدام األمـوال  ٢٠١٣-٢٠١٢ملخصـًا يوضـح مصـادر تمويـل الميزانيـة البرمجيـة  ٢ويتضمن الجدول   -٨

 .٢٠١١-٢٠١٠والفترة  ٢٠١٣-٢٠١٢في الفترة 
  

-٢٠١٢مــع اســتخدام األمــوال فــي الثنائيــة  ٢٠١٣-٢٠١٢مقارنــة الميزانيــة البرمجيــة  -٢الجــدول 
  مريكية)(بماليين الدوالرات األ ٢٠١١-٢٠١٠والثنائية  ٢٠١٣

  
  
  

الميزانية البرمجية 
٢٠١٣- ٢٠١٢  

المجموع في الفترة 
٢٠١٣- ٢٠١٢  

 الفترة في المجموع
٢٠١١- ٢٠١٠  

        :مصدر التمويل
  ٩٤٥  ٩٥٠  ٩٤٤  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

        
  ٢٣٥  ٢٣١  ٤٠٠  األساسية – المساهمات الطوعية –التمويل العالي المرونة 

  ١٤  ٣٣  ٤٠٠  األساسية – المساهمات الطوعية –التمويل المتوسط المرونة 
  ٢ ٦٥٠  ٣ ٢٠٥  ٢ ٢١٥  المحددة -المساهمات الطوعية  -التمويل المحدد 

  ٢ ٨٩٩  ٣ ٤٦٩  ٣ ٠١٥  مجموع المساهمات الطوعية
  ٣ ٨٤٤  ٤ ٤١٩  ٣ ٩٥٩  مجموع المساهمات المدرجة في الميزانية البرمجية

        
        :استخدام األموال

  ٣ ٨٠٨  ٣ ٨٩٣  ٣ ٩٥٩  ة في الميزانية البرمجيةالمصروفات المدرج
        

  ٣٦  ٥٢٦  -  المجموع الصافي المدرج في الميزانية البرمجية
  
تجـاوزت المسـاهمات  ٢٠١٣-٢٠١٢وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن اإليرادات اإلجمالية للفتـرة   -٩

كـان مقـررًا فـي األصـل. ويـرد المزيـد مـن التفاصـيل المدرجة في الميزانية، فإن مستوى التمويل المـرن كـان أقـل ممـا 
بشأن الزيادة في التمويـل المحـدد فـي القسـم المتعلـق بـاإليرادات أدنـاه. ووصـلت قيمـة مصـروفات الميزانيـة البرمجيـة 

                                    
 .٣-٦٤ج ص عانظر القرار    ١

  .٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ٢
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مليـــون دوالر أمريكـــي ممـــا أســـفر عـــن رصـــيد صـــاف فـــي الحســـاب العـــام قـــدره  ٣٨٩٣إلـــى  ٢٠١٣-٢٠١٢للفتـــرة 
 ، وُأدرج ضـــمن صـــافي األصـــول/٢٠١٥-٢٠١٤كـــي تـــم ترحيلـــه كجـــزء مـــن تمويـــل ثنائيـــة مليـــون دوالر أمري ٥٢٦

 األسهم.
  

  األسهم صافي األصول/
 

وٕالـــى جانـــب الصـــندوق العـــام (الميزانيـــة البرمجيـــة) هنـــاك فئتـــان مـــن الصـــناديق األخـــرى مـــدرجتان ضـــمن   -١٠
ئة الصندوق االئتماني. وتضم فئة صناديق البيانات المالية للمنظمة هما فئة صناديق "الدول األعضاء وغيرها"، وف

"الــدول األعضــاء وغيرهــا" الصــندوق المشــترك (الــذي يبــين التغييــرات الطارئــة علــى حســابات األصــول والخصــوم)، 
وصندوق المشاريع (الذي يتألف أساسًا من أنشطة الشراء المنفَّذة بالنيابـة عـن الـدول األعضـاء وصـندوق المبيعـات 

غـــراض الخاصـــة (مـــن قبيـــل صـــندوق مـــدفوعات نهايـــة الخدمـــة، وصـــندوق التـــأمين الصـــحي الـــدوارة)، وصـــندوق األ
للموظفين، وصندوق العقارات، وصندوق األمن). أما الصندوق االئتماني فيسـتخدم عنـدما تـدير المنظمـة اإليـرادات 

الطالع على تفاصيل والمصروفات بالنيابة عن الكيانات األخرى الموحدة ضمن البيانات المالية للمنظمة. ويمكن ا
اإليرادات والمصروفات فيمـا يخـص كـل فئـة مـن هـذه الفئـات الرئيسـية الـثالث للصـناديق فـي الجـدول البيـاني األول 

 من هذا التقرير.
 

وباإلضــافة إلــى ذلــك، تقــدم المنظمــة خــدمات إلــى ســتة كيانــات أخــرى هــي: الصــندوق االســتئماني لبرنــامج   -١١
يدز، والمرفق الدولي لشراء األدوية، والوكالة الدوليـة لبحـوث السـرطان، والمركـز ألة ااألمم المتحدة المشترك لمكافح

الدولي للحسـاب اإللكترونـي، والبرنـامج األفريقـي لمكافحـة داء كالبيـة الـذنب، والتـأمين الصـحي للمـوظفين. وتعـد بيانـات 
رجيـة مسـتقلة. وتُـدرج الصـناديق التـي مالية منفصلة لكل واحد مـن هـذه الكيانـات وتخضـع لعمليـات مراجعـة حسـابات خا

 أدناه). ٦تديرها المنظمة بالنيابة عن هذه الكيانات ضمن بيان الوضع المالي (وقد ُأجملت في الجدول 
  

ويعرض البيان الثالـث أي بيـان التغيـرات فـي صـافي األصـول/ األسـهم معلومـات عـن أرصـدة األمـوال فـي   -١٢
واألرصـــدة  ٢٠١٣وحركـــة هـــذه األرصـــدة خـــالل عـــام  ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١جميـــع الصـــناديق لغايـــة 

مليـون  ١٥٣٥. وقـد بلـغ مجمـوع صـافي األصـول/ األسـهم (المرّحـل) ٢٠١٣كـانون الثـاني/ ينـاير  ١االفتتاحية فـي 
يناير  كانون الثاني/ ١مليون دوالر أمريكي في  ١١٨١(مقابل ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي في 

 .٣األسهم في الجدول  ويرد توزيع صافي األصول/ ).٢٠١٣
  

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣ملخص صافي األصول/ األسهم في عام  -٣الجدول 
  

  
كانون األول/  ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 

(العجز) في  الفائض/
(بما في ذلك  ٢٠١٣عام 

  التعديالت االفتتاحية)
كانون الثاني/  ١

  ٢٠١٣يناير 
        م:الصندوق العا

  ٨٤  ٥  ٨٩  الميزانية العادية –مجموع الدول األعضاء    
  ١ ٦٤٢  ٣٩٢  ٢ ٠٣٤  مجموع الصناديق الطوعية   
  ١ ٧٢٦  ٣٩٧  ٢ ١٢٣  مجموع الصندوق العام  
        

        صناديق أخرى:
  )٦٩٣(  )٢٩(  )٧٢٢(  مجموع صناديق الدول األعضاء وغيرها   
  ١٤٩  )١٥(  ١٣٤  مجموع الصندوق االئتماني  
        

  ١ ١٨٢  ٣٥٣  ١ ٥٣٥  األسهم مجموع صافي األصول/
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مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي مطلـــع عـــام  ١٧٢٦وارتفـــع صـــافي األصـــول/ األســـهم فـــي الصـــندوق العـــام مـــن   -١٣
مليون دوالر أمريكي في نهاية العام. وتمثل هذه األموال اتفاقات لتقديم المساهمات سجلت ولم  ٢١٢٣إلى  ٢٠١٣

مليـون دوالر  ١٨٥مليـون دوالر أمريكـي ثمـة مبلـغ مرهـون تنـاهز قيمتـه  ٢١٢٣الرصـيد البـالغ  تُنفق بعـد. ومـن هـذا
. ومــن ٢٠١٤التــي سُتســدد مصــروفاتها وتقيَّــد فــي عــام  ٢٠١٣أمريكــي وسُيســتخدم لتســوية العقــود المبرمــة فــي عــام 

 ٢٠١٢عـزى الزيـادة مـن عـام ومـا بعـده. وتُ  ٢٠١٤الُمزمع استخدام ما تبقى من هذا الرصيد لدعم األعمال في عام 
. ويؤكـد ذلـك أيضـًا األثـر اإليجـابي للحـوار ٢٠١٣أساسًا إلى االتفاقات التي سجلت كإيرادات عام  ٢٠١٣إلى عام 

 الخاص بالتمويل.
 

٪ من األموال محددة. ٧٩األسهم ضمن الصناديق الطوعية فإن نسبة  ومن أصل رصيد صافي األصول/  -١٤
صندوق البـرامج الخاصـة والترتيبـات التعاونيـة، وهـو مـا يرجـع فـي المقـام األول إلـى  وُسجلت الزيادة العظمى ضمن

ماليـــــين دوالر أمريكـــــي  ٢٠٥التمويـــــل الخـــــاص بالمبـــــادرة العالميـــــة الستئصـــــال شـــــلل األطفـــــال (الـــــذي زاد بمقـــــدار 
 ).٢٠١٣ عام
  

ل األعضـــاء وغيرهـــا" أمـــا الرصـــيد الســـلبي فـــي صـــافي األصـــول/ األســـهم العائـــد إلـــى فئـــة صـــناديق "الـــدو    -١٥
) فهو ٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١مليون دوالر أمريكي في  ٦٩٣مليون دوالر أمريكي (مقابل ٧٢٢والبالغة قيمته 

 ٤٦ناشئ أساسًا عن الخصوم غير الممولة في المستقبل والمتصلة بالتأمين الصحي للموظفين (انظر الفقـرات مـن 
 أدناه). ٤٩إلى 

 
  اإليرادات

  
مليــون دوالر أمريكــي  ٢٢٩٤(مقابــل  ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٢٦١٤مــوع اإليــرادات بلــغ مج  -١٦

أعــاله). وتســجل اإليــرادات عنــدما تغــدو المبــالغ مســتحقة الــدفع وفقــًا لالتفاقــات  ١) (انظــر الجــدول ٢٠١٢فــي عــام 
المدرجــة فــي اتفاقــات الجهــات  الموقعــة. وحينمــا تكــون المبــالغ مســتحقة الــدفع فــي فتــرات مقبلــة، وفقــًا لشــروط الــدفع

  أدناه المساهمات الطوعية. ٤المانحة، فإن اإليرادات المرتبطة بذلك تعتبر مؤجلة. ويلخص الجدول 
 

ـــائيتين  ٢٠١٢و ٢٠١٣إيـــرادات المســـاهمات الطوعيـــة فـــي عـــامي  -٤الجـــدول   ٢٠١٣-٢٠١٢والثن
  الدوالرات األمريكية) ، باستثناء المساهمات العينية وفي شكل خدمات (بماليين٢٠١١-٢٠١٠و
  
  
  

 المجموع في 
  ٢٠١٣عام 

 المجموع في 
  ٢٠١٢عام 

  الثنائية 
٢٠١٣- ٢٠١٢ 

  الثنائية 
٢٠١١- ٢٠١٠ 

          
  ٢٤٩  ٢٦٢  ١٣٠  ١٣٢  األساسية -المساهمات الطوعية 
  ٢ ٦٥٠  ٣ ٢٠٧  ١ ٤٠٩  ١ ٧٩٨  المحددة -المساهمات الطوعية 

  ٢ ٨٩٩  ٣ ٤٦٩  ١ ٥٣٩  ١ ٩٣٠  مجيةالبر  الميزانية في المدرجة الطوعية المساهمات
          

  ١٧٠  ١٨٥  ٩٨  ٨٧  الصندوق االئتماني –المساهمات الطوعية 
          

  ٣ ٠٦٩  ٣ ٦٥٤  ١ ٦٣٧  ٢ ٠١٧  مجموع المساهمات الطوعية
  

مليـون دوالر أمريكـي مـن مجمـوع المسـاهمات الطوعيـة فـي  ١٩٣٠وُخصِّص للميزانية البرمجية مبلـغ قـدره   -١٧
وظلت مليون دوالر أمريكي. أما المبلغ المتبقي المحصل فخصص للصندوق االئتماني.  ٢٠١٧البالغ  ٢٠١٣عام 

٪ فحسـب مـن مجمـوع المسـاهمات الطوعيـة فـي ٥مساهمات الصندوق االئتماني مسـتقرة إلـى حـد مـا وشـكلت نسـبة 
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ولكنهــا كانــت  ٢٠١٣-٢٠١٢األساســية فــزادت قلــيًال فــي الفتــرة  –. أمــا المســاهمات الطوعيــة ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة 
أقل مما هو محدد في الميزانية. وخضع العديد من المساهمات الطوعية لتخصيص شـديد وكـان يتعلـق بمشـروعات 

 –فرديــة ذات متطلبــات مختلفــة للتبليــغ فــي إطــار النتــائج المزمعــة للميزانيــة البرمجيــة. وزادت المســاهمات الطوعيــة 
. ويرجـع الجانـب األعظـم مـن هـذا النمـو ٢٠١٣-٢٠١٢رة إلـى الفتـ ٢٠١١-٢٠١٠٪ من الفتـرة ٢١المحددة بنسبة 

إلى الزيـادات فـي المسـاهمات المقدمـة إلـى المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال. وتـرد التفاصـيل الكاملـة عـن 
 ١في ملحق التقرير المالي. ٢٠١٣المساهمات الطوعية المسجلة عام 

  
  .٢٠١٣-٢٠١٢صادر المساهمات الطوعية في الثنائية أدناه النسب الخاصة بمختلف م ١ويبين الشكل   -١٨
 

  ، حسب المصدر٢٠١٣-٢٠١٢إيرادات المساهمات الطوعية في الفترة  -١الشكل 
  

  
  

٪ مــــن إجمــــالي ٥٣مصــــدر للمســــاهمات الطوعيــــة إذ تســــهم بنســــبة  أهــــموتظــــل الــــدول األعضــــاء تشــــكل   -١٩
دات المتأتية من األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المساهمات (الطوعية) غير المقدرة. وبلغت نسبة اإليرا

٪، فيمـــا شـــكلت تبرعـــات ٥٪، ومـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات األخـــرى ١٩٪، ومـــن المؤسســـات ٢٢
٪ مـــن المســـاهمات الطوعيــة المقدمـــة إلـــى المنظمــة. وهـــذه النســـب المئويــة مماثلـــة للنســـب ١القطــاع الخـــاص نســبة 

ية السابقة مع انخفاض طفيف في مسـاهمات الـدول األعضـاء والمنظمـات غيـر الحكوميـة وزيـادة المسجلة في الثنائ
  طفيفة في مساهمات منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية.

  
مجمــــوع المســــاهمات مــــن الــــدول األعضــــاء (المســــاهمات الطوعيــــة واالشــــتراكات المقــــدرة) للفتــــرة  ووصــــل  -٢٠

٪ مــــن مجمــــوع المســــاهمات الطوعيــــة ٦٢مليــــون دوالر أمريكــــي. ويمثــــل ذلــــك نســــبة  ٢٨٦٦إلــــى  ٢٠١٣-٢٠١٢
واالشـــتراكات المقـــدرة. ويـــرد أدنـــاه بيـــان أهـــم الجهـــات المســـاهمة العشـــر مـــن بـــين الـــدول األعضـــاء والتـــي أســـهمت 

٪ مـــن مجمـــوع المســـاهمات مـــن الـــدول األعضـــاء ٧٦مليـــون دوالر أمريكـــي بمـــا يشـــكل نســـبة  ٢١٨٢مجموعـــه  بمـــا
  ٪ من مجموع المساهمات الطوعية واالشتراكات المقدرة.٤٨ل نسبة ويعاد

  
                                    

 ./http://www.who.int/about/resources_planning/enعنوان اإللكتروني التالي: يتوافر ملحق التقرير المالي على ال    ١

المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة 
  )٪٥والمؤسسات األخرى (

  )٪١القطاع الخاص (

  )٪١٩المؤسسات (

األمم المتحدة والمنظمات 
  )٪٢٢الحكومية الدولية (

  )٪٥٣الدول األعضاء (
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، االشـتراكات ٢٠١٣-٢٠١٢أهم الجهات المسـاهمة العشـر مـن الـدول األعضـاء فـي الفتـرة  -٢الشكل 
  المقدرة والمساهمات الطوعية معًا (بماليين الدوالرات األمريكية)

  

    
بالمقارنــة مــع  ٢٠١٣-٢٠١٢ت المســاهمة الطوعيــة العشــر فــي الفتــرة أدنــاه أهــم الجهــا ٣ويجمــل الشــكل   -٢١

  . ويشمل ذلك الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى على حد سواء.٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 

 ٢٠١٣-٢٠١٢أهم الجهات المساهمة الطوعية العشر في الميزانيتين البـرمجيتين للفتـرتين  -٣الشكل 
  األمريكية)(بماليين الدوالرات  ٢٠١١-٢٠١٠و
  

  

٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية    
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  المصروفات
  

مليـــون دوالر  ٢٠٨٠(بالمقارنـــة مـــع  ٢٠١٣مليـــون دوالر أمريكـــي عـــام  ٢٢٦١بلـــغ مجمـــوع المصـــروفات   -٢٢
وتقيــد المصــروفات عنــد تســلم الســلع والخــدمات ولــيس عنــد قطــع االلتزامــات أو تســديد ). ٢٠١٢أمريكــي فــي عــام 

مليــون دوالر أمريكــي (مقابــل  ٢٠٩١دة لتنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة إلــى ووصــل مجمــوع المصــروفات المتكبــالمبــالغ. 
). وباســتثناء المصــروفات العينيــة وفــي شــكل خــدمات البالغــة قيمتهــا ٢٠١٢مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٨٨٥
ـــــغ صـــــافي ٢٠١٢مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي عـــــام  ٤٤(مقابـــــل  ٢٠١٣مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي عـــــام  ٣٩ ) بل

). ٢٠١٢مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ١٨٤١(مقابـل  ٢٠١٣مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢٠٥٢المصروفات 
٪ ١١وكانـــت مصـــروفات الميزانيـــة البرمجيـــة، باســـتثناء المصــــروفات العينيـــة وفـــي شـــكل خـــدمات، أعلـــى بمقــــدار 

لغـــرض وتـــرد تفاصـــيل المصـــروفات حســـب فئـــة التكـــاليف، والمكاتـــب الرئيســـية، وا. ٢٠١٢كانـــت عليـــه عـــام  عمـــا
 في الجداول البيانية من الجدول األول إلى الجدول الرابع من هذا التقرير. ٢٠١٣االستراتيجي لعام 

  
ومن المعتاد أن تكـون المصـروفات أعلـى فـي السـنة الثانيـة مـن الثنائيـة بـالنظر إلـى الخطـوات التخطيطيـة   -٢٣

صـروفات مـن خـالل مقابلـة ثنائيـة مـا بثنائيــة اإلضـافية فـي السـنة األولـى. ويمكـن اسـتخالص مقارنـة أكثــر فائـدة للم
للميزانية البرمجية (باستثناء المصروفات العينية وفي شـكل  ٢٠١٣-٢٠١٢أخرى. وبلغ مجموع المصروفات للفترة 

). وترجـــع ٢٠١١-٢٠١٠مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الفتـــرة  ٣٨٠٨مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل  ٣٨٩٣خـــدمات) 
مليـــون دوالر أمريكـــي إلـــى  ٨٥والبالغـــة  ٢٠١٣-٢٠١٢إلـــى الفتـــرة  ٢٠١١-٢٠١٠زيـــادة المصـــروفات مـــن الفتـــرة 

 ٢٠١١-٢٠١٠٪ مـن الفتــرة ٢٠األنشـطة الموسـعة للمبــادرة العالميـة الستئصــال شـلل األطفـال أساســًا (زيـادة بنســبة 
 ).٢٠١٣-٢٠١٢إلى 

  
 ٢٠١١-٢٠١٠فتـرة نسب المصروفات التي تكبدها كل مركز رئيسي. وبالمقارنـة مـع ال ٤ويعرض الشكل   -٢٤

إلـى  ٪٦٣وارتفـاع متناسـب فـي حصـة األقـاليم مـن ٪، ٣٢إلـى  ٪٣٧حدث انخفاض في حصة المقـر الرئيسـي مـن 
. وُســـجلت أعلـــى الزيـــادات فـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط وٕاقلـــيم أفريقيـــا. وفضـــًال عـــن ذلـــك فقـــد شـــهد إقلـــيم شـــرق ٪٦٨

ماليـين دوالر أمريكـي فـي  ١٠٣(زيـادة مـن  ٢٠١٣-٢٠١٢المتوسط مسـتوى أعلـى مـن أنشـطة الطـوارئ فـي الفتـرة 
ترجع إلى أنشـطة جديـدة، والسـيما  ٢٠١٣-٢٠١٢ماليين دوالر أمريكي في الفترة  ٢٠٦إلى  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والســودان). أمــا االنخفــاض فــي نصــيب المقــر الرئيســي فيعــود إلــى إجــراءات تــوفير 
، ٢٠١٣-٢٠١٢والفتــرة  ٢٠١١-٢٠١٠التكــاليف فــي المقــر الرئيســي بــين الفتــرة  التكــاليف. وانخفضــت كــل فئــات

 ويرجع الهبوط األكبر في هذه الفئات إلى انخفاض تكاليف الموظفين.
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مصــروفات الميزانيــة البرمجيــة حســب المكتــب الرئيســي (باســتثناء المصــروفات العينيــة وفــي  -٤الشــكل 
   (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠١٣-٢٠١٢شكل خدمات) في الفترتين 

  

  
  

  
الميزانية البرمجية في  مصروفاتالذي يقارن  ٥وترد معلومات موجزة حسب فئة التكاليف أدناه في الشكل   -٢٥

 .٢٠١١-٢٠١٠مع المصروفات المسجلة في الفترة  ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
  

سب الفئة (باستثناء المصروفات العينية وفي شـكل خـدمات) مصروفات الميزانية البرمجية ح -٥الشكل 
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠١٣-٢٠١٢في الفترتين 

  

 
تكاليف الموظفين 

وغيرهم من 
  العاملين

اإلمدادات 
  والمواد الطبية

الخدمات 
  التعاقدية

التحويالت 
والمنح للجهات 

  النظيرة

مصروفات   السفر
التشغيل 
  العامة

المعدات 
والمركبات 
  واألثاث

مال
ب

كية
مري
 األ
رات
دوال
ن ال

يي
  

كية
مري
 األ
رات
دوال
ن ال

اليي
بم

  

شرق المتوسط األمريكتان أفريقيا المقر الرئيسي جنوب شرق  أوروبا
 آسيا

غرب المحيط 
 الهادئ
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٪ مـن ٤٥واستأثرت تكـاليف المـوظفين وغيـرهم مـن العـاملين بـأكبر حصـة مـن المصـروفات وشـكلت نسـبة   -٢٦
. ومثـل هـذا مجمـوع تكـاليف اسـتخدام ٢٠١٣-٢٠١٢رمجية فـي الفتـرة مجموع المصروفات المتكبدة في الميزانية الب

المــوظفين، بمــا فــي ذلــك الرســوم المقتطعــة الخاصــة بالمرتــب األساســي، وتســوية مقــر العمــل، وأي أنــواع أخــرى مــن 
 االستحقاقات التي تدفعها المنظمة (مثل المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين). 

  
مليون دوالر أمريكـي  ١٦٥٪ أي بمقدار ٩بنسبة  وظفين وغيرهم من العاملينالموانخفض مجموع تكاليف   -٢٧

نتيجـــة الفـــرق فـــي عـــدد المـــوظفين المســـتخدمين. وشـــهدت الفتـــرة الواقعـــة بـــين كـــانون  ٢٠١١-٢٠١٠مقارنـــة بـــالفترة 
وســــجل أهــــم  ١موظفــــا. ٩٣٧انخفاضــــًا فــــي عــــدد المــــوظفين قــــدره  ٢٠١٢يوليــــو  وتمــــوز/ ٢٠١٠ديســــمبر  األول/
مليــون دوالر أمريكــي). وشــهد إقلــيم  ٩١ض فــي تكــاليف المــوظفين وغيــرهم مــن العــاملين فــي المقــر الرئيســي (انخفــا

مليـــون دوالر أمريكـــي، ولـــو أن ذلـــك يرجـــع فـــي المقـــام األول إلـــى إعـــادة  ٣٤جنـــوب شـــرق آســـيا انخفاضـــًا بمقـــدار 
  يف الخدمات التعاقدية. تصنيف مصروفات عقود الخدمة الخاصة من فئة تكاليف الموظفين إلى فئة تكال

  
٪ مــن مجمــوع ١٨أمــا الخــدمات التعاقديــة فكانــت ثــاني أكبــر فئــة مــن المصــروفات (حيــث شــكلت نســبتها   -٢٨

)، وهـــي تمثـــل تكـــاليف العقـــود الممنوحـــة للخبـــراء ومقـــدمي الخـــدمات الـــذين ٢٠١٣-٢٠١٢المصـــروفات فـــي الفتـــرة 
نـــت أساســـًا مـــن تكـــاليف اتفاقـــات أداء العمـــل، والعقـــود دعمـــوا المنظمـــة فـــي إطـــار تحقيـــق أغراضـــها المتوقعـــة. وتكو 

االستشارية، وعقود اتفاقـات الخدمـة الخاصـة التـي منحـت لألفـراد لالضـطالع بأنشـطة نيابـة عـن المنظمـة. وشـملت 
الخدمات التعاقدية أيضًا أنشطة البحوث الطبيـة. وباإلضـافة إلـى ذلـك فقـد ُأدرجـت أنشـطة التنفيـذ المباشـر، والسـيما 

 ٢٠١١-٢٠١٠التمنيع التي قادتها المنظمـة، ضـمن الخـدمات التعاقديـة. وعلـى هـذا فـإن الزيـادة مـن الفتـرة  حمالت
ترجع أساسًا إلى إدراج اتفاقات العقود الخاصة وتكاليف التنفيذ المباشر التي كـان يجـري  ٢٠١٣-٢٠١٢إلى الفترة 

د فـــي المقـــام األول إلـــى المبـــادرة العالميـــة التبليـــغ عنهـــا قـــبًال فـــي إطـــار فئـــات مختلفـــة مـــن المصـــروفات وهـــي تعـــو 
الستئصــال شــلل األطفــال. ويعــرض الجــدول الــوارد أدنــاه توزيعــًا لفئــات المصــروفات المدرجــة فــي إطــار الخــدمات 

 التعاقدية.
  
الخـدمات التعاقديـة، حسـب الفئـة (باسـتثناء المصـروفات العينيـة وفـي  –الميزانية البرمجية  -٥الجدول 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠١٣-٢٠١٢فترتين شكل خدمات) في ال
  

المجموع في الفترة   
٢٠١٣- ٢٠١٢  

 المجموع في الفترة
٢٠١١- ٢٠١٠  

      
  ٥٤٢  ٥١٠  الخدمات التعاقدية العامة

  ٦٢  ٧٥  :األفراد الخدمات متعهدي يخص ما منها  
  ٤٩  ٤٣  المنح الدراسية والتدريب واألمن

  -  ٩٣  خاصةاتفاقات الخدمة ال
  -  ٧٣  التنفيذ المباشر لحمالت التمنيع ضد شلل األطفال

      
  ٥٩١  ٧١٩  المجموع  

  
  
  

                                    
 .١٣٢/٣٨م تانظر الوثيقة    ١
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إلـى  ٢٠١٣-٢٠١٢ووصلت قيمة المصروفات المتكبـدة فيمـا يتصـل باتفاقـات الخدمـة الخاصـة فـي الفتـرة   -٢٩
وجنـوب شـرق آسـيا. ويرجـع مليون دوالر أمريكـي. وتـم تكبـد أضـخم المقـادير فـي أقـاليم أفريقيـا وشـرق المتوسـط  ٩٣

مــن العــاملين اإلضــافيين فــي هــذه األقــاليم الــذين نشــر معظمهــم فــي ســياق المبــادرة  ٣٥٠٠ذلــك إلــى تعيــين حــوالي 
العالمية الستئصال شلل األطفال. وباستثناء اتفاقات الخدمة الخاصـة والتنفيـذ المباشـر، التـي يـتم التبليـغ عنهـا اآلن 

٪ في تكاليف الخدمات التعاقديـة علمـًا بـأن االنخفاضـات ٦نخفاض إجمالي بنسبة بصورة مستقلة، فلقد كان هناك ا
  شملت جميع المكاتب الرئيسية.

  
٪ مــن إجمـالي المصـروفات، وسـجلت أعلـى مسـتوياتها فــي ١٣ومثلـت التحـويالت والمـنح للجهـات النظيـرة   -٣٠

الجهات النظيرة الوطنية (وزارات الصحة إقليمي أفريقيا وشرق المتوسط. وتتعلق هذه المصروفات بعقود أبرمت مع 
أساسًا وكذلك المنظمـات غيـر الحكوميـة) ألداء أنشـطة تتمشـى مـع الميزانيـة البرمجيـة. وتـم تقييـد المصـروفات لـدى 

٪ مــن جميــع المبــالغ المســجلة كتحــويالت ومــنح ٥٠وتتعلــق نســبة تقــرب مــن  تحويــل األمــوال إلــى الشــريك المتعاقــد.
المبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال. وتتصــــل غالبيــــة المصــــروفات المســــجلة  للجهــــات النظيــــرة بأنشــــطة

للتحــــويالت والمــــنح للجهــــات النظيــــرة بترتيبــــات التعــــاون المــــالي المباشــــر. وتقــــوم إدارة المنظمــــة حاليــــًا باســــتعراض 
 تخدام مثل هذه األموال.السياسات المتعلقة باستخدام ترتيبات التعاون المالي المباشر بغية تعزيز المساءلة عن اس

  
وتعكــس مصــروفات التشــغيل العامــة التكــاليف الجاريــة للصــيانة والتشــغيل، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المرافــق   -٣١

٪ مـــن مجمـــوع ٩والمكاتـــب األخـــرى. ويـــتم تكبـــد هـــذه التكـــاليف أساســـًا علـــى المســـتوى المحلـــي وهـــي تشـــكل نســـبة 
 المصروفات في ظل الميزانية البرمجية.

  
النهـــوض باتســاق التســـجيل وشــفافية التبليـــغ وٕادارة المصــروفات فقـــد ُأدخلــت بعـــض التغييــرات علـــى  وبغيــة  -٣٢

 ٢٠١٠تصـــنيف فئــــات المصــــروفات المتعلقــــة بــــالتحويالت والمــــنح للجهــــات النظيــــرة والتنفيــــذ المباشــــر بــــين عــــامي 
ــــثالث للمصــــروفات، وهــــي الخــــدم ٦. وُيجمــــل الشــــكل ٢٠١٣و ــــات ال ــــاه المجمــــوع الخــــاص بالفئ ــــة، أدن ات التعاقدي

 ومصروفات التشغيل العامة، والتحويالت والمنح للجهات النظيرة، حسب المكتب الرئيسي.
  

مصروفات الميزانية البرمجية للخـدمات التعاقديـة، ومصـروفات التشـغيل العامـة، والتحـويالت  -٦الشكل 
 ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠١٣-٢٠١٢والمـــنح للجهـــات النظيـــرة، حســـب المكتـــب الرئيســـي فـــي الفتـــرتين 

  (بماليين الدوالرات األمريكية)
  

  

كية
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بشــأن أقــاليم أفريقيــا، وشــرق المتوســط، وجنــوب شــرق آســيا فــي الفتــرة  ٦والزيــادات المعروضــة فــي الشــكل   -٣٣
تـــرتبط بشـــكل مباشـــر بالزيـــادات فـــي أنشـــطة المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال وأنشـــطة  ٢٠١٣-٢٠١٢

المقــر الرئيســي فيرجــع إلــى إجــراءات احتــواء التكــاليف. ويعــود االنخفــاض فــي إقلــيم الطــوارئ. أمــا االنخفــاض فــي 
  األمريكيتين إلى إعادة تصنيف فئات المصروفات.

  
 ٢٠١٣-٢٠١٢٪ من مجموع مصروفات المنظمة في الصندوق العام فـي الفتـرة ٨وشكلت تكاليف السفر   -٣٤

). وتشـمل ٢٠١١-٢٠١٠مليون دوالر أمريكي في الفتـرة  ٢٩٥ماليين دوالر أمريكي (مقابل  ٣١٠إذ بلغت قيمتها 
مصـــروفات الســـفر تكـــاليف الســـفر بالطـــائرة وبـــدل المعيشـــة اليـــومي وســـائر التكـــاليف المتصـــلة بالســـفر للمـــوظفين 
والعاملين من غير الموظفين. وقد انخفضت قيمة اإلنفاق علـى أسـفار المـوظفين نتيجـة للتـدابير الراميـة إلـى تحقيـق 

 ٢٠١٣-٢٠١٢٪ مــن مجمــوع تكــاليف الســفر فــي الفتــرة ٤٥لتكــاليف. ومثلــت تكــاليف ســفر المــوظفين وفــورات فــي ا
وشاملة في رصيدها المتبقـي التكـاليف المتصـلة بسـفر  ٢٠١١-٢٠١٠٪ المسجلة في الفترة ٤٨منخفضة من نسبة 

آلخـــرين مـــن غيـــر المشـــاركين فـــي االجتماعـــات والخبـــراء االستشـــاريين (مـــن منـــدوبي الـــدول األعضـــاء والعـــاملين ا
  أدناه. ٧الموظفين في األمانة). وتلخص تكاليف السفر حسب المكتب الرئيسي في الشكل 

  
-٢٠١٢مصروفات الميزانية البرمجية المتصلة بالسفر حسب المكتب الرئيسي في الفترتين  -٧الشكل 
  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠١٣

  

  
  
  

  لبيانات الالزمة للتمييز بين الموظفين والعاملين من غير الموظفين.لم تتوفر ا  * 
  

إال فـي إقلـيم  ٢٠١٣-٢٠١٢إلـى الفتـرة  ٢٠١١-٢٠١٠ولم تظهر زيادة فـي مصـروفات السـفر مـن الفتـرة   -٣٥
أ أفريقيــا وٕاقلــيم األمــريكتين. وتعــزى هــذه الزيــادة أساســًا إلــى التغييــرات الطارئــة علــى تصــنيف المصــروفات. وقــد طــر 

تغييــر مــن بيــان مصــروفات الســفر فــي فئــة "االجتماعــات والتــدريب" إلــى تســجيلها فــي فئــة "الســفر" بهــدف تحســين 
٪ من مجمـوع ٦٤الشفافية. وفضًال عن ذلك، انخفضت النسبة المئوية لتكاليف سفر الموظفين في إقليم أفريقيا من 

. وانخفــض مجمــوع ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة ٪ مــن مجمــوع التكــاليف فــي ٥٩إلــى  ٢٠١١-٢٠١٠التكــاليف فــي الفتــرة 
مصروفات السفر في المقر الرئيسي. وعلى األخص، انخفضت مصروفات سفر الموظفين فـي المقـر الرئيسـي مـن 

٪ مــن المجمــوع المســجل فــي الفتــرة ٣٨إلــى نســبة  ٢٠١١-٢٠١٠٪ مــن مجمــوع المصــروفات فــي الفتــرة ٤٣نســبة 
  دوالر أمريكي.ماليين  ٨,٤مما يمثل انخفاضًا قدره  ٢٠١٣-٢٠١٢
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وتعلقــت مصــروفات اإلمــدادات والمــواد الطبيــة أساســًا باإلمــدادات الطبيــة التــي تشــتريها المنظمــة وتوزعهــا   -٣٦
. وتــنجم الزيــادة ٢٠١٣-٢٠١٢٪ مــن مجمــوع المصــروفات فــي الفتــرة ٤ومثلــت لتنفيــذ البــرامج وبالمنشــورات الطبيــة 

ة الطارئــة المتاحــة لليبيــا والجمهوريــة العربيــة الســورية وألنشــطة المســجلة فــي اإلمــدادات الطبيــة عــن اإلمــدادات الطبيــ
مــن مجمــوع  ٪٣وتمثــل المعــدات والمركبــات واألثــاث المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال فــي إقلــيم أفريقيــا. 

تـنص مصروفات المنظمة. ويتواصل تسجيل هذه التكاليف في فئـة المصـروفات تمشـيًا مـع األحكـام االنتقاليـة التـي 
عليهـــا المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. ومـــع ذلـــك، ســـتجري رســـملة جميـــع الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــدات ويحســـب 

  استهالكها على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع وتعرض في بيان الوضع المالي في نهاية المطاف.
  

  األصول
  

  إدارة السيولة واالستثمارات
  

 ٦فـي الجـدول  ٢٠١٢و ٢٠١٣نقديـة واالسـتثمارات فـي نهايـة عـامي مجمـوع النقديـة والمكافئـات اليلخـص   -٣٧
  الوارد أدناه.

  
(بماليــــين الــــدوالرات  ٢٠١٣-٢٠١٢النقديــــة والمكافئــــات النقديــــة واالســــتثمارات للفتــــرة  -٦الجــــدول 
  األمريكية)

  
المجموع في   

  ٢٠١٣ عام
المجموع في 

  ٢٠١٢ عام
      

  ٧٣٤  ٧١٥  النقدية والمكافئات النقدية
  ١ ٨٢٠  ٢ ٤١٩  ثمارات القصيرة األجلاالست

  ٢٦٦  ٨٢  االستثمارات الطويلة األجل
      

  ٢ ٨٢٠  ٣ ٢١٦  مجموع النقدية والمكافئات النقدية واالستثمارات
      

  واالستثمارات  النقدية والمكافئات النقدية  يطرح منه:
  ٩٩٠  ٩٨٢  المحتفظ بها باسم كيانات أخرى   
      

  ١ ٨٣٠  ٢ ٢٣٤  ية واالستثمارات في المنظمةالنقدية والمكافئات النقد
  

وتوظـــف االســـتثمارات أساســـًا فـــي األجـــل القصـــير لضـــمان تـــوفر النقـــد تلبيـــة لالحتياجـــات البرمجيـــة. وقـــد   -٣٨
ــــًا لتوصــــيات  لجنــــة االســــتثمار اســــتثمرت بعــــض األمــــوال الخاصــــة بالخصــــوم األطــــول أجــــًال فــــي أوراق ماليــــة وفق

مليون دوالر أمريكي خاص بالنقدية واالستثمارات في حسابات المنظمة باسم  ٩٨٢االستشارية. ويحتفظ بمبلغ قدره 
الكيانــــات التاليــــة: البرنــــامج األفريقــــي لمكافحــــة داء كالبيــــة الــــذنب والصــــندوق االســــتئماني لبرنــــامج األمــــم المتحــــدة 

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

مليـون دوالر أمريكـي فـي الفتـرة  ٦٠الصحي للموظفين ويبلغ عنهـا بصـورة منفصـلة. وبلغـت قيمـة اإليـرادات الماليـة 
٢٠١٣-٢٠١٢.  
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  الحسابات المدينة
  

رصــيد الحســابات المدينــة مبــالغ مســتحقة التحصــيل مــن الــدول األعضــاء بالنســبة إلــى االشــتراكات  يشــمل  -٣٩
المقدرة ومبالغ مستحقة التحصيل من الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى بالنسبة إلى المساهمات الطوعية 

 االشـــتراكات المقـــدرةصـــيل مـــن وقـــد بلـــغ مجمـــوع المبـــالغ المســـتحقة التحوغيرهـــا مـــن المبـــالغ المســـتحقة التحصـــيل. 
مليـون دوالر أمريكـي مـن  ٣٨وشـمل مبلغـًا قـدره  ٢٠١٣ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي فـي  ١١٤

 ٢٠١٢ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١ماليـين دوالر أمريكـي فـي  ١٠٤المتأخرات المعاد جدولتها (مقابـل مجمـوع قـدره 
ي مــن المتــأخرات المعــاد جــدولتها). وتــرد معلومــات إضــافية عــن تحصــيل مليــون دوالر أمريكــ ٣٩شــمل مبلغــًا قــدره 

المعنونــة "حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك  ٦٧/٤٤فــي الوثيقــة ج ٢٠١٣االشــتراكات المقــدرة لعــام 
  من الدستور". ٧الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل  ١٠١٧مـــا يتعلـــق بالمســـاهمات الطوعيـــة بلـــغ مجمـــوع الحســـابات المدينـــة وفي  -٤٠
الحسـابات المدينـة ). وتعـزى الزيـادة اإلجماليـة إلـى ارتفـاع مسـتوى ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في نهاية عـام  ٨٥٢

ن دوالر أمريكـــي فـــي نهايـــة مليـــو  ٣٤٧إلـــى  ٢٠١٢ماليـــين دوالر أمريكـــي فـــي نهايـــة عـــام  ٢١٠غيـــر الجاريـــة مـــن 
يرلندا الشمالية لـدعم أ. وينجم ذلك أساسًا عن مساهمة كبيرة قدمتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ٢٠١٣ عام

. وتمثـل الحسـابات المدينـة غيـر الجاريـة ٢٠١٩أنشطة المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال حتى منتهـى عـام 
وبعــد ذلــك). وهــذه المبــالغ  ٢٠١٥ثــر مــن ســنة واحــدة فــي المســتقبل (أي فــي عــام مبــالغ مســتحقة التحصــيل فــي أك

جهــة مســاهمة تــنص علــى شــروط الــدفع التــي تحــدد موعــد دفــع المبــالغ المســتحقة  ٥٨مدعومــة باتفاقــات مبرمــة مــع 
ا سـاهم للمنظمة. وأدى تسجيل هذه المبالغ المسـتحقة فـي المسـتقبل إلـى تعزيـز وضـوح قيمـة اإليـرادات المحتملـة ممـ

فــي تخطــيط إيــرادات المنظمــة وزاد توضــيح وضــع المنظمــة المــالي العــام. وٕاذ تصــبح مبــالغ هــذه اإليــرادات اآلجلــة 
والمؤجلة مستحقة الدفع، تحّول إلـى إيـرادات الفتـرة الجاريـة وتتـاح لتحمـل المصـروفات. وتـرد التفاصـيل الكاملـة عـن 

  ١ة حسب الجهة المساهمة في ملحق التقرير المالي.جميع المساهمات الطوعية بما فيها الحسابات المدين
  

فـي تحصـيلها إلـى اسـتعراض مفصـل لجميـع  وتسـتند االعتمـادات المخصصـة للحسـابات المدينـة المشـكوك  -٤١
المبالغ المستحقة التحصيل والمتأخرة أكثر من سنة واحدة وٕالى استعراض للمبالغ المستحقة التحصيل والمتأخرة أقل 

دما يكون هناك خطر استبعاد تحصـيل المبـالغ. وقـد بلغـت قيمـة المبـالغ المخصصـة للمسـاهمات من سنة واحدة عن
مـــن مجمـــوع قيمـــة الحســـابات  ٪١(أو  ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١٢الطوعيـــة 

مـادات المخصصـة مليـون دوالر أمريكـي. وسـجلت االعت ٤٢المدينة) وقيمة المبالغ المخصصة لالشتراكات المقدرة 
قـدره مليـون دوالر أمريكـي انطالقـًا مـن  ٢٠١٣فـي تحصـيلها انخفاضـًا فـي نهايـة عـام  للحسـابات المدينـة المشـكوك

  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١رصيد االعتمادات المخصصة في 
  

  المخزونات
  

رات التـــي تُقّيـــد كأصـــول تتكـــون مخزونـــات المنظمـــة مـــن األدويـــة واللقاحـــات واإلمـــدادات اإلنســـانية والمنشـــو   -٤٢
متداولــة حتـــى تُبــاع أو تُـــوّزع أو تنتهـــي مــدة صـــالحيتها. ويمّكـــن تتبــع المخزونـــات وتقييـــدها علــى الصـــعيد العـــالمي 

  المنظمة من استعراض اإلشراف عليها وتحسينه.
  

 ٢٠١٣كـــانون األول/ ديســــمبر  ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٥١وقـــد بلغـــت قيمـــة مخزونـــات المنظمــــة   -٤٣
) تــم التحقــق مــن تقييمهــا بــإجراء إحصــاء ٢٠١٢ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٦٨ابــل (مق

                                    
  ./http://www.who.int/about/resources_planning/enملحق التقرير المالي متاح على العنوان اإللكتروني التالي:    ١
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مــادي فــي البلــدان الســتة والعشــرين التــي كانــت موضــع تقيــيم المخزونــات وٕادارتهــا. وانخفضــت قيمــة المخزونــات فــي 
  نتيجة لتحسين إدارة المخزونات وزيادة توزيعها. ٢٠١٣عام 

  
  المنشآت والمعداتالممتلكات و 

  
تشـــمل الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــدات األراضـــي والمبـــاني واألثـــاث والتجهيـــزات الثابتـــة واللـــوازم ومعـــدات   -٤٤

تكنولوجيــا المعلومــات والمركبــات التــي تملكهــا المنظمــة. وتســتند المنظمــة إلــى األحكــام االنتقاليــة التــي تــنص عليهــا 
تقييم جميع األصول وتسجيلها على الصـعيد العـالمي قبـل تقييـدها فـي بيـان المعايير المحاسبية الدولية لضمان دقة 

  الوضع المالي واستهالكها الالحق على مدى عمرها اإلنتاجي.
  

وفـــي ســـياق تطبيـــق األحكـــام االنتقاليـــة، قيـــدت المنظمـــة تكـــاليف األراضـــي والمبـــاني الموجـــودة فـــي المقـــر   -٤٥
وُقّيـــدت جميـــع المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة التـــي تملكهـــا المنظمـــة  .٢٠١٢الرئيســـي واســـتهالكها المتـــراكم فـــي عـــام 

. وٕاجماًال، تباشر المنظمـة أعمالهـا فـي الوقـت الحـالي انطالقـًا مـن ٢٠١٣كأصول في بيان الوضع المالي في عام 
وتملـك  موقع فـي جميـع أرجـاء المعمـورة باسـتثناء إقلـيم األمـريكتين/ منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة. ٣٠٠حوالي 

موقعــًا مــن تلــك المواقــع بينمــا يشــمل مــا تبقــى منهــا مواقــع مســتأجرة أو ممنوحــة للمنظمــة مــن الــدول  ١٦المنظمــة 
  األعضاء.

  
  الخصوم

  
  الخصوم المتصلة بالموظفين

  
مليـــون دوالر  ٧٠بلـــغ المجمـــوع المطلـــوب لتســـوية الخصـــوم الحاليـــة فيمـــا يتصـــل باســـتحقاقات المـــوظفين   -٤٦

إلـــى أحـــدث التوقعـــات االكتواريـــة. وبلغـــت قيمـــة المبلـــغ اإلضـــافي المقـــدر للخصـــوم غيـــر المتداولـــة أمريكـــي اســـتنادًا 
ــــالموظفين فــــي المســــتقبل  ماليــــين دوالر  ١٠٠٩مليــــون دوالر أمريكــــي (أي مــــا يعــــادل مجموعــــه  ٩٣٩المتصــــلة ب

تراكمـة للعـودة إلـى الـوطن أمريكي). وتشمل هذه الخصوم التكاليف المتوقعة لإلجازات السـنوية المتراكمـة والمـنح الم
وتكاليف السفر وتكاليف شحن أمتعة المـوظفين وتكـاليف نظـام الرعايـة الصـحية فـي الوقـت الحـالي وفـي المسـتقبل. 

  أدناه. ٧والتمويل وصافي العجز في الجدول  ويلخص مجموع الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين
  

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣في عام الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين  -٧الجدول 
  
الخصوم المتصلة   

بالتأمين الصحي 
  للموظفين

تمويل التأمين 
الصحي 
  للموظفين

خصوم 
  المنظمة

تمويل 
  المنظمة

صافي 
  العجز

            
  )٧٤(  ٦٨  )١٤٢(  -  -  مدفوعات نهاية الخدمة

  )٦(  ٨  )١٤(  -  - لصندوق الخاص للتعويض عن األضرارا
  )٨٥٣(  -  )٨٥٣(  ٥٥٧  )١ ٤١٠(  لصحي للموظفيناالتأمين 

            
  )٩٣٣(  ٧٦  )١ ٠٠٩(      مجموع استحقاقات الموظفين
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ويــرّد نظــام الرعايــة الصــحية قيمــة التكــاليف الطبيــة للمــوظفين العــاملين والمتقاعــدين ولمــن يعولــونهم طبقــًا   -٤٧
المستقبلية المتصلة بالتكاليف الصحية لموظفي  لقواعد وحدود صارمة. وقد بلغت القيمة االكتوارية المقدرة للخصوم

مليون  ٥٥٧وشملت مبلغًا مموًال قدره  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ١٤١٠المنظمة 
مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي نهايـــة  ٨٢٣مليـــون دوالر أمريكـــي (مقابـــل  ٨٥٣دوالر أمريكـــي ومبلغـــًا غيـــر ممـــول قـــدره 

د هذا التقييم االكتواري إلى تقديرات تكـاليف الرعايـة الصـحية فـي المسـتقبل والتوقعـات المتصـلة ). واستن٢٠١٢ عام
الصـــحي  بـــالموظفين المتقاعـــدين وعـــدد مـــن االفتراضـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية. وتشـــمل تغطيـــة نظـــام التـــأمين

المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز سيما منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة وبرنـامج األمـم للموظفين كيانات أخرى وال
والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة والبرنـــامج األفريقـــي لمكافحـــة داء كالبيـــة الـــذنب والوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان 
والمركز الدولي للحساب اإللكتروني. وتُبيَّن حصة هذه الكيانات من الخصوم المستقبلية المتصلة بالموظفين ضمن 

لخاصة بكل واحد منها. أما أصول صندوق التأمين الصـحي للمـوظفين فتبـين فـي البيانـات الماليـة البيانات المالية ا
الخاصة بالصندوق التي تخضع اآلن لمراجعة خارجية كاملة ومنفصلة وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية. وسعيًا إلى 

قــة علــى إدخــال تعــديالت علــى معــدل إنشــاء آليــة طويلــة األجــل لضــمان التمويــل الكامــل لهــذه الخصــوم تمــت المواف
ممـــا يـــؤثر فـــي المنظمـــة وفـــي المشـــتركين فـــي نظـــام  ٢٠١١المســـاهمة فـــي التـــأمين الصـــحي للمـــوظفين خـــالل عـــام 

 ٢٠٣٧التــأمين علــى حــد ســواء ويشــمل جميــع الكيانــات. ويتوقــع اآلن التوصــل إلــى تمويــل الخطــة الكامــل فــي عــام 
  .٢٠١٠ن التاريخ المتوقع في التقييم االكتواري الذي أجري عام حسب أحدث تقييم اكتواري أي قبل ست سنوات م

  
عائدات االستثمار المتوقعـة (أي بنسـبة ويعزى التحسن في وضع المبالغ الممولة المتوقع أساسًا إلى زيادة   -٤٨
 كـانون ٣١وتسـجيل عـدد مـن المـوظفين العـاملين فـي فـي التقيـيم السـابق)  ٪٤مقارنة بنسبة  ٢٠١٣في عام  ٪٥,٦

  أكبر من العدد المتوقع. ٢٠١٣ديسمبر  األول/
  

واعتمـــد الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة منـــذ التقيـــيم الســـابق رفـــع الســـن   -٤٩
قيمـــة ســـنة. ويخفـــض هـــذا التعـــديل  ٦٥إلـــى  ٦٢مـــن  ٢٠١٣العاديـــة لتقاعـــد المـــوظفين الجـــدد المعينـــين بعـــد عـــام 

المعاشــات التقاعديــة تخفيضــًا شــديدًا. وهنــاك أثــر إيجــابي أصــغر نــاتج عــن افتــراض بالمتصــلة  المتوقعــةالخصــوم 
تقاعــد المــوظفين فــي ســن متــأخرة قلــيًال فــي المتوســط ممــا يــؤدي إلــى زيــادة عــدد ســنوات االشــتراكات أثنــاء الخدمــة 

  وانخفاض عدد سنوات االستحقاقات بعد انتهاء الخدمة.
  

  المخاطر المالية
  

مـة إدارة عـدد مـن المخـاطر الماليــة التـي تستعرضـها لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشــارية يجـب علـى المنظ  -٥٠
تعزيـز  والبـد مـنفي مجال المراقبة استعراضًا منتظمًا. وتنشأ عدة مخاطر مالية عن بيئة عمل المنظمـة الالمركزيـة 

ة الداخليــة علــى كــل مســتويات للمراقبــجديــد . ويجــري اعتمــاد إطــار وطــأة هــذه المخــاطرتخفيــف لالضــوابط الداخليــة 
المنظمة يتناول المسؤوليات المرتبطة بفرض الضوابط على الشؤون المالية والمشتريات والمـوارد البشـرية والعمليـات 

ـــدة هـــذا اإلطـــار وتصـــدر  ـــة. وتصـــحب أدوات جدي ـــدوائر البرمجي ـــًا مـــن رؤســـاء ال تفويضـــات منقحـــة للســـلطة انطالق
لميزانية فيها. وقد أعدت قائمة مرجعية موحدة للمراقبة الداخلية وسـتعتمد خـالل مديري محاور اوالمكاتب اإلقليمية و 

  .٢٠١٤عام 
  

  وترد أدناه معلومات إضافية عن بعض المخاطر المالية الكبيرة التي تواجهها المنظمة.  -٥١
  

  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبيةو مخاطر االستثمار
  

مخــاطر االئتمــان ومخــاطر ســعر الفائــدة ومخــاطر أســعار صــرف تتعــرض المنظمــة لمخــاطر ماليــة تشــمل   -٥٢
العمــالت األجنبيــة ومخــاطر أســعار االســتثمارات. وتســتخدم الصــكوك الماليــة المشــتقة للتحــوط مــن بعــض المخــاطر 
التي تتعرض لها. ويجوز استثمار األموال التي ال تلزم لسداد مـدفوعات عاجلـة عمـًال بالالئحـة الماليـة. وتنجـز كـل 

ثمارات فـــي إطــار سياســـات االســتثمار التـــي يعتمــدها المـــدير العــام. ويتـــولى إدارة بعــض حـــوافظ االســـتثمارات االســت
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مديرون خارجيون تعينهم المنظمة إلدارة األموال بناًء على تفـويض محـدد. وتسـتعرض لجنـة االسـتثمار االستشـارية 
بكل حافظة من حوافظ االستثمارات. وتضم هذه بانتظام سياسات االستثمار وأداء االستثمارات والمخاطر المرتبطة 
  اللجنة خبراء استثمار خارجيين وتقدم التوصيات إلى المدير العام.

  
وتوظـــف االســـتثمارات لـــدى طائفـــة كبيـــرة مـــن األطـــراف األخـــرى المســـتثمرة التـــي تقلـــص مخـــاطر االئتمـــان   -٥٣

وى لمخـاطر االسـتثمار المتعـرض لهـا حسـب بتطبيـق متطلبـات ائتمانيـة دنيـا وحـدود قصـ إلى أدنى حدالمتصلة بها 
الطــرف اآلخــر المســتثمر وحســب مجموعــات األطــراف األخــرى المســتثمرة ذات الصــلة. وتعــرض هــذه الشــروط فــي 

  تفويضات لالستثمار متفق عليها.
  

وتحّصل المنظمة االشتراكات وتسدد المدفوعات بعمالت غير الدوالر األمريكي وتتعرض لمخـاطر أسـعار   -٥٤
لعمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسـعار الصـرف. وتحـّول قيمـة المعـامالت التـي تجـرى بعمـالت أخـرى صرف ا

إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في األمم المتحدة عند إجراء المعاملة. وتحّول 
ى أســعار الصــرف التشــغيلية المعمــول بهــا فــي قيمــة األصــول والخصــوم المحســوبة بــالعمالت األجنبيــة باالســتناد إلــ

األمــم المتحــدة فــي نهايــة كــل شــهر. وتبــرم العقــود اآلجلــة ألســعار صــرف العمــالت األجنبيــة بغــرض التحــوط مــن 
مخاطر تقلب أسعار صرف عمالت غير الدوالر األمريكـي وٕادارة التـدفقات النقديـة القصـيرة األجـل. وتقيَّـد فـي بيـان 

ب والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمـة عـن تسـوية المعـامالت بـالعمالت األجنبيـة وٕاعـادة األداء المالي المكاس
  تقييمها.

  
بالفرنك السويسري للحد من مخاطر أسعار  ٪٥٠بنسبة  ٢٠١٤وتحدد االشتراكات المقدرة اعتبارًا من عام   -٥٥

  ١صرف العمالت المتصلة بمصروفات المقر الرئيسي المحسوبة بهذه العملة.
  

   المخاطر المرتبطة بتمويل الموظفين
  

يبين هذا التقرير التحسن المحرز في الوضع المـالي العـام فـي المنظمـة غيـر أن هنـاك مصـاعب مـا زالـت   -٥٦
تصــادف فيمــا يتصــل بــبعض محــاور الميزانيــة لضــمان االســتقرار الكــافي فــي تمويــل تكــاليف المرتبــات. وقــد اعتمــد 

علـى المسـاهمات الطوعيـة التـي تـألف معظمهـا مـن مسـاهمات  ٢٠١٣فـي عـام من مرتبات الموظفين  ٪٦٤تمويل 
). وهنــاك فــرص محتملــة محــدودة لنقــل األمــوال بــين ٢٠١٢فــي عــام  ٪٥٩محــددة (بلغــت النســبة المئويــة المماثلــة 

محاور الميزانية من أجل ضمان االتساق في تمويل المرتبات على كل مستويات المنظمة. وتخضـع هـذه المخـاطر 
  د وثيق من خالل استعراض خطط العمل الخاصة بالموظفين والمطابقة بين هذه الخطط ومصادر األموال.لرص

  
وٕان المنظمة لـديها التزامـات ماليـة طويلـة األجـل بشـأن الخصـوم المسـتقبلية المتصـلة بـالموظفين نظـرًا إلـى   -٥٧

ات مسـتقبلية مرتبطـة بتعييـنهم. ويتمثـل أهـم تعيين أغلبية الموظفين بناًء علـى عقـود طويلـة المـدة وتمـتعهم باسـتحقاق
هذه االلتزامات في التكاليف المستقبلية الستحقاقات الموظفين الصحية التي تقدم إلى الموظفين والمعالين وٕالى مـن 
يظل مؤهًال من الموظفين المتقاعدين. وٕاذ تدفع مرتبات ثلثي الموظفين مـن الصـناديق الطوعيـة، مـن المهـم ضـمان 

تمــادات الكافيــة فــي الوقــت الحــالي لتغطيــة هــذه التكــاليف المســتقبلية. وتكلــف المنظمــة اآلن بــإجراء تقيــيم تــوفير االع
اكتواري سنوي لجميع الخصوم المستقبلية المتصلة بالموظفين بهدف التخفيف من وطأة هذه المخاطر. وقد أدخلـت 

ير االكتواريـة. وٕاضـافة إلـى تكـاليف المـوظفين تعديالت علـى معـدالت التمويـل فـي اآلونـة األخيـرة نتيجـة لهـذه التقـار 
المستقبلية المرتبطة بالرعاية الصـحية، يجـب علـى المنظمـة أن تكفـل التمويـل الكـافي لتكـاليف المـوظفين المسـتقبلية 
المتصـلة بإنهــاء خدمــة فــي حــال فقــدان مصــدر تمويــل رئيســي بشــكل ملحــوظ ومفــاجئ. وتبحــث المنظمــة بحثــًا دقيقــًا 

وين أمــوال احتياطيــة مالئمــة لتلبيــة الخصــوم المســتقبلية المحتملــة مــن هــذا القبيــل وســتقدم أحــدث أفضــل الطــرق لتكــ
  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة.المبالغ المقدرة وخطط التمويل بانتظام إلى 

                                    
  .١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ١
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  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة والبنية التحتية
  

 ٢٠١٣-٢٠١٢فـــي الفتـــرة الماليـــة  ١٣و ١٢رة (أي الغرضـــان االســـتراتيجيان تمـــول تكـــاليف التنظـــيم واإلدا  -٥٨
بصـفة عامـة) باالعتمـاد علـى مـزيج مـن المصـادر الثالثــة التاليـة: االشـتراكات المقـدرة وتكـاليف دعـم البـرامج (نســبة 

ئويــة مئويــة مســجلة فــي حســاب المســاهمات الطوعيــة) والرســوم المقتطعــة مــن نفقــات المناصــب المشــغولة (نســبة م
مســجلة فــي حســاب تكــاليف المرتبــات فيمــا يتصــل بجميــع البــرامج). وينطــوي الــنهج الحــالي علــى مخــاطر محدقــة 
باستدامة التمويل وشفافية اإلبالغ ويعرقل بالتالي إدارة التكاليف على نحو فعـال. ويجـري النظـر فـي عمليـة الميزنـة 

. وسـتعتمد هـذه ٢٠١٧-٢٠١٦ة تخطـيط الميزانيـة للفتـرة المنقحة المقترحة واقتراحات التمويل التي ستدمج في عملي
  التعديالت تدريجيًا بهدف تجنب خطر نقص التمويل لبنية المنظمة التحتية األساسية.

  
وتعتمد المنظمة ميزانية تشغيلية لمدة سنتين غير أنه ليست لديها ميزانيـة رأسـمالية معتمـدة. ونتيجـة لـذلك،   -٥٩

تة عشــر التــي تملكهــا المنظمــة إلــى التــرميم والتجديــد. وهــذا الوضــع هــو أكثــر حرجــًا يحتــاج العديــد مــن المبــاني الســ
ويحتــاج اآلن إلــى تــرميم كبيــر. ويجــري وضــع اســتراتيجية  ١٩٦٦بالنســبة إلــى مبنــى المقــر الرئيســي الــذي بنــي عــام 

توافق عليها في إطـار شاملة لتجديد مبنى المقر الرئيسي ستقترح على جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين لكي 
المخطط العـام لتجديـد المبـاني. وسيشـكل تمويـل إضـافي مخصـص مـرة واحـدة للمخطـط العـام لتجديـد المبـاني جـزءًا 
مــن اقتــراح األمانــة المقــدم إلــى جمعيــة الصــحة فيمــا يتصــل بالتمويــل التكميلــي للعقــارات والخصــوم الطويلــة األجــل 

  ١المتصلة بالموظفين.
  

  خالصة
  

لتخفيض المصروفات إلى تحقيق وفورات كبيـرة فـي التكـاليف خـالل  ٢٠١١دابير المتخذة في عام أدت الت  -٦٠
. وأســـهم الحـــوار ٢٠١٥-٢٠١٤ممـــا أمــد المنظمـــة بقاعــدة ماليـــة متينـــة للعمليــات فـــي الفتــرة  ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة 

تبقيـــة فـــي بعـــض الخـــاص بالتمويـــل فـــي تســـليط األضـــواء علـــى مخـــاطر تلقـــي التمويـــل المحـــدد وأوجـــه القصـــور الم
المجـــاالت. وتخـــص الزيـــادة فـــي اإليـــرادات والمصـــروفات وأرصـــدة األمـــوال فـــي نهايـــة الســـنة أساســـًا أنشـــطة محـــددة 
والســـيما فـــي ســـياق المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال التـــي لـــديها إطـــار زمنـــي محـــدود. وسيســـاعد العمـــل 

ل الهيكلي التـي مـا برحـت قائمـة وخصوصـًا المخـاطر المتواصل على إصالح المنظمة على مواجهة مخاطر التموي
المتمثلة في االفتقار إلى القدرة على التنبـؤ ومسـتوى تخصـيص التمويـل. وستسـهم إصـالحات المنظمـة اإلداريـة فـي 
 مجاالت المساءلة والمراقبة الداخلية وٕادارة الموارد البشرية في تدعيم إدارة الشـؤون الماليـة. وُيرصـد اسـتخدام المـوارد

المالية والبشرية الفعال من جانب مديري المنظمة ويقاس في الوقت الحالي على نحو أوثق وأكثر اتساقًا عبر لوحة 
إداريـــة جديـــدة وترصـــد المخـــاطر الماليـــة األطـــول أجـــًال بمـــا فيهـــا المخـــاطر الناشـــئة عـــن الخصـــوم الطويلـــة األجـــل 

عزيـز الشـفافية فـي مصـادر تمويـل المنظمـة وفـي المتصلة بالموظفين من خالل سـجل جديـد للمخـاطر. وقـد تحقـق ت
مجــال اســتخدام األمــوال بفضــل "البوابــة اإللكترونيــة" الجديــدة وتبحــث المنظمــة باســتمرار عــن ســبل لمواصــلة تحســين 
الجودة والتوقيت في إعداد التقارير المالية والتقارير المتعلقة بالنتائج. وترسي هذه التدابير برمتها أسسًا متينة يرتكز 

  عليها مستقبل المنظمة.

  
  الدكتورة مارغريت تشان

 ةالعام ةالمدير 
  

  ٢٠١٤أبريل  نيسان/ ٣جنيف، 
                                    

  .١إضافة  ٦٧/٤٣جانظر الوثيقة    ١
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  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

ســابات منظمــة جــرى التثبــت مــن الحســابات والبيانــات الماليــة وح –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  ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
  البيانية الداعمة.

  
  
  
  

  فريزنيكوالس ر. ج
  مراقب الحسابات

  

  الدكتورة مارغريت تشان
  ةالعام ةالمدير           

  
  
  

  ٢٠١٤أبريل  نيسان/ ٣
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  إحالةخطاب 

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 
                          

  
  
  

  خطاب إحالة
  
  

  ٢٠١٤أبريل  نيسان/ ٤
  

  سيدي، سيدتي/
  تحية طيبة وبعد،

  
ة والســـتين تقريـــر المراجـــع الخـــارجي للحســـابات ورأيـــه بشـــأن بعشـــرفني أن أقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـاي

  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية للسنة المالية المنتهية في 
  

الخـارجي لحسـابات المنظمـة وكياناتهـا غيـر وأوجه شكري إلى جمعية الصحة العالمية إذ شرفتنا بأداء دور المراجـع 
  الموحدة وخصتنا بهذا االمتياز.

  
  ،،،مع وافر التحية والتقدير

  
  (التوقيع)

  ماريا غراسيا م. بوليدو تان
  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات

  جمهورية الفلبين
  المراجع الخارجي للحسابات

  
  

  ة والستينبعرئيس جمعية الصحة العالمية السا
  ة العالميةمنظمة الصح

  جنيف، سويسرا
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي
  

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 
  

  
  تقرير مراجع الحسابات المستقل

  
  

  إلى جمعية الصحة العالمية
  

  تقرير عن البيانات المالية
  

 كـانون األول/ ٣١فقة لمنظمة الصحة العالمية التي تضم بيان الوضع المالي لغايـة لقد راجعنا البيانات المالية المر 
األســهم وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان  وبيــان األداء المــالي وبيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول/ ٢٠١٣ديســمبر 

  الية.مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية للسنة المنتهية آنذاك والمالحظات على البيانات الم
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

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 

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

  
  مسؤولية مراجع الحسابات

  
علــى مراجعتنــا للحســابات. وقــد أجرينــا مراجعتنــا  ءً يــة بنــاتقــع علــى عاتقنــا مســؤولية إبــداء رأي فــي هــذه البيانــات المال

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 

  بصورة معقولة من خلو البيانات المالية من أي أخطاء مادية.
  

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

وجود أخطاء مادية فـي البيانـات الماليـة سـواء أكانـت نتيجـة غـش أم غلـط. وفـي إطـار تقيـيم تلـك المخـاطر  خاطرم
يأخذ مراجع الحسابات في االعتبار المراقبة الداخلية فيما يتصل بإعداد الكيان المعني للبيانات المالية وعرضه لهـا 

السـائدة ولكـن لـيس بغـرض  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

اإلدارة فضـًال عـن تقيـيم  أعـدتها التـي المتبعة ومدى وجاهة التقـديرات المحاسـبية السياسات المحاسبية مدى مالءمة
  المالية العام. البيانات عرض ريقةط
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  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/ ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١

  ميزانيتها بالمبالغ الفعلية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
  

  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
  

نا عليها أو التي فحصناها في إطار مراجعتنا للحسابات نرى كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطلع
  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)
  يدو تانماريا غراسيا م. بول

  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  
  
  

  مدينة كويزون، الفلبين
  ٢٠١٤ نيسان/ أبريل ٤في 
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  البيانات المالية
  منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 

  (بالدوالرات األمريكية)

  حظاتالمال  
كانون األول/ ديسمبر  ٣١

٢٠١٣  
كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  (إعادة بيان) ٢٠١٢
        األصول

        األصول المتداولة  
  ٧٣٤ ٣٥٨ ٤١٦  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  ١- ٤  والمكافئات النقديةالنقدية 

  ١ ٨١٩ ٥٣١ ١٤٠  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  ٢- ٤  القصيرة األجل االستثمارات
  ٦٩٥ ٠٥٤ ٦٣٧  ٧٣٥ ٥٢٠ ٧٢٢  ٣- ٤  صافي الحسابات المدينة الجارية

  ١٢ ٢٦٣ ٩٣٧  ١١ ٣٤٩ ٣٦٠  ٤- ٤  المبالغ المستحقة للموظفين
  ٦٧ ٦١٤ ٠٣٤  ٥١ ١٢٤ ٠٨٩  ٥- ٤  المخزونات

  ١ ٦٠٨ ٩٨٦  ٣ ٤٥٤ ٩٠٤  ٦- ٤  والودائع مقدماً  المدفوعةالمبالغ 
  ١٢ ١٩١ ٤٧٢  -  ٧- ٤  األصول المتداولة األخرى
  ٣ ٣٤٢ ٦٢٢ ٦٢٢  ٣ ٩٣٥ ٦٣٥ ١٢١    مجموع األصول المتداولة
        األصول غير المتداولة

  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ٣- ٤  صافي الحسابات المدينة غير الجارية
  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  ٢- ٤  االستثمارات الطويلة األجل

  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  ٦١ ٦٩٤ ٠٥١  ٨- ٤  صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات
  ٥١٧ ٧٨١ ٥٩٥  ٤٩٠ ٠٢٦ ٤٢٤    مجموع األصول غير المتداولة

  ٣ ٨٦٠ ٤٠٤ ٢١٧  ٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥    مجموع األصول
        الخصوم

        الخصوم المتداولة
  ٨٦ ٣٢٩ ٨٧٩  ٨٠ ٠٨٩ ٢٢١  ١٠- ٤  المحصلة مقدماً االشتراكات 

  ٢٤ ٩٨٣ ٨٩٩  ٢٩ ٧١٨ ٩٣٥  ١١- ٤  الحسابات الدائنة
  ٤ ٣٦٦ ٠١٥  ٢ ٣٢٣ ٧٨١  ١٢- ٤   المبالغ المستحقة الدفع للموظفين

  ٧١ ٧٣٥ ٠٩٩  ٧٠ ١٤٨ ٠٨٦  ١٣- ٤  الموظفين الجارية استحقاقات
  ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  ١٤- ٤  اإليرادات المؤجلة
  ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  ٢- ٤  الخصوم المالية

  ٤١ ٤٤٢ ٢٤١  ٥٩ ٤٦٧ ٥٠٩  ١٥- ٤  الخصوم المتداولة األخرى
  ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  ١٦- ٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١ ٥٥٧ ١٠٥ ٤٠٨  ١ ٥٨٥ ٤٩٨ ٨٠٨    صوم المتداولةمجموع الخ
        الخصوم غير المتداولة

  ٢٢ ٧٨٢ ٠٨٢  ١٩ ٨١٤ ٢٧٧  ١٧- ٤  االقتراض الطويل األجل
  ٩١١ ٥٣٢ ١٣١  ٩٣٩ ١١٧ ٤٢٧  ١٣- ٤  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  ١٤- ٤  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ١ ١٤٤ ٥٩١ ٣٤٩  ١ ٣٠٥ ٤٤٤ ١٨١    المتداولة مجموع الخصوم غير

  ٢ ٧٠١ ٦٩٦ ٧٥٧  ٢ ٨٩٠ ٩٤٢ ٩٨٩    مجموع الخصوم
        صافي األصول/ األسهم
  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠    الميزانية العادية –الدول األعضاء 

  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠    الصناديق الطوعية
  )٧١٥ ٨٩٩ ٨٦٥(  )٧٢٢ ٣١٩ ٦٢٨(    صناديق الدول األعضاء وغيرها

  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤    الصندوق االئتماني
  ١ ١٥٨ ٧٠٧ ٤٦٠  ١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦    مجموع صافي األصول/ األسهم

  ٣ ٨٦٠ ٤٠٤ ٢١٧  ٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥    مجموع الخصوم وصافي األصول/ األسهم

  مالية.يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات ال
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الثاني: بيان األداء المالي

  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  

  المالحظات  
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  (إعادة بيان) ٢٠١٢
      ١- ٥  اإليرادات

  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥    المقدرةاشتراكات الدول األعضاء 
  في االعتمادات المخصصة  )الزيادةاالنخفاض/ (

  في تحصيلها للحسابات المدينة المشكوك   
  

٣ ٣٢١ ٤٠٤(  ١ ٠٠٥ ٠١١(  
  ١ ٦٣٦ ٥٥٢ ٨١٥  ٢ ٠١٧ ١٣٦ ٧٤٧    المساهمات الطوعية

  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤    المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢  ٣٤ ٤١٣ ٠١٦    تريات المستردة القيمةالمش

  ١٣ ٩٨١ ٧٧٧  ٢٦ ٥٢٧ ٣٨٦    إيرادات التشغيل األخرى
  ٤٣ ١١٦ ٠٤٥  ١٦ ٨٦٦ ٥٩٧    اإليرادات المالية
  ٢ ٢٩٣ ٨٦٦ ٦٩٤  ٢ ٦١٤ ٤١٧ ٢١٦    مجموع اإليرادات

      ٢- ٥  المصروفات
  ٩١٢ ٤٣٩ ٣٧١  ٨٩٠ ٥٥٧ ٣٥٢    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٩٩ ٤١٢ ٢٣٠  ٢٠٠ ٢٦٠ ٠٩٩    اإلمدادات والمواد الطبية
  ٣٢٤ ٥٧٤ ٤١٤  ٤٥٦ ١٦١ ٢٠٢    الخدمات التعاقدية

  ٢١٥ ٨٨٩ ٨٠٢  ٢٨٢ ٣١٩ ١١٧    التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٥٢ ٧٧٠ ٤٨٦  ١٧٤ ٥١٩ ٤٨٥    السفر

  ٢٣٥ ٧٢٦ ٠٩٣  ٢٠٦ ٩٠٣ ٩٧٠    مصروفات التشغيل العامة
  ٣٢ ٠٢٥ ٥٢٤  ٣٩ ١٧١ ٥٦٦    األثاثالمعدات والمركبات و 

  استهالك األصول المادية واستهالك األصول 
  غير الملموسة   

  
١ ١١٦ ١٩٩  ٢ ٠٧٩ ٠٣٦  

  ٦ ٧٢٣ ٤٢٦  ٩ ٠٢٦ ٥٠٢    التكاليف المالية
  ٢ ٠٨٠ ٦٧٧ ٥٤٥  ٢ ٢٦٠ ٩٩٨ ٣٢٩    مجموع المصروفات

  ٢١٣ ١٨٩ ٢٤٩  ٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧    مجموع الفائض خالل السنة
  

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

  ٢٠١٣ديسمبر كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  المالحظات  
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ ديسمبر
(العجز) في  الفائض/
  ٢٠١٣ عام

 ٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١
 )٣انظر المالحظة  – (إعادة بيان

          الصندوق العام
        ١- ٦  الميزانية العادية –الدول األعضاء 

  ٥٥ ٢١٨ ٢٦٥  ١ ٤٧٠ ٢٣١  ٥٦ ٦٨٨ ٤٩٦    صندوق اشتراكات الدول األعضاء المقدرة
  صندوق الدخل غير المقدر 

  ١٠ ٣٢١ ٥١١  ٤ ٣٣٨ ٤٧٥  ١٤ ٦٥٩ ٩٨٦    أتي من الدول األعضاءالمت   
  )١٢ ٤١٨ ٠٤٤(  )١ ٢٣٤ ٤٧٨(  )١٣ ٦٥٢ ٥٢٢(    صندوق معادلة الضرائب
  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  -  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠    صندوق رأس المال العامل
الميزانية  –مجموع الدول األعضاء 

  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  ٤ ٥٧٤ ٢٢٨  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠    العادية
          الصناديق الطوعية

  ٢٤٥ ٧٦٨ ٦٢٢  )٢٠ ٠٤٨ ٥٨٠(  ٢٢٥ ٧٢٠ ٠٤٢    صندوق المساهمات الطوعية األساسي
  ٩٨٧ ٧٢٣ ٦٦٦  ٩٩ ٠٣٣ ٣٦٦  ١ ٠٨٦ ٧٥٧ ٠٣٢    صندوق المساهمات الطوعية المحدد

 الخاص الصندوق االستئماني للبرنامج
 أمراض مجال في والتدريب للبحوث
  ١٣ ٢٤٣ ٢١٧  ٨ ٦٣٧ ٠٧٧  ٢١ ٨٨٠ ٢٩٤    ١المدارية المناطق

الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص 
للبحوث والتطوير والتدريب على 

  ٢٧ ٠٨٠ ٩٥٢  ٦ ٨٣٣ ٦٦٦  ٣٣ ٩١٤ ٦١٨    ٢البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  ٥٩ ١٥٤ ٤٣٨  )٦ ٩١٠ ٤١٧(  ٥٢ ٢٤٤ ٠٢١    صندوق الشراكة لدحر السل

صندوق البرامج الخاصة والترتيبات 
  ١٤١ ٦٠٤ ٣٢٤  ٢٠٥ ١٧١ ٥٩٠  ٣٤٦ ٧٧٥ ٩١٤    التعاونية

الحساب الخاص لصندوق تكاليف 
  ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  ٤٣ ٦٩٥ ٩٢٦  ١٩٣ ٨٢٢ ٧٥٧  ٢- ٦  الخدمات

  ١٧ ٣٠٦ ٤١٩  ٥٦ ١٠٩ ٢٤٣  ٧٣ ٤١٥ ٦٦٢    صندوق التصدي للفاشيات واألزمات
  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  ٣٩٢ ٥٢١ ٨٧١  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠    مجموع الصناديق الطوعية

  ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١  ٣٩٧ ٠٩٦ ٠٩٩  ٢ ١٢٣ ٢٢٦ ٣٠٠    مجموع الصندوق العام
          صناديق الدول األعضاء وغيرها

  ١٢٩ ٥٥٧ ٧٨٠  )٢٤ ٩٨٤ ٩٣٩(  ١٠٤ ٥٧٢ ٨٤١    الصندوق المشترك
          صندوق المشاريع

  ٣ ٩٧٥ ٩٣٧  )٥٢٩ ٢٠٠(  ٣ ٤٤٦ ٧٣٧    صندوق المبيعات الدوارة  
  ٢ ٣٢٥ ٨٠٩  )١٩١ ٣١١(  ٢ ١٣٤ ٤٩٨    صندوق االمتيازات  
  ٩١٢ ٨٢٩  ٩٤٧ ٧٨١  ١ ٨٦٠ ٦١٠    التأمين صندوق وثائق  

                                    
 فيبـين اليونيسـ المشترك المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص للبرنامج الصندوق االستئماني    ١

  .العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
علـى البحـوث فـي مجـال اإلنجـاب البشـري المشـترك االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطـوير والتـدريب الصندوق     ٢

  .ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان
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  المالحظات  
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ ديسمبر
(العجز) في  الفائض/
  ٢٠١٣ عام

 ٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١
 )٣انظر المالحظة  – (إعادة بيان

   صندوق استئجار المكاتب/  
  مواقف السيارات     

  
١ ٣٧١ ٩١٥  )٤٤٤ ٢٥٠(  ٩٢٧ ٦٦٥  

  مركز المؤتمراتالخاص بصندوق ال  
  العاصمة تونسفي العالمي والتدريب  

  
٩٩١ ٤٦٩  )٣٦٩ ٧١٥(  ٦٢١ ٧٥٤  

  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  )٥٨٦ ٦٩٥(  ٨ ٩٩١ ٢٦٤    مجموع صندوق المشاريع   
          صندوق األغراض الخاصة

  ١٩ ٠٩٥ ٦٠٠  ١٤ ٦٧٧ ٩٢٢  ٣٣ ٧٧٣ ٥٢٢  ٣- ٦  صندوق العقارات  
  ٤ ٤٣٦ ٢٧٠  )٨٢ ٥٦٧(  ٤ ٣٥٣ ٧٠٣   صندوق األمن  
  )١٢٤ ٤٥٣(  ٣٨٧ ٧٥٥  ٢٦٣ ٣٠٢    صندوق تكنولوجيا المعلومات  
  الصندوق الدوار لمعدات   

  التعليم والمختبرات     
  

-  )١٦ ٥٢٠  )١٦ ٥٢٠  
  ندوق الخاص للتعويض الص  

  عن األضرار     
  

)٥ ٧١١ ٥٣٥(  ١٤٥ ٣٦٥  )٥ ٥٦٦ ١٧٠(  
  )٨٨ ٠٠٣ ٥٠٨(  ١٤ ١٠٨ ٣٩٦  )٧٣ ٨٩٥ ١١٢(    صندوق مدفوعات نهاية الخدمة  
  صندوق استحقاقات الموظفين   

  غير المقيدة في كشوف المرتبات     
  

٢٨ ٨٣٦ ٩٢٢  )٣ ١٠٥ ١٧٦(  ٢٥ ٧٣١ ٧٤٦  
  من  صندوق الرسوم المقتطعة  

  نفقات المناصب المشغولة     
  

٣٠ ٧٦٩ ٥٣٣  )٦٣٤ ٥٥٢(  ٣٠ ١٣٤ ٩٨١  
  صندوق استرداد تكاليف   

  الخدمات الداخلية     
  

١ ٢٢٤ ٤٤١  ١ ١٤٠ ١٢٣  ٢ ٣٦٤ ٥٦٤  
  صندوق التأمين الصحي   

  للموظفين     
  

)٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥(  )٣٠ ٠٦١ ٠٨٤(  )٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩(  
  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  )٣ ٤٤٠ ٣٣٨(  )٨٣٥ ٨٨٣ ٧٣٣(    مجموع صندوق األغراض الخاصة

  )٦٩٣ ٣٠٧ ٦٥٦(  )٢٩ ٠١١ ٩٧٢(  )٧٢٢ ٣١٩ ٦٢٨(    صناديق الدول األعضاء وغيرهامجموع 
          الصندوق االئتماني

 اإلطارية منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  التبغ مكافحة بشأن

  
٥ ٣٢١ ٧٣٨  )١ ٠٩٦ ١١٥(  ٤ ٢٢٥ ٦٢٣  

ابع صندوق مرفق األدوية العالمي الت
  لشراكة دحر السل

  
٩٠ ٧٣٤ ٠٠٩  )١ ٧٩٥ ٧١٠(  ٨٨ ٩٣٨ ٢٩٩  

  ٧ ٣٣٣ ٩١٤  ٢ ٢١٣ ٢٥٨  ٩ ٥٤٧ ١٧٢    صندوق شراكة دحر المالريا
  ٥ ٢٠٣ ٨٩٧  )٥ ٢٠٣ ٨٩٧(  -    صندوق شبكة القياسات الصحية

صندوق الشراكة من أجل صحة األم 
  والوليد والطفل

  
١٠ ٥٢٣ ٤٠٩  ٥٩٨ ٥٨١  ١١ ١٢١ ٩٩٠  

الدائمة التابعة لمنظومة صندوق اللجنة 
  األمم المتحدة والمعنية بالتغذية

  
٤٦٦ ٧١٧  ١١٤ ٢٠٧  ٥٨٠ ٩٢٤  

صندوق التحالف من أجل بحوث 
  السياسات والنظم الصحية

  
٢٦ ٥٤٠ ٧١١  )٩ ٧٩٥ ٩٥٠(  ١٦ ٧٤٤ ٧٦١  

صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة 
  الصحية

  
٢ ٣٥٢ ٧٢٩  ٣٠٠ ٣٨٦  ٢ ٦٥٣ ١١٥  

  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  )١٤ ٦٦٥ ٢٤٠(  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤    ئتمانيمجموع الصندوق اال 
  ١ ١٨١ ٢٩٩ ٦٦٩  ٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  ١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦    األسهم مجموع صافي األصول/

  
  يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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 منظمة الصحة العالمية
  ديةالبيان الرابع: بيان التدفقات النق

  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

كانون األول/  ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  (إعادة بيان) ٢٠١٢

      التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
  ٢١٣ ١٨٩ ٢٤٩  ٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  مجموع الفائض خالل السنة

  ١ ١١٦ ١٩٩  ٢ ٠٧٩ ٠٣٦  المادية واستهالك األصول غير الملموسة استهالك األصول
  ٣٤ ١٧٤ ٥٨٠  )٤٠ ٤٦٦ ٠٨٥(  (الزيادة)/االنخفاض في صافي الحسابات المدينة الجارية

  ٤ ٤٤٦ ٩٥٣  ٩١٤ ٥٧٧  (الزيادة)/االنخفاض في المبالغ المستحقة للموظفين
  )٣ ٤٦٤ ٨٠٤(  ١٦ ٤٨٩ ٩٤٥  (الزيادة)/االنخفاض في المخزونات

  ٣٢١ ٢٢٧  )١ ٨٤٥ ٩١٨(  (الزيادة)/االنخفاض في المبالغ المدفوعة مقدماً 
  ١٠ ٦٧٣ ٠٧٣  ١٢ ١٩١ ٤٧٢  (الزيادة)/االنخفاض في األصول المتداولة األخرى

  ١٤ ٦١٨ ٩٥٨  )١٣٦ ٢٣٥ ٣٤١(  (الزيادة)/االنخفاض في صافي الحسابات المدينة غير الجارية
  )١٤ ٣٩٨ ٦٧٢(  )٦ ٢٤٠ ٦٥٨(  محصلة مقدماً االشتراكات الالزيادة/(االنخفاض) في 

  )٧ ٣٠٣ ٢٤٤(  ٤ ٧٣٥ ٠٣٦  الزيادة/(االنخفاض) في الحسابات الدائنة
  )٢ ٧٧٧ ٤٢٥(  )٢ ٠٤٢ ٢٣٤(  الزيادة/(االنخفاض) في المبالغ المستحقة الدفع للموظفين

  )٢ ٤٥٢ ٤٦٣(  )١ ٥٨٧ ٠١٣(  الزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات الموظفين الجارية
  )١٤٠ ٦٠٦ ٠٧٥(  ٢٥ ٣٧٩ ٠٥٧  زيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلةال

  )٤ ٦٣٨ ٥٤١(  ١٨ ٠٢٥ ٢٦٨  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى
  ٥٦ ٤١٣ ٢٧٥  )٨ ١٠٩ ٨١٩(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ٣٠ ٦٣١ ٧٤٣  ٢٧ ٥٨٥ ٢٩٦  جاريةالزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات الموظفين غير ال

  )١٤ ٦١٨ ٩٥٧(  ١٣٦ ٢٣٥ ٣٤١  الزيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ١٧٥ ٣٢٥ ٠٧٦  ٤٠٠ ٥٢٦ ٨٤٧  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل

      التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
  ٤٣٣ ٧٧٢ ٦٦٧  )٥٩٩ ٨١٣ ١٤٨(  مارات القصيرة األجل(الزيادة)/االنخفاض في االستث

  )٢٣١ ٤٩٠ ١٤٣(  ١٨٤ ٥٠٣ ٦٨٥  (الزيادة)/االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل
  )٣٠٩ ٦٧٣ ٤٩٦(  )١ ٧٦٦ ٢٣٧(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المالية

  لخسائر غير المحققة نتيجة لسعر الخاص باعكس التعديل االفتتاحي 
  عمالت األجنبيةصرف ال   

-  ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦  

  )٨٤ ٥٤٠ ٠٦٦(  )٤١٧ ٠٧٥ ٧٠٠(  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
      التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

  ٥٦ ٨٧٨  )٢ ٩٦٧ ٨٠٥(  الزيادة/(االنخفاض) في االقتراض الطويل األجل
  ٥٦ ٨٧٨  )٢ ٩٦٧ ٨٠٥(  التمويل صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة

  ٩٠ ٨٤١ ٨٨٨  )١٩ ٥١٦ ٦٥٨(  النقدية والمكافئات النقدية صافي الزيادة/(االنخفاض) في
  ٦٤٣ ٥١٦ ٥٢٨  ٧٣٤ ٣٥٨ ٤١٦  النقدية والمكافئات النقدية في بداية السنة
  ٧٣٤ ٣٥٨ ٤١٦  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة

  
  ياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.يشكل بيان الس
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  منظمة الصحة العالمية

  البيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية
  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 

  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  
الميزانية البرمجية 

  ٢٠١٣المصروفات   ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
 ٢٠١٢ المصروفات

  (إعادة بيان)

مجموع المصروفات 
-٢٠١٢للفترة 

٢٠١٣  

  الفرق بين 
الميزانية البرمجية 
  والمصروفات

            األغراض االستراتيجية
  )٩٨ ٢١٤ ٥٤٣(  ١ ٣٧٦ ٣٤٤ ٥٤٣  ٦١٤ ٠٢٢ ٠٥٠  ٧٦٢ ٣٢٢ ٤٩٣  ١ ٢٧٨ ١٣٠ ٠٠٠  األمراض السارية  -١
  األيدز والعدوى بفيروسه  -٢

  ١٥٢ ١٣٠ ٤٨٠  ٣٨٨ ١٦٧ ٥٢٠  ١٨١ ٧١٤ ٦١٣  ٢٠٦ ٤٥٢ ٩٠٧  ٥٤٠ ٢٩٨ ٠٠٠  والسل والمالريا       
 الحاالت المرضية غير   -٣

  ٥ ٧٥٧ ٦٨٦  ١٠٨ ٠٠٥ ٣١٤  ٤٧ ٤١٢ ٨٣٦  ٦٠ ٥٩٢ ٤٧٨  ١١٣ ٧٦٣ ٠٠٠  السارية المزمنة       
 صحة الطفل والمراهق   -٤

واألم والصحة الجنسية        
  )٣ ٠٩٥ ٦٧٨(  ٢٢١ ٤٠١ ٦٧٨  ٩٧ ٦٧٢ ٥٩٠  ١٢٣ ٧٢٩ ٠٨٨  ٢١٨ ٣٠٦ ٠٠٠  شيخوخةواإلنجابية وال 

  ٥٣ ١٨٠ ١٠٣  ٣٢٨ ٨٤٧ ٨٩٧  ١٤٤ ١٦٢ ٢٧١  ١٨٤ ٦٨٥ ٦٢٦  ٣٨٢ ٠٢٨ ٠٠٠  الطوارئ والكوارث  -٥
 عوامل الخطر المحدقة   -٦

  ٢٨ ٨١٧ ٦٦١  ٩٣ ٤٣٧ ٣٣٩  ٤٤ ٧٧٦ ٥٢٥  ٤٨ ٦٦٠ ٨١٤  ١٢٢ ٢٥٥ ٠٠٠  بالصحة 
 ية المحددات االجتماع  -٧

  ٥ ٥١٦ ٦٥٧  ٣٧ ٢٧٢ ٣٤٣  ١٦ ٨٤٩ ١٢٩  ٢٠ ٤٢٣ ٢١٤  ٤٢ ٧٨٩ ٠٠٠  واالقتصادية للصحة 
  ٤ ٣٨٩ ١٨٥  ٨٢ ٤٣٥ ٨١٥  ٣٨ ٨٥٤ ٥٥٤  ٤٣ ٥٨١ ٢٦١  ٨٦ ٨٢٥ ٠٠٠  البيئة األصح  -٨
  وسالمة األغذيةالتغذية   -٩

  )٥ ٠٢٣ ٥٦١(  ٥٩ ٩٢١ ٥٦١  ٢٧ ١٥٤ ٤٧١  ٣٢ ٧٦٧ ٠٩٠  ٥٤ ٨٩٨ ٠٠٠  واألمن الغذائي 
  ٤٤ ٨٣٧ ٤٣٦  ٣٠٣ ٢٥٥ ٥٦٤  ١٣٤ ٨٤٦ ٩٨٨  ١٦٨ ٤٠٨ ٥٧٦  ٣٤٨ ٠٩٣ ٠٠٠  ظم والخدمات الصحيةالنُ   -١٠
 المنتجات والتكنولوجيات   -١١

  ٦٧٩ ٥٣٤  ١٣٦ ٦٠٣ ٤٦٦  ٦١ ٩٠٩ ٧١٥  ٧٤ ٦٩٣ ٧٥١  ١٣٧ ٢٨٣ ٠٠٠  الطبية 
 قيادة المنظمة وتصريف   -١٢

  ٤ ٧٤٨ ٣٥٢  ٢٥٢ ٨٢١ ٦٤٨  ١٢٤ ٣٢٥ ٢٢٤  ١٢٨ ٤٩٦ ٤٢٤  ٢٥٧ ٥٧٠ ٠٠٠  شؤونها وشراكاتها 
  ٣٦ ٥٧١ ٢٩٢  ٣٤٠ ١٦٩ ٧٠٨  ١٥٩ ٩٧٩ ٣٩٨  ١٨٠ ١٩٠ ٣١٠  ٣٧٦ ٧٤١ ٠٠٠  وظائف التمكين والدعم  -١٣

  ٢٣٠ ٢٩٤ ٦٠٥  ٣ ٧٢٨ ٦٨٤ ٤٢٥  ١ ٦٩٣ ٦٨٠ ٣٦٣  ٢ ٠٣٥ ٠٠٤ ٠٣٢  ٣ ٩٥٨ ٩٧٩ ٠٠٠  المجموع
 

          أوجه االختالف حسب األساس
  ٤٤ ٦٨١ ٥٠٦  ٣٨ ٥٦٢ ١٠٧  خدمات في شكل المصروفات العينية/ 
  تحويل من االشتراكات المقدرة إلى صندوق  

  -   ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  العقارات        
  ١٤ ٥٣٣ ٥٩١  ١١ ٤٢٣ ٦٢٨  مصروفات صندوق معادلة الضرائب 
  ٦ ٦٠١ ٨٨٥  ٧٤٩ ٤٢٦  المصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية 
  ١ ٠٧٩ ٢٤٢  ٢٤ ١٥٦ ٦٩٠  أنشطة الصندوق المشترك 
  ٦٦ ٨٩٦ ٢٢٤  ٨٤ ٨٩١ ٨٥١  أوجه االختالف حسب األساس مجموع

    أوجه االختالف حسب التوقيت
  ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١  )٤ ٨٠٥ ٧٣٠(  مصروفات الميزانية البرمجية للفترات السابقة   

  ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١  )٤ ٨٠٥ ٧٣٠(  مجموع أوجه االختالف حسب التوقيت
    أوجه االختالف حسب الكيان

  صندوق المشاريع و  المشتركالصندوق  المصروفات في   
  ١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧  ١٤٥ ٩٠٨ ١٧٥  وصندوق األغراض الخاصة والصندوق االئتماني     

  ١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧  ١٤٥ ٩٠٨ ١٧٥  مجموع أوجه االختالف حسب الكيان
  ٢ ٥٤٥٦٧٧٠٨٠  ٢ ٢٦٠ ٩٩٨ ٣٢٩  بيان األداء المالي (البيان الثاني) مجموع المصروفات في

 
    حاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.يشكل بيان السياسات الم
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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 
كلفـــة التاريخيـــة (الفعليـــة) باســـتثناء االســـتثمارات والقـــروض التـــي تقيـــد بالقيمـــة العادلـــة ) باســـتخدام أســـلوب التالدوليـــة

 المعـايير المحاسـبية الدوليـة عنـدما لـم تغـطِ . وطبقت المعـايير الدوليـة لإلبـالغ المـالي المالئمـة بتكلفة االستهالك أو
  مسألة معينة.

  
ظمة تمـارس نشـاطها وستواصـل ممارسـة نشـاطها وتفـي على أساس افتراض أن المنوقد أعدت هذه البيانات المالية 
  .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  أجنبيةالتي تجرى بعمالت  وتحّول قيمة المعامالت
 أسعار الصرف التشـغيليةت. وتحدد عند إجراء المعامالالتي تقارب أسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة 

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

  
أسـعار الصـرف التشـغيلية  بتطبيـقالـدوالر األمريكـي إلـى  أخـرىوتحّول قيمة األصول والخصوم المحسوبة بعمـالت 

ة فــي تجــ. وتقيَّــد المكاســب والخســائر الناالتــالي شــهرال اليــوم األول مــنالمعمــول بهــا فــي األمــم المتحــدة فــي والســائدة 
  .بيان األداء المالي

  
بتطبيــق الــدوالر األمريكــي المحســوبة بعمــالت أخــرى إلــى حــوافظ االســتثمارات فــي  الخصــومو  األصــولمــة وتحــول قي

  سعر اإلقفال الذي يستخدمه أمين االستثمارات في نهاية الشهر.
  

  واستخدام التقييمات والتقديرات ١األهمية المادية
  

عمليـــة المنظمـــة الســـتعراض األهميـــة الماديـــة األهميــة الماديـــة هـــي مفهـــوم محـــوري فـــي البيانـــات الماليـــة للمنظمـــة. ف
المحاسبية عبارة عن أسلوب منهجي لتحديد القرارات المتخذة فيمـا يخـص األهميـة الماديـة للمعلومـات الشـاملة لعـدد 

  من المجاالت المحاسبية وتحليلها وتقييمها واعتمادها واستعراضها الدوري.
  

يمات اإلدارة وتقديراتها وافتراضاتها. وتبين التغيـرات فـي التقـديرات فـي وترد في البيانات المالية مبالغ مبنية على تقي
  الفترة التي تصبح معلومة خاللها.

  
  
  

                                    
 يماديـــة فـــي حــــال احتمـــال تأثيرهـــا علــــى أســـاس فــــردذات أهميــــة البيانـــات بنــــود أوجـــه اإلغفــــال أو الخطـــأ فـــي  كـــونت    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؛ 
 لمالي؛ بيان األداء ا 
 بيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم؛ 
 بيان التدفقات النقدية؛ 
 بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية؛ 
  المالحظات على البيانات المالية التي تشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية المهمة ومعلومـات وجيهـة

  أخرى.
  
  سياسات محاسبية مهمة  -٢
  
  ديةالنقدية والمكافئات النق  ١-٢
  

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

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

  معنيون باالستثمارات.
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٢
  

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

ة العادلـة أصول مالية أو خصوم مالية محددة بالقيم )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.

  
هـي صـكوك  ددة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـزاألصول المالية أو الخصوم المالية المح

تعــين مـن جانــب الكيــان  )٢(؛ أو ألغــراض التـداوليحــتفظ بهـا  )١(ماليـة تســتوفي أحـد الشــرطين التـاليين: 
  .القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزالمعني لدى التقييد األولي على أنها صكوك محددة ب

  
هذه الفئة بالقيمة العادلة وتحسب أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن التغيرات  وتقاس الصكوك المالية ضمن

فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــز وتــدرج فــي بيــان األداء المــالي فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. 
اآلجلـــة ألســـعار صـــرف أو الخيـــارات العقـــود و عقـــود المقايضـــة مثـــل  صـــكوك المشـــتقاتوتصـــنف جميـــع 

أنهــا صــكوك محــتفظ بهــا ألغــراض التــداول مــا عــدا الصــكوك المعينــة والفعليــة للتحــوط مــن  علــىالعمــالت 
وتصـــنف  مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. ٢٩مخـــاطر تقلـــب أســـعار الصـــرف حســـبما يحـــدده المعيـــار 
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ض األصــول الماليــة فــي الحــوافظ المــدارة خارجيــًا المعينــة عنــد القيــد األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائ
العجــز كأصــول متداولــة أو غيــر متداولــة تبعــًا لألفــق الزمنــي لألغــراض االســتثمارية لكــل حافظــة. فــإذا  أو

كان هذا األفق يبلغ سنة واحدة أو أقل فـإن األصـول المـذكورة ُتصـنف كأصـول متداولـة، أمـا إذا زاد األفـق 
  عن سنة فإنها تصنف كأصول غير متداولة. 

  
هـي أصـول ماليـة غيـر مشـتقة تنطـوي علـى مـدفوعات  تـاريخ اسـتحقاقها المحـتفظ بهـا حتـىاالستثمارات 

ثابتة أو قابلة للتحديد وتكون مواعيد استحقاقها ثابتة وتعتـزم المنظمـة االحتفـاظ بهـا حتـى تـاريخ اسـتحقاقها 
وتتمتع بالقدرة على ذلك. وتحدد هذه االسـتثمارات بتكلفـة االسـتهالك باسـتخدام طريقـة سـعر الفائـدة الفعلـي 

  وتقيد إيرادات سعر الفائدة على أساس المردود الفعلي في بيان األداء المالي.
  

هي استثمارات تصنف علـى هـذا النحـو عنـدما ال تعينهـا المنظمـة كاسـتثمارات  االستثمارات المتوفرة للبيع
ة العادلـة يحتفظ بهـا ألغـراض التـداول أو حتـى تـاريخ اسـتحقاقها. وتحـدد االسـتثمارات المتـوفرة للبيـع بالقيمـ

(بما في ذلك تكاليف المعـامالت التـي تنسـب مباشـرة إلـى شـراء األصـول الماليـة) وتقيـد تغيـرات القيمـة فـي 
األســهم. وتقيــد رســوم انخفــاض القيمــة وأســعار الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة ســعر  صــافي األصــول/

ة متوفرة للبيع محتفظ بها في المنظمة الفائدة الفعلي في بيان األداء المالي. ولم تكن هناك أي أصول مالي
  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 

  
هي أصول مالية غير مشتقة منطوية علـى مـدفوعات ثابتـة الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى 

دة المتصـلة بالفائـ اإليـرادات المتراكمـةأو قابلة للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. وتدرج في هذه الفئة 
وحصـــص األربـــاح والمبـــالغ النقديـــة المســـتحقة التـــي تحّصـــل مـــن االســـتثمارات. وتحـــدد الودائـــع المصـــرفية 
والحســابات المدينــة األخــرى بتكلفــة االســتهالك التــي تحســب باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي ويطــرح 

فائـــدة الفعلـــي باســـتثناء منهـــا أي انخفـــاض فـــي القيمـــة. وتقيـــد إيـــرادات ســـعر الفائـــدة باالســـتناد إلـــى ســـعر ال
  الحسابات المدينة القصيرة األجل التي يكون تقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي بال.

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

ة ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثناء الخصــوم القصــيرة األجــل التــي العادلــة ثــم تقــاس بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــ
  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  ١٢جاريــة هــي مبــالغ مســتحقة التحصــيل فــي حــدود ســوق نشــطة. والحســابات المدينــة ال

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

  
اتفـــاق ملـــزم بـــين  المحـــددة فـــيشـــروط الـــدفع  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

ة التــي تعتمــدها جمعيــة الصــحة. وتســجل الحســابات المدينــة بصــافي قيمتهــا القابلــة فــي حــال االشــتراكات المقــدر  كمــا
  للتحقيق المقدرة وال تخصم إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي بال.
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عندما يكون هناك خطر احتمـال انخفـاض  في تحصيلها للحسابات المدينة المشكوكوتقيد االعتمادات المخصصة 
غيرات في االعتمـادات المخصصـة للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها فـي قيمة الحسابات المدينة. وتقيد الت

  بيان األداء المالي.
  
  المخزونات  ٤-٢
  

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

  
(أي المخزونــات المتبــرع بهــا فــي شــكل مســاهمات  قائمــة علــى التبــادلغيــر معــامالت وعنــد اقتنــاء المخزونــات عبــر 

  عينية) تحدد قيمة المخزونات باإلشارة إلى القيمة العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائها.
  

  ادلها أو توزيعها، تقيد قيمتها الدفترية في المصروفات.وفي حال بيع المخزونات أو تب
  
  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 ودائــع وتقيـــد ال .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 
ها تكلفة االستهالك المتراكم الوضع المالي. وتحدد قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية وتطرح من

المقتنــاة عبــر معــامالت غيــر قائمــة  الممتلكــات والمنشــآت والمعــداتوتقيــد 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 اإلنتــاجيل علــى أســاس النســبة ويحســب اســتهالك هــذه األصــو 

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

  الممتلكات والمنشآت والمعدات.
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 فئة األصول العمر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات)
 األراضي غير منطبق

 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
 معدات األمن ٣
 المعدات األخرى ٣

  
وُترسمل التحسينات على مدى العمر الباقي لألصول حينما تؤدي هذه التحسينات إلى إطالـة العمـر اإلنتـاجي لهـذه 

نها علـى مـدى العمـر اإلنتـاجي المعـدَّل (العمـر البـاقي). األصول. وسُتستهلك القيمة المتبقية لألصـول وتكلفـة تحسـي
ــل تكــاليف عمليــات اإلصــالح والصــيانة العاديــة علــى بيــان األداء المــالي خــالل العــام التــي تــم فيهــا تكبــد تلــك  وُتحمَّ

  التكاليف.
  

التبــرع بهــا قبــل التقييــد األولــي للممتلكــات والمنشــآت والمعــدات التــي تــم شــراؤها أو  علــى أحكــام انتقاليــةوقــد طبقــت 
. وستقيد فئات األصول المكونة من األراضي والمباني حسـب الموقـع اعتبـارًا ٢٠١٢يناير  األول من كانون الثاني/

  حتى نهاية الفترة االنتقالية.  ٢٠١٢يناير  من األول من كانون الثاني/
  

تلكات ومنشآت ومعدات تم شـراؤها حسبت نفقة أصول أخرى في شكل ممووفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية فقد 
  . ٢٠١٣في تاريخ شرائها ولم تقيد كأصول في عام  ٢٠١٣ خالل عام

  
ويبين أثر التقييد األولي للممتلكـات والمنشـآت والمعـدات كتعـديل مـدخل علـى الرصـيد االفتتـاحي لصـافي األصـول/ 

  األسهم.
  
  األصول غير الملموسة  ٧-٢
  

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

. ويــرد ةالثابتــالمقـدر باســتخدام طريقـة حســاب االســتهالك علـى أســاس النسـبة  علــى مـدى عمرهــا اإلنتــاجياألصـول 
  فيما يلي العمر اإلنتاجي المقدر لفئات األصول غير الملموسة.
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 فئة األصول العمر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات)
 البرامج الحاسوبية التي تشترى خارجياً  ٣-١
 البرامج الحاسوبية التي تطّور داخلياً  ٣-١
 التراخيص والحقوق ٦-٢
 حقوق المؤلف ١٠-٣

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

  تباع أو تنقل في نهاية عمرها اإلنتاجي. وتستعرض هذه األصول سنويًا من حيث انخفاض قيمتها. ال
  
  اإليجارعقود   ٨-٢
  

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

  على ذلك. ءً وتجرى عمليات القيد واإلفصاح المحاسبية الالزمة بنا
  

رة، تقيــد إيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية فــي اإليــرادات 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  مقدماً  االشتراكات المحّصلة
ملزمــة قانونــًا مبرمــة بــين المنظمــة والجهــات المســاهمة فيهــا التــي تضــم الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 

  العامة والخاصة.
  
  والخصوم المتراكمة الحسابات الدائنة  ١٠-٢
  

ئنة هي خصـوم ماليـة مرتبطـة بسـلع أو خـدمات حصـلت عليهـا المنظمـة دون تسـديد المبـالغ الخاصـة الحسابات الدا
  .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.

  
  الدائنة والخصوم المتراكمة بسعر التكلفة إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي بال. وتقيد الحسابات
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  استحقاقات الموظفين  ١١-٢
  

  تقيد المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية:
  

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

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

وألي منظمـــة للوكـــاالت المتخصصــة  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 
  

حـاليين والســابقين فــي منظمــات أخــرى وتعـرض الخطــة المنظمــات المشــتركة لمخـاطر اكتواريــة مرتبطــة بــالموظفين ال
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 المحـددةلمتناسـبة مـن وضع يمكنهمـا مـن تحديـد حصـة المنظمـة ا
وينطبـــق ذلـــك أيضـــًا علـــى المنظمـــات األخـــرى المرتبطـــة بالخطـــة بقـــدر كـــاف مـــن الموثوقيـــة ألغـــراض المحاســـبة. 

ولهذا السبب، اعتبرت المنظمة هذه الخطة كما لو أنها خطة اشتراكات المشاركة في صندوق المعاشات التقاعدية. 
من المعايير المحاسبية الدولية. وتقيد اشتراكات المنظمة فـي الخطـة خـالل  ٢٥محددة تمشيًا مع متطلبات المعيار 

  الفترة المالية كمصروفات في بيان األداء المالي.
  
  االعتمادات والخصوم المحتملة  ١٢-٢
  

التــزام آنــي قــانوني أو حكمــي  عنــدما يقــع علــى المنظمــة يةتقيــد االعتمــادات المخصصــة للخصــوم والرســوم المســتقبل
  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 

و أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر نتيجــة لظهــور أو عــدم ظهــور حــدث أإال يثبــت وجودهــا ال الماليــة 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 
  دية أو الخدمات المحتملة.وتتوفر معلومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصا
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  اإليرادات المؤجلة  ١٤-٢
  

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

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

  
  .معامالت قائمة على التبادلمنبثقة عن السلف الوتشمل اإليرادات المؤجلة أيضًا 

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

  تاريخ التبليغ.
  
  اإليرادات  ١٥-٢
  

أو الخــدمات المحتملـة المحصــلة والمســتحقة التحصــيل  تتكـون اإليــرادات مــن إجمــالي تـدفقات الفوائــد االقتصــادية و/
اإليـرادات تبعـًا للمعيـارين األسهم. وتقيد المنظمـة  زيادة في صافي األصول/ وتمثلمن 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.

  
  ي:وتشمل المصادر الرئيسية إليرادات المنظمة على سبيل المثال ال الحصر ما يل

  
  اإليرادات غير التبادلية

  
 .تسجل اإليرادات من اشتراكات الدول األعضاء والـدول األعضـاء  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

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

والجهــة المســاهمة. وحينمــا ال تكــون هنــاك شــروط دفــع محــددة مــن جانــب الجهــة المســاهمة أو عنــدما 
  تكون هذه الشروط في إطار السنة المحاسبية الجارية تقيد اإليرادات على الفور. 

 .دمات التـي تحصـل تسـجل المسـاهمات العينيـة وفـي شـكل خـ المساهمات العينية وفي شكل خـدمات
ـــة  عليهـــا المنظمـــة لـــدى الحصـــول عليهـــا مـــن الجهـــة المســـاهمة بمبلـــغ يســـاوي قيمتهـــا الســـوقية العادل
المحــددة وقــت اقتنائهــا. وتقيــد المســاهمات العينيــة أو فــي شــكل خــدمات األخــرى كــإيرادات بمــا يقابلهــا 

 في المصروفات.
  

  اإليرادات التبادلية
  

 تسجل اإليرادات من المشتريات المستردة  تيازات والمبيعات الدوارة.المشتريات المستردة القيمة واالم
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 

  ل إلى المنظمة ويمكن قياس تلك الفوائد بشكل موثوق به.المحتملة في المستقب
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  المصروفات  ١٦-٢
  

تمثـــل المصـــروفات انخفاضـــًا فـــي الفوائـــد االقتصـــادية أو الخـــدمات المحتملـــة خـــالل فتـــرة التبليـــغ فـــي شـــكل تـــدفقات 
لمنظمـة األسـهم. وتقيـد ا إلى انخفاض في صافي األصـول/ مستهلكة أو خصوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصول 

  المصروفات عندما تسلَّم السلع أو تقدَّم الخدمات (مبدأ اإلنجاز) وليس عندما تسدد المبالغ النقدية أو مكافئاتها.
  
  المحاسبة حسب الصناديق  ١٧-٢
  

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

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

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

  
  الصندوق العام

  
  يشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية البرمجية ويضم الحسابات التالية:

  
  يوحد هذا الصندوق اإليرادات والمصروفات الناشئة عـن  ة.صندوق اشتراكات الدول األعضاء المقدر

  االشتراكات المقدرة للدول األعضاء.
 .يوحـد هـذا الصــندوق (الـذي كـان يــدعى  صـندوق الـدخل غيــر المقـدر المتــأتي مـن الـدول األعضــاء

عـن سابقًا صندوق اإليرادات المتنوعة) كل مصادر اإليرادات المتأتية من الدول األعضـاء والمختلفـة 
  االشتراكات المقدرة للفترة 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 

جمعية الصحة بموجبه إنشاء صندوق معادلـة الضـرائب. وتحديـدًا لقيمـة تخفـيض االشـتراكات المقـدرة 
الـــذي ُيطبـــق علـــى الـــدول األعضـــاء المعنيـــة تقيـــد فـــي حســـاب صـــندوق معادلـــة الضـــرائب اإليـــرادات 

سـماء مختلـف المتأتية من خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات المـوظفين وتسـجل المبـالغ المضـافة بأ
الــدول األعضـــاء بالتناســب مـــع قيمـــة االشــتراكات المقـــدرة عليهــا عـــن الثنائيـــة المعنيــة. وبالنســـبة إلـــى 
الــدول األعضــاء التــي تفــرض ضــريبة الــدخل علــى المرتبــات التــي يقبضــها مــن المنظمــة مواطنــو هــذه 

امـــي مـــن الـــدول أو غيـــرهم ممـــن يخضـــعون لهـــذه الضـــريبة، ُتخصـــم مـــن رصـــيد خطـــة االقتطـــاع اإللز 
مرتبــات المــوظفين قيمــة المبلــغ المقــدر الــذي تجبيــه تلــك الــدول األعضــاء. وتســتخدم المنظمــة بــدورها 
هـذه المبـالغ المخصــومة لتـرد إلــى المـوظفين المعنيــين قيمـة ضـريبة الــدخل التـي دفعوهــا عمـًال بــالقرار 

 .١٠-٢١ع  ص  ج
 
  .رمجيـــة ريثمـــا ُتحصـــل االشـــتراكات أنشـــئ الصـــندوق لتنفيـــذ الميزانيـــة البصـــندوق 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 

ناديق االسـتئمانية. وتسـدد قيمـة المبـالغ المقترضـة من احتياطي المنظمة النقدي المتـاح باسـتثناء الصـ
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مـن متــأخرات االشــتراكات المقــدرة المحصــلة بــرد أي اقتــراض داخلــي مســتحق فــي المقــام األول ثــم أي 
 مبالغ مستحقة مقترضة من صندوق رأس المال العامل.

 
 .(األساسية والمحـددة والشـراكات) والمصـروفات  توحـد هـذه الصـناديق اإليـرادات الصناديق الطوعية

  .الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدماتالمساهمات الطوعية وتشمل  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

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

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

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

 
 ١صندوق المبيعات الدوارة  -
 صندوق االمتيازات  -
 صندوق وثائق التأمين  -
 مواقف السيارات صندوق استئجار المكاتب/  -
 ٢صندوق المشتريات المستردة القيمة  -
  الصندوق الخاص بمركز المؤتمرات العالمي والتدريب في تونس العاصمة  -

 
 الحســـابات المندرجـــة فــــي هـــذا الصـــندوق هـــي عبـــارة عـــن تحــــويالت  .راض الخاصـــةصـــندوق األغـــ

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:
  

 دوق العقاراتصن  -
 صندوق األمن  -
 صندوق تكنولوجيا المعلومات  -
 ٣الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات  -
 الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار  -

                                    
تقيَّــد فــي حســاب الصــندوق حصــائل بيــع المنشــورات وشــهادات التطعــيم الدوليــة واألفــالم وأشــرطة الفيــديو وأقــراص الفيــديو    ١

. وتخصــم مــن ٩-٥٥ع  ص  جو ٨-٢٢ع  ص  ج) وغيــر ذلــك مــن المــواد اإلعالميــة عمــًال بقــراري جمعيــة الصــحة DVDالرقميــة (
  ذات الصلة. حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع

المعــــامالت فــــي ظــــل هــــذا الصــــندوق هــــي مــــن المعــــامالت القائمــــة علــــى التبــــادل. ويكــــافئ مجمــــوع اإليــــرادات مجمــــوع    ٢
 المصروفات ولذلك فليس هناك من رصيد صندوق في نهاية السنة.

. وكانـت األنشـطة فـي ظـل ٧-١٩ج ص عبموجب القـرار  ١٩٦٦عام  التعليم والمختبراتالصندوق الدوار لمعدات ُأنشئ    ٣
. وسُتسـجل صـندوق المشـتريات المسـتردة القيمـةهذا الصندوق محدودة للغاية، وجرى تحويل كل المبالغ الصغيرة المتبقية إلى 

 أي طلبات جديدة لمعدات التعليم والمختبرات في ظل صندوق المشتريات المذكور.



 A67/43  ٦٧/٤٣ج

40 

 مدفوعات نهاية الخدمةصندوق   -
 صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات  -
 اصب المشغولةصندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المن  -
 صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية  -
  للموظفينصندوق التأمين الصحي   -

  
  الصندوق االئتماني

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

منظمة وال تعتمـد جمعيـة الصـحة ميزانياتهـا. ال هار يدت التي شراكاتأصول الالصندوق  شمللدعم برامج المنظمة. وي
هــذا الصــندوق.  عبــرلمنظمــة الطويلــة األجــل اة بتمويــل خصــوم صــلتــدار األنشــطة الماليــة المت ،ثــلامعلــى نحــو مو 
  :. ويضم الحسابات التالية٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة يتاح الصندوق للعمليات وال يسهم في الميزانية البرمجية الو 
  

 التبغ مكافحة بشأن اإلطارية مة الصحة العالميةمنظ اتفاقية  •
 صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  •
 صندوق شراكة دحر المالريا  •
 ١صندوق شبكة القياسات الصحية  •
 صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  •
 لمعنية بالتغذيةصندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة وا  •
 صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  •
  صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  •

  
  التبليغ حسب القطاعات  ١٨-٢
  

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

المكاتــــب الرئيســــية مــــع الطريقــــة التــــي تتبعهــــا الــــدول األعضــــاء واإلدارة التخــــاذ القــــرارات بشــــأن تخصــــيص المــــوارد 
المكاتـــب الرئيســـية للمنظمـــة. وتعـــرض الميزانيـــة البرمجيـــة للمنظمـــة حســـب المكتـــب الرئيســـي ممـــا يـــدعم اســـتخدام 

كقطاعات الميزانية. وعالوة على ذلك، تقع علـى عـاتق رئـيس كـل مكتـب مـن المكاتـب اإلقليميـة مسـؤولية المسـاءلة 
  عن النتائج وٕادارة األصول والخصوم.

  
  بيان التدفقات النقدية  ١٩-٢
  

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

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

  الميزانيات كل عامين.
  

                                    
 .٢٠١٣في أيار/ مايو  صندوق شبكة القياسات الصحيةُأقفل    ١
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منظمــة جميــع أنشــطة المنظمــة بينمــا ُتعتمــد الميزانيــات للصــندوق العــام فقــط. وال ُتعتمــد أي غطــي البيــان المــالي لليو 
  ميزانيات لصناديق أخرى. وتدار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والنظام المالي.

  
دمـة بمقارنتهـا التسـوية بـين المبـالغ الفعليـة المق ىمن المعايير المحاسبية الدولية، تجـر  ٢٤وعمًال بمتطلبات المعيار 

بالميزانيــة عنــدما ال تعــد البيانــات الماليــة والميزانيــة علــى أســاس المقارنــة وبــين المبــالغ الفعليــة المقدمــة فــي البيانــات 
وقــد تختلــف أيضــًا  والكيــان بشــكل منفصــل.والعــرض  والتوقيــتالماليــة بتحديــد أي أوجــه اخــتالف حســب األســاس 

  نات المالية والميزانية.الصيغ ونظم التصنيف المعتمدة لعرض البيا
  

. وينطـــوي بيـــان ٣-٦٤ع  ص  جفـــي القـــرار  ٢٠١٣-٢٠١٢وقــد اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة الميزانيـــة البرمجيــة للفتـــرة 
المحسوبة  الميزانية النهائية والمبالغ الفعليةمقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية على مقارنة بين  : بيانالمنظمة الخامس

ذي استند إليه حساب مبالغ الميزانية المقابلـة. وٕاذ تختلـف األسـس المسـتخدمة إلعـداد على أساس مماثل لألساس ال
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

رقابة تحت ع قأجهزتها الرئاسية وهي ال ت التالي ذكرهاة تحسابات. وللكيانات السللمراجعة منفصلة لالمالية تخضع 
  :جمعية الصحة

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

  
  الكيانات الموحدة

  
من الشراكات الصحية العالمية أو تشارك في عدد كبير منها وتحافظ على بعض البـرامج  اً كبير  اً عدد منظمةدير الت

فــي وقــد تــم بيانهــا مــن هــذا المنطلــق  تحقيــق أغــراض المنظمــةفــي  جميعــاً  التــي تســهم الخاصــة والترتيبــات التعاونيــة
 الخاصـــة والترتيبـــات التعاونيـــة.بـــالبرامج  متصـــلقطـــاع الميزانيـــة ال ضـــمن ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـــرة الميزانيـــة البرمجيـــة

ــدت قطــاع الميزانيــة  التــي يشــملهاألنشــطة افيمــا يلــي تــرد األنشــطة التــي تنفــذها المنظمــة فــي الصــندوق العــام. و  وُوحِّ
  :٢٠١٢بالبرامج الخاصة والترتيبات التعاونية بعد استعراضها في مطلع عام  متصلال
  

 هيئة الدستور الغذائي  •
 والسياسات الصحية لنظملالمرصد األوروبي   •

                                    
 .الخاصة بالبرنامج السابق لمكافحة داء كالبية الذنبالمتبقية يشمل القيم    ١
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 التعاون مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع  •
 المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  •
 خدمة تتبع الصحة والتغذية  •
 المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية  •
 فيبـين اليونيسـ المشـترك المداريـة المنـاطق أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـوث الخـاص لبرنـامجا  •

 العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
لبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث فـي مجـال اإلنجـاب البشـري المشـترك بـين ا  •

ومنظمـة الصـحة العالميـة  فياليونيسـو وصندوق األمم المتحدة للسكان  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 والبنك الدولي

 مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري (بما في ذلك برنامج لقاحات األيدز األفريقي)  •
 بحوث اللقاحات شراكات  •
 ةهملشراكة مكافحة األمراض المدارية الم  •
المســـبق لصـــالحية البرنـــامج المشـــترك بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة واألمـــم المتحـــدة بشـــأن االختبـــار   •

 األدوية
االتفــاق المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة الدوليــة لصــحة   •

 الحيوان بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيور واألمراض المستجدة األخرى
 )كوبي(مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية   •
 رضىالتحالف العالمي لسالمة الم  •
 شراكة دحر السل بما في ذلك لجنة الضوء األخضر ومبادرة المختبرات العالمية  •

  
  ُتدرج شراكات أخرى كجزء من الصندوق االئتماني. ،وٕاضافة إلى ذلك
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  األرصدة  وٕاعادة بيان األحكام االنتقاليةالمالحظة بشأن   -٣
  
  تطبيق األحكام االنتقالية  ١-٣
  

من المعايير المحاسبية الدولية فقد قررت المنظمـة  ١٧وفقًا لما يجيزه المعيار  المباني:التعديل الخاص باألراضي و 
فـــي غضـــون خمـــس ســـنوات مـــن اعتمادهـــا للمعـــايير المـــذكورة. وخـــالل  الممتلكـــات والمنشـــآت والمعـــداتتقييـــد كـــل 

القطريــة. وبعــد تقييــد قيــدت المنظمــة كــل األراضــي والمبــاني المملوكــة فــي المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب  ٢٠١٣ عــام
مليــون دوالر أمريكــي علــى  ٢٢,٦هــذه األصــول، جــرى تعــديل صــافي األصــول/ األســهم االفتتاحيــة وزيادتــه بمقــدار 

  النحو المجمل أدناه.
  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١  

  ١٣ ٦١٨  المكاتب اإلقليمية –األراضي 
  ٣٧ ٧٢١ ٣١١   المكاتب اإلقليمية والقطرية – المباني

  ٣٧ ٧٣٤ ٩٢٩  على المستوى اإلقليمي –والمباني  األراضيالخاص ب جموعمال
  ١٥ ١٤٢ ٧٢٠  االستهالك المتراكممنه:  يطرح
  ٢٢ ٥٩٢ ٢٠٩  األسهم/ األصول صافي تعديل

  
  إعادة بيان األرصدة  ٢-٣
  

كــانون  ٣١نهــا فــي يجمــل الجــدول الــوارد أدنــاه إعــادة بيــان صــافي أرصــدة األصــول/ األســهم مــن األرصــدة المبلــغ ع
علــى نحــو مــا هــو  ٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير  ١إلــى الرصــيد االفتتــاحي المعــاد بيانــه فــي  ٢٠١٢األول/ ديســمبر 

  (البيان الثالث). األسهم األصول/بيان التغيرات في صافي مدرج في 
  

كانون الثاني/  ١  
 ٢٠١٣يناير 
  بيان) (إعادة

األحكام 
  االنتقالية

ألول/ كانون ا ٣١
 ٢٠١٢ديسمبر 

  التعديالت األخرى  (إعادة بيان)
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
            الصندوق العام

  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  -  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  -  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  الميزانية العادية –الدول األعضاء    

  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  -  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  -  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  الصناديق الطوعية   

  ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١  -  ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١  -  ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١  اممجموع الصندوق الع

            وغيرها صناديق الدول األعضاء 
  ١٠٧ ٦٧٩ ٧١١  )٧١٤ ١٤٠(  ١٠٦ ٩٦٥ ٥٧١  ٢٢ ٥٩٢ ٢٠٩  ١٢٩ ٥٥٧ ٧٨٠  الصندوق المشترك   

  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  -  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  -  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  صندوق المشاريع   

  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  -  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  -  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  صندوق األغراض الخاصة   

 صـــــناديق الـــــدول األعضـــــاءمجمـــــوع 
  وغيرها

)٧١٥ ١٨٥ ٧٢٥(  )٧١٤ ١٤٠(  )٧١٥ ٨٩٩ ٨٦٥(  ٢٢ ٥٩٢ ٢٠٩  )٦٩٣ ٣٠٧ ٦٥٦(  

            الصندوق االئتماني

  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  -  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  -  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  الصندوق االئتماني   

  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  -  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  -  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  الصندوق االئتمانيمجموع 

  ١ ١٥٩ ٤٢١ ٦٠٠  )٧١٤ ١٤٠(  ١ ١٥٨ ٧٠٧ ٤٦٠  ٢٢ ٥٩٢ ٢٠٩  ١ ١٨١ ٢٩٩ ٦٦٩  مجموع صافي األصول/ األسهم
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تـــم تعـــديل طريقـــة تقيـــيم المخزونـــات لتشـــمل تكـــاليف التعبئـــة، والشـــحن، والتـــأمين. التعـــديل الخـــاص بالمخزونـــات. 
ائــــت. ونتيجــــة لهـــذا التعــــديل زادت قيمــــة األدويــــة، واللقاحــــات، وألغـــراض المقارنــــة فقــــد أعيــــد بيـــان رصــــيد العــــام الف

  مليون دوالر أمريكي. ٥,٨بمقدار  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١واإلمدادات اإلنسانية عند اإلقفال في 
  

وأعيد بيان المخزونات أيضًا لتقييد منشورات المنظمة فقط. وبعـد هـذا التعـديل ُخفِّـض رصـيد إقفـال المخزونـات فـي 
  مليون دوالر أمريكي. ٥,٦بمقدار  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  
  دوالرًا أمريكيًا. ١٥٥ ٧١١وأسفرت هذه التعديالت عن زيادة في صافي األصول/ األسهم قدرها 

  
عـدِّل االقتـراض طويـل األجـل ليراعـي سـعر الخصـم المناسـب. ونتيجـة  .التعديل الخاص بـاالقتراض الطويـل األجـل

 ٨٦٩ ٨٥١بمقـدار  ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١د رصـيد إقفـال االقتـراض الطويـل األجـل فـي لهذا التعـديل زا
  دوالرًا أمريكيًا. وعلى هذا فقد ُخفض رصيد صافي األصول/ األسهم بالقدر ذاته.

  
  التغيرات التخطيطية

  
  ًـــدرج الودائـــع جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع المبـــالغ المدفوعـــة مقـــدما د بيـــان أرصـــدة . وألغـــراض المقارنـــة فقـــد أعيـــُت

 .٢٠١٢ عام
 
  مليون دوالر أمريكي من فئة النقديـة والمكافئـات  ٤٥٠أعيد تصنيف مبلغ  ٢٠١٢في األرقام المقارنة لعام

 النقدية لُيدرج في فئة االستثمارات القصيرة األجل.
 
  لقـة ، وألغراض المقارنة، إلى إعادة بيان بعض األرقـام المتع٢٠١٣دفع عرض األرقام في مالحظات عام

  .٢٠١٢بعام 
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  معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٤
  
  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٤
  

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

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

وتحفـــظ النقديـــة والمكافئـــات النقديـــة بـــاألحرى ألغـــراض الوفـــاء بمتطلبـــات المنظمـــة النقديـــة القصـــيرة األجـــل ولـــيس 
المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الصــندوق العــام وصــندوق األغــراض  ألغــراض االســتثمار األطــول أجــًال. وهــي تحفــظ باســم

الخاصــة وصــندوق المشــاريع والصــندوق االئتمــاني والكيانــات التــي تــديرها المنظمــة مــن الكيانــات غيــر التابعــة لهــا. 
  .المديرون المعنيون باالستثماراتوتشمل األرقام ما يحفظ من النقدية والمكافئات النقدية في الحوافظ التي يديرها 

  

  
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  (إعادة بيان) ٢٠١٢
      الرئيسي المكتب

  ١٧١ ٠٢٣ ٤٥٥  ٢٩٩ ٨٦٩ ٧٧٩  (المالحظة أ) المقر الرئيسي
  ٢٩ ١٢٦ ٣٥٩  ٢١ ١٢٧ ٦٢٩  فريقياالمكتب اإلقليمي أل
  ٢٣ ٢٨٩ ٨٧٩  ٧ ٦٦٢ ١٠٩  شرق المتوسطالمكتب اإلقليمي ل

  ١ ٥٣١ ٠٢٩  ١ ١٧٣ ٥٥٧  وروبامي ألالمكتب اإلقلي
  ٧ ٧٩٩ ٠٩١  ٤ ٤٥٥ ٩٩٧   جنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي ل
  ٥ ٥٩٦ ٢٣٤  ٣ ٩٤٨ ٨١٣  غرب المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي ل

  النقدية المودعة في المصارف والحسابات االستثمارية والنقدية
  ٢٣٨ ٤٦٦ ٠٤٧  ٣٣٨ ٢٣٧ ٨٨٤  قيد اإليداع وتحت الطلب   

  ٤٩٥ ٨٩٢ ٣٦٩  ٣٧٦ ٦٠٣ ٨٧٤  الرئيسيالمقر 
  ٤٩٥ ٨٩٢ ٣٦٩  ٣٧٦ ٦٠٣ ٨٧٤  النقدية والمكافئات النقدية المحفوظة حسب الحوافظ االستثمارية

  ٧٣٤ ٣٥٨ ٤١٦  ٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  مجموع النقدية والمكافئات النقدية
  

المرفـق الـدولي لشـراء مليـون دوالر أمريكـي علـى دفعـة نقديـة ضـخمة لصـالح  ٢٩٩,٩اشـتمل الـرقم الخـاص بالنقديـة والمكافئـات النقديـة فـي المقـر والبـالغ  :المالحظة أ
  أي بعد تاريخ انتهاء االستثمار في الحوافظ االستثمارية. ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي وَردت في  ١٥١,٤قدرها  األدوية

  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٤
  

  .٢-٢ سات المحاسبية الخاصة باالستثمارات والصكوك المالية في المالحظةيرد وصف التفاصيل عن السيا
  

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

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

  ل.يالبرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في األجل الطو 
  

  أخرى. وتشمل استثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كيانات
  

  ليًال الستثمارات المنظمة.ويتضمن الجدول أدناه تح
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  (بالدوالر األمريكي) االستثمارات والصكوك المالية
  
  األموال التي تدار داخلياً   

الودائع النقدية والودائع 
  ألجل محدد

حافظة االستثمارات 
المحتفظ بها حتى تاريخ 

  استحقاقها
حافظة االستثمارات 
  المجموع  الطويلة األجل

          المتداولة األصولاالستثمارات في 

  ٢٥ ٣٨٣ ٥٦٧  ٢ ٠٤٠  ١٦٧ ٠١٥  ٢٥ ٢١٤ ٥١٢  حسب حوافظ االستثمارات ا احملتفظ النقدية واملكافئات النقدية

          االستثمارات القصرية األجل

األصول املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
ا ألغراض التداول –العجز    احملتفظ 

 -   -   -   -  

الية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو األصول امل
  لدى التقييد األويل –العجز 

 -   -   -   -  

  ١٨١ ١٤٦ ٥٠٤    ١٨١ ١٤٦ ٥٠٤  -   األصول املالية بتكلفة االستهالك

  ١ ١٢٧ ٠٨٩ ٥٠٥  ٣٥٣ ٠٧٥  ١٩٤ ٤٣٥  ١ ١٢٦ ٥٤١ ٩٩٥  الودائــــــع املصرفيـــــــة واحلسابات املدينة األخرى

  ١ ٣٠٨ ٢٣٦ ٠٠٩  ٣٥٣ ٠٧٥  ١٨١ ٣٤٠ ٩٣٩  ١ ١٢٦ ٥٤١ ٩٩٥  ارات القصيرة األجلمجموع االستثم

  ١ ٣٣٣ ٦١٩ ٥٧٦  ٣٥٥ ١١٥  ١٨١ ٥٠٧ ٩٥٤  ١ ١٥١ ٧٥٦ ٥٠٧  األصول المتداولةفي االستثمارات مجموع 

  األصول غير المتداولةفي االستثمارات 

          االستثمارات الطويلة األجل

عادلــــــــــــــة مـــــــن خالل الفائض أو األصول املالية احملددة بالقيمة ال
  لدى التقييد األويل –العجز 

 -   -  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  

  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  -   ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  -   األصول املالية بتكلفة االستهالك

  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  -  مجموع االستثمارات الطويلة األجل

  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  -  ر المتداولةاألصول غيفي مجموع االستثمارات 

          الخصوم المتداولةالخصوم المالية في 

          اخلصوم املالية

اخلصوم املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
ا ألغراض التداول -العجز    احملتفظ 

 -   -   -   -  

  -   -   -   -   احلسابات الدائنة واالستحقاقات

  -  -  -  -  خصوم الماليةمجموع ال

  -  -  -  -  الخصوم المتداولةفي مجموع الخصوم المالية 

  ١ ٤١٥ ٤٣٩ ٤٧٢  ٢٧ ١٠٦ ٥٣٠  ٢٣٦ ٥٧٦ ٤٣٥  ١ ١٥١ ٧٥٦ ٥٠٧  مجموع صافي االستثمارات
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  األموال التي تدار خارجياً 

مجموع العقود 
  واألموال المدارة

حافظة االستثمارات 
  القصيرة األجل ألف

ستثمارات حافظة اال
  القصيرة األجل باء

حافظة االستثمارات 
  القصيرة األجل جيم

حافظة االستثمارات 
  المجموع  القصيرة األجل دال

عقود التحوط من تقلبات 
أسعار صرف العمالت 

  األجنبية

  

٣٧٦ ٦٠٣ ٨٧٤  -   ٣٥١ ٢٢٠ ٣٠٧  ١٢ ٩٧٤ ٢٦٩  ٨٤ ٤٣٦ ٢٨٨  ٥ ٣٨٨ ٠٩٦  ٢٤٨ ٤٢١ ٦٥٤  

              

  
٣٤٨ ٧٨٣  

  
١٧٥ ٠٩٣  

  
٤ ٢٤٨  

  
١٢ ٥٨٢  

  
٥٤٠ ٧٠٦  

  
١١ ٢٩٧ ٢٣٣  

  
١١ ٨٣٧ ٩٣٩  

  
٨٩ ٩٥٠ ٤٨٣  

  
٢٤٤ ٢٤٩ ٦٤٦  

  
٣٤٧ ٨٦٠ ١٤٧  

  
٤٠٣ ٠٨١ ٦٧١  

  
١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  

  
 -  

  
١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  

           -  ١٨١ ١٤٦ ٥٠٤  

١ ١٤١ ٢١٧ ٨٩٨  -   ١٤ ١٢٨ ٣٩٣  ٩٢٨ ٢٨٢  ١ ٠٩٧ ٨١١  ٨٨٢ ٦٦٣  ١١ ٢١٩ ٦٣٧  

٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  ١١ ٢٩٧ ٢٣٣  ١ ٠٩٩ ٨١١ ٠٤٦  ٤٠٤ ٠٢٢ ٥٣٥  ٣٤٨ ٩٦٢ ٢٠٦  ٢٤٥ ٣٠٧ ٤٠٢  ١٠١ ٥١٨ ٩٠٣  

٢ ٧٩٥ ٩٤٨ ١٦٢  ١١ ٢٩٧ ٢٣٣  ١ ٤٥١ ٠٣١ ٣٥٣  ٤١٦ ٩٩٦ ٨٠٤  ٤٣٣ ٣٩٨ ٤٩٤  ٢٥٠ ٦٩٥ ٤٩٨  ٣٤٩ ٩٤٠ ٥٥٧  

  

              

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٢٦ ٧٥١ ٤١٥  

 -   -   -   -   -   -  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  

-  -  -  -  -  -  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  

-  -  -  -  -  -  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  

  

              

  
)٦٤٠ ٤٠٠(  

  
 -  

  
 -  

  
)٣١٨ ٢١٢(  

  
)٩٥٨ ٦١٢(  

  
)٢ ٨٣٠ ٧٨٦(  

  
)٣ ٧٨٩ ٣٩٨(  

)١٥ ٨٤٧ ٧٩٢(  -   )١٥ ٨٤٧ ٧٩٢(  )١(  )٥٣٤(  )١١(  )١٥ ٨٤٧ ٢٤٦(  

)١٩ ٦٣٧ ١٩٠(  )٢ ٨٣٠ ٧٨٦(  )١٦ ٨٠٦ ٤٠٤(  )٣١٨ ٢١٣(  )٥٣٤(  )١١(  )١٦ ٤٨٧ ٦٤٦(  

)١٩ ٦٣٧ ١٩٠(  )٢ ٨٣٠ ٧٨٦(  )١٦ ٨٠٦ ٤٠٤(  )٣١٨ ٢١٣(  )٥٣٤(  )١١(  )١٦ ٤٨٧ ٦٤٦(  

٢ ٨٥٨ ١٣٠ ٨٦٨  ٨ ٤٦٦ ٤٤٧  ١ ٤٣٤ ٢٢٤ ٩٤٩  ٤١٦ ٦٧٨ ٥٩١  ٤٣٣ ٣٩٧ ٩٦٠  ٢٥٠ ٦٩٥ ٤٨٧  ٣٣٣ ٤٥٢ ٩١١  
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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"  المحددةلمندرجة في "األصول المالية تشمل االستثمارات االمعتمدة. و 
األوراق المالية ذات الدخل الثابت وصـكوك المشـتقات المحـتفظ بهـا لتغطيـة الخصـوم المتوقعـة وأي متطلبـات نقديـة 

ألولــي بالقيمــة العادلــة مــن وتصــنف األصــول الماليــة فــي الحــوافظ المــدارة خارجيــًا المعينــة عنــد القيــد اغيــر متوقعــة. 
خــالل الفــائض أو العجــز كاســتثمارات قصــيرة األجــل إذا كــان غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري لهــذه الحــوافظ يبلــغ 
ســـنة واحـــدة أو أقـــل. ولألســـباب االســـتثمارية التكتيكيـــة القصـــيرة األجـــل فـــإن المـــديرين الخـــارجيين لهـــذه الحـــوافظ قـــد 

سط مدة تلـك الحـوافظ مؤقتـًا ألكثـر مـن سـنة واحـدة بقليـل. ولـن يغيـر ذلـك مـن يقررون من حين إلى آخر إطالة متو 
تصــنيف هــذه االســتثمارات كاســتثمارات قصــيرة األجــل مــا لــم يــتم تغييــر غــرض األفــق الزمنــي االســتثماري للحافظــة 

اريخ أمــا االســـتثمارات فـــي حافظـــة االســتثمارات "المحـــتفظ بهـــا حتـــى تـــ مــدة عالمـــة قياســـها ليزيـــدان عــن ســـنة. أو
استحقاقها" ألقـل مـن سـنة واحـدة فتصـنف كأصـول متداولـة ضـمن فئـة "األصـول الماليـة بتكلفـة االسـتهالك". وتضـم 

اإليرادات المتراكمة من االستثمارات والمبـالغ المدينـة المنبثقـة عـن بيـع االسـتثمارات التـي األخرى الحسابات المدينة 
  .٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبر ٣١ تمت تسويتها بعد

  
ديسمبر  كانون األول/ ٣١  

٢٠١٣  
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
 –بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  المحددةاألصول المالية 

  ٢٣ ٨١٧ ٧٣١  ١١ ٨٣٧ ٩٣٩  المحتفظ بها ألغراض التداول
 –بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  المحددةاألصول المالية 
  ٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١  ١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  األوليلدى التقييد 

  ٤٨ ٥٧٥ ٧٨٠  ١٨١ ١٤٦ ٥٠٤  األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ٨٧٦ ٧١٦ ٩٦٨  ١ ١٤١ ٢١٧ ٨٩٨  األخرى الودائع المصرفية والحسابات المدينة
  ١ ٨١٩ ٥٣١ ١٤٠  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  
  االستثمارات الطويلة األجل

  
وفي  سياسة االستثمار المعتمدةوفقًا لستثمارات الطويلة األجل لحساب صندوق مدفوعات نهاية الخدمة توظف اال

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

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 

  بتكلفة االستهالك".
 

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  بالقيمة العادلة من خالل الفائض  المحددةاألصول المالية 
  لدى التقييد األولي –أو العجز    

٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  

  ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤  ٥٥ ٠٦٨ ٤٨١  األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  لمجموع االستثمارات الطويلة األج
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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 

المقايضة المتعلقة بأسعار الفائدة. أما الخصوم المالية المدرجة في "الحسابات الدائنة  األجنبية وعمليات
بما في ذلك األصول التي تم شراؤها قبل  واالستحقاقات" فتتصل بخصوم مالية أخرى ناشئة عن االستثمارات

  وتسويتها بعد ذلك التاريخ. ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  
 
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ر ديسمب
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل  المحـــــددةالخصـــــوم الماليـــــة 
  المحتفظ بها ألغراض التداول –الفائض أو العجز 

١٣ ٢٨٩ ٤٠٠  ٣ ٧٨٩ ٣٩٨  

  ٨ ١١٤ ٠٢٧  ١٥ ٨٤٧ ٧٩٢  الحسابات الدائنة واالستحقاقات
  ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  مجموع الخصوم المالية

  
  

  لهرمي للقيمة العادلةالهيكل ا
  

يمثـــل الهيكـــل الهرمـــي للقيمـــة العادلـــة تصـــنيف أســـعار الســـوق للداللـــة علـــى الســـهولة النســـبية إلمكانيـــة إدراك قيمـــة 
  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 
إمــا مباشــرة عــن طريــق القيمــة الســعرية وٕامــا بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــالل القيمــة الناشــئة عــن األســعار. وتتكــون 

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

الصــكوك الماليــة التــي ال تعتمــد القيمــة العادلــة الخاصــة بهــا علــى بيانــات ســوقية مــن الممكــن مالحظتهــا. ولــم تكــن 
 كـــــانون األول/ ٣١فـــــي  ٣تفظ بهـــــا فـــــي المنظمــــة وقابلـــــة للتصـــــنيف فــــي المســـــتوى هنــــاك أي صـــــكوك ماليـــــة محــــ

  .٢٠١٣ ديسمبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 A67/43  ٦٧/٤٣ج

50 

  المجموع  ٢المستوى   ١المستوى   

  ١٤٧ ٩١٥ ٦٦٩  -  ١٤٧ ٩١٥ ٦٦٩  النقدية والمكافئات النقدية

        االستثمارات القصيرة األجل

بالقيمة العادلة من خالل  المحددةاألصول المالية 
  ١١ ٦٥٨ ٥٩٨  ١١ ٦٣٥ ٤٩٨  ٢٣ ١٠٠  المحتفظ بها ألغراض التداول –أو العجز  الفائض

بالقيمة العادلة من خالل  المحددةاألصول المالية 
  ١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  -  ١ ٠٨٥ ١٤١ ٩٤٧  لدى التقييد األولي –الفائض أو العجز 

        االستثمارات الطويلة األجل

ــــة  ــــة مــــن  المحــــددةاألصــــول المالي خــــالل بالقيمــــة العادل
  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  -  ٢٦ ٧٥١ ٤١٥  لدى التقييد األولي –الفائض أو العجز 

        الخصوم المالية

ــــة  الخصــــوم ــــة مــــن خــــالل  المحــــددةالمالي بالقيمــــة العادل
  )٣ ٧٥٣ ٥٣٦(  )٣ ٧٠٧ ٣٣٦(  )٤٦ ٢٠٠(  المحتفظ بها ألغراض التداول –الفائض أو العجز 

  ١ ٢٦٧ ٧١٤ ٠٩٣  ٧ ٩٢٨ ١٦٢  ١ ٢٥٩ ٧٨٥ ٩٣١  المجموع
  

  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

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

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

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

  
  طبيعة الصكوك المالية

  
  تصنف االستثمارات على النحو التالي:

  
توظف هذه االسـتثمارات نقـدًا وفـي سـندات قويـة قصـيرة األجـل تصـدرها  .االستثمارات القصيرة األجل  •

 حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة.الحكومات والوكاالت والشركات 
ــة األجــل  • تتكــون هــذه االســتثمارات مــن أمــوال تــدار لحســاب صــندوق مــدفوعات  .االســتثمارات الطويل

فـي  االسـتثمارات المـذكورة وتوظـفحسـبما يـرد تحديـده فـي سياسـة االسـتثمار المعتمـدة. الخدمة نهاية 
  متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات.سندات قوية 
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  مخاطر االئتمان
  

آخر مستثمر. وتوظف تتسم استثمارات المنظمة بتنوعها الشديد للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف 
االســتثمارات لــدى طائفــة كبيــرة مــن األطــراف األخــرى المســتثمرة باالســتناد إلــى حــدود ائتمانيــة دنيــا وحــدود قصــوى 
لمخاطر االئتمان المتعرض لها حسب الطرف اآلخر المستثمر تحدد في تفويضات االستثمار. وتطبق هذه الحدود 

وعلـى حـوافظ االسـتثمارات التـي  للمنظمةن جانب وحدة الخزانة التابعة على حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا م
يـــديرها مـــديرون خـــارجيون معنيـــون باالســـتثمارات علـــى الســـواء. وترصـــد وحـــدة الخزانـــة مجمـــوع مخـــاطر االئتمـــان 

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

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

تستعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقدير الجدارة االئتمانية قوية من وكاالت رئيسية لتقدير الجدارة االئتمانية. و 
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.
  

  التقدير الدنيافئة درجة 
   مجموع قيمة األصول
  (بالدوالر األمريكي)

AAA ١٩١ ٦٤٥ ٥٦٨  
AA+  ٥٧٩ ٤٢٥ ٩٦٨  

AA  ٤٤ ١٤٨ ١٦٨  
AA-  ٣٤٨ ٠٠٣ ١٧٩  
A+  ٥٥ ٢٤٨ ٢٩٠  

A  ٦٢ ٠٩٩ ٦٠٣  
A-  ٤٦ ٩١٨ ٥٦١  

BBB+  ٢ ٠٣٩ ٨٩٨  
  ١ ٣٢٩ ٥٢٩ ٢٣٥  
  

  مخاطر سعر الفائدة
  

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

إلى االستثمارات  بالنسبة سنة ٢,١بالنسبة إلى االستثمارات القصيرة األجل و سنة ٠,٤الفعلية الستثمارات المنظمة 
  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١الطويلة األجل في 

  
ويمكــــن أن يســــتخدم المــــديرون الخــــارجيون المعنيــــون باالســــتثمارات صــــكوك المشــــتقات ذات الــــدخل الثابــــت إلدارة 

ن مـ 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
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  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
  

لمخــاطر  المنظمــة بــذلك تحّصــل المنظمــة االشــتراكات وتســدد المــدفوعات بعمــالت غيــر الــدوالر األمريكــي وتتعــرض
ســعار نتيجــة ألوالخســائر  المكاســب عــدلالصــرف. وتار أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الناشــئة عــن تقلبــات أســع

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

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

جلــة ألســعار صــرف باالســتناد إلــى أســعار الصــرف التشــغيلية المعمــول بهــا فــي نهايــة كــل شــهر. وتبــرم العقــود اآل
تقلـــب أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة وٕادارة التـــدفقات النقديـــة مخـــاطر العمـــالت األجنبيـــة بغـــرض التحـــوط مـــن 

القصـــيرة األجـــل. وتقيَّـــد فـــي بيـــان األداء المـــالي المكاســـب والخســـائر المحققـــة وغيـــر المحققـــة الناجمـــة عـــن تســـوية 
  المعامالت بالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمها.

  
مــن االشــتراكات المقــدرة اآلن بالفرنـــك السويســري للحــد مــن مخـــاطر  ٪٥٠ُتحســب نســـبة  ٢٠١٤اعتبــارًا مــن عــام و 

  ١أسعار الصرف المتعلقة بمصروفات المقر بهذه العملة.
  

 ُوفِّــرت .تقلــب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي تكــاليف كشــوف المرتبــات فــي المســتقبلمخــاطر التحــوط مــن 
مـن وقـع تقلبـات  ٢٠١٤روفات بعمالت غير الدوالر األمريكي مقابل الدوالر األمريكي في عام الحماية لقيمة المص

 وُتلخَّـص. ٢٠١٣أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل إبرام عقود آجلة ألسـعار صـرف العمـالت خـالل عـام 
 كــانون األول/ ٣١ قــيم هــذه العقــود اآلجلــة للتحــوط مــن تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة حســب العملــة فــي

  على النحو التالي. ٢٠١٣ديسمبر 
  

  عمالت الشراء اآلجل
صافي مبلغ البيع (بالدوالر 

  األمريكي)

(الخسائر)  صافي المكاسب/
  غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  ٥ ٤١١ ٠٢٢  ١١٣ ٣٤٧ ٧٣٤  ١٠٥ ٦٠٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري
  ٩٥٠ ١٨٧  ٧ ١٨٢ ٥٠٠  ٥٩ ٥٠٠ ٠٠٠  الجنيه المصري

  ٣ ٨١٣ ٠٨٧  ١٠٦ ٩٣٤ ٧٤٠  ٨٠ ٤٠٠ ٠٠٠  اليورو
  )٣٦٠ ٦٢٧(  ١٦ ٤٨٠ ٣٦٣  ١ ٠٣٨ ٠٠٠ ٠٠٠  الروبية الهندية

  )٢٧٩ ٧٣٠(  ١٠ ٠٦٢ ٧٢٢  ٣٢ ٤٠٠ ٠٠٠  الرنغيت الماليزي
  )٦٤٥ ٠٠١(  ١٧ ٠٢٥ ٨٣٨  ٧٢٤ ٨٠٠ ٠٠٠  البيزو الفلبيني

  ٨ ٨٨٨ ٩٣٨  ٢٧١ ٠٣٣ ٨٩٧      المجموع
  

ـــ  كـــانون األول/ ٣١دوالر أمريكـــي فـــي  مليـــون ٨,٩ي هـــذه العقـــود قـــدرها وســـجلت مكاســـب صـــافية غيـــر محققـــة ف
 كـــانون األول/ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١٠,١ فكانـــت قيمتهـــا غيـــر المحققـــة المكاســـب أمـــا( ٢٠١٣ ديســـمبر
). وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققة في هـذه العقـود فـي تـاريخ اسـتحقاق قيمـة العقـود وتطبـق ٢٠١٢ديسمبر 
  .٢٠١٤عام خالل 

  
                                    

 .١٦-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ١
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تنشأ مخاطر . أسعار صرف العمالت األجنبية في الحسابات المدينة والحسابات الدائنة تقلبمخاطر التحوط من 
تبـــــاين أســـــعار صـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة التـــــي تســـــجل فيهـــــا الحســـــابات المدينـــــة أســـــعار صـــــرف العمـــــالت عـــــن 

وينفــذ  المبــالغ النقديــة المحصــلة أو المســددة.الحســابات الدائنــة وأســعار صــرف العمــالت التــي تســجل فيهــا الحقــًا  أو
ويجـري باسـتمرار علـى أسـاس  برنامج شهري للتحوط من هذه المخاطر المتعلقة بأسعار صـرف العمـالت األجنبيـة.

شــهري حســاب صــافي قيمــة تقلبــات أســعار الصــرف الخاصــة بــالمنح والحســابات المدينــة والحســابات الدائنــة حســب 
اآلجل لصافي قيمة كل تقلب هام في أسعار صرف العملة األجنبية باستخدام عقـد آجـل  العملة مع الشراء أو البيع

  لسعر صرف 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 
ق من خالل هـذه العمليـة المكاسـب أو الخسـائر المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي العقـود المتحدة شهريًا. وتتطاب

اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية مع الخسائر والمكاسب المقابلة غيـر المحققـة نتيجـة لصـرف العمـالت فـي 
يم العقود اآلجلة للتحـوط عمليات التحويل المتصلة بصافي الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. وقد كان مجموع ق

  كما يلي. ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية حسب العملة في 
  

  عمالت البيع اآلجل
  قيمة الشراء اآلجل
  (بالدوالر األمريكي)

 صافي المكاسب/
(الخسائر) غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  )٢٣ ٠٩٠(  ١٧ ٠٧٥ ٥٢٠  ١٩ ٢٠٠ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  )٢١٩ ٠٦٤(  ٥٥ ١٩٣ ٧٤٠  ٥٨ ٩٠٠ ٠٠٠  الدوالر الكندي

  ١٠٦ ٩٠٤  ٢٢ ٥٧٤ ٤٥٩  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري
  ٥٢٤ ٤٢٣  ١٧٦ ٢٣٦ ٣٦٥  ١٢٧ ٦٠٠ ٠٠٠  اليورو
  )٦٢٦ ٣٦٦(  ٢٢٧ ٦٩٩ ٦٥٦  ١٣٧ ٩٠٠ ٠٠٠  سترلينيالالجنيه ا

  )٤ ٥١٢(  ٤٨٩ ٢٠٧  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  الكرونة النرويجية
  )٣٠ ٢٥٢(  ٣ ٨٥١ ٨٥٣  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  رونة السويديةالك

  )٢٧١ ٩٥٧(  ٥٠٣ ١٢٠ ٨٠٠    المجموع
  

 كــــانون األول/ ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي  ٠,٣صــــافية غيــــر محققــــة فــــي هــــذه العقــــود قــــدرها  خســــائروســـجلت 
انون كـــ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٠,٢الصـــافية غيـــر المحققـــة فكانـــت قيمتهـــا  المكاســـبأمـــا ( ٢٠١٣ ديســـمبر
). وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققـة فـي هـذه العقـود فـي تـاريخ اسـتحقاق قيمـة العقـود ٢٠١٢ديسمبر  األول/

  .٢٠١٤وتطبق خالل عام 
  

ــة التشــغيلية ــدفقات النقدي ــى إدارة الت ــة إل ــة ألســعار الصــرف الرامي ــود اآلجل تســتخدم العقــود اآلجلــة ألســعار  .العق
ت النقديــة القصــيرة األجــل الخاصــة باألرصــدة مــن العمــالت األجنبيــة ســعيًا إلــى الصــرف أيضــًا بغــرض إدارة التــدفقا

تقليص المخاطر المتصلة بالمعامالت التي تجرى بالعمالت األجنبيـة إلـى أدنـى حـد. وقـد بلغـت قيمـة مجمـوع مبلـغ 
 يوافـــقو  .٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١ة فـــي مريكيـــمليـــون فرنـــك سويســـري مقابـــل الـــدوالرات األ ٢٣,٧ شـــراءال

وشــباط/  ينـاير كـانون الثـاني/ي تـاريخ اسـتحقاق قـيم هـذه العقـود اآلجلـة ألسـعار صــرف العمـالت األجنبيـة فـي شـهر 
 ٣١دوالرًا أمريكيـــًا فـــي  ١٥٠ ٥٣٣. وبلغـــت قيمـــة الخســـائر الصـــافية غيـــر المحققـــة فـــي هـــذه العقـــود ٢٠١٤ فبرايـــر

كـانون  ٣١الصـافية غيـر المحققـة فـي  خسـائرالمـن يـًا دوالرًا أمريك ٢٦ ٢٧٧ مقابـل( ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/
  ).٢٠١٢ األول/ ديسمبر
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يـؤدي ارتفـاع  .مدى تأثر العقود اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية بتقلبات القيمة النسبية للدوالر األمريكـي
تقلبــات أســعار تحــوط مــن مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله لل ٪١القيمــة النســبية للــدوالر األمريكــي بنســبة 

ن دوالر أمريكــي. أمـــا و مليــ ٢,٢غيــر 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 ٢,٣
  

ألســعار صــرف العمــالت األجنبيــة والصــكوك الماليــة المشــتقة األخــرى المحــتفظ بهــا فــي حــوافظ  العقــود اآلجلــة
يستخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالستثمارات العقود اآلجلـة ألسـعار صـرف  .االستثمارات التي تدار خارجياً 

الفائـدة بغـرض إدارة مخـاطر أسـعار  العمالت األجنبية وغيرها مـن العقـود اآلجلـة وعقـود المقايضـة المتعلقـة بأسـعار
صــرف العمــالت ومخــاطر ســعر الفائــدة الناتجــة عــن مجموعــات األوراق الماليــة ضــمن كــل حافظــة اســتثمارية وفقــًا 
للمبادئ التوجيهية االستثمارية الموضوعة لكل حافظـة مـن حـوافظ االسـتثمارات التـي تـدار خارجيـًا. ويسـجل صـافي 

وفقـًا لتقيـيم أمـين االسـتثمارات فـي المنظمـة حسـب حافظـة  ٢٠١٣ديسـمبر  ول/كانون األ ٣١قيم هذه الصكوك في 
 لخصتو  .المحتفظ بها ألغراض التداول"و بالقيمة العادلة  المحددةالخصوم المالية  االستثمارات في إطار "األصول/

  معلقة ألسعار صرف العمالت األجنبية أدناه.الالعقود اآلجلة 
  

  مكافئ بالدوالر األمريكي)(المبلغ ال  صافي مبلغ البيع

  ٢٥٦ ٦٩٩  ٢٨٧ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  ٣ ٢٤٢ ٦٩٠  ٣ ٤٤٩ ٠٠٠  الدوالر الكندي

  ١٤ ٨٨٥ ٨١٥  ١٠ ٨٠٣ ٠٠٠  اليورو
  ٢١ ٧٧٨ ٥٨٠  ١٣ ١٥٠ ٠٠٠  سترلينيالالجنيه ا

  ٣ ٣٤٣ ٣٥٩  ٣٥١ ٣٩٤ ٩٩٤  الين الياباني
  ٤٣ ٥٠٧ ١٤٣    المجموع

  
مقابــل قيمــة العقــود اآلجلــة المــذكورة أعــاله للتحــوط مــن  ٪١لــدوالر األمريكــي بنســبة ويــؤدي ارتفــاع القيمــة النســبية ل

مليـون دوالر أمريكـي. أمـا  ٠,٤ افي المكاسب غير المحققة قدره زيادةتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية إلى 
مليـون  ٠,٥لمحققـة قـدرها غيـر ا خسـائرفيؤدي إلى زيادة فـي ال ٪١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة انخفاض 

  دوالر أمريكي.
  

  .ر الفائدةعة بسصلالمتوعقود الخيارات المعلقة  العقود اآلجلةوتلخص أدناه 
  

  مراكز شراء
  

  عدد العقود  سعر الصرف (المالحظة أ)  المنتجات

 كانون األول/ في  ٩٩٧٥خيار الشراء بسعر يوريبور 
  ٢٠١٤ديسمبر    

IMM  ٤٦٢  

  ٥٥١  IMM  ٢٠١٦ان/ يونيو حزير دوالر في اليورو 
  ١٣٣  IMM  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر دوالر في اليورو 
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  مراكز بيع
  

  عدد العقود  سعر الصرف (المالحظة أ)  المنتجات

  )٨(  IMM  ٢٠١٤مارس  آذار/دوالر في اليورو 
  )٨(  IMM  ٢٠١٤يونيو  حزيران/دوالر في اليورو 
  )٨(  IMM  ٢٠١٤سبتمبر  أيلول/دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/دوالر في اليورو 

 كـــــانون األول/فـــــي  ٩٩٠٠خيـــــار البيـــــع بســـــعر يوريبـــــور 
  )٤٦٢( IMM  ٢٠١٤ديسمبر 

  )٨( IMM  ٢٠١٥مارس  آذار/دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٥يونيو  حزيران/دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٥سبتمبر  أيلول/دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٥ديسمبر  ن األول/كانو دوالر في اليورو 
  )٨( IMM  ٢٠١٦ مارس آذار/دوالر في اليورو 
  )٨(  IMM  ٢٠١٦يونيو  حزيران/دوالر في اليورو 
  )٨(  IMM  ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/دوالر في اليورو 
  )٨(  IMM  ٢٠١٦ديسمبر  كانون األول/دوالر في اليورو 
  )٧(  IMM  ٢٠١٧مارس  آذار/دوالر في اليورو 
  )٥(  IMM  ٢٠١٧يونيو  حزيران/في  دوالراليورو 
  )٥(  IMM  ٢٠١٧سبتمبر  أيلول/دوالر في اليورو 
  )٥(  IMM  ٢٠١٧ديسمبر  كانون األول/دوالر في اليورو 
  )١(  IMM  ٢٠١٨مارس  آذار/دوالر في اليورو 

  
  إلى السوق النقدية الدولية في بورصة شيكاغو التجارية. IMMالمالحظة أ: يشير المختصر اإلنكليزي 

  
  .ة بسعر الفائدةصلالمتالمعلقة عقود المقايضة  وتلخص أدناه

  

    االفتراضيمبلغ العملة/ ال
(المبلغ المكافئ بالدوالر 

  تاريخ االستحقاق    الدفع/ التحصيل    األمريكي)

  ٢٠١٦ يونيو حزيران/      الدفع بسعر فائدة ثابت/التحصيل بسعر فائدة عائم    ٢٧ ٢٨٦ ٨٢٤    ٣٠ ٥٠٠ ٠٠٠  الدوالر األسترالي

  ٢٠٢٢ سبتمبر أيلول/      الدفع بسعر فائدة ثابت/التحصيل بسعر فائدة عائم    ٢ ٢٠٤ ٧٢٠    ١ ٦٠٠ ٠٠٠  اليورو

  
  الحسابات المدينةصافي   ٣-٤
  

(مقابــل  ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١ن دوالر أمريكــي فــي و مليــ ١٠٨٢الحســابات المدينــة  صــافيمجمــوع بلـغ 
الرصــيد المســتحق التحصــيل مبــالغ ). ويشــمل ٢٠١٢ كــانون األول/ ديســمبر ٣١ين دوالر أمريكــي فــي يــمال ٩٠٥
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االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية غيـر المدفوعـة. وتنقسـم الحسـابات المدينـة إلـى حسـابات جاريـة وحسـابات 
  لتاريخ الذي تصبح فيه المبالغ مستحقة التحصيل.بناء على شروط الدفع المتصلة باغير جارية 

  
  
 نون األول/كا ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
      صافي الحسابات المدينة الجارية

اشتراكات الدول األعضاء المقدرة والمستحقة التحصيل في 
  ٦٥ ٢٤٦ ٢٧٩  ٨٢ ٠٣٠ ٦٢٢  الثنائية الجارية

اشتراكات الدول األعضاء المقدرة والمستحقة التحصيل في 
  ٤ ١٣٦ ٥٠١  ١ ١٥٣ ٨٨٢  الثنائية السابقة

  ٦٤١ ٨٥٠ ٩٥٣  ٦٧٠ ٢٨٠ ٥٠٧  المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل
  ١ ٠٩٢ ٩٨٥  ٤١١ ٧٤٣  المستحقة التحصيل القيمة المستردة المشتريات

  ٣٨٨ ٧٤٨  ٢٤٧ ٦٠٢  المبيعات الدوارة المستحقة التحصيل
  ٢ ٦٩١ ٦٦٣  ٤ ٣٣٥ ٢٧١  األخرىالحسابات المدينة 

 في مشكوكالمدينة ال االعتمادات المخصصة للحسابات
  )٢٠ ٣٥٢ ٤٩٢(  )٢٢ ٩٣٨ ٩٠٥(  تحصيلها

  ٦٩٥ ٠٥٤ ٦٣٧  ٧٣٥ ٥٢٠ ٧٢٢  مجموع صافي الحسابات المدينة الجارية
  صافي الحسابات المدينة غير الجارية

االشتراكات المقدرة غير المسددة والمستحقة التحصيل التي 
  ٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠  ٣١ ١٦٥ ٨٥٦  ُأعيدت جدولتها
  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  وعية المستحقة التحصيلالمساهمات الط

 في مشكوكاالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال
  )٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠(  )٣١ ١٦٥ ٨٥٦(  تحصيلها

  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  مجموع صافي الحسابات المدينة غير الجارية
  ٩٠٥ ٣٣١ ٧٧٣  ١٠٨٢ ٠٣٣ ١٩٩  مجموع صافي الحسابات المدينة

  
فــي  بلــغ مجمــوع االعتمــادات المخصصــة للحســابات المدينــة المشــكوك ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١فــي و 

). ٢٠١٢ كـانون األول/ ديسـمبر ٣١دوالر أمريكـي فـي  مليون ٥٥,١مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٥٤,١تحصيلها 
كــــي ومــــن مبلــــغ مليــــون دوالر أمري ٤٢,٤ويتكــــون ذلــــك المجمــــوع مــــن مبلــــغ مخصــــص لالشــــتراكات المقــــدرة قيمتــــه 

  مليون دوالر أمريكي. ١١,٧مخصص للمساهمات الطوعية قدره 
  

وتشمل المبالغ المخصصة لالشتراكات المقدرة المستحقة التحصيل المبالغ المستحقة التحصيل من أي دولة عضـو 
مســتحقة الســابقة وجميــع المبــالغ المســتحقة التحصــيل التــي ُأعيــدت جــدولتها وأي مبــالغ جاريــة  والخاصــة بالســنوات

التحصيل من الدول األعضاء من المتأخرات. وتستند المبالغ المخصصة للمساهمات الطوعية المستحقة التحصيل 
إلــى اســتعراض مفصــل لجميــع المبــالغ المســتحقة التحصــيل والمتــأخرة أكثــر مــن ســنة واحــدة وٕالــى اســتعراض للمبــالغ 

  أن تحصيل المبالغ أمر مستبعد.المستحقة التحصيل والمتأخرة أقل من سنة واحدة عندما يتضح 
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 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  ٤٧ ١٧٥ ٩٢٦  ٤٤ ٠٧٢ ٦٥٨  االشتراكات المقدرة –الرصيد االفتتاحي 
شطب المتأخرات غير المسددة المستحقة على يوغوسالفيا 

  )٥ ٥٣٢ ٥٩٢(  -  السابقة
ت المخصصة نخفاض) في االعتمادااال( زيادة/ال

  ٢ ٤٢٩ ٣٢٤  )١ ٦٦٦ ١٥٦(  تحصيلها في مشكوكللحسابات المدينة ال
  ٤٤ ٠٧٢ ٦٥٨  ٤٢ ٤٠٦ ٥٠٢  االشتراكات المقدرة -الرصيد الختامي 

  ١٠ ١٤٥ ٠٣٤  ١١ ٠٣٧ ١١٤  المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 
زيادة في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال

  ٨٩٢ ٠٨٠  ٦٦١ ١٤٥  تحصيلها في مشكوكال
  ١١ ٠٣٧ ١١٤  ١١ ٦٩٨ ٢٥٩  المساهمات الطوعية -الرصيد الختامي 

مجموع االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة 
  ٥٥ ١٠٩ ٧٧٢  ٥٤ ١٠٤ ٧٦١  تحصيلها في مشكوكال

 في مشكوكاالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال
      تحصيلها

  ٢٠ ٣٥٢ ٤٩٢  ٢٢ ٩٣٨ ٩٠٥  االعتمادات المخصصة الجارية
  ٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠  ٣١ ١٦٥ ٨٥٦  االعتمادات المخصصة غير الجارية

مجموع االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة 
  ٥٥ ١٠٩ ٧٧٢  ٥٤ ١٠٤ ٧٦١  تحصيلها في مشكوكال
  

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

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

 ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢٦٧التحصيل في الوقت الحالي بموجب هذا الترتيب 
  وبعد ذلك. ٢٠١٥مليون دوالر أمريكي كان مستحقًا بناء على اتفاقات تنتهي مدتها في عام  ٨٣وشمل مبلغًا قدره 

  
  المستحقة للموظفينالمبالغ   ٤-٤
  

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

  
ــــــالغ المســــــتحقة للمــــــوظفين  ــــــغ مجمــــــوع رصــــــيد المب ــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي  ١١,٣وقــــــد بل  كــــــانون األول/ ٣١ملي

. ويمثـل رصـيد مـنح التعلـيم )٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في كـانون األول/ ديسـمبر  ١٢,٣(مقابل  ٢٠١٣ ديسمبر
  .٢٠١٤-٢٠١٣لعام الدراسي من فترة ا ٢٠١٤خالل عام للموظفين  الممنوحةالسلف 
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ديسمبر  كانون األول/ ٣١  
٢٠١٣  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  ٢ ٤٦٥ ٩٧٩  ١ ١٥٤ ٢١٨  سلف المرتبات
  ٦ ٧٠٦ ١٧٢  ٧ ٤٥٠ ٦٧٠  سلف منح التعليم

  ١ ٩٠٦ ٩٤٥  ١ ٦٥٨ ٧١٠  سلف استئجار المساكن
  ١ ٠١٣ ٧٠٩  ١ ١٢٣ ٩٧٥  المبالغ المستحقة للسفر

  ١٧١ ١٣٢  )٣٨ ٢١٣(  المبالغ األخرى المستحقة للموظفين
  ١٢ ٢٦٣ ٩٣٧  ١١ ٣٤٩ ٣٦٠  مجموع المبالغ المستحقة للموظفين

  
  المخزونات  ٥- ٤
  

 ٦٧,٦(مقابـــل  ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١فـــي  مليـــون دوالر أمريكـــي ٥١,١ مخزونـــاتيمـــة المجمـــوع قبلـــغ 
  .إعادة بيان) - ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في 

  
  خالل السنة. مخزوناتمواد الويبين الجدول التالي حركة 

  
كانون األول/  ٣١  

 ٢٠١٢ ديسمبر
  (إعادة بيان)

صافي التكاليف 
  اإلضافية

صافي تكاليف 
  الشحن

المواد صافي تكاليف 
فيها والمواد  تصرفمال

  المنتهية صالحيتها
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 

األدوية واللقاحات 
  ٤١ ٠٢٠ ٤٢٥  ١٦ ٣٠٣ ٧٤٦  ٤١ ٨٩٥ ٨٣١  ٤٠ ٩٨٣ ٧١٨  ٥٨ ٢٣٦ ٢٨٤  واإلمدادات اإلنسانية

  ١٠ ١٠٣ ٦٦٤  ١ ٤٤١ ٩٨٦  ٥ ٢٢٧ ٥٧٦  ٧ ٣٩٥ ٤٧٦  ٩ ٣٧٧ ٧٥٠  المنشورات

  ٥١ ١٢٤ ٠٨٩  ١٧ ٧٤٥ ٧٣٢  ٤٧ ١٢٣ ٤٠٧  ٤٨ ٣٧٩ ١٩٤  ٦٧ ٦١٤ ٠٣٤  مخزوناتمجموع قيمة ال
  

كجــــزء مــــن مخزوناتهــــا. وتقــــيَّم المخزونــــات  واإلمــــدادات اإلنســــانية والمنشــــوراتواللقاحــــات  األدويــــةوتقيــــد المنظمــــة 
 تــم التحقــق مــن صــحة تقيــيمقــد و ة للتحقيــق. ) صــافي القيمــة القابلــ٢) للتكــاليف أو (١باســتخدام المســتوى األدنــى (

وتشـمل تكـاليف المخزونـات  .٢٠١٣ديسـمبر  بإجراء إحصاء للمخزون المـادي فـي شـهر كـانون األول/ المخزونات
  التكاليف المخصصة للتغليف والشحن والتأمين. واإلمدادات اإلنسانيةواللقاحات  األدويةمن 

  
المــــواد تكــــاليف الشـــحن وصـــافي تكـــاليف صـــافي خـــالل الفتـــرة ( تبالمخزونــــاالمتعلقـــة وبلـــغ مجمـــوع المصـــروفات 

مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٥٨,٧(مقابــل  مليــون دوالر أمريكــي ٦٤,٩) فيهــا والمــواد المنتهيــة صــالحيتهاتصــرف مال
  .)٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١
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  (إعادة بيان) المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع  ٦-٤
  

مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١,٦ن دوالر أمريكــي (مقابــل ييــمال ٣,٥اليــة للمبــالغ المدفوعــة مقــدمًا بلغــت القيمــة اإلجم
وتمثـــل هـــذه المـــدفوعات مبـــالغ مدفوعـــة للمـــوردين قبـــل تســـلم الســـلع أو تلقـــي ). ٢٠١٢ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١

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

  أو أداء الخدمات.
مليــون دوالر  ٠,٣(مقابــل مليــون دوالر أمريكــي  ٠,٢بلــغ قيمتهــا تــي تالودائــع اللمبــالغ المدفوعــة مقــدمًا اتشــمل و 

المبـــالغ المدفوعـــة فـــي شـــكل كفالـــة لمـــؤجري الودائـــع تمثـــل ). و ٢٠١٢ ن األول/ ديســـمبركـــانو  ٣١أمريكـــي فـــي 
  أماكن العمل.

  
  األصول المتداولة األخرى  ٧-٤
  

كـانون  ٣١. أمـا المبلـغ الـذي سـجل فـي ٢٠١٣كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١لم تسجل أي أصول متداولـة أخـرى فـي 
منظمـــة مــن  التحصــيل مســتحقفقــد اتصــل بمبلـــغ  أمريكــيمليـــون دوالر  ١٢,٢وكــان قــدره  ٢٠١٢األول/ ديســمبر 

  .٢٠١٣تم تحصيله في عام  الصحة للبلدان األمريكية
  
  صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٨-٤
  

من المعايير المحاسبية الدولية وتسمح بمهلة  ١٧حكام االنتقالية التي ينص عليها المعيار األاستندت المنظمة إلى 
جميــع  ٢٠١٣ عــام قبــل فــرض التقييــد التــام للممتلكــات والمنشــآت والمعــدات. وقيــدت فــيتصــل إلــى خمســة أعــوام 

أمـا جميـع األصـول األخـرى فقـد حسـبت نفقتهـا لـدى التي تملكها في المكاتب اإلقليمية والقطرية. األراضي والمباني 
  شرائها.

  
ــــدة  فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي ٦١,٧) صــــافي االســــتهالك المتــــراكم(وبلــــغ مجمــــوع قيمــــة األراضــــي والمبــــاني المقي

  ).٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١في مليون دوالر أمريكي ٤١,٢(مقابل  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 A67/43  ٦٧/٤٣ج

60 

  المكتب الرئيسي
كانون األول/  ٣١

  ٢٠١٢ ديسمبر

التعديالت صافي 
المدخلة على 

األرصدة االفتتاحية 
  )١-٣(المالحظة 

المواد 
  ألضرارا  فيها تصرفمال

استهالك األصول 
  المادية

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٣  

              المقر الرئيسي

  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  -  -  -  -  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  األراضي

  ٣٩ ٠٦٤ ٥٨٩  )١ ١١٦ ١٩٤(  -  -  -  ٤٠ ١٨٠ ٧٨٣  بانيالم

المقــــــر  –ممتلكــــــات مجمــــــوع ال
  ٤٠ ٠٦٤ ٦٨٤  )١ ١١٦ ١٩٤(  -  -  -  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  الرئيسي

ة الجديدة الممتلكات اإلضافي
  (األحكام االنتقالية)

            

              المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ١٣ ٦١٨  -  -  -  ١٣ ٦١٨  -  األراضي

  ٢ ٢٣٥ ٤٣٧  )١٥٨ ٤٢٣(  -  -  ٢ ٣٩٣ ٨٦٠  -  بانيالم

ــــات مجمــــوع ال ــــب  –ممتلك المكت
  ٢ ٢٤٩ ٠٥٥  )١٥٨ ٤٢٣(  -  -  ٢ ٤٠٧ ٤٧٨  -  اإلقليمي ألفريقيا

المكتب اإلقليمي لشرق 
  المتوسط

-            

  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  )٣٤٠ ٤٤٤(  -  -  ١٧ ٣١٤ ٥٩٩  -  المباني

ــــات مجمــــوع ال ــــب  –ممتلك المكت
  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  )٣٤٠ ٤٤٤(  -  -  ١٧ ٣١٤ ٥٩٩  -  اإلقليمي لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي لجنوب شرق 
  آسيا

            

  ٢٣٠ ٠٩٥  )٢٨ ٧٦١(  -  -  ٢٥٨ ٨٥٦  -  المباني

ــــات مجمــــوع ال ــــب  –ممتلك المكت
  ٢٣٠ ٠٩٥  )٢٨ ٧٦١(  -  -  ٢٥٨ ٨٥٦  -  ب شرق آسيااإلقليمي لجنو 

المكتب اإلقليمي لغرب المحيط 
  الهادئ

            

  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  )٤٣٥ ٢١٤(  -  -  ٢ ٦١١ ٢٧٦  -  المباني

ــــات مجمــــوع ال ــــب  –ممتلك المكت
  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  )٤٣٥ ٢١٤(  -  -  ٢ ٦١١ ٢٧٦  -  اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

              مجموع ممتلكات المنظمة

  ١ ٠١٣ ٧١٣  -  -  -  ١٣ ٦١٨  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  األراضي

  ٦٠ ٦٨٠ ٣٣٨  )٢ ٠٧٩ ٠٣٦(  -  -  ٢٢ ٥٧٨ ٥٩١  ٤٠ ١٨٠ ٧٨٣  بانيالم

  ٦١ ٦٩٤ ٠٥١  )٢ ٠٧٩ ٠٣٦(  -  -  ٢٢ ٥٩٢ ٢٠٩  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  المنظمة -الممتلكات مجموع 
  

صـول الراهنـة وسعيًا إلى ضمان التحكم في الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات وٕادارتهـا علـى نحـو مناسـب، سـجلت األ
دون إتاحتــه  هفــي ســجل األصــول اإللكترونــي إال بالنســبة إلــى اإلقلــيم األفريقــي الــذي مــا زال يحــتفظ بســجل أصــول

  إلكترونيًا.
  

مليــون دوالر أمريكــي فــي ســجل األصــول فــي  ٢,٧جديــدة البالغــة قيمتهــا الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات ال توقيــد
دوالر  ٥٠٠٠الفرديـــة التـــي تزيـــد قيمتهـــا علـــى  ت والمنشـــآت والمعـــداتالممتلكـــا. واتصـــل هـــذا المبلـــغ ب٢٠١٣ عـــام
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حكـام األإلـى المنظمـة  لدى شرائها نظرًا إلى استناد ة هذه المشترياتحسبت نفقأمريكي فقط. وعلى الرغم من ذلك، 
  المعنية على النحو التالي. وترد التفاصيل عن الممتلكات والمنشآت والمعدات. االنتقالية

  
  المجموع  

  ١ ٥٥٥ ١٤٤  المعدات الشبكية
  ٧٥٩ ٣٣٨  المركبات والنقل

  ١٢٦ ٧٠٣  المعدات الحاسوبية
  ١٠٩ ١٤٥  المعدات األخرى
  ٨٥ ٦٥٩  المعدات المكتبية

  ٦٥ ٩٣٨  المعدات السمعية البصرية
  ٩ ٢١٦  عدات االتصاالتم

  ٨ ٦٤٤  المعدات األمنية
  ٥ ٣٩١  التجهيزات الثابتة واللوازماألثاث و 
  ٢ ٧٢٥ ١٧٨  لممتلكات والمنشآت والمعدات باستثناء األراضي والمبانيمجموع ا

  
  األصول غير الملموسة  ٩-٤
  

  ليست لدى المنظمة أي أصول غير ملموسة تبّلغ عنها.
  
  االشتراكات المحّصلة مقدماً   ١٠-٤
  

مقابـل  ٢٠١٣ل عـام االشتراكات المحصلة مقدمًا أساسًا بالمدفوعات التي سددتها الـدول األعضـاء خـاليتعلق مبلغ 
ـــالغ المدفوعـــة مقـــدمًا مـــن المســـاهمات الطوعيـــة فـــيعكس األمـــوال ٢٠١٤اشـــتراكاتها المقـــدرة لعـــام  . أمـــا رصـــيد المب

. واإليصــاالت غيــر المطبقــة وغيــر المحــددة هــي المبــالغ المحصــلة ٢٠١٤المحصــلة علــى أســاس اتفاقــات تبــدأ عــام 
  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١المنح في التي لم تحدد بعد حسب مقابلها من  ٢٠١٣خالل عام 

  
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  
  ٦٠ ٣٦٣ ٠٩١  ٥٧ ١٥٩ ٧٨٦  االشتراكات المقدرة المدفوعة مقدماً 

  ١٩ ٣٢٧ ١٨٨  ٨ ٥٩٦ ١٢٩  المساهمات الطوعية المدفوعة مقدماً 
  ٦ ٦٢٢ ٣٣٩  ١٣ ٦٩٣ ٣٤٦  اإليصاالت غير المطبقة وغير المحددة

  ١٧ ٢٦١  ٦٣٩ ٩٦٠  المبالغ المدفوعة مقدمًا األخرى
  ٨٦ ٣٢٩ ٨٧٩  ٨٠ ٠٨٩ ٢٢١  مجموع االشتراكات المحصلة مقدماً 

  
  الحسابات الدائنة  ١١-٤

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

  .٢٠١٣ديسمبر  األول/
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 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

 كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢ديسمبر 

  ٨ ٢٦٧ ٠٥١  ١٠ ٣٩٧ ٨٨٤  المقر الرئيسي

  ٥ ٤٩١ ٨٥٨  ٦ ٠٢٤ ٩٩٧  فريقياالمكتب اإلقليمي أل

  ٦ ٧١٣ ٨٨٥  ٦ ٢٧٥ ٥٦٥  شرق المتوسطالمكتب اإلقليمي ل

  ١ ١٠٣ ٤٨٠  ١ ٢٦١ ٢٢٤  وروباالمكتب اإلقليمي أل

  ١ ٦٠٥ ٢٩٣  ٣ ١٢٧ ١٧٢  ب شرق آسياجنو المكتب اإلقليمي ل

  ١ ٨٠٢ ٣٣٢  ٢ ٦٣٢ ٠٩٣  غرب المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي ل

  ٢٤ ٩٨٣ ٨٩٩  ٢٩ ٧١٨ ٩٣٥  مجموع الحسابات الدائنة
  

  المبالغ المستحقة الدفع للموظفين  ١٢-٤
  

 ون األول/كـــــان ٣١يمثـــــل رصـــــيد المبـــــالغ المســـــتحقة الـــــدفع للمـــــوظفين مجمـــــوع المبـــــالغ المســـــتحقة للمـــــوظفين فـــــي 
. والمرتبـــات المســـتحقة الـــدفع هـــي أرصـــدة مســـتحقة للمـــوظفين رهـــن إصـــدار شـــهادات بـــراءة الذمـــة. ٢٠١٣ ديســـمبر

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

٢٠١٣  
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  

  ١ ٨٠٧ ٥٤٩  ١ ٦٦٣ ٠٣٨  تبات المستحقة الدفعالمر 

  ١ ٤٩٤ ١٥٧  ٢١٧ ٠٠١  الكشوف المصرفية

  ١ ٠٦٤ ٣٠٩  ٤٤٣ ٧٤٢  مطالبات تسوية تكاليف السفر المستحقة الدفع

  ٤ ٣٦٦ ٠١٥  ٢ ٣٢٣ ٧٨١  مجموع المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  
  استحقاقات الموظفين  ١٣-٤

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

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار).الوفاة أو العجز خالل الخدمة (
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 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

      استحقاقات الموظفين الجارية
  ٧١ ٣٥٤ ٤٢٠  ٦٩ ٧٣٧ ١٢٦  مدفوعات نهاية الخدمة

  ٣٨٠ ٦٧٩  ٤١٠ ٩٦٠  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
  ٧١ ٧٣٥ ٠٩٩  ٧٠ ١٤٨ ٠٨٦  مجموع استحقاقات الموظفين الجارية
      استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٧٥ ٧٩٨ ٨٨٥  ٧٢ ٧٧٦ ٠٤٥  مدفوعات نهاية الخدمة
  ١٢ ٧٥٠ ٠٦١  ١٣ ٢٩٧ ١١٣  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

  ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  للموظفينالصحي التأمين 
  ٩١١ ٥٣٢ ١٣١  ٩٣٩ ١١٧ ٤٢٧  مجموع استحقاقات الموظفين غير الجارية

      استحقاقات الموظفين
  ١٤٧ ١٥٣ ٣٠٥  ١٤٢ ٥١٣ ١٧١  مدفوعات نهاية الخدمة

  ١٣ ١٣٠ ٧٤٠  ١٣ ٧٠٨ ٠٧٣  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
  ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  للموظفينالتأمين الصحي 

  ٩٨٣ ٢٦٧ ٢٣٠  ١ ٠٠٩ ٢٦٥ ٥١٣  مجموع استحقاقات الموظفين
  

  مدفوعات نهاية الخدمة
  

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

  .لمرتباترسوم مقتطعة من امن الصندوق ويمّول 
  

ويحدد خبراء اكتواريون استشاريون مستقلون الخصوم الناشئة عن استحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات السـنوية 
ميـع المـوظفين أنهـوا الخدمـة إال أن اإلجازة المتراكمة تحسـب علـى أسـاس اإلخـالء مـن االلتزامـات أي كمـا لـو أن ج

  على الفور مما يعني أنها ال تخصم.
  

الكاملة الخاصـة بمـدفوعات  الخصومأن ) ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١وقدرت الدراسة االكتوارية األخيرة (في 
مــن الخصــوم القصــيرة األجــل مليــون دوالر أمريكــي  ٦٩,٧أي مليــون دوالر أمريكــي ( ١٤٢,٥نهايــة الخدمــة تســاوي 

). ولـــم تـــدرج فـــي تلـــك الحســـابات تكـــاليف مـــنح انتهـــاء ة األجـــلالطويلـــ مـــن الخصـــوممليـــون دوالر أمريكـــي  ٧٢,٨و
علــى اتفــاق متبــادل بســبب إلغــاء الوظيفــة. وبلغــت قيمــة التزامــات االســتحقاقات المحــددة  ءً الخدمــة وٕانهــاء الخدمــة بنــا

ن دوالر أمريكي لإلجازات السـنوية المدرجـة فـي مليو  ٥٧,١مليون دوالر أمريكي الستحقاقات نهاية الخدمة و ٨٥,٤
  الرصيد الحالي لمدفوعات نهاية الخدمة.

  
ماليـــين دوالر أمريكـــي حســب طبيعـــة المصـــروفات فـــي بيـــان األداء المـــالي (بلـــغ  ٤,٧ويقيــد انخفـــاض صـــافي قـــدره 

) ٢٠١٢م مليــون دوالر أمريكــي فــي عــا ١٤٧,٢و ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٤٢,٥مجمــوع الخصــوم 
  وفقًا للدراسة االكتوارية.
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  للموظفينالتأمين الصحي 
  

تشترك المنظمة في نظام للتأمين الصحي. ويدار النظام ككيان منفصل وهو نظام التأمين الصحي للموظفين الذي 
ليف مـا يتحملـه الموظفـون والمعـالون المعتـرف بهـم والموظفـون المتقاعـدون مـن تكـاالنظـام له إدارة خاصة به. ويرّد 

  الرعاية الصحية المعترف بها طبيًا. ويمّول من االشتراكات التي يدفعها الموظفون والمنظمة.
  

اء ـــد انتهـــات مـا بعـــن استحقاقــــاق مـــة كاستحقـــاء الخدمـــبعـد انته للمـوظفينمسؤولة عـن التـأمين الصـحي  والمنظمة
ة. وتقّيــد فيمــا ــــمــن المعــايير المحاســبية الدولي ٢٥عيــار ة. وقــد قّيــدت كــل المكاســب والخســائر لــدى اعتمـاد المـــالخدم

 ج النطـاقــــدام نهــــبعد المكاسب والخسائر (التغييرات غير المتوقعة في الفائض أو العجـز) مـع مـرور الوقـت باستخ
corridor) method(  مـن  ٪١٠المبالغ التي ال تتجـاوز نسـبة بموجب هذا النهج لتحديد الخسائر والمكاسب. وال تقّيد

االســتحقاقات المحــددة ممــا يســمح بالمعادلــة المحتملــة والمعقولــة بــين المكاســب والخســائر مــع مــرور قيمــة التزامــات 
مــن قيمــة التزامــات االســتحقاقات المحــددة فتســتهلك فــي  ٪١٠المكاســب والخســائر التــي تتخطــى نســبة الــزمن. أمــا 

  وقع حصولهم على كل استحقاق من االستحقاقات.متوسط المدة المتبقية لخدمة الموظفين العاملين الذين يت
  

 ءً بنــا ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١وحــدد خبــراء اكتواريــون محترفــون قيمــة التزامــات االســتحقاقات المحــددة فــي 
التزامــات االســتحقاقات علــى بيانــات المــوظفين وســجالت المــدفوعات الماضــية التــي أتاحتهــا المنظمــة. وبلغــت قيمــة 

ـــأمين الصـــحي غيـــر الالمحـــددة  ـــة الخاصـــة بالت  كـــانون األول/ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٨٥٣ للمـــوظفينممول
 للمـوظفينالتـأمين الصـحي بالخصـوم الناشـئة عـن  متعلقـة. ويمكـن االطـالع علـى تفاصـيل إضـافية ٢٠١٣ديسمبر 

دوالر أمريكـي  مليـون ٣٠ويسـجل اسـتحقاق إضـافي قـدره  التـأمين الصـحي للمـوظفين.نظام في التقرير السنوي عن 
مليــون  ٨٢٣و ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٨٥٣علــى حســاب تكــاليف المــوظفين (بلــغ مجمــوع الخصــوم 

  ) وفقًا للدراسة االكتوارية.٢٠١٢دوالر أمريكي في عام 
  

  الخاص للتعويض عن األضرارالصندوق 
  

المستشفيات وغيرها من التكاليف يغطي الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية و 
ذات الصـــلة المباشـــرة المعقولـــة ومصـــروفات الـــدفن فـــي حالـــة وفـــاة أو عجـــز منســـوبة إلـــى أداء الواجبـــات الرســـمية 
للموظــف الــذي يحــق لــه ذلــك. وعــالوة علــى ذلــك، يــدفع الصــندوق تعويضــًا للموظــف المصــاب بــالعجز (طــوال فتــرة 

  عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى.
  

والمنظمة مسؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهـاء الخدمـة. 
مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. وتقّيـــد فيمـــا بعـــد  ٢٥وقـــد قّيـــدت كـــل المكاســـب والخســـائر مـــا إن اعتمـــد المعيـــار 

) مع مرور الوقت باستخدام نهج النطاق لتحديد المكاسب والخسائر (التغييرات غير المتوقعة في الفائض أو العجز
االسـتحقاقات من قيمـة التزامـات  ٪١٠المبالغ التي ال تتجاوز نسبة بموجب هذا النهج الخسائر والمكاسب. وال تقّيد 

المكاسـب والخسـائر المحددة مما يسمح بالمعادلة المحتملة والمعقولة بين المكاسب والخسائر مع مـرور الـزمن. أمـا 
مـــن قيمـــة التزامـــات االســـتحقاقات المحـــددة فتســـتهلك فـــي متوســـط المـــدة المتبقيـــة لخدمـــة  ٪١٠تتخطـــى نســـبة التـــي 

الموظفين العاملين الذين يتوقع حصولهم على كل استحقاق من االستحقاقات. وتعتبر الخطة غير ممولة ألغـراض 
  المحاسبة (ال تخفض قيمة الخصوم حسب أصول الخطة).

  
 ١٣,٧مليـــون دوالر أمريكـــي حســـب طبيعـــة المصـــروفات (بلـــغ مجمـــوع الخصـــوم  ٠,٦قـــدره وقّيـــد اســـتحقاق إضـــافي 

) فــي بيــان األداء المــالي وفقــًا ٢٠١٢مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٣,١و ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 
  للدراسة االكتوارية.
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صندوق الخاص للتعويض عن الو  للموظفينالملخص االكتواري لمدفوعات نهاية الخدمة والتأمين الصحي 
  (بالدوالر األمريكي) األضرار

  
مدفوعات نهاية الخدمة   

(غير اإلجازات 
  المتراكمة)

 التأمين الصحي
  للموظفين

الصندوق الخاص 
  للتعويض عن األضرار

        االستحقاقات المحددةتسوية التزامات 
  ١١ ٦٥٦ ٢٩٨  ١ ٣٦٤ ٧٨٣ ١٨٩  ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات 

  ٧٦٣ ٦٢٢  ٦١ ٤٣٢ ٧١٤  ٩ ٧٢٦ ١٦٧  تكلفة الخدمة
  ٣٤٣ ٩٣٦  ٤٦ ٢٤٦ ٨٧١  ٢ ٤١٥ ٥٣٣  تكلفة الفائدة

  )٤٧٤ ١٨٩(  )٣٣ ٧٧١ ٥٠٣(  )٥ ٥٧٨ ٨٩٣(  ٢٠١٣مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 
  -     )٢ ٤٦٧ ٣٣٥(  -  المصروفات اإلدارية الفعلية

  -     ٨ ٦٠٧ ٤١٠  -  تراكات المشتركين الفعليةاش
  )١ ١٢٩ ٩٦٦(  )١١٣ ٣١٣ ٤٧٣(  )٦ ٤٥١ ٤٦٣(  الخسارة االكتوارية (المكسب االكتواري)/

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

  -     ٥٠٦ ٢٩٧ ٢٠٠  -  ٢٠١٢ديسمبر  ن األول/كانو  ٣١األصول في 
  )٤٧٤ ١٨٩(  )٥٤ ٩١٢ ١٥١(  )٥ ٥٧٨ ٨٩٣(  ٢٠١٣مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 

  -     )٣ ٩٢٢ ٠٦٦(  -  المصروفات اإلدارية الفعلية
  ٤٧٤ ١٨٩  ٥٧ ٨٩٩ ٠٣٤  ٥ ٥٧٨ ٨٩٣  ٢٠١٣اشتراكات المنظمة خالل عام 

  -  ٢٩ ٣٤٦ ٩٤٢  -  ٢٠١٣عام  خاللاشتراكات المشتركين 
  من نظام  ١- ٤٧٠الخصوم حسب المادة نخفاض في اال زيادة/ال

  المنظمةالتأمين الصحي لموظفي    
-  )١ ٧٨٣ ٠٨٧(  -  

  -  ٢٣ ٣٥٨ ٤٠١  -  عائدات األصول المتوقعة
  -  ٧٢٣ ٩٣٠  -  (خسارة) في األصول مكسب/
  -  ٥٥٧ ٠٠٨ ٢٠٣  -  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في األصول 

        غير الممولةتسوية وضع االلتزامات 
        االستحقاقات المحددةالتزامات 
  ٣ ٥٥٤ ٤٩٥  ٦٥٦ ١٦٨ ٠٨٥  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  العاملة

  ٧ ٦٠٥ ٢٠٦  ٦٧٥ ٣٤٩ ٧٨٨  -  غير العاملة
  ١١ ١٥٩ ٧٠١  ١ ٣٣١ ٥١٧ ٨٧٣  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  االستحقاقات المحددةمجموع التزامات 
        أصول الخطة

  -  )٥٧٧ ٦٨٩ ٠٨٥(  -  اليةأصول الخطة اإلجم
من نظام التأمين الصحي  ١-٤٧٠الخصوم حسب المادة تعويض 
  المنظمةلموظفي 

-  ٢٠ ٦٨٠ ٨٨٢  -  

  -  )٥٥٧ ٠٠٨ ٢٠٣(  -  أصول الخطةمجموع 
  ١١ ١٥٩ ٧٠١  ٧٧٤ ٥٠٩ ٦٧٠  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  (الفائض) العجز/

  ٢ ٥٤٨ ٣٧٢  ٧٨ ٥٣٤ ٥٩٩  -  (خسارة غير مقيدة) مكسب غير مقيد/

  ١٣ ٧٠٨ ٠٧٣  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي الخصوم/صافي 

  ٤١٠ ٩٦٠  -  ١٢ ٦٤٢ ١٠٦  الخصوم المتداولة
  ١٣ ٢٩٧ ١١٣  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  ٧٢ ٧٧٦ ٠٤٥  الخصوم غير المتداولة

  ١٣ ٧٠٨ ٠٧٣  ٨٥٣ ٠٤٤ ٢٦٩  ٨٥ ٤١٨ ١٥١  (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي صافي الخصوم/
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مدفوعات نهاية الخدمة   
(غير اإلجازات 

  المتراكمة)
 التأمين الصحي
  للموظفين

الصندوق الخاص 
  للتعويض عن األضرار

        ٢٠١٣مصروفات عام 
  ٧٦٣ ٦٢٢  ٦١ ٤٣٢ ٧١٤  ٩ ٧٢٦ ١٦٧  تكلفة الخدمة
  ٣٤٣ ٩٣٦  ٤٦ ٢٤٦ ٨٧١  ٢ ٤١٥ ٥٣٣  تكلفة الفائدة

  -  )٢٣ ٣٥٨ ٤٠١(  -  عائدات األصول المتوقعة
  )٥٦ ٠٣٦(  -  )٦ ٤٥١ ٤٦٣(  الخسارة تقييد (المكسب)/

  ١ ٠٥١ ٥٢٢  ٨٤ ٣٢١ ١٨٤  ٥ ٦٩٠ ٢٣٧  مجموع المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

        ٢٠١٤االشتراكات المتوقعة خالل عام 
  ٤١٨ ٤٩٤  ٤٦ ٢٤٧ ٥٤٣  ١٢ ٨٧٣ ٨٦٠  اشتراكات المنظمة

  -  ١٣ ٦٤١ ٧٩٢  -  اشتراكات المشتركين
  ٤١٨ ٤٩٤  ٥٩ ٨٨٩ ٣٣٥  ١٢ ٨٧٣ ٨٦٠  ٢٠١٤مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام 

  
  للموظفينالصحي تحليل تأثر التكاليف الطبية في التأمين 

  
    ٢٠١٣تكلفة الخدمة وتكلفة الفائدة خالل عام   

  ٨١ ٤٠٩ ٠٠٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 
  ١٠٧ ٦٧٩ ٥٨٥  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي

  ١٤٣ ١٧٦ ٠٠٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي زائد 

    ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات   
  ١ ١١١ ٢٥٢ ٢٤٩  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 

  ١ ٣٣١ ٥١٧ ٨٧٣  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي
  ١ ٦١٧ ٤٥٧ ٢٥٧  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي زائد 

  
  الطرق واالفتراضات االكتوارية

  
ضــــات وطرقــــًا يســــتخدمها الخبــــراء االكتواريــــون فــــي تقيــــيم نهايــــة الســــنة لتحديــــد تحــــدد المنظمــــة وتختــــار ســــنويًا افترا

المتطلبات من المصروفات واالشتراكات الخاصة باستحقاقات موظفي المنظمة. ويتعين اإلفصاح عن االفتراضـات 
ذلـــك، يتحـــتم مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. وٕاضـــافة إلـــى  ٢٥االكتواريـــة فـــي البيانـــات الماليـــة عمـــًال بالمعيـــار 

  اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة.
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      تاريخ التقدير
  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١    جميع الخطط:

      
      معدل الخصم

(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة
  المتراكمة):

المسـتخدم فـي  ٪٣(زيـادة مـن معـدل  ٪٣,٧يبلغ معدل الخصم المستخدم   
ويســـتند إلـــى مـــدفوعات االســـتحقاقات المتوقعـــة الموحـــدة  الســـابق).التقيـــيم 

السـندات  مجموعـة بالنسبة إلى كلتا الخطتين بالترجيح بين منحنى مـردود
ة ــــــبنسب )Aon Hewitt(ب شـركة إي أو إن هويـت ــــحس AAة ــــــن الفئـــــم

 ٪ ومنحنــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــردود حســــــــــــــــــــب البورصــــــــــــــــــــة السويســـــــــــــــــــــرية ٧٥
)SIX Swiss Exchange(  ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١٪ فـي ٢٥بنسـبة

  ٪.٠,١. ويقّرب معدل الخصم الناتج إلى أقرب نسبة ٢٠١٣
في التقيـيم المستخدم ٪ ٢,٦ معدل من زيادة٪ ألوروبا (٢,٩قيمة المعدل     :للموظفينالتأمين الصحي 

فـــــي  المســـــتخدم٪ ٤,١ معــــدل مـــــن زيــــادة٪ لألمـــــريكتين (٤,٩الســــابق) و
 المســتخدم٪ ٤,٥ معــدل مــن زيـادةلبلــدان أخــرى ( ٪٥,٣التقيـيم الســابق) و

في التقييم السـابق). وفيمـا يخـص أوروبـا، اعتمـدت المنظمـة انطالقـًا مـن 
نهجًا قائمًا على منحنـى المـردود  ٢٠١٠ديسمبر  كانون األول/ ٣١تقييم 

لــيعكس نمــط التــدفقات النقديــة المتوقعــة مــن المكتــب الرئيســي األوروبــي. 
٪ الناشــــئة عــــن منحنــــى ٢,٤٩ح بــــين نســــبة والمعــــدل هــــو متوســــط مــــرجّ 

٪ الناشــئة عــن منحنــى ٣,٨٧المــردود حســب البورصــة السويســرية ونســبة 
المــردود فــي منطقــة اليــورو حســب مؤشــرات إي بــوكس مــع رجــوح النســبة 
األولى على النسـبة الثانيـة بمـا يعـادل الثلثـين. ويقـّرب المعـدل النـاتج إلـى 

  ٪.٠,١أقرب نسبة 
مريكتين وبلــدان أخــرى، تســتند المعــدالت إلــى المنهجيــة وفيمــا يتصــل بــاأل    

ـــأمين  ـــة للت ـــدان األمريكي ـــيم منظمـــة الصـــحة للبل ذاتهـــا المســـتخدمة فـــي تقي
ــــة للمــــوظفينالصــــحي  ــــدان األمريكي ــــد اعتمــــدت منظمــــة الصــــحة للبل . وق

نهجـــًا قائمـــًا علـــى  ٢٠١٢ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١انطالقـــًا مـــن تقيـــيم 
 AAنحنى مردود مجموعـة السـندات مـن الفئـة منحنى المردود باستخدام م

الناشــــئة يمكــــن أن تختلــــف المعــــدالت و حســــب شــــركة إي أو إن هويــــت. 
الخاصــــة بــــاألمريكتين وبلــــدان أخــــرى نتيجــــة الخــــتالف أنمــــاط التــــدفقات و 

  النقدية المتوقعة من تلك المناطق.
المسـتخدم فـي  ٪٣يـادة مـن معـدل (ز  ٪٣,٧يبلغ معدل الخصم المستخدم     الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

ويســـتند إلـــى مـــدفوعات االســـتحقاقات المتوقعـــة الموحـــدة  التقيـــيم الســـابق).
بالنسبة إلى كلتا الخطتين بالترجيح بين منحنى مـردود مجموعـة السـندات 

٪ ومنحنـــــى ٧٥حســـــب شـــــركة إي أو إن هويـــــت بنســـــبة  AAمـــــن الفئـــــة 
 كــانون األول/ ٣١٪ فــي ٢٥المــردود حســب البورصــة السويســرية بنســبة 

  ٪.٠,١. ويقّرب معدل الخصم الناتج إلى أقرب نسبة ٢٠١٣ديسمبر 
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      معدل التضخم العام السنوي
(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة

  المتراكمة):
معـدل التضـخم بنسـبة ٪. ويسـتند إلـى ٢,٢يبلغ معدل التضخم المسـتخدم   

 ٪ لسويسـرا١,٣التضـخم بنسـبة معدل ٪ للواليات المتحدة األمريكية و ٢,٥
ويقــّرب معــدل التضــخم علــى التــوالي.  ٪٢٥و ٪٧٥نســبتي  بــالترجيح بــين

  ٪.٠,١الناتج إلى أقرب نسبة 
 ٪ لبلــدان أخـــرى.٢,٥٪ لألمــريكتين و٢,٥٪ ألوروبـــا و١,٦قيمــة المعــدل     :للموظفينالتأمين الصحي 

ة عـن لمـدة عشـر سـنوات الصـادر  Q4 2013ويستند المعدل إلى التنبـؤات 
والخاصــــــة باالفتراضــــــات المتعلقــــــة باألســــــواق  شــــــركة إي أو إن هويــــــت

) ٪١,٣الرأســمالية العالميــة. ومعــدل أوروبــا هــو متوســط معــدل سويســرا (
 ٪.٠,١أقــرب نســبة إلـى  قــّرب) الم٪١,٨ومعـدل بــاقي البلـدان األوروبيــة (

الصــــندوق أمــــا معــــدل األمــــريكتين والبلــــدان األخــــرى فيســــتند إلــــى تقيــــيم 
كــــانون  ٣١فـــي  للمعاشــــات التقاعديـــة لمــــوظفي األمـــم المتحــــدة المشـــترك

  .٢٠١١األول/ ديسمبر 
معـدل التضـخم بنسـبة ٪. ويسـتند إلـى ٢,٢يبلغ معدل التضخم المسـتخدم     الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

 ٪ لسويسـرا١,٣معدل التضـخم بنسـبة ٪ للواليات المتحدة األمريكية و ٢,٥
ويقــّرب معــدل التضــخم علــى التــوالي.  ٪٢٥و ٪٧٥نســبتي  بــالترجيح بــين

  ٪.٠,١الناتج إلى أقرب نسبة 
      

      جدول المرتبات السنوي
٪ فــي ٠,٥التضــخم العــام إضــافة إلــى الزيــادة المرتبطــة باإلنتاجيــة بنســبة     جميع الخطط:

الســـــنة وٕالـــــى الزيـــــادة المتصـــــلة بالجـــــدارة. وتحـــــدد قـــــيم الزيـــــادة المرتبطـــــة 
بمــا يســاوي قــيم الزيــادة المنبثقــة عــن تقيــيم الصــندوق باإلنتاجيــة والجــدارة 

كــــانون  ٣١المشـــترك للمعاشــــات التقاعديـــة لمــــوظفي األمـــم المتحــــدة فـــي 
  .٢٠١١ديسمبر  األول/

      
  التجمعات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باستثناء تكاليف المطالبات

مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة (غيــــــر اإلجــــــازات 
  المتراكمة):

  ال تنطبق  

باالســتناد إلــى مــا يلــي: التجمــع األوروبــي المؤلــف مــن المكتــب اإلقليمــي     :للموظفينالتأمين الصحي 
ألوروبـــا والمقـــر الرئيســـي والمركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي والوكالـــة 
الدولية لبحوث السرطان وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة األيـدز 

كتب اإلقليمي لألمريكتين بالنسـبة إلـى والمرفق الدولي لشراء األدوية؛ والم
منطقــة األمــريكتين؛ وتجمــع البلــدان األخــرى المؤلــف مــن اإلقلــيم األفريقــي 
وٕاقليم شرق المتوسط والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب وٕاقلـيم 

  جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
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  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن
(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة

  المتراكمة):
تحسـب باســتخدام طريقـة تقــدير المبـالغ المســتحقة المتوقعـة حســب الوحــدة   

القائمـــة علـــى خـــدمات موزعـــة بالتناســـب وفتـــرة محتســـبة منـــذ "تـــاريخ بـــدء 
  ريخ انتهاء الخدمة.الخدمة" حتى تا

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

      
  منحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء الخدمة والمنحة في حالة الوفاة

(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة
  المتراكمة):

متوقعــة حســب الوحــدة بــالتوزيع تســتخدم طريقــة تقــدير المبــالغ المســتحقة ال  
  التناسبي لمعدل االستحقاق.

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

      
      اإلجازة المتراكمة

(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة
  المتراكمة):

ي كمـا لـو أن تحسب قيمة الخصوم على أساس اإلخالء من االلتزامات أ  
  جميع الموظفين أنهوا الخدمة على الفور.

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

      
  على اتفاق متبادل إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة وٕانهاء الخدمة بناءً 

(غيــــــر اإلجــــــازات  مــــــدفوعات نهايــــــة الخدمــــــة
  المتراكمة):

ـــة الخدمـــة بموجـــب تع   تبـــر هـــذه االســـتحقاقات فـــي عـــداد اســـتحقاقات نهاي
  من المعايير المحاسبية الدولية وتستبعد بالتالي من التقييم. ٢٥المعيار 

  ال ينطبق    :للموظفينالتأمين الصحي 
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  
  المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 

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

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

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

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

فــي الوقــت الحــالي) وفــي أي حصــة لمســاهمتها فــي أي مــدفوعات لســد العجــز االكتــواري عمــًال  ٪١٥,٨األعضــاء 
ة إال إذا طبقـت الجمعيـة مـن الئحـة الصـندوق. وال تصـبح هـذه المـدفوعات الخاصـة بسـد العجـز مسـتحق ٢٦بالمادة 
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بعــد تحديــد ضــرورة أداء مــدفوعات لســد العجــز اســتنادًا إلــى تقيــيم الكفايــة  ٢٦ العامــة لألمــم المتحــدة أحكــام المــادة
االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم. وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد ذلك العجز بدفع 

  تراكات التي سددتها كل واحدة منها خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.مبلغ يتناسب مع مجموع االش
  
 ٪١,٨٧عـن عجـز اكتـواري بنسـبة  ٢٠١١ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١أجـري فـي الـذي كشف التقييم االكتـواري قد و 

ي أن معــدل ) مــن األجــور الداخلــة فــي حســاب المعاشــات التقاعديــة ممــا يعنــ٢٠٠٩فــي تقيــيم ســنة  ٪٠,٣٨(مقابــل 
مــن األجــور  ٪٢٥,٥٧كــان  ٢٠١١ديســمبر  كــانون األول/ ٣١االشــتراكات النظــري المطلــوب لتحقيــق التــوازن فــي 

. وقد نجم العجز االكتـواري ٪٢٣,٧الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية مقارنة بمعدل االشتراكات الفعلي البالغ 
القـــادم فـــي  التقيـــيم االكتـــواريوســـيجرى  الســـنوات األخيـــرة.أساســـًا عـــن تجربـــة االســـتثمار دون المســـتوى المتوقـــع فـــي 

  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  

للمعاشــات  تعــديلاالكتواريــة علــى فــرض عــدم وجــود أي وبلغــت النســبة الممولــة لألصــول االكتواريــة إلــى الخصــوم 
). ٢٠٠٩ســـنة  فـــي تقيـــيم ٪١٤٠(مقابـــل  ٢٠١١ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١فـــي  ٪١٣٠التقاعديـــة فـــي المســـتقبل 
المعاشـــات  عـــديل) عنـــدما أخـــذ النظـــام الحـــالي لت٢٠٠٩فـــي تقيـــيم ســـنة  ٪٩١(مقابـــل  ٪٨٦وكانـــت النســـبة الممولـــة 
  التقاعدية في الحسبان.

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

من الئحـة الصـندوق إذ تجـاوزت  ٢٦ ء مدفوعات لسد العجز بموجب المادةألدا ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١
القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق. وفضًال عن ذلك، فاقت القيمـة 

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

  
الحظ مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة في التقريـر ، ٢٠١٢في تموز/ يوليو و 

 ١حدة) والمقدم لتنظر فيه الجمعية العامة لألمم المت٢٠١٢يوليو  تموز/ ١١-٣الخاص بدورته التاسعة والخمسين (
عامـًا أمـر يتوقـع أن يخفـض تخفيضـًا شـديدًا  ٦٥أن رفع السن العادية للتقاعـد للمشـتركين الجـدد فـي الصـندوق إلـى 

فــي كـــانون األول/ ديســـمبر . و ٪١,٨٧قيمــة العجـــز ويحتمــل أن يغطـــي نصـــف قيمــة العجـــز الحــالي البالغـــة نســـبته 
لمجلـس علـى التـوالي  ٦٧/٢٥٧وقرارهـا  ٦٧/٢٤٠أذنت الجمعية العامة في قرارهـا ، ٢٠١٣ونيسان/ أبريل  ٢٠١٢

عامـًا للمشـتركين الجـدد فـي الصـندوق  ٦٥السن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى و الصندوق برفع السن العادية للتقاعد 
. واعتمــدت الجمعيــة العامــة هــذا التعــديل المــدخل ٢٠١٤ينــاير  كــانون الثــاني/ ١مــع ســريان ذلــك فــي موعــد أقصــاه 

رفـع السـن العاديـة للتقاعـد وسيجسَّـد  ٢٠١٣.٢فـي كـانون األول/ ديسـمبر لمعاشـات التقاعديـة الئحة صندوق اعلى 
  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١للصندوق في  التقييم االكتواري في
  

ماليـين دوالر  ٢٠٦(مقابـل  ٢٠١٣ماليين دوالر أمريكي خالل عـام  ٢٠٥وبلغت قيمة االشتراكات المدفوعة للصندوق 
  ماليين دوالر أمريكي. ٢٠٥فتبلغ قيمتها  ٢٠١٤). أما االشتراكات المتوقعة المستحقة في عام ٢٠١٢ام أمريكي في ع

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

عـن اسـتثماراته تنشـر علـى شـبكة مراجعة الحسابات إلى مجلس الصندوق سنويًا. ويصدر الصندوق تقـارير فصـلية 
  ٣اإلنترنت.

                                    
  ).A/67/9(الوثيقة  ٩الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم    ١
  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٨/٢٤٧ر القرار انظ   ٢
 آذار/ ٢٦(تــم االطــالع فــي  /http://www.unjspf.org/UNJSPF_Webالتقــارير متاحــة علــى العنــوان اإللكترونــي التــالي:    ٣

  ).٢٠١٤ مارس
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  اإليرادات المؤجلة  ١٤-٤
  

أو فـي األعـوام  ٢٠١٣تمثل اإليرادات المؤجلة المتصلة بالمساهمات الطوعية اتفاقات لعدة سـنوات مبرمـة فـي عـام 
إيـرادات مؤجلـة  غير أن تقييد إيراداتها أّجل إلى فترات مالية الحقة. وينقسم رصيد المساهمات الطوعية إلىالسابقة 

  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 لمشـتريات المسـتردة القيمـة معـامالت قائمـة الخدمات لألطراف التي تطلبها في نهاية السنة. ونظـرًا إلـى كـون ا

التبادل، تسجل اإليرادات على أساس استحقاقها. ومجمـوع اإليـرادات المؤجلـة الخاصـة بالمشـتريات المسـتردة القيمـة 
  هو مجموع جار.

  
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  
  ٢٣٩ ١٦١ ٤١٥  ٢٧٩ ٨٣٣ ١٩٠  المساهمات الطوعية

  ٧٧ ٨٧٣ ٢٩٥  ٦٢ ٥٨٠ ٥٧٧  القيمة المستردة المشتريات
  ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  مجموع اإليرادات المؤجلة الجارية

  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  المساهمات الطوعية
  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  مجموع اإليرادات المؤجلة غير الجارية

  ٥٢٧ ٣١١ ٨٤٦  ٦٨٨ ٩٢٦ ٢٤٤  مجموع اإليرادات المؤجلة
  
  الخصوم المتداولة األخرى  ١٥-٤
  

 ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٥٩,٥بلــغ مجمــوع رصــيد الخصــوم المتداولــة األخــرى 
ويتألف أكبر عنصـر مـن هـذا الرصـيد . )٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٤١,٤ (مقابل

مليـــون دوالر أمريكـــي. وٕاضـــافة إلـــى هـــذه  ٤٤,٩التـــي يبلـــغ مجموعهـــا يـــة الســـنة فـــي نهامـــن مختلـــف االســـتحقاقات 
المبلّـغ عـن خـص رصـيد األمـوال يمـا يالمبالغ المستردة المسـتحقة الـدفع ف االستحقاقات، ُسّجلت استحقاقات من أجل

علــى النحــو  بخصــوم مختلفــة قصــيرة األجــلأخــرى وتتعلــق مبــالغ  للجهــات المســاهمة بعــد تنفيــذ البــرامج. اســتحقاقها
  المفصل أدناه.

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  ١٥ ٩٨٣ ٤٥٥  ٣٨ ٦٥٩ ٢٢٥  استحقاقات السلع والخدمات غير الواردة في فواتير
  ٣ ٩٠١ ٨٩٠  ٣ ٤٨٧ ٣١٧  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة

  ١ ٧٤٢ ٨٠٦  ٢ ٦٨٦ ٩٤٣  الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين
  ٥ ١١١ ٢٨٢  ٢ ٤٤١ ٩٠٣  المبالغ المستردة المستحقة الدفعاستحقاقات 

  ٢ ٤٨٧ ٣٠٥  ٢٨٠ ٢٣٢  المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع
  ٣ ٧٦١ ٠١٨  ١ ٦٩٣ ٨٠٩  مبالغ التأمين المستحقة الدفع

  ٣ ٥٦٧ ٧٧٤  ٣ ٥٣١ ٥٥٨  المؤسسات
  ٤ ٨٨٦ ٧١١  ٦ ٦٨٦ ٥٢٢  خرىاألخصوم ال

  ٤١ ٤٤٢ ٢٤١  ٥٩ ٤٦٧ ٥٠٩  لة األخرىمجموع الخصوم المتداو 
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ويتصــل رصــيد المؤسســات بــأموال تحــتفظ بهــا المنظمــة فــي صــناديق اســتئمانية وتكــون مســؤولة عــن إدارتهــا الماليــة 
  كما يلي: ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١والتنظيمية. وكانت المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في 

  
 يم شرق المتوسطجائزة بحوث متالزمة داون في إقل 
 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة 
 جائزة الدكتور كومالن أ. أ. كوينوم 
 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة 
 منحة مؤسسة جاك باريزو 
 جائزة مؤسسة ليون برنارد 
 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية 
 ـــــيم جـــــائزة دولـــــة الكويـــــت لمكافحـــــة الســـــرطان وأمـــــراض القلـــــب وا ألوعيـــــة الدمويـــــة والســـــكري فـــــي إقل

 المتوسط شرق
 جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة 
 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  

  
  الخصوم المشتركة بين الكيانات  ١٦-٤
  

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

  لكل كيان.
  

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٣ديسمبر 

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  ٢٠٧ ٩٠٣ ٠٤٥  ٣٧ ١٥٩ ٥٩٢  التأمين الصحي للموظفين
  ١٦ ٥٦١ ٢٨٠  ٢١ ١٧٣ ٥٢٨  إللكترونيالمركز الدولي للحساب ا

  ٥٥٣ ٨٠٥ ٣٨٧  ٧٠٧ ٠٦٩ ٩٦٧  المرفق الدولي لشراء األدوية
  ٧ ٠١٨ ٩٢٥  ٥ ٢٣٠ ٨٢٨  البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب

الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك 
  ٢٠٤ ٥٢١ ٥٠١  ٢١١ ٠٦٦ ٤٠٤  لمكافحة األيدز

  ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  تركة بين الكياناتمجموع الخصوم المش
  
  (إعادة بيان) االقتراض الطويل األجل  ١٧-٤
  

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

مليون فرنك سويسري. ووافق االتحاد السويسري على مـنح  ٣٣فرنك سويسري وتساوي حصة المنظمة المقدرة منها 
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مليــون فرنــك سويســري وقيمــة نصــيب المنظمــة منــه  ٥٩‚٨قــرض بــال فائــدة للمنظمــة والبرنــامج المــذكور تبلــغ قيمتــه 
علــى اســتخدام صــندوق فــي القــرارين المــذكورين أعــاله الصــحة أيضــًا مليــون فرنــك سويســري. ووافقــت جمعيــة  ٢٩‚٩

سنة من القرض المذكور الذي يقدمه االتحاد السويسري اعتبارًا  ٥٠العقارات لتسديد حصة المنظمة على مدى فترة 
  من السنة األولى الستكمال المبنى.

  
ـــــه المســـــتحق القـــــرض رصـــــيد و  ـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي  ٢٢,٨مليـــــون دوالر أمريكـــــي ( ١٩,٨الـــــذي تبلـــــغ قيمت ملي

(ســعر الفائــدة المعمــول بــه بــين  ٪١,٩٧) مبــّين بتكلفــة االســتهالك باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي البــالغ ٢٠١٢ عــام
  سنة). ٣٠مصارف لندن (الليبور) بالفرنك السويسري لمدة 
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  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥
  

  اإليرادات  ١-٥
  المقدرة اشتراكات الدول األعضاء

  
لفـتح أبـواب االعتمـاد للفتـرة الماليـة  قرارهـا ٢٠١١مـايو  أيـار/اعتمدت جمعية الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتون فـي 

مليــون دوالر أمريكــي. وقــررت أيضــًا ضــمن القــرار  ٣٩٥٩ورحبــت فيــه بميزانيــة فعليــة مجموعهــا  ٢٠١٣١-٢٠١٢
-٢٠١٢مليون دوالر أمريكي للفترة المالية  ٩٤٩ألعضاء نفسه أن يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول ا

وأدرج فــي االشــتراكات المقــدرة علــى  ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي إيــرادات ســنة  ٤٧٥. وقّيــد مبلــغ قيمتــه ٢٠١٣
. ٢٠١٣ماليـين دوالر أمريكـي إلـى صـندوق معادلـة الضـرائب فـي عـام  ١٠,٢وحـّول مبلـغ قـدره  ٢.الدول األعضاء

  .٢٠١٣في عام  العقارات صندوق إلىن دوالر أمريكي ييمال ١٠ل مبلغ قيمته حوّ  ٣-٦٤ع  ص  جر وعمًال بالقرا
  
  في تحصيلها في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك نخفاضاال 
  

غيـر  أمـراً فـي تحصـيلها حسـابات مدينـة يعتبـر تحصـيلها  تمثل االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشـكوك
وقــــد بلغــــت قيمــــة االنخفــــاض فــــي لنســــبة إلــــى المســــاهمات الطوعيــــة واالشــــتراكات المقــــدرة علــــى الســــواء. مؤكــــد با

(مقابــل  ٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  فــي تحصــيلها االعتمــادات المخصصــة للحســابات المدينــة المشــكوك
(الرجــــوع إلـــــى ) ٢٠١٢كــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١فـــــي  ماليـــــين دوالر أمريكــــي ٣,٣الزيــــادة التــــي بلغـــــت قيمتهــــا 

  ).٣-٤المالحظة 
  

  المساهمات الطوعية
  

عــــام  مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي ١٦٣٧(مقابــــل مليــــون دوالر أمريكــــي  ٢٠١٧بلــــغ مجمــــوع المســــاهمات الطوعيــــة 
والمؤسسـات الدوليـة . وتمثل هذه المسـاهمات إيـرادات مقيـدة محصـلة مـن الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة )٢٠١٢

ويتصــل جــزء كبيــر مــن اإليــرادات المبّلــغ عنهــا فــي  ٣تابعــة لألمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص.والمنظمــات األخــرى ال
  باتفاقات يتواصل تنفيذها في السنوات المقبلة. ٢٠١٣ عام
  

 مليـــون دوالر أمريكـــي هـــو مجمـــوع محـــدد بعـــد اقتطـــاع ٢٠١٧ومجمـــوع المســـاهمات الطوعيـــة المبلّـــغ عنـــه بقيمـــة 
والتخفيضـــات فـــي ) ٢( ؛مليـــون دوالر أمريكـــي ١٤,٢للجهـــات المســـاهمة وقيمتهـــا المبـــالغ المســـتردة المســـتحقة  )١(

اإليــرادات المقيــدة فــي الســنوات الســابقة نتيجــة لظهــور بينــات خــالل الســنة الجاريــة تــدل علــى عــدم تحصــيل المبــالغ 
لمؤجلـــة ) ومـــا نجـــم عـــن تعـــديل شـــروط الـــدفع مـــن زيـــادة فـــي اإليـــرادات ا٣؛ (دوالر أمريكـــي يـــينمال ١٠,٨وقيمتهـــا 

ماليـــين دوالر  ٥,١وانخفـــاض فـــي اإليـــرادات الجاريـــة بالنســـبة إلـــى اإليـــرادات المقيـــدة فـــي الســـنوات الســـابقة وقيمتـــه 
  أمريكي.

  
  
  

                                    
  .٣-٦٤ع  ص  جالقرار     ١
 لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة. ٦٧/٤٤انظر الوثيقة ج    ٢

الرجــوع إلــى ملحــق التقريــر المــالي لالطــالع علــى التفاصــيل حســب الصــندوق وحســب الجهــة المســاهمة. وهــذا الملحــق     ٣
 ./http://www.who.int/about/resources_planning/enمتاح على العنوان اإللكتروني التالي: 
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  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  

 ٢٠١٣تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية من الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات المسـاهمة. وقـد تلقـت خـالل عـام 
مليـــون دوالر  ٦٦,٥(مقابـــل  مليـــون دوالر أمريكـــي ٤٣,٨ مســـاهمات عينيـــة ومســـاهمات فـــي شـــكل خـــدمات قيمتهـــا

  ١.)٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  أمريكي
  
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  
  ٥١ ١٣٣ ٤٨٠  ٢٨ ٥٨٢ ٨٢٦  المساهمات الطوعية العينية

  ١٥ ٣٣٤ ٩٥٩  ١٥ ٢٤٥ ١١٨  ة في شكل خدماتالمساهمات الطوعي
  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤  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 ٣٤,٤ والخاصـــة بالمشـــتريات المســـتردة القيمـــة ٢٠١٣قيـــدة لعـــام اإليـــرادات والمصـــروفات الم
المبـالغ المسـتردة المسـتحقة  بعد اقتطـاع) ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  مليون دوالر أمريكي ٦٢,٥ (مقابل

بة إلــى المشــتريات مليــون دوالر أمريكــي. وتســجل األمــوال المحصــلة مقــدمًا بالنســ ٠,٦للجهــات المســاهمة وقيمتهــا 
المســتردة القيمــة كــإيرادات مؤجلــة. وتشــكل اإليــرادات والمصــروفات المتصــلة بالمشــتريات المســتردة القيمــة جــزءًا مــن 

  صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية البرمجية.
  

  إيرادات التشغيل األخرى
  

مليـون دوالر أمريكـي  ١٤(مقابـل  ٢٠١٣في عـام يكي مليون دوالر أمر  ٢٦,٥بلغ مجموع إيرادات التشغيل األخرى 
مـن استضـافة كيانـات أخـرى  ةحّصـلالم رسـومال). ويمثل هذا المجموع أساسًا ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 

ـــدولي للحســـاب  ـــدولي لشـــراء األدويـــة والمركـــز ال مثـــل برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة األيـــدز والمرفـــق ال
رنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب. وشملت مصادر اإليرادات األخرى أيضـًا بيـع المنشـورات اإللكتروني والب

  وٕاتاوات حقوق الملكية.
   

                                    
الـوارد فـي ملحـق التقريـر المـالي لالطـالع علـى تفاصـيل المسـاهمات العينيـة والمسـاهمات  ٥الرجوع إلى الجـدول البيـاني    ١

  في شكل خدمات.
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  اإليرادات المالية
  

  :ما يلي اإليرادات الماليةتشمل 
  
ديسمبر  كانون األول/ ٣١  

٢٠١٣  
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  
  ١٩ ٠١٣ ٦٧٤  ١٠ ١١٩ ٤٠٧  إيرادات االستثمار

 صـــــــافي المكاســـــــب المحققـــــــة نتيجـــــــة لصـــــــرف العمـــــــالت
  -  ٣ ٢٩٥ ٢١١  بيان الميزانيةفي  مخاطرالللتحوط من األجنبية    

 صـــــــافي المكاســـــــب المحققـــــــة نتيجـــــــة لصـــــــرف العمـــــــالت 
ــــــة     ــــــي  مخــــــاطرالللتحــــــوط مــــــن األجنبي  المعــــــامالت وف
  واألرصدة المصرفية   

١ ٨٠٩ ٦٨١  ٥ ٥٢٩ ٧٣٥  

 محققـــة نتيجـــة لصـــرف العمـــالت صـــافي المكاســـب غيـــر ال
  مخاطرالللتحوط من األجنبية    

-  ١٠ ٣٦٤ ٩٦٧  

 صـــافي المكاســـب غيـــر المحققـــة نتيجـــة لصـــرف العمـــالت 
  بيان الميزانيةاألجنبية في عملية إعادة تقييم    

١٥ ٥٢٤ ٧٩٦  ٢ ٩٦٩ ١٢٨  

 المكاســـــــب االكتواريـــــــة نتيجـــــــة إلعـــــــادة التقيـــــــيم المتصـــــــلة 
  ة الخدمةمدفوعات نهاي قبصندو    

٧ ٣٥٠ ٧٤٣  ٦ ٥٠٧ ٤٩٩  

  ٥٤ ٠٦٣ ٨٦١  ٢٨ ٤٢٠ ٩٨٠  (المنظمة وكيانات أخرى) مجموع اإليرادات المالية
ـــــرادات االســـــتثمار والمكاســـــب والخســـــائر الناتجـــــة عـــــن   إي

  )١٠ ٩٤٧ ٨١٦(  )١١ ٥٥٤ ٣٨٣(  العمالت األجنبية الموزعة على كيانات أخرى فصر    
  ٤٣ ١١٦ ٠٤٥  ١٦ ٨٦٦ ٥٩٧  للمنظمة ةالماليمجموع اإليرادات 

  
  المصروفات  ٢- ٥
  

  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  
المـوظفين العـاملين فـي جميـع المواقـع وتشـمل الرسـوم تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين مجموع تكاليف  جسدت

تحقاقات (مثــل المقتطعــة مــن النفقــات الخاصــة بالمرتــب األساســي وتســوية مقــر العمــل وأي أنــواع أخــرى مــن االســ
المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين) التي تدفعها المنظمة. كمـا تشـمل تكـاليف المـوظفين حركـة الخصـوم االكتواريـة 

  المقيدة في بيان األداء المالي. للموظفينللتأمين الصحي 
  

  اإلمدادات والمواد الطبية
  

يـة التـي تشـتريها المنظمـة وتوزعهـا مـن أجـل أنشـطة تتعلق غالبيـة رصـيد اإلمـدادات والمـواد الطبيـة باإلمـدادات الطب
مليــون دوالر أمريكــي  ٢٥ البـرامج. وتشــمل تكـاليف اإلمــدادات والمـواد الطبيــة المصـروفات العينيــة التـي تبلــغ قيمتهـا

والمصــــروفات المتصــــلة بالمشــــتريات  )٢٠١٢كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١فــــي  مليــــون دوالر أمريكــــي ٣١ (مقابــــل
كـانون األول/  ٣١فـي  مليـون دوالر أمريكـي ٥٨ (مقابـل مليون دوالر أمريكـي ٣٤ التي تبلغ قيمتهاالمستردة القيمة 

  .)٢٠١٢ديسمبر 
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  الخدمات التعاقدية
  

تمثـــل تكـــاليف الخـــدمات التعاقديـــة المصـــروفات الخاصـــة بمقـــدمي الخـــدمات. وتتكـــون أساســـًا مـــن المبـــالغ المدفوعـــة 
لخدمة لاتفاقات أو  على اتفاقات ألداء العمل أو عقود استشارية ءً مة بنالألفراد لالضطالع بأنشطة نيابة عن المنظ

الخاصة. وتعتبر أنشطة البحوث الطبية وتكاليف المـنح الدراسـية والمصـروفات األمنيـة أيضـًا فـي عـداد مصـروفات 
أنشـطة أضيف حساب جديد في ظل الخدمات التعاقدية لتسجل عليه تكـاليف  ٢٠١٣وفي عام  .الخدمات التعاقدية

مليــون  ٧٣التنفيــذ المباشــر (مثــل حمــالت التمنيــع التــي تــديرها المنظمــة). وبلغــت تكــاليف أنشــطة التنفيــذ المباشــر 
. وقــد كانــت هــذه التكــاليف تســجل فــي حســاب التحــويالت والمــنح للجهــات النظيــرة ٢٠١٣دوالر أمريكــي فــي عــام 

  ومصروفات التشغيل العامة في السنوات السابقة.
  

  المنح للجهات النظيرةالتحويالت و 
  

تتصــل التحــويالت والمــنح للجهــات النظيــرة بعقــود غيــر تبادليــة تبــرم مــع الجهــات النظيــرة الوطنيــة (وزارات الصــحة 
 ألداء أنشــطة تتمشــى مــع الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة.ووكــاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة أساســًا) 

سم "التعاون المالي المباشر". وتحتسـب نفقـة األمـوال عنـد تحويـل األمـوال إلـى ويشار إلى هذه المصروفات أيضًا با
أن تفيــــد بالمعلومــــات عــــن اســــتخدام األمــــوال لضــــمان  الجهــــات النظيــــرة الوطنيــــةويتعــــين علــــى . الشــــريك المتعاقــــد

نـــع تمتوقـــد  اســـتخدامها وفقـــًا لمتطلبـــات االتفـــاق ويمكـــن إجـــراء عمليـــات رصـــد مـــوقعي وفحـــص عشـــوائي لألنشـــطة.
المنظمة عن توفير المزيـد مـن التمويـل للمسـتفيدين مـن التحـويالت والمـنح علـى أسـاس تقيـيم للمخـاطر أو فـي حـال 

  عدم الوفاء بمتطلبات االتفاق.
  

  السفر
  

تندرج تكاليف السفر التي تدفعها المنظمة للمشاركين فـي االجتماعـات مـن المـوظفين وغيـر المـوظفين فـي المنظمـة 
الســفر. وتشــمل مصــروفات الســفر  مصــروفاتيين وممثلــي الــدول األعضــاء فــي رصــيد مجمــوع وللخبــراء االستشــار 

تكاليف السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي وسائر التكاليف المتصلة بالسفر. وهذا المبلغ ال يشمل تكاليف السفر 
  .وغيرهم من العاملين نالنظامي في إطار إجازة زيارة الوطن والمنح الدراسية المحسوبة في تكاليف الموظفي

  
  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

  
تحتســب كامــل  ،مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ١٧المعيــار بموجــب حكــام االنتقاليــة األإذ آثــرت المنظمــة تطبيــق 

  .ي التي تملكهامباناألراضي والعند تسلمها ما عدا في الوقت الحالي تكاليف المعدات والمركبات واألثاث 
  

  ك األصول غير الملموسةاستهالك األصول المادية واستهال 
  

تنجم مصـروفات اسـتهالك األصـول الماديـة عـن التوزيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات 
. أمـا مصـروفات ٢٠١٣فـي عـام  على مـدى عمرهـا اإلنتـاجي. ويتصـل اسـتهالك األصـول الماديـة بمبـاني المنظمـة
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زيـع المنهجـي لمبـالغ اسـتهالك األصـول غيـر الملموسـة علـى مـدى استهالك األصول غير الملموسة فتنجم عـن التو 
  عمرها اإلنتاجي.

  
  التكاليف المالية

  
  ما يلي: التكاليف الماليةتشمل 

  
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

  (إعادة بيان) ٢٠١٢
  ٢ ٢٤٢ ٢٥٨  ٢ ٧٠٨ ٤٢٠  الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات

  ٩٧٩ ١٢٧  -  ي الخسائر المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبيةصاف
 المحققــة نتيجــة لصــرف العمــالت األجنبيــةغيــر صــافي الخســائر 

 للتحـــوط مـــن مخـــاطرو  بيـــان الميزانيـــةفـــي عمليـــة إعـــادة تقيـــيم 
  ٨٦٩ ٨٥١  ٣ ٥٥٨ ٦١٣  اإلنفاق

نهايــة  تكلفـة الفائــدة االكتواريــة المرتبطــة بتقيـيم صــندوق مــدفوعات
  ٢ ٦٣٢ ١٩٠  ٢ ٧٥٩ ٤٦٩  ةالخدم

  ٦ ٧٢٣ ٤٢٦  ٩ ٠٢٦ ٥٠٢  مجموع التكاليف المالية
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  األسهم معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي األصول/  -٦
  
  الميزانية العادية –الدول األعضاء   ١-٦
  

يـل إلـى التحو مـن االشـتراكات المقـدرة إلـى جانـب  واإليـراداتتتضمن هذه المالحظـة معلومـات مفصـلة عـن التمويـل 
وتبــرز حالــة الصــناديق ). ٣-٦٤ع  ص  ج(عمــًال بــالقرار  ٢٠١٣معادلــة الضــرائب الــذي أجــري خــالل عــام  صــندوق

  العجز في الميزانية العادية للدول األعضاء. المتاحة صافي الفائض/
  
صندوق اشتراكات   

الدول األعضاء 
  المقدرة

صندوق الدخل غير 
المقدر المتأتي من 
  الدول األعضاء

عادلة صندوق م
  الضرائب

صندوق رأس 
  المجموع  المال العامل

  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  )١٢ ٤١٨ ٠٤٤(  ١٠ ٣٢١ ٥١١  ٥٥ ٢١٨ ٢٦٥  ٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١الرصيد في 

            اإليرادات والمصروفات البرمجية

  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  -  -  -  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  ة لصندوق المخصص االعتمادات
  )١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(  -  -  -  )١٠ ٠٠٠ ٠٠٠(  العقارات   

  -  -  ١٠ ١٨٩ ١٥٠  -  )١٠ ١٨٩ ١٥٠(  المبالغ المسددة لمعادلة الضرائب

  ٤٦٤ ٦٤٠ ٥١٥  -  ١٠ ١٨٩ ١٥٠  -  ٤٥٤ ٤٥١ ٣٦٥  الميزانية البرمجية الفعلية

  )٤٥٤ ٦٤٧ ٢٩٠(  -  -  -  )٤٥٤ ٦٤٧ ٢٩٠(  المصروفات البرمجية 

   لرد قيمة الضرائبالمبالغ المسددة 
  )١١ ٤٢٣ ٦٢٨(  -  )١١ ٤٢٣ ٦٢٨(  -  -  المفروضة على الموظفين    

  في االعتمادات المخصصة  نخفاضاال
  ١ ٦٦٦ ١٥٦  -  -  -  ١ ٦٦٦ ١٥٦  تحصيلها في مشكوكللحسابات المدينة ال  

  ٤٦٢ ٨٧٤  -  -  ٤٦٢ ٨٧٤  -  الفوائد

  ٣ ٨٧٥ ٦٠١  -  -  ٣ ٨٧٥ ٦٠١  -  اإليرادات المتنوعة

  ٤ ٥٧٤ ٢٢٨  -  )١ ٢٣٤ ٤٧٨(  ٤ ٣٣٨ ٤٧٥  ١ ٤٧٠ ٢٣١  الفائض/ (العجز) مجموع

  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  )١٣ ٦٥٢ ٥٢٢(  ١٤ ٦٥٩ ٩٨٦  ٥٦ ٦٨٨ ٤٩٦  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 
  

أن يظـل صـندوق رأس المـال العامـل عنـد مسـتواه الـراهن وهـو  ٣-٦٤ع  ص  جوقد قررت جمعية الصـحة فـي قرارهـا 
  ليون دوالر أمريكي.م ٣١
  
  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات  ٢-٦
  

أنشئ هذا الصندوق لدعم تكاليف الخدمات التي تمّول من مصادر أخرى غير ميزانية االشتراكات المقدرة (أي مـن 
  المساهمات الطوعية).

  
  وتقّيد في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية:

  
 ١٧-٣٤ع  ص  جن المصــادر الطوعيــة لتمويــل تكــاليف دعــم البــرامج بموجــب القــرار المبــالغ الــواردة مــ 

 والمحسوبة بتطبيق نسبة مئوية ثابتة على مجموع المصروفات؛
 اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى؛ 
  ١٢٢/٣ت  مالفوائد المحصلة من الصناديق الطوعية حسب الوثيقة.  
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  لصندوق.وترد فيما يلي تسوية رصيد ا
  
 كانون األول/ ٣١  

  ٢٠١٣ديسمبر 
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
  ١١١ ١٨٣ ٩٨١  ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
      اإليرادات

  ١١١ ٣٤٧ ٧٨٦  ١٣٥ ١٧٤ ١٥٤  تكاليف دعم البرامج
  ٦ ٨٧٢ ٩٩٧  ١٠ ٠٩٣ ٢٦٠  الفوائد

  ٤ ٨١٤ ٥٣٨  ٨ ٦٧٧ ٥٠٨  رىاتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخ
  ٢ ١٥٤ ٤٣٣  ١ ٣٤٤ ٤٣٤  سداد السلف (المالحظة أ)

  ١٢٥ ١٨٩ ٧٥٤  ١٥٥ ٢٨٩ ٣٥٦  اإليراداتمجموع 

      المصروفات
  ٥٩ ٢٤٥ ١٤٤  ٧٤ ٨٤٩ ١١٤  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٣٢٢ ١٠٢  ٧٧٧ ٥٥٥  اإلمدادات والمواد الطبية
  ١٠ ٠٠٧ ٣٠٧  ١٢ ١٥٢ ٨٨٢  الخدمات التعاقدية

  ٢١ ٢٥٣  ٥٠٦ ٢٧٣  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ٢ ٥٧١ ٤٦٨  ٣ ٤٥٨ ٩٨٣  السفر

  ٨ ٢٨٧ ٧١٤  ١٥ ٤٣٨ ٦٨٨  مصروفات التشغيل العامة
  ٢ ١٤٤ ٠٦٤  ٣ ٧٤٨ ٧٩٠  المعدات والمركبات واألثاث 

  ٨٢ ٥٩٩ ٠٥٢  ١١٠ ٩٣٢ ٢٨٥  مجموع المصروفات

      يطرح منه:
  صة للحسابات المدينة الزيادة في االعتمادات المخص

  المساهمات الطوعية  –تحصيلها  في مشكوكال   
  ب)  (المالحظة   

٨٩٢ ٠٨٠  ٦٦١ ١٤٥  

  ٢ ٧٥٥ ٧٧٢  -  خرىاألمصروفات ال
  ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  ١٩٣ ٨٢٢ ٧٥٧  ديسمبر كانون األول/ ٣١الرصيد في 

  
  وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي.
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  المكتب الرئيسيالمصروفات حسب 
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٣ديسمبر 
ديسمبر  كانون األول/ ٣١

٢٠١٢  
  ٣٦ ٢٢٠ ١٥٠  ٤٧ ٥٢٧ ١٠٢  األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم

  ١٨ ٥٢٤ ٠٢٦  ١٦ ٣٦٨ ٧٠٣  فريقياأل اإلقليميالمكتب 
  ٣ ٤٦٠ ١٥٤  ٤ ٢٧٩ ٤٣٤  نيألمريكتل اإلقليميالمكتب 
  ٧ ٣٩٨ ٦١٣  ١١ ٨١٧ ١٩٦  شرق المتوسطل اإلقليميالمكتب 
  ٨ ٣٩٨ ٣٣٧  ٩ ٨٢١ ٩٨٧  وروبااإلقليمي ألالمكتب 
  ٤ ٩٨٦ ٢٩٢  ١٠ ١٠٢ ٩٤٠  جنوب شرق آسيال اإلقليميالمكتب 
  ٣ ٦١١ ٤٨٠  ١١ ٠١٤ ٩٢٣  غرب المحيط الهادئل اإلقليميالمكتب 

  ٨٢ ٥٩٩ ٠٥٢  ١١٠ ٩٣٢ ٢٨٥  حسب المكتب الرئيسي مجموع المصروفات
  

 مجـال فـي والتـدريب للبحـوث الخـاص برنـامجماليـين دوالر أمريكـي لل ٣,٢ة مـن الصـندوق قـدرها ت سـلفمنحـ ة أ:المالحظـ
العالميـة  الصـحة ومنظمـة الـدولي والبنـك اإلنمـائي المتحـدة األمـم وبرنـامج فيبـين اليونيسـ المشـترك المداريـة المنـاطق أمراض

 ٢٠١٣والرصــــيد فــــي عــــام مليــــون دوالر أمريكــــي)  ١,٦( ٢٠١٢عــــام فــــي وســــدد نصــــف قيمــــة الســــلفة . ٢٠١١خــــالل عــــام 
 مكافحـة بشـأن اإلطاريـة تفاقيـةمليـون دوالر أمريكـي لال ٠,٣. ومنحت سلفة من الصندوق قـدرها مليون دوالر أمريكي) ١,٦(

  دوالر أمريكي.مليون  ١,٣. ويبلغ صافي المبلغ المسدد ٢٠١٣في عام  التبغ
  

فــــي تحصــــيلها بالنســــبة إلــــى  عتمــــادات المخصصــــة للحســــابات المدينــــة المشــــكوكتبلــــغ قيمــــة الزيــــادة فــــي اال المالحظــــة ب:
إلــى  ٢٠١٢ديســمبر  كــانون األول/ ٣١فــي  مليــون دوالر أمريكــي ١١(مــن  مليــون دوالر أمريكــي ٠,٧ المســاهمات الطوعيــة

حصــول علــى لل ٣-٤). ويرجــى الرجــوع إلــى المالحظــة ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١١,٧
  معلومات مفصلة عن رصيد الحسابات المدينة واالعتمادات المخصصة.

  
  
  صندوق العقارات  ٣-٦
  

. ويسـتخدم هـذا الصـندوق لـدفع تكـاليف تشـييد ١٤-٢٣ع  ص  جأنشأت جمعية الصحة هذا الصندوق بموجب القرار 
تصــليحات والتغييــرات المهمــة المبــاني أو توســيع المبــاني الراهنــة وشــراء األراضــي حســب الضــرورة والصــرف علــى ال

في مباني مكاتب المنظمة الراهنة وأماكن اإلقامة التي تؤجرهـا المنظمـة للمـوظفين. ومـن الضـروري الحصـول علـى 
  المباني الراهنة. تصريح محدد من جمعية الصحة لشراء األراضي وتشييد المباني أو توسيع

  
  وترد فيما يلي تسوية رصيد الصندوق.
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ديسمبر  نون األول/كا ٣١  
٢٠١٣  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

  ١٨ ١٢٠ ٥٨٠  ١٩ ٠٥٩ ٦٠٠  ٢٠١٣ كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
      اإليرادات

  -  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٧-٦٣ع  ص  جاالعتمادات المخصصة عمًال بالقرار 
  ٣ ٩٠٦ ٨٥٦  ٣ ٢٢٥ ١٦٠  إيرادات اإليجار

المكتب  التحويالت المتصلة بمشاريع خاصة من أجل
  -  ٤ ٩٠٠ ٠٠٠  اإلقليمي ألفريقيا

  ٨ ٠٥٢ ٩١٩  ٧ ٧٤٦ ٤٩١  خرىاأليرادات اإل
  ٧ ٧٥٢ ٩١٧  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  اإليرادات العينية

  ١٩ ٧١٢ ٦٩٢  ٢٨ ٤٧٠ ٥٠٥  اإليراداتمجموع 
      المصروفات

  ٧ ٧٥٢ ٩١٧  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  المصروفات العينية
  ٣٤٦ ١١٦  ٣٤٠ ٤٣١  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٢ ٨٣٦  ٨٥٠ ٠٠٠  اإلمدادات والمواد الطبية
  ١ ٧٢٩ ٩٢٠  ٢ ٠٦٤ ٣٥٤  الخدمات التعاقدية

  ١ ٦٨١  ٤ ٧١٨  السفر
  ٨ ٤٧٤ ٩٣٥  ٧ ٤٨٨ ٨٩١  مصروفات التشغيل العامة

  ٤١٩ ٢٦٧  ٤٤٥ ٣٣٥  المعدات والمركبات واألثاث 
  ١٨ ٧٣٧ ٦٧٢  ١٣ ٧٩٢ ٥٨٣  مجموع المصروفات

  ١٩ ٠٩٥ ٦٠٠  ٣٣ ٧٧٣ ٥٢٢  ٢٠١٣ يسمبرد كانون األول/ ٣١الرصيد في 
  

  وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي.
  
  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٣  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١
٢٠١٢  

      المصروفات حسب المكتب الرئيسي
  ٧ ٧٥٢ ٩١٧  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  المصروفات العينية

  ٨ ٢٢٩ ٩٩٥  ٣ ٧٣١ ٢٩٤  المقر الرئيسي
  ١ ٣٠٦ ٥٤٠  ٣ ٤٧٦ ١٠٨  فريقياأل اإلقليمي المكتب
  -  ٨٥٠ ٠٠٠  نيألمريكتل اإلقليميالمكتب 
  ١ ٤٨٦ ٢١١  ١ ٨٦١ ٦١١  شرق المتوسطل اإلقليميالمكتب 
  )٣٧ ٩٩١(  ٦٨٧ ٨٣٨  وروبااإلقليمي ألالمكتب 
  -  ٢٦٥ ٧٨٨  جنوب شرق آسيال اإلقليميالمكتب 
  -  ٣٢١ ٠٩٠  غرب المحيط الهادئل اإلقليميالمكتب 

  ١٨ ٧٣٧ ٦٧٢  ١٣ ٧٩٢ ٥٨٣  مجموع المصروفات
  

  ها.متبرع بوتمثل اإليرادات والمصروفات العينية مساهمات من الدول األعضاء في شكل مكاتب 
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  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليةمعلومات داعمة لبيان   -٧
  

-٢٠١٢اد للفتـرة الماليـة لفـتح أبـواب االعتمـ ٣-٦٤ع  ص  ج قرارهـا ٢٠١١مـايو  أيـار/اعتمدت جمعية الصـحة فـي 
مليـون دوالر أمريكـي. وتعتمـد جمعيـة الصـحة  ٣٩٥٩وأشارت فيه إلى الميزانية الفعلية التي يبلغ مجموعها  ٢٠١٣

. وٕاذ تســتند منهجيــة ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة  ميزانيــة المنظمــة مــرة كــل ســنتين. ولــم يجــر أي تنقــيح للميزانيــة البرمجيــة
النتـائج، تقـاس الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة علـى أسـاس المصـروفات المتكبـدة المنظمة إلـى إطـار قـائم علـى تحقيـق 

  خالل الفترة التي تشملها الميزانية البرمجية.
  

وتعــــد ميزانيــــة المنظمــــة وبياناتهــــا الماليــــة باســــتخدام أســــس محاســــبية مختلفــــة. فيعــــد بيــــان الوضــــع المــــالي وبيــــان 
األســـــــــهم وبيـــــــــان التـــــــــدفقات النقديـــــــــة علـــــــــى أســـــــــاس  المـــــــــالي وبيـــــــــان التغيـــــــــرات فـــــــــي صـــــــــافي األصـــــــــول/ األداء

معدل (أي تسـتخدم المصـروفات الفعليـة لقيـاس اسـتخدام  نقديبينما توضع الميزانية على أساس  الكامل االستحقاق
  الميزانية).

  
ارنتهـا التسـوية بـين المبـالغ الفعليـة المقدمـة بمق ُتجـرى، من المعايير المحاسبية الدولية ٢٤وعمًال بمتطلبات المعيار 

بالميزانيــة عنــدما ال تعــد البيانــات الماليــة والميزانيــة علــى أســاس المقارنــة وبــين المبــالغ الفعليــة المقدمــة فــي البيانــات 
والكيـان والعـرض بشـكل منفصـل. ويمثـل الصـندوق العـام والتوقيت المالية بتحديد أي أوجه اختالف حسب األساس 

ة مـــا عـــدا مصـــروفات صـــندوق معادلـــة الضـــرائب، والمصـــروفات نتـــائج الميزانيـــة البرمجيـــ ١٧-٢حســـب المالحظـــة 
فـي شـكل خـدمات التـي ال تشـملها نتـائج  األخرى غير المدرجـة فـي الميزانيـة البرمجيـة وجميـع المصـروفات العينيـة/

  الميزانية البرمجية.
  

التـي تصـف تنفيـذ  ٦٧/٤٢ويرد تفسير أوجه االخـتالف الماديـة بـين الميزانيـة النهائيـة والمبـالغ الفعليـة فـي الوثيقـة ج
  والنتائج المحققة. ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية للفترة 

  
التسوية على أساس المقارنـة بـين المبـالغ الفعليـة حسـب تقـديمها فـي البيـان الخـامس والمبـالغ الفعليـة الـواردة  وُتجرى

بشـكل منفصـل وفقـًا لمـا عـرض وال في الحسابات المالية بتحديد أي أوجه اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت والكيـان
  اآلنف الذكر. ٢٤يقتضيه المعيار 

  
وتظهــر أوجــه االخــتالف حســب األســاس عنــدما تســتخدم عناصــر الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة ألنشــطة أخــرى غيــر 

فـي شـكل  مصروفات صـندوق معادلـة الضـرائب والمصـروفات العينيـة/. ومن األمثلة على ذلك تنفيذ البرامج التقنية
  والمصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية وأنشطة الصندوق المشترك األخرى.خدمات 

  
وتمثل أوجه االخـتالف حسـب التوقيـت إدراج مصـروفات الميزانيـة البرمجيـة خـالل فتـرات ماليـة أخـرى فـي حسـابات 

  المنظمة المالية.
  

فئة صناديق الدول األعضـاء وغيرهـا لصندوقين هما  المبالغ المقابلةأما أوجه االختالف حسب الكيان فتمثل إدراج 
هــاتين الفئتــين مــن  الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة. وال تشــمل الصــندوق االئتمــاني فــي حســابات المنظمــة الماليــةفئــة و 

  .الصناديق
  

وتخـــص أوجـــه االخـــتالف حســـب العـــرض أوجـــه االخـــتالف مـــن حيـــث الصـــيغة ونظـــم التصـــنيف المتبعـــة فـــي بيـــان 
  لنقدية وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية.التدفقات ا
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وتــرد أدنــاه التســوية بــين المبــالغ الفعليــة القائمــة علــى المقارنــة ضــمن بيــان مقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة (البيــان 
  .٢٠١٣ في كانون األول/ ديسمبرالخامس) وبين المبالغ الفعلية ضمن بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) 

  

  
٢٠١٣  

  المجموع  التمويل  االستثمار  التشغيل
 المبلغ الفعلي القائم على المقارنة

  )٢ ٠٣٥ ٠٠٤ ٠٣٢(  -  -  )٢ ٠٣٥ ٠٠٤ ٠٣٢(  (البيان الخامس)
  )٣٤٤ ٣٢٨ ٨٧١(  )٢ ٩٦٧ ٨٠٥(  )٤٢٦ ٢٥٢ ٩١٧(  ٨٤ ٨٩١ ٨٥١  أوجه االختالف حسب األساس

  )٤ ٨٠٥ ٧٣٠(  -  -  )٤ ٨٠٥ ٧٣٠(  التوقيتأوجه االختالف حسب 
  ١٥٥ ٠٨٥ ٣٩٢  -  ٩ ١٧٧ ٢١٧  ١٤٥ ٩٠٨ ١٧٥  أوجه االختالف حسب الكيان

  ٢ ٢٠٩ ٥٣٦ ٥٨٣  -  -  ٢ ٢٠٩ ٥٣٦ ٥٨٣  العرض أوجه االختالف حسب
المبلغ الفعلي ضمن بيان التدفقات 

  )١٩ ٥١٦ ٦٥٨(  )٢ ٩٦٧ ٨٠٥(  )٤١٧ ٠٧٥ ٧٠٠(  ٤٠٠ ٥٢٦ ٨٤٧  النقدية (البيان الرابع)
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  [ صفحة بيضاء ُتركت عن عمد ]
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  ب القطاعاتالتبليغ حس  -٨
  

  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١- ٨
  ٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/ ٣١في 

  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 
   

  المقر الرئيسي
 

  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 

  المكتب اإلقليمي لألمريكتين
        األصول

        األصول المتداولة
  -  ٢١ ١٢٧ ٦٢٩  ٦٧٦ ٤٧٣ ٦٥٣  النقدية والمكافئات النقدية

  -  -  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  االستثمارات القصيرة األجل
  ٣٥٥ ٩١١  ٦٢٤ ٤٢٤  ٧٣٣ ٣٨١ ١٧٩  الحسابات المدينة الجارية يصاف

  -  ١ ٦٤٤ ٨٢٦  ٦ ٩٣٥ ٨٣٤  المبالغ المستحقة للموظفين
  -  ١ ٠٥٣ ٢٥٨  ٣٨ ٧٢٦ ١٧٤  المخزونات

  -  ١١٣ ٩٩٥  ٢ ٧٤٧ ١٩٣  والودائع المبالغ المدفوعة مقدماً 
  )٢٩٧ ٤٥٩ ٥٣٣(  -  ٢٩٧ ٤٥٩ ٥٣٣  لة األخرىاألصول المتداو 

  )٢٩٧ ١٠٣ ٦٢٢(  ٢٤ ٥٦٤ ١٣٢  ٤ ١٧٥ ٠٦٧ ٨٥٤  مجموع األصول المتداولة
        األصول غير المتداولة

  -  -  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  الحسابات المدينة غير الجارية يصاف
  -  -  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  االستثمارات الطويلة األجل

  -  ٢ ٢٤٩ ٠٥٥  ٤٠ ٠٦٤ ٦٨٤  الممتلكات والمنشآت والمعدات يصاف
  -  ٢ ٢٤٩ ٠٥٥  ٤٦٨ ٣٩٧ ٠٥٧  مجموع األصول غير المتداولة

  )٢٩٧ ١٠٣ ٦٢٢(  ٢٦ ٨١٣ ١٨٧  ٤ ٦٤٣ ٤٦٤ ٩١١  مجموع األصول
        الخصوم

        الخصوم المتداولة
  -  ٢ ٦٧٧ ٨٥٧  ٧٧ ٣٢٧ ٣٦٤  االشتراكات المحصلة مقدماً 

  -  ٦ ٠٢٤ ٩٩٧  ١٠ ٣٩٧ ٨٨٤  الحسابات الدائنة
  -  ١٧٥ ٦٤٤  ٢ ٠٤٠ ٦٩٥  المستحقة الدفع للموظفين المبالغ

  -  ١٧ ٦٦٢ ٣٩٢  ٣٢ ٩٩٧ ١٩٧  استحقاقات الموظفين الجارية
  -  -  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  اإليرادات المؤجلة
  -  -  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  الخصوم المالية

  ١٣٧ ٢٣٢ ٣٦٤  ٣ ٢١٦ ٦٩٩ ٩٦٤  )٧ ٥٠٥ ٧٧٢ ٠٩٧(  الخصوم المتداولة األخرى
  -  -  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  ناتالخصوم المشتركة بين الكيا
  ١٣٧ ٢٣٢ ٣٦٤  ٣ ٢٤٣ ٢٤٠ ٨٥٤  )٦ ٠٣٩ ٢٥٧ ٦٨١(  مجموع الخصوم المتداولة
        الخصوم غير المتداولة

  -  -  ١٩ ٨١٤ ٢٧٧  االقتراض الطويل األجل
  -  ١٥٤ ٣٩٦ ٦٣٩  ٥٣٥ ٥٠٣ ١٥١  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  -  -  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  -  ١٥٤ ٣٩٦ ٦٣٩  ٩٠١ ٨٢٩ ٩٠٥  جموع الخصوم غير المتداولةم

  ١٣٧ ٢٣٢ ٣٦٤  ٣ ٣٩٧ ٦٣٧ ٤٩٣  )٥١٣٧ ٤٢٧ ٧٧٦(  مجموع الخصوم
        األسهم صافي األصول/

  )٢٤١ ٨٧٩ ٣٩١(  )٦١١ ١١٤ ١١٢(  ١ ٩٠١ ٨٨٢ ٣٤١  الميزانية العادية –الدول األعضاء 
  )١٨٢ ٥٦٨ ٢٨٥(  )٢ ٥٧٣ ٨٣٠ ٢٥٢(  ٧ ٨٣٧ ٨٢٨ ١٤٣  الصناديق الطوعية

  )٩ ٧٣٢ ٧٧٦(  )١٨٥ ٥٤٨ ٠٤٨(  )٩٣ ٨٤٢ ١٥٥(  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  )١٥٥ ٥٣٤(  )٣٣١ ٨٩٤(  ١٣٥ ٠٢٤ ٣٥٨  يق االئتمانو الصند

  )٤٣٤ ٣٣٥ ٩٨٦(  )٣ ٣٧٠ ٨٢٤ ٣٠٦(  ٩ ٧٨٠ ٨٩٢ ٦٨٧  األسهم مجموع صافي األصول/
  )٢٩٧ ١٠٣ ٦٢٢(  ٢٦ ٨١٣ ١٨٧  ٤ ٦٤٣ ٤٦٤ ٩١١  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

          
          

٧١٤ ٨٤١ ٧٥٨  ٣ ٩٤٨ ٨١٣  ٤ ٤٥٥ ٩٩٧  ١ ١٧٣ ٥٥٧  ٧ ٦٦٢ ١٠٩  
-  -  -  -  ٢ ٤١٩ ٣٤٤ ٢٨٨  

٧٣٥ ٥٢٠ ٧٢٢  ١٢٤ ٧٢٧  ١٦٣ ٢٧٥  ٧٦٦ ٨٠٢  ١٠٤ ٤٠٤  
١١ ٣٤٩ ٣٦٠  ١ ٣٥٣ ٨٣٧  ٧٢٢ ٤٣٩  ١٨١ ٠٨٠  ٥١١ ٣٤٤  
٥١ ١٢٤ ٠٨٩  ٢ ١٦٤ ٧٣٠  ٧٣٦ ٠٨٩  -  ٨ ٤٤٣ ٨٣٨  
٣ ٤٥٤ ٩٠٤  ٣٤١ ٤٧٥  ٢٢٧ ٧٧٥  ٦٨١  ٢٣ ٧٨٥  

-  -  -  -  -  
٣ ٩٣٥ ٦٣٥ ١٢١  ٧ ٩٣٣ ٥٨٢  ٦ ٣٠٥ ٥٧٥  ٢ ١٢٢ ١٢٠  ١٦ ٧٤٥ ٤٨٠  

          
-  -  -  -  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  
-  -  -  -  ٨١ ٨١٩ ٨٩٦  

٦١ ٦٩٤ ٠٥١  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  ٢٣٠ ٠٩٥  -  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  
٤٩٠ ٠٢٦ ٤٢٤  ٢ ١٧٦ ٠٦٢  ٢٣٠ ٠٩٥  -  ١٦ ٩٧٤ ١٥٥  
٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥  ١٠ ١٠٩ ٦٤٤  ٦ ٥٣٥ ٦٧٠  ٢ ١٢٢ ١٢٠  ٣٣ ٧١٩ ٦٣٥  

          
          

٨٠ ٠٨٩ ٢٢١  -  -  -  ٨٤ ٠٠٠  
٢٩ ٧١٨ ٩٣٥  ٢ ٦٣٢ ٠٩٣  ٣ ١٢٧ ١٧٢  ١ ٢٦١ ٢٢٤  ٦ ٢٧٥ ٥٦٥  
٢ ٣٢٣ ٧٨١  )٣٧ ٩٨٧(  ١٤ ٦٧٣  ٤٢ ٦٨٥  ٨٨ ٠٧١  
٧٠ ١٤٨ ٠٨٦  ٤ ٧٠٠ ٩٨١  ٤ ٧٠٣ ١٣٠  ٤ ٢٨٧ ١٩٩  ٥ ٧٩٧ ١٨٧  

-  -  -  -  ٣٤٢ ٤١٣ ٧٦٧  
-  -  -  -  ١٩ ٦٣٧ ١٩٠  

٥٩ ٤٦٧ ٥٠٩  ٧٧٩ ٤٩٧ ٦٤١  ١ ٠٦٣ ٤٥٩ ٤١٠  ٦٢٣ ٠٤٧ ٤٤١  ١ ٧٤٥ ٣٠٢ ٧٨٦  
-  -  -  -  ٩٨١ ٧٠٠ ٣١٩  

١ ٥٨٥ ٤٩٨ ٨٠٨  ٧٨٦ ٧٩٢ ٧٢٨  ١ ٠٧١ ٣٠٤ ٣٨٥  ٦٢٨ ٦٣٨ ٥٤٩  ١ ٧٥٧ ٥٤٧ ٦٠٩  
          
-  -  -  -  ١٩ ٨١٤ ٢٧٧  

٩٣٩ ١١٧ ٤٢٧  ٥٦ ٢٨٣ ٥٧٦  ٦٥ ٠٧٠ ٥٧٩  ٧٢ ٥٥٩ ٠٩٢  ٥٥ ٣٠٤ ٣٩٠  
-  -  -  -  ٣٤٦ ٥١٢ ٤٧٧  

١ ٣٠٥ ٤٤٤ ١٨١  ٥٦ ٢٨٣ ٥٧٦  ٦٥ ٠٧٠ ٥٧٩  ٧٢ ٥٥٩ ٠٩٢  ٥٥ ٣٠٤ ٣٩٠  
٢ ٨٩٠ ٩٤٢ ٩٨٩  ٨٤٣ ٠٧٦ ٣٠٤  ١ ١٣٦ ٣٧٤ ٩٦٤  ٧٠١ ١٩٧ ٦٤١   ١ ٨١٢ ٨٥١ ٩٩٩  

          
)٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  )٢٢٩ ٦٦٣ ٨١٥(  )٢٩٦ ١٨٧ ٤٦٩(  )١٨٢ ٣٣١ ٢٦٠(  )٢٥٢ ٠١٠ ٣٣٤  
)٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠  )٥١٣ ١٣٠ ٦٣٨(  )٧٥٢ ٠٤٧ ٧٨٢(  )٤٢٨ ٢٣٥ ٢٣٠(  )١ ٣٥٣ ٤٨٥ ٦١٦  
)٧٢٢ ٣١٩ ٦٢٨(  )٩٠ ٠١٩ ٤٩٣(  )٨١ ٣٠٠ ٧٣٠(  )٨٨ ٤١٥ ١٨٧(  )١٧٣ ٤٦١ ٢٣٩(  
)١٣٣ ٨١١ ٨٨٤  )١٥٢ ٧١٤(  )٣٠٣ ٣١٣(  )٩٣ ٨٤٤(  )١٧٥ ١٧٥  
)١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦  )٨٣٢ ٩٦٦ ٦٦٠(  )١ ١٢٩ ٨٣٩ ٢٩٤(  )٦٩٩ ٠٧٥ ٥٢١(  )١ ٧٧٩ ١٣٢ ٣٦٤  

٤ ٤٢٥ ٦٦١ ٥٤٥  ١٠ ١٠٩ ٦٤٤  ٦ ٥٣٥ ٦٧٠  ٢ ١٢٢ ١٢٠  ٣٣ ٧١٩ ٦٣٥  
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المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين وتجمَّـع البيانـات المحاسـبية المـوجزة فـي نهايـة  منظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـةمالحظة: تدير 
الشــهر. وال يحــتفظ بــأي حســابات مصــرفية باســم المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين وتســجل جميــع الخصــوم المتصــلة بــالموظفين 

. ولهــذا الســبب، ال تجّمــع الخصــوم المتصــلة بــالموظفين ومقــدمي الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومقــدمي الخــدمات باســم منظمــة
  الصحة العالمية.الخدمات وال يبلغ عنها ضمن التقرير المالي لمنظمة 
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  [ صفحة بيضاء ُتركت عن عمد ]
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  بيان األداء المالي حسب القطاعات  ٢- ٨
  ٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/ ٣١ السنة المنتهية في في

  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 
  

  المقر الرئيسي  
المكتب اإلقليمي 

  ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

  لألمريكتين
        اإليرادات

  -  -  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة
  في االعتمادات  )الزيادةاالنخفاض/ (

  المخصصة للحسابات المدينة    
  -  -  ١ ٠٠٥ ٠١١  المشكوك في تحصيلها   

  -  -  ٢ ٠١٧ ١٠٤ ٣٣٢  المساهمات الطوعية
 المساهمات الطوعية العينية وفي شكل

  -  -  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤  خدمات
  -  -  ٣٤ ٤١٣ ٠١٦  المشتريات المستردة القيمة

  )٢ ٧١١ ١٨٩(  )٢ ٩٢٥ ٤٠٠(  ٣٢ ٦٠٣ ٥٧٦  خرىإيرادات التشغيل األ
  -  ١ ٠٢٨ ٣٨٣  ١٣ ٩٠٠ ٥٠٤  اإليرادات المالية
  )٢ ٧١١ ١٨٩(  )١ ٨٩٧ ٠١٧(  ٢ ٦١٧ ٤٩٤ ٨٩٨  مجموع اإليرادات

        المصروفات
  ٤٣ ٧٠٩ ٧٨٨  ٢٠٢ ٥٧٦ ٥٣٨  ٣٩٠ ٥٤٤ ٦٣٣  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٤ ٦٢٢ ٣٣٥  ٢٧ ٧٩٤ ٢٠٥  ٤٦ ٢٢٦ ٦٨٨  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٩ ١٨٨ ٨٨٣  ٩٣ ٣٤٩ ٣٩١  ١٤٨ ٨٦٩ ٢٣٠  الخدمات التعاقدية

  ٢ ٠٨٠ ٠٤٦  ١٥٦ ٧٩٦ ٥٢٥  ١١ ٤٦٢ ٩٣٥  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ٧ ١٣٥ ١٧٢  ٤٢ ٦٧٥ ٣٢٠  ٧٣ ١١٠ ٣٣٦  السفر

  ٣ ٧٥٨ ٧١٩  ١٠١ ٥٥٦ ٤٩١  ٤٨ ٣٧٥ ٠٨٢  مصروفات التشغيل العامة
  -  ١٤ ٤٥٤ ٣٩٧  ٢ ٣٥٣ ٠٨٨  واألثاث المعدات والمركبات

استهالك األصول المادية واستهالك 
  -  ١٥٨ ٤٢٣  ١ ١١٦ ١٩٤  األصول غير الملموسة

  )١٠(  ٩٣٣ ٣١٤  ٦ ٨٥٨ ٤٤٣  التكاليف المالية
  ٧٠ ٤٩٤ ٩٣٣  ٦٤٠ ٢٩٤ ٦٠٤  ٧٢٨ ٩١٦ ٦٢٩  مجموع المصروفات

  )٧٣ ٢٠٦ ١٢٢(  )٦٤٢ ١٩١ ٦٢١(  ١ ٨٨٨ ٥٧٨ ٢٦٩  (العجز) خالل السنة مجموع الفائض/
  
مالحظة: يبين رصيد اإليرادات ارتفاع الفائض فـي المقـر الرئيسـي وتسـجيل حـاالت عجـز فـي المكاتـب األخـرى. ويـنجم ذلـك 

  عن اتباع سياسة محاسبية مركزية بالنسبة إلى اإليرادات وسياسة محاسبية المركزية بالنسبة إلى المصروفات.
  
  
  
  
  
  



  A67/43  ٦٧/٤٣ج

91 

  
  
  
  

المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
-  -  -  -  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  
          
          
-  -  -  -  ١ ٠٠٥ ٠١١  
-  ٢ ٠١٧ ١٣٦ ٧٤٧  -  -  ٣٢ ٤١٥  
          
-  -  -  -  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤  
-  -  -  -  ٣٤ ٤١٣ ٠١٦  

٢٦ ٥٢٧ ٣٨٦  )٥٤١ ٦٣٧(  ٣٣٤ ٦٥١  )٩٨٦ ٤٠٢(  ٧٥٣ ٧٨٧  
١٦ ٨٦٦ ٥٩٧  ٤٨٨ ٦٨٠  ٢٧١ ٨٤١  ٨٧٣ ٧٦٤  ٣٠٣ ٤٢٥  
٢ ٦١٤ ٤١٧ ٢١٦  )٥٢ ٩٥٧(  ٦٠٦ ٤٩٢  )٨٠ ٢٢٣(  ١ ٠٥٧ ٢١٢  

          
٨٩٠ ٥٥٧ ٣٥٢  ٥٨ ٩٠٥ ٣٤٠  ٥٢ ٣٣٣ ٣٩٩  ٦٤ ٢٥٧ ٠٩١  ٧٨ ٢٣٠ ٥٦٣  
٢٠٠ ٢٦٠ ٠٩٩  ٩ ٧٢٣ ٣٧٩  ٣٢ ٩٥٤ ٩٠٨  ٤٠١ ٠٥٣  ٧٨ ٥٣٧ ٥٣١  
٤٥٦ ١٦١ ٢٠٢  ٣٢ ١٢٧ ٦٥٣  ٥٤ ٦٦٩ ٢٧٣  ٢٢ ٩١٢ ٢١٤  ٩٥ ٠٤٤ ٥٥٨  
٢٨٢ ٣١٩ ١١٧  ٢٣ ٨٩٦ ٣٨٦  ١٦ ٩٢٥ ٠٩٧  ٣٥٩ ٩٩١  ٧٠ ٧٩٨ ١٣٧  
١٧٤ ٥١٩ ٤٨٥  ١١ ٤٦٩ ١٧٩  ١٥ ٢٥٦ ٠٢٦  ١٠ ٦٢٥ ٧٢٨  ١٤ ٢٤٧ ٧٢٤  
٢٠٦ ٩٠٣ ٩٧٠  ٧ ٥١١ ٠٧٢  ١٢ ٨٥١ ٠٤٤  ٧ ٩٤٤ ٧٦٤  ٢٤ ٩٠٦ ٧٩٨  
٣٩ ١٧١ ٥٦٦  ٥ ٣٤٧ ٢١٧  ٤ ١٢٦ ٧٤٦  ٩٦٩ ٠٦٥  ١١ ٩٢١ ٠٥٣  

          
٢ ٠٧٩ ٠٣٦  ٤٣٥ ٢١٤  ٢٨ ٧٦١  -  ٣٤٠ ٤٤٤  
٩ ٠٢٦ ٥٠٢  ٢٦١ ٤٩٦  ٢٤٩ ٢٤٧  ١٨٩ ٢٦٩  ٥٣٤ ٧٤٣  
٢ ٢٦٠ ٩٩٨ ٣٢٩  ١٤٩ ٦٧٦ ٩٣٦  ١٨٩ ٣٩٤ ٥٠١  ١٠٧ ٦٥٩ ١٧٥  ٣٧٤ ٥٦١ ٥٥١  

)٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  )١٤٩ ٧٢٩ ٨٩٣(  )١٨٨ ٧٨٨ ٠٠٩(  )١٠٧ ٧٣٩ ٣٩٨(  )٣٧٣ ٥٠٤ ٣٣٩  
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  اتالمبالغ المشطوبة واإلكرامي  -٩
  

بالحـــدثين المنفصـــلين التـــاليين:  يتعلـــق ٢٠١٣دوالرًا أمريكيـــًا خـــالل عـــام  ٤٠ ٤٣٠اعتمـــد شـــطب مبلـــغ مجموعـــه 
ــًا  ٣٧ ٥٧٦يخــص مبلــغ قــدره  )١( وقــد بــدا مــن  ١٩٩٨جريمــة غــش ارتكبهــا موظــف فــي أنغــوال عــام دوالرًا أمريكي

بـــالغ لـــرد ضـــريبة القيمـــة المضـــافة رفضـــتها دوالرًا أمريكيـــًا بم ٢٨٥٤) ويتصـــل مبلـــغ قـــدره ٢المســـتحيل اســـتعادته؛ (
  حكومة نيبال.

  
  .٢٠١٣ولم تدفع أي إكراميات خالل عام 

  
  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة وغيرها من األطراف على مستوى اإلدارة العليا  -١٠

  
وجميـع المـوظفين  يضم الموظفون المندرجون في فئـة "مـوظفي اإلدارة الرئيسـيين" المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين

  اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب.
  

ويتضــمن الجــدول أدنــاه تفاصــيل عــن عــدد مــوظفي اإلدارة الرئيســيين الــذين شــغلوا تلــك الوظــائف خــالل الســنة وعــن 
  األجر الكلي.

  
  موظفو اإلدارة الرئيسيون

  ١٦  عدد األفراد
  ٣ ٨٨٢ ٩٢٩  التعويض وتسوية مقر العمل

  ٢٨١ ٥٥٢  االستحقاقات
  ٩٧٤ ٩٠٣  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية

  ٥ ١٣٩ ٣٨٤  مجموع األجور
  ١٢٨ ٥٤١  السلف غير المسددة مقابل االستحقاقات

  -  القروض المستحقة (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)
  

قر العمل واستحقاقات مثـل بـدل لموظفي اإلدارة الرئيسيين المرتبات الصافية وتسوية م 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.
  

اء الخدمة مساوية السـتحقاقات سـائر ويحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين أيضًا الحصول على استحقاقات لما بعد انته
المــوظفين. وال يمكــن تحديــد مقــدار هــذه االســتحقاقات بشــكل موثــوق بــه. وموظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم مشــتركون 

  عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
  

يسـيين. وعلـى الـرغم مـن ذلـك ونظـرًا إلـى حصـول هـذا والمدير اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئ
المـــدير علـــى جميـــع االســـتحقاقات مـــن منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة، يفصـــح عـــن هـــذه االســـتحقاقات ضـــمن 

  البيانات المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن البيانات المالية للمنظمة.
  

دارة الرئيســـيين خـــارج إطـــار القـــروض المتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع ولـــم تمـــنح خـــالل الســـنة أي قـــروض لمـــوظفي اإل
  للموظفين غير المنتمين إلى هذه الفئة.
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  األحداث بعد تاريخ التبليغ  -١١
  

. وفــي تــاريخ التوقيــع علــى هــذه الحســابات لــم ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١إن تــاريخ التبليــغ فــي المنظمــة هــو 
ة كان من شأنها التأثير في البيانات المالية بـين تـاريخ بيـان الميزانيـة وتـاريخ أي أحداث مادية إيجابية أو سلبي طرأت

  التصريح بإصدار البيانات المالية.
  

  الخصوم المحتملة وااللتزامات واألصول المحتملة  -١٢
  

  الخصوم المحتملة
  

ا منازعــات لــم عــدة قضــايا قانونيــة معلقــة يخــص معظمهــ ٢٠١٣ديســمبر  كــانون األول/ ٣١كــان لــدى المنظمــة فــي 
قضـايا تنطـوي علـى منازعـات تعاقديـة  خمـسهنـاك تدرج نظرًا إلى تبـّين اسـتبعاد احتمـال سـداد مبالغهـا. ومـع ذلـك، 

 اً والر د ١٠٥ ٢٨٦ ويمكن اعتبارها خصومًا محتملة ويبلغ مجموع تكاليفها المقـدرة التـي يحتمـل أن تتكبـدها المنظمـة
  ).٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  دوالر أمريكي ٩٥ ٠٠٠ًا (مقابل أمريكي

  
  التزامات عقود اإليجار التشغيلية

  
الــدنيا  المــدفوعاتتبــرم المنظمــة عقــود إيجــار تشــغيلية لتــأجير المكاتــب فــي مختلــف المكاتــب القطريــة. وفيمــا يلــي 

  عقود اإليجار في المستقبل للمدد التالي ذكرها:الخاصة ب
  
  المجموع  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  

  ٣ ٣١٩ ٣١٣  ٥ ١١٨ ٠٤٨  ةأقل من سنة واحد

  ٥ ١٨٣ ١٣٧  ١٠ ٩٨٩ ٥٥٧  سنوات ٥من سنة إلى 

  ٣ ٨٣٨ ١١٤  ٣ ٧٤٤ ٧٨٥  سنوات ٥أكثر من 

  ١٢ ٣٤٠ ٥٦٤  ١٩ ٨٥٢ ٣٩٠  يجاراإلمجموع التزامات عقود 
  

  ولم يكن لدى المنظمة أي عقود إيجار معلقة يمكن تصنيفها كعقود إيجار تمويلية في تاريخ التبليغ.
  

 مليــون دوالر أمريكــي ١,٤ ة مســتأجرين. وبلــغ مجمــوع اإليــرادات مــن أنشــطة التــأجيربعظمــة مكاتــب لســوأّجــرت المن
. )٢٠١٢ كـانون األول/ ديسـمبر ٣١فـي مليـون دوالر أمريكـي  ١,٢ (مقابـل ٢٠١٣ كانون األول/ ديسـمبر ٣١في 

  وعقود اإليجار الحالية قابلة للتجديد سنويًا.
  

  األصول المحتملة
  

 ١٩ل المحتملة في حاالت يؤدي فيها حدث إلى تدفق محتمل للفوائد االقتصادية عمًال بالمعيار يفصح عن األصو 
 كـــانون األول/ ٣١مـــن المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة. ولـــم تكـــن هنـــاك أي أصـــول محتملـــة ماديـــة يفصـــح عنهـــا فـــي 

  .٢٠١٣ديسمبر 
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 ةالجدول البياني األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسي
 

  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  
  الصندوق العام  

 –الدول األعضاء 
  المجموع الفرعي  المبالغ المسقطة  الصندوق الطوعي  الميزانية العادية

          اإليرادات
  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  -  -  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  في االعتمادات  )الزيادةض/ (االنخفا
  للحسابات المدينة المشكوك المخصصة   
  ١ ٠٠٥ ٠١١  -  )٦٦١ ١٤٥(  ١ ٦٦٦ ١٥٦  تحصيلها في    

  ١ ٩٢٩ ٩٣٨ ١٥٧  -  ١ ٩٢٩ ٩٣٨ ١٥٧  -  المساهمات الطوعية
  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل 

  ٤١ ٢٢٩ ٠٩٠  -  ٤١ ٢٢٩ ٠٩٠  -  خدمات   
  -  -  -  -  يمةالمشتريات المستردة الق
  ٣٠ ٦٥٤ ٥٠٢  )١٢٨ ١٢٢ ٢٥٣(  ١٥٤ ٩٠١ ١٥٤  ٣ ٨٧٥ ٦٠١  إيرادات التشغيل األخرى

  ١٠ ٥٦٢ ٢٨٨    ١٠ ٠٩٩ ٤١٤  ٤٦٢ ٨٧٤  اإليرادات المالية
  ٢ ٤٨٨ ٠٢٩ ٥٦٣  )١٢٨ ١٢٢ ٢٥٣(  ٢ ١٣٥ ٥٠٦ ٦٧٠  ٤٨٠ ٦٤٥ ١٤٦  اإليراداتمجموع 

          المصروفات
  ٨٩٦ ٩٣٤ ٦٩٨  -  ٥٤٦ ٧٨٤ ٤١٧  ٣٥٠ ١٥٠ ٢٨١  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٢٠ ١١٤ ٨٤٢  -  ١١٤ ٦٣٧ ٣٧٣  ٥ ٤٧٧ ٤٦٩  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٤١٧ ٩٦٩ ٢٢١  -  ٣٨١ ٢١٥ ٤٢٤  ٣٦ ٧٥٣ ٧٩٧  الخدمات التعاقدية

  ٢٨١ ٧٨١ ٧٢٧  -  ٢٥٨ ٨٣١ ٩٢٢  ٢٢ ٩٤٩ ٨٠٥  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٦٥ ٤٦٠ ٤٩٤  -  ١٤٤ ٦٢٢ ٩٣٣  ٢٠ ٨٣٧ ٥٦١  السفر

  ١٧٣ ٨٣٩ ٩٩٩  )١٢٨ ١٢٢ ٢٥٣(  ٢٦٦ ٧٩٠ ٣٩٣  ٣٥ ١٧١ ٨٥٩  مصروفات التشغيل العامة
  ٣٤ ٨٣٢ ٤٨٣  -  ٣٠ ١٠٢ ٣٣٧  ٤ ٧٣٠ ١٤٦  المعدات والمركبات واألثاث

  استهالك األصول المادية واستهالك 
  -  -  -  -  األصول غير الملموسة   

  -  -  -  -  التكاليف المالية
  ٢ ٠٩٠ ٩٣٣ ٤٦٤  )١٢٨ ١٢٢ ٢٥٣(  ١ ٧٤٢ ٩٨٤ ٧٩٩  ٤٧٦ ٠٧٠ ٩١٨  مجموع المصروفات

  ٣٩٧ ٠٩٦ ٠٩٩  -  ٣٩٢ ٥٢١ ٨٧١  ٤ ٥٧٤ ٢٢٨  (العجز) خالل السنة مجموع الفائض/
   كانون الثاني/ ١رصيد الصناديق في 

  ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١  -  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  ٢٠١٣يناير    
 كانون األول/ ٣١ رصيد الصناديق في

  ٢ ١٢٣ ٢٢٦ ٣٠٠  -  ٢ ٠٣٤ ٥٣٠ ٣٤٠  ٨٨ ٦٩٥ ٩٦٠  ٢٠١٣ديسمبر 
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   الصندوق االئتماني  صناديق الدول األعضاء وغيرها
الصندوق 
  المشترك

صندوق 
  المشاريع

صندوق األغراض 
  الخاصة

النسبة   المجموع  المبالغ المسقطة  المجموع الفرعي الصندوق االئتماني
  المئوية

                
-  -  -  -  -   -  ١٨  ٤٧٤ ٦٤٠ ٥١٥٪  

  صفر٪  ١ ٠٠٥ ٠١١ -  - - -  -  -

-  -  ٧٧  ٢ ٠١٧ ١٣٦ ٧٤٧ )٣ ١٣٠ ٤٩٩( ٩٠ ٣٢٩ ٠٨٩ ٩٠ ٢٦٧ ٤٧٣ ٦١ ٦١٦٪  

-  -  ٢  ٤٣ ٨٢٧ ٩٤٤    ٢ ٥٩٨ ٨٥٤  -  ٢ ٥٩٨ ٨٥٤٪  
 -  ١  ٣٤ ٤١٣ ٠١٦  -   ٣٤ ٤١٣ ٠١٦  -  -   ٣٤ ٤١٣ ٠١٦٪  
 -  ١  ٢٦ ٥٢٧ ٣٨٦  )١٧١ ٩٣٢ ١٤٣(  ١٦٧ ٨٠٥ ٠٢٧  )١١ ٠٣٥ ٧٢٨(  ١٧١ ٧٩٩ ٩٠٣  ٧ ٠٤٠ ٨٥٢٪  
)١  ١٦ ٨٦٦ ٥٩٧  -   ٦ ٣٠٤ ٣٠٩  ٢٦٢ ٨٠٤  ٦ ٨٦٩ ٧٥٤  -   )٨٢٨ ٢٤٩٪  
)١٠٠  ٢ ٦١٤ ٤١٧ ٢١٦  )١٧٥ ٠٦٢ ٦٤٢(  ٣٠١ ٤٥٠ ٢٩٥  ٧٩ ٤٩٤ ٥٤٩  ١٨١ ٣٣٠ ١٢٧  ٤١ ٤٥٣ ٨٦٨  )٨٢٨ ٢٤٩٪  
                
 -  ٣٩  ٨٩٠ ٥٥٧ ٣٥٢  )١٥٤ ٥٨٩ ٣٠٨(  ١٤٨ ٢١١ ٩٦٢  ٢٣ ٠١٩ ٩٧٢  ١٢٠ ٥٨١ ٥٦٠  ٤ ٦١٠ ٤٣٠٪  

٩  ٢٠٠ ٢٦٠ ٠٩٩  -   ٨٠ ١٤٥ ٢٥٧  ٣١ ٢٧٦ ٤٢٥  ٩٧٩ ٠١٠  ٣١ ٣٩٩ ٨٧٧  ١٦ ٤٨٩ ٩٤٥٪  
 -  ٢٠  ٤٥٦ ١٦١ ٢٠٢  )٩٧٧ ٩٢٥(  ٣٩ ١٦٩ ٩٠٦  ٢٢ ٩١٦ ١٠٦  ١٥ ٧٩٢ ٤٩٨  ٤٦١ ٣٠٢٪  
 -  ١٣  ٢٨٢ ٣١٩ ١١٧  )٣ ٠٠٥ ٤٩٩(  ٣ ٥٤٢ ٨٨٩  ٣ ٥٣٤ ٦٣١  -   ٨ ٢٥٨٪  
 -  ٨  ١٧٤ ٥١٩ ٤٨٥  )٢٢ ١٣٥(  ٩ ٠٨١ ١٢٦  ٥ ٧٠٢ ٧٩٧  ٣ ٠٤٤ ٠٨٢  ٣٣٤ ٢٤٧٪  
 -  ٩  ٢٠٦ ٩٠٣ ٩٧٠  )١٦ ٤٥٥ ٢٦٠(  ٤٩ ٥١٩ ٢٣١  ٧ ٦٤٥ ٨٣٧  ٣٩ ٠٨٩ ٨٣٥  ٢ ٧٨٣ ٥٥٩٪  
)٢  ٣٩ ١٧١ ٥٦٦  )١٢ ٥١٥(  ٤ ٣٥١ ٥٩٨  ٦٣ ٩٧٨  ٢ ٥١٨ ٩١٣  ٢ ٤٤٢ ٨٩٠  )٦٧٤ ١٨٣٪  

  صفر٪  ٢ ٠٧٩ ٠٣٦  -   ٢ ٠٧٩ ٠٣٦  -  -   -   ٢ ٠٧٩ ٠٣٦
  صفر٪  ٩ ٠٢٦ ٥٠٢  -   ٩ ٠٢٦ ٥٠٢  ٤٣  ٢ ٧٦٤ ٥٦٧  -   ٦ ٢٦١ ٨٩٢
١٠٠  ٢ ٢٦٠ ٩٩٨ ٣٢٩  )١٧٥ ٠٦٢ ٦٤٢(  ٣٤٥ ١٢٧ ٥٠٧  ٩٤ ١٥٩ ٧٨٩  ١٨٤ ٧٧٠ ٤٦٥  ٤٢ ٠٤٠ ٥٦٣  ٢٤ ١٥٦ ٦٩٠٪  

)٣٥٣ ٤١٨ ٨٨٧  -   )٤٣ ٦٧٧ ٢١٢(  )١٤ ٦٦٥ ٢٤٠(  )٣ ٤٤٠ ٣٣٨(  )٥٨٦ ٦٩٥(  )٢٤ ٩٨٤ ٩٣٩    
                

١ ١٨١ ٢٩٩ ٦٦٩  -   )٥٤٤ ٨٣٠ ٥٣٢(  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  ١٢٩ ٥٥٧ ٧٨٠    

١ ٥٣٤ ٧١٨ ٥٥٦  -   )٥٨٨ ٥٠٧ ٧٤٤(  ١٣٣ ٨١١ ٨٨٤  )٨٣٥ ٨٨٣ ٧٣٣(  ٨ ٩٩١ ٢٦٤  ١٠٤ ٥٧٢ ٨٤١    
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  الجدول البياني الثاني: مصروفات الصندوق العام
  

  ٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  

  األغراض االستراتيجية

  استخدام الميزانية البرمجية
  االشتراكات 
  الطوعية الصناديق  المقدرة

   المجموع
٢٠١٣  

  ٧٦٢ ٣٢٢ ٤٩٣  ٧٢٨ ٢٢٠ ٣١٤  ٣٤ ١٠٢ ١٨٠  األمراض السارية  ١

  ٢٠٦ ٤٥٢ ٩٠٧  ١٨٤ ٦٠٣ ٤٥٩  ٢١ ٨٤٩ ٤٤٧  األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢

  ٦٠ ٥٩٢ ٤٧٨  ٣٦ ٤٥٦ ١٠٩  ٢٤ ١٣٦ ٣٦٩  غير السارية المزمنة الحاالت المرضية  ٣

والصحة الجنسية  واألم والمراهق الطفلصحة   ٤
  ١٢٣ ٧٢٩ ٠٨٨  ٩٤ ١٨٦ ٥٢١  ٢٩ ٥٤٢ ٥٦٧  والشيخوخةواإلنجابية 

  ١٨٤ ٦٨٥ ٦٢٦  ١٧٥ ٣٤٩ ٥٧٧  ٩ ٣٣٦ ٠٤٩  الطوارئ والكوارث  ٥

  ٤٨ ٦٦٠ ٨١٤  ٢٩ ٣٨٤ ٧٤٦  ١٩ ٢٧٦ ٠٦٩  المحدقة بالصحة الخطرعوامل   ٦

  ٢٠ ٤٢٣ ٢١٤  ٩ ٨١٣ ٤٦٥  ١٠ ٦٠٩ ٧٤٨  المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ٧

  ٤٣ ٥٨١ ٢٦١  ٢٩ ٥٥٧ ٤٢٤  ١٤ ٠٢٣ ٨٣٧  البيئة األصح  ٨

  ٣٢ ٧٦٧ ٠٩٠  ٢٢ ٣٧٤ ٨٤٢  ١٠ ٣٩٢ ٢٤٧  واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩

  ١٦٨ ٤٠٨ ٥٧٦  ٩٣ ٠٢٢ ٨٦٠  ٧٥ ٣٨٥ ٧١٦  الُنظم والخدمات الصحية  ١٠

  ٧٤ ٦٩٣ ٧٥١  ٥٨ ٦٩٢ ٧٤٢  ١٦ ٠٠١ ٠٠٩  المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١

  ١٢٨ ٤٩٦ ٤٢٤  ٣٥ ٩٠٨ ٥٤٦  ٩٢ ٥٨٧ ٨٧٨  هاقيادة المنظمة وتصريف شؤونها وشراكات  ١٢

  ١٨٠ ١٩٠ ٣١٠  ٨٢ ٧٧٦ ٢٠٤  ٩٧ ٤١٤ ١٠٦  وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٢ ٠٣٥ ٠٠٤ ٠٣٢  ١ ٥٨٠ ٣٤٦ ٨١٠  ٤٥٤ ٦٥٧ ٢٢١  المجموع  

        أوجه االختالف حسب األساس:

  المصروفات العينية/ في شكل خدمات
 التحـــــــــويالت مـــــــــن االشـــــــــتراكات المقـــــــــدرة إلـــــــــى صـــــــــندوق 

  العقارات   

      

        صندوق معادلة الضرائبمصروفات 

  المدرجة في الميزانية المصروفات األخرى غير 
  البرمجية   

      

        مجموع أوجه االختالف حسب األساس

        الصندوق العام – المصروفاتمجموع 

  
مليــون دوالر أمريكـــي مــن المخصصـــات فــي الميزانيـــة  ١٣٨مبلغــًا قـــدره مصـــروفات الصــندوق العـــام رصــيد شــمل ي

البرمجية المعتمدة لصندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة يحّول إلى صندوق األغراض الخاصـة 
  مكرر. ١٣لتمويل وظائف إضافية للتمكين والدعم في ظل الغرض االستراتيجي 
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  الصندوق العاممجموع   الثنائيات السابقة

  الطوعية الصناديق  االشتراكات المقدرة  المجموع  الطوعية الصناديق  االشتراكات المقدرة
   مجموع مصروفات
  الصندوق العام

٧٥٨ ٧١٣ ٦٨١  ٧٢٤ ٦٠٨ ٣٤٥  ٣٤ ١٠٥ ٣٣٦  )٣ ٦٠٨ ٨١٢(  )٣ ٦١١ ٩٦٨(  ٣ ١٥٦  

)٢٠٦ ١٠١ ٩٢٣  ١٨٤ ٢٦٣ ٠٢١  ٢١ ٨٣٨ ٩٠٢  )٣٥٠ ٩٨٤(  )٣٤٠ ٤٣٩(  )١٠ ٥٤٥  

٦٠ ٥٨٩ ٦٩٧  ٣٦ ٤٥٠ ٥٣٩  ٢٤ ١٣٩ ١٥٨  )٢ ٧٨٠(  )٥ ٥٧٠(  ٢ ٧٩٠  
            
)١٢٣ ٦٢٢ ٣٢٠  ٩٤ ١٢٥ ٢٦٠  ٢٩ ٤٩٧ ٠٦٠  )١٠٦ ٧٦٨(  )٦١ ٢٦١(  )٤٥ ٥٠٧  

-  )١٨٣ ٩٠٣ ٥٣١  ١٧٤ ٥٦٧ ٤٨٢  ٩ ٣٣٦ ٠٤٩  )٧٨٢ ٠٩٥(  )٧٨٢ ٠٩٥  

)٤٨ ٦٦٤ ٤٧٤  ٢٩ ٣٨٨ ٦٣١  ١٩ ٢٧٥ ٨٤٣  ٣ ٦٦٠  ٣ ٨٨٦  )٢٢٦  

-  ٢٠ ٤٥٧ ٧١٣  ٩ ٨٤٧ ٩٦٤  ١٠ ٦٠٩ ٧٤٨  ٣٤ ٤٩٩  ٣٤ ٤٩٩  

٤٣ ٥٨٧ ٥٥٠  ٢٩ ٥٦٣ ٤٩٣  ١٤ ٠٢٤ ٠٥٧  ٦ ٢٨٩  ٦ ٠٦٩  ٢٢٠  

٣٢ ٧٦١ ٧٧٠  ٢٢ ٣٦٧ ٩٦١  ١٠ ٣٩٣ ٨٠٩  )٥ ٣٢٠(  )٦ ٨٨٢(  ١ ٥٦٢  

)١٦٨ ٣٧١ ٧٢٥  ٩٢ ٩٨٩ ١٣٣  ٧٥ ٣٨٢ ٥٩١  )٣٦ ٨٥١(  )٣٣ ٧٢٧(  )٣ ١٢٤  

٧٤ ٦٩٥ ٠٧٦  ٥٨ ٦٩٢ ٦٦٣  ١٦ ٠٠٢ ٤١٣  ١ ٣٢٥  )٧٩(  ١ ٤٠٤  

١٢٨ ٤٩٧ ٨٩١  ٣٥ ٩٠٨ ٩٦٠  ٩٢ ٥٨٨ ٩٣١  ١ ٤٦٧  ٤١٤  ١ ٠٥٣  

١٨٠ ٢٣٠ ٩٥١  ٨٢ ٧٧٧ ٤٨٤  ٩٧ ٤٥٣ ٤٦٦  ٤٠ ٦٤١  ١ ٢٨١  ٣٩ ٣٦٠  

)٢ ٠٣٠ ١٩٨ ٣٠٢  ١ ٥٧٥ ٥٥٠ ٩٣٨  ٤٥٤ ٦٤٧ ٣٦٤  )٤ ٨٠٥ ٧٣٠(  )٤ ٧٩٥ ٨٧٢(  )٩ ٨٥٧  

            

          ٣٨ ٥٦٢ ١٠٧  

          
  

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

          ١١ ٤٢٣ ٦٢٨  

          ٧٤٩ ٤٢٧  

          ٦٠ ٧٣٥ ١٦٢  

          ٢ ٠٩٠ ٩٣٣ ٤٦٤  
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  ٢٠١٣-٢٠١٢الجدول البياني الثالث: استخدام الميزانية البرمجية للفترة 
  

  ٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  
    

  األغراض االستراتيجية
  الميزانية
  البرمجية

  ١ ٢٧٨ ١٣٠ ٠٠٠  األمراض السارية  ١
  ٥٤٠ ٢٩٨ ٠٠٠  لعدوى بفيروسه والسل والمالريااأليدز وا  ٢
  ١١٣ ٧٦٣ ٠٠٠  الحاالت المرضية غير السارية المزمنة  ٣
  ٢١٨ ٣٠٦ ٠٠٠  صحة الطفل والمراهق واألم والصحة الجنسية واإلنجابية والشيخوخة  ٤
  ٣٨٢ ٠٢٨ ٠٠٠  الطوارئ والكوارث  ٥
  ١٢٢ ٢٥٥ ٠٠٠  عوامل الخطر المحدقة بالصحة  ٦
  ٤٢ ٧٨٩ ٠٠٠  الجتماعية واالقتصادية للصحةالمحددات ا  ٧
  ٨٦ ٨٢٥ ٠٠٠  البيئة األصح  ٨
  ٥٤ ٨٩٨ ٠٠٠  التغذية والسالمة الغذائية واألمن الغذائي  ٩
  ٣٤٨ ٠٩٣ ٠٠٠  الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ١٣٧ ٢٨٣ ٠٠٠  المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ٢٥٧ ٥٧٠ ٠٠٠  قيادة المنظمة وتصريف شؤونها وشراكاتها  ١٢
  ٣٧٦ ٧٤١ ٠٠٠  وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٣ ٩٥٨ ٩٧٩ ٠٠٠  المجموع  
  

هــــي المصـــروفات حســــب بيـــان مقارنــــة الميزانيـــة بالمبــــالغ الفعليـــة (البيــــان  ٢٠١٣-٢٠١٢المصــــروفات للفتـــرة المالحظـــة أ: 
  الخامس).

. وتـرد تفاصـيل إضـافية ٢٠١٣-٢٠١٢المالحظة ب: يجسد مجمـوع مصـروفات التنفيـذ مجمـوع المصـروفات واألعبـاء للفتـرة 
  ).٦٧/٤٢ج(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢في تقييم أداء الميزانية البرمجية 
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  المصروفات
٢٠١٣- ٢٠١٢ 

  (المالحظة أ)
  األعباء

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  التنفيذ

٢٠١٣- ٢٠١٢ 
  الرصيد المتبقي  (المالحظة ب)

النسبة المئوية 
  للتنفيذ

١١٢  )١٥٣ ٨٢٣ ٣٤٨(  ١ ٤٣١ ٩٥٣ ٣٤٨  ٥٥ ٦٠٨ ٨٠٥  ١ ٣٧٦ ٣٤٤ ٥٤٣٪  
٧٧  ١٢٥ ٦٢٧ ٥٥٣  ٤١٤ ٦٧٠ ٤٤٧  ٢٦ ٥٠٢ ٩٢٧  ٣٨٨ ١٦٧ ٥٢٠٪  
٩٩  ١ ٦٨٦ ٤٦٤  ١١٢ ٠٧٦ ٥٣٦  ٤ ٠٧١ ٢٢٢  ١٠٨ ٠٠٥ ٣١٤٪  
١٠٨  )١٨ ٥١٤ ٥٤٢(  ٢٣٦ ٨٢٠ ٥٤٢  ١٥ ٤١٨ ٨٦٤  ٢٢١ ٤٠١ ٦٧٨٪  
٩٥  ١٨ ١٥٠ ٣٥٣  ٣٦٣ ٨٧٧ ٦٤٧  ٣٥ ٠٢٩ ٧٥٠  ٣٢٨ ٨٤٧ ٨٩٧٪  
٧٩  ٢٥ ٦٥٤ ٠٩٥  ٩٦ ٦٠٠ ٩٠٥  ٣ ١٦٣ ٥٦٦  ٩٣ ٤٣٧ ٣٣٩٪  
٩٠  ٤ ٤٣٨ ٦٦٥  ٣٨ ٣٥٠ ٣٣٥  ١ ٠٧٧ ٩٩٢  ٣٧ ٢٧٢ ٣٤٣٪  
٩٨  ١ ٣٥٩ ٥٠٣  ٨٥ ٤٦٥ ٤٩٧  ٣ ٠٢٩ ٦٨٢  ٨٢ ٤٣٥ ٨١٥٪  
١١٣  )٧ ٠٤٢ ٩٠٨(  ٦١ ٩٤٠ ٩٠٨  ٢ ٠١٩ ٣٤٧  ٥٩ ٩٢١ ٥٦١٪  
٩٢  ٢٦ ١٨٦ ٨٨٠  ٣٢١ ٩٠٦ ١٢٠  ١٨ ٦٥٠ ٥٥٦  ٣٠٣ ٢٥٥ ٥٦٤٪  
١٠٢  )٣ ٣٧٢ ٠٤١(  ١٤٠ ٦٥٥ ٠٤١  ٤ ٠٥١ ٥٧٥  ١٣٦ ٦٠٣ ٤٦٦٪  
١٠٠  ٢٤٤ ٤٥٩  ٢٥٧ ٣٢٥ ٥٤١  ٤ ٥٠٣ ٨٩٣  ٢٥٢ ٨٢١ ٦٤٨٪  
٩٤  ٢٤ ٣٧٧ ٣٣٩  ٣٥٢ ٣٦٣ ٦٦١  ١٢ ١٩٣ ٩٥٣  ٣٤٠ ١٦٩ ٧٠٨٪  
٩٩  ٤٤ ٩٧٢ ٤٤٣  ٣ ٩١٤ ٠٠٦ ٥٥٧  ١٨٥ ٣٢٢ ١٣٢  ٣ ٧٢٨ ٦٨٤ ٤٢٥٪  
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  الصندوق العام فقط -: المصروفات حسب المكتب الرئيسي رابعالجدول البياني ال
  

  ٢٠١٣ ديسمبر كانون األول/ ٣١لمنتهية في في السنة ا
  )ةاألمريكي ات(بالدوالر 

  

  
  

  المكتب اإلقليمي لألمريكتين  المكتب اإلقليمي ألفريقيا  المقر الرئيسي
        المصروفات

  ٤٦ ٥٣٦ ٦٦٧  ٢٠٣ ٩١٧ ٥٤٣  ٣٩٢ ٩٧١ ٨٧٧  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين  
  ٣ ٧٧٢ ٦٣٠  ٢٤ ٦١٧ ٧٩٦  ٨ ٥٩٣ ٥٥٢  اإلمدادات والمواد الطبية  
  ٧ ٩٧٦ ٦٥٨  ٩٠ ٣٢٢ ٥٥٧  ١١٧ ٧٨٣ ٢٥٩  الخدمات التعاقدية  
  ٢ ٠٨٠ ٠٤٦  ١٥٦ ٧٨٨ ٢٦٧  ١٠ ٩٣٣ ٨٠٣  التحويالت والمنح للجهات النظيرة  
  ٦ ٩٨٧ ٠٩٣  ٤١ ٥٩٠ ٥١٩  ٦٦ ٤٤٩ ٧٢٧  السفر  
  ٢ ٦٨٥ ١٩٦  ٩٥ ٢٤٩ ٦٣٣  ٢٨ ١٦٠ ٧١٢  مصروفات التشغيل العامة  
  -  ١٢ ٥٠٠ ٥٥١  ٢ ١٢٩ ٩٢٤  مركبات واألثاثالمعدات وال  

  ٧٠ ٠٣٨ ٢٩٠  ٦٢٤ ٩٨٦ ٨٦٦  ٦٢٧ ٠٢٢ ٨٥٤  مجموع المصروفات
  النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات في المكاتب الرئيسية

  ٪٥  ٪٢٣  ٪٤٤  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٪٣  ٪٢١  ٪٧  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪٢  ٪٢٢  ٪٢٨  الخدمات التعاقدية
  ٪١  ٪٥٦  ٪٤  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪٤  ٪٢٥  ٪٤٠  السفر
  ٪٢  ٪٥٤  ٪١٦  مصروفات التشغيل العامة
  ٪صفر  ٪٣٦  ٪٦  المعدات والمركبات واألثاث

  ٪٣  ٪٣٠  ٪٣٠  مجموع النسبة المئوية
  النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات في كل مكتب رئيسي

  ٪٦٧  ٪٣٣  ٪٦٣  وغيرهم من العاملين تكاليف الموظفين
  ٪٥  ٪٤  ٪١  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪١١  ٪١٤  ٪١٩  الخدمات التعاقدية
  ٪٣  ٪٢٥  ٪٢  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪١٠  ٪٧  ٪١١  السفر
  ٪٤  ٪١٥  ٪٤  مصروفات التشغيل العامة
  ٪صفر  ٪٢  ٪صفر  المعدات والمركبات واألثاث

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  مجموع النسبة المئوية
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المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي لجنوب 
  شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
٨٩٦ ٩٣٤ ٦٩٨  ٦٠ ٠٥٧ ١٨٥  ٥٣ ٠٤٠ ٦٥٦  ٦١ ٦٧٣ ٨٧٨  ٧٨ ٧٣٦ ٨٩٢  
١٢٠ ١١٤ ٨٤٢  ٦ ١٠١ ٤٨١  ٢٧ ٥٩٦ ٢٨٦  ٤٠٠ ٢٥١  ٤٩ ٠٣٢ ٨٤٦  
٤١٧ ٩٦٩ ٢٢١  ٣٠ ٩٤٩ ٧٤٦  ٥٣ ٩١٧ ٩٩٨  ٢٢ ٦٧٩ ٨١٧  ٩٤ ٣٣٩ ١٨٦  
٢٨١ ٧٨١ ٧٢٧  ٢٣ ٨٩٦ ٣٨٦  ١٦ ٩٢٥ ٠٩٧  ٣٥٩ ٩٩١  ٧٠ ٧٩٨ ١٣٧  
١٦٥ ٤٦٠ ٤٩٤  ١١ ٣٢١ ٠٣٠  ١٥ ٠٧٧ ٧٨٠  ١٠ ٢٢٣ ٦٤٨  ١٣ ٨١٠ ٦٩٧  
١٧٣ ٨٣٩ ٩٩٩  ٦ ٣٤١ ٢٧٧  ١١ ٨٩١ ٣١١  ٦ ٨٦٧ ١٦١  ٢٢ ٦٤٤ ٧٠٩  
٣٤ ٨٣٢ ٤٨٣  ٤ ٢١٢ ٧٢٦  ٣ ٨٨١ ٥٠٣  ٩٤٧ ٥٣٤  ١١ ١٦٠ ٢٤٥  
٢ ٠٩٠ ٩٣٣ ٤٦٤  ١٤٢ ٨٧٩ ٨٣١  ١٨٢ ٣٣٠ ٦٣١  ١٠٣ ١٥٢ ٢٨٠  ٣٤٠ ٥٢٢ ٧١٢  

          
١٠٠  ٪٦  ٪٦  ٪٧  ٪٩٪  
  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٢٣  صفر٪  ٪٤١
١٠٠  ٪٧  ٪١٣  ٪٥  ٪٢٣٪  
  ٪١٠٠  ٪٨  ٪٦  صفر٪  ٪٢٥
١٠٠  ٪٧  ٪٩  ٪٦  ٪٩٪  
١٠٠  ٪٤  ٪٧  ٪٤  ٪١٣٪  
١٠٠  ٪١٢  ٪١١  ٪٣  ٪٣٢٪  
١٠٠  ٪٧  ٪٩  ٪٥  ٪١٦٪  
          
٤٣  ٪٤٢  ٪٢٩  ٪٦٠  ٪٢٣٪  
  ٪٦  ٪٤  ٪١٥  صفر٪  ٪١٤
٢٠  ٪٢٢  ٪٣٠  ٪٢٢  ٪٢٨٪  
  ٪١٣  ٪١٧  ٪٩  صفر٪  ٪٢١
٨  ٪٨  ٪٨  ٪١٠  ٪٤٪  
٨  ٪٤  ٪٧  ٪٧  ٪٧٪  
٢  ٪٣  ٪٢  ٪١  ٪٣٪  

١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠٪  
  


