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  ٢٠١٨لعام  بيان الرقابة الداخلية
  

  نطاق المسؤولية
  

المدير العام لمنظمة الصـــحة العالمية (المنظمة) المســـؤولية أمام جمعية الصـــحة العالمية عن إدارة أتحمل بصـــفتي 
كما أتحمل بموجب أحكام المادتين األولى والثانية عشـــــــــــــــرة من الالئحة المالية  .شـــــــــــــــؤون المنظمة وتنفيذ برامجها

المسؤولية عن الحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية يشمل المراجعة الداخلية للحسابات وٕاجراء التحقيقات ضمانًا 
ة في هذا الصـــــدد إلى وقد فّوضـــــت الســـــلطة والمســـــؤولي .الســـــتخدام موارد المنظمة بفعالية وكفاءة وصـــــون أصـــــولها

المديرين اإلقليميين ونواب المدير العام والمديرين العامين المســــــــــاعدين ورؤســــــــــاء مكاتب المنظمة القطرية وســــــــــائر 
فلكل فرد في المنظمة دور يضــــــــــــــطلع به على درجات  .الموظفين المعنيين عمًال بالمادة األولى من الالئحة المالية

  ة.بة الداخليمختلفة من المسؤولية في مجال الرقا
  

  الغرض من الرقابة الداخلية
  

الغرض من الرقابة الداخلية هو الحد من خطر العجز عن تحقيق أهداف المنظمة وأغراضــها والســياســات المتصــلة 
والرقابة  .لذا توفر الرقابة ضـــــــــــــــمانًا معقوًال وليس مطلقًا لتحقيق الفعالية .بها وٕادارة هذا الخطر عوضـــــــــــــــًا عن إزالته

رة تســـــــــــتهدف تحديد المخاطر الرئيســـــــــــية وتقييم طبيعة هذه المخاطر ونطاقها وٕادارتها بكفاءة وفعالية عملية مســـــــــــتم
  ة.وبطريقة اقتصادي

  
وعليه، تقع على  ت.والرقابة الداخلية دور رئيســـــــــي من أدوار اإلدارة وجزء ال يتجزأ من المســـــــــار العام إلدارة العمليا

  مسؤولية عما يلي:عاتق إدارة المنظمة على جميع مستوياتها ال
  بيئة وثقافة تعّززان فعالية الرقابة الداخلية؛تهيئة   •
  ؛تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق األغراض، بما فيها مخاطر االحتيال والفساد  •
تحديد وتنفيذ ســـياســـات وخطط ومعايير تشـــغيل وٕاجراءات ونظم وأنشـــطة رقابة أخرى إلدارة المخاطر   •

  بأي حاالت تعرض محّددة؛المرتبطة 
ضـــــــمان فعالية تدفق المعلومات واالتصـــــــال كي يحصـــــــل جميع موظفي المنظمة على ما يلزمهم من   •

  ؛معلومات للوفاء بمسؤولياتهم
  ة.الرقابة الداخليرصد مدى فعالية   •

  
ظمة من خالل ومن منظور التشــــغيل، يعمل نظام الرقابة الداخلية في المنظمة باســــتمرار على جميع مســــتويات المن

  ه.عمليات الرقابة الداخلية لضمان بلوغ األغراض المذكورة أعال
  

كانون  ٣١الذي تصـدره المنظمة عن الرقابة الداخلية وينطبق على السـنة المنتهية في الثالث وهذا البيان هو البيان 
  .٢٠١٨حتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية للمنظمة لعام  ٢٠١٨األول/ ديسمبر 

  
  بيئة عمل المنظمة

  
بلدًا في بعض البيئات الشــــديدة الصــــعوبة وتتعرض بالتالي لحاالت تتأصــــل فيها  ١٥٠تعمل المنظمة في أكثر من 

مخاطر كبيرة، بما فيها المخاطر المتعلقة بأمن الموظفين وقدرة المنظمة على الحفاظ على مســــــتويات عالية للرقابة 
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وُيرصــــــد الوضــــــع األمني في كل بلد تعمل فيه المنظمة (واألمم المتحدة بشــــــكل عام) رصــــــدًا وثيقًا وتُتَخذ  .الداخلية
 .قرارات اســــــــــــتراتيجية عند اللزوم لتكييف عمليات المنظمة وٕادارة مســــــــــــتوى تعرض موظفيها للخطر وتخفيف وطأته

طر يســــتعرضــــه المديرون بانتظام وُيرفع وتُقّيد جميع المخاطر على مســــتوى مراكز الميزانية في ســــجل رســــمي للمخا
  ء.إلى مستويات أعلى للفت االنتباه إليه حسب االقتضا

  
  إطار الرقابة الداخلية وٕادارة المخاطر

  
يعتبر إطار المســاءلة في المنظمة وســياســة إدارة المخاطر المؤســســية وٕاطار المنظمة للرقابة الداخلية نظمًا وهياكل 

وتســـــاعد الســـــياســـــات والنظم واإلجراءات القائمة على  .بواليتها وتحقق أغراضـــــهاحاســـــمة لضـــــمان أن تفي المنظمة 
أســــــس متينة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية على تحســــــين فهم المخاطر التي تتعرض لها المنظمة وتكفل إرســــــاء 

  ة.عاليالمسؤوليات والضوابط المناسبة من أجل التصدي لتلك المخاطر وتتوخى تنفيذ عمليات المنظمة بف
  

مركز من مراكز التي استكملها كل  قوائم المرجعية للتقييم الذاتي للرقابة الداخليةالالرابعة واستخدمت المنظمة للسنة 
الميزانية في المنظمة كأداة رئيسية لتقييم ضوابطها الداخلية من حيث الوضع والفعالية وٕاذكاء الوعي بأهمية مسائل 

على توصــــــــــــية المراجعين الخارجيين لحســــــــــــابات المنظمة، تولى المديرون  وبناءً  ٢٠١٨وفي عام  .الرقابة الداخلية
  م.اإلقليميون والمديرون العامون المساعدون المعنيون استعراض بيانات التقييم الذاتي والتحقق من صحتها بانتظا

 
التخطيط والميزنة وتشـــــــــــّدد ســـــــــــياســـــــــــة المنظمة إلدارة المخاطر المؤســـــــــــســـــــــــية على دمج إدارة المخاطر في دورات 

والغرض الرئيســـي المنشـــود هو ضـــمان  .االســـتراتيجية والتشـــغيلية في المنظمة وفي أطر المســـاءلة والرقابة الداخلية
وفي  .اإلدراك التــام لجميع المخــاطر المتــأصـــــــــــــــلــة في عمليــات المنظمــة واختيــار االســـــــــــــــتراتيجيــة المالئمــة إلدارتهــا

إدارة المخاطر على نطاق المنظمة لتعزيز وعي الموظفين وبناء ، ُنظمت أنشـــــــــــــــطة تدريبية في مجال ٢٠١٨  عام
  ل.القدرات في هذا المجا

  
مراكز الميزانية تحديد المخاطر المرتبطة بأغراضــها وتقييم تلك المخاطر حســب أثرها واصــلت ، ٢٠١٨وخالل عام 

وُتكمَّل هذه العملية إلدارة المخاطر من القاعدة إلى  .المحتمل واحتمال التعرض لها ووضــــــــع الخطط للتصــــــــدي لها
وعلى الصـــــــعيد العالمي، تبيَّن أكبر التحديات التي تواجهها  .القمة بمرحلة للتحّقق والتصـــــــعيد من القمة إلى القاعدة

المنظمة لتحقيق واليتها في ســــجل للمخاطر على المســــتوى المؤســــســــي ("المخاطر الرئيســــية في المنظمة") يناقشــــه 
وُيقّدم في وقت الحق تقرير ســــنوي عن المخاطر إلى الدول األعضــــاء من  .ويســــتعرضــــه فريق الســــياســــات العالمية

  ي.خالل المجلس التنفيذ
  

بصـــــــــــــــفتي المدير العام للمنظمة المســـــــــــــــؤولية النهائية عن تقييم المخاطر المرتبطة بتنفيذ برامج المنظمة وأتحمل 
في هذه المهمة المديرون اإلقليميون ولجنة المنظمة المعنية بالمخاطر  ويدعمني .ومشــــاريعها وعملياتها بشــــكل عام

وتضــطلع اللجنة بدور رئيســي في ضــمان تحديد المخاطر  .ويقودها نائب المدير العام المعني بالعمليات المؤســســية
الذي ييسر  واألخالقياتاالمتثال وٕادارة المخاطر ويدعمني أيضًا مكتب  .األشد حرجًا والتصدي لها على نحو فعال

وفي الوقت ذاته وعلى النحو المبين في سياسة المنظمة إلدارة  .عملية إدارة المخاطر على نطاق المنظمة ويوجهها
المخاطر المؤســــــــــــــســــــــــــــية، تقع على عاتق كل موظف من موظفي المنظمة المســــــــــــــؤولية عن تحديد المخاطر على 

  ه.عمل  مستوى
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  داخليةالضوابط الاستعراض مدى فعالية 
  

  :يستند استعراضي لمدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في المنظمة إلى ما يلي
هذا خطاب يســـــــــتعرضـــــــــه جميع المديرين اإلقليميين ونواب المدير العام  ."خطاب تمثيل" ســـــــــنوي  (أ)

والمديرين العامين المســـــــــاعدين ويوافقون عليه ويؤكد أهمية ضـــــــــمان تنفيذ الضـــــــــوابط الداخلية الالزمة إلى 
وتُدرج كل المســـــــائل المطروحة ضـــــــمن خطاب التمثيل في مراجعات الحســـــــابات  .جانب ضـــــــمانات أخرى

  ة.السنويوالبيانات المالية 
يســـــــــــــــتكمل هذه القائمة المرجعية ويقدمها جميع  .القائمة المرجعية للتقييم الذاتي للرقابة الداخلية  (ب)

مديري مراكز الميزانية بمن فيهم ممثلو المنظمة كاّفة ويســـــــــــــــتخدمها كل مدير من مديري مراكز الميزانية 
أن  ٢٠١٨عام لعملية التقييم الذاتي  وجدتو  .الســــتعراض جميع الضــــوابط الرئيســــية وتقدير مدى االمتثال

وعلى نطاق .في السنوات األربع األخيرة العموم وشهدت أوجه التحسن الطفيففي  الضوابط الداخلية متينة
ُوجد أن مجال الرقابة التشـــــــــــــغيلية المعني بإدارة المخاطر، والســـــــــــــيما تنفيذ إجراءات االســـــــــــــتجابة المنظمة 

وفيمــا يتعلق بمجــاالت الرقـابـة الوظيفيــة، كـانـت حـاالت  .حســـــــــــــــينللمخــاطر، يحتــاج إلى قـدر كبير من الت
وحدد المجيبون ضرورة إذكاء الوعي بشأن  .الطوارئ المصنفة هي التي تحتاج إلى أكبر قدر من التحسين

مجاالت التخطيط للمشــــــــتريات، والتخطيط لتعاقب  توفضــــــــًال عن ذلك، ُذكر  .إجراءات التشــــــــغيل الموحدة
ســـــــــائر و ســـــــــفر، والمتابعة الفّعالة لإلجراءات المنبثقة عن عمليات المراجعة والتقييم الموظفين، والتخطيط لل

وستخضع نتائج عملية التقييم الذاتي لالستعراض الدقيق،  .االستعراضات، بوصفها مجاالت يلزم تحسينها
لتحســين وُتعّدل تدابير الرقابة حســب االقتضــاء، وتوضــع خطط العمل لمعالجة المجاالت التي تحتاج إلى ا

  م.عند اللزو 
المراجعة الداخلية التي  تتضـــــــــــمن تقارير .مكتب خدمات المراقبة الداخليةالتقارير الصـــــــــــادرة عن   (ج)

معلومات موضـــــــــــــــوعية عن فعالية االمتثال والرقابة  ،٢٠١٨ُأجريت في إطار خطة عمل المراجعة لعام 
في التقرير الســــــنوي النتائج الحاســــــمة المنبثقة عن هذه التقارير  ويرد موجز .وتوصــــــيات بشــــــأن التحســــــين

وتتاح فرادى تقارير المراجعة أمام الدول األعضـــاء  .لمراجع الحســابات الداخلي المقدم إلى جمعية الصــحة
  ب.الطل بناًء على

ابات تضـمن المراجعة الخارجية للحسـ .التقارير الصـادرة عن المراجع الخارجي لحسـابات المنظمة  (د)
لجنـــة مراجعـــة وتقـــدم  .المراقبـــة المســـــــــــــــتقلـــة والتبليغ عن امتثـــال المنظمـــة للنظـــام المـــالي والالئحـــة المـــاليـــة

وشكل  .الحسابات بجمهورية الفلبين أحدث المعلومات عن أعمالها ونتائجها الرئيسية إلى األجهزة الرئاسية
من جوانب المراجعة الخارجية اســـــــــتعراض ثالث شـــــــــراكات مســـــــــتضـــــــــافة وبرنامج الطوارئ جانبًا رئيســـــــــيًا 

وللحصـــــــــــول على معلومات إضـــــــــــافية، انظر تقرير مراجع الحســـــــــــابات الخارجي المقدم إلى  .٢٠١٨  لعام
 ).٧٢/٣٩جوالسبعين (الوثيقة  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  
تســــــــتعرض اللجنة جميع تقارير  .لجنة الخبراء المســــــــتقلين االســــــــتشــــــــارية في مجال المراقبةعمل   (هـ)

مراجعة الحســـــــــــابات والتقارير المتعلقة بالمخاطر والتقارير المالية وغيرها من المعلومات المتصـــــــــــلة بإطار 
وتقدَّم تقارير اللجنة إلى المجلس التنفيذي الذي يحدد مجاالت التحســــــــــين المحتمل ويســــــــــدي  .الرقابة العام

لمرتبطة بإدارة المخاطر والمســــائل المالية ومســــائل الرقابة المشــــورة بشــــأن ســــبل معالجة مواطن الضــــعف ا
 ة.الداخلي
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  الُمالحظة بشأن المخاطرالمهمة المسائل 
  

، اســـــتعرض مكتب االمتثال ٢٠١٨بعد أن اســـــتكمل كل مركز من مراكز ميزانية المنظمة ســـــجل المخاطر في عام 
دة وقــــدمهــــا إلى اإلدارة العليــــا في المنظمــــة  ولجنــــة المنظمــــة المعنيــــة وٕادارة المخــــاطر واألخالقيــــات النتــــائج الموحــــّ

وبعد أن اســـــــتعرضـــــــت النتائج، اســـــــتنتجت أن أهم المخاطر التي تواجهها المنظمة حاليًا ترد بإيجاز في  .بالمخاطر
  ه.الجدول أدنا

 المخاطر ءات الجارية والمقررة لالستجابة للمخاطرأمثلة على اإلجرا
  وضع استراتيجية لتعبئة الموارد  -١
 تعبئة موارد مستهدفة تشمل جهات مانحة جديدة محتملة  -٢
 إعداد مبررات االستثمار في المنظمة  -٣
ــاالت والشـــراكات كجزء من وظيفة العالقات   -٤ إحداث تحول في تعبئة الموارد واالتصـ

 المتكاملةالخارجية 
ــتهداف اال  -٥ ــ ـــ ــتخدام ااســ ــ ــ ألموال وفقًا لالتفاقات مع الجهات لفّعال والمالئم التوقيت لســـ

 المانحة

ــة  ــ ـــ ــايـ ــ ـــ ــفـ ــدم كـ ــ ــ ــة عــ ــ ـــ ــزانـــيـ ــل الـــمـــيـ ــ ـــ ــمـــويـ تـ
ـــة ـــ ــاطر  ٢٠١٩-٢٠١٨  البرمجيــ ــ (المخــــ

ـــلة بالتمويل المرن نتيجة  ــ األولية المتصـــ
للحد من المساهمات الطوعية األساسية 
ـــأن توقعــات التمويــل  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ وعــدم اليقين بشـ

  القادمة)

 الجهود الموجهة لتعبئة الموارد وٕابرام الشراكات وتخصيص الموارد المرنة للبرنامج  -١
ــغيل الموحدة و   -٢ ـــ ـــ ـــــات الجديدة وٕاجراءات التشـ ـــ ـــياسـ ـــ ـــــر تنفيذ الســـ ــ تدريب الموظفين ونشــ

  الموظفين المدرجين في السجل الخاص بالطوارئ
  تعزيز القدرة الوطنية والدولية على نشر الوظائف الحاسمة األهمية وأدائها  -٣
ــحيةإجراء   -٤ ـــ ــ ـــتقلة المعنية ببرنامج الطوارئ الصـ ـــ ـــارية المســ ـــ ــتشــ ــ ــ ـــراف االســ ـــ  لجنة اإلشــ

ـــتعراض منتظم للحالة الراهنة لتحول المنظمة في  ــ ـــ ـــ ـــحية، الســ ـــ ـــ ـــ مجال الطوارئ الصـ
ـــحيـــة وهيكـــل في ذلـــك   بمـــا ــ ـــ ـــ ـــ التقـــدم العـــام المحرز في إطـــار برنـــامج الطوارئ الصــ

 البرنامج والمخاطر المرتبطة به

ـــة للطوارئ  ـــ ــامج المنظمــ ــ ـــ ــل برنـ ــ ـــ تمويـ
  الصحية وتأهبه التشغيلي

ــركاء،   -١ ــيق بين الشـــ ــركاء، وتعبئة الموارد، والتنســـ ـــقة لتعزيز دعوة الشـــ بذل جهود منســ
ــفافية المالية، من أجل تأمين التزامات جديدة بتمويل  إلى جانب ــ تعزيز البرامج والشــ

  االنتقال في مجال شلل األطفال
ـــلل   -٢ ـــ ـــ ــأن حالة االنتقال في مجال شـ ــ ـــ ــلل األطفال بانتظام بشـــ ــ ـــ إبالغ مجلس مراقبة شـــ

 األطفال والمخاطر وٕاجراءات االستجابة للمخاطر

ــلل األطفال  ـــ ــ ـــ ـــ ـــال شـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتئصــ ــ ـــ ـــ ـــ تمويل اســـ
نتقــال في مجــال االالمتعلقـة بـوالمخـاطر 

ــيما ا ـــ ـــلل األطفال، والســ ـــ عتماد على الشـ
أموال مكافحة شــلل األطفال؛ والخصــوم 
المـــاليـــة المرتبطـــة بموظفي تلـــك البرامج 
المعينين بعقود محــددة المــدة؛ والتــأخير 
ــلل األطفال  ـــال شـــ ــتئصــ المحتمل في اســـ

 في الوقت المناسب
ـــديدة (مثل األخالقيات : تعزيز التدريب في المجاالت الوقاية  -١ ــ ـــ ـــ ـــ ذات المخاطر الشـــ

ــلوك المهني  ــ ــات المعنية ومدونة األخالقيات وقواعد الســ ــ ـــياســ واالحتيال)؛ وٕانفاذ الســـ
 بشكل صارم؛ وتسوية توصيات مراجعة الحسابات بسرعة

ــــف  -٢ ــوابط المتكاملة للنظام (الكشــ ـــ ـــين الضـ عن ) واإلبالغ نظام اإلدارة العالمي: تحســـ
  ساخن لإلبالغ عن التجاوزاتالخط ال؛ ؛ تعزيز الرصداالستثناء

: تعزيز القدرة على التحقيق؛ اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة في حاالت االستجابة  -٣
 االحتيال/ الفساد/ سوء السلوك

ــوء الســــلوك في المنظمة التي  حاالت ســ
ــائر  االحتيالتتعلق تحديدًا ب والفســـاد وسـ

  سوء السلوكأشكال 

 الستمرار سير العمل و/ أو تحديثها على نطاق المنظمةوضع خطط عملية   -١
 ٢٠١٩إجراء عمليات المحاكاة بدءًا من الربع الثاني من عام   -٢
 ٢٠١٩عقد اجتماعات شهرية للتنسيق العالمي بدءًا من النصف الثاني من عام   -٣

ـــتمرارال ـــ ـــ ــ ـــ ـــير مخاطر المحدقة باســ ـــ ـــ ـــ ـــ  سـ
األعمال والمرتبطة بأحداث كبرى مؤثرة 
ــل الكوارث  ــة (مثـــ ــ ــات المنظمـ ــ في عمليـ
الطبيعية أو الهجمات اإلرهابية الكبرى)
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 المخاطر ءات الجارية والمقررة لالستجابة للمخاطرأمثلة على اإلجرا
 تنفيذ خريطة الطريق بشأن األمن السيبراني على نطاق المنظمة  -١
  إلذكاء وعي المستخدمين بشأن األمن السيبرانيشن حمالت التوعية   -٢
 وتنفيذها األمن السيبرانيب تحديث السياسات المتعلقة  -٣

األمن الســـيبراني (مثل اختراق األصـــول 
  الرقمية)

تعيين مــدير لخــدمــات األمن وثمــانيــة موظفين آخرين لألمن الميــداني لتوفير القــدرة   -١
 على االستجابة للطوارئ

  إدخال تحسينات كبيرة على األمن المادي للمقار  -٢
ــة إعطـــاء جميع الموظفين دورات تـــدريبيـــة   -٣ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ دمج في المنصـ في مجـــال األمن، تـــُ

  التعليمية للمنظمة
 رصد االمتثال لتدابير إدارة المخاطر المتعلقة باألمن  -٤

 أمن موظفي المنظمة ومبانيها

من ( عتمـاد تـدابير الحتواء التكـاليف وتحقيق الكفـاءة من حيـث التكـاليف وتنفيــذهــاا  -١
  )خالل تصريف شؤون التأمين الصحي للموظفين

ــاهمة   -٢ ــ ــتويات المســــ ــ ــتعراض مســــ ــ ــحي (اســــ ــ ـــؤون التأمين الصــــ ـــ ـــــريف شــ من خالل تصـــ
 )للموظفين

 استعراض مستويات التمويل الالزم للخصوم المستقبلية  -٣

ـــل،  ــة األجـــ ـــ ــوم الطويلــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــل الخصـــ تمويـ
وخصوصًا تكاليف الرعاية الصحية بعد 

  انتهاء الخدمة 

  
المعنية بالمخاطر ومع الجهات المعنية بالمخاطر  لجنة المنظمةفي وُبحث كل واحد من المخاطر المذكورة أعاله 

  ر.لضمان اتخاذ اإلجراءات المالئمة للتصدي لهذه المخاط
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  بيان
  

الرقابة الداخلية، وٕان تعمل بفعالية، تنطوي على قيود متأصلة فيها تشمل إمكانية التحايل عليها بصرف النظر عن 
وعالوة على ذلك، قد تختلف فعاليتها مع  .بالتالي أن توفر ضـــــــمانات معقولة فقطمدى حســـــــن تصـــــــميمها ويمكنها 
  ف.مرور الوقت بسبب تغير الظرو 

  
  ا.بمعالجة أي مواطن ضعف قد ُتالحظ خالل السنة في الضوابط الداخلية وُيلفت انتباهي إليهوألتزم 

  
وأســــتنتج، بناًء على ما ذكر أعاله وعلى حد علمي ومعلوماتي، أنه ال توجد مواطن ضــــعف جوهرية من شــــأنها أن 
تحول دون أن يبدي المراجع الخارجي للحســــــــــــابات رأيًا غير مشــــــــــــفوع بتحفظات بشــــــــــــأن البيانات المالية للمنظمة، 

كــانون األول/  ٣١ســـــــــــــــنــة المنتهيــة في توجــد مســـــــــــــــــائــل مهمــة أخرى بــارزة يلزم طرحهــا في هــذه الوثيقــة عن ال  وال
  ة.وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالي ٢٠١٨  ديسمبر

  
  

  
  
  

  سوسيبر يتيدروس أدهانوم غالدكتور 
  المدير العام
 ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٩جنيف في 
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  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

من دســتور منظمة الصــحة العالمية وللمادة الثالثة عشــرة من الئحتها المالية، البيانات  ٣٤تجدون طيه، وفقًا للمادة 
وقد ُأعدت البيانات المالية والســـــياســـــات المحاســـــبية  .٢٠١٨كانون األول/ ديســـــمبر  ٣١المالية للســـــنة المنتهية في 

 .يير المحاســبية الدولية للقطاع العام (المعايير المحاســبية الدولية)والمالحظات على البيانات المالية باالمتثال للمعا
وخضـــعت البيانات المالية  .كما ُأعدت البيانات المالية وفقًا لالئحة المالية لمنظمة الصـــحة العالمية ونظامها المالي

ات بجمهورية والمالحظات للمراجعة من جانب المراجع الخارجي لحســـــــــــــــابات المنظمة، أي لجنة مراجعة الحســـــــــــــــاب
  ر.الفلبين، ويرد رأي المراجع الخارجي للحسابات ضمن هذا التقري

  
وبالرغم من أن المنظمة اعتمدت تقديم التقارير المالية بصـــــــــــــفة ســـــــــــــنوية على النحو المنصـــــــــــــوص عليه في المادة 

ة الثانية من الالئحـة فإن الفترة المالية للميزانية تظل عامين (الماد ١عشـــــــــــــــرة من الالئحة المالية المعدلة،  الثالثة
وألغراض المقارنة بين المصــــــروفات الفعلية والميزانية المقررة، ُتعرض ميزانية الثنائية بالتالي على أســــــاس  .المالية)

وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الخامس) يوفر هذه المقارنة  .عامين من المصـــــــــــــــروفات الســـــــــــــــنوية
  ة.الفئ  حسب

  
ى الصــــــندوق العام (الميزانية البرمجية) هناك فئتان من الصــــــناديق األخرى مدرجتان ضــــــمن البيانات وباإلضــــــافة إل

ويمكن االطالع على  .المالية للمنظمة، أال وهما فئة صـــــناديق الدول األعضـــــاء وغيرها، وفئة الصـــــندوق االئتماني
الثالث للصـــناديق في الجدول األول تفاصـــيل اإليرادات والمصـــروفات فيما يخص كل فئة من هذه الفئات الرئيســـية 

  ر.من هذا التقري
  

قدمت المنظمة خدمات إلى خمســــــــــــة كيانات أخرى هي: الصــــــــــــندوق االســــــــــــتئماني لبرنامج األمم  ٢٠١٨وفي عام 
المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والمرفق الدولي لشراء األدوية، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، والمركز الدولي 

وتَعد بيانات مالية منفصــلة لكل واحد من هذه الكيانات  .اإللكتروني، وصــندوق التأمين الصــحي للموظفينللحســاب 
 ٢وُتدرج الصــــــناديق التي تديرها المنظمة بالنيابة عن هذه الكيانات .وتخضــــــع لمراجعة خارجية مســــــتقلة للحســــــابات

  ).ضمن بيان الوضع المالي (البيان األول
  

إلى جانب المالحظات  ٢٠١٨كانون األول/ ديســمبر  ٣١انات المالية للســنة المنتهية في وتم اســتعراض وٕاقرار البي
  ث.على البيانات والجداول الداعمة األول والثاني والثال

  
وينبغي االطالع على البيــــانــــات المــــاليــــة المراجعــــة إلى جــــانــــب تقرير المنظمــــة عن النتــــائج، الميزانيــــة البرمجيــــة 

  ).٧٢/٣٥جقة (الوثي ٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية
  
  
  
 
  

  جين مارغريت ستيوارت باباس
  بالنيابة المراقب المالي

  سوسيبر يتيدروس أدهانوم غالدكتور 
  المدير العام

  
  ٢٠١٩ آذار/ مارس ٢٩جنيف، 

                                                            
  ).٢٠٠٩( ٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ١
  باستثناء الوكالة الدولية لبحوث السرطان التي ال تدير المنظمة صناديقها.   ٢
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  األصل: اإلنكليزية  خطاب إحالة
  

 جمهورية الفلبين
  

 لجنة مراجعة الحسابات
  

Commonwealth Avenue  Quezon City  Philippines  
  

  خطاب إحالة
  
  

  ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١
  
  
  

  تحية طيبة وبعد،
  

ورأيه حول البيانات تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ة والسبعينإلى جمعية الصحة العالمية الثاني يشرفني أن أقدم
  .٢٠١٨ ديسمبر /األول كانون ٣١ في المنتهيةالمالية لمنظمة الصحة العالمية عن السنة المالية 

  
ألنها منحتني شرف القيام بدور مراجع الحسابات الخارجي لمنظمة  لجمعية الصحة العالمية امتناني أسجلأود أن و 

  .الصحة العالمية وخصتني بهذا االمتياز
  

  ،مع وافر التحية والتقدير  
    

  
  مايكل ج. أجوينالدوتوقيع 

  رئيس لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  المراجع الخارجي للحسابات
  
  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
  منظمة الصحة العالمية

  جنيف، سويسرا
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  األصل: اإلنكليزية  مراجع الحسابات الخارجي رأي
  

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue  Quezon City  Philippines  
  
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 
  

  الصحة العالميةإلى جمعية 
  

  الرأي
  

كانون األول/  ٣١لقد راجعنا البيانات المالية لمنظمة الصـــــــــــــحة العالمية التي تتضـــــــــــــمن بيان الوضـــــــــــــع المالي في 
، وبيان األداء المالي، وبيان التغيرات في صــــافي األصــــول/ األســــهم، وبيان التدفقات النقدية، وبيان ٢٠١٨ديســــمبر

للســـــــــــــــنة المنتهية في ذلك الوقت، والمالحظات على البيانات المالية بما في ذلك  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية
  ة.ملخص السياسات المحاسبية الرئيسي

  
ومن وجهة نظرنا، تعرض البيانات المالية المصـــــــاحبة بنزاهة، من كافة الجوانب الجوهرية، وضـــــــع المنظمة المالي 

وأداءها المالي، والتغيرات في صــــافي األصــــول/  ٢٠١٨مبر كانون األول/ ديســــ ٣١في الســــنة المالية المنتهية في 
األســــــهم، والتدفقات النقدية، ومقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية لهذه الســــــنة المنتهية، وفقًا للمعايير المحاســــــبية الدولية 

  م.للقطاع العا
  

  أساس هذا الرأي
  

الخاصة بمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي لقد أجرينا هذه المراجعة على نحو يمتثل للمعايير الدولية 
بمسؤوليات وُتوضح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في القسم الخاص  .المعني بتدقيق الحسابات ومعايير الضمان

ونحن نعمل بشــكل مســتقل عن المنظمة من حيث المتطلبات األخالقية المتعلقة  .من تقريرنا مراجع البيانات المالية
ونعتقد أن بّينات المراجعة  .اجعتنا للبيانات المالية، وقد التزمنا بســــــــائر مســــــــؤولياتنا األخرى وفقًا لهذه المتطلباتبمر 

  ت.التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا لرأينا الخاص بمراجعة الحسابا
  

  معلومات أخرى
  

 للمنظمة ةمراجعالالبيانات المالية الواردة في  المعلوماتاإلدارة مســـــــــــــــؤولة عن المعلومات األخرى التي تشـــــــــــــــمل 
  ك.عن ذلالتابع لنا الحسابات تشمل البيانات المالية وتقرير مراجع  ، ولكنها ال٢٠١٨ لعام

  
 ورأينا بشــــــأن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شــــــكل من أشــــــكال الضــــــمان بناءً 

  ا.عليه
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نا للبيانات المالية، فإننا مســـــــــــــؤولون عن االطالع على المعلومات األخرى ومن ثم الحكم على وفيما يتعلق بمراجعت
ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتســـــــــق بشـــــــــكل جوهري مع البيانات المالية، أو أن المعلومات التي حصـــــــــلنا عليها 

تنادًا إلى العمل الذي أجريناه وٕاذا ما خلصنا اس .سواء من خالل المراجعة أو بطريقة أخرى قد حرفت بشكل جوهري
لدينا ما نبلغ به في  وليس .ن باإلبالغ عن هذه الحقيقةو إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات، فإننا مطالب

  د.صدهذا ال
  

  تصريف شؤون البيانات الماليةب واألشخاص المعنيينمسؤولية اإلدارة 
  

للبيانات المالية وفقًا للمعايير المحاســــــــــبية الدولية للقطاع العام، تكون اإلدارة مســــــــــؤولة عن اإلعداد والعرض النزيه 
شـــــوبها أخطاء جوهرية ســـــواء تابة الداخلية حســـــبما تراه اإلدارة ضـــــروريًا للتمكن من إعداد بيانات مالية ال قوعن الر 
  ط.غلال مناجمة عن الغش أأكانت 

  
قييم قدرة المنظمة على مواصــلة نشــاطها، واإلفصـــاح، ومن خالل إعداد البيانات المالية تكون اإلدارة مســؤولة عن ت

صلة النشاط، واستخدام أساس الحسابات المتبع عند مواصلة النشاط ما احسب االقتضاء، عن األمور المرتبطة بمو 
  ر.لم يكن أمامها خيار واقعي آخ لم تعتزم اإلدارة تصفية أعمال المنظمة أو وقف عملياتها، أو

  
  ة.تصريف الشؤون مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمنظمب نشخاص المعنيو ويكون األ

  
  مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية

  
أكانت جوهرية ســـواء  أخطاءشـــوبها أي تمعقول أن البيانات المالية ككل ال  ضـــمانيتمثل هدفنا في الحصـــول على 

مستوى عال من هو والضمان المعقول  .حسابات يتضمن آراءناالمراجع لتقرير  وٕاصدار غلطال مناجمة عن الغش أ
 في جوهريعن خطأ دائمَا ســـتكشـــف أن مراجعة الحســـابات وفقًا للمعايير المحاســـبية الدولية  يكفللكنه ال  الضـــمان

 على أساس فرديوتعتبر أخطاء جوهرية إذا ما كان من شأنها غلط عن الغش أو ال األخطاءوقد تنجم  .حال وجوده
  ة.على هذه البيانات المالي القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدم بناءً  فير بشكل معقول أن تؤثأو كلي 

  
عملية المراجعة وفقًا للمعايير المحاســـــبية الدولية، نتوخى الحكم المهني ونحافظ على درجة من التشـــــكك  وفي إطار

  بما يلي: ونضطلع .المهني طوال عملية المراجعة
  ناجمة عن أكانت الجوهرية في البيانات المالية ســـــــــــــــواء  باألخطاء المرتبطةتحديد وتقييم المخاطر

، وتصــــــميم واتخاذ إجراءات لمراجعة الحســــــابات تســــــتجيب لهذه المخاطر، والحصــــــول غلطال مالغش أ
عــدم اكتشــــــــــــــــاف يكون خطر و  .نــات كــافيــة ومالئمــة للمراجعــة لالعتمــاد عليهــا في إبــداء رأينــاعلى بيّ 
ألن الغش قد ينطوي على  غلطالناجم عن ال الخطرعن الغش أعلى من  ةالجوهرية الناجم األخطاء

  ة.تواطؤ وتزييف وحذف متعمد وتمويه أو تجاوز للرقابة الداخلي
  ،تفهم الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعة الحســـابات بغية تصـــميم إجراءات المراجعة المناســـبة للظروف

  ة.إبداء الرأي في فعالية الرقابة الداخلية للمنظم وليس بغرض
  ومعقولية التقديرات المحاســـبية ودرجة اإلفصـــاح المســـتخدمة ة يســـياســـات المحاســـبالتقييم مدى مالئمة

  ة.ذات الصلة التي تحددها اإلدار 
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 اد التعليق على مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس المحاسبة المعتمد على مواصلة النشاط واالعتم
لةنات المراجعة على بيّ  بشــــأن وجود شــــكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف تلقي بشــــكوك  المحصــــّ

نا لوٕاذا خلصــــــنا إلى وجود شــــــكوك جوهرية فينبغي  ا.كبيرة على قدرة المنظمة على مواصــــــلة نشــــــاطه
و تعديل التنبيه في تقرير مراجع الحســـابات على اإلفصـــاح المرتبط بهذا الشـــأن في البيانات المالية، أ

نات المراجعة التي حصــــــــلنا عليها وتعتمد اســــــــتنتاجاتنا على بيّ  .لم يكن هذا اإلفصــــــــاح كافياً  ننا إئآرا
  ا.تقرير مراجع الحسابات التابع لنصدور حتى تاريخ 

  تقييم العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية بما في ذلك اإلفصـــــــاح، وٕاذا ما كانت البيانات
  ض.عامالت واألحداث األساسية بطريقة تضمن نزاهة العر معن الالمالية تعبر 

المجال والتوقيت  من بينها جملة أمور أخرى خصــوصتصــريف الشــؤون بب شــخاص المعنيينونحن نتواصــل مع األ
الداخلية  رقابةبما في ذلك أي أوجه قصــــــور كبيرة في ال ،لمراجعة الحســــــابات ونتائج المراجعة األســــــاســــــية انالمقرر 
  ت.لحسابال تناأثناء مراجع نحددها

  
  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى

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

  ة.المالية للمنظم لالئحةقد تمت، في جميع جوانبها المعنية، وفقًا 
  

وعمًال بأحكام المادة الرابعة عشـــرة من الالئحة المالية للمنظمة أصـــدرنا أيضـــًا تقريرًا مطوًال عن مراجعتنا لحســـابات 
  ة.منظمال
 
  
 
  

  أجوينالدو .مايكل ج توقيع
  رئيس لجنة مراجعة الحسابات

  جمهورية الفلبين
  المراجع الخارجي للحسابات

  
  

  مدينة كويزون، الفلبين
 ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٩في 
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  البيانات المالية
  منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 

كانون األول/  ٣١ المالحظات  الوصف
  ٢٠١٨  ديسمبر

كانون األول/  ٣١
  ٢٠١٧  ديسمبر

  األصول المتداولة
   

 ٦٥٢ ٥٤٠ ٠٠٧ ٢٤٣  ١-٤  والمكافئات النقدية النقدية
 ٠٣٨ ٥٧٨ ٢ ٣٢٢ ٣٠٣ ٣ ٢-٤  االستثمارات القصيرة األجل

 ٤١٠ ٢١٤ ١ ١٧٩ ١٠٧ ١ ٣-٤  الجارية -الحسابات المدينة 
 ١٠٤ ١٠ ٠٥٦ ١٣ ٤-٤  المبالغ الُمْسَتحّقة للموظفين

 ٦٤١ ٤٣ ٤٧٣ ٣٧ ٥-٤ المخزونات
 ٣١٢ ٢٠ ٦٩٠ ٣٠ ٦-٤  والودائعالمبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا 

 ١٥٧ ٤٠٧ ٤ ٧٢٧ ٧٣٤ ٤  مجموع األصول المتداولة
     األصول غير المتداولة

 ٦٠٣ ٢٣٦ ٢٥٨ ٢٠٦ ٣-٤  غير الجارية -الحسابات المدينة 
 ٧٤٥ ١١٨ ٥٢٥ ١٢٠ ٢-٤  االستثمارات الطويلة األجل

 ٥٤٥ ١٠٣ ٧٠١ ١٢٤ ٧-٤ الممتلكات والمنشآت والُمعّدات
 ٨٠٧ ٣ ١٨٩ ٣ ٨-٤  غير الملموسةاألصول 

 ٧٠٠ ٤٦٢ ٦٧٣ ٤٥٤  مجموع األصول غير المتداولة
 ٨٥٧ ٨٦٩ ٤ ٤٠٠ ١٨٩ ٥   مجموع األصول

    الخصوم
     الخصوم المتداولة

لة ُمَقدَّماً   ٣٢٠ ١٠٧ ٦٥٤ ٨٦ ٩-٤  االشتراكات الُمَحصَّ
 ٦٦٢ ٦٥ ٤٩٠ ٤٤ ١٠-٤ الحسابات الدائنة
 ٣٣٩ ٢ ٣٣٣ ١ ١١-٤  الدفع للموظفينالمبالغ الُمْسَتحّقة 

 ٠٥٨ ٥٠ ٣٨٦ ٥٢ ١٢-٤  الجارية -استحقاقات الموظفين 
لة  ٣٢٠ ٤٣١ ٥٩٠ ٣٧٦ ١٣-٤  الجارية - اإليرادات الُمَؤجَّ
 ٨٥٧ ٧٢ ٤١١ ١٠١ ٢-٤  الخصوم المالية

 ١٤٢ ١٠١ ٢٢٦ ٧٥ ١٤-٤ الخصوم المتداولة األخرى
 ٢٩١ ٩٤٨ ٩٤٥ ٩٢٣ ١٥-٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات

 ٦١١ ٦٠٦  ١٦-٤  الجارية –االقتراضات الطولية األجل 
 ٦٠٠ ٧٧٩ ١ ٦٤١ ٦٦٢ ١   مجموع الخصوم المتداولة
     الخصوم غير المتداولة

 ٠٠٤ ٤٣ ٣٣٥ ٧٣ ١٦-٤  غير الجارية – االقتراضات الطويلة األجل
 ١٢٢ ٥٧٨ ١ ١٥١ ٢٠٧ ١ ١٢-٤  غير الجارية –استحقاقات الموظفين 

لة   ٦٠٣ ٢٣٦ ٢٥٨ ٢٠٦ ١٣-٤  غير الجارية -اإليرادات الُمَؤجَّ
 ٨٠٤ ٣٠٦ ٢  ١٧-٤  المتداولةغير  – الخصوم األخرى

 ٥٣٣ ٨٥٨ ١ ٠٥٠ ٤٨٩ ١  مجموع الخصوم غير المتداولة
 ١٣٣ ٦٣٨ ٣ ٦٩١ ١٥١ ٣  مجموع الخصوم
     األسهم /صافي األصول

 ٨٧٧ ٢٩٣ ٢ ٤٢١ ٧٠٣ ٢ ١-٦  الصندوق العام
 (٧٥٧ ١٠٣ ١) (٥٧٥ ٧٢٥) ٢-٦  وغيرها -صناديق الدول األعضاء 

 ٦٠٤ ٤١ ٨٦٣ ٥٩ ٣-٦  ق االئتمانيو الصند
 ٧٢٤ ٢٣١ ١ ٧٠٩ ٠٣٧ ٢  مجموع صافي األصول/ األسهم

 ٨٥٧ ٨٦٩ ٤ ٤٠٠ ١٨٩ ٥   مجموع الخصوم وصافي األصول/ األسهم
  ة.الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالي يشّكل
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  منظمة الصحة العالمية
  ء المالياالبيان الثاني: بيان األد

  ٢٠١٨ر كانون األول/ ديسمب ٣١في السنة المنتهية في 
   )(بآالف الدوالرات األمريكية

كانون األول/  ٣١ المالحظات الوصف
  ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
  ٢٠١٧  ديسمبر

   ١-٥  اإليرادات
 ٧١١ ٤٥٦   ٧٥٢ ٥٠٠     كات الُمَقدََّرةااالشتر 

 ٣٠٥ ١٣٩ ٢  ٩١٤ ٢٩٠ ٢    المساهمات الطوعية
 ٨٣٢ ١٣٦   ٤٩٦ ٦٢     المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

 ٤٥٢ ٤٢   ٢٢١ ٤٧     اإليرادات األخرى
 ٣٠٠ ٧٧٥ ٢  ٣٨٣ ٩٠١ ٢    مجموع اإليرادات

      ٢-٥  المصروفات
 ٣٠٠ ٩٦٦   ٢١٨ ٩٣١     تكاليف الموظفين

 ٠١٩ ٢٥٣   ٦٨٦ ١٧٦     اإلمدادات والمواد الطبية
 ٥٥٢ ٧٨١   ٣٠٥ ٧٢١     الخدمات التعاقدية
 ٠٦٢ ٢٦٠   ٣٩٦ ٢٧٢     التحويالت والِمَنح

 ٩٠٧ ٢٠١   ٦٩٠ ١٩١     السفر
 ٦٨٥ ١٦٧   ٥٣٦ ١٧٧     مصروفات التشغيل العامة
 ٨٤٣ ٣٥   ٤٨٦ ١٥     الُمعّدات والمركبات واألثاث

ــول  ــتهالك األصــ اســـتهالك األصـــول المادية واسـ
  غير الملموسة

   ١٦٧ ١٤   ٥٣٣ ١٣ 

 ٥٣٥ ٦٨٠ ٢  ٨٥٠ ٤٩٩ ٢    مجموع المصروفات
 ٢٧٣ ٧٧   ٤٨٦ ٤٠   ٣-٥  اإليرادات الماليةصافي 
 ٠٣٨ ١٧٢   ٠١٩ ٤٤٢     الفائض/ (العجز) خالل السنة مجموع

  ة.الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالي يشّكل
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  منظمة الصحة العالمية
 البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم

  ٢٠١٨ديسمبر  /كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
  (بآالف الدوالرات األمريكية)

كانون األول/  ٣١ المالحظات  الوصف
 ٢٠١٨  ديسمبر

تعديالت أخرى 
(ُيرجى الرجوع إلى 

  )١٢-٤  المالحظة
الفائض/ 
  (العجز)

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧  ديسمبر

 ٨٧٧ ٢٩٣ ٢  ٥٤٤ ٤٠٩     ٤٢١ ٧٠٣ ٢  ١-٦  الصندوق العام
 (٧٥٧ ١٠٣ ١) ٢١٦ ١٤   ٩٦٦ ٣٦٣   (٥٧٥ ٧٢٥) ٢-٦األعضاء وغيرهاصناديق الدول 

 ٦٠٤ ٤١   ٢٥٩ ١٨     ٨٦٣ ٥٩   ٣-٦  الصندوق االئتماني
 ٧٢٤ ٢٣١ ١  ٠١٩ ٤٤٢   ٩٦٦ ٣٦٣   ٧٠٩ ٠٣٧ ٢   مجموع صافي األصول/ األسهم

  ة.الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالي يشّكل
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية

   (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٨ديسمبر  /كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 
كانون األول/  ٣١  الوصف

 ٢٠١٨  ديسمبر
كانون  ٣١ُأِعيدت صياغتها في 
  ٢٠١٧  األول/ ديسمبر

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
 ٠٣٨ ١٧٢   ٠١٩ ٤٤٢    خالل السنة الفائض /مجموع العجز

 ١٦٧ ١٤   ٥٣٣ ١٣    استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
 (٠٩٦ ٢٧) ٧٦٨ ١٠   خسائر االستثمارات غير المحققة(أرباح)/ 

 ٠٨٥ ١   (١٥٧)  (أرباح)/ خسائر إعادة تقييم االقتراضات الطويلة األجل غير المحققة
 (٦٠٢ ٣٤٢) ٢٣١ ١٠٧    الجارية -(الزيادة)/ االنخفاض في الحسابات المدينة 

 ١٣٩    (٩٥٢ ٢)  (الزيادة)/ االنخفاض في المبالغ الُمْسَتحّقة للموظفين
 (٠٨٧ ٤) ١٦٨ ٦    (الزيادة)/ االنخفاض في المخزونات

 (٦٩٧ ١٠) (٣٧٨ ١٠)  (الزيادة)/ االنخفاض في المبالغ المدفوعة ُمَقدَّماً 
 (٣٢٥ ٢٩) ٣٤٥ ٣٠    غير الجارية -(الزيادة)/ االنخفاض في الحسابات المدينة 

لة   ٩٧٤ ٣٨   (٦٦٦ ٢٠)  ُمَقدَّماً الزيادة/ (االنخفاض) في االشتراكات الُمَحصَّ
 ٥٣٣ ٢٤   (١٧٢ ٢١)  الزيادة/ (االنخفاض) في الحسابات الدائنة

 ٣٣٤    (٠٠٦ ١)  الزيادة/ (االنخفاض) في المبالغ الُمْسَتحّقة الدفع للموظفين
 ٤١٠ ٣   ٣٢٨ ٢   الجارية -الزيادة/ (االنخفاض) في استحقاقات الموظفين 

لةالزيادة/ (االنخفاض) في   ٤١٢ ٥١   (٧٣٠ ٥٤)  الجارية - اإليرادات الُمَؤجَّ
 ٧٩٤ ٣٧   (٩١٦ ٢٥)  الزيادة/ (االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى

 (٣٩٩ ٧٢) (٣٤٦ ٢٤) الزيادة/ (االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات
 ٢٣٦ ٤٣   (٠٠٥ ٧) غير الجارية -الزيادة/ (االنخفاض) في استحقاقات الموظفين 

لة   ٣٢٥ ٢٩   (٣٤٥ ٣٠)  غير الجارية -الزيادة/ (االنخفاض) في اإليرادات الُمَؤجَّ
 ٨٠٤    ٥٠٢ ١    غير المتداولة –الخصوم األخرى  الزيادة/ (االنخفاض) في

 (٩٥٥ ٦٨) ٢٢١ ٤١٥    صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
     االستثمارالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة 

 ٣١٥ ١٥٦   (٣٣٦ ٧٣٠)  األجل القصيرة (الزيادة)/ االنخفاض في االستثمارات
 (٠٨١ ٢٠) (١٠٧)  (الزيادة)/ االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل

 ١٩٣ ٥٥   ١٦٥ ٢١   الزيادة/ (االنخفاض) في الخصوم المالية
 (٦٥٢ ٢٧) (٧٨٠ ٣٣)  والُمعّداتاالنخفاض في الممتلكات والمنشآت  /)الزيادة(

 ١٣٤    (٢٩١) (الزيادة)/ االنخفاض في األصول غير الملموسة
 ٩٠٩ ١٦٣   (٣٤٩ ٧٤٣) صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

     التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
 ٢٨    (٥) الجارية – الزيادة/ (االنخفاض) في االقتراضات الطويلة األجل
 ٧٨٠ ٨   ٤٨٨ ٣٠    غير الجارية – الزيادة/ (االنخفاض) في االقتراضات الطويلة األجل
 ٨٠٨ ٨   ٤٨٣ ٣٠   صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

 ٧٦٢ ١٠٣   (٦٤٥ ٢٩٧) صافي الزيادة/ (االنخفاض) في النقدية والمكافئات النقدية
 ٨٩٠ ٤٣٦   ٦٥٢ ٥٤٠   والمكافئات النقدية في بداية السنةالنقدية 

 ٦٥٢ ٥٤٠   ٠٠٧ ٢٤٣    النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة
  ة.الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالي يشّكل
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية

   (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٨ديسمبر  /كانون األول ٣١في السنة المنتهية في 

  
  ية.الفرع الذي يتضمن السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المال يشّكل

  الميزانية البرمجية   الوصف
٢٠١٩-٢٠١٨ 

  المصروفات 
 ٢٠١٨ في عام

الميزانية البرمجية  الفرق بين
 والمصروفات

  )٪( التنفيذ

     الفئات
 ٪٤٤ ٤٣٢ ٤٤٧  ٩٦٨ ٣٥٧  ٤٠٠ ٨٠٥   األمراض السارية

 ٪٣٣ ٩٣٦ ٢٣٥  ٤٦٤ ١١٥  ٤٠٠ ٣٥١   األمراض غير السارية
 ٪٣٥ ٩٥٩ ٢٥٠  ٣٤١ ١٣٣  ٣٠٠ ٣٨٤   تعزيز الصحة طيلة العمر

 ٪٤٢ ٨٥٨ ٣٤١  ٦٤٢ ٢٤٧  ٥٠٠ ٥٨٩   الُنظم الصحية
  ٪٣٥ ٤٧٣ ٣٦٠  ٧٢٧ ١٩٣  ٢٠٠ ٥٥٤   الطوارئ

 ٪٤٥ ٠٥٧ ٣٩٤  ٤٤٣ ٣٢١  ٥٠٠ ٧١٥   الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
 ٪٩٠ ٩٠٤ ٩٨  ٢٩٦ ٩٢٢  ٢٠٠ ٠٢١ ١ شلل األطفال، واالستجابة للفاشيات واألزمات، والبرامج الخاصة

                 ٪٥٢ ٦١٩ ١٢٩ ٢ ٨٨١ ٢٩١ ٢ ٥٠٠ ٤٢١ ٤  المجموع
   الفروقات حسب األساس

  ٨١١ ٨   مصروفات صندوق معادلة الضرائب
  ٢٨٢ ١٩    الترتيبات الخاصة

  ١١١ ٤    المصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٢٠٤ ٣٢     مجموع الفروقات حسب األساس

      الفروقات حسب التوقيت
  ٦١٠ ٨٥    مصروفات الميزانية البرمجية للفترات السابقة

  ٦١٠ ٨٥     مجموع الفروقات حسب التوقيت
  ٦٩٥ ٤٠٩ ٢    الصندوق العام –مجموع المصروفات 

     الفروقات حسب الكيان
المصروفات في الصندوق المشترك وصندوق المشاريع وصندوق األغراض 

 الخاصة والصندوق االئتماني
   ٩١٠ ٢٧  

  ٢٤٥ ٦٢     المصروفات العينية/ في شكل خدمات
  ١٥٥ ٩٠     مجموع الفروقات حسب الكيان

  ٨٥٠ ٤٩٩ ٢    بيان األداء المالي (البيان الثاني) مجموع المصروفات في
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  مالحظات على البيانات المالية  -١
  

  غالكيان المبلّ   (أ)
  

وتعمل  .ووكالة متخصـــــــصـــــــة من وكاالت األمم المتحدة منظمة الصـــــــحة العالمية (المنظمة) منظمة حكومية دولية
بوصــفها ســلطة التوجيه والتنســيق في ) ١٩٤٨نيســان/ أبريل  ٧المنظمة وفقًا لدســتورها (الذي دخل حيز التنفيذ في 

وللمنظمة أيضًا ستة مكاتب إقليمية  .ويقع مقر المنظمة الرئيسي في جنيف بسويسرا .ميدان العمل الصحي الدولي
  ًا.مكتبًا قطري ١٥٠ وأكثر من

  
  الكيانات غير الموحدة  (ب)

  غير الموحدة التالية: تقدم المنظمة خدمات إدارية إلى الكيانات
 االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الصندوق  -

  المرفق الدولي لشراء األدوية  -
 الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -

  اإللكتروني المركز الدولي للحساب  -
 التأمين الصحي للموظفين  -

  
وتعد بياناتها المالية  .وتخضــــــــع هذه الكيانات ألحكام الدســــــــاتير واللوائح الخاصــــــــة بها ولهياكل تصــــــــريف شــــــــؤونها

وتتمتع المنظمة بحقوق التصويت ذاتها التي تتمتع بها  .وتخضع حساباتها للمراجعة الخارجية المنفصلة والمصادقة
) وتكون المعامالت مع هذه المنظمات المرفق الدولي لشــــــراء األدويةيكة أخرى (ما عدا في أي جهة عضــــــو أو شــــــر 

وفي حال حل العالقات، ُيتفق على تقســيم جميع األصــول  .واألصــول والخصــوم هي ملك للمنظمة المعنية .مســتقلة
ن على أساس صيغة والخصوم بين المنظمات األعضاء والشريكة بموجب الدستور واللوائح وهيكل تصريف الشؤو 

  ن.تحدَّد في ذلك الحي
  

  أساس اإلعداد والعرض  (ج)
  
عدت البيانات المالية لمنظمة الصــــحة العالمية وفقًا للمعايير المحاســــبية الدولية للقطاع العام (المعايير المحاســــبية أُ 

بتكلفة   بالقيمة العادلة أو فتقيَّدأما االســـــــــتثمارات والقروض  .الدولية) باســـــــــتخدام أســـــــــلوب التكلفة التاريخية (الفعلية)
المعايير المحاســــــبية  تغطِ  مبقت المعايير الدولية لإلبالغ المالي المالئمة عندما لوطُ  .االســــــتهالكمخفضــــــة بســــــبب 
  ة.الدولية مسألة معين

 
عدت هذه البيانات المالية على أســــــــــــاس افتراض أن المنظمة تمارس نشــــــــــــاطها وتفي بمهمتها في المســــــــــــتقبل وقد أُ 

  ).عرض البيانات المالية - من المعايير المحاسبية الدولية ١المنظور (المعيار 
  

ويشـــــــــــــــار إلى ذلك ، بة ألقرب ألفرَّ قَ بالدوالرات األمريكية وجميع القيم مُ والمالحظات وُتعرض هذه البيانات المالية 
  ".أيضًا بعبارة "آالف الدوالرات األمريكية
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  العملة المتعامل بها وتحويل العمالت األجنبية  
  

تحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت أجنبية إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أســـعار الصـــرف التشـــغيلية الســـائدة 
وُتَحدَّد أسعار الصرف التشغيلية  .الصرف عند إجراء المعامالتالمعمول بها في األمم المتحدة التي تقارب أسعار 

  ت.في سعر صرف كل عملة من العمال األهميةتقلبات ذات المرة في الشهر وتراجع في منتصف الشهر 
  

وتحّول قيمة األصــول والخصــوم المحســوبة بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أســعار الصــرف التشــغيلية 
  ي.وتقيَّد المكاسب والخسائر الناتجة في بيان األداء المال .دة المعمول بها في نهاية السنة الماليةلألمم المتح

  
ل قيمة األصــــــول والخصــــــوم في حوافظ االســــــتثمارات المحســــــوبة بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي بتطبيق وتحوّ 

  ر.سعر اإلقفال الذي يستخدمه أمين االستثمارات في نهاية الشه
  

  األهمية المادية واستخدام التقييمات والتقديرات  
  

فعمليــــة المنظمــــة الســـــــــــــــتعراض األهميــــة  .هي مفهوم محوري في البيــــانــــات المــــاليــــة للمنظمــــة ١األهميــــة المــــاديــــة
لتحديد القرارات المتخذة فيما يخص األهمية المادية للمعلومات الشــاملة لعدد  اً منهجي اً أســلوبتتيح المحاســبية   المادية
وترد في البيانات المالية مبالغ مبنية  .دوريالمجاالت المحاســـــــبية وتحليلها وتقييمها واعتمادها واســـــــتعراضـــــــها من ال

  ا.ن التغيرات في التقديرات في الفترة التي تصبح معلومة خاللهيَّ وتب .على تقييمات اإلدارة وتقديراتها وافتراضاتها
  

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

 بيان الوضع المالي؛ •
 بيان األداء المالي؛ •
 األسهم؛ /بيان التغيرات في صافي األصول •
 بيان التدفقات النقدية؛ •
 بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية؛ •
وملخصـــــــًا وعرضـــــــها، البيانات  إعدادســـــــاس ًا ألوصـــــــفالمالحظات على البيانات المالية التي تشـــــــمل  •

 ى.خر المالئمة األمعلومات الللسياسات المحاسبية المهمة، و 
  
  
  
  
  

                                                            
جماعي   تكون أوجه اإلغفال أو الخطأ في بنود البيانات ذات أهمية مادية في حال احتمال تأثيرها على أســاس فردي أو   ١

  في قرارات المستخدمين أو تقديراتهم المستندة إلى البيانات المالية.
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  سياسات محاسبية مهمة  -٢
  
  النقدية والمكافئات النقدية  ١-٢
  
وتتألف من النقدية تحت الطلب والنقدية المودعة في المصــــــــارف ظ النقدية والمكافئات النقدية بالقيمة االســــــــمية فَ حْ تُ 

 جرَ دْ وتُ  .والودائع بضـــمان إضـــافي واألوراق التجارية وصـــناديق األســـواق النقدية واألذونات والســـندات القصـــيرة األجل
النقدية جميع االســـــــــتثمارات ذات مواعيد االســـــــــتحقاق لمدة ثالثة أشـــــــــهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشـــــــــراء في  فيها

ويشـــــمل ذلك النقدية والمكافئات النقدية التي تحفظ في حوافظ االســـــتثمارات التي يديرها مديرون  .والمكافئات النقدية
  ت.خارجيون معنيون باالستثمارا

  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٢
  

الصــــكوك المالية تَُقيَّد عندما تصــــبح المنظمة طرفًا في أحكام الصــــكوك التعاقدية وحتى تنتهي مدة حقوق تحصــــيل 
تنقل المنظمة بشــــكل ملحوظ جميع المخاطر حتى من تلك األصــــول أو تُنقل هذه الحقوق و  المتأتيةالتدفقات النقدية 

) أصـــــول مالية أو خصـــــوم مالية ُمَحدَّدة ١(: على أنهاويمكن تصـــــنيف االســـــتثمارات  .والمكافآت المرتبطة بالملكية
أو ودائع  )٣) أو اســــــتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اســــــتحقاقها؛ (٢بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛ (

  ا.وتَُقيَّد كل عمليات شراء االستثمارات وبيعها على أساس تاريخ تداوله .مصرفية وحسابات مدينة أخرى
  

هي صــــــــــكوك مالية  مالية أو الخصـــــــوم المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاألصـــــــول ال
ن من جانب الكيان المعني لدى يَّ عَ ) أو تُ ٢ظ بها ألغراض التداول؛ (فَ تَ حْ ) يُ ١تســـــــــــــتوفي أحد الشـــــــــــــرطين التاليين: (

  ز.خالل الفائض أو العجالتقييد األولي على أنها صكوك ُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من 
  

وتقاس الصـــــكوك المالية ضـــــمن هذه الفئة بالقيمة العادلة وتحســـــب أي مكاســـــب أو خســـــائر تنشـــــأ عن التغيرات في 
وتصـــــنف جميع  .القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز وتدرج في بيان األداء المالي في الفترة التي تنشـــــأ فيها

العقود أو الخيارات اآلجلة ألســـــعار صـــــرف العمالت على أنها صـــــكوك مثل عقود المقايضـــــة و  ةصـــــكوك المشـــــتقال
محتفظ بها ألغراض التداول ماعدا الصــــــكوك المعينة والفعلية للَتَحوُّط من مخاطر تقلب أســــــعار الصــــــرف حســــــبما 

األصــــــــول ف نَّ صــــــــَ وتُ  .من المعايير المحاســــــــبية الدولية (األدوات المالية: اإلثبات وتقدير القيمة) ٢٩يحدده المعيار 
المالية في الحوافظ المدارة خارجيًا المعينة عند القيد األولي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز كأصـــــــــــــــول 

فإذا كان هذا األفق يبلغ ســـنة واحدة  .متداولة أو غير متداولة تبعًا لألفق الزمني لألغراض االســـتثمارية لكل حافظة
ول متداولة، أما إذا زاد األفق عن ســـــنة فإنها تصـــــنف كأصـــــول غير أو أقل فإن األصـــــول المذكورة ُتصـــــنف كأصـــــ

  ة.متداول
  

َتقَّة تنطوي على مدفوعات ثابتة أو  االســــتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اســــتحقاقها هي أصــــــول مالية غير ُمشــــــْ
ها وتتمتع بالقدرة قابلة للتحديد وتكون مواعيد اســـــــــــــتحقاقها ثابتة وتعتزم المنظمة االحتفاظ بها حتى تاريخ اســـــــــــــتحقاق

د هذه االســــــتثمارات بتكلفة االســــــتهالك باســــــتخدام طريقة ســــــعر الفائدة الفعلي وتَُقيَّد إيرادات ســــــعر دَّ حَ وتُ  .على ذلك
، لم يكن لدى ٢٠١٨كانون األول/ ديســــــــــــمبر  ٣١في  .الفائدة على أســــــــــــاس المردود الفعلي في بيان األداء المالي

  ا.تاريخ استحقاقهالمنظمة استثمارات محتفظ بها حتى 
  

َتقَّة منطوية على مدفوعات ثابتة أو قابلة الودائع المصــرفية والحســابات المدينة األخرى  هي أصــول مالية غير ُمشــْ
وتدرج في هذه الفئة اإليرادات المتراكمة المتصــلة بالفائدة وحصــص األرباح  .للتحديد وغير متداولة في ســوق نشــطة
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وُتَحدَّد الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى بتكلفة  .التي تحّصل من االستثماراتوالمبالغ النقدية الُمْسَتحّقة 
وتَُقيَّد إيرادات  .االســـــتهالك التي تحســـــب باســـــتخدام طريقة ســـــعر الفائدة الفعلي ويطرح منها أي انخفاض في القيمة

دينة القصـــيرة األجل التي يكون تقييد الفائدة ســـعر الفائدة باالســـتناد إلى ســـعر الفائدة الفعلي باســـتثناء الحســـابات الم
  ة.أهمية ماديالخاصة بها أمرًا غير ذي 

  
تشـــــمل الحســـــابات الدائنة واالســـــتحقاقات المتصـــــلة باالســـــتثمارات وتَُقيَّد في البداية بالقيمة  الخصـــوم المالية األخرى

استثناء الخصوم القصيرة األجل التي يكون العادلة ثم تقاس بتكلفة االستهالك باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ب
  ة.أهمية ماديتقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي 

 
  الحسابات المدينة  ٣-٢
  

َتقَّة منطوية على مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير متداولة في  الحســـــــابات المدينة هي أصـــــــول مالية غير ُمشـــــــْ
َتحّقة التحصــــيل في حدود  .ســــوق نشــــطة شــــهرًا من تاريخ التبليغ في  ١٢والحســــابات المدينة الجارية هي مبالغ ُمســــْ

شهرًا من تاريخ التبليغ عن  ١٢حين أن الحسابات المدينة غير الجارية هي مبالغ ُمْسَتحّقة التحصيل منذ أكثر من 
  ة.البيانات المالي

  
المدينة بناًء على شـــــــروط الدفع الُمَحدَّدة في اتفاق ملزم بين المنظمة والجهة وتَُقيَّد حســـــــابات المســـــــاهمات الطوعية 

َتحّق التحصـــــــيل يقيد على أنه واجب  .المســـــــاهمة وحينما ال تكون هناك مثل هذه الشـــــــروط فإن المبلغ الكامل الُمســـــــْ
في حال االشــتراكات الُمَقدََّرة   ية الســنة كماأما حســابات االشــتراكات الُمَقدََّرة المدينة فتَُقيَّد ســنويًا في بدا .األداء حالياً 

 ،خصمخضع للوال ت ،وتسجل الحسابات المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقيق الُمَقدََّرة .التي تعتمدها جمعية الصحة
  ة.أهمية ماديإذ يعتبر أثر الخصم غير ذي 

  
صــــة للحســــابات المشــــكوك في تحصــــيلها عند ما يكون هناك خطر احتمال انخفاض قيمة وتَُقيَّد االعتمادات الُمَخصــــَّ

صـــة للحســـابات المشـــكوك في تحصـــيلها في بيان األداء  .الحســـابات المدينة وتَُقيَّد التغيرات في االعتمادات الُمَخصـــَّ
  ).(البيان الثاني – المالي

  
  المخزونات  ٤-٢
  
وتقّيم المخزونات عن  .من مخزوناتهاد المنظمة األدوية واللقاحات واإلمدادات اإلنســـــــــــــــانية والمنشـــــــــــــــورات كجزء يِّ قَ تُ 

تجرى عملية  .حجِّ رَ ) صافي القيمة القابلة للتحقيق باستخدام ُمَعدَّل التكلفة المُ ٢) للتكلفة أو (١طريق أدنى مستوى (
وُتَحدَّد رســـــــــوم التغليف والشـــــــــحن والتأمين باالســـــــــتناد إلى القيمة اإلجمالية  .الحصـــــــــر المادي للمخزون مرة ســـــــــنوياً 

  ت.ت المخزونات وٕاضافتها على قيمة المخزونالمشتريا
  

وعند اقتناء المخزونات عبر معامالت غير قائمة على التبادل (أي المخزونات المتبرع بها في شــــــــــكل مســــــــــاهمات 
  ا.إلى القيمة العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائه رجوععينية) ُتَحدَّد قيمة المخزونات بال

  
  ت.بادلها أو توزيعها، تَُقيَّد قيمتها الدفترية في المصروفاوفي حال بيع المخزونات أو ت
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  والودائع المبالغ المدفوعة ُمَقدَّماً   ٥-٢
  

 .تدفع لموردي الســـــــــــــــلع أو الخدمات قبل الحصـــــــــــــــول على الســـــــــــــــلع أو الخدماتهي مبالغ  المبالغ المدفوعة ُمَقدَّماً 
بســــــــــعر  والمبالغ المدفوعة ُمَقدَّماً وتَُقيَّد الودائع  .العملمبالغ مدفوعة في شــــــــــكل كفالة إيجار أماكن الودائع فهي   أما

  ة.التكلف
  
  الممتلكات والمنشآت والُمعّدات  ٦-٢
  

في بيان  متداولةدوالر أمريكي كأصــــــــــول غير  ٥٠٠٠تَُقيَّد الممتلكات والمنشــــــــــآت والُمعّدات التي تربو قيمتها على 
وُتَحدَّد قيمة الممتلكات والمنشآت والُمعّدات بالتكلفة التاريخية وتطرح منها تكلفة االستهالك المتراكم  .الوضع المالي

وتَُقيَّد الممتلكات والمنشــــــــــآت والُمعّدات المقتناة عبر معامالت غير قائمة  .وأي خســــــــــائر ناتجة عن انخفاض القيمة
  د.دة للنقلِّ وَ لمنظمة كل األصول من هذا القبيل أصوًال غير مُ وتعتبر ا .على التبادل بالقيمة العادلة عند اقتنائها

  
ب اســـــتهالك هذه األصـــــول على أســـــاس النســـــبة الثابتة على مدى عمرها اإلنتاجي باســـــتثناء األراضـــــي التي ســـــَ حْ ويُ 
ل رض الممتلكات والمنشآت والُمعّدات سنويًا من حيث انخفاض قيمتها لضمان تواصعْ تَ وُتسْ  .تخضع لالستهالك  ال

ات األصـــــــول المكونة من فئويرد في الجدول أدناه العمر اإلنتاجي المقدر ل .اعتبار قيمتها الدفترية قابلة لالســـــــترداد
  ت.ُمعّداالممتلكات والمنشآت وال

  
 العمر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات) فئة األصول

 ال ينطبق األراضي
 ١٠٠-٦٠ الدائمة –المباني 
 ٥ المتنقلة –المباني 

 ٥ األثاث والتجهيزات الثابتة واللوازم
 ٥ المركبات والنقل
 ٣ الُمعّدات المكتبية

 ٣ ُمعّدات االتصاالت
 ٣ الُمعّدات السمعية والبصرية

 ٣ الُمعّدات الحاسوبية
 ٣ الُمعّدات الشبكية
 ٣ ُمعّدات األمن

 ٣ الُمعّدات األخرى
 

لألصــول حينما تؤدي هذه التحســينات إلى إطالة العمر اإلنتاجي لهذه ل التحســينات على مدى العمر الباقي مَ سْــ وُترَ 
وســُتســتهلك القيمة المتبقية لألصــول وتكلفة تحســينها على مدى  م.، أو ُتضــيف إليها مجاًال قابًال لالســتخدااألصــول

وُتحمَّل تكاليف عمليات اإلصــالح والصــيانة العادية على مصــروفات العام  ).العمر اإلنتاجي الُمَعدَّل (العمر الباقي
  ف.التي تم فيها تكبد تلك التكالي
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  األصول غير الملموسة  ٧-٢
  

دوالر أمريكي بالتكلفة  ١٠٠ ٠٠٠ُتَحدَّد األصــــــــول غير الملموســــــــة التي تفوق قيمة العتبة الُمَحدَّدة مســــــــبقًا والبالغة 
ب اســــــتهالك هذه ســــــَ حْ ويُ  .لفة االســــــتهالك المتراكم وأي خســــــائر ناتجة عن انخفاض القيمةالتاريخية وتطرح منها تك

تراوح وي .األصول على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر باستخدام طريقة حساب االستهالك على أساس النسبة الثابتة
  م.عواستة أبين عامين و ر "للبرمجيات المشتراة من جهات خارجية" دَّ قَ العمر اإلنتاجي المُ 

  
ويفترض أن أصـــــول المنظمة غير الملموســـــة هي أصـــــول ذات قيمة متبقية صـــــفرية ألن األصـــــول غير الملموســـــة 

وبعض  .ض هذه األصـــــــــول ســـــــــنويًا من حيث انخفاض قيمتهارَ عْ تَ ســـــــــْ وتُ  .تباع أو تنقل في نهاية عمرها اإلنتاجي  ال
  ر.األصول غير الملموسة قد يكون عمرها اإلنتاجي أقص

  
  اإليجارعقود   ٨-٢
  

(المنظمة) الحق في اســتخدام أصــل لفترة زمنية متفق عليها  بموجبه المســتأجرَ  عقد اإليجار هو اتفاق يمنح المؤجِّرُ 
 .ض كل عقد إيجار لتحديد ما إذا كان يعد عقدًا ماليًا أو تشـــــغيلياً رَ عْ تَ ســـــْ ويُ  .مقابل دفع مبلغ أو ســـــلســـــلة من المبالغ

  ك.المحاسبية الالزمة بناًء على ذلى عمليات القيد واإلفصاح رَ جْ وتُ 
  

رة، تَُقيَّد إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشـــــــــــــــغيلية في اإليرادات على  وعندما تكون المنظمة هي الجهة المؤجِّ
، بينما تَُقيَّد جميع التكاليف المرتبطة باألصــــــــــل ضــــــــــمن اإليرادات أســــــــــاس النســــــــــبة الثابتة طوال مدة عقود اإليجار

  ت.ضمن النفقا لتحصيل إيرادات عقود اإليجار بما فيها تكلفة االستهالك في المصروفاتوالمتكبدة 
  
لة ُمَقدَّماً   ٩-٢   االشتراكات الُمَحصَّ
  

لة ُمَقدَّمًا هي اشــتراكات تُ  َتحّقة للمنظمة بنانيَّ عَ ل مســبقًا من المبالغ المُ صــَّ حَ االشــتراكات الُمَحصــَّ على اتفاقات  ءً ة الُمســْ
مبرمة بين المنظمة والجهات المســــــاهمة فيها التي تضــــــم الحكومات والمنظمات الدولية والمؤســــــســــــات  ملزمة قانوناً 

  ة.العامة والخاص
  
  الحسابات الدائنة والخصوم الُمْسَتحّقة    ١٠-٢
  

الحســــــابات الدائنة هي خصــــــوم مالية مرتبطة بســــــلع أو خدمات حصــــــلت عليها المنظمة ووصــــــلت بها فواتير دون 
  د.الخاصة بها بعتسديد المبالغ 

  
َتحّقة هي خصــــــوم مالية مرتبطة بســــــلع أو خدمات حصــــــلت عليها المنظمة دون أن تســــــدَّد المبالغ  والخصــــــوم الُمســــــْ

  ة.الخاصة بها وتقدَّم الفواتير الناشئة عنها إلى المنظم
  

  ة.أهمية مادي إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي ،وتَُقيَّد الحسابات الدائنة والخصوم الُمْسَتحّقة بسعر التكلفة
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  الموظفينمنافع استحقاقات   ١١-٢
  
  د المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية:تَُقيِّ 

شهرًا من تاريخ انتهاء الفترة  ١٢الموظفين القصيرة األجل الُمْسَتحّقة بالكامل في غضون  استحقاقات •
  ؛المحاسبية التي يقدم الموظفون خاللها الخدمات ذات الصلة

 ؛الممنوحة بعد التعيين االستحقاقات •
 ؛استحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل •
  ة.مدفوعات نهاية الخدم •

  
الذي أنشــــــأته (الصــــــندوق) ك للمعاشــــــات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة رَ تَ شــــــْ والمنظمة عضــــــو في الصــــــندوق المُ 

والوفاة والعجز وما يتعلق بهـا من اســـــــــــــــتحقـاقات إلى الجمعيـة العـامة لألمم المتحـدة لتقـديم اســـــــــــــــتحقـاقات التقـاعد 
لة يشــــــــــــارك فيها العديد من أرباب العمل وتوفر اســــــــــــتحقاقات وَّ مَ صــــــــــــندوق هو عبارة عن خطة مُ هذا الو  .الموظفين
للوكاالت المتخصــصــة وألي منظمة دولية وحكومية  صــندوق المعاشــات التقاعديةويفتح باب العضــوية في  .ُمَحدَّدة

شـــــــــــاركة في النظام الموحد للمرتبات والبدالت وســـــــــــائر شـــــــــــروط الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت دولية أخرى م
  ق.للصندو  النظام األساسي(ب) من ٣المتخصصة وفقًا لما تنص عليه المادة 

  
الموظفين الحاليين والســـابقين في منظمات مشـــاركة المنظمات المشـــتركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بوتعرِّض الخطة 

أخرى في الصـــــندوق مما يفضـــــي إلى عدم وجود أي أســـــاس متســـــق وموثوق به لتوزيع االلتزامات وأصـــــول الخطة 
، مثلهما والمنظمة وصــــــندوق المعاشــــــات التقاعدية .والتكاليف على كل منظمة من المنظمات المشــــــتركة في الخطة

د حصـــة المنظمة المتناســـبة من ليســـا في وضـــع يمكنهما من تحدي مثل المنظمات األخرى المشـــتركة في الصـــندوق،
التزامات االســـــــــــــــتحقاقات الُمَحدَّدة وأصـــــــــــــــول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بقدر كاف من الموثوقية ألغراض 

من  ٣٩ ولهذا السبب، اعتبرت المنظمة هذه الخطة كخطة اشتراكات ُمَحدَّدة تمشيًا مع متطلبات المعيار .المحاسبة
خالل الفترة صــــــــندوق وتَُقيَّد اشــــــــتراكات المنظمة في ال .الموظفين)منافع  اســــــــتحقاقاتالمعايير المحاســــــــبية الدولية (

  ).المالية كمصروفات في بيان األداء المالي (البيان الثاني
  
  الخصوم المشتركة بين الكيانات  ١٢-٢
  

 ا.المنظمة باسم الكيانات التي تستضيفهالخصوم المشتركة بين الكيانات هي أرصدة نقدية تحتفظ بها 
  
  االعتمادات والخصوم االحتياطية  ١٣-٢
  

قانوني  في الوقت الحاضرتَُقيَّد االعتمادات الُمَخصَّصة للخصوم والرسوم المستقبلية عندما يقع على المنظمة التزام 
  م.االلتزا بهذاويحتمل أن يتطلب األمر من المنظمة الوفاء  أحداث سابقةأو حكمي ناتج عن 

  
ويفصــــح عن التزامات أخرى ال تفي بمعايير تقييد الخصــــوم كخصــــوم محتملة ضــــمن المالحظات على البيانات 
المالية عندما ال يثبت وجودها إال نتيجة لظهور أو عدم ظهور حدث أو أكثر من األحداث المســــــــــــــــتقبلية غير 

  ًا.المؤكدة التي ال تتحكم المنظمة فيها تحكمًا تام
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  صول االحتياطيةاأل  ١٤-٢
  

 المحتملةيفصـــــح عن األصـــــول االحتياطية عندما يفضـــــي حدث إلى تدفق محتمل للفوائد االقتصـــــادية أو الخدمات 
  ة.المحتملوتتوفر معلومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصادية أو الخدمات 

  
لة  ١٥-٢   اإليرادات الُمَؤجَّ
  

لة من  مة بين المنظمة والجهات المساهمة فيها التي تضم الحكومات رَ بْ مة قانونًا مُ زِ لْ اتفاقات مُ تتأتى اإليرادات الُمَؤجَّ
  وتَُقيَّد هذه اإليرادات في الحالتين التاليتين: .والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة

  ل المنظمة والجهة المساهمة على السواء؛بَ عند تأكيد اتفاق تعاقدي خطيًا من قِ  •
  ل.تخصيص األموال واستحقاقها في فترة زمنية في المستقبعند  •

  
لة أيضًا السُ    ل.لف المنبثقة عن معامالت قائمة على التبادوتشمل اإليرادات الُمَؤجَّ

  
لة باعتبارها َتحّقة "جارية" إذا كانت اإليرادات  أصــــــوالً  وتعرض اإليرادات الُمَؤجَّ غير و" في غضــــــون ســــــنة واحدةُمســــــْ

  غ.إذا كانت اإليرادات ُمْسَتحّقة بعد سنة واحدة أو أكثر من تاريخ التبلي "جارية
  
  اإليرادات  ١٦-٢
  

لة والمدينة من جانب المنظمة  تتكون اإليرادات من إجمالي تدفقات الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة الُمَحصَّ
 ٩  منظمة اإليرادات تبعًا للمعيارين المعتمديند اليِّ قَ وتُ  .األســـــــــهم /خالل الســـــــــنة وتمثل زيادة في صـــــــــافي األصـــــــــول

(اإليرادات المتأتية من المعامالت غير القائمة على  ٢٣(اإليرادات المتأتية من المعامالت القائمة على التبادل) و
  ة.التبادل) من المعايير المحاسبية الدولي

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

  
  تبادلقائمة على الاإليرادات غير ال

تســجل اإليرادات من اشــتراكات الدول األعضــاء والدول األعضــاء المنتســبة ســنويًا  .االشــتراكات الُمَقدََّرة  -
  ة.التي تعتمدها جمعية الصح اتر يقدتفي مطلع السنة وفقًا لل

تســـــــجل اإليرادات من المســـــــاهمات الطوعية لدى إبرام اتفاق ملزم بين المنظمة  .الطوعيةالمســــاهمات   -
وحيثما توجد أحكام مرهونة بشــــــــــــــرط في االتفاقات، ال تتحكم المنظمة في الموارد  .والجهة المســــــــــــــاهمة

ل المبالغ النقدية  وال وحينما ال تكون هناك شـــــــروط دفع  .تســـــــجل اإليرادات والمبالغ المدينة حتى ُتحصـــــــَّ
ُمَحدَّدة من جانب الجهة المساهمة أو عندما تكون هذه الشروط في إطار السنة المحاسبية الجارية تَُقيَّد 

وحيثما تنص شروط الدفع على الدفع بعد نهاية العام، يسجل المبلغ بصفته  .اإليرادات في الفترة الراهنة
لة يَّد اإليرادات في  /كانون األول ٣١تاريخ بداية العقد بعد وحيثما يكون  .إيرادات ُمَؤجَّ ديســـــــــــــــمبر، تَُق

  ة.السنة المحاسبية المقبل
تســـجل المنظمة المســـاهمات العينية وفي شـــكل خدمات بمبلغ  .وفي شــكل خدمات العينيةالمســاهمات   -

اق المبرم بين المنظمة يســـاوي قيمتها الســـوقية العادلة الُمَحدَّدة وقت الحصـــول عليها باالســـتناد إلى االتف
ل قيد جَّ وُيســـــــــــَ  .والجهة المســـــــــــاهمة وعند تأكيد مركز الميزانية المســـــــــــتفيد أنه تلقى الســـــــــــلع أو الخدمات

  ت.بالمصروفات في الفترة نفسها التي تسجل فيها المساهمات العينية أو في شكل خدمات كإيرادا
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  تبادلال على قائمةاإليرادات ال
َتَردَّةالمشــــــتريات   -  .وســــــائر اإليرادات القائمة على التبادل القيمة واالمتيازات والمبيعات الدوارة الُمســــــْ

َتَردَّة القيمة باســم الدول األعضــاء أو  من مبيعات الســلع اإليرادات تســجل اإليرادات من المشــتريات الُمســْ
على أســـــــاس والرســـــــوم المفروضـــــــة على المصـــــــنعين في مقابل خدمات التأهيل المســـــــبق، أو الخدمات 

لة أو قابلة للتحصــيل عندما يحتمل تدفق الفوائد االقتصــادية اال ســتحقاق بالقيمة العادلة باعتبارها ُمَحصــَّ
وتَُقيَّد  .به  أو الخدمات المحتملة في المســــــتقبل إلى المنظمة ويمكن قياس تلك الفوائد بشــــــكل موثوق /و

 ه.اإليرادات في العام نفس كما تَُقيَّدالمصروفات المقابلة 
  
  المصروفات  ١٧-٢
  

ُتعرَّف المصــروفات بأنها انخفاض في الفوائد االقتصــادية أو الخدمات المحتملة خالل فترة التبليغ في شــكل تدفقات 
د المنظمة وتَُقيِّ  .األســهم /إلى انخفاض في صــافي األصــول مســتهلكة أو خصــوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصــول 

د المبالغ النقدية أو ) وليس عندما تســــدِّ تســــليمالخدمات (مبدأ اللها دَّم قَ تُ عندما تســــلَّم الســــلع أو تالمصــــروفات عندما 
  ا.مكافئاته

  
  المحاسبة حسب الصناديق  ١٨-٢
  

م الموارد إلى فئات (أي صــناديق) لتحديد مصــادر الصــناديق ســِّ قَ المحاســبة حســب الصــناديق هي أســلوب محاســبي يُ 
ويستخدم  .ويساعد إنشاء هذه الصناديق على ضمان تحسين التبليغ عن اإليرادات والمصروفات .بل استخدامهاوسُ 

والصــندوق االئتماني لضــمان الفصــل المالئم بين  صــندوق األغراض الخاصــة وصــندوق المشــاريعو الصــندوق العام 
إلى االزدواجية في وتســـــــــــتبعد خالل عملية التوحيد أي تحويالت بين الصـــــــــــناديق تؤدي  .اإليرادات والمصـــــــــــروفات

كما تســــتبعد التحويالت داخل الصــــناديق مثل تكاليف دعم البرامج داخل الصــــندوق  .أو المصــــروفات /اإليرادات و
  م.العا
 

  الصندوق العام
  

  يشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية البرمجية ويضم ما يلي:
د هذا الصــــــندوق اإليرادات والمصــــــروفات الناشــــــئة عن االشــــــتراكات  .الُمَقدََّرة االشــــتراكاتصــــندوق   - يوحِّ

  ى.الُمَقدََّرة للدول األعضاء ويشمل الفوائد وٕايرادات متنوعة أخر 
تخفض االشــــــتراكات الُمَقدََّرة على جميع الدول األعضــــــاء بمقدار اإليرادات  .معادلة الضــــرائب صــــندوق  -

) الــذي ١٩٦٨( ١٠-٢١ج ص عرتبــات الموظفين وفقــًا للقرار التي تــدرهــا خطــة االقتطــاع اإللزامي من م
وتحديدًا لقيمة تخفيض االشــــــتراكات  .قررت جمعية الصــــــحة بموجبه إنشــــــاء صــــــندوق معادلة الضــــــرائب

الُمَقدََّرة الذي ُيطبق على الدول األعضـــــاء المعنية تَُقيَّد في حســـــاب صـــــندوق معادلة الضـــــرائب اإليرادات 
ع اإللزامي من مرتبات الموظفين وتســـــــــجل المبالغ المضـــــــــافة بأســـــــــماء مختلف المتأتية من خطة االقتطا

وبالنســــبة إلى الدول  .الدول األعضــــاء بالتناســــب مع قيمة االشــــتراكات الُمَقدََّرة عليها عن الثنائية المعنية
األعضـــــــاء التي تفرض ضـــــــريبة الدخل على المرتبات التي يقبضـــــــها من المنظمة مواطنو هذه الدول أو 

م ممن يخضــعون لهذه الضــريبة، ُتخصــم من رصــيد خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظفين غيره
هذه المبالغ المخصــــومة   وتســــتخدم المنظمة بدورها .قيمة المبلغ المقدر الذي تجبيه تلك الدول األعضــــاء

 .١٠-٢١ج ص علترد إلى الموظفين المعنيين قيمة ضريبة الدخل التي دفعوها عمًال بالقرار 
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ل االشـــتراكات الُمَقدََّرة  .رأس المال العامل صــندوق  - أنشـــئ الصـــندوق لتنفيذ الميزانية البرمجية ريثما ُتَحصـــَّ
وتنص المادة الســـــــــــــــابعة من الالئحة المالية على أن تنفيذ هذا الجزء من الميزانية الُمَموَّل من  .المتأخرة

س المال العامل ثم باالقتراض الداخلي من احتياطي االشـــــتراكات الُمَقدََّرة يمكن أن ُيَموَّل من صـــــندوق رأ
دَّد قيمة المبالغ الُمْقَتَرضــــــــة من تجميع  .المنظمة النقدي المتاح باســــــــتثناء الصــــــــناديق االســــــــتئمانية وُتســــــــَ

لة برد أي اقتراض داخلي في المقام األول ثم أي مبالغ مقترضة من  متأخِّرات االشتراكات الُمَقدََّرة الُمَحصَّ
 ل.أس المال العامصندوق ر 

د هذه الصـــــناديق اإليرادات والمصـــــروفات  .الطوعية (األســـاســـية والُمَحدَّدة والشـــراكات) الصـــناديق  - توحِّ
 الصناديق التالية: الناشئة عن

 المساهمات األساسيةصندوق  - 
 ةصندوق المساهمات الطوعية األساسي - 
 صندوق المساهمات الطوعية المحدد - 
الصــــندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ: أنشــــأت جمعية الصــــحة هذا الصــــندوق بموجب المقرر  - 

ويتمثل الغرض من الصــــــــــــندوق في تقديم التمويل المؤقت  .)٢٠١٥) (١٠(٦٨ج ص عاإلجرائي 
  .لعمليات الطوارئ الميدانية

 مداريةالصندوق االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق ال - 
الصــــــــــــــندوق االســــــــــــــتئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال  - 

 اإلنجاب البشري
 صندوق البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية، والحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات - 
  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات - 
  االحتياطي للطوارئصندوق التصدي للفاشيات واألزمات والصندوق  - 
ُأنشـــئ هذا الصـــندوق لتســـجيل الرســـوم التي تُفرض على المصـــنعين  - رســـوم الخدماتصـــندوق  - 

مقابل حصـــــــــــــــولهم على خدمات االختبار المســـــــــــــــبق للصـــــــــــــــالحية لتقييم جودة المنتجات الطبية 
  م.و ومأمونيتها وفّعاليتها (اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص)، وتقديم التقارير عن تلك الرس

  
  صناديق الدول األعضاء وغيرها

  
  تشمل صناديق الدول األعضاء وغيرها الحسابات التالية:

ْشَتَرك  - يعكس هذا الصــندوق الحركة في حســابات األصــول والخصــوم في المنظمة الناتجة  .الصندوق الُم
تســـويات الخاصـــة بأعمال العن التغيرات الطارئة على بنود مثل المخزونات وتســـويات األصـــول الثابتة و 

 ت.الناتجة عن صرف العمالالبناء الجارية واالستهالك وأرباح وخسائر االستثمار والمكاسب والخسائر 
وال يشمل التبليغ الخاص  .َيضّم هذا الصندوق حسابات تدّر إيرادات ذاتية االستدامة .صندوق المشاريع  -

ويشـــــــمل صـــــــندوق المشـــــــاريع  .جة في هذا الصـــــــندوقبالميزانية البرمجية اإليرادات والمصـــــــروفات المندر 
 :الحسابات التالية

ئ هذا الصــــــندوق بوصــــــفه آلية تأمين ذاتية  .صــــندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض  - أنشــــــِ
  ض.لتزويد الموظفين بالتغطية في حالة التعرض لحادث أو مر 
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ئ هذا الصــــندوق لغرض إدارة أنشــــطة أصــــحاب االمتيازات، وهو  .صـــندوق االمتيازات  - ُأنشــــِ
ُيمّول من المبالغ التي يســـــــددها أصـــــــحاب االمتيازات هؤالء لقاء األماكن والمرافق الخاصـــــــة 

 ة.بالمعدات واستخدام المرافق التي تتيحها المنظم
ئ أســاســًا هذا الصــندوق لغرض تســجيل .صــندوق اســتئجار مواقف الســيارات  - األنشــطة  ُأنشــِ

 .المتعلقة بصـــــــــيانة مرافق مواقف الســـــــــيارات في جنيف، وتقديم التقارير عن تلك األنشـــــــــطة
وُيمّول الصندوق عن طريق فرض رسوم عن استخدام المواقف على الموظفين الذين تنطبق 

  ا.عليهم شروط استخدامه
ئ هذا ُأنشــــــــ .الصـــــندوق الخاص بمركز المؤتمرات العالمي والتدريب في تونس العاصـــــمة  -

 .إلدارة عمليات مركز المؤتمرات والتدريب في تونس العاصــــــــمة ٢٠١٨الصــــــــندوق في عام 
ويتلقى الصـــــــــــــــنــدوق اإليرادات ويتحمــل النفقــات المترتبــة على اســـــــــــــــتضــــــــــــــــافــة االجتمــاعــات 

 ت.والمؤتمرا
ُأنِشئ هذا الصندوق لغرض إدارة األنشطة المتعلقة بوثائق التأمين  .صندوق وثائق التأمين  -

 ي.ي، وهو ُيمّول من الفوائد المجنية من الوثائق المعمول بها في مجال التأمين التجار التجار 
ئ هذا الصــــندوق لغرض تســــجيل المســــاهمات العينية  ١.صـــندوق المســـاهمات العينية  - ُأنشــــِ

  ا.وتقديم التقارير عنه
ئ هذا الصــــــــــندوق لغرض تســــــــــجيل األنشــــــــــطة المتعلقة  ٢.صــــــندوق المبيعات الدّوارة  - ُأنشــــــــــِ

  ة.بالمنشورات، وتقديم التقارير عن تلك األنشط
ُأنِشئ هذا الصندوق لغرض تسجيل أنشطة الشراء   ٣.صندوق المشتريات الُمْسَتَردَّة القيمة  -

التي ُيضــــــــطلع بها نيابة عن الدول األعضــــــــاء أو المنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة، 
  ة.وتقديم التقارير عن تلك األنشط

لتســـــــجيل اإليرادات  ٢٠١٨ُأنشـــــــئ هذا الصـــــــندوق في عام  .الخدمات المشــــتركةصــــندوق   -
والمصروفات والتبليغ عنها فيما يتعلق بمرافق الخدمات المشتركة مع وكاالت األمم المتحدة 

  ا.األخرى التي تتولى المنظمة إدارته
الحســـــــــابات المندرجة في هذا الصـــــــــندوق هي عبارة عن تحويالت  .األغراض الخاصــــــة صــــــندوق  -

وال يشـــــــمل التبليغ الخاص بالميزانية  .الصـــــــندوق العام أو أبواب اعتماد تفتحها جمعية الصـــــــحة  من
ويضـــم صـــندوق األغراض الخاصـــة  .البرمجية اإليرادات والمصـــروفات المندرجة في هذا الصـــندوق

 الحسابات التالية:
ئ هذا الصــــــــندوق لغرض تســــــــجيل القروض المأخوذة من  .بانيقروض الم صـــــندوق  - ُأنشــــــــِ

الحكومة الســـويســـرية دعمًا للنفقات المصـــروفة ألجل تشـــييد مباني جديدة في جنيف، وتقديم 
  ة.التقارير عن تلك القروض، وهو صندوق ُتمّوله القروض المأخوذة من الحكومة السويسري

                                                            
ــنـــدوق هي    ١ ــ ــ ـــ ــ ــ يكـــافئ مجموع اإليرادات مجموع . و المعـــامالت غير القـــائمـــة على التبـــادلالمعـــامالت في ظـــل هـــذا الصـــ

 .)١٦-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  المصروفات، ولذلك فليس هناك من رصيد صندوق في نهاية السنة
ــهادات ا   ٢ ــورات وشــ ــائل بيع المنشــ ــندوق المبيعات الدوارة حصــ ــاب صــ ـــرطة الفيديو تقيد في حســ لتطعيم الدولية واألفالم وأشـ

ـــة  ــ ــ ــديو الرقميـ ـــ ـــالقرار  (DVD)وأقراص الفيـــ ــ ــ ـــة عمًال بـ ـــ ــــك من المواد اإلعالميــ ــ   ) والقرار ١٩٦٩( ٨-٢٢ج ص عوغير ذلــ
  ). وتخصم من حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع ذات الصلة.٢٠٠٢( ٩-٥٥ج ص ع

ــندوق هي    ٣ ــروفات، . و لقائمة على التبادلالمعامالت االمعامالت في ظل هذا الصــ يكافئ مجموع اإليرادات مجموع المصــ
 .)١٦-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  ولذلك فليس هناك من رصيد صندوق في نهاية السنة
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ئ  .صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية  - هذا الصـندوق لغرض تسـجيل الخدمات ُأنشـِ
  ت.المقدمة بين اإلدارات داخل المنظمة، وتقديم تقارير عن تلك الخدما

أنشــأت جمعية الصــحة العالمية الســبعون هذا الصــندوق عن طريق  .التحتيةصندوق الُبنى   -
) من أجل دمج التقارير المقدمة عن صـــــــــــــــندوق العقارات ١٦(٧٠ج ص ع المقرر اإلجرائي

  .وعن صندوق تكنولوجيا المعلومات
ئ  .صــــندوق تكنولوجيا المعلومات  - هذا الصــــــندوق لغرض اســــــتيفاء المتطلبات اإلدارية ُأنشــــــِ

للمنظمة في الوقت الحاضـــر وفي المســـتقبل، ويمكن تمويله بواســـطة االعتمادات المرصـــودة 
لتكــاليف من الميزانيــة العــاديــة ومن المســــــــــــــــاهمــات الطوعيــة، بمــا فيهــا الحســــــــــــــــاب الخــاص 

  .الخدمات
أنشــأت جمعية الصــحة العالمية الثالثة والعشــرون هذا الصــندوق بموجب  .العقارات صــندوق  -

)، وهو ُيمّول أساسًا من االعتمادات المرصودة من الميزانية ١٩٧٠( ١٤-٢٣ج ص عالقرار 
 وتُقّيد أيضــــــــــــــًا في حســــــــــــــاب الصــــــــــــــندوق اإليرادات المتأتية من اإليجارات المتعلقة .العادية

بالعمليات العقارية (بخالف استئجار مواقف السيارات والدخل المتأتي من تشغيل االمتيازات 
في المقر الرئيســــــي)، وذلك عن طريق فرض رســــــوم على تكاليف مرتبات الموظفين والفائدة 

  .المكتسبة منها
المباني وقد أنشـــــئ الصـــــندوق لتغطية التكاليف الُمتكّبدة عن تشـــــييد مباني جديدة أو توســـــيع   

القائمة منها، واقتناء ما قد يلزم من أراضـــــــــــــــي، وٕانجاز األعمال الكبرى في مجال صـــــــــــــــيانة 
ويلزم الحصـــــول على إذن محّدد من جمعية  .وٕاصـــــالح األصـــــول العقارية المملوكة للمنظمة

  .الصحة من أجل اقتناء األراضي وتشييد المباني أو توسيع القائم منها
ئ هذا .صــــندوق األمومة  - كمرفق جديد لدعم االســــــتعاضــــــة  ٢٠١٨الصــــــندوق في عام  ُأنشــــــِ

على  ويمول الصندوق عن طريق فرض رسوم .المؤقتة عن الموظفات أثناء إجازات األمومة
  .تكاليف رواتب الموظفين

ُأنِشئ هذا الصندوق لغرض توفير التمويل الالزم لسداد استحقاقات تنقل  .صندوق التنقالت  -
االنتــداب ومنحــة إعــادة االنتــداب، وهو ُيمّول عن طريق فرض الموظفين، من قبيــل منحــة 

  .رسوم على تكاليف مرتبات الموظفين
ئ  .صـــندوق اســـتحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشـــوف المرتبات  - هذا الصــــندوق ُأنشــــِ

لغرض توفير التمويل الالزم لســــــــــداد اســــــــــتحقاقات الموظفين، مثل إجازة زيارة الوطن ومنحة 
  .إلى ذلك، وهو ُيمّول عن طريق فرض رسوم على تكاليف مرتبات الموظفينالتعليم وما 

ئ هذا  .صــندوق الرســوم المقتطعة من نفقات المناصــب المشــغولة  - الصــــندوق لغرض ُأنشــــِ
تمويل النفقات المؤســـــــــــســـــــــــية واإلدارية بالمنظمة، وهو ُيمّول عن طريق فرض رســـــــــــوم على 

  .تكاليف مرتبات الموظفين
ئ  .المعنيين بشــــلل األطفالصــــندوق الموظفين   - هذا الصــــــندوق لغرض إدارة التزامات ُأنشــــــِ

  .الموظفين الناشئة عن إغالق برنامج مكافحة شلل األطفال
لغرض تسجيل التزامات المنظمة  ُأنِشئ هذا الصندوق .صندوق التأمين الصحي للموظفين  -

ت، وهو ُيمّول عن في مجال الصـــــــــــــــحة بعد انتهاء الخدمة وتقديم تقارير عن تلك االلتزاما
  .طريق فرض رسوم على تكاليف مرتبات الموظفين
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ئ هذا الصـــندوق لغرض  .صــندوق األمن  - تســـجيل النفقات الُمتكّبدة عن الشـــؤون األمنية ُأنشـــِ
وتقديم التقارير عنها، ويمكن تمويله بواســـــــــــطة االعتمادات المرصـــــــــــودة من الميزانية العادية 

 .الحساب الخاص لتكاليف الخدماتومن المساهمات الطوعية، بما فيها 
المدير العام هذا الصـــندوق لغرض ســـداد أنشـــأ  .الصــندوق الخاص للتعويض عن األضــرار  -

االســــتحقاقات الدورية الممنوحة للموظفين بموجب قواعد التعويض المعمول بها في المنظمة 
ويمكن تمويل الصندوق من األموال  .فيما يخص الحوادث واألمراض التي تتكبدها الخدمات

المخصـــــــــصـــــــــة لتغطية تكاليف اســـــــــتخدام الموظفين، ومن الفوائد المجنية من وثائق التأمين 
التجاري والتأمين أثناء الحوادث والمرض المعّدة لهذا الغرض، وكذلك من أية فوائد مجنية 

  .في هذا المضمار
ئ هذا  .صــندوق تجديد المخزونات  - تلبية االحتياجات من الشـــراء في  الصـــندوق لغرضُأنشـــِ

  .حاالت الطوارئ، والسيما في إقليم شرق المتوسط
ئ هذا الصـــــندوق لغرض  .صـــندوق مدفوعات نهاية الخدمة  - تمويل المكافآت الممنوحة ُأنشـــــِ

للموظفين في نهاية الخدمة، ومنها منحة اإلعادة إلى الوطن والرصيد المتراكم من اإلجازات 
 .منحة العودة إلى الوطن وتكاليف السفر وتكاليف شحن أمتعة الموظفينالسنوية المستحقة و 

وُيمّول الصــــــندوق عن طريق فرض رســــــوم على تكاليف مرتبات الموظفين وأية فوائد مجنية 
 .في هذا المضمار

  
  الصندوق االئتماني

  
وال يمكن اسـتخدامها يتكون هذا الصـندوق من أصـول تحتفظ بها المنظمة بصـفة أمين أو وكيل باسـم كيانات أخرى 

 .ويشــمل الصــندوق أصــول الشــراكات التي تديرها المنظمة وال تعتمد جمعية الصــحة ميزانياتها .لدعم برامج المنظمة
كانون  ٣١وكان يضــــــــم في  .٢٠١٩-٢٠١٨يتاح الصــــــــندوق للعمليات ولم يســــــــهم في الميزانية البرمجية للفترة   وال

  ما يلي: ٢٠١٨األول/ ديسمبر 
 الف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحيةصندوق التح  -
  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية  -
  صندوق المشروع الخاص الموسع للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة  -
  صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -
  صندوق جمعيات الموظفين  -
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالمية   -

  
  التبليغ حسب القطاعات  ١٩-٢
  

 .تعتمد المنظمة في إطار التبليغ حســــــب القطاعات على هيكلها اإلقليمي وفقًا لما تقتضــــــيه المعايير المحاســــــبية الدولية
ويتماشــــى اســــتخدام المكاتب  .غ عن اإليرادات والمصــــروفات واألصــــول والخصــــوم حســــب كل مكتب رئيســــي (إقليم)فيبلّ 

وتعرض الميزانية البرمجية  .الرئيســية مع ممارســات صــنع القرار للدول األعضــاء واألمانة فيما يتعلق بتخصــيص الموارد
وعالوة على ذلك، تقع على  .للمنظمة حســـب المكتب الرئيســـي مما يدعم اســـتخدام المكاتب الرئيســـية كقطاعات الميزانية

  .مسؤولية المساءلة عن النتائج وٕادارة األصول والخصومالمكاتب اإلقليمية  كل واحد من رؤساءعاتق 
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  بيان التدفقات النقدية  ٢٠-٢
  

  .يعد بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة
  
  مقارنة الميزانيات  ٢١-٢
  

فُتعتمد الميزانيات ضمن المنظمة على أساس نقدي ُمَعدَّل وليس  .تختلف أسس إعداد الميزانيات والمحاسبة في المنظمة
وفضــــــــًال عن ذلك، ُتَعّد الميزانيات كل  .على أســــــــاس االســــــــتحقاق الكامل الذي تنص عليه المعايير المحاســــــــبية الدولية

  .عامين
  

صــــــــندوق العام، كما ال ُتْعَتَمد أية ورغم تغطية البيان المالي للمنظمة لجميع أنشــــــــطة المنظمة، ال ُتْعَتَمد الميزانيات إال لل
  .وُتدار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والنظام المالي .ميزانيات لصناديق أخرى

  
من المعــايير المحــاســــــــــــــــبيــة الــدوليــة (عرض المعلومــات المتعلقــة بــالميزانيــة في البيــانــات  ٢٤وعمًال بمتطلبــات المعيــار 

ة المالية)، ُتْجَرى التســـــــــوية بين المبالغ الفعلية الُمَقدَّمة وفق أســـــــــاس قابل لمقارنتها بالميزانية، وبين المبالغ الفعلية الُمَقدَّم
اس والتوقيت والعرض والكيان بشــــكل منفصــــل، وذلك عندما في البيانات المالية، بتحديد أي أوجه اختالف حســــب األســــ

وقد تختلف أيضــــًا الصــــيغ ونظم التصــــنيف المعتمدة لعرض  .ُتَعّد البيانات المالية والميزانية وفق أســــاس قابل للمقارنة  ال
  .البيانات المالية والميزانية

 
  الميزانيــــــة البرمجيـــــــة  العــــــالميــــــة الســــــــــــــــبعين جمعيــــــة الصــــــــــــــــحــــــة)، أقرت ٢٠١٧( ٥-٧٠ج ص عالقرار  وبــــــاعتمــــــاد

وينطوي بيــان مقــارنــة الميزانيــة بــالمبــالغ الفعليــة (البيــان الخــامس) على مقــارنــة بين الميزانيــة  .٢٠١٩-٢٠١٨للثنــائيــة 
 وٕاذ تختلف .النهائية والمبالغ الفعلية المحســـوبة على أســـاس مماثل لذاك الذي اســـتند إليه حســـاب مبالغ الميزانية المقابلة

تســـــــــوية المبالغ الفعلية المقدمة في البيان  ٧  األســـــــــس المســـــــــتخدمة إلعداد الميزانية والبيانات المالية، ترد في المالحظة
  .الخامس مع المبالغ الفعلية المقدمة في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)

  
  األرصدة تصنيف /مالحظة بشأن إعادة بيان  -٣
  

إيرادات من أجــل مواءمــة عرض البيــانــات المــاليــة على نطــاق المنظمــات التــابعــة لألمم المتحــدة، ُأعيــد تصـــــــــــــــنيف 
ولم تؤثر إعادة التصــــــنيف هذه إال على بيان األداء  .واإلبالغ عنها مع إيرادات أخرى المشــــــتريات المســــــتردة القيمة

  .ماليين دوالر أمريكي ٩، ونتج عنها انتقال مبلغ ٢٠١٧المالي لعام 
  
 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 
واالســــتثمارات القصــــيرة األجل والعالية الســــيولة ذات األســــواق المالية والودائع بضــــمان إضــــافي والودائع المصــــرفية 

 .مواعيد االستحقاق األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراء
وُتْحَفظ النقــديــة والمكــافئــات النقــديــة ألغراض الوفــاء بمتطلبــات المنظمــة النقــديــة القصـــــــــــــــيرة األجــل وليس ألغراض 

ظ باســــــم المنظمة، بما في ذلك الصــــــندوق العام وصــــــندوق األغراض الخاصــــــة وهي ُتْحفَ  .االســــــتثمار األطول أجالً 
وتشـــــــمل  .وصـــــــندوق المشـــــــاريع والصـــــــندوق االئتماني والكيانات التي تديرها المنظمة من الكيانات غير التابعة لها
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 .االســـــــــــــــتثماراتاألرقام ما يحفظ من النقدية والمكافئات النقدية في الحوافظ التي يديرها مديرون خارجيون معنيون ب
 .والجدول أدناه يبين النقد والمكافئات النقدية حسب المكاتب الرئيسية

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
    المكتب الرئيسي
 ٠٨٥ ١٤٨  ٣٩٦ ١٢٢  المقر الرئيسي

 ٩٦٥ ١٤  ٤٨٠ ٢٢   المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 ٩٤٣ ٨  ٤٢٣ ٢٤   المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

 ٥٦٣ ١  ٢٣٧ ٢  المكتب اإلقليمي ألوروبا
 ٨٨٤ ٦  ٢٠٤ ٣   المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

 ٤٤١ ٣  ٤٧٥ ٣  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
 ٨٨١ ١٨٣  ٢١٥ ١٧٨   اإليداع وتحت الطلبالنقدية المودعة في المصارف والحسابات االستثمارية والنقدية قيد 

 ٧٧١ ٣٥٦  ٧٩٢ ٦٤  المقر الرئيسي
 ٧٧١ ٣٥٦  ٧٩٢ ٦٤   النقدية والمكافئات النقدية المحفوظة حسب الحوافظ االستثمارية

 ٦٥٢ ٥٤٠  ٠٠٧ ٢٤٣   مجموع النقدية والمكافئات النقدية
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢-٤
  

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

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

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

  .البرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في األجل الطويل
  

  .)١٥-٤وتشمل استثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كيانات أخرى (ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 
  

  .ويتضمن الجدول أدناه تحليًال الستثمارات المنظمة
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  االستثمارات والصكوك المالية (بآالف الدوالرات األمريكية)
  

 الوصف

ط   األموال التي ُتدار خارجياً   األموال التي تدار داخلياً  عقود الَتَحوُّ
من تقلبات 

أسعار صرف 
العمالت 
 األجنبية

 المجموع الكلي
كانون  ٣١ في

األول/ 
 ٢٠١٨ ديسمبر

المجموع الكلي 
كانون  ٣١في 

األول/ 
 ٢٠١٧ ديسمبر

الودائع النقدية 
والودائع ألجل 

 محدد

االستثمارات حافظة  
 الطويلة األجل

حافظة   المجموع
االستثمارات 

القصيرة األجل 
 ألف

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 باء

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 جيم

حافظة 
االستثمارات 
  القصيرة األجل

 دال

 المجموع

     ستثمارات في األصول المتداولةاال
 

   
 

 
  

١ ٤٤٥ ٣٧٣ ٥٠ ١٩٨ ١٧٥ ٥٠    حسب حوافظ االستثمارات النقدية والمكافئات النقدية المحتفظ بها  ١٢ ١٦١ ٥١٨  ١٤ ٤١٩ ٢٩٥      ٦٤ ٧٩٢  ٣٥٦ ٧٧١  
                        االستثمارات القصيرة األجل

األصول المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
٢ ٨٦٥       المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز   ٣ ٢٥٤ ١٩٢     ١٩٧  ٢ ٣٩٥  ٥ ٦٤٩  ٧ ٩٧٨  

األصول المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
٤٨٤ ٣٦١        لدى التقييد األولي –العجز   ١٦١ ٢١٣  ٥٦٠ ٤٩٦  ٥٥٧ ٤٤٢  ١ ٧٦٣ ٥١٢    ١ ٧٦٣ ٥١٢  ١ ٧٢٤ ٠٢٤  

١ ٥١١ ٦٢٣ ٢٧ ٥٩٦ ٥١١ ١  والحسابات المدينة األخرىالودائع المصرفية   ٨ ٥٢٦  ٢ ٧٦٦ ٨١٨  ١٠ ٤٢٨  ٢٢ ٥٣٨    ١ ٥٣٤ ١٦١  ٨٤٦ ٠٣٦  
١ ٥١١ ٦٢٣ ٢٧ ٥٩٦ ٥١١ ١   مجموع االستثمارات القصيرة األجل  ٤٩٥ ٧٥٢  ١٦٢ ٢٢٨  ٥٦٣ ٢٦٢  ٥٦٨ ٠٦٢  ١ ٧٨٩ ٣٠٤  ٢ ٣٩٥  ٣ ٣٠٣ ٣٢٢  ٢ ٥٧٨ ٠٣٨  

١ ٥٦١ ٩٩٦ ٢٢٥ ٧٧١ ٥٦١ ١  المتداولةمجموع االستثمارات في األصول   ٤٩٧ ١٩٧  ١٦٢ ٧٤٦  ٥٧٥ ٤٢٣  ٥٦٨ ٣٥٧  ١ ٨٠٣ ٧٢٣  ٢ ٣٩٥  ٣ ٣٦٨ ١١٤  ٢ ٩٣٤ ٨٠٩  
  االستثمارات في األصول غير المتداولة

 
                    

 االستثمارات الطويلة األجل
 

                     
مـن خالل الفائض أو األصول المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة 

  لدى التقييد األولي –العجز 

 
 ١٢٠ ٥٢٥  ١٢٠ ٥٢٥              ١٢٠ ٥٢٥  ١١٨ ٧٤٥  

١٢٠ ٥٢٥   في األصول غير المتداولة الطويلة األجل مجموع االستثمارات  ١٢٠ ٥٢٥              ١٢٠ ٥٢٥  ١١٨ ٧٤٥  
   الخصوم المالية في الخصوم المتداولة

  
                

الخصوم المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
  لتداولل العجز

 
 

  
(٩٢٥)     (٦٩) (٩٩٤) (٢٨٠ ١٣) (٢٧٤ ١٤) (٤٦٣ ٦) 

 الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 

 
  

(١٠٦ ٧٩)     (٠٣١ ٨) (١٣٧ ٨٧)   (١٣٧ ٨٧) (٣٩٤ ٦٦) 
 (٨٥٧ ٧٢) (٤١١ ١٠١) (٢٨٠ ١٣) (١٣١ ٨٨) (١٠٠ ٨)     (٠٣١ ٨٠)   مجموع الخصوم المالية

 (٨٥٧ ٧٢) (٤١١ ١٠١) (٢٨٠ ١٣) (١٣١ ٨٨) (١٠٠ ٨)     (٠٣١ ٨٠)   مجموع الخصوم المالية في الخصوم المتداولة
١ ٥٦١ ٧٧١ مجموع صافي االستثمارات  ١٢٠ ٧٥٠  ١ ٦٨٢ ٥٢١  ٤١٧ ١٦٦  ١٦٢ ٧٤٦  ٥٧٥ ٤٢٣  ٥٦٠ ٢٥٧  ١ ٧١٥ ٥٩٢  )١٠ ٨٨٥(  ٣ ٣٨٧ ٢٢٨  ٢ ٩٨٠ ٦٩٧  
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 االستثمارات القصيرة األجل
  

قصــيرة توظف االســتثمارات القصــيرة األجل المتصــلة باألموال الُمْحَتَفظ بها ريثما تَُنفَّذ البرامج نقدًا وفي ســندات قوية 
األجل تصــــــدرها الحكومات والوكاالت والشــــــركات وودائع ألجل محدد حســــــبما يرد تحديده في ســــــياســــــة االســــــتثمار 

المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز" تشــمل االســتثمارات المندرجة في "األصــول و  .المعتمدة
َتقَّة المحتفظ بها لتغطية الخصـــــوم المتوقعة وأي متطلبات نقدية  األوراق المالية ذات الدخل الثابت والصـــــكوك الُمشـــــْ

قيمة العادلة من وتصــــــــــــنف األصــــــــــــول المالية في الحوافظ المدارة خارجيًا المعينة عند القيد األولي بال .غير متوقعة
خالل الفائض أو العجز كاســـــــتثمارات قصـــــــيرة األجل إذا كان غرض األفق الزمني االســـــــتثماري لهذه الحوافظ يبلغ 

ولألســـــــــباب االســـــــــتثمارية التكتيكية القصـــــــــيرة األجل فإن المديرين الخارجيين لهذه الحوافظ قد  .ســـــــــنة واحدة أو أقل
ولن يغير ذلك من  .ك الحوافظ مؤقتًا ألكثر من ســــــــنة واحدة بقليليقررون من حين إلى آخر إطالة متوســــــــط مدة تل

تصـــــنيف هذه االســـــتثمارات كاســـــتثمارات قصـــــيرة األجل ما لم يتم تغيير غرض األفق الزمني االســـــتثماري للحافظة 
لم تكن هنــاك اســـــــــــــــتثمــارات في حــافظــة  ٢٠١٨ عــام وفي نهــايــة .مــدة عالمــة القيــاس لهــا ليزيــدان عن ســـــــــــــــنــة  أو

وتضــــــــــــم الحســــــــــــابات المدينة األخرى اإليرادات المتراكمة من  .االســــــــــــتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اســــــــــــتحقاقها
وتمت  ٢٠١٨ كانون األول/ ديســـــــمبر ٣١االســـــــتثمارات والمبالغ المدينة المنبثقة عن االســـــــتثمارات التي بيعت قبل 

 .تسويتها بعد هذا التاريخ
  

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

دَّدة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الفــائض أو العجز  ـــــول المــاليــة الُمحــَ ــ ـــ ـــ المحتفظ بهــا –األصـــ
٥ ٦٤٩ ألغراض التداول  ٩٧٨ ٧ 

 ٠٢٤ ٧٢٤ ١ ٥١٢ ٧٦٣ ١ لدى التقييد األولي –األصول المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 
 ٠٣٦ ٨٤٦ ١٦١ ٥٣٤ ١  الودائع المصرفية والحسابات المدينة األخرى

 ٠٣٨ ٥٧٨ ٢ ٣٢٢ ٣٠٣ ٣  مجموع االستثمارات القصيرة األجل
 

 االستثمارات الطويلة األجل
  

وفي  المعتمدةوفقًا لســياســة االســتثمار توظف االســتثمارات الطويلة األجل لحســاب صــندوق مدفوعات نهاية الخدمة 
وتصنف األصول المالية في  .متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركاتسندات قوية 

صــــندوق مدفوعات نهاية الخدمة المعينة عند القيد األولي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز كاســــتثمارات 
االســــتثماري لهذه الحوافظ ومدة عالمة القياس لها على حد ســــواء عن طويلة األجل إذا ما زاد غرض األفق الزمني 

 .سنة واحدة
 

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
ـــــول المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض ـــ ــ ـــ لدى –أو العجز  األصـــ

 ٧٤٥ ١١٨ ٥٢٥ ١٢٠ التقييد األولي
 ٧٤٥ ١١٨ ٥٢٥ ١٢٠  مجموع االستثمارات الطويلة األجل
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  الخصوم المالية
تشــــــمل الخصــــــوم المالية الُمَبيَّنة في فئة "الخصــــــوم المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز المحتفظ 

من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وعمليات بها ألغراض التداول" معامالت مشتقة مثل العقود اآلجلة للَتَحوُّط 
أما الخصــوم المالية المدرجة في "الحســابات الدائنة واالســتحقاقات" فتتصــل بخصــوم  .المقايضــة المتعلقة بأســعار الفائدة

 ٢٠١٨كانون األول/ ديســــــــمبر   ٣١مالية أخرى ناشــــــــئة عن االســــــــتثمارات بما في ذلك األصــــــــول التي تم شــــــــراؤها قبل 
  .ها بعد ذلك التاريخوتسويت

 
كانون األول/  ٣١ الوصف

 ٢٠١٨ديسمبر 
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٧ديسمبر 
 بآالف الدوالرات األمريكية 

المحتفظ –الخصوم المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 
 ٤٦٣ ٦ ٢٧٤ ١٤ بها ألغراض التداول

 ٣٩٤ ٦٦ ١٣٧ ٨٧ الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 ٨٥٧ ٧٢ ٤١١ ١٠١ مجموع الخصوم المالية

  
  الهيكل الهرمي للقيمة العادلة

  
يمثل الهيكل الهرمي للقيمة العادلة تصــنيف أســعار الســوق إلى فئات للداللة على الســهولة النســبية إلمكانية تحقيق قيمة 

  .االستثمارات التي تحتفظ بها المنظمة
  

وأغلبية الصــــكوك المالية التي تحتفظ بها المنظمة هي صــــكوك ذات أســــعار متداولة في األســــواق النشــــطة تصــــنف في 
َتقَّة "المتداولة خارج البورصــة" في المســتوى  .١المســتوى  إذ يمكن مالحظة قيمتها العادلة إما  ٢وتصــنف الصــكوك الُمشــْ

َتقَّة من األســـعار مباشـــرةً  وتتكون الصـــكوك المبينة في فئة  .من الســـعر، وٕاما بصـــورة غير مباشـــرة من خالل القيمة الُمشـــْ
لقياس القيمة العادلة من العقود اآلجلة للَتَحوُّط من تقلبات أســــعار صــــرف العمالت األجنبية وعقود مشــــتقة  ٢المســــتوى 

  .في حوافظ االستثمارات التي تدار خارجياً 
  

 المجموع ٢المستوى  ١المستوى  الوصف
  بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٤٨٩ ٥  ٤٨٩ ٥ النقدية والمكافئات النقدية
    االستثمارات القصيرة األجل

دَّدة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الفــائض أو ــول المــاليــة الُمحــَ ــ ـــ ـــ ـــ األصـــ
  المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 

 ٦٣٠ ٣ ٦٣٠ ٣ 

ــول المــاليــة  ــ ـــ ـــ ـــ دَّدة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الفــائض أواألصـــ الُمحــَ  لدى التقييد األولي –العجز 
٥١٢ ٧٦٣ ١  ٥١٢ ٧٦٣ ١ 

 ١٤٢ ٧٦٧ ١ ٦٣٠ ٣ ٥١٢ ٧٦٣ ١ مجموع االستثمارات القصيرة األجل
    االستثمارات الطويلة األجل

دَّدة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الفــائض أو ــول المــاليــة الُمحــَ ــ ـــ ـــ ـــ األصـــ
 التقييد األولي لدى –العجز 

٥٢٥ ١٢٠  ٥٢٥ ١٢٠ 

    الخصوم المالية
دَّدة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الفــائض أو ــوم المــاليــة الُمحــَ ــ ـــ ـــ ـــ الخصـــ

 المحتفظ بها ألغراض التداول –العجز 
 (٧٧٧ ١٣) (٧٧٧ ١٣) 

 ٣٧٩ ٨٧٩ ١ (١٤٧ ١٠) ٥٢٦ ٨٨٩ ١ المجموع
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    إدارة المخاطر
األجنبية   مخاطر االئتمان ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالتتتعرض المنظمة لمخاطر مالية تشمل 

َتقَّة للَتَحوُّط من بعض المخاطر التي  .ومخاطر أســـــــــــــعار االســـــــــــــتثمارات وتســـــــــــــتخدم المنظمة الصـــــــــــــكوك المالية الُمشـــــــــــــْ
وتنجز كل  .ويجوز اســـــــتثمار األموال التي ال تلزم لســـــــداد مدفوعات عاجلة عمًال بالالئحة المالية للمنظمة .لها  تتعرض

ويتولى إدارة بعض حوافظ االســـتثمارات مديرون  .االســـتثمارات في إطار ســـياســـات االســـتثمار التي يعتمدها المدير العام
وتســـــــــتعرض لجنة االســـــــــتثمار االســـــــــتشـــــــــارية بانتظام  .محدد خارجيون تعينهم المنظمة إلدارة األموال بناًء على تفويض

وتضــــم  .ســــياســــات االســــتثمار وأداء االســــتثمارات ومخاطر االســــتثمار بالنســــبة إلى كل حافظة من حوافظ االســــتثمارات
  .اللجنة خبراء استثمار خارجيين يمكنهم تقديم توصيات بشأن االستثمارات إلى المدير العام

  
    طبيعة الصكوك المالية

  تصنف االستثمارات على النحو التالي:
  

توظف هذه االســـــتثمارات نقدًا وفي ســـــندات قوية قصـــــيرة األجل تصـــــدرها الحكومات  .االســـتثمارات القصـــيرة األجل
  .حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدةوالوكاالت والشركات 

 
حســـبما تتكون هذه االســـتثمارات من أموال تدار لحســـاب صـــندوق مدفوعات نهاية الخدمة  .االســتثمارات الطويلة األجل

متوســـــطة األجل وطويلة وتوظف االســـــتثمارات المذكورة في ســـــندات قوية  .يرد تحديده في ســـــياســـــة االســـــتثمار المعتمدة
  .خارجية إدارته األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات وصندوق لمؤشر السندات العالمية تتولى جهة

  
    مخاطر االئتمان

وتوظف  .تتســـــم اســـــتثمارات المنظمة بتنوعها الشـــــديد للحد من تعرضـــــها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف آخر مســـــتثمر
نيا وحدود قصـــوى لمخاطر االســـتثمارات لدى طائفة كبيرة من األطراف األخرى المســـتثِمرة باالســـتناد إلى حدود ائتمانية دُ 

وُتَطبَّق هذه الحدود على حوافظ  .المتعرَّض لها حســب الطرف اآلخر المســتثِمر ُتَحدَّد في تفويضــات االســتثماراالئتمان 
االســــــــتثمارات التي تدار داخليًا من جانب وحدة الخزانة التابعة للمنظمة وعلى حوافظ االســــــــتثمارات التي يديرها مديرون 

وحدة الخزانة مجموع مخاطر االئتمان المتعرَّض لها إزاء األطراف  وترصد .خارجيون معنيون باالستثمارات على السواء
    .األخرى المستثِمرة بالنسبة إلى كل حوافظ االستثمارات التي ُتدار داخليًا وخارجياً 

النقدية والمكافئات النقدية إلى أدنى حد بقصــــــــــــــــر توظيف وتَُقلَّص مخاطر االئتمان ومخاطر الســــــــــــــــيولة فيما يتصــــــــــــــــل ب
على مؤسسات مالية كبرى حصلت على درجات لتقدير الجدارة االئتمانية تنم عن مستويات استثمارية قوية االستثمارات 

وتســتعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقدير الجدارة االئتمانية الخاصــة  .من وكاالت رئيســية لتقدير الجدارة االئتمانية
وتلخص  .كلما خّفضــــــــــــــــت درجة تقدير الجدارة االئتمانية باألطراف األخرى المالية المعتمدة وتتخذ إجراءات ســــــــــــــــريعة

    .ياالستثمارات ذات درجات تقدير الجدارة االئتمانية الطويلة األجل على النحو التال
 مجموع قيمة األصول  نيافئة درجة التقدير الدُ 

AAA ٩٩١ ٢٦٠ 
AA+  ٧٤٣ ٤٨٨ 
AA ٤٧٨ ١٥٣ 

AA- ٠١١ ٢٨٠ 
A+  ٢٦٨ ١٥٩ 
A ٧١٤ ٨٩ 

A- ٣١١ ٨٤ 
 ٥٢٠ ٣١١  عدم تقييم
 ٠٣٦ ٨٢٨ ١ المجموع
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وكاالت رئيســــــــــــــــية لتقدير وعندما ال يتم تحديد درجة تقدير الجدارة االئتمانية لالســــــــــــــــتثمارات واألوراق المالية من جانب 
الرهن الجدارة االئتمانية (على ســـــبيل المثال األوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تصـــــدرها هيئات ســـــيادية، والتزامات 

المتمتعة بضــــمان إضــــافي التي تصــــدرها وكاالت مدعومة من هيئات ســــيادية، وصــــناديق االســــتثمار)، تضــــمن  العقاري
أن الودائع واألوراق المالية واألوراق المالية المكونة لصـــــناديق االســـــتثمار صـــــادرة من ِقبل جهات إصـــــدار  وحدة الخزانة

المطلوبة بالنســــــبة إلى اســــــتثمارات المنظمة  Aية فئة درجة التقدير الُدنيا تكافئ أو تتجاوز درجات تقدير جدارتها االئتمان
التي  مديرين الخارجيين المعنيين بحوافظ االســــــتثماراتعلى النحو المبين في المبادئ التوجيهية االســــــتثمارية الصــــــادرة لل

نيا المطلوبة وتكافئ أو تتجاوز فئة درجة تقدير الجدارة االئتمانية الدُ  لجنة االســتثمار االســتشــارية،تتم الموافقة عليها مع 
  .لجنة االستثمار االستشاريةوالتي تتم الموافقة عليها أيضًا مع  صندوق مدفوعات نهاية الخدمةبالنسبة إلى استثمارات 

 
  مخاطر سعر الفائدة

  
وٕان مدة  .لدخل الثابت القصـــيرة األجل والطويلة األجلتتعرض المنظمة لمخاطر ســـعر الفائدة نتيجة الســـتثماراتها ذات ا

االســــتثمارات هي مقياس لمدى التأثر بالتغييرات الطارئة على أســــعار الفائدة في الســــوق، وقد كان متوســــط المدة الفعلية 
سنة بالنسبة  ٦,٧و (باستثناء الودائع المصرفية) سنة بالنسبة إلى االستثمارات القصيرة األجل ٠,٧الستثمارات المنظمة 

الفائدة إلى  ســـعرفي  ٪١وتؤدي الزيادة بنســـبة  .٢٠١٨كانون األول/ ديســـمبر  ٣١إلى االســـتثمارات الطويلة األجل في 
في  ٪٦,٧في قيمة االســـتثمارات القصـــيرة األجل (باســـتثناء الودائع المصـــرفية) وانخفاض بنســـبة  ٪٠,٧انخفاض بنســـبة 

على الودائع المصـــــــرفية القصـــــــيرة األجل في وقت االســـــــتثمار؛  ســـــــعر الفائدة وُيحدد .قيمة االســـــــتثمارات الطويلة األجل
  .الفائدة سعرتتأثر قيمتها بأي تغّير الحق يطرأ على   وال
  

َتقَّة ذات الدخل الثابت إلدارة مخاطر  ويمكن أن يســـــــتخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالســـــــتثمارات الصـــــــكوك الُمشـــــــْ
وتستخدم الصكوك المرتبطة بسعر الفائدة من هذا النوع إلدارة  .توجيهية استثمارية صارمةسعر الفائدة بناًء على مبادئ 

  .مدة حوافظ االستثمارات وتحديد وضع سعر الفائدة االستراتيجي
  

كانون  ٣١، في في الحوافظ المدارة خارجياً وفيما يلي موجز لعمليات المقايضــــــــــــــة المتعلقة بأســــــــــــــعار الفائدة التي جرت 
  .٢٠١٨مبر األول/ ديس

  
(المبلغ المكافئ بآالف   العملة

 تاريخ االستحقاق الدفع/ التحصيل )الدوالرات األمريكية

 ٢٠٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر عائم فائدة بسعر التحصيل /الدفع ٠٠٠ ١٢٢ دوالر أمريكي

 ٢٠٢١ أيار/ مايو عائم فائدة بسعر التحصيل /الدفع ٨٠٠ ١٣٦ دوالر أمريكي

 ٢٠٢٣كانون األول/ ديسمبر  عائم فائدة بسعر التحصيل /الدفع ٦٠٠ ٤ دوالر أمريكي

     ٤٠٠ ٢٦٣ المجموع 
  

  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
  

ل المنظمة االشــتراكات وتســدِّد المدفوعات بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي وتتعرض المنظمة بذلك لمخاطر  .تحصــِّ
وتعدل المكاسب والخسائر نتيجة ألسعار الصرف  .أسعار صرف العمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف

يتصـــــل بشـــــراء العمالت وبيعها وٕاعادة تقييم أرصـــــدة دفاتر الصـــــناديق وجميع فروق أســـــعار الصـــــرف األخرى على   فيما
وتحّول قيمة  .تســــــــتحق قبض الفوائد بموجب برنامج توزيع الحصــــــــص من الفوائدأســــــــاس الصــــــــناديق والحســــــــابات التي 

المعامالت التي تجرى بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أســـــــعار الصـــــــرف التشـــــــغيلية المعمول بها في األمم 
ســـــــــتناد إلى أســـــــــعار وتحّول قيمة األصـــــــــول والخصـــــــــوم المحســـــــــوبة بالعمالت األجنبية باال .المتحدة عند إجراء المعاملة
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وتبرم العقود اآلجلة ألســعار صــرف العمالت  .الصــرف التشــغيلية المعمول بها في األمم المتحدة في نهاية الســنة المالية
 .األجنبية بغرض الَتَحوُّط من مخاطر تقلب أســـــــــعار صـــــــــرف العمالت األجنبية وٕادارة التدفقات النقدية القصـــــــــيرة األجل

لي (البيان الثاني) المكاســـــب والخســـــائر المحققة وغير المحققة الناجمة عن تســـــوية المعامالت وتقيَّد في بيان األداء الما
  .ابالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمه

  
٪ من االشتراكات الُمَقدََّرة بالفرنك السويسري للحد من مخاطر أسعار الصرف ٥٠ُتحسب نسبة  ٢٠١٤واعتبارًا من عام 

  ١.ةالرئيسي للمنظمة بهذه العملالمتعلقة بمصروفات المقر 
  

ط من مخاطر تقلب أســعار صــرف العمالت األجنبية في تكاليف كشــوف المرتبات في المســتقبل: ُوفِّرت الحماية  الَتَحوُّ
من وقع تقلبات أســــــــــــــــعار  ٢٠١٩لقيمة المصــــــــــــــــروفات بعمالت غير الدوالر األمريكي مقابل الدوالر األمريكي في عام 

وُتلخَّص قيم هذه  .٢٠١٨من خالل إبرام عقود آجلة ألســـــــــعار صـــــــــرف العمالت خالل عام صـــــــــرف العمالت األجنبية 
 ٢٠١٨كانون األول/ ديســمبر  ٣١العقود اآلجلة للَتَحوُّط من تقلبات أســعار صــرف العمالت األجنبية حســب العملة في 

  .يعلى النحو التال
  

 )باآلالف(  عمالت الشراء اآلجل
  صافي مبلغ البيع

الدوالرات (بآالف 
 األمريكية)

صافي المكاسب/ (الخسائر) غير 
  المحققة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 (٥٥٤ ٣) ٧٥٤ ١٣٩ ٧٠٠ ١٣١  الفرنك السويسري

 (٣٧٦ ٥) ١١٥ ١٢٢ ٣٠٠ ١٠٠  اليورو
 ٣٠٦ ٦٤٦ ٩ ٤٠٠ ١٨٩  الجنيه المصري
 ١٩٨ ٨٩١ ١٨ ٤٠٠ ٣٦٥ ١  الروبية الهندية

 (١٤٨) ٦٨٦ ٨ ٣٠٠ ٣٥  الرنغيت الماليزي
 ٢١٤ ٣٣٧ ١٥ ٣٠٠ ٨٣٠  البيزو الفلبيني
 (٣٦٠ ٨) ٤٢٩ ٣١٤   المجموع

 
لــت  جِّ كــانون األول/  ٣١دوالر أمريكي في  مليون ٨,٤صـــــــــــــــــافيــة غير محققــة في هــذه العقود قــدرهــا خســـــــــــــــــائر وســــــــــــــــُ

 .)٢٠١٧  كانون األول/ ديســــــمبر ٣١دوالر أمريكي في ماليين  ٦غير محققة قيمتها مكاســــــب (مقابل  ٢٠١٨  ديســــــمبر
  .٢٠١٩وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبق خالل عام 

  
ط من مخاطر تقلب أســـعار صـــرف العمالت األجنبية في الحســـابات المدينة والحســـابات الدائنة: تنشـــــأ مخاطر  الَتَحوُّ

الحســــابات   أســــعار صــــرف العمالت األجنبية التي تســــجل فيها الحســــابات المدينة أوتباين أســــعار صــــرف العمالت عن 
دََّدة لة أو الُمســـــــَ وينفذ برنامج شـــــــهري  .الدائنة وأســـــــعار صـــــــرف العمالت التي تســـــــجل فيها الحقًا المبالغ النقدية الُمَحصـــــــَّ

ويجري على أســـاس شـــهري حســـاب صـــافي قيمة  .للَتَحوُّط من هذه المخاطر المتعلقة بأســـعار صـــرف العمالت األجنبية
تقلبات أســعار الصــرف الخاصــة بالحســابات المدينة والحســابات الدائنة حســب العملة مع الشــراء أو البيع اآلجل لصــافي 
قيمة كل تقلب هام في أسـعار صـرف العملة األجنبية باسـتخدام عقد آجل لسـعر صـرف يسـاوي صـافي قيمة تقلب سـعر 

  .هبلالعملة المعنية ويقا
  

التي تحددها األمم المتحدة التشـــــغيلية وتعاد موازنة قيم هذه التقلبات في نهاية كل شـــــهر لمواءمتها مع أســـــعار الصـــــرف 
وتتطابق من خالل هذه العملية المكاسب أو الخسائر المحققة نتيجة لصرف العمالت في العقود اآلجلة ألسعار  .شهرياً 

                                                            
 )٢٠١٣( ١٦-٦٦ج ص عانظر القرار    ١
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اســــــب المقابلة غير المحققة نتيجة لصــــــرف العمالت في عمليات التحويل صــــــرف العمالت األجنبية مع الخســــــائر والمك
وقد كان مجموع قيم العقود اآلجلة للَتَحوُّط من تقلبات أســــعار  .المتصــــلة بصــــافي الحســــابات المدينة والحســــابات الدائنة

  .كما يلي ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١صرف العمالت األجنبية حسب العملة في 
  

  قيمة الشراء اآلجل باآلالف اآلجلعمالت البيع 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

صافي المكاسب/ (الخسائر) غير 
  المحققة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
 (٢) ٤٠٧ ١  ٠٠٠ ٢   الدوالر األسترالي
 ٩   ٣٠١ ٢٨  ٦٠٠ ٣٨   الدوالر الكندي

 (٦) ٧٣٩ ٢  ٧٠٠ ٢   الفرنك السويسري
 (٠٨٠ ١) ٠١٤ ١٤٩  ٤٠٠ ١٣٠   اليورو

 (٠٥٧ ١) ٧٥٦ ١٣٩  ٤٠٠ ١١٠   الجنيه اإلسترليني
 (٤٠٢) ٧٤٠ ٢٠  ٠٠٠ ١٨٧   الكرونة السويدية

 (٥٣٨ ٢) ٩٥٧ ٣٤١   المجموع
  

ْت خســـــــــــــــــائر صـــــــــــــــــافيــة غير محققــة في هــذه العقود قــدرهــا  لــّ جِّ كــانون األول/  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢,٥وســــــــــــــــُ
كــانون األول/  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢,١مقــابــل خســـــــــــــــــائر صـــــــــــــــــافيــة غير محققــة قيمتهــا ( ٢٠١٨  ديســــــــــــــــمبر
وسُتَسجَّل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبق خالل  .)٢٠١٧  ديسمبر

  .٢٠١٩عام 
  

تســـتخدم العقود اآلجلة ألســـعار الصـــرف  التشــغيلية:العقود اآلجلة ألســعار الصــرف الرامية إلى إدارة التدفقات النقدية 
أيضًا بغرض إدارة التدفقات النقدية القصيرة األجل الخاصة باألرصدة من العمالت األجنبية سعيًا إلى تقليص المخاطر 

بلغ صـــافي  ٢٠١٨كانون األول/ ديســـمبر  ٣١وفي  .المتصـــلة بالمعامالت التي تجرى بالعمالت األجنبية إلى أدنى حد
مقابل الدوالرات  ماليين كرونة دانمركية ٢١٠و مليون فرنك ٢٢,٦مجموع المبيعات اآلجلة من الفرنك الســــــــــــــــويســــــــــــــــري 

وكان تاريخ اســـــــــــــــتحقاق قيم هذه العقود  .مجموع المشـــــــــــــــتريات اآلجلة مليون يورو مقابل الدوالرات األمريكيةو األمريكية
الصــافية غير المحققة المكاســب وبلغت قيمة  .٢٠١٩ ون الثاني/ ينايراآلجلة ألســعار صــرف العمالت األجنبية في كان

مليون دوالر أمريكي من  ٠,٦(مقابل  ٢٠١٨كانون األول/ ديســــــــــــــــمبر  ٣١دوالر أمريكي في  ١١ ٠٠٠في هذه العقود 
  .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر   ٣١الصافية غير المحققة في الخسائر 

  
يؤدي ارتفاع القيمة  العمالت األجنبية بتقلبات القيمة النســـــبية للدوالر األمريكي:مدى تأثر العقود اآلجلة ألســـــعار صـــــرف 

ــبة  ــ ــبية للدوالر األمريكي بنســـ ــ ـــرف العمالت ٪ مقابل قيمة العقود اآلجلة المذكورة أعاله للَتَحوُّط من ١النســـ ــعار صــــ ــ تقلبات أســـ
ــافية غير المحققة قدرها  القيمة النســـبية للدوالر انخفاض   أما .مليون دوالر أمريكي ٠,٩األجنبية إلى زيادة في المكاســـب الصـ

  .يدوالر أمريكمليون   ٠,٩٪ فيؤدي إلى زيادة في الخسائر الصافية غير المحققة قدرها ١األمريكي بنسبة 
  

َتقَّة األخرى ُيحتفظ بها في حواف ظ العقود اآلجلة والفورية ألســــعار صــــرف العمالت األجنبية والصــــكوك المالية الُمشــــْ
يســــــتخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالســــــتثمارات العقود اآلجلة والفورية ألســــــعار  االســــتثمارات التي ُتدار خارجيًا:

صرف العمالت األجنبية وغيرها من العقود اآلجلة وعقود المقايضة المتعلقة بأسعار الفائدة بغرض إدارة مخاطر أسعار 
ة عن مجموعات األوراق المالية ضمن كل حافظة استثمارات وفقًا للمبادئ صرف العمالت ومخاطر سعر الفائدة الناتج

ويســـــــجل صـــــــافي قيم هذه  .التوجيهية االســـــــتثمارية الموضـــــــوعة لكل حافظة من حوافظ االســـــــتثمارات التي تدار خارجياً 
االســـتثمارات وفقًا لتقييم أمين االســـتثمارات في المنظمة حســـب حافظة  ٢٠١٨كانون األول/ ديســـمبر  ٣١الصـــكوك في 

والمحتفظ بها ألغراض  من خالل الفائض أو العجز في إطار "األصـــــــــــــــول/ الخصـــــــــــــــوم المالية الُمَحدَّدة بالقيمة العادلة
  .يوُتَلخَّص العقود اآلجلة والفورية الُمَعلَّقة ألسعار صرف العمالت األجنبية فيما يل .التداول"
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  المبلغ المكافئ  )باآلالف(  صافي مبلغ البيع
 (باآلالف) بالدوالر األمريكي

١ ٠٤٤  الدوالر الكندي  ٧٨٩ 
٣٤ ٦٩٥  اليورو  ٣٩ ٦٩٧  

٤٣ ٩٩٣  الجنيه اإلسترليني  ٥٦ ١٠٢  
٩٦ ٥٨٨   المجموع  

    صافي المبلغ المشترى
١ ٤٠٠  الين الياباني  ١٦٧ 

 
تقلبات ٪ مقابل قيمة العقود اآلجلة المذكورة أعاله للَتَحوُّط من ١ويؤدي ارتفاع القيمة النســـــــبية للدوالر األمريكي بنســـــــبة 

انخفاض   أما .مليون دوالر أمريكي ١,٠أســــــعار صــــــرف العمالت األجنبية إلى زيادة في المكاســــــب غير المحققة قدرها 
  .يدوالر أمريكمليون   ١,٠  ٪ فيؤدي إلى زيادة في الخسائر غير المحققة قدرها١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة 

  
  .ويلخص أدناه صافي العقود اآلجلة المعلقة المتصلة بسعر الفائدة والسندات

  
  مراكز شراء

 
 عدد العقود  سعر الصرف المنتجات

 ١٠  مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٩نيسان/ أبريل يومًا،  ٣٠الفائدة في سعر 
 /كانون األولفي  أشهر ٣شهادات القبول المصرفية الكندية 

 ١٤٠ يال مونتربورصة   ٢٠١٩  ديسمبر

  ٤٦  يال مونتربورصة   ٢٠٢٠ في آذار/ مارس أشهر ٣شهادات القبول المصرفية الكندية 
  ١٥٠  يال مونتربورصة   ٢٠٢٠حزيران/ يونيو في  أشهر ٣شهادات القبول المصرفية الكندية 

  ٥٤٤  بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠١٩اليورودوالر في آذار/ مارس 
  ٤٨ بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠١٩اليورودوالر في حزيران/ يونيو 

  ٥٠٠ بورصة شيكاغو التجارية ٢٠١٩أيلول/ سبتمبر اليورودوالر في 
 ١١٠ بورصة شيكاغو التجارية ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  اليورودوالر في

 ٤١ بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠٢٠اليورودوالر في آذار/ مارس 

  ٦٤٦ بورصة إنتركونتيننتال لألوراق المالية  ٢٠١٩، آذار/ مارس أشهر ٣الجنيه اإلسترليني ألجل 
 ٦٢٠ مجلس شيكاغو للتجارة ٢٠١٩، آذار/ مارس سنتينألجل  الواليات المتحدةسندات خزانة 

  ٦  مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٩سنوات، آذار/ مارس  ٥سندات خزانة الواليات المتحدة ألجل 
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  مراكز بيع
 

 عدد العقود   سعر الصرف  المنتجات
  ٢٠  مجلس شيكاغو للتجارة  ٢٠١٩يومًا، آيار/ مايو  ٣٠سعر الفائدة في 

  ٢٣  بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠١٩ اليورودوالر في آذار/ مارس
  ٢٠  بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠١٩ أيلول/ سبتمبر اليورودوالر في

 ٢٢٩ بورصة شيكاغو التجارية ٢٠٢٠اليورودوالر في آذار/ مارس 

 ٢٠ بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو اليورودوالر في

 ١٠ بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠٢٠ أيلول/ سبتمبر اليورودوالر في

  ١٢٠  بورصة شيكاغو التجارية  ٢٠٢٠ اليورودوالر في كانون األول/ ديسمبر
  ١٠  شيكاغو التجاريةبورصة   ٢٠٢١ آذار/ مارساليورودوالر في 

  ١ ٦٥٩بورصة إنتركونتيننتال لألوراق المالية  ٢٠٢٠أشهر، آذار/ مارس  ٣سترليني ألجل إلالجنيه ا
 ٢ ١٦٠ مجلس شيكاغو للتجارة ٢٠١٩ أيلول/ سبتمبرسنوات،  ٥ألجل  الواليات المتحدةسندات خزانة 

  
  الحسابات المدينة  ٣-٤
  

ــابات المدينة (الجارية وغير الجارية) بلغ  ــ ــ ــمبر ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٣١٣مجموع الحســـ ــ ــ  ٢٠١٨  كانون األول/ ديســـ
ـــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٤٥١(مقابل  ـــمل  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســـ ــيل مبالغ ويشـــ ــ َتحّق التحصــ ـــْ ــ ـــيد الُمسـ الرصـــ

وتنقسم الحسابات المدينة إلى حسابات جارية وحسابات غير جارية  .المدفوعةاالشتراكات الُمَقدََّرة والمساهمات الطوعية غير 
  .لبناًء على شروط الدفع المتصلة بالتاريخ الذي تصبح فيه المبالغ ُمْسَتحّقة التحصي

  
  كانون األول/ ٣١  الوصف

 ٨٢٠١ديسمبر 
  كانون األول/ ٣١

 ٧٢٠١ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
    الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٨٧ ٠١٥ ١٤١ ٩٨٧   (أ)االشتراكات الُمَقدََّرة المدينة
 ١ ٠٥٤ ٦٩٧ ٩٩٣ ٣١١  (ب)المساهمات الطوعية المدينة
 ١٠ ٥٣٠ ١٨ ١٤٠  الحسابات المدينة األخرى

 )٣٧ ٨٣٢( )٤٦ ٢٥٩(  االعتمادات الُمَخصَّصة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها
 ١ ٢١٤ ٤١٠ ١ ١٠٧ ١٧٩  الجارية -مجموع الحسابات المدينة 

    غير الجارية -الحسابات المدينة 
 ١٤ ٩٢٣ ١١ ٢٢٠  (أ)االشتراكات الُمَقدََّرة غير المسددة والمدينة التي ُأعيدت جدولتها

 ٢٣٦ ٦٠٣ ٢٠٦ ٢٥٨  (ب)المساهمات الطوعية المدينة
  )١٤ ٩٢٣(  )١١ ٢٢٠(  المشكوك في تحصيلها المدينة االعتمادات الُمَخصَّصة للحسابات

  ٢٣٦ ٦٠٣  ٢٠٦ ٢٥٨  غير الجارية -مجموع الحسابات المدينة 
 ١ ٤٥١ ٠١٣ ١ ٣١٣ ٤٣٧  مجموع الحسابات المدينة

  .ةالمقدر  االشتراكات تحصيل حالة تفاصيل على لالطالع ٢٧/٧٣ج الوثيقة انظر (أ)
  .ةلالطالع على تفاصيل المساهمات الطوعية المدين ٥معلومات/ /٧٢انظر الوثيقة ج (ب)
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صـــــــة للحســـــــابات المدينة المشـــــــكوك في  ٢٠١٨كانون األول/ ديســـــــمبر  ٣١وفي  بلغ مجموع االعتمادات الُمَخصـــــــَّ
 .)٢٠١٧كانون األول/ ديســـمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٥٢,٨مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٥٧,٥تحصـــيلها 

دََّرة قيمتــه ويتكون ذلــك المجموع م ص لالشـــــــــــــــتراكــات الُمقــَ مليون دوالر أمريكي ومن مبلغ  ٤٧,٦ن مبلغ ُمَخصـــــــــــــــَّ
  .دوالر أمريكي مليون ٩,٩ُمَخصَّص للمساهمات الطوعية قدره 

 
صــــة لالشــــتراكات الُمَقدََّرة المدينة المبالغ المدينة الخاصــــة بالســــنوات الســــابقة وجميع المبالغ   وتشــــمل المبالغ الُمَخصــــَّ

التي ُأعيــدت جــدولتهــا وأي مبــالغ جــاريــة مــدينــة من الــدول األعضــــــــــــــــاء من المتــأخرات، مطروحــًا منهــا أي المــدينــة 
صــــــة للمســــــاهمات الطوعية المدينة إلى  وتســــــتند .مدفوعات الحقة وردت قبل إعداد البيانات المالية المبالغ الُمَخصــــــَّ

وٕالى اســــــتعراض للمبالغ المتأخرة أقل من أكثر من ســــــنة واحدة   اســــــتعراض مفصــــــل لجميع المبالغ المدينة والمتأخرة
  .سنة واحدة عندما يتضح أن تحصيل المبالغ أمر مستبعد

  
وال تنص هذه االتفاقات على  .وتبرم المنظمة مع بعض الجهات المســاهمة اتفاقات قد يســتغرق تنفيذها عدة ســنوات

 .ى المصــــــــــروفات الفصــــــــــلية المتكبدةشــــــــــروط الدفع لتحويل األقســــــــــاط بل تســــــــــدَّد المبالغ بدًال من ذلك اســــــــــتنادًا إل
د كــامــل المبــالغ المــدينــة   وتســـــــــــــــجــل المنظمــة كــامــل اإليرادات في الســـــــــــــــنــة المــاليــة التي يبرم خاللهــا االتفــاق وتَُقيــَّ

، بلغ مجموع المبالغ المدينة المشار ٢٠١٨وفي كانون األول/ ديسمبر  .يستحق تحصيلها في الوقت الحالي  كمبالغ
َتحقّـة مليون دوالر أمريكي، منهـا  ٣٩١,١في الوقت الحـالي بموجب هذا الترتيـب   التحصـــــــــــــــيـل إليهـا كمبـالغ ُمســـــــــــــــْ

مليون   ٤٣٢,٣وبعد ذلك ( ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي كان ُمســـــتحقًا بناًء على اتفاقات تنتهي مدتها في عام   ١٧٢
مليون  ١٨٧,٥، منها ٢٠١٧ كانون األول/ ديســــــــــــــمبر ٣١في  واجب التحصــــــــــــــيل في الوقت الحاليدوالر أمريكي 

   .وبعد ذلك) ٢٠١٩دوالر أمريكي كان مستحقًا بناًء على اتفاقات تنتهي مدتها في عام 
  

  المشكوك في تحصيلها االعتمادات الُمخّصصة للديونوفيما يلي الحركة في 
 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤٥ ٩٩٠  ٤٩ ٤٧٧  االشتراكات الُمَقدََّرة –االفتتاحي الرصيد 

صـــة(االنخفاض)/  للحســـابات المدينة المشـــكوك  الزيادة في االعتمادات الُمَخصـــَّ
  ٣ ٤٨٧  )١ ٨٧٩(  )١-٥(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  في تحصيلها

  ٤٩ ٤٧٧  ٤٧ ٥٩٨ االشتراكات الُمَقدََّرة -الرصيد الختامي 
  ٣ ٠٠٦  ٣ ٢٧٨  المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 

صـــة(االنخفاض)/  للحســـابات المدينة المشـــكوك  الزيادة في االعتمادات الُمَخصـــَّ
  ٢٧٢  ٦ ٦٠٣  )١-٥(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  في تحصيلها

  ٣ ٢٧٨  ٩ ٨٨١  المساهمات الطوعية –الرصيد الختامي 
  ٥٢ ٧٥٥  ٥٧ ٤٧٩  المشكوك في تحصيلهامجموع االعتمادات الُمَخصَّصة للحسابات المدينة 

    االعتمادات الُمَخصَّصة للحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها
  ٣٧ ٨٣٢  ٤٦ ٢٥٩  الجارية -االعتمادات الُمَخصَّصة 
  ١٤ ٩٢٣  ١١ ٢٢٠  غير الجارية -االعتمادات الُمَخصَّصة 

  ٥٢ ٧٥٥  ٥٧ ٤٧٩  تحصيلهامجموع االعتمادات الُمَخصَّصة للحسابات المدينة المشكوك في 
  

 مليون ٦,٦البالغ قدرها و للحســابات المدينة المشــكوك في تحصــيلها ومن إجمالي المســاهمات الطوعية المخصــصــة 
طارئة لدوالر أمريكي باتفاق مع حكومة غينيا بشــأن "المســاعدة التقنية لالســتجابة  مليون ٦,٥دوالر أمريكي، يتعلق 

دوالر أمريكي  مليون ٦,٥مليون دوالر أمريكي المتفق عليه اليزال مبلغ  ٢١فمن إجمالي مبلغ  .إليبوال في غينيا"ا
  .غير مسدد
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  المبالغ الُمْسَتحّقة للموظفين  ٤-٤
  

يحق لموظفي المنظمة الحصـــــــول على بعض الســـــــلف بما فيها ســـــــلف المرتبات والتعليم واالســـــــتئجار والســـــــفر وفقًا 
  .األساسي للموظفين الُمطبّقة فيهاالموظفين والنظام لالئحة 

  
َتحّقة للموظفين   ٢٠١٨  كانون األول/ ديســـــمبر ٣١دوالر أمريكي في  مليون ١٣,١وقد بلغ مجموع رصـــــيد المبالغ الُمســـــْ

وتســتأثر منح التعليم بحصــة األســد من الرصــيد  .)٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في كانون األول/ ديســمبر  ١٠,١(مقابل 
  .٢٠١٩-٢٠١٨  في فترة العام الدراسي ٢٠١٩والتي تتمثل في السلف المقدمة إلى الموظفين خالل عام 

  
كانون األول/  ٣١ الوصف

 ٢٠١٨ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٧ ديسمبر
  بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٧ ٦٨٠ ١٠ ٦٨٢ منح التعليمسلف 
 ١ ١٧٨ ١ ١٣٤ استئجار المساكنسلف 

  ٥٢٧ ٨٨٧ المبالغ الُمْسَتحّقة للسفر
  ٧٥٢  ٤٠١ المرتباتسلف 

  )٣٣( )٤٨( المبالغ األخرى الُمْسَتحّقة للموظفين
  ١٠ ١٠٤ ١٣ ٠٥٦  مجموع المبالغ الُمْسَتحّقة للموظفين 
  
  المخزونات  ٥-٤
  

(مقـــــابـــــل  ٢٠١٨كـــــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٣٧,٥بلغ مجموع قيمـــــة المخزونـــــات 
ويبين الجدول التالي حركة مواد المخزونات  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســـــــــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في   ٤٣,٦

  خالل السنة:
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٧  ديسمبر

صافي التكاليف 
 اإلضافية

صافي تكاليف 
 الشحن

صافي تكاليف 
المواد المتصرف 

فيها والمواد 
 المنتهية صالحيتها

صافي 
المخزونات 
 العابرة

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٨  ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية
األدوية واللقاحات 

 ٣٢ ٤٨١  ١ ٣٤٥ ٥ ١٨٣  ٤٩ ٨٦٤ ٤٨ ١٦٣ ٣٨ ٠٢٠  واإلمدادات اإلنسانية
 ٤ ٩٩٢  ١ ١٥٥ ١ ٩٥١ ٢ ٤٧٧ ٥ ٦٢١ المنشورات

 ٣٧ ٤٧٣  ١ ٣٤٥ ٦ ٣٣٨ ٥١ ٨١٥ ٥٠ ٦٤٠ ٤٣ ٦٤١  قيمة المخزوناتمجموع 
 

وبلغ مجموع المصـــــــــــروفات المتعلقة بالمخزونات خالل الفترة (صـــــــــــافي تكاليف الشـــــــــــحن وصـــــــــــافي تكاليف المواد 
مليون دوالر أمريكي في  ٤٩,٦مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٥٨,٢الُمتصـــــــــــرَّف فيها والمواد المنتهية صـــــــــــالحيتها) 

ترد المصــــــروفات المتعلقة بالمخزونات في بيان األداء المالي (البيان الثاني)  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســــــمبر   ٣١
  .٪١٢يشمل رصيد نهاية السنة من المخزونات تكلفة الشحن البالغة نسبتها و  .تحت بند اإلمدادات والمواد الطبية

  
  المبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا والودائع  ٦-٤
  

 ٢٠١٨ كانون األول/ ديســـــــــــــمبر ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٣٠,٧بلغت القيمة اإلجمالية للمبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا 
وتمثل هذه المدفوعات مبالغ مدفوعة  .)٢٠١٧ كانون األول/ ديســــــــــمبر ٣١ دوالر أمريكي في مليون ٢٠,٣(مقابل 

ب متعهدو الخدمات التقنية دفع مبالغ وقد درجت العادة على أن يطل .للمورِّدين قبل تســـــلُّم الســـــلع أو تلقِّي الخدمات
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وتخصـــــم منهم المبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا وُتحمَّل على الحســـــاب المناســـــب الذي  .أعمال المشـــــاريع مالية مســـــبقة لدعم
  .صرفت منه عند تسليم السلع أو أداء الخدمات

  
دوالر أمريكي في  مليون ٤,١دوالر أمريكي (مقابل  مليون ٣,٩ودائع قيمتها  المبالغ المدفوعة ُمَقدَّماً وتشــــــــــــمل 

  .وتمثل الودائع المبالغ الممنوحة في شكل كفالة إلى مؤجري أماكن العمل .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر   ٣١
  
  الممتلكات والمنشآت والُمعّدات  ٧-٤
  

دوالر أمريكي  مليون ١٢٤,٧الُمَقيَّدة (صــافي االســتهالك المتراكم)  بلغ مجموع قيمة الممتلكات والمنشــآت والمعدات
كــــــــانون األول/  ٣١ مليون دوالر أمريكي في ١٠٣,٥(مقــــــــابــــــــل  ٢٠١٨كــــــــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر   ٣١في 

مليون دوالر أمريكي تمثل اإلضـــــافات الجديدة ومشـــــروعات البناء المســـــتمرة  ٢٧وتشـــــمل الزيادة  .)٢٠١٧  ديســـــمبر
    .دوالر أمريكي ُقيد كممتلكات ومنشآت ومعدات أخرى مليون  ٧,٨و

ولم تَُقيَّد أي قيمة  .وفي المواقع التي ال تمتلك فيها المنظمة األراضـــي، ُمِنَحت حقوق االنتفاع بســـطح األرض مجاناً 
    .نظرًا ألن المنظمة غير قادرة على التصرف في هذه الحقوق من خالل المعامالت التجارية

كانون األول/  ٣١ المكتب الرئيسي
 اإلضافات  ٢٠١٧  ديسمبر

المواد 
 المتصرف فيها
 والتحويالت

 األضرار
استهالك 
األصول 
 المادية

كانون  ٣١
األول/ 

 ٢٠١٨  ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية

       المقر الرئيسي
 ١ ٠٠٠     ١ ٠٠٠ األراضي
  ٣٣ ٠٧٣ )١ ٠٨٢(  )٢٢٥(   ٣٤ ٣٨٠  المباني

 ٤٩ ٨٨١      ٢٦ ٨٣٧  ٢٣ ٠٤٤  أعمال البناء قيد التنفيذ
  ٨٣ ٩٥٤ )١ ٠٨٢(  )٢٢٥( ٢٦ ٨٣٧  ٥٨ ٤٢٤  المقر الرئيسي –مجموع الممتلكات 

       المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 ١٠٣     ١٠٣ األراضي
  ٤ ٠٩٨ )٢٨٢(  )١٨(  ١٣٢  ٤ ٢٦٦  المباني 

 ٦٨٩      ٦٨٩  أعمال البناء قيد التنفيذ
المكتـــــب اإلقليمي  –مجموع الممتلكـــــات 

  ٤ ٨٩٠  )٢٨٢(  )١٨(  ١٣٢  ٥ ٠٥٨  ألفريقيا
        المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

    )١٢(  )١٠٣(   ١١٥  المباني
المكتـــــب اإلقليمي  –مجموع الممتلكـــــات 
    )١٢(  )١٠٣(   ١١٥  لجنوب شرق آسيا

        المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ١٨ ٦٩٤  )٤٠٣(     ١٩ ٠٩٧  المباني

المكتـــــب اإلقليمي  –مجموع الممتلكـــــات 
  ١٨ ٦٩٤  )٤٠٣(     ١٩ ٠٩٧  لشرق المتوسط

        المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٦٠٥  )٨١(    ٦٨٦  المباني

المكتـــــب اإلقليمي  –مجموع الممتلكـــــات 
 ٦٠٥  )٨١(     ٦٨٦ لغرب المحيط الهادئ

        مجموع ممتلكات المنظمة
 ١ ١٠٣      ١ ١٠٣ األراضي
  ٥٦ ٤٧٠ )١ ٨٦٠(  )٣٤٦(  ١٣٢  ٥٨ ٥٤٤  المباني

  ٥٠ ٥٧٠       ٢٦ ٨٣٧  ٢٣ ٧٣٣  أعمال البناء قيد التنفيذ
  ١٠٨ ١٤٣  )١ ٨٦٠(   )٣٤٦(  ٢٦ ٩٦٩  ٨٣ ٣٨٠  المنظمة –مجموع الممتلكات 
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 ٢٠١٨  دوالر أمريكي في حســــــــــــاب ســــــــــــجل األصــــــــــــول في عام مليون ٧,٨ وُقيَِّدْت الُمعّدات الجديدة البالغة قيمتها
يلي التفــاصـــــــــــــــيــل المتعلقــة   وفيمــا .)٢٠١٧كــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ٣١أمريكي في دوالر  مليون ١٣,٣  (مقــابــل

  :بالممتلكات والمنشآت والُمعّدات
  

 /األولكانون  ٣١  فئة األصول
  االستهالك  اإلضافات ٢٠١٧ ديسمبر

المواد 
 المتصرف فيها
  والتحويالت

كانون األول/ ٣١
  ٢٠١٨ ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية  
  ١٢ ٨٤٨  )٥٤٦(  )٦ ٨٤٣(  ٤ ٣٢٠ ١٥ ٩١٧ ومعدات النقل المركبات

  ٢ ٧٤١  )١٧(  )٢ ٦٩٩(  ٢ ٤٨٥  ٢ ٩٧٢ ومعدات االتصاالت الُمعّدات الحاسوبية
  ٩٠٣  )٢٥(  )١ ١٧٥(  ٩١٨  ١ ١٨٥ المتخصصةُمعّدات األالت وال

  ٦٦    )٤٧(  ٢٢  ٩١  اآلثاث
  ١٦ ٥٥٨  )٥٨٨(  )١٠ ٧٦٤(  ٧ ٧٤٥  ٢٠ ١٦٥ منظمة الصحة العالمية - مجموع الُمعّدات

  
مليون دوالر  ١,٨ –مليون دوالر أمريكي (مجموع الممتلكات  ١٢,٦، ٢٠١٨وبلغ مجموع قيمة االســـــــــــــــتهالك لعام 

  .)١-٥(يرجى الرجوع إلى المالحظة  -دوالر أمريكي)  مليون ١٠,٨أمريكي ومجموع المعدات 
  

مليون دوالر  ٧٠,٧وتواصل المنظمة أيضًا استخدام األصول المستهلكة بالكامل التي بلغت تكلفة شرائها اإلجمالية 
  .تفاصيل فيما يليالوترد  .أمريكي

  
قيد التشغيل  المستهلكة بالكامل المعدات األصول فئة

 ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
 الوحدات  

 ١ ٣٤١ المركبات ومعدات النقل
 ١ ٨٢٩ المعدات الحاسوبية ومعدات االتصاالت

 ٤٤٦ اآلالت والمعدات المتخصصة
 ٤٢ األثاث

 ٣ ٦٥٨ منظمة الصحة العالمية - مجموع المعدات
 
 األصول غير الملموسة  ٨-٤
  

 ٢٠١٨كانون األول/ ديســـمبر  ٣١دوالر أمريكي في  مليون ٣,٢بلغت األصـــول غير الملموســـة المملوكة للمنظمة 
  .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي في  مليون ٣,٨(مقابل 

  

كانون األول/  ٣١  فئة األصول
 اإلضافات ٢٠١٧  ديسمبر

المواد 
المتصرف 
  فيها/ المنقولة

  االستهالك  األضرار
 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٨  ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٣ ١٨٩ )٩٠٩(  )٧٠( ٣٦١ ٣ ٨٠٧  البرمجيات المشتراة

مجموع األصــــول غير 
 ٣ ١٨٩  )٩٠٩(   )٧٠( ٣٦١ ٣ ٨٠٧  الملموسة
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لة ُمَقدَّماً   ٩-٤   االشتراكات الُمَحصَّ
لة ُمَقدَّمًا أســاســًا بالمدفوعات التي ســددتها الدول األعضــاء خالل عام يتعلق مبلغ  مقابل  ٢٠١٨االشــتراكات الُمَحصــَّ

أما رصــــــــــــــيد المبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا من المســــــــــــــاهمات الطوعية فيعكس األموال  .٢٠١٩اشــــــــــــــتراكاتها الُمَقدََّرة لعام 
لة على أســـــاس اتفاقات تبدأ عام  لة واإليصـــــا .٢٠١٩الُمَحصـــــَّ الت غير المطبقة وغير الُمَحدَّدة هي المبالغ الُمَحصـــــَّ

  .٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١التي لم تتم مطابقتها حتى في  ٢٠١٨خالل عام 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨  ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧  ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٥١ ٧٩٣ ٤٧ ٤٨٥ ُمَقدَّماً االشتراكات الُمَقدََّرة المدفوعة 

 ٥٢ ٠٩٠ ٣٧ ١١٥ المساهمات الطوعية المدفوعة ُمَقدَّماً 
  ٢ ٥٦٦ ١ ٨٤٤  اإليصاالت غير المطبقة وغير الُمَحدَّدة

  ٨٧١  ٢١٠  المبالغ المدفوعة ُمَقدَّمًا األخرى
لة ُمَقدَّماً    ١٠٧ ٣٢٠  ٨٦ ٦٥٤  مجموع االشتراكات الُمَحصَّ

 
  الحسابات الدائنة  ١٠-٤

َتحّقة لموردي الســـلع والخدمات حســـب المكتب الرئيســـي في  كانون  ٣١تمثل الحســـابات الدائنة مجموع المبالغ الُمســـْ
  .٢٠١٨األول/ ديسمبر 

  
كانون األول/  ٣١ الوصف

 ٢٠١٨ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٧ ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١٩ ٦٧١ ١٣ ٨٩٤ المقر الرئيسي
 ٨ ١٦١ ١٠ ٣٠٣  اإلقليمي ألفريقياالمكتب 

 ٢١ ٩١٦  ١٤ ٢٣٢ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٥ ٠٧٧  ٢ ٤٣٢ المكتب اإلقليمي ألوروبا

 ٧ ٨٨٨ ٢ ٠٠٥  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
 ٢ ٩٤٩ ١ ٦٢٤ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

 ٦٥ ٦٦٢ ٤٤ ٤٩٠ مجموع الحسابات الدائنة
 
  المبالغ الُمْسَتحّقة الدفع للموظفين   ١١-٤

َتحّقة للموظفين في  َتحّقة الدفع للموظفين مجموع المبالغ الُمســـــــــــــــْ يد المبالغ الُمســـــــــــــــْ كانون األول/  ٣١يمثل رصـــــــــــــــ
َتحّقة للموظفين رهن إصـــــدار شـــــهادات براءة الذمة .٢٠١٨  ديســـــمبر َتحّقة الدفع هي أرصـــــدة ُمســـــْ  .والمرتبات الُمســـــْ

  .ة هي أرصدة ُمْسَتحّقة الدفع للموظفين رهن تسلم معلومات ُمَحدَّثة عن الحساب المصرفيوالكشوف المصرفي

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢ ٠٠١ ١ ٢٤٧  المرتبات الُمْسَتحّقة الدفع

 ٣٣٨ ٨٦ الكشوف المصرفية
 ٢ ٣٣٩ ١ ٣٣٣ الُمْسَتحّقة الدفع للموظفينمجموع المبالغ 
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  استحقاقات منافع الموظفين   ١٢-٤
  

الصـــــــــحي للموظفين والتأمين الجماعي أثناء تشـــــــــمل اســـــــــتحقاقات منافع الموظفين مدفوعات نهاية الخدمة والتأمين 
للتعويض عن الصــــندوق الخاص والخصــــوم الناشــــئة عن حاالت الوفاة أو العجز خالل الخدمة (الحوادث والمرض 

  .األضرار)
  

  مدفوعات نهاية الخدمة

ئ صـــــــندوق مدفوعات نهاية الخدمة لتمويل اســـــــتحقاقات الموظفين عند نهاية الخدمة بما فيها منح العودة إلى  ُأْنشـــــــِ
 .الوطن واإلجازات الســـــــــــنوية المتراكمة وتكاليف ســـــــــــفر العودة إلى الوطن وشـــــــــــحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن

 .ندوق من رسوم مقتطعة من المرتباتوُيَموَّل الص

ويحدِّد خبراء اكتواريون استشاريون مستقلون الخصوم الناشئة عن استحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات السنوية، 
أي كما لو أن جميع الموظفين أنهوا الخدمة  -إال أن اإلجازة المتراكمة تحسب على أساس اإلخالء من االلتزامات 

  .ا يعني أنها ال تخصممم -على الفور 

الكاملة  الخصــــــومأن ) إلى ٢٠١٨كانون األول/ ديســــــمبر  ٣١وأشــــــارت تقديرات آخر دراســــــة اكتوارية ُأجِريت (في 
مليون دوالر أمريكي من  ٤٨,١دوالر أمريكي (أي  مليون ١٠٦,٦الخاصــــــــــــــــة بمدفوعات نهاية الخدمة تســــــــــــــــاوي 

مليون  ١٠٦,٩ بمبلغ مليون دوالر أمريكي من الخصــــوم الطويلة األجل) مقارنةً  ٥٨,٥الخصــــوم القصــــيرة األجل، و
مليون دوالر أمريكي تُقّيد،  ٠,٣قدره انخفاض ، أي بصــــــــافي ٢٠١٧كانون األول/ ديســــــــمبر  ٣١دوالر أمريكي في 

وال تشـــمل تلك الحســـابات تكاليف منح  .بحســـب طبيعة المصـــروفات، في حســـاب بيان األداء المالي (البيان الثاني)
وبلغت قيمة التزامات االســـــــــــــــتحقـاقات  .انتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بناًء على اتفاق متبادل أو إلغاء الوظيفة

الستحقاقات ) ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٦٨مليون دوالر أمريكي ( ٦٧,٣الُمَحدَّدة 
) ٢٠١٧كانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٣٦,٩مليون دوالر أمريكي ( ٣٩,٣نهاية الخدمة و

  .لإلجازات السنوية الُمْدَرجة في الرصيد الحالي لمدفوعات نهاية الخدمة

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

وغيرها من التكاليف يغطي الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات 
ذات الصــــــــلة المباشــــــــرة المعقولة ومصــــــــروفات الدفن في حالة وفاة أو عجز منســــــــوبة إلى أداء الواجبات الرســــــــمية 

وعالوة على ذلك، يدفع الصــــــــندوق تعويضــــــــًا للموظف المصــــــــاب بالعجز (طوال فترة  .للموظف الذي يحق له ذلك
  .عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى

 .ؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمةوالمنظمة مس
وتُقّيد المكاســـــــــــب والخســـــــــــائر االكتوارية في حســـــــــــاب صـــــــــــافي األصـــــــــــول/ األســـــــــــهم (البيان الثالث)، وفقًا ألحكام 

  .من المعايير المحاسبية الدوليــة (منافع الموظفين)  ٣٩  المعيار

كانون األول/  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٨,١ي الدراســــــــــــــــة االكتوارية، بلغ مجموع الخصـــــــــــــــوم ووفقًا لما يرد ف
وطبقــًا ألحكــام  .)٢٠١٧كــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٧,٦(مقــابــل  ٢٠١٨ديســـــــــــــــمبر 

دوالر أمريكي  مليون ١,١اكتوارية بمبلغ مكاسب  من المعايير المحاسبية الدوليــــــــــــة، فقد ُسجلت مباشرةً  ٣٩  المعيار



  A72/36     ٧٢/٣٦ج

49 

) على حســـــاب صـــــافي األصـــــول/ ٢٠١٧دوالر أمريكي في عام  مليون ٣,٣بمبلغ خســـــائر (مقابل  ٢٠١٨  في عام
ّجل مبلغ آخر قدره  مليون دوالر أمريكي في  ٠,٢مليون دوالر أمريكي (مقابل  ١,٦األســــــــــــــهم (البيان الثالث) وســــــــــــــُ

  .ن األداء المالي (البيان الثاني))، بحسب طبيعة المصروفات، على حساب بيا٢٠١٧  عام

  التأمين أثناء الحوادث والمرض صندوق

أنشـــــــئ صـــــــندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض لتغطية مبالغ مدفوعات االســـــــتحقاقات الممنوحة في حاالت الوفاة 
الصـــحة واإلصـــابة بعجز مســـتديم وفقدان الوظيفة واإلجازة المرضـــية إلى موظفي المنظمة وموظفي كل من منظمة 

للبلدان األمريكية والوكالة الدولية لبحوث الســـــــرطان ومركز األمم المتحدة الدولي للمحاســـــــبة والمرفق الدولي لشـــــــراء 
من االشــــتراكات التي يدفعها الموظفون وُيمّول الصــــندوق  .األدوية وبرنامج األمم المتحدة المشــــترك لمكافحة األيدز

  .ومنظماتهم

ريون ومحترفون قيمة الخصوم الناشئة عن االستحقاقات وُتسّجل بوصفها منافع أخرى خبراء اكتواريون استشاويحّدد 
طويلة األجل، فيما ُتقّيد المكاسب والخسائر االكتوارية، بحسب طبيعة المصروفات، على حساب بيان األداء المالي 

   .(البيان الثاني)

كانون  ٣١دوالر أمريكي في  ماليين ٥اإلجمالية ووفقًا لما يرد في الدراســـــــــــة االكتوارية، فقد بلغت قيمة الخصـــــــــــوم 
  .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي في  مليون ٣,٢(مقابل  ٢٠١٨األول/ ديسمبر 

 التأمين الصحي للموظفين

تتولى األمانة إدارة نظامها الخاص بالتأمين الصحي ككيان منفصل وهو نظام له هيكله الخاص لتصريف الشؤون 
َتحّقون من تكاليف الرعاية ويتولى  رّد نســـــبة كبيرة مما يتحمله الموظفون والموظفون المتقاعدون وأفراد أســـــرهم الُمســـــْ

ويمّول نظام التأمين الصحي للموظفين من االشتراكات التي يدفعها الموظفون (بمقدار  .الصحية الُمْعَتَرف بها طبياً 
  .ت االستثمارالثلث) ومن المنظمة (بمقدار الثلثين)، ومن إيرادا

والمنظمة مسؤولة عن التأمين الصحي للموظفين بعد انتهــــاء الخدمـــــة كاستحقـــــاق مــــــن استحقاقــــات ما بعــــد انتهــــــاء 
من  ٣٩وتُقّيد كل المكاسب والخسائر االكتوارية في حساب صافي األصول/ األسهم وفقًا ألحكام المعيار  .الخدمــــــة

   .(منافع الموظفين) المعايير المحاسبية الدوليــة

بناًء  ٢٠١٨وَحدَّد خبراء اكتواريون محترفون قيمة التزامات اســتحقاقات التأمين الصــحي الُمَحدَّدة للموظفين في عام 
وبلغت قيمة التزامات االســـــــــــتحقاقات الُمَحدَّدة  .على بيانات الموظفين وســـــــــــجالت المدفوعات التي أتاحتها المنظمة

كــــانون األول/  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١١٣٠غير الممولــــة الخــــاصـــــــــــــــــــة بــــالتــــأمين الصـــــــــــــــحي للموظفين 
من المعايير المحاســبية  ٣٩ووفقًا ألحكام المعيار  .)٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في عام  ١٥٠٠( ٢٠١٨ ديســمبر

 خسائر بمبلغ (مقابل ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في عام  ٣٦٣اكتوارية بمبلغ مكاسب  الدوليــة، فقد ُسجلت مباشرةً 
مبلغ آخر وُقيد ) على حســاب صــافي األصــول/ األســهم (البيان الثالث) ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في عام  ٢٧٢
 -الموظفين  لحســــــــــــــــاب تكاليف)، ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في عام  ٤٣دوالر أمريكي (مقابل  مليون ٧,٩قدره 

  .٢-٥ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 
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ويمكن االطالع على تفاصـيل إضـافية متعلقة بالخصـوم الناشـئة عن التأمين الصـحي للموظفين في التقرير السـنوي 
  .عن نظام التأمين الصحي للموظفين

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 األمريكيةبآالف الدوالرات  
   الجارية -استحقاقات منافع الموظفين 
 ٤٧ ٥٣٤  ٤٨ ١٣٦ مدفوعات نهاية الخدمة

  ٦١٢  ٦٦٠  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 ١ ٩١٢ ٣ ٥٩٠ التأمين أثناء الحوادث والمرض

 ٥٠ ٠٥٨ ٥٢ ٣٨٦ الجارية -مجموع استحقاقات منافع الموظفين 
   الجاريةغير  -استحقاقات منافع الموظفين 
 ٥٩ ٣٧٨ ٥٨ ٥٢٤ مدفوعات نهاية الخدمة

  ١٧ ٠٠٤  ١٧ ٤٦٣  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 ١ ٢٦٢ ١ ٤٠٩  التأمين أثناء الحوادث والمرض

 ١ ٥٠٠ ٤٧٨ ١ ١٢٩ ٧٥٥ التأمين الصحي للموظفين
 ١ ٥٧٨ ١٢٢ ١ ٢٠٧ ١٥١  غير الجارية -مجموع استحقاقات منافع الموظفين 

    منافع الموظفين استحقاقات
 ١٠٦ ٩١٢ ١٠٦ ٦٦٠  مدفوعات نهاية الخدمة

  ١٧ ٦١٦  ١٨ ١٢٣  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 ٣ ١٧٤ ٤ ٩٩٩  التأمين أثناء الحوادث والمرض

 ١ ٥٠٠ ٤٧٨ ١ ١٢٩ ٧٥٥  التأمين الصحي للموظفين
 ١ ٦٢٨ ١٨٠ ١ ٢٥٩ ٥٣٧  مجموع استحقاقات منافع الموظفين
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 األمريكية) الدوالرات (بآالف األضرار للتعويض عن الخاص والصندوق للموظفين الصحي والتأمين الخدمة نهاية لمدفوعات االكتواري الملخص
 

  الوصف
مدفوعات نهاية 
الخدمة (غير 

 اإلجازات المتراكمة)
الصندوق الخاص 

للتعويض عن 
 األضرار

التأمين أثناء 
  الحوادث والمرض

التأمين الصحي 
  للموظفين

  بآالف الدوالرات األمريكية  
          تسوية التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة

  ٢ ٢٧٨ ٦٣٩  ٣ ١٧٤ ١٧ ٦١٦ ٦٨ ٠١٣  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة في 
  ٩١ ٩١٠  ٥ ١٣٣ ٧٥٨ ٧ ٣٦٣ تكلفة الخدمة

  ٥٣ ٩٧٩  ١٦ ٥٣٧ ٢ ٢٢٨  المنافع الُمَحدَّدة التزامات استحقاقاتعلى  الفائدة
  )٤٠ ٣٦٧(  )١ ٣٥٨( )٦٤٠( )٨ ٥٢٥(  مدفوعات استحقاقات المنافع اإلجمالية الفعلية

  )٢ ٥٥٥(  )١ ٠٧١(    المصروفات اإلدارية الفعلية
  ١٢ ٢٣٢       االشتراكات الفعلية من المشتركين

  )٥٦ ٩٣٦(   ٩٥٩   تعديالت الخطة
في التزامات االستحقاقات المحددة الناجمة عن تغير االفتراضات (المكسب)/ الخسارة 

  )١٨٦ ٧١٩(  )١١( )١ ٤٧٠( )٣ ٠٤١(  المالية
في التزامات االستحقاقات المحددة الناجمة عن تغير االفتراضات (المكسب)/ الخسارة 

  )٢٢٨ ٣٩١(  )٨٨٤( ٣٦٣  ١ ٢٤١ األخرى
  ١ ٩٢١ ٧٩٢  ٤ ٩٩٩ ١٨ ١٢٣ ٦٧ ٢٧٩  ٨٢٠١كانون األول/ ديسمبر  ٣١التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة في 

      تسوية األصول
  ٧٧٨ ١٦١       ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١األصول في 

  )٦٥ ٩٦٦(  )١ ٣٥٨( )٦٤٠( )٨ ٥٢٥(  ٢٠١٨مدفوعات استحقاقات المنافع اإلجمالية الفعلية لعام 
 )٤ ٤٩٦( )١ ٠٧١(    المصروفات اإلدارية الفعلية

  ٧٧ ٦٥١  ٢ ٤٢٩  ٦٤٠ ٨ ٥٢٥ ٢٠١٨اشتراكات من المنظمة خالل عام 
  ٣٨ ٩١٢        ٢٠١٨اشتراكات من المشتركين خالل عام 

منظمة الصحة  -إلى منظمة الصحة للبلدان األمريكية  /صافي المبالغ الُمحّولة من
          ٢٠١٨العالمية/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية في عام 

  )٥٠٢(      ٢٠١٨الفائدة على االحتياطي المتكبد الذي لم ُيسدد بعد لعام 
  )٧٢(       المكسب/ (الخسارة) في االحتياطي المتكبد الذي لم ُيسدد بعد

  ٢٠ ٥٢٨       ٢٠١٨نظام التأمين الصحي للموظفين في عام  أصولالفائدة الُمحققة من صافي 
  )٥٢ ١٧٩(      الخطة أصول خسارة فيالمكسب/ ال

  ٧٩٢ ٠٣٧     ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١األصول في 
لة       تسوية وضع االلتزامات غير الُمَموَّ
      التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة

  ١ ٠٠٧ ٠٥٢    ٤ ٢٠٠  ٦٧ ٢٧٩ العاملة
  ٩١٤ ٧٤٠  ٤ ٩٩٩  ١٣ ٩٢٣   العاملة غير

  ١ ٩٢١ ٧٩٢  ٤ ٩٩٩ ١٨ ١٢٣ ٦٧ ٢٧٩  مجموع التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة
     أصول الخطة

  ٨١٥ ٥٢٣      أصول الخطة اإلجمالية
  )٢٣ ٤٨٦(       ٢٠١٨المتكبد الذي لم ُيسدد بعد لعام تعويض االحتياطي 
  ٧٩٢ ٠٣٧       مجموع أصول الخطة

  ١ ١٢٩ ٧٥٥  ٤ ٩٩٩ ١٨ ١٢٣ ٦٧ ٢٧٩  صافي الخصوم/ (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي
 )٤١٥ ١١٠( )٨٩٥( )١ ١٠٧(  )١ ٨٠٠(  في التزامات االستحقاقات الُمحّددة الخسارة /المكسب

  ٣ ٥٩٠ ٦٦٠ ٨ ٧٥٥  متداولة
  ١ ١٢٩ ٧٥٥  ١ ٤٠٩ ١٧ ٤٦٣ ٥٨ ٥٢٤  غير متداولة

  ١ ١٢٩ ٧٥٥  ٤ ٩٩٩ ١٨ ١٢٣ ٦٧ ٢٧٩  صافي الخصوم/ (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي
      ٢٠١٨المصروفات السنوية لعام 

  ٩١ ٩١٠  ٥ ١٣٣ ٧٥٨ ٧ ٣٦٣ تكلفة الخدمة
  ٣٣ ٩٥٢  ١٦ ٥٣٧ ٢ ٢٢٨ على (الفائض)/ العجز الفائدة

  )٥٦ ٩٣٦(   ٩٥٩   (ائتمان)/ تكلفة الخدمة في السابق
  ال ينطبق  )٨٩٥( ال ينطبق )١ ٨٠٠( إعادة إجراء التقديرات

  ٦٨ ٩٢٦  ٤ ٢٥٤ ٢ ٢٥٤  ٧ ٧٩١ األداء الماليمجموع المصروفات المقيدة في بيان 
 )٣٦٢ ٨٥٩( ال ينطبق )١ ١٠٧( ال ينطبق (المكاسب)/ الخسائر االكتوارية المقّيدة في حساب صافي األصول/ األسهم

          ٢٠١٩االشتراكات المتوقعة خالل عام 
  ٥٥ ٩٤٩  ٦ ٣٠٣ ٦٧٢  ٨ ٩٣٤  اشتراكات من المنظمة

  ٢٧ ٩٧٥      اشتراكات من المشتركين
  ٨٣ ٩٢٤  ٦ ٣٠٣ ٦٧٢  ٨ ٩٣٤ ٢٠١٩مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام 
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  تحليل تأثر التكاليف في التأمين الصحي للموظفين
  

 )الدوالرات األمريكية بآالف(  ٢٠١٨معّدل الخصم في عام 
  ٢ ٤١٩ ٩٩٨ ٪١الحالي بمقدار معّدل الخصم  بافتراض نقص

  ١ ٩٢١ ٧٩٢  الحالي معّدل الخصم بافتراض
  ١ ٥٥٦ ٤٤٣  ٪١بمقدار  الحالي معّدل الخصم بافتراض زيادة

   
 )الدوالرات األمريكية بآالف( ٢٠١٨  كانون األول/ ديسمبر ٣١التزامات استحقاقات المنافع الُمَحدَّدة في 

 ١ ٥٧١ ٣٩٠ ٪١بافتراض نقص التضخم الحالي في التكاليف الطبية بمقدار 
  ١ ٩٢١ ٧٩٢  التكاليف الطبيةبافتراض التضخم الحالي في 

  ٢ ٣٩٠ ٠٥٢  ٪١بافتراض زيادة التضخم الحالي في التكاليف الطبية بمقدار 
    
  عاماً  ٢٥  لتزامات االستحقاقات الُمحّددةلمدة التقريبية الا
 

  الطرق واالفتراضات االكتوارية
 

االكتواريون في تقييم نهاية الســــــــــــنة لتحديد ُتحدِّد المنظمة وتختار ســــــــــــنويًا افتراضــــــــــــات وطرقًا يســــــــــــتخدمها الخبراء 
ويتعين اإلفصاح عن  .المتطلبات من المصروفات واالشتراكات الخاصة باستحقاقات المنافع للموظفين في المنظمة

 .من المعايير المحاســـــــبية الدولية (منافع الموظفين) ٣٩االفتراضـــــــات االكتوارية في البيانات المالية عمًال بالمعيار 
  .وٕاضافة إلى ذلك، يتحتم اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة

  
ويتم عادًة  .٢٠١٨لتقدير الخصــــــــــــــوم في عام  )roll-forward(اســــــــــــــتخدم الخبراء االكتواريون طريقة التدفُّق المؤجَّل 

  .كل ثالث سنواتإعادة تقييم بالكامل 
  

  تاريخ التقدير
  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١  جميع الخطط:
  ُمَعدَّل الخصم

  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات
  مقابل اإلجازات المتراكمة):

ــم  ــتخدم الُمرّجح في المتوســـط و يبلغ ُمَعدَّل الخصـ منزيادة ( ٪٤,١المسـ
ــابق) ٪٣,٥ُمَعدَّل  ـــ ــتحقاقات ،في التقييم الســ ـــ ــتند إلى مدفوعات اســ ــ ــ ويسـ

ــبة المرجحة لمع المنافع المتوقعة  ـــ ــ ـــط لمنحنى النســـ ــ ــ لمردودفوق المتوســـ
ــــة  ــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــــن الفئ ــــ ــ ـــ ــــــب شركة أون ( AAالسندات مـ ــ ــ ٪١٠٠قيمة ) بAonحســ

ــرا خـــارج ـــ ــ ــ ـــ ــ ــويســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــم النـــاتج إلى أقرب قيمـــة .سـ ـــ ــ ــ ـــ ــ دَّل الخصـ ويقّرب ُمعـــَ   .٪٠,١  للنسبة
دَّل   التأمين الصحي للموظفين: ــا (١,٣قيمــــة الُمعــــَ ــادة ع٪ ألوروبــ دَّل  لىزيــ ــَ في التقييم٪ ١,١الُمعــ

ــابق)، و ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ دَّل  زيـــادة على٪ لألمريكتين (٤,٥الســ ٪ في التقييم٣,٨ُمعـــَ
ـــابق)، و ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دَّل  زيـــادة على٪ لبلـــدان أخرى (٤,٧الســ ٪ في التقييم٤ُمعـــَ

  .السابق)
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ــتند  ـــ ــية المرتفعةوتســـ ــ ــ ــســ ــ ــ ــندات المؤســ ــ ــ ــم إلى مردود الســ ـــ معدالت الخصـــ
المنظمة نهجًا قائمًا على منحنى المردود يعكس التدفقات وتتبع .الفائدة

ــعار ـــة لتعرض العملة لتقلبات األســـ النقدية المتوقعة والمخاطر المفترضــ
ـــــحي بعد انتهاء الخدمة  ــ ــ ـــ ــندوق التأمين الصـ ــ ــ ــ ـــ –فيما يتعلق تحديدًا بصــ

ــبة إلى كل واحدة من مجموعات المكاتب ــ ـــ ــ ــ ـــ ومن المفترض أن .بالنســ
ألمريكي بناًءالفرنك الســويســري واليورو والدوالر تُتكّبد قيمة الخصــوم با

ــوم كــل واحــدة من مجموعــات المكــاتــب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ على توليفــة تقريبيــة من خصـ
ــتخدامها وعلى منحنيات المردود التالية التي أوصـــت األمم المتحدة باسـ
ــاورات مع ـــ ـــ ــ ــ ــتناد إلى المشــ ـــ ـــ ــ ــ في تقييم التكاليف الطبية للمتقاعدين باالســ

ــركة أون: ســــويســــرا  ــويســــرية،منحنى ال -شــ ــة الســ مردود حســــب البورصــ
منحنى المردود في منطقة اليورو حســب مؤشــرات إي -منطقة اليورو 

ــن -بوكس، والواليات المتحدة  ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ المنحى فوق المتوسط للسندات مـ
  .حســـب شركة أون هويت AAالفئـــــة 

ــم الُمحــــّددة في  ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــد تقييم معــــدالت الخصـ ــتنــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــانون األول/ ٣١ويسـ كــ
ــمبر ـــ المواقع الجغرافية للمكاتب على النحو المبين فيإلى  ٢٠١٨  ديســـ

ــتثناء ـــ البند المعنون "التجميعات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باســ
دَّل النـاتج إلى أقرب قيمــة .تكـاليف المطـالبــات" الوارد أدنـاه ويقّرب الُمعـَ   .٪٠,١للنسبة 

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  
  
  
  
  

  والمرضالتأمين أثناء الحوادث 

زيادة على٪ (٣,٦يبلغ ُمَعدَّل الخصم الُمرّجح في المتوسط والمستخدم 
ــتحقاقات٣,١ُمَعدَّل  ـــ ــتند إلى مدفوعات اســ ـــ ــابق)، ويســ ـــ ٪ في التقييم الســ

ـــبتين الُمرّجحتين للمنحنى فوق ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدة مع النسـ ـــة الموحـــ ــافع المتوقعــ المنـــ
٪٧٥  حســب شــركة أون بقيمة AAالمتوســط لمردود الســندات من الفئة 

٪٢٥خارج سويسرا ومنحنى المردود حسب البورصة السويسرية بقيمة 
.٪٠,١  ويقّرب ُمَعدَّل الخصم الناتج إلى أقرب قيمة للنسبة .في سويسرا

  
على٪ (زيادة ٠,٩يبلغ ُمَعدَّل الخصم الُمرّجح في المتوسط والمستخدم 

ــتحقاقات٠,٧ُمعّدل  ـــ ــتند إلى مدفوعات اســ ـــ ــابق)، ويســ ـــ ٪ في التقييم الســ
ـــبتين الُمرّجحتين للمنحنى فوق ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدة مع النسـ ـــة الموحـــ ــافع المتوقعــ المنـــ

٪٣٠حســب شــركة أون بقيمة  AAالمتوســط لمردود اللســندات من الفئة 
٪٧٠  خارج سويسرا، ومنحنى المردود حسب البورصة السويسرية بقيمة

.٪٠,١  ل الخصم الناتج إلى أقرب قيمة للنسبةويقّرب ُمَعدَّ  .في سويسرا

  ُمَعدَّل التضخم العام السنوي
  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات

  مقابل اإلجازات المتراكمة):
ــتخدم  ــ ـــ ــ ــ ــــط والمسـ ــ ــ ـــ ـــخم الُمرّجح في المتوسـ ـــ ـــ ــ أما .٪٢,٢يبلغ ُمَعدَّل التضـ

ــبـــة  ـــ ــ ــ ـــ ـــ ٪ للمعـــدالت غير١٠٠الترجيحـــات اإلقليميـــة الُمطبقـــة فهي بنسـ
ـــرية ــويسـ ـــطوتُقّرب  .الســ ــخم الناتجة والُمرّجحة في المتوسـ ُمَعدَّالت التضــ

  .٪٠,١فيما يخص كل خطة إلى أقرب قيمة للنسبة 
وتستند .لبلدان أخرىا٪ لألمريكتين و ٢,٢٪ ألوروبا و١,٤قيمة الُمَعدَّل  التأمين الصحي للموظفين:

ــة ـــ ــدة (للخطط الطويلـ ـــ د لألمم المتحـ ـــّ ـــّدالت إلى االفتراض الموحـــ المعـــ
األجل) حســب توجيهات فرقة العمل المعنية بمعايير المحاســبة والتابعة

ــا على وجـــه .لمنظومـــة األمم المتحـــدة دَّل الُمحـــّدد ألوروبـ ــَ لُمحّددةالتحديد في معّدل ُمرّجح محســـوب في المتوســـط من الُمَعدَّالت اويتمثـــل الُمعـ
ــرا ( ـــ ــ ــ ـــ ــويســـ ــ ـــ ــ ــ ٪)، وُيقّرب١,٨٪) وُمَعدَّل باقي البلدان األوروبية (١,٢لســــ

  .٪٠,١ناتجه إلى أقرب قيمة للنسبة 
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بنســـبة معدل ترجيحيفيما يتعلق بالمطالبات في إقليم أوروبا، ُيســـتخدم 
ـــرا و٦٧ ــ ــويســ ــ ٪ لمنطقة اليورو، وتُقرب النتائج إلى أقرب قيمة٣٣٪ لســـ

وفيما يتعلق بالمطالبات في األمريكتين وســـائر البلدان، .٪٠,١للنســـبة 
.٪١٠٠ بنسبة ُيستخدم المعدل الترجيحي للتضخم في الواليات المتحدة

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  
  
  

  التـأمين أثناء الحوادث والمرض
  
 

الترجيحات اإلقليميةأما  .٪٢يبلغ معدل التضخم المرجح في المتوسط 
ـــبة  ـــ ـــبة ٧٥الُمطبقة هي بنســ ـــ ـــرية ونســ ـــ ـــويســ ـــ ٪٢٥٪ للمعدالت غير الســ
ــرية ــويســ ــخم الناتجة والُمرّجحة فيوتُقّرب  .للمعدالت الســ ُمَعدَّالت التضــ

  .٪٠,١  المتوسط فيما يخص كل خطة إلى أقرب قيمة للنسبة
  

ـــط  ـــ ــ ــ ـــ ـــــخم المرجح في المتوســـ ــ ــ ـــ ـــ الترجيحاتأما  .٪١,٤يبلغ معدل التضـ
ــبة  ــبة٣٠اإلقليمية الُمطبقة هي بنســـ ــرية ونســـ ــويســـ ٪ للمعدالت غير الســـ

ُمَعدَّالت التضخم الناتجة والُمرّجحةوتُقّرب  .٪ للمعدالت السويسرية٧٠
  .٪٠,١  في المتوسط فيما يخص كل خطة إلى أقرب قيمة للنسبة

 جدول المرتبات السنوي
ـــافة إلى الزيادات  جميع الخطط: ــ ــ ـــ ـــ ــ ــمل الزيادة الناجمة عن الجدارة/ الترقيات إضـ ــ ــ ـــ ـــ ــ يشــ

  .المرتبطة بالتضخم العام وزيادة اإلنتاجية٪ ٣,٥الثابتة 
  التجميعات اإلقليمية من أجل جميع األغراض باستثناء تكاليف المطالبات

  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات
  مقابل اإلجازات المتراكمة):

 ال تنطبق

ــتناد إلى ما يلي: التجميع األوروبي المؤلف من المكتب اإلقليمي  التأمين الصحي للموظفين: باالســـ
ــبة إلى ــ ـــ ــ ــ ـــي؛ والمكتب اإلقليمي لألمريكتين بالنسـ ـــ ــ ــ ألوروبا والمقر الرئيســ
منطقة األمريكتين؛ وتجميع البلدان األخرى المؤلف من اإلقليم األفريقي

ـــرق آ ـــ ـــــط وٕاقليم جنوب شـ ــــرق المتوســ ــ ــيا وٕاقليم غرب المحيطوٕاقليم شـ ــ ــ سـ
  .الهادئ

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  التأمين أثناء الحوادث والمرض

  ال ينطبق
 ال ينطبق

  
  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن

  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات
  مقابل اإلجازات المتراكمة):

طريقة تقدير المبالغ الُمْسَتحّقة المتوقعة حسب الوحدةُتحسب باستخدام 
ــبة منذ "تاريخ بدء ــ ـــ ــــب وفترة محتســـ ــ ــ القائمة على خدمات موزعة بالتناســ

ــبــة  .الخــدمــة" حتى تــاريخ انتهــاء الخــدمــة ـــ ــ ــ ـــ ــ على ٪٢وُتطبق زيــادة بنســ
  .جميع استحقاقات المنافع المتكبدة التي لم ُتسدد بعد

 ينطبقال   التأمين الصحي للموظفين:

  ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  ال ينطبق  التأمين أثناء الحوادث والمرض
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  منحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء الخدمة والمنحة في حالة الوفاة
  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات

  مقابل اإلجازات المتراكمة):
َتحّقة المتوقعة حســب الوحدة بالتوزيعســتخدم طريقة تقدير المبالغ تُ  ــتحقاقالُمســْ ــ ــ ــ ــبي لُمَعدَّل االســــ ـــ ــ ــ ـــبة  .التناســـ ـــ ــ ــ على جميع ٪٢وُتطبق زيادة بنســ

  .استحقاقات المنافع المتكبدة التي لم ُتسدد بعد
 ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:

  ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  ال ينطبق  التأمين أثناء الحوادث والمرض

  اإلجازة المتراكمة
  (غير المدفوعات  مدفوعات نهاية الخدمة

  مقابل اإلجازات المتراكمة)
ــاس اإلخالء من االلتزامات أي كما لو ــوم على أســ تحســــب قيمة الخصــ

ــبة  .أن جميع الموظفين أنهوا الخدمة على الفور ــ ــ ٪٢وُتطبق زيادة بنســ
  .لم ُتسدد بعدعلى جميع استحقاقات المنافع المتكبدة التي 

 ال ينطبق  التأمين الصحي للموظفين:
  ال ينطبق  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

  ال ينطبق  التأمين أثناء الحوادث والمرض
  إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة وانهاء الخدمة بناًء على اتفاق متبادل

  مدفوعات نهاية الخدمة (غير المدفوعات
  المتراكمة):مقابل اإلجازات 

  
  التأمين الصحي للموظفين:

  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  التأمين أثناء الحوادث والمرض

ـــتحقاقات نهاية الخدمة ــ ــ ـــ ـــ ــ ــتحقاقات المنافع هذه في عداد اسـ ــ ــ ــ ـــ ـــ تعتبر اســ
ــتبعد بالتالي ٣٩بموجب المعيار  ــ ــ ـــبية الدولية وتســ ـــ من المعايير المحاســ

  .من التقييم
  ال ينطبق
  ال ينطبق

 نطبقال ي
  

  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
تنّص الئحة الصـــندوق على أن يحصـــل مجلس صـــندوق المعاشـــات التقاعدية على تقييم اكتواري للصـــندوق يجريه 

وقد كانت الممارســـة التي اتبعها مجلس الصـــندوق  .الخبير االكتواري االســـتشـــاري مرة كل ثالث ســـنوات على األقل
والغرض األولي من التقييم االكتواري  .إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة المجموعة المفتوحة الُمَجمََّعة

  .هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية والتقديرية في المستقبل كافية لتلبية خصومه
وكالة المالي إزاء صــــــــندوق المعاشــــــــات التقاعدية في اشــــــــتراكاتها الواجبة الُمَحدَّدة وفقًا للُمَعدَّل الذي ويتمثل التزام ال

دَّل الخـــاص بـــالمشـــــــــــــــتركين  دَّل الخـــاص بـــالمنظمـــات ٧,٩تقرره الجمعيـــة العـــامـــة لألمم المتحـــدة (يبلغ الُمعـــَ ٪ والُمعـــَ
أي مدفوعات لســـــــد العجز االكتواري عمًال ٪ في الوقت الحالي) وفي أي حصـــــــة لمســـــــاهمتها في ١٥,٨  األعضـــــــاء

إذا   وال تصبح هذه المدفوعات الخاصة بسد العجز ُمْسَتحّقة إال .من الئحة صندوق المعاشات التقاعدية  ٢٦بالمادة 
بعد تحديد ضــــــرورة أداء مدفوعات لســــــد العجز اســــــتنادًا إلى  ٢٦طبقت الجمعية العامة لألمم المتحدة أحكام المادة 

وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد  .ة االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييمتقييم الكفاي
ذلك العجز بدفع مبلغ يتناســب مع مجموع االشــتراكات التي ســددتها كل واحدة منها خالل الســنوات الثالث الســابقة 

  .لتاريخ التقييم
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جري ات التعداد المستخدمة في التقييم االكتواري الذي أُ ، اكتشف الصندوق بعض الخلل في بيان٢٠١٧وخالل عام 
ولذا فقد قام الصــــندوق فيما ُيعد إجراًء اســــتثنائيًا بالنســــبة إلى الدورة الثنائية  .٢٠١٥كانون األول/ ديســــمبر  ٣١في 

كانون األول/  ٣١إلى  ٢٠١٣كانون األول/ ديســـمبر  ٣١الســـنوات العادية، بترحيل بيانات المشـــاركة المســـّجلة في 
  .٢٠١٦الستخدامها في إعداد البيانات المالية لعام  ٢٠١٦ديسمبر 
لة لألصـــول االكتوارية إلى الخصـــوم  ٢٠١٧كانون األول/ ديســـمبر  ٣١في  التقييم االكتواريوأســـفر  عن نســـبة ُمَموَّ

٪ في ١٥٠,١٪ (مقابل ١٣٩,٢االكتوارية بافتراض عدم وجود أي تعديل للمعاشــــــات التقاعدية في المســــــتقبل بلغت 
) ٢٠١٦  لعامترحيل البيانات ٪ في ١٠١,٤٪ (مقابل ١٠٢,٧وكانت النســــبة الممولة  .)٢٠١٦  لعامترحيل البيانات 

  .خذ تعديالت النظام الحالي المعاشات التقاعدية في الحسبانعند أ
دم وجود أي ضــــــــــــرورة في وخلص الخبير االكتواري االســــــــــــتشــــــــــــاري بعد تقييم الكفاية االكتوارية للصــــــــــــندوق إلى ع

من الئحة الصــندوق إذ تجاوزت  ٢٦  ألداء مدفوعات لســد العجز بموجب المادة ٢٠١٧كانون األول/ ديســمبر   ٣١
وفضًال عن ذلك، فاقت القيمة  .القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق

ولم تطبق الجمعية العامة  .الســــــوقية لألصــــــول أيضــــــًا القيمة االكتوارية لجميع الخصــــــوم المتراكمة في تاريخ التقييم
  .حتى وقت إعداد هذا التقرير ٢٦أحكام المادة 

هاء إن نظرًا إلىية أو العملية الجار  أثناءذلك  حدثلوجود عجز اكتواري، ســـــــــــــــواء  ٢٦في حال االحتكام إلى المادة 
لسد العجز،  عضوالمطلوبة من كل منظمة  ُيستند في تحديد القيمة، لصندوق المشتركل ةالتقاعدي اتخطة المعاش

المســــاهمات المدفوعة إلى الصــــندوق خالل الســــنوات الثالث الســــابقة  إجمالي المنظمة في تلكإلى نســــبة مســــاهمة 
 ٢٠١٥المســاهمات المدفوعة إلى الصــندوق المشــترك خالل الســنوات الثالث الســابقة ( إجمالي يبلغو  .لتاريخ التقييم

  .ساهمت بها الوكالة ٪٧,٠٦مليون دوالر أمريكي، منها  ٦٩٣١,٣٩) ٢٠١٧و ٢٠١٦و
باإلنهاء  توصـــيةويجوز إنهاء العضـــوية في الصـــندوق المشـــترك بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، بناًء على 

 إنهاء عضـــــويةوُتدفع حصـــــة متناســـــبة من إجمالي أصـــــول الصـــــندوق في تاريخ  .الصـــــندوق المشـــــتركمن مجلس 
المنظمة لصــالح موظفيها الذين كانوا مشــاركين في الصــندوق في ذلك التاريخ، حصــرًا، وفقًا لترتيب متفق عليه بين 

وُيحدد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة المبلغ باالسـتناد  .المنظمة والصندوق
؛ وال ُيدرج أي جزء من األصول إنهاء العضويةإلى تقييم اكتواري لألصول والخصوم الخاصة بالصندوق في تاريخ 

  .التي تزيد على الخصوم في هذا المبلغ
(مقابل  ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي خالل عام  ١٧٧المنظمة للصـــــــــــــــندوق وبلغت قيمة االشـــــــــــــــتراكات التي دفعتها 

َتحّقة في عام  .)٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في عام  ١٧٠,٨ فتبلغ قيمتها  ٢٠١٩أما االشـــــــــتراكات المتوقعة الُمســـــــــْ
  .مليون دوالر أمريكي ١٨٠

المعاشــــات التقاعدية، دوق ويجري مجلس مراجعي الحســــابات لألمم المتحدة مراجعة حســــابات ســــنوية لعمليات صــــن
ويصــــدر مجلس الصــــندوق المشــــترك للمعاشــــات  .ويقدم تقريرًا عن مراجعة الحســــابات إلى مجلس الصــــندوق ســــنوياً 

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة تقارير فصـــــــــــــــلية عن اســـــــــــــــتثماراته يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع اإللكتروني 
  .www.unjspf.orgللمجلس: 

لة   ١٣-٤   اإليرادات الُمَؤجَّ

لة المتصـــلة بالمســـاهمات الطوعية اتفاقات لعدة ســـنوات مبرمة في عام  أو في األعوام  ٢٠١٨تمثل اإليرادات الُمَؤجَّ
لة  .السابقة غير أن تقييد إيراداتها ُأجِّل إلى فترات مالية الحقة وينقسم رصيد المساهمات الطوعية إلى إيرادات ُمَؤجَّ

لة غير جارية حســـــــــــــــب فترة توفر األموال للمنظمة إلنفاقها المزيد من التفاصـــــــــــــــيل عن وُيتاح  .جارية وٕايرادات ُمَؤجَّ
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المســــاهمات الطوعية حســــب الصــــندوق وحســــب الجهة المســــاهمة على البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية وموقع 
  ١.المنظمة اإللكتروني

َتَردَّة القيمة فترتبط باإليرادات الُمَقيَّدة عندما ال تتاح اإلمدادات أو  لة الخاصــــة بالمشــــتريات الُمســــْ أما اإليرادات الُمَؤجَّ
َتَردَّة القيمة معامالت قائمة على  .الخدمات لألطراف التي تطلبها في نهاية الســــنة ونظرًا إلى كون المشــــتريات الُمســــْ

َتَردَّة  .التبادل، تســــجل اإليرادات على أســــاس اســــتحقاقها لة الخاصــــة بالمشــــتريات الُمســــْ وُيَعّد مجموع اإليرادات الُمَؤجَّ
  .القيمة مجموعًا جارياً 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧بر ديسم

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤١٥ ٥١٨  ٣٧٢ ٥٥٢ المساهمات الطوعية

  ١٥ ٨٠٢  ٤ ٠٣٨  القيمةالُمْسَتَردَّة المشتريات 
لة    ٤٣١ ٣٢٠  ٣٧٦ ٥٩٠  الجارية -مجموع اإليرادات الُمَؤجَّ

  ٢٣٦ ٦٠٣  ٢٠٦ ٢٥٨  المساهمات الطوعية
لة    ٢٣٦ ٦٠٣  ٢٠٦ ٢٥٨  غير الجارية -مجموع اإليرادات الُمَؤجَّ
لة   ٦٦٧ ٩٢٣  ٥٨٢ ٨٤٨  مجموع اإليرادات الُمَؤجَّ

  
  الخصوم المتداولة األخرى  ١٤-٤

 ٢٠١٨كانون األول/ ديســــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٧٥,٢بلغ مجموع رصــــــيد الخصــــــوم المتداولة األخرى 
أكبر عنصــــــــــر من مختلف ويتمثل  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســــــــــمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٠١,١(مقابل 

  .مليون دوالر أمريكي ٥٥,٩االستحقاقات في نهاية السنة التي يبلغ مجموعها 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٥٩ ٥٠٦  ٣٥ ١٥٢ استحقاقات السلع والخدمات غير الواردة في فواتير

  ١ ٦٤٢  ٢٤٨  تكاليف إعادة الهيكلةاستحقاقات 
  ١٤ ٤٢٤  ١٤ ٩٧١ الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين

  ٥ ٤٨٩  ٥ ٥٧٢ الُمْسَتحّقة الدفع استحقاقات المبالغ الُمْسَتَردَّة
  ٧٤٨  ٨٠٧ المعاشات التقاعدية الُمْسَتحّقة الدفع

  ٣ ٦٣٠  ٢ ٨٣٧ مبالغ التأمين الُمْسَتحّقة الدفع
  ٣ ٥٦٥  ٣ ٢٧٤ المؤسسات

  ١٢ ١٣٨  ١٢ ٣٦٥ الخصوم األخرى
  ١٠١ ١٤٢  ٧٥ ٢٢٦ مجموع الخصوم المتداولة األخرى

                                                            
ــة    ١ ــة المنظمــــة البرمجيــ ــيــــل عن  /http://extranet.who.int/programmebudgetالبوابــــة اإللكترونيــــة لميزانيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاصـــ وتفــ

 اإللكتروني  الرابطعلى  متاحة) ٥معلومات/ /٧٢(الوثيقة ج ٢٠١٨المساهمات الطوعية بحسب الصندوق والجهة المساهمة، 
  ).٢٠١٩  آذار/ مارس ٣١(تم االطالع في  /http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en  التالي:
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ويتصـــل رصـــيد المؤســـســـات بأموال تحتفظ بها المنظمة في صـــناديق اســـتئمانية وتكون مســـؤولة عن إدارتها المالية 
  كما يلي: ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١وكانت المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في  .والتنظيمية
 داون في إقليم شرق المتوسط متالزمةجائزة مؤسسة بحوث  •
 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة •
 كوينوم للصحة العمومية .أ .جائزة الدكتور كومالن أ •
 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة •
 منحة مؤسسة جاك باريزو •
 جائزة مؤسسة ليون برنارد •
 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية •
جائزة مؤســـــــــــــســـــــــــــة دولة الكويت لمكافحة الســـــــــــــرطان واألمراض القلبية الوعائية والســـــــــــــكري في إقليم  •

 المتوسط شرق
 جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة •
 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة •
  للصحة العمومية التذكارية ووك  -جائزة الدكتور لي جونغ •

  الخصوم المشتركة بين الكيانات   ١٥-٤
وٕاذ تدير المنظمة نقدية كل الكيانات،  .تســـــــــتضـــــــــيف المنظمة عددًا من الكيانات بموجب اتفاقات الخدمات اإلدارية
ويرد فيما يلي مجموع المبالغ الُمْسَتحّقة  .توجد خصوم تتعلق بهذه الكيانات وتخص أمواًال يحتفظ بها باسم الكيانات

  .)٢-٤لكل كيان (ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١٦ ٣٩١ ٦٨ ٠٦٩  التأمين الصحي للموظفين

  ٣٣ ٢٦٨ ٢٧ ٥٥٩ المركز الدولي للحساب اإللكتروني
  ٧٥٣ ٢١٠  ٦٦٥ ٦٢٢ المرفق الدولي لشراء األدوية

  ١٤٥ ٤٢٢  ١٦٢ ٦٩٥ الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز
  ٩٤٨ ٢٩١  ٩٢٣ ٩٤٥ مجموع الخصوم المشتركة بين الكيانات

 
  االقتراضات الطويلة األجل   ١٦-٤

) بتشــييد مبنى جديد للمنظمة ٢٠٠٣( ١٣-٥٦ع  ج ص) و٢٠٠٢( ٨-٥٥ج ص عأذنت جمعية الصــحة في قراريها 
مليون فرنك ســـــويســـــري  ٦٦ولبرنامج األمم المتحدة المشـــــترك لمكافحة األيدز في المقر الرئيســـــي بتكلفة تقدر بنحو 

ووافق االتحاد الســويســري على منح قرض بدون فائدة  .مليون فرنك ســويســري ٣٣وتقدر حصــة المنظمة منها بنحو 
مليون فرنك   ٢٩‚٩مليون فرنك ســـويســـري وقيمة نصـــيب المنظمة منه  ٥٩,٨البرنامج المذكور تبلغ قيمته للمنظمة و 
ووافقت جمعية الصحة أيضًا في القرارين المذكورين أعاله على استخدام صندوق العقارات لتسديد حصة  .سويسري

ســـــــنة من القرض المذكور الذي يقدمه االتحاد الســـــــويســـــــري اعتبارًا من الســـــــنة األولى  ٥٠المنظمة على مدى فترة 
  .الستكمال المبنى
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مليون  ٢١,٥ويرد المبلغ المســـــــتحق عن قرض تشـــــــييد مبنى برنامج األمم المتحدة المشـــــــترك لمكافحة األيدز بقيمة 
٪ في ٠,٣٦٪ (مقابل ٠,٣٧بالغ دوالر أمريكي بوصــــــــــــــفه تكلفة االســــــــــــــتهالك باســــــــــــــتخدام ســــــــــــــعر الفائدة الفعلي ال

وســــوف ُيســــتحق ســــداد مبلغ  .عاماً  ٣٠) والمعمول به بالنســــبة لســــعر ســــندات االتحاد الســــويســــري لمدة ٢٠١٧  عام
مليون دوالر أمريكي من مجموع رصيد القرض الُمْسَتحّق خالل االثني عشر شهرًا القادمة، ويرد بيانه بوصفه   ٠,٦

  .مستقل خصومًا جارية ُيكشف عنها على نحو
في  مليون دوالر أمريكي ١٤٠قدره  اتفاق قرض جديد )، أبرمت المنظمة١٢(٦٧ج ص عوعمًال بالمقرر اإلجرائي 

ل على مبلغ قدره من أجل التخطيط لمبنى جديد للمنظمة في جنيف وتشـــــييده ٢٠١٥عام  مليون  ٥٢,٤، وقد ُحصـــــِ
مليون دوالر أمريكي في  ٢١,٣( ٢٠١٨كــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر   ٣١القرض في   دوالر أمريكي إجمــاًال من مبلغ

  .)٢٠١٧  كانون األول/ ديسمبر  ٣١
َتحّق  ٢٠١٨  كــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ٣١وفي  مليون دوالر أمريكي (مقــابــل  ٧٣,٩بلغ رصـــــــــــــــيــد القرض الُمســـــــــــــــْ
  التالية:) وهو مكّون من العناصر ٢٠١٧  كانون األول/ ديسمبر  ٣١  مليون دوالر أمريكي في  ٤٣,٦

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨  ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧  ديسمبر

  بآالف الدوالرات األمريكية 
  الخصوم الجارية

   

 ٦١١  ٦٠٦  مبنى المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز

 ٦١١  ٦٠٦  مجموع الخصوم الجارية

     الخصوم غير الجارية

 ٢١ ٦٨٠  ٢٠ ٩٢٢  وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدزمبنى المنظمة 

 ٢١ ٣٢٤  ٥٢ ٤١٣  مبنى المقر الرئيسي للمنظمة

 ٤٣ ٠٠٤ ٧٣ ٣٣٥  مجموع الخصوم غير الجارية

 ٤٣ ٦١٥ ٧٣ ٩٤١  األجل ةالطويل اتمجموع االقتراض

  
  غير المتداولة -الخصوم األخرى    ١٧-٤
  

 ٢٠١٨  كانون األول/ ديسمبر ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٢,٣بلغ مجموع رصيد الخصوم غير المتداولة األخرى 
ويتمثل الرصــــــــــيد في المبالغ المحتجزة  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســــــــــمبر  ٣١في مليون دوالر أمريكي  ٠,٨(مقابل 

  .كضمان من مختلف الموردين لمشروع المبنى الجديد في جنيف
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  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥
  اإليرادات  ١-٥

    االشتراكات الُمَقدََّرة
دََّرة  مليون دوالر أمريكي في  ٤٥٧(مقـــابـــل  ٢٠١٨في عـــام  ١مليون دوالر أمريكي ٧,٥٠٠بلغـــت االشــــــــــــــــتراكـــات الُمقـــَ

    .)٢٠١٧  عام
كانون األول/  ٣١  الوصف

 ٢٠١٨ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٧ ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٤٦٠ ١٩٩  ٤٩٨ ٨٧٢  االشتراكات الُمَقدََّرة
ــة )الزيادةاالنخفاض/ ( صــ (ُيرجى الرجوع إلى المشــــكوك في تحصــــيلها للديون في االعتمادات الُمَخصــــَّ

  )٣ ٤٨٨(  ١ ٨٨٠  )٣-٤المالحظة 
  ٤٥٦ ٧١١  ٥٠٠ ٧٥٢  صافي االعتمادات الُمَخصَّصة لالشتراكات الُمَقدََّرة

  
 ٢٠١٩،٢-٢٠١٨بشــــــــــــــــأن الفترة المالية  قرارها ٢٠١٧أيار/ مايو في  الســــــــــــــــبعونواعتمدت جمعية الصــــــــــــــــحة العالمية 

وقررت جمعيـة الصــــــــــــــــحـة كذلك في القرار  .مليون دوالر أمريكي ٤٤٢١,٥اعتمـدت فيـه ميزانيـة فعليـة مجموعهــا   الذي
مليون دوالر أمريكي للفترة   ٩٥٦,٩أن يصــــــــــــــــبح مجموع االشــــــــــــــــتراكات الُمَقدََّرة على الدول األعضــــــــــــــــاء  ٥-٧٠عص   ج

 .٢٠١٩-٢٠١٨  المالية
دََّرة بــالفرنــك  ٢٠١٤)، يجري منــذ عــام ٢٠١٣( ١٦-٦٦ج ص ع وبموجــب القرار  إصـــــــــــــــــدار فواتير االشــــــــــــــــتراكــات الُمقــَ

دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠وحيثما كان مجموع االشــــــتراك الســــــنوي المقدر للدولة العضــــــو  .الواليات المتحدة  الســــــويســــــري وبدوالر
وحيثما كان مجموع  .أمريكي أو أكثر، يقدر نصــف االشــتراك بدوالر الواليات المتحدة ونصــفه اآلخر بالفرنك الســويســري

 .ر الواليات المتحدة فقطاالشتراك بدوال  دوالر أمريكي، يقدر ٢٠٠ ٠٠٠االشتراك السنوي المقدر للدولة العضو أقل من 
مليون فرنــك   ٢٤٤ومليون دوالر أمريكي  ٢٤٩  مليون دوالر أمريكي، أي ٤٩٤، ٢٠١٨وبلغ التقــدير الســــــــــــــــنوي لعــام 

َتحّقة من  .٢٠١٧ســـويســـري باســـتخدام أســـعار الصـــرف في أيار/ مايو  كانون الثاني/ يناير،   ١وتصـــبح االشـــتراكات ُمســـْ
لت نســبة االشــتراكات جِّ ، ما حقق ٢٠١٨الُمَحدَّدة بالفرنك الســويســري بســعر الصــرف في كانون الثاني/ يناير  ولذا فقد ســُ

ونتيجة لذلك، فإن مجموع االشـــــــــــتراكات الُمَقدََّرة المحســـــــــــوبة  .دوالر أمريكي عند التســـــــــــجيل مليون ٤,٥قدرها مكاســـــــــــب 
  .مليون دوالر أمريكي ٤٩٩  يبلغ

  المساهمات الطوعية
مليون دوالر أمريكي في  ٢ ١٣٩(مقابل  ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في عام  ٢ ٢٩١بلغت المســـــــــــــــــاهمات الطوعية 

  .)٢٠١٧  عام

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

  بآالف الدوالرات األمريكية 
  ٢ ١٣٩ ٥٧٧ ٢ ٢٩٧ ٥١٧  المساهمات الطوعية

  )٢٧٢(  )٦ ٦٠٣(  )٣-٤(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  المشكوك في تحصيلها للديون الزيادة في االعتمادات الُمَخصَّصة
٢ ١٣٩ ٣٠٥  ٢ ٢٩٠ ٩١٤  صافي االعتمادات الُمَخصَّصة للمساهمات الطوعية

                                                            
 لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة. ٧٢/٣٧الوثيقة ج انظر   ١
 .٥-٧٠ع  ص  جالقرار    ٢
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لة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمؤســـــســـــات  وتمثل هذه المســـــاهمات الطوعية إيرادات ُمقيَّدة ُمَحصـــــَّ
ويتصــــــل جزء كبير من اإليرادات المبّلغ عنها  .التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةوالمنظمات األخرى 

باتفاقات يتواصـــل تنفيذها في الســـنوات المقبلة ويرد المزيد من التفاصـــيل عن المســـاهمات الطوعية  ٢٠١٨  في عام
  ١.حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة في ملحق التقرير المالي

دَّد بعــد اقتطــاع  ٢ ٢٩١ المســـــــــــــــــاهمــات الطوعيــة المبّلغ عنــه بقيمــةومجموع  مليون دوالر أمريكي هو مجموع ُمحــَ
َتحّقة للجهات المســـــــــاهمة   )١( َتَردَّة الُمســـــــــْ مليون  ١٤,٥مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٢١,٨وقيمتها  –المبالغ الُمســـــــــْ

يدة في الســـــنوات الســـــابقة نتيجة لظهور بيِّنات ) التخفيضـــــات في اإليرادات المق٢)؛ (٢٠١٧دوالر أمريكي في عام 
 مليون ٨,٢مليون دوالر أمريكي (مقابل  ١٤,٣وقيمتها  –خالل الســــــــــــــنة الجارية تدل على عدم تحصــــــــــــــيل المبالغ 

لة أو انخفاض ٣)؛ (٢٠١٧  دوالر أمريكي في عام ) ما نجم عن تعديل شـــــــــــــــروط الدفع من زيادة اإليرادات الُمَؤجَّ
 مليون دوالر أمريكي ١,٧ وقيمتــه بــالنســـــــــــــــبــة إلى اإليرادات المقيــدة في الســـــــــــــــنوات الســـــــــــــــــابقــةاإليرادات الجــاريــة 

  .)٢٠١٧في عام  شيء  ال  (مقابل
  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

 ٢٠١٨وقد تلقت خالل عام  .تتلقى المنظمة مســـاهمات غير نقدية من الدول األعضـــاء وســـائر الجهات المســـاهمة
مليون دوالر أمريكي  ١٣٦,٨مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٦٢,٥مســـاهمات عينية وأخرى في شـــكل خدمات قيمتها 

  ٢.)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١١٢ ٤٨٢ ٣٨ ٠٠٤ العينية -اإلمدادات والمواد الطبية 
  ١٠ ٢٥٦  ١٢ ١١٠  واإلمدادات الميدانية العينية -أماكن العمل 

  ١٤ ٠٩٤  ١٢ ٣٨٢ الخدمات
  ١٣٦ ٨٣٢  ٦٢ ٤٩٦ مجموع المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

 
بإيجار وٕاضــــــافة إلى ذلك، تســــــتفيد المنظمة أيضــــــًا من إتاحة الحكومات المضــــــيفة لها أن تســــــتخدم األراضــــــي مجانًا أو 

ويبين الجدول  .ونظرًا ألن األراضــــــــي تظل مملوكة للحكومات، فال يقيد اســــــــتخدام األراضــــــــي في البيانات المالية .رمزي
  ا.أدناه المواقع التي أتُيحت فيها أراٍض للمنظمة لتشييد مباٍن أو شرائه

  
  
  
  
  
  

                                                            
  ، ملحق التقرير المالي، متاحة أيضًا على الرابط اإللكتروني التالي: ٥معلومات/ /٧٢ج لوثيقةا   ١

.http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/  
في شكل خدمات على البوابة اإللكترونية  يتاح االطالع على المزيد من المعلومات عن المساهمات العينية والمساهمات   ٢

 /http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en :للميزانية البرمجية للمنظمة
  )، وعلى الموقع اإللكتروني للمنظمة: ٢٠١٩آذار/ مارس   ٣١االطالع في (تم 

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/ آذار/   ٣١الطالع في (تم ا
  ).٢٠١٩مارس 
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 المدينة البلد  اإلقليم
 جنيف سويسرا  المقر الرئيسي

 ماالبو غينيا االستوائية  ألفريقيا المنظمة قليمإ
 جوبا جمهورية جنوب السودان قليم المنظمة ألفريقياإ
  بورنو والية مايدوغوري،  نيجيريا  قليم المنظمة ألفريقياإ
 القاهرة مصر قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 كابول  أفغانستان قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 إسالم آباد باكستان قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 َعمَّان األردن قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 تونس العاصمة تونس قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 غاروي الصومال قليم المنظمة لشرق المتوسطإ
 نيودلهي الهند قليم المنظمة لجنوب شرق آسياإ
 مانيال الفلبين قليم المنظمة لغرب المحيط الهادئإ
  هونيارا  جزر سليمان  المنظمة لغرب المحيط الهادئقليم إ
  
  يرادات األخرىاإل

مليون دوالر أمريكي في  ٤٢,٥(مقــــابــــل  ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في عــــام  ٤٧,٢بلغ مجموع اإليرادات األخرى 
رســــوم الخدمات (رســــوم  العائدات المتأتية منويمثل هذا المجموع بشــــكل أســــاســــي  .)٢٠١٧كانون األول/ ديســــمبر   ٣١

اســـــتضـــــافة كيانات مثل برنامج األمم المتحدة المشـــــترك لمكافحة األيدز والمرفق الدولي و  االختبار المســـــبق للصـــــالحية)
َتَردَّة القيمة لشــــراء األدوية والمركز الدولي للحســــاب اإللكتروني واشــــتراكات الموظفين في التأمين أثناء  والمشــــتريات الُمســــْ

  ة.وشملت أيضًا مصادر اإليرادات األخرى إيرادات اإليجار وبيع المنشورات وحقوق الملكي .الحوادث والمرض
َتَردَّة القيمة باألدوية واللقاحات والمعدات واللوازم األخرى التي تشـــتريها المنظمة نيابةً  عن الدول  وتتعلق المشـــتريات الُمســـْ

) المتصــلة ٢-٥ل اإليرادات والمصــروفات (ُيرجى الرجوع إلى المالحظة وتشــكّ  .األعضــاء وســائر وكاالت األمم المتحدة
  ة.بالمشتريات الُمْسَتَردَّة القيمة جزءًا من صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية البرمجي

  
 المصروفات  ٢-٥

  تكاليف الموظفين
د تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين مجموع تكاليف  الموظفين العاملين في جميع المواقع، وتشــــــــــمل الرســــــــــوم ُتَجســــــــــِّ

(مثل المعاشـــــات  األخرى االســـــتحقاقات وجميعالمقتطعة من النفقات الخاصـــــة بالمرتب األســـــاســـــي، وتســـــوية مقر العمل 
االكتوارية للتأمين الصــحي التكاليف تشــمل تكاليف الموظفين حركة كما  .التقاعدية ومبالغ التأمين) التي تدفعها المنظمة

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١٩ ٨٣٢ ٢٤ ٣٤٨  رسوم الخدمات
  ٩ ٠٤٧  ٨ ٣٨٤  القيمة الُمْسَتَردَّة المشتريات

  ٦ ٦٦٩  ٧ ٥٩١  إيرادات حقوق الملكية والمبيعات واإليجار
 ٦ ٩٠٤ ٦ ٨٩٨  إيرادات أخرى

  ٤٢ ٤٥٢  ٤٧ ٢٢١  اإليرادات األخرى مجموع
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للموظفين والصـــندوق الخاص للتعويض عن األضـــرار ومدفوعات نهاية الخدمة والتأمين ضـــد الحوادث والمرض (ُيرجى 
  .)، المقيدة في بيان األداء المالي (البيان الثاني)١٢-٤الرجوع إلى المالحظة 

  
  والمواد الطبية المستلزمات

تتولى المنظمة أساسًا شراء وتوزيع المستلزمات والمواد الطبية دعمًا لالضطالع بأنشطة البرامج في البلدان، وهي تشمل 
، فضـــــــًال عّما يتصـــــــل بها من واإلمدادات الطبية وتكاليف تشـــــــغيل المســـــــتشـــــــفيات بما في ذلك الوقود اللقاحات واألدوية
ُيرجى الرجوع إلى  -ية تكلفة المشـــــــــتريات الُمســـــــــترّدة القيمة وتشـــــــــمل مصـــــــــروفات المســـــــــتلزمات الطب .تكاليف الشـــــــــحن

  .واإلمدادات الطبية الواردة بوصفها مساهمات عينية )اإليرادات األخرى( ١-٥  المالحظة

  الخدمات التعاقدية
تمثل الخدمات التعاقدية المصــــــــــروفات الُمتكّبدة عن إشــــــــــراك المنظمة لمقدمي الخدمات في عملية تقديم الخدمات دعمًا 

والمكونات األســاســية للخدمات التعاقدية هي التنفيذ المباشــر (الذي تتواله المنظمة بوســائل  .ألنشــطة البرامج في المنظمة
من مثل شـــــــن حمالت التطعيم في إطار التعاون مباشـــــــرًة مع الحكومات الوطنية) واالتفاقات الُمبرمة بشـــــــأن أداء العمل 

 .د من أجل تنفيذ األنشـــــطة بالنيابة عن المنظمةوالعقود االســـــتشـــــارية، بما فيها اتفاقات الخدمة الخاصـــــة الممنوحة لألفرا
  .وُتدرج أيضًا أنشطة البحوث الطبية والمصروفات األمنية في الخدمات التعاقدية

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٨٣٩ ٩٨٦ ٨٦٠ ٢١٤  تكاليف المرتبات

  ٤٣ ١٧٣  )٧ ٨٦٦(  التكاليف االكتوارية
  ٨٣ ١٤١  ٧٨ ٨٧٠  تكاليف الموظفين األخرى

  ٩٦٦ ٣٠٠  ٩٣١ ٢١٨  تكاليف الموظفين مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١٤٠ ٥٣٧ ١٣٨ ٦٨٢  المستلزمات الطبية

  ١١٢ ٤٨٢  ٣٨ ٠٠٤  العينية -المستلزمات الطبية 
  ٢٥٣ ٠١٩  ١٧٦ ٦٨٦  الطبية والمواد المستلزماتتكاليف  مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢٥٧ ٥٩٩ ٢٦٤ ٦٧٠  التنفيذ المباشر

  ٤٥١ ٥٦١  ٣٧٧ ٦٧٣  التعاقديةالخدمات 
  ٤٨ ٧٨٣  ٥٦ ٩٧٢  اتفاقات الخدمة الخاصة 

  ٢٣ ٦٠٩  ٢١ ٩٩٠  التكاليف األمنية والتكاليف األخرى
  ٧٨١ ٥٥٢  ٧٢١ ٣٠٥  التعاقدية الخدماتتكاليف  مجموع
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  حنَ التحويالت والمِ 
النظيرة الوطنية (وزارات الصـــــــــــــــحة تشـــــــــــــــمل التحويالت والِمَنح للجهات النظيرة بعقود غير تبادلية تُبرم مع الجهات 

أســــــاســــــًا) وخطابات االتفاق مع الجهات النظيرة األخرى ألداء أنشــــــطة تتمشــــــى مع أغراض المنظمة، ومصــــــروفات 
وُيشـــــــــــار إلى التحويالت والِمَنح المقدمة إلى الوزارات  .المنح الدراســـــــــــية والمعدات المشـــــــــــتراة لصـــــــــــالح أطراف ثالثة

ويتعين  .الحكومية باســــم "التعاون المالي المباشــــر"، وُتصــــرف األموال عادًة في تاريخ التحويل إلى الشــــريك المتعاقد
على الجهات النظيرة أن تفيد بالمعلومات عن اســــــــــــتخدام األموال لضــــــــــــمان اســــــــــــتخدام تلك األموال وفقًا لمتطلبات 
االتفاق، وتقوم المنظمة بإجراء عمليات رصـــد موقعي وفحص عشـــوائي لألنشـــطة الجارية فيما يتعلق بأوجه التعاون 

وقد تمتنع المنظمة  .المالي المباشـــــر، وتســـــتعرض الحقًا أوجهًا مختارة من هذا التعاون بناًء على تقييمات المخاطر
ــتفيدين من التحويالت  والِمَنح على أســـاس ما ُينّفذ من أنشـــطة في مجال ضـــمان عن توفير المزيد من التمويل للمسـ

  .الجودة في حال عدم الوفاء بمتطلبات االتفاق

  
 السفر

تشمل تكاليف السفر تكلفة المشاركين في االجتماعات من الموظفين وغير الموظفين في المنظمة وللخبراء االستشاريين 
وتشمل مصروفات السفر تكاليف السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي  .التي تتحملها المنظمةوممثلي الدول األعضاء 

  .وسائر التكاليف المتصلة بالسفر

  
  مصروفات التشغيل العامة

د مصــروفات التشــغيل العامة تكاليف التشــغيل العامة الُمتكّبدة عن صــيانة المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية  ُتَجســِّ
وتكاليف الصــيانة  المرافق واالتصــاالت وٕايجارات المكاتب ويشــمل ذلك .بما في ذلك برامج المنظمةوالمقر الرئيســي 

وُتدرج  .وما إلى ذلك برامجيات والتراخيص،الراهنة، والنقل والواإلصـــالحات لإلبقاء على عمل األصـــول في حالتها 
في هذا الموضـــع مصـــروفات الضـــيافة وتقديم خدمات األطعمة والمرطبات الُمتكّبدة أســـاســـًا أثناء عقد حلقات العمل 

وثمة  .واالجتماعات ودورات التدريب، فضـــــــًال عن إدراج أقســـــــاط التأمين أثناء التعرض لحوادث وأمراض مأســـــــاوية
  .مصروفات "عينية أخرى" تتعلق بإيجار المكاتب والمستلزمات وغيرها من البنود الواردة في شكل مساهمات عينية

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١٥١ ٥٨٥ ١١٥ ٨٨٢  التعاون المالي المباشر
  ٦٨ ٣٩٩  ١٠٧ ٣٠٢  منح خطابات االتفاق

  ٣٥ ٤٦٢  ٤٦ ٠٢٩  معدات مشتراة لصالح أطراف ثالثة
  ٤ ٦١٦  ٣ ١٨٣  منح دراسية

  ٢٦٠ ٠٦٢  ٢٧٢ ٣٩٦   والمنح التحويالتتكاليف  مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٢٠١ ٩٠٧ ١٩١ ٦٩٠  السفر
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  الُمعّدات والمركبات واألثاث

مليون دوالر أمريكي في  ٣٥,٩مليون دوالر أمريكي (مقابل  ١٥,٥مقداره   ما ٢٠١٨بلغ مجموع المصـــــــــروفات في عام 
  ة.، وتتمثل هذه المصروفات في المشتريات من العناصر التي تقل عن عتبة الرسمل)٢٠١٧  عام

  استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
على  تنجم مصـــروفات اســـتهالك األصـــول المادية عن التوزيع المنهجي لمبالغ اســـتهالك الممتلكات والمنشـــآت والُمعّدات

  ة.وُحسبت استهالك جميع العناصر التي تجاوزت عتبة الرسملة وفقًا للسياسة المّتبع .االستفادة منها مدى عمر
أما مصــروفات اســتهالك األصــول غير الملموســة فتنجم عن التوزيع المنهجي لمبالغ اســتهالك األصــول غير الملموســـة 

  ت.لبرمجياوتتعلق بالمشتريات من ا .االستفادة منها على مدى عمر

  
  
  اإليرادات المالية   ٣-٥

يرجى يشـــــــــــــــمـل مجموع اإليرادات المـاليـة المبـالغ المتعلقـة باألموال التي تديرها المنظمـة نيـابًة عن كيـانات أخرى (
 وٕاضــافة .وتخصــص إيرادات االســتثمارات المتعلقة بالكيانات األخرى لهذه الكيانات .)١٥-٤ الرجوع إلى المالحظة

ص الفائدة إلى مالية متأتية من  إيرادات األموال في المتوســط، وُيبّلغ عنها بوصــفها رصــيد أســاس على ذلك، ُتخصــّ
  .األموال

  
  
  
  
  
  
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ١٥٢ ٤٤٨ ١٦٤ ٠٩١  تكايف التشغيل العامة

  ٤ ٩٨١  ١ ٣٣٥  والمرطبات والضيافةخدمات األطعمة 
  ١٠ ٢٥٦  ١٢ ١١٠  المساحات المكتبية واإلمدادات الميدانية - مصروفات عينية

  ١٦٧ ٦٨٥  ١٧٧ ٥٣٦  تكاليف التشغيل العامة مجموع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١٣ ٣٢٠ ١٢ ٦٢٤  )٧-٤(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  استهالك األصول المادية

  ٨٤٧  ٩٠٩  )٨-٤(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  األصول غير الملموسة استهالك
  ١٤ ١٦٧  ١٣ ٥٣٣ استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسةمجموع تكاليف 
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  :البنود الواردة في الجدول التاليتشمل اإليرادات المالية و 
  

  .تقريب البيانات المالية إلى أقرب قيمة ألف دوالر أمريكييشمل الفروق الناجمة عن   )أ(
  
  معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم  -٦
  
  الصندوق العام  ١-٦
  

  .الصندوق العامظة تفاصيل عن رصيد ُتوِرد هذه المالح
  
  الميزانية العادية   أ-١-٦
  

  .ُتوِرد هذه المالحظة تفاصيل عن اإليرادات والمصروفات في الميزانية العادية
  

  الوصف
صندوق اشتراكات 
الدول األعضاء 

 الُمَقدََّرة

صندوق 
معادلة 
 الضرائب

صندوق رأس 
  المجموع المال العامل

  بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٣٤ ٣٤٠ ٣١ ٠٠٠ )٧ ٥٢٤( ١٠ ٨٦٤  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 

ــاء الُمَقدََّرة ــ ـــتراكات الدول األعضـــ ـــ ــافي اشـ ــ (ُيرجى الرجوع  صـــ
 ٥٠٠ ٧٥١   ٥٠٠ ٧٥١  )١-٥إلى المالحظة 

    ١٥ ٩٢٧  )١٥ ٩٢٧(  االعتمادات الُمخّصصة لمعادلة الضرائب
 ٤ ٠٣٢   )٤ ٠٣٢(  المالية المصروفات
 )٣٥٩(   )٣٥٩(  المتنوعةت المصروفا

 )٥٢٣ ٧٥٥(   )٥٢٣ ٧٥٥(   مجامصروفات البر 
 )٨ ٨١١(  )٨ ٨١١(  دة لرد قيمة الضرائب المفروضة على الموظفيندَّ سَ المبالغ المُ 

 )١ ٨٦٦( ٣١ ٠٠٠ )٤٠٨( )٣٢ ٤٥٨(  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٠٣٧ ٤٤ ٣٢٠ ٦٤  إيرادات االستثمار

 (٨٠٠ ٢) (٠١٣ ٣) الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات
 (٩٣٧ ١) ٦٥٥ ٣٥  المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبية )أ(صافي المكاسب أو (الخسائر)

 ٩٥١ ٥٣ (١١١ ٣٧)  صافي المكاسب أو (الخسائر) غير المحققة نتيجة لصرف العمالت األجنبية
ــندوق مدفوعات نهاية ــ ـــلة بصــ ــائر) االكتوارية نتيجة إلعادة التقييم المتصـــ ــ ـــب أو (الخســ المكاســـ

 ٠١٦ ٤ ٦٩٥ ٢  الخدمة وصندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض

ــندوق التأمينتكلفة الفائدة االكتوارية المرتبطة  ــ ـــ ــ ـــ ــندوق مدفوعات نهاية الخدمة وصـ ــ ـــ ــ ـــ بتقييم صـ
 (٢٦٨ ٢) (٧٨١ ٢)  أثناء الحوادث والمرض

 ٩٩٩ ٩٤ ٨٧٠ ٥٨  صافي مجموع اإليرادات المالية (المنظمة وكيانات أخرى)
ــائر الناتجة عن صــــرف العمالت األجنبية الموزعة على ــتثمار والمكاســــب والخســ إيرادات االســ

 (٧٢٦ ١٧) (٢٧٧ ١٩) كيانات أخرى

 ٢٧٣ ٧٧ ٤٨٦ ٤٠  صافي مجموع اإليرادات المالية للمنظمة
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  .١-٥لالطالع على تفاصيل عن اإليرادات المجنية من االشتراكات الُمَقدََّرة انظر المالحظة 
  

  .مليون دوالر أمريكي إلى صندوق معادلة الضرائب ١٥,٩مبلغ قدره  ٥-٧٠عج ص   وُحوِّل بموجب القرار
  

أن يظل مبلغ صــــــــندوق رأس المال العامل عند مســــــــتواه  ٥-٧٠ع  ص  جوقد قررت جمعية الصــــــــحة بموجب قرارها 
  .مليون دوالر أمريكي ٣١القائم حاليًا وهو 

  
  طوعيةال صناديقال   ب-١-٦
  

وصـــندوق المســـاهمات الطوعية  ةتفاصـــيل عن رصـــيد صـــندوق المســـاهمات الطوعية األســـاســـيُتوِرد هذه المالحظة 
  .والشراكات المقامة بموجب صناديق المساهمات الطوعية ةالمحدد

  
ــندوق جديد في عام   )أ( ــ ــــئ صــ ـــية وتتبعه،  ٢٠١٨ُأنشــ ــاســـ ــاهمات الطوعية األســــ ــ ـــيد المســ ــل رصـــ ــ ــندوق (لفصــ ـــيد في صــــ بلغ الرصـــ

  .)مليون دوالر أمريكي ٣٧,٩، ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١المساهمات الطوعية األساسية في 
  
  لصندوق تكاليف الخدماتالحساب الخاص   ١-ب-١-٦

أنشــــــــئ الحســــــــاب الخاص لصــــــــندوق تكاليف الخدمات لدعم تكاليف الخدمات التي تمّول من مصــــــــادر أخرى غير 
  .ميزانية االشتراكات الُمَقدََّرة (أي من المساهمات الطوعية)

  وتَُقيَّد في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية:
 ١٧-٣٤ج ص عالمبـــالغ الواردة من المصــــــــــــــــــادر الطوعيـــة لتمويـــل تكـــاليف دعم البرامج بموجـــب القرار  •

وحدد القرار معدل موحد  .) والمحســـــــــــوبة بتطبيق نســـــــــــبة مئوية ثابتة على مجموع المصـــــــــــروفات١٩٨١(
وقد ســــــــمح المدير العام بعدة اســــــــتثناءات بشــــــــأن هذا المعدل الموحد  .من نفقات المشــــــــروع ٪١٣  بنســــــــبة

كانون األول/  ٣١  مالحظات  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية   
    ١٢٠ ٢٤٩     )أ(المساهمات الطوعية األساسية

 ١٠٥ ٨٧٤ ٦٧ ٧١٢     صندوق المساهمات الطوعية األساسي
 ١ ٢٠١ ٣١٠ ١ ٢٥٦ ٨٧٨     المساهمات الطوعية المحددصندوق 

الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال 
  ١٨ ٧١٧  ٣٠ ٥٥٩     أمراض المناطق المدارية

الصندوق االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب 
  ٣٤ ٤٣١  ٤٦ ٧٣٢     على البحوث في مجال اإلنجاب البشري

  ٢٠٠ ٥٢٣  ٢٢٥ ٩٩٩     صندوق البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية
  ٣٦٦ ٤٦٢  ٤٤٩ ٧٢١  أ-٢-٦  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات

  ٢٩٩ ٨٨٩  ٤٤١ ٢٨٥    صندوق التصدي للفاشيات واألزمات
  ١٨ ٢٩٤  ٤٠ ٥٣٢  ب-٢-٦  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ

  ١٤ ٠٣٧  ٢٥ ٦٢٠     صندوق تكاليف الخدمات
 ٢ ٢٥٩ ٥٣٧ ٢ ٧٠٥ ٢٨٧     الطوعية الصناديق مجموع
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مليون دوالر  ١٥٦تكاليف دعم البرامج إيرادات  بلغت، ٢٠١٨وفي عام  .والســــــــــــــــيما في حاالت الطوارئ
  .٪٩وبلغ متوسط معدل تكاليف دعم البرامج من نفقات المشاريع، تأتت أمريكي 

  كيانات أخرىاتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع  •
لة من الصناديق الطوعية مبّينة في الوثيقة   •   ١٢٢/٣م تالفوائد الُمَحصَّ

  ب.الحساويرد فيما يلي ملخص هذا 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 بآالف الدوالرات األمريكية   ٢٠١٧ديسمبر 

 ٤١٥ ٠٦٢  ٣٦٦ ٤٦٢ كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
   اإليرادات

 ١٦١ ٧٨٤ ١٥٦ ٢٦٧ تكاليف دعم البرامج
 ٤٨ ٠٧٨ ٥٤ ٢٠٤ اإليرادات المالية

 ٥ ٥٥٢ ٢ ٤٣٥ اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى
  ١ ٣٦٣ ٨٩٥  إيرادات أخرى
 ٢١٦ ٧٧٧ ٢١٣ ٨٠١  مجموع اإليرادات

    المصروفات
 ١٥٠ ٦٣٠  ٨٠ ٦٨٦ تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

 ٤ ٠٤٨ ٢٥٢ اإلمدادات والمواد الطبية
 ٢٥ ٦٢٠ ١٨ ٥٢٤ الخدمات التعاقدية

 ١ ٠٩٩ ٣١ التحويالت والمنح للجهات النظيرة
 ٧ ٨٩٦ ٣ ٠٥٠ السفر

 ٢٥ ٥٥١ ١٩ ٤٨٤ مصروفات التشغيل العامة
 ٤ ٧٠١ ١ ٩١٢ الُمعّدات والمركبات واألثاث

 ٢١٩ ٥٤٥ ١٢٣ ٩٣٩ مجموع المصروفات
   منه:يطرح 

 ٤٥ ٥٦٠    المبالغ الُمحّولة إلى صندوق األغراض الخاصة
صـــة للحســـابات المشـــكوك  الزيادة/ (االنخفاض) في االعتمادات الُمَخصـــَّ

  ٢٧٢  ٦ ٦٠٣  )أ(المساهمات الطوعية –في تحصيلها   
 ٣٦٦ ٤٦٢ ٤٤٩ ٧٢١ كانون األول/ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
صــــة للحســــابات المشــــكوك في تحصــــيلها بالنســــبة إلى المســــاهمات الطوعية، ُيرجى  ٢٠١٨(أ)   شــــهد عام  زيادة في قيمة االعتمادات الُمَخصــــَّ

    .٣-٤الرجوع إلى المالحظة 
  :وترد فيما يلي مصروفات الصندوق حسب المكتب الرئيسي

  
كانون األول/  ٣١  المصروفات حسب المكتب الرئيسي

 ٢٠١٨ ديسمبر
كانون األول/  ٣١

 ٢٠١٧ ديسمبر
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ٩٨ ٤٦٧  ٥٣ ٠٧٤ األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم
  ٣٧ ٩٨٩  ٢٣ ٢٠٦ المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ١٢ ٠٣٥  ٥ ٥٣٨ المكتب اإلقليمي لألمريكتين
  ٢٠ ٩٣٣  ١٠ ٥١٤  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ١٢ ٩٩١  ٧ ٨٢٩  اإلقليمي ألوروباالمكتب 
  ٢٢ ٩٥٧  ١٦ ٣٢٤ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ١٤ ١٧٣  ٧ ٤٥٤  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٢١٩ ٥٤٥  ١٢٣ ٩٣٩ مجموع المصروفات حسب المكتب الرئيسي
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  الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ  ٢-ب-١-٦
  

 .)٢٠١٥( )١٠(٦٨ج ص ع المقرر اإلجرائيأنشأت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون هذا الصندوق بموجب 
ويتمثل الغرض من الصـــــــــــــــندوق في تقديم التمويل المؤقت لعمليات الطوارئ الميدانية برأســـــــــــــــمال مســـــــــــــــتهدف قدره 

  .ويرد فيما يلي ملخص هذا الصندوق .مليون دوالر أمريكي  ١٠٠
  

  
  أخرىصناديق  – األعضاء الدول  ٢-٦
  

   .تُبّين هذه المالحظة للدول األعضاء تفاصيل عن رصيد الصناديق األخرى

  
  
  
  
  
  
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
 ١٧ ٠٧٧  ١٨ ٢٩٤ كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
   اإليرادات

 ١٢ ٩٨٨ ٣٩ ٩٨٥ المساهمات
 ١٢ ٩٨٨ ٣٩ ٩٨٥  مجموع اإليرادات

    المصروفات
 ٧٤٢  ١ ١٦٩ تكاليف الموظفين 

 ١ ٢٣٢ ٣ ١١٦ والمواد الطبيةالمستلزمات 
 ٣ ٦٠٠ ٥ ٤٣٥ الخدمات التعاقدية
  ٥٤٥  ٢ ٢٧٥  التحويالت والمنح

  ١ ٩٠٣  ٢ ٤٧٦  السفر
  ٢ ٩٥٤  ٢ ٨٦٥  تكاليف التشغيل العامة

  ٧٩٥  ٤١١  المعدات والمركبات واألثاث
 ١١ ٧٧١ ١٧ ٧٤٧ مجموع المصروفات

  ١٨ ٢٩٤ ٤٠ ٥٣٢ كانون األول/ ديسمبر ٣١الرصيد في 

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 ١٣٥ ٩٩٩ ١٣٧ ٥٩٦  الصندوق المشترك
  ٢٢ ٧٠٦  ٢٧ ٦١٢  أ)-٢-٦صندوق المشاريع (ُيرجى الرجوع إلى المالحظة 

  )١ ٢٦٢ ٤٦٢(  )٨٩٠ ٧٨٣(  ب)-٢-٦(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  صندوق األغراض الخاصة
  )١ ١٠٣ ٧٥٧(  )٧٢٥ ٥٧٥(  صناديق أخرى –مجموع الدول األعضاء 
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  صندوق المشاريع   أ-٢-٦
 

  .عن صندوق المشاريعُتوِرد هذه المالحظة تفاصيل 

  
  .)١٨-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  ٢٠١٨صندوق جديد ُأنشئ في عام   )أ(

  
  صندوق األغراض الخاصة   ب-٢-٦
  

  .ُتوِرد هذه المالحظة تفاصيل عن رصيد صندوق األغراض الخاصة

  .)١٨-٢ المالحظة إلى الرجوع(ُيرجى  ٢٠١٨ عام في ُأنشئ جديد صندوق  )أ(
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ ديسمبر

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ ديسمبر

 بآالف الدوالرات األمريكية 
  صندوق المشاريع

  

  ٨ ٠٩٥  ٩ ٥٨٠ صندوق التأمين أثناء الحوادث والمرض
  ٤ ٥٥١  ٥ ٥٢٢ صندوق االمتيازات

  ٣ ٦٥٢  ٤ ٣٨٦  صندوق استئجار مواقف السيارات
    ١ ٠٩١  االخاص بمركز المؤتمرات العالمي والتدريب في تونس العاصمة الصندوق

  ١ ٩٦٦  ١ ٩٩٧ صندوق وثائق التأمين
  ٤ ٤٤٢  ٤ ٧٦٩ صندوق المبيعات الدوارة

    ٢٦٧  أصندوق الخدمات المشتركة
  ٢٢ ٧٠٦  ٢٧ ٦١٢ مجموع صندوق المشاريع

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية  
     األغراض الخاصةصندوق 

 )١٩ ٥١٥( )٤٥ ٤٥٠( صندوق قروض المباني
 ١٣٤ ٥٤٦ ١٣٨ ٦٦٢  البنية التحتية صندوق

 ٣ ٥٣٤  ٢ ٧٧٦  صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية
    ٢ ٣١١  )أ(صندوق األمومة
 ١٨ ٥٩٢ ٢٤ ٤٢٣  صندوق التنقالت

 ١٢ ٩٢٨ ١٠ ٢٥٨  صندوق استحقاقات الموظفين غير المقيدة في كشوف المرتبات
  ٥٠ ٠٠٠  ٤٧ ٧٤٦  صندوق الموظفين المعنيين بشلل األطفال

 ١٢ ٤٣١ ٢٢ ٦١٤  صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة
 ٢ ٧٩٤  ٢ ٧٩٤  صندوق األمن

 )٨ ٦٩٣( )٩ ٤٥٧(  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
 )١ ٤٩٧ ٤٧٨( )١ ١٢٦ ٧٥٣(  صندوق التأمين الصحي للموظفين

 ١٢ ٥٤٤ ١٣ ٧٨٧  صندوق تجديد المخزونات
 ١٥ ٨٥٥  ٢٥ ٥٠٦ صندوق مدفوعات نهاية الخدمة
 )١ ٢٦٢ ٤٦٢( )٨٩٠ ٧٨٣(  مجموع صندوق األغراض الخاصة
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  صندوق البنية التحتية   ١-ب-٢-٦
  

  وفيما يلي ملّخص هذا الصندوق: .)١٦(٧٠ع  ص  ج المقرر اإلجرائيأنشأت جمعية الصحة هذا الصندوق بموجب 
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
  ١١١ ٤٥٨ ١١٨ ٢٤٤ العقارات صناديق
 ٢٣ ٠٨٨ ٢٠ ٤١٨  تكنولوجيا المعلومات صناديق

  ١٣٤ ٥٤٦  ١٣٨ ٦٦٢  مجموع صندوق البنية التحتية
  
  صندوق العقارات   (أ)١-ب-٢-٦
  

ويســــــتخدم هذا الصــــــندوق لدفع  .)١٩٧٠( ١٤-٢٣ع  ص  جأنشــــــأت جمعية الصــــــحة هذا الصــــــندوق بموجب القرار 
تكاليف تشـــــييد المباني أو توســـــيع المباني الراهنة وشـــــراء األراضـــــي حســـــب الضـــــرورة والصـــــرف على التصـــــليحات 

ومن  .امـــة التي تؤجرهـــا المنظمـــة للموظفينوالتغييرات المهمـــة في مبـــاني مكـــاتـــب المنظمـــة الراهنـــة وأمـــاكن اإلقـــ
الضــــروري الحصــــول على تصــــريح محدد من جمعية الصــــحة لشــــراء األراضــــي وتشــــييد المباني أو توســــيع المباني 

  .الراهنة
  

  .ويرد فيما يلي ملخص هذا الصندوق
  

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 األمريكيةبآالف الدوالرات  
  ٩٥ ٧٢٥ ١١١ ٤٥٨ كانون الثاني/ يناير ١الرصيد في 
    اإليرادات

  ١٠ ٠٠٠     ٧-٦٣ج ص عبالقرار االعتمادات الُمَخصَّصة عمًال 
 ٤ ٢٣١    )أ(التحويالت المتصلة بمشاريع خاصة

  ٢ ٢٥٢  ٣ ٣٢٤  إيرادات اإليجار
  ١٠ ٦٣٢  ١٠ ٦٥٨  اإليرادات األخرى

  ٢٧ ١١٥  ١٣ ٩٨٢  اإليراداتمجموع 
    المصروفات

  ١٧  ٢٣٠  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
    ٥ اإلمدادات والمواد الطبية

  ٧ ٨٤٩ ٢ ٨٧٩ الخدمات التعاقدية
  )٢(  )٣٣١(  السفر

  ٢ ٥٤٧  ٣ ٥٩٩  مصروفات التشغيل العامة
  ٩٧١  ٨١٤  الُمعّدات والمركبات واألثاث

  ١١ ٣٨٢  ٧ ١٩٦ مجموع المصروفات
  ١١١ ٤٥٨  ١١٨ ٢٤٤ كانون األول/ ديسمبر ٣١الرصيد في 

ــنـــدوق العقـــارات مبلغ ،٢٠١٧في عـــام (أ)  ــ ـــ ـــ ـــ ومبلغ قـــدرة  المكتـــب اإلقليمي ألفريقيـــا مليون دوالر أمريكي من ٢,٦قـــدره  ُحوِّل إلى صـــ
غرب المحيط الهادئ، وُأِعيد مبلغ مليون دوالر أمريكي من المكتب اإلقليمي ل ١وآخر قدره  مليون دوالر أمريكي من المقر الرئيســي  ١,٧
  ت.الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمامليون دوالر أمريكي إلى  ١,٢قدره 
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  .ويرد فيما يلي مصروفات صندوق العقارات
  

كانون األول/  ٣١ الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
  الرئيسيالمصروفات حسب المكتب 

 

  ٦ ٢٨٦ ٢ ٥٥٣ المقر الرئيسي
  ٤ ٦٢٤  ٣ ٢٦١  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٤٤٢  ٥١٤ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٣٠  ٦٤١  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

    ٢٢٧ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ١١ ٣٨٢  ٧ ١٩٦ مجموع المصروفات

  
  المعلوماتصندوق تكنولوجيا    (ب)١-ب-٢-٦

ُأنِشئ هذا الصندوق لتلبية المتطلبات اإلدارية للمنظمة في الحاضر والمستقبل، ويمكن تمويله بواسطة االعتمادات 
 .المرصــــودة من الميزانية العادية ومن المســــاهمات الطوعية، بما فيها الحســــاب الخاص لصــــندوق تكاليف الخدمات

  وفيما يلي ملّخص هذا الصندوق:

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
 ٤ ١٤١ ٢٣ ٠٨٨ الثاني/ ينايركانون  ٣١الرصيد في 
     اإليرادات

  ١٥ ٠٠٠  )١٦(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي و  ٧-٦٣ج ص ع بالقرارعمًال واردة االعتمادات ال
  ١٤ ٩٠٠   )أ(التحويالت المتصلة بمشاريع خاصة

  ٢٩ ٩٠٠   يراداتمجموع اإل
     المصروفات

  ٣ ٠١٦  ٨٧١ تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٦ ٥٩٥  ١ ١٧٩  الخدمات التعاقدية

  ١٦٧  ٨١  السفر
  ٧٦٠  )١٥(  مصروفات التشغيل العامة
 ٤١٥  ٥٥٤  الُمعّدات والمركبات واألثاث

  ١٠ ٩٥٣ ٢ ٦٧٠ مجموع المصروفات
  ٢٣ ٠٨٨ ٢٠ ٤١٨  كانون األول/ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  ت.الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمامليون دوالر أمريكي من  ١٤,٩، تم تحويل ٢٠١٧في عام   )أ(
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  الصندوق االئتماني  ٣-٦
  .الصندوق االئتماني ُتوِرد هذه المالحظة تفاصيل عن رصيد

كانون األول/  ٣١  الوصف
 ٢٠١٨ديسمبر 

كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٧ديسمبر 

 بآالف الدوالرات األمريكية 
   الصندوق االئتماني

  ١٤ ٠٤٠  ١٨ ٢٨٦ صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية
  ٧ ٢٢٣  ٥ ٩٨٩  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية

ــاء على أمراض المناطق المدارية  ـــ ـــــع للقضــ ــروع الخاص الموســ ــ ـــندوق المشـــ ـــ صـ
  ٦ ٩٨٣  ١١ ١٢٤  المهملة

  ١ ٠٨٩   صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية
  ٤ ٢٩١  ٧ ٣٤٩  صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل

 )٤٨١(    صندوق شراكة دحر المالريا
    ٢٠٨  )أ(الموظفين جمعياتصندوق 

  ٨ ٤٥٩  ١٦ ٩٠٧  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  ٤١ ٦٠٤ ٥٩ ٨٦٣ مجموع الصندوق االئتماني

   .)١٨-٢(ُيرجى الرجوع إلى المالحظة  ٢٠١٨صندوق جديد ُأنشئ في عام   )أ(
  
  معلومات داعمة لبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية  -٧

، ٢٠١٩-٢٠١٨بشــــــــــــــــأن الميزانية البرمجية  ٥-٧٠ع   ص  جقرارها  ،٢٠١٧أيار/ مايو اعتمدت جمعية الصــــــــــــــــحة في 
، في إطار جميع مصــــــــــــادر التمويل، وهي تحديدًا االشــــــــــــتراكات ٢٠١٩-٢٠١٨اعتمدت فيها ميزانية الفترة المالية   التي

وتعتمد جمعية الصــــحة ميزانية المنظمة مرة  .مليون دوالر أمريكي ٤٤٢١,٥الُمَقدََّرة والمســــاهمات الطوعية والبالغ قدرها 
  .كل سنتين

فُيَعّد بيان الوضــع المالي (البيان األول) وبيان  .بياناتها المالية باســتخدام أســاس محاســبية مختلفةوُتَعّد ميزانية المنظمة و 
المالي (البيان الثاني) وبيان التغيرات في صــافي األصــول/ األســهم (البيان الثالث) وبيان التدفقات النقدية (البيان   األداء

يان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الخامس) على أســـاس بينما يوضـــع ب  الكامل،  الرابع) على أســـاس االســـتحقاق
  .نقدي ُمَعدَّل (أي تستخدم المصروفات الفعلية لقياس استخدام الميزانية)

من المعايير المحاســــــــــــــــبية الدولية (عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية)، ُتجرى  ٢٤وعمًال بمتطلبات المعيار 
التســــــــــــــوية بين المبالغ الفعلية المقدمة بمقارنتها بالميزانية عندما ال تعد البيانات المالية والميزانية على أســــــــــــــاس المقارنة 

تحديد أي أوجه اختالف حســــــــــــــب األســــــــــــــاس والتوقيت والكيان بينهما، وبين المبالغ الفعلية المقدمة في البيانات المالية ب
نتائج الميزانية البرمجية ما عدا مصــــروفات  ١٨-٢ويمثل الصــــندوق العام حســــب المالحظة  .والعرض بشــــكل منفصــــل

صــــندوق معادلة الضــــرائب، والمصــــروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية وجميع المصــــروفات العينية/ في 
  .شكل الخدمات التي ال تشملها نتائج الميزانية البرمجية

يمها في البيان الخامس والمبالغ الفعلية الواردة في وُتجرى التســـــــوية على أســـــــاس المقارنة بين المبالغ الفعلية حســـــــب تقد
الحســـابات المالية بتحديد أي أوجه اختالف حســـب األســـاس والتوقيت والكيان والعرض بشـــكل منفصـــل وفقًا لما يقتضـــيه 

  .(عرض المعلومات المتعلقة بالميزانية في البيانات المالية) ٢٤المعيار 
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خدم عناصـــــر الميزانية البرمجية المعتمدة ألنشـــــطة أخرى غير تنفيذ البرامج وتظهر االختالفات في األســـــاس عندما تســـــت
ومن األمثلة على ذلك مصــــروفات صــــندوق معادلة الضــــرائب والمصــــروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية  .التقنية

  .البرمجية والترتيبات الخاصة

ة خالل فترات مالية أخرى في حســـــــــــــــابات المنظمة وتمثل االختالفات في التوقيت إدراج مصـــــــــــــــروفات الميزانية البرمجي
 .المالية

أما االختالفات في الكيان فتمثل إدراج المبالغ المقابلة لصـــــــــــــندوقين هما فئة صـــــــــــــناديق الدول األعضـــــــــــــاء وغيرها وفئة 
  .ناديقوال تشمل الميزانية البرمجية للمنظمة هاتين الفئتين من الص .الصندوق االئتماني في حسابات المنظمة المالية

وتخص االختالفات في العرض أوجه االختالف من حيث الصـــــــــيغة ونظم التصـــــــــنيف المتبعة في بيان التدفقات النقدية 
  .(البيان الرابع) وبيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية (البيان الخامس)

الخامس وبين المبالغ الفعلية في البيان  وترد أدناه التسوية بين المبالغ الفعلية التي يمكن مقارنتها في األساس في البيان
  .٢٠١٨الرابع في كانون األول/ ديسمبر

 ٢٠١٨  الوصف
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بآالف الدوالرات األمريكية 
ــــ تــــه في مقــــارنذي يمكن المبلغ الفعلي ال

 )٢ ٢٩١ ٨٨١(    )٢ ٢٩١ ٨٨١(  (البيان الخامس) األساس

 )٦٤٤ ٨١٣(  ٣٠ ٤٨٣  )٧٠٧ ٥٠٠(  ٣٢ ٢٠٤ اختالفات في األساس
 ٨٥ ٦١٠   ٨٥ ٦١٠ اختالفات في التوقيت
 ٨٨ ٣٧٧   )١ ٧٧٨( ٩٠ ١٥٥ اختالفات في الكيان
 ٢ ٤٦٥ ٠٦٢   )٣٤ ٠٧١(  ٢ ٤٩٩ ١٣٣ اختالفات في العرض

المبلغ الفعلي ضــمن بيان التدفقات النقدية 
 )٢٩٧ ٦٤٥( ٣٠ ٤٨٣  )٧٤٣ ٣٤٩(  ٤١٥ ٢٢١ (البيان الرابع)
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A  

  التبليغ حسب القطاعات  -٨
  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١-٨

  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٨ديسمبر كانون األول/  ٣١في 
المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي  الوصف

اإلقليمي لشرق  المكتب المكتب اإلقليمي لألمريكتين ألفريقيا
 المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
 المجموع المحيط الهادئ

         األصول المتداولة          األصول
  ٢٤٣ ٠٠٧  ٣ ٤٧٥  ٣ ٢٠٤ ٢ ٢٣٧ ٢٤ ٤٢٣ صفر  ٢٢ ٤٨٠  ١٨٧ ١٨٨  النقدية والمكافئات النقدية

 ٣ ٣٠٣ ٣٢٢ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣ ٣٠٣ ٣٢٢  القصيرة األجلاالستثمارات 
  ١ ١٠٧ ١٧٩  ٢٩٣  ٥ ٢٤١  ٤١٨  ٧١٩  )٦٤٣ ٢٢١(  ٢ ٧٣٣ ١ ٧٤٠ ٩٩٦ الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٣ ٠٥٦  ١ ٢٧٦  ٨٠٠  ٥٠٥ ١ ٣٠٦ صفر  ٢ ٥٩١  ٦ ٥٧٨ المبالغ الُمْسَتحّقة للموظفين
  ٣٧ ٤٧٣  ٣٢٥ ٢٠٠ صفر ١٧ ١٣٨ صفر ١ ٤٣٢ ١٨ ٣٧٨ المخزونات

  ٣٠ ٦٩٠  ٢٦٠  ٤ ١٧٩  ١ ٤٣٨ ١٢ ٦١٨ صفر ٩٨٧  ١١ ٢٠٨ المبالغ المدفوعة ُمَقدَّما والودائع
  ٤ ٧٣٤ ٧٢٧  ٥ ٦٢٩  ١٣ ٦٢٤ ٤ ٥٩٨  ٥٦ ٢٠٤  )٦٤٣ ٢٢١(  ٣٠ ٢٢٣  ٥ ٢٦٧ ٦٧٠  مجموع األصول المتداولة
          األصول غير المتداولة
 ٢٠٦ ٢٥٨ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ٢٠٦ ٢٥٨  غير الجارية -الحسابات المدينة 

 ١٢٠ ٥٢٥ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ١٢٠ ٥٢٥  االستثمارات الطويلة األجل
  ١٢٤ ٧٠١  ١ ٢٦٣ ١ ١٦٣ ٩٧١ ٢٣ ١١٣ صفر ١٣ ٦٧٠  ٨٤ ٥٢١  الممتلكات والمنشآت والُمعّدات

 ٣ ١٨٩ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣ ١٨٩ األصول غير الملموسة
  ٤٥٤ ٦٧٣  ١ ٢٦٣ ١ ١٦٣ ٩٧١  ٢٣ ١١٣ صفر ١٣ ٦٧٠  ٤١٤ ٤٩٣ المتداولةمجموع األصول غير 

  ٥ ١٨٩ ٤٠٠  ٦ ٨٩٢  ١٤ ٧٨٧ ٥ ٥٦٩  ٧٩ ٣١٧  )٦٤٣ ٢٢١(  ٤٣ ٨٩٣  ٥ ٦٨٢ ١٦٣ مجموع األصول
          الخصوم

             الخصوم المتداولة
لة ُمَقدَّما    ٨٦ ٦٥٤ صفر ٢ ٠٠٠ صفر صفر صفر ١٠٢  ٨٤ ٥٥٢ االشتراكات الُمَحصَّ

  ٤٤ ٤٩٠  ١ ٦٢٤  ٢ ٠٠٥ ٢ ٤٣٢  ١٤ ٢٣٢ صفر  ١٠ ٣٠٣  ١٣ ٨٩٤  الحسابات الدائنة
  ١ ٣٣٣  ٩٩  ١٦٩  ٧٧ ١٩٩ صفر  ٤٩٦ ٢٩٣ المبالغ الُمْسَتحّقة الدفع للموظفين

  ٥٢ ٣٨٦  ٣ ١٧٨  ٣ ٢٥٥ ٣ ٥٤٠  ٤ ٥٨٩ صفر ١٢ ٦٩٦  ٢٥ ١٢٨ الجارية -استحقاقات منافع الموظفين 
لة  ٣٧٦ ٥٩٠ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ٣٧٦ ٥٩٠ الجارية - اإليرادات الُمَؤجَّ
 ١٠١ ٤١١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ١٠١ ٤١١ الخصوم المالية

  ٧٥ ٢٢٦  ١ ٤٠٦ ٠٦٥  ١ ٩٤٩ ٣٥٧  ١ ٢٧٥ ٩٨٥  ٤ ٢٠٠ ٨٥١  ١٤٤ ٦٢٨  ٦ ٧٧٩ ٨٢٣ )١٥ ٦٨١ ٤٨٣( الخصوم المتداولة األخرى
 ٩٢٣ ٩٤٥ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ٩٢٣ ٩٤٥  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ٦٠٦  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦٠٦  الجارية -االقتراضات الطويلة األجل 
  ١ ٦٦٢ ٦٤١  ١ ٤١٠ ٩٦٦  ١ ٩٥٦ ٧٨٦  ١ ٢٨٢ ٠٣٤  ٤ ٢١٩ ٨٧١  ١٤٤ ٦٢٨  ٦ ٨٠٣ ٤٢٠  )١٤ ١٥٥ ٠٦٤( مجموع الخصوم المتداولة
          الخصوم غير المتداولة

 ٧٣ ٣٣٥ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ٧٣ ٣٣٥  غير الجارية – االقتراضات الطويلة األجل
  ١ ٢٠٧ ١٥١  ٣٢ ٧٥٧  ٤٤ ٦٦١  ١٠٧ ١٠٦  ٣٧ ٥٨٣ صفر  ١٢٣ ١٤٩  ٨٦١ ٨٩٥ غير الجارية -استحقاقات منافع الموظفين 

لة    ٢٠٦ ٢٥٨  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٠٦ ٢٥٨  غير الجارية -اإليرادات الُمَؤجَّ
 ٢ ٣٠٦ صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ٢ ٣٠٦ غير الجارية -الخصوم األخرى 

  ١ ٤٨٩ ٠٥٠  ٣٢ ٧٥٧  ٤٤ ٦٦١  ١٠٧ ١٠٦  ٣٧ ٥٨٣ صفر  ١٢٣ ١٤٩ ١ ١٤٣ ٧٩٤ مجموع الخصوم غير المتداولة
  ٣ ١٥١ ٦٩١  ١ ٤٤٣ ٧٢٣  ٢ ٠٠١ ٤٤٧  ١ ٣٨٩ ١٤٠  ٤ ٢٥٧ ٤٥٤  ١٤٤ ٦٢٨  ٦ ٩٢٦ ٥٦٩  )١٣ ٠١١ ٢٧٠( مجموع الخصوم

         صافي األصول/ األسهم
  ٢ ٧٠٣ ٤٢١  )١ ٣٥١ ٤٦٤(  )١ ٨٧٩ ٧٤٢(  )١ ٢٢٣ ١٢٧(  )٣ ٩٩٩ ٠٦٠(  )٧٧٢ ٩٥٨(  )٦ ٦٤٤ ٥٥٢(  ١٨ ٥٧٤ ٣٢٤ الصناديق العامة

  )٧٢٥ ٥٧٥(  )٨٥ ١٣٥(  )١٠٦ ١٨٩(  )١٣٧ ٥٧٨(  )١٧٨ ٢٨٠(  )١٤ ٤٣٦(  )٢٢٤ ٧٤٩(  ٢٠ ٧٩٢  وغيرها -صناديق الدول األعضاء 
  ٥٩ ٨٦٣  )٢٣٢( )٧٢٩(  )٢٢ ٨٦٦(  )٧٩٧(  )٤٥٥( )١٣ ٣٧٥(  ٩٨ ٣١٧  الصناديق االئتمانية

  ٢ ٠٣٧ ٧٠٩  )١ ٤٣٦ ٨٣١(  )١ ٩٨٦ ٦٦٠(  )١ ٣٨٣ ٥٧١(  )٤ ١٧٨ ١٣٧(  )٧٨٧ ٨٤٩(  )٦ ٨٨٢ ٦٧٦(  ١٨ ٦٩٣ ٤٣٣  مجموع صافي األصول/ األسهم
  ٥ ١٨٩ ٤٠٠  ٦ ٨٩٢ ١٤ ٧٨٧  ٥ ٥٦٩  ٧٩ ٣١٧  )٦٤٣ ٢٢١(  ٤٣ ٨٩٣  ٥ ٦٨٢ ١٦٣  مجموع الخصوم وصافي األصول/ األسهم
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  المالي حسب القطاعاتبيان األداء   ٢-٨
 ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ٣١في السنة المنتهية في 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
المكتب اإلقليمي  المقر الرئيسي الوصف

 ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

 لألمريكتين
المكتب اإلقليمي لشرق 

 المتوسط
المكتب اإلقليمي 

 ألوروبا
المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
 المجموع المحيط الهادئ

         اإليرادات
  ٥٠٠ ٧٥٢ ١       ٥٠٠ ٧٥١  االشتراكات الُمَقدََّرة
  ٢ ٢٩٠ ٩١٤   ٤٦     ٢ ٢٩٠ ٨٦٨  المساهمات الطوعية

ــاهمات الطوعية العينية وفي  ــ ــ ــ ــ ــ المسـ
  ٦٢ ٤٩٦            ٦٢ ٤٩٦ شكل خدمات

  ٤٧ ٢٢١  )٧٤٩(  )٩٢١(  )١ ٢٣٤(  ٢٢٤    )٢ ٥٤٩(  ٥٢ ٤٥٠ اإليرادات األخرى
  ٢ ٩٠١ ٣٨٣  )٧٤٨(  )٩٢١(  )١ ١٨٨(  ٢٢٤    )٢ ٥٤٩(  ٢ ٩٠٦ ٥٦٥  مجموع اإليرادات

         المصروفات
  ٩٣١ ٢١٨  ٥٣ ٨٥٤  ٥٢ ٤٤٥  ٧٤ ٢١٥  ٩٥ ٧٤٢  ٣٤ ١٥٩  ٢٢١ ٩٢٠  ٣٩٨ ٨٨٣  تكاليف الموظفين

  ١٧٦ ٦٨٦  ٤ ٩٣٩  ٢٩ ٥٨٥  ٦ ١٠٩  ٧٨ ٠٦٠  ١ ٨٩٤  ٣٣ ٩٤٣  ٢٢ ١٥٦  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٧٢١ ٣٠٥  ٢١ ٥٢١  ٥٤ ٦٠٣  ٤١ ٨١٨  ٢٣٨ ٧٦٤  ١٣ ٧٤٧  ١٩٨ ٢٤٣  ١٥٢ ٦٠٩  الخدمات التعاقدية
  ٢٧٢ ٣٩٦  ٢٦ ٦٠٤  ١٦ ٨٢٦  ١٤ ٨٢٢  ١٠٩ ٧٨٣  ١ ٥٨٧  ٨٩ ٧٣١  ١٣ ٠٤٣  التحويالت والمنح

  ١٩١ ٦٩٠  ١٠ ١٥٤  ٨ ٠٥٢  ١٣ ١١٣  ١٦ ٩٨٨  ١٠ ٤٩٧  ٥٤ ١٥٨  ٧٨ ٧٢٨  السفر
  ١٧٧ ٥٣٦  ٥ ٨٦٦  ١٨ ١٣٥  ١٥ ٣١٥  ٣٥ ٢٠٧  ٧ ٣٢٠  ٦١ ٧٩٥  ٣٣ ٨٩٨  العامةمصروفات التشغيل 

  ١٥ ٤٨٦  ٦٧٩  ٢ ٣٩٢  ٤٠٤ ٢ ٧٨٨   ٧ ٠٦٢  ٢ ١٦١  الُمعّدات والمركبات واألثاث
ـــة  ــ ــاديــ ـــ ـــول المــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــتهالك األصــ ــ ــ ــ ـــ ــ اســ
  ١٣ ٥٣٣  ٥١٢ ٨٣٤ ٦٩٢ ٢ ٩٣٩   ٥ ٩٠٧  ٢ ٦٤٩  واستهالك األصول غير الملموسة

  ٢ ٤٩٩ ٨٥٠  ١٢٤ ١٢٩  ١٨٢ ٨٧٢  ١٦٦ ٤٨٨  ٥٨٠ ٢٧١  ٦٩ ٢٠٤  ٦٧٢ ٧٥٩  ٧٠٤ ١٢٧  مجموع المصروفات
  ٤٠ ٤٨٦  ٩٥  )٢ ٠٤٤(  ٣٦٣  )٥ ٦٢١(  )٥(  )٦٥٠(  ٤٨ ٣٤٨  اإليرادات المالية

الــفـــــائــض خــالل  /مــجــمــوع (الــعــجــز)
  ٤٤٢ ٠١٩  )١٢٤ ٧٨٢(  )١٨٥ ٨٣٧(  )١٦٧ ٣١٣(  )٥٨٥ ٦٦٨(  )٦٩ ٢٠٩(  )٦٧٥ ٩٥٨(  ٢ ٢٥٠ ٧٨٦  (أ)السنة

 
  .وينجم ذلك عن اتباع سياسة محاسبية مركزية بالنسبة إلى اإليرادات وسياسة محاسبية المركزية بالنسبة إلى المصروفات .يبين رصيد اإليرادات ارتفاع الفائض في المقر الرئيسي وتسجيل حاالت عجز في المكاتب األخرى (أ)
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 المبالغ المشطوبة واإلكراميات -٩
  دوالرًا أمريكيــــــــًا إجمــــــــاًال (مقــــــــابــــــــل ٤١٣ ٦٧٨على شـــــــــــــــطــــــــب مبلغ قــــــــدره  ٢٠١٨تمــــــــت الموافقــــــــة خالل عــــــــام 

دوالرًا أمريكيًا تتعلق بســــــــــــلف الســــــــــــفر  ٢ ٩٨٢هذا المبلغ مما يلي:ويتألف  .)٢٠١٧  دوالرًا أمريكيًا في عام ٤٥٣ ٩١٥
سلف الموردين ومذكرات حاالت قديمة لدوالرًا أمريكيًا تتعلق ب ٣٦٥ ٨٣٧غير الُمسّددة من جانب الموظفين السابقين؛ و

أو المدفوعات المتنوعة االشـــــــــتراكات الضـــــــــائعة على صـــــــــندوق المعاشـــــــــات بدوالرًا أمريكيًا تتعلق  ٤٤ ٨٥٩االئتمان؛ و
  .مستحيلهذه المبالغ كلها وُرِئي أن استرداد  .الُمسّددة من جانب الموظفين السابقيناألخرى غير 

  .)٢٠١٧(مقابل ال شئ في عام  دوالر أمريكي ١ ٤٢٢بقيمة  على إكرامياتالموافقة  ٢٠١٨خالل عام وتمت 

  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة وغيرها من األطراف على مستوى اإلدارة العليا  -١٠
الموظفون المندرجون في فئة "موظفي اإلدارة الرئيســـــــــــــــيين" المدير العام والمديرين اإلقليميين وجميع الموظفين  يضـــــــــــــــم

  .اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب
ويتضمن الجدول أدناه التفاصيل  .موظفاً  ٢٤وبلغ عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين الذين شغلوا تلك الوظائف خالل السنة 

  .بمجموع أجورهمالخاصة 

 بآالف الدوالرات األمريكية  الوصف

 ٥ ٤٥٦ التعويض وتسوية مقر العمل
  ٣٤٧ االستحقاقات

 ١ ٦٨٢  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية
 ٧ ٤٨٥  مجموع األجور

 ١٨٨ السلف غير المسددة مقابل االستحقاقات
 - القروض غير المسددة (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)

 
ويشـــــمل األجر الكلي المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيســـــيين المرتبات الصـــــافية وتســـــوية مقر العمل واســـــتحقاقات مثل بدل 
التمثيل وبدالت أخرى ومنحة التعيين ومنح أخرى وٕاعانات االســـــتئجار وتكاليف شـــــحن األمتعة الشـــــخصـــــية واشـــــتراكات 

 .الحاليالموظف في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي 
  

ويحق لموظفي اإلدارة الرئيســــيين أيضــــًا الحصــــول على اســــتحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة مســــاوية الســــتحقاقات ســــائر 
وموظفو اإلدارة الرئيســيون هم مشــتركون عاديون  .وال يمكن تحديد مقدار هذه االســتحقاقات بشــكل موثوق به .الموظفين

 .في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
  

وعلى الرغم من ذلك ونظرًا إلى حصـــــــــــــــول هذا  .والمدير اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئيســـــــــــــــيين
ن األمريكية، ُيفصــــح عن هذه االســــتحقاقات ضــــمن البيانات المدير على جميع االســــتحقاقات من منظمة الصــــحة للبلدا

  .المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن البيانات المالية للمنظمة
 

ولم ُتمنح خالل الســــنة أي قروض لموظفي اإلدارة الرئيســــيين خارج إطار القروض المتاحة على نطاق واســــع للموظفين 
  .غير المنتمين إلى هذه الفئة
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 األحداث بعد تاريخ التبليغ   -١١

آذار/   ٢٩وقد ُأِذن بإصــــــدار البيانات المالية يوم  .٢٠١٨كانون األول/ ديســــــمبر  ٣١إن تاريخ التبليغ في المنظمة هو 
ولم تطرأ في تاريخ التوقيع على  .، وهو اليوم الذي قّدمها فيه المدير العام إلى مراجع الحســابات الخارجي٢٠١٩مارس 

هذه الحســــــابات أية أحداث مادية إيجابية أو ســــــلبية كان من شــــــأنها التأثير في البيانات المالية بين تاريخ بيان الميزانية 
  .وتاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية

  الخصوم االحتياطية وااللتزامات واألصول االحتياطية   -١٢
  الخصوم االحتياطية

تدرج   عدة قضـــــــايا قانونية معلقة يخص معظمها منازعات لم ٢٠١٨كانون األول/ ديســـــــمبر  ٣١كان لدى المنظمة في 
ويمكن   هناك ثالث قضـــــــــــايا تنطوي على منازعات تعاقديةومع ذلك،  .نظرًا إلى تبّين اســـــــــــتبعاد احتمال ســـــــــــداد مبالغها

أمريكيًا  دوالراً  ٢٧٨ ٩٨٧ التي يحتمل أن تتكبدها المنظمة اعتبارها خصـــــــــــــــومًا محتملة ويبلغ مجموع تكاليفها الُمَقدََّرة
  .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١دوالرًا أمريكيًا في  ٢٨٨ ٤٠٧ (مقابل

العاملين في جنيف قدموا شــــــكوى مشــــــتركة إلى  وفضــــــًال عن ذلك، فإن الموظفين الدوليين من الفئة الفنية والفئات العليا
 عن تنفيذ قرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية الذي نتجالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بشـــــــــــــأن خفض الرواتب 
وفي حال نجاح الشــكوى ســتضــطر المنظمة إلى دفع  .المتعلقة بتســويات مقر العمل والمســائل األخرى الخاصــة باألجور

  .بأثر رجعي ٢٠١٨الفوارق في الرواتب منذ شباط/ فبراير 

  التزامات عقود اإليجار التشغيلية
وفيما يلي المدفوعات الدنيا الخاصـــــة  .تبرم المنظمة عقود إيجار تشـــــغيلية لتأجير المكاتب في مختلف المكاتب القطرية

  قبل للمدد التالي ذكرها:بعقود اإليجار في المست

 المجموع  الوصف

 بآالف الدوالرات األمريكية 

  ٢٠١٧ عام  ٢٠١٨ عام  
 ٧ ٢٩٢ ١١ ١٩٥ أقل من سنة واحدة

 ٦ ٦٥٦ ١٢ ١٠٧ سنوات ٥من سنة إلى 
 ١ ٢٥٨ ٤٦١ سنوات ٥أكثر من 

 ١٥ ٢٠٦ ٢٣ ٧٦٣ التشغيلية مجموع التزامات عقود اإليجار
 

  .عقود إيجار معلقة يمكن تصنيفها كعقود إيجار تمويلية في تاريخ التبليغولم يكن لدى المنظمة أي 

مليون دوالر أمريكي في  ٠,٨وبلغ مجموع اإليرادات من أنشـــــــــطة التأجير  .وأّجرت المنظمة مكاتب لســـــــــتة مســـــــــتأجرين
  .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١(مقابل المبلغ نفسه في  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر   ٣١
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  االحتياطية األصول

يفصـــــــــــــــح عن األصـــــــــــــــول االحتيـــاطيـــة في حـــاالت يؤدي فيهـــا حـــدث إلى تـــدفق محتمـــل للفوائـــد االقتصـــــــــــــــــاديـــة عمًال 
ولم تكن هناك  .واألصـــول االحتياطية) من المعايير المحاســـبية الدولية (االعتمادات والخصـــوم االحتياطية  ١٩  بالمعيار

  .٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١أي أصول محتملة مادية يفصح عنها في 
  



 

  

80
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  الجدول األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية
 (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر ٣١في السنة المنتهية في 

 الوصف
الصندوق  صناديق الدول األعضاء وغيرها الصندوق العام

 االئتماني
المجموع 
 الفرعي

المبالغ 
النسبة   المجموع أ المسقطة

الميزانية  المئوية
 العادية

الصناديق 
 الطوعية

المبالغ 
الصندوق  المجموع الفرعي  (أ)المسقطة

 المشترك
صندوق 
 المشاريع

صندوق 
 األغراض الخاصة

              اإليرادات

 ٪١٧ ٥٠٠ ٧٥٢  ١    ١ ٥٠٠ ٧٥١   ٥٠٠ ٧٥١  شتراكات الُمَقدََّرةاال

  ٪٧٩  ٢ ٢٩٠ ٩١٤  )٢ ٦٩٨(  ٥٦ ٨٣٦ ٥٦ ٨٣٦    ٢ ٢٣٦ ٧٧٦  ٢ ٢٣٦ ٧٧٦  المساهمات الطوعية
ـــاهمات الطوعية العينية  ــ ـــ ــ ــ ــ المســـ

  ٪٢ ٦٢ ٤٩٦   ٦٢ ٤٩٦   ٦٢ ٤٩٦      وفي شكل خدمات
  ٪٢  ٤٧ ٢٢١  )١٨٦ ٢١٤(  ٢٠٢ ٧٦٥  ٤١٣  ١٨٦ ٤٤٨  ١٥ ٧٥٨  ١٤٦  ٣٠ ٦٧٠  )١٥٠ ٧٤١(  ١٨١ ٧٧٠  )٣٥٩( يرادات األخرىاإل

  ٪١٠٠  ٢ ٩٠١ ٣٨٣  )١٨٨ ٩١٢(  ٣٢٢ ٠٩٨  ٥٧ ٢٤٩  ١٨٦ ٤٤٨  ٧٨ ٢٥٤  ١٤٧  ٢ ٧٦٨ ١٩٧  )١٥٠ ٧٤١(  ٢ ٤١٨ ٥٤٦  ٥٠٠ ٣٩٢ مجموع اإليرادات
             المصروفات

  ٪٣٧  ٩٣١ ٢١٨  )١٧٤ ٣٤٣(  ١٣٩ ٧٣٦  ١٥ ٩٨٧  ١٠٤ ٨٩٩ ١٨ ٨٥٠  ٩٦٥ ٨٢٥   ٥٤٩ ٠٦٤  ٤١٦ ٧٦١  تكاليف الموظفين
  ٪٧  ١٧٦ ٦٨٦  )٥ ٤٩٤(  ٥١ ٣٢٦  ٨٩ ٥ ٦٨٠  ٣٩ ٣٩٠  ٦ ١٦٧ ١٣٠ ٨٥٤   ١٢٧ ٤٦٩  ٣ ٣٨٥ اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪٢٩  ٧٢١ ٣٠٥  )٦ ٨٥٤(  ٣٣ ٤٥٠  ١٠ ٥١٨  ٤٩ ٦٥٨  ٤٤٠  )٢٧ ١٦٦( ٦٩٤ ٧٠٩   ٦٥١ ٤٧٦  ٤٣ ٢٣٣  الخدمات التعاقدية
  ٪١١  ٢٧٢ ٣٩٦  )٤ ٤١٠(  ٧ ٨٩١  ٤ ٥٣١  ٨٩٤ ٢ ٤٦٦  ٢٦٨ ٩١٥   ٢٥٧ ٠٩٥  ١١ ٨٢٠  والمنحالتحويالت 

  ٪٨  ١٩١ ٦٩٠  )١٠٩(  ٤ ١٦٣  ٤ ٠١٢  ١٣ ١٣٨  ١٨٧ ٦٣٦   ١٦٠ ٢٢١  ٢٧ ٤١٥  السفر
  ٪٧  ١٧٧ ٥٣٦  ٣ ٤٩١  ٣٢ ٥٩٢  ٣ ٦١٧  ١٥ ٨٥٣ ١٣ ١٥٤ )٣٢(  ١٤١ ٤٥٣  )١٥٠ ٧٤١(  ٢٦٥ ٨٦٣  ٢٦ ٣٣١  مصروفات التشغيل العامة
  ٪١  ١٥ ٤٨٦  )١ ١٩٣(  )٣ ٦٢٤(  ٢٣٦  ٤ ٦٠٥  ٢٠  )٨ ٤٨٥( ٢٠ ٣٠٣   ١٦ ٦٨٢  ٣ ٦٢١  الُمعّدات والمركبات واألثاث

ـــول المادية  ــ ــ ـــ ــ ــتهالك األصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ اســ
ـــــول غير  ــ ــ ــ ــ ــ ــتهالك األصـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ واسـ

  الملموسة
    ١ ١٣ ٥٣٣  ١٣ ٥٣٣    ١٣ ٥٣٣٪ 

  ٪١٠٠  ٢ ٤٩٩ ٨٥٠  )١٨٨ ٩١٢(  ٢٧٩ ٠٦٧  ٣٨ ٩٩٠ ١٨١ ٦٠٢  ٧٤ ٤٥٨  )١٥ ٩٨٣(  ٢ ٤٠٩ ٦٩٥  )١٥٠ ٧٤١(  ٢ ٠٢٧ ٨٧٠  ٥٣٢ ٥٦٦ مجموع المصروفات
  ٤٠ ٤٨٦   )١٠ ٥٥٦(   ٢ ٨٦٧ ١ ١١٠  )١٤ ٥٣٣( ٥١ ٠٤٢   ٥٥ ٠٧٤  )٤ ٠٣٢(  اإليرادات المالية

ـــــائـض  (الــعــجــز) /مـجـمـوع الـف
  ٤٤٢ ٠١٩   ٣٢ ٤٧٥  ١٨ ٢٥٩  ٧ ٧١٣ ٤ ٩٠٦  ١ ٥٩٧ ٤٠٩ ٥٤٤   ٤٤٥ ٧٥٠  )٣٦ ٢٠٦(  خالل السنة

كانون  ١رصـيد الصـناديق في 
   ١ ٢٣١ ٧٢٤   )١ ٠٦٢ ١٥٣(  ٤١ ٦٠٤  )١ ٢٦٢ ٤٦٢(  ٢٢ ٧٠٦  ١٣٥ ٩٩٩  ٢ ٢٩٣ ٨٧٧   ٢ ٢٥٩ ٥٣٧  ٣٤ ٣٤٠  ٢٠١٨الثاني/ يناير

التعـــــديالت المبـــــاشــــــــــرة على 
  ٣٦٣ ٩٦٦   ٣٦٣ ٩٦٦    ٣٦٣ ٩٦٦            صافي األصول/ األسهم

كانون  ٣١ –رصيد الصندوق 
   ٢ ٠٣٧ ٧٠٩   )١ ٠٢٩ ٦٧٨(  ٥٩ ٨٦٣  )٨٩٠ ٧٨٣( ٢٧ ٦١٢  ١٣٧ ٥٩٦ ٢ ٧٠٣ ٤٢١  ٢ ٧٠٥ ٢٨٧  )١ ٨٦٦(  ٢٠١٨األول/ ديسمبر 

واسُتخدم صندوق  .إيرادات المنظمة ونفقاتها ) هي تعديالت محاسبية ُأدخلت إلزالة أثر التحويالت التي تجري بين الصناديق والتي لوال ذلك لعّبرت بشكل مبالغ فيه عن١(أ) المبالغ المسقطة كما ترد في "بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية (الجدول 
  .للمبالغ المسقطة ُأنشئ خصيصًا لهذا الغرض
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  الصندوق العام فقط –الجدول الثاني: المصروفات حسب المكتب الرئيسي 
  )(بآالف الدوالرات األمريكية ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ٣١في السنة المنتهية في 

  
  

المقر  الوصف
 الرئيسي

اإلقليمي المكتب 
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليم 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لجنوب شرق آسيا

المكتب 
اإلقليمي لغرب 
 المحيط الهادئ

 المجموع

        المصروفات
  ٩٦٥ ٨٢٥  ٥٢ ٩٨١  ٥٣ ٤٥٠  ٦٤ ٥٧٠  ٩٧ ٦٣٩  ٣٤ ١٥٠ ٢٢٠ ٥٧٨  ٤٤٢ ٤٥٧  تكاليف الموظفين

  ١٣٠ ٨٥٤  ١ ٩٥٨  ٦ ٥٣٦  ٦ ٢٩٤  ٧٨ ٦٧٠  ١ ٨٩٤ ٢٣ ٤٨٥  ١٢ ٠١٧  اإلمدادات والمواد الطبية
  ٦٩٤ ٧٠٩  ٢٠ ٧٨٢  ٥٥ ٠٧٤  ٤٠ ٧٥١  ٢٣٨ ٦٤٥  ١٣ ٦٩٦ ١٩٣ ٦٦٩  ١٣٢ ٠٩٢  الخدمات التعاقدية
  ٢٦٨ ٩١٥  ٢٦ ٤٧٨  ١٤ ٥٢٧  ١٤ ٨٢٢  ١١٠ ١٦٥  ١ ٥٤١ ٨٧ ٧٦٦  ١٣ ٦١٦  التحويالت والمنح

  ١٨٧ ٦٣٦  ١٠ ١٤٠  ٨ ٠٣٧  ١٢ ٧٤٦  ١٦ ٩٣٦  ١٠ ٣٦٦ ٥٣ ٢٦٤  ٧٦ ١٤٧  السفر
  ١٤١ ٤٥٣  ٤ ٥٧٩  ١٦ ٧٣٥  ٨ ٤١٦  ٣٤ ٣٧٠  ٧ ٣١٥ ٥٤ ٦٥٤  ١٥ ٣٨٤ مصروفات التشغيل العامة
  ٢٠ ٣٠٣  ٧٢٠  ٢ ٠٢٧  ٨٣٧ ٥ ٠٥٦   ١٠ ٠٤٧  ١ ٦١٦  الُمعّدات والمركبات واألثاث

  ٢ ٤٠٩ ٦٩٥  ١١٧ ٦٣٨  ١٥٦ ٣٨٦  ١٤٨ ٤٣٦  ٥٨١ ٤٨١  ٦٨ ٩٦٢ ٦٤٣ ٤٦٣  ٦٩٣ ٣٢٩  مجموع المصروفات
        النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات 

  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٦  ٪٧  ٪١٠  ٪٤  ٪٢٣  ٪٤٦  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
 ٪١٠٠  ٪١  ٪٥  ٪٥ ٪٦٠  ٪١  ٪١٨  ٪٩  اإلمدادات والمواد الطبية

 ٪١٠٠  ٪٣  ٪٨  ٪٦  ٪٣٤  ٪٢  ٪٢٨  ٪١٩  الخدمات التعاقدية
 ٪١٠٠  ٪١٠  ٪٥  ٪٦  ٪٤١  ٪١  ٪٣٣  ٪٥  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

 ٪١٠٠  ٪٥  ٪٤  ٪٧  ٪٩  ٪٦  ٪٢٨  ٪٤١  السفر
 ٪١٠٠  ٪٣  ٪١٢  ٪٦  ٪٢٤  ٪٥  ٪٣٩  ٪١١  مصروفات التشغيل العامة
 ٪١٠٠  ٪٤  ٪١٠  ٪٤  ٪٢٥  ٪٠  ٪٤٩  ٪٨  الُمعّدات والمركبات واألثاث

  ٪١٠٠  ٪٥  ٪٦  ٪٦  ٪٢٤  ٪٣  ٪٢٧  ٪٢٩  مجموع النسبة المئوية
        النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات 

  ٪٤٠  ٪٤٥ ٪٣٤  ٪٤٤  ٪١٧  ٪٥٠  ٪٣٤  ٪٦٤  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٪٥  ٪٢  ٪٤  ٪٤  ٪١٤  ٪٣  ٪٤  ٪٢  اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪٢٩  ٪١٨  ٪٣٥  ٪٢٧  ٪٤١  ٪٢٠  ٪٣٠ ٪١٩  الخدمات التعاقدية
  ٪١١  ٪٢٣  ٪٩  ٪١٠  ٪١٩  ٪٢  ٪١٤  ٪٢  التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪٨  ٪٩  ٪٥  ٪٩  ٪٣  ٪١٥  ٪٨ ٪١١  السفر
  ٪٦  ٪٤  ٪١١  ٪٦  ٪٦  ٪١١  ٪٨  ٪٢  مصروفات التشغيل العامة
  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪١  ٪٠  ٪٢  ٪٠  الُمعّدات والمركبات واألثاث

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠  مجموع النسبة المئوية
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  ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٨ جميع الصناديق، -نبذة عن الوضع المالي  :الجدول الثالث
  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  المنتهية في السنة

  الدوالرات األمريكية) بماليين(
  

المجموع في   الوصف
  ٢٠١٨  عام

   المجموع في
٢٠١٧-٢٠١٦  

  المجموع في
٢٠١٥-٢٠١٤  

        
  ٩٥٥  ٩٢٧  ٥٠١  االشتراكات المقّدرة

  ٣ ٨٣٩  ٣ ٨٢٨  ٢ ٢٤٣  المساهمات الطوعية المدرجة في الميزانية البرمجية
  ٤ ٧٩٤  ٤ ٧٥٥  ٢ ٧٤٤  مجموع المساهمات المدرجة في الميزانية البرمجية

        
  ١٢٣  ١٥٩  ٩٥  اإليرادات غير المدرجة في الميزانية البرمجية

  ١٨٠  ٢٢٥  ٦٢  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات 
  ٥ ٠٩٧  ٥ ١٣٩  ٢ ٩٠١  مجموع اإليرادات (جميع المصادر)

        
  ٤ ٣٥٧  ٤ ٥٧٢  ٢ ٢٩٢  المصروفات المدرجة في الميزانية البرمجية

المصروفات غير المدرجة في الميزانية البرمجية 
  ٥١١  ٣٥٤  ١٤٦  وغيرها

  ١٧٥  ٢٢٥  ٦٢  خدمات المصروفات العينية وفي شكل
  ٥ ٠٤٣  ٥ ١٥١  ٢ ٥٠٠  مجموع المصروفات (جميع المصادر)

        
  ٢٨  ١٤٠  ٤١  اإليرادات المالية

       
  ٨٢  ١٢٨  ٤٤٢  مجموع الفائض (العجز)

  
  

=     =     =  


