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موجهاة حىل رئايس اجلمعياة العاماة مان       3132حزيران/يونيه  11رسالة مؤرخة   

 رئيس جملس مراجعي احلسابات  
 

يشاارف  .ن .حياال حلاايكم تقرياار جملااس مراجعااي احلسااابات بشااأن البيانااات املالياااة           
  3131كانون األول/ديسمرب  13لصندوق األمم املتحدة للسكان عن السنة املنتهية يف 

 
 مورسشارلز حدوارد ( السري .مياس توقيع)

 املراقب العاين واملراجع العاين للحسابات 
 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و.يرلندا الشمالية

 ساباتاحلرئيس جملس مراجعي 
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 الفصل األول
 تقرير جملس مراجعي احلسابات عن البيانات املالية: ر.ي مراجعي احلسابات  
 لبيانات املاليةتقرير ا  

زا صااندوق األماام املتحاادة للسااكان،  قمنااا اراجعااة البيانااات املاليااة املرفقااة الاا  .عااد     
، وبياان  3131كاانون األول/ديسامرب    13وتتألف من بيانات املركز املاايل )البياان األول( يف   

وبياان التادفقات   األداء املايل )البيان الثاين(، وبيان التغريات يف صايف األصول )البيان الثالاث(،  
النقدية )البيان الرابع(، وبيان مقارنة امليزانية باملبالف الفعلية )البيان اخلاامس( عان السانة املنتهياة     

 الثبوتية واملالحظات التفسريية    املستنداتيف ذلك التاريخ، حضافة حىل 
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية  
ية حعاداد زا   البياناات املالياة وعرضاها بشاكل       تقع على عاتق املدير التنفي ي مساؤول  

مساؤولية وضاع الااوابل الداخلياة     كا لك  نزيه وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين، و
اجلوزرياة، ساواء كاناا نا اة      األخطااء حسب االقتااء ليتسىن حعداد بياناات مالياة ولاو مان     

    غللعن غش .و 
 

 احلسابات مراجعيمسؤولية   
 ةحىل مراجعااا بشاااأن زااا   البياناااات املالياااة اساااتنادًا ناااال مساااؤوليتنا يف حباااداء ر.يتتمثااا 

حلسااابات وفقااًا للمعااايري الدوليااة ملراجعااة احلسااابات  راجعنااا ا  وقااد الاا  .جرينازااا حلساااباتا
وتقتاي تلك املعايري .ن نتقيد باملتطلباات األخالقياة، و.ن ططال ملراجعاة احلساابات وننفا زا       

 عقول من .ن البيانات املالية ولو من األخطاء اجلوزرية لتأكد بقدر مل
ة مراجعاة احلساابات   القيااين بارجراءات الساتقاء .دل ا    احلسابات وتتطلب عملية مراجعة  

بشأن املبالف واإلقرارات الواردة يف البياناات املالياة  ويعاود اختياار زا   اإلجاراءات حىل تقادير        
جوزرية يف البيانات املالياة، ساواء    الت وجود .خطاءتقييم احتمايشمل مراجع احلسابات، اا 

بساابب الغااش .و الغلاال  ولاادى تقياايم االحتماااالت، ينظاار مراجااع احلسااابات يف الاااوابل        
الداخلية ذات الصلة ال  يعتمدزا الكيان املع  يف حعداد البيانات املالياة وعرضاها بشاكل نزياه     

روق القائمة، لكان لايس بغارض حباداء     من .جل وضع حجراءات ملراجعة احلسابات تناسب الظ
ر.ي بشااأن فع اليااة الرقابااة الداخليااة الاا   ارسااها ذلااك الكيااان  وتتااامن عمليااة مراجعااة           
احلسابات .ياا تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املعمول هبا ومادى معقولياة التقاديرات    

 املالية بشكل عاين   تقييم عرض البيانات حىل  حضافةزا اإلدارة، احملاسبية ال  تعد 
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نعتقااد .ن .دلااة مراجعااة احلسااابات الاا  حصاالنا عليهااا تشااكل .ساسااا كافيااا          وحننااا 
 ومناسبا إلبداء ر.ينا بشأهنا   

 
 الر.ي  

نرى .ن ز   البيانات املالية تعِرض بزنازاة، مان عياع اجلواناب اجلوزرياة، املركاز       حنن  
واألداء املااايل  ،3131األول/ديساامرب كااانون  13املااايل لصااندوق األماام املتحاادة للسااكان يف  

للصندوق وتدفقاته النقدية يف السانة املنتهياة يف ذلاك التااريخ، وفقاا للمعاايري احملاسابية الدولياة         
 للقطاع العاين   

 
 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

طناا هباا   لساكان الا  .ح  ا، نارى .ن معاامالت صاندوق    الر.ي ال ي .بدينا عالوة على  
مراجعتناا للحساابات، كاناا مطابقاًة مان عياع الناواحي         يف حطاار علما .و ال  قمناا بتادقيقها   

 اهلامة للنظاين املايل والقواعد املالية للصندوق وللسند التشريعي   
ووفقاااًا ألحكااااين املاااادة الساااابعة مااان النظااااين املاااايل والقواعاااد املالياااة ل مااام املتحااادة    
ومرفقااه ذي الصاالة، قمنااا .ياااًا    ملااايل والقواعااد املاليااة للصااندوق ماان النظاااين ا  3-31 والبنااد

 ل عن مراجعتنا حلسابات الصندوق   برصدار تقرير مطو 
 

 مورسشارلز حدوارد ( السري .مياس توقيع)
 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات
 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و.يرلندا الشمالية

 ساباتاحل رئيس جملس مراجعي
 

 .وتو س  ل   ( لودوفيكتوقيع)
 املايل واملراجع العاين للحساباتاملراقب 

 عهورية تزنانيا املتحدة يف
 كبري مراجعي احلسابات

 
 جياي ليو)توقيع( 

 ورية الصني الشعبيةللحسابات يف عه املراجع العاين
 
 3132/يونيه حزيران 11
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 الفصل الثاين
 ي احلساباتالتقرير املطول جمللس مراجع  

 

 موجز 
قاين جملس مراجعي احلسابات اراجعة البياناات املالياة واساتعراض عملياات الصاندوق       

  وُ.جريااا املراجعااة عاان طرياااق    3131كااانون األول/ديسااامرب   13عاان الساانة املنتهيااة يف    
زياااارات ميدانياااة للمكاتاااب القطرياااة يف حندونيسااايا وبااانغالديش وزامبياااا وغاناااا وماااالوي،     

اإلقليمي ملنطقاة البحار الكااري  يف جامايكاا، وكا لك مان خاالل اساتعراض         وللمكتب دون 
 املعامالت والعمليات املالية يف املقر بنيويورك 

 ر.ي مراجعي احلسابات  
.بدى اجمللس ر.يا خاليا من التحفظات بشأن البياناات املالياة لصاندوق األمام املتحادة       

  وياارد ر.ي اجمللااس يف الفصاال 3131يساامرب كااانون األول/د 13للسااكان للساانة املنتهيااة يف 
 األول من ز ا التقرير 

 االستنتاج العاين  
مل جيد اجمللس .ي .خطاء .و حساقاطات .و بياناات مغلوطاة جسايمة مان شاأهنا .ن تاؤثر         

يف ر.يااه حيااال البيانااات املاليااة لصااندوق السااكان  والحااة اجمللااس .ن احلالااة املاليااة للصااندوق    
، وال سايما يف ماا يتعلاق باارورة     يجماال إلجراء حتسينات يف بعض املنااح  سليمة  غري .ن زناك

حتسني حدارة الشركاء املنف ين ورصد .دائهم؛ وتعزياز حدارة املخازون العااين للصاندوق؛ وحتساني      
 رقابته على املكاتب دون اإلقليمية املعاد زيكلتها واملكاتب الفرعية امليدانية وتقييمه ألدائها 

.ياااا .ن يعج اال الصااندوق ماان وتاارية تنفياا   لتوصاايات اجمللااس السااابقة  وماان الااالزين  
يف املائة منها يتنظر التنفي (  ويشامل ذلاك حتساني تقيايم .داء الباائعني يف امليادان        32زال  )ما

ومعاجلة التوصيات املتكررة على مدى عدد من السنوات، من قبيال االساتخداين غاري املناساب     
 مات اخلاصة لعقود اخلدمة واتفاقات اخلد

 االستنتاجات الرئيسية  
حااد د اجمللااس عااددًا ماان املسااائل الاا  يااتعني .ن تنظاار فيهااا اإلدارة بازتماااين بااالف،            

 سيما املسائل التالية: وال
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 اإلدارة الرشيدة واملساءلة وتغيري أسلوب العمل )أ( 
لا  للاا   استعرض اجمللس عملية حعادة زيكلة املكاتب القطرية لصاندوق الساكان، ا   

حجاااراء زيكلاااة حقليمياااة اكتاااب جامايكاااا دون اإلقليماااي ملنطقاااة البحااار الكااااري ، وتطبياااق    
 الالمركزية يف مكتب غانا، وحنشاء مكاتب فرعية يف زامبيا 

والحة اجمللس .ن الصندوق .ناط جهات التنسيق اهاين الرقابة لامان مواصلة تقاد    
الحة وجود بعض الناواق،، مان قبيال عادين وضاو       الدعم حىل املكاتب الالمركزية  غري .نه 

مادى الرقابااة الا  يااتعني .ن متارساها جهااات التنسايق علااى املكاتاب الالمركزيااة  وحضااافة حىل      
ذلااك، ال جياارى الرصااد بشااكل منااهجي ملعرفااة مااا حذا كانااا جهااات التنساايق قااد حققااا       

 األزداق املنشودة 
الناواق، يف الرقاباة واإلدارة اجلهاود    ويساور اجمللَس القلُق من احتمال .ن تعوق زا     

 الرامية حىل تعزيز فعالية املكاتب امليدانية التابعة لصندوق السكان 
 االستعانة بالشركاء املنفذين )ب( 

صندوق السكان مان منظماات األمام املتحادة الا  تعتماد الناه  املنساق للتحاويالت           
دث الصاااندوق .داة لتقيااايم قااادرة  ، اساااتح3133النقدياااة حىل الشاااركاء املنفااا ين  ويف عااااين  

الشااركاء املنفاا ين، نظاارا ألن النااه  املنسااق للتحااويالت النقديااة ُيعااىن بنظااامي املشااتريات          
واإلدارة املاليااة فحسااب  وتسااتخدين .داة تقياايم قاادرة الشااركاء املنفاا ين معااايري .وسااع نطاقااا    

 لتقييم الشركاء املنف ين، اا يشمل خربهتم يف جمال بناء القدرات 
شريكا منف ا يف .ربعة مكاتب قطرياة، خلا، اجمللاس حىل .ن     333وعقب استعراض  

يف املائة( مل يقيَّموا باساتخداين .داة تقيايم قادرة الشاركاء املنفا ين        71شريكا منف ا ).ي  15
باال ت تقياايم زااؤالء الشااركاء املنفاا ين عاان طريااق النااه  املنسااق للتحااويالت النقديااة، الاا ي    

ة .خارى، ماان قبيال اإلدارة الرشايدة والقيااادة، واملاوارد البشاارية، وحدارة     يقاي م جمااالت مهماا   مل
 الربام ، وحدارة املعارق، والشراكة، حضافة حىل حجراءات الرصد والتقييم 

ويساور اجمللَس القلُق ألن ز ا التقييم اجلزئي يزيد مان احتمااالت االساتعانة بشاركاء      
 ي  الوالية األساسية املوكلة حىل صندوق السكان منف ين ليس لديهم القدرة الكافية على تنف

 إدارة املوارد البشرية )ج( 
 تشارين الثااين/   11خل، اجمللس حىل .ن معدل الشواغر يف املكاتب القطرياة بلاف، يف    
(  وبلااف عادد الوظااائف  3133يف املائااة يف عااين   32يف املائاة )  35، ماا قاادر   3131ناوفمرب  
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يف املائاة( يف املكاتاب القطرياة      19وظيفاة )  317فاة، مناها   وظي 237الشاغرة يف الصندوق 
والكثري من ز   الوظائف الشاغرة يكتسي .مهية .ساسية يف التنفيا  النااجل ل نشاطة املدرجاة     
ضاامن مشاااريع املكاتااب القطريااة، اااا فيهااا وظااائف املااوظفني األساساايني ماان قبياال املمااثلني     

لعمليااات الدوليااة، و للاي الااربام ، واألخصااائيني  القطاريني، واملمااثلني املساااعدين، وماديري ا  
الفنيني  وقد تأخر ملء ز   الشواغر لفترات تتراو  بني شهر وسبعة .شاهر، والحاة اجمللاس    
.ن عملية استقداين املوظفني، بدءا من تاريخ اإلعالن عن الشاغر وحىت تاريخ التعايني، تطلباا   

.شااهر الاا  حااددزا الصااندوق كماادة  يف معظاام احلاااالت .كثاار ماان سااتة .شااهر، مقاباال .ربعااة
 مستهدفة 
ويتسبب طاول فتارات شاغور الوظاائف الرئيساية يف تقاويض فعالياة التنسايق والرقاباة           

 ال  ياطلع هبا الصندوق حزاء .نشطة املكاتب امليدانية 
 إدارة املشتريات والعقود )د( 

در ماان .ماار شااراء ساالع وخاادمات صااا 3 751اسااتعرض اجمللااس مشااتريات يف حطااار  
دوالر، وخلا، حىل .ن .داء املاور دين مل عااع     51 111مكتبني قطريني بقيم فردية تقل عن 

للتقييم برغم اكتمال عقاود املاوردين  غاري .ن دليال سياساات الشاراء وحجراءاتاه يشاجع علاى          
  تقييم .داء املوردين من ز ا النوع

كاااق، وينبغااي تعزيااز    لاا لك، فاااإلجراء احلااايل املتعلااق برصااد تقياايم البااائعني غااري     
لااامان االسااتمرار يف رصااد املااوردين وتقياايمهم، اااا يشاامل تقياايم األسااعار ونوعيااة الساالع      

 واخلدمات املقدمة، وحسن توقيا التسليم، وخدمة ما بعد البيع، والتعاون بشكل عاين 
 إدارة املخزون )هـ( 

حتتفة هباا املكاتاب   .حرز الصندوق تقدما كبريا يف وضع قوائم ألرصدة املخزون ال   
امليدانيااة بفااال اسااتخداين نظاااين جديااد إلدارة املخاازون  غااري .ن النظاااين اجلديااد ال ُيسااتخدين      
بالقدر الكايف بسبب افتقار بعاض جهاات التنسايق حىل املهاارات الالزماة إلصادار تقاارير عان         

 طريق نظاين حدارة املخزون تبي ن قيمة املخزون ال ي حيتفة به املكتب القطري 
 لتوصياتا  

يرد يف منت ز ا التقرير عادد مان التوصايات املفصالة الا  يقادمها اجمللاس اساتنادا حىل          
 مراجعته للحسابات  وتدعو التوصياُت الرئيسية حىل .ن يقوين صندوق السكان اا يلي:
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 اإلدارة الرشيدة واملساءلة وتغيري أسلوب العمل  
ركزيااة لكفالااة تقياايم املكاتااب   املواءمااة بااني عمليااات املكاتااب الالم   ‘3’ ).( 

الفرعية اا يامن امتثاهلاا ملقتاايات املباادل التوجيهياة الا  وضاعها الصاندوق للمكاتاب         
ووضااع توصاايف واضاال لاا دوار واملسااؤوليات املوكلااة حىل املكاتااب      ‘ 3’الالمركزيااة؛ 

وحتسااني املااالك الااوظيفي للمكاتااب وحتديااد .زااداق ‘ 1’القطريااة واملكاتااب الالمركزيااة؛ 
ألداء ووضااع معااايري الرصااد والتقياايم املنااهجيني جلهااات التنساايق، بغيااة كفالااة الوفاااء          ا

 باملسؤوليات باجلودة املطلوبة ويف .واهنا؛
 االستعانة بالشركاء املنفذين  

النظر يف املواءماة باني .داة تقيايم قادرة الشاركاء املنفا ين والناه  املنساق          )ب( 
 ييم الشركاء املنف ين بوجه عاين؛للتحويالت النقدية من .جل حتسني تق

 إدارة املوارد البشرية  
ضمان توفري ما يكفي من املوظفني لتمثيال الصاندوق يف االضاطالع اهااين      )ج( 

تنسيق .نشطة املكاتب امليدانية والرقاباة عليهاا عان طرياق القيااين علاى وجاه السارعة االء          
وارد بشارية كافياة لتحقياق    الوظائف الشاغرة من  .مد طويال لاامان تزوياد الصاندوق اا     

 .زدافه الربناجمية؛
 إدارة املشتريات والعقود  

اسااتخداين .دوات الرصااد املساااتعملة لتقياايم الباااائعني اسااتخداما ساااليما،      )د( 
وضمان قياين املكاتب القطرية بتقييم .داء مور دي السالع واخلادمات املارتبطني بعقاود تقال      

 جملاالت ال  تتطلب حجراء حتسينات؛دوالر، بغية حتديد ا 51 111قيمتها عن 
 إدارة املخزون  

حتديااد االحتياجااات التدريبيااة ملسااتخدمي نظاااين حدارة املخاازون، وحتسااني     )زا( 
 مهاراهتم لالرتقاء بردارة املخزون وعملية اإلبالغ 
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 الوالية والنطاق واملنهجية -.لف  
الدولياة تساعى حىل تعزياز حاق كال       حن صندوق األمم املتحدة للساكان وكالاةل للتنمياة    - 3

اماار.ة ورجاال وطفاال يف حياااة  ينعمااون فيهااا بصااحة وافاارة وفاارل متكاف ااة  ويقاادين الصااندوق 
الدعم حىل البلدان يف استخداين البيانات السكانية لوضاع سياساات وبارام  ترماي حىل احلاد مان       

بة يف ماأمن  الفقر وكفالة .ن يكون كل محل مرغوبا فيه، وكل والدة آمناة، وكال شااب وشاا    
 من فريوس نق، املناعة البشرية/اإليدز، و.ن ُتعامل كل فتاة وامر.ة بكرامة واحتراين   

ولقد قاين جملس مراجعي احلسابات )اجمللاس( اراجعاة البياناات املالياة لصاندوق األمام        - 3
 كااانون األول/ 13املتحاادة للسااكان، مستعرضااا عملياتااه املنجاازة يف الساانة املاليااة املنتهيااة يف    

  وجارت عملياة   3921( الصاادر عااين   3-)د 72، وفقًا لقرار اجلمعية العاماة  3131ديسمرب 
مراجعااة احلسااابات وفقااا للمااادة السااابعة ماان النظاااين املااايل والقواعااد املاليااة ل ماام املتحاادة،       
واستنادا حىل املعايري الدولية ملراجعة احلسابات  وتتطلب تلك املعايري امتثال اجمللاس للمتطلباات   

ألخالقية، والتخطيل إلجراء مراجعة احلسابات والقياين ب لك للتأكاد بقادر معقاول مان خلاو      ا
 البيانات املالية من األخطاء اجلوزرية   

وُ.جريا مراجعة احلساابات .ساساًا لاتمكني اجمللاس مان تكاوين ر.يإ عماا حذا كاناا          - 1
 3131كاانون األول/ديسامرب    13البياناُت املالية تقدين عرضا نزيها ملركز الصاندوق املاايل يف   

وألدائااه املااايل وتدفقاتااه النقديااة عاان الساانة املنتهيااة يف ذلااك التاااريخ، وفقااا للمعااايري احملاساابية    
الدولية للقطاع العاين  وللا العملية حجراء تقييم ملعرفة ما حذا كاناا املصاروفات املساجلة يف    

اإلدارة، وماا حذا كاناا اإليارادات     البيانات املالية قد ُوجها ل غراض ال  وافق عليها جملاس 
واملصروفات قد ُصنفا وُسجلا بشكل سليم وفقاًا للنظااين املاايل للصاندوق وقواعاد  املالياة        
وللا املراجعة استعراضا عاما للنظم املالية والااوابل الداخلياة وفحصاا اختبارياا للساجالت      

اجمللاس ضاروريا لتكاوين ر.ي عان      احملاسبية وغريزا من املستندات الثبوتية بالقدر الا ي اعتارب   
 البيانات املالية   

وُ.جنزت عملياة املراجعاة عان طرياق زياارات ميدانياة للمكاتاب القطرياة يف حندونيسايا           - 2
وباانغالديش وزامبيااا وغانااا ومااالوي، وللمكتااب دون اإلقليمااي ملنطقااة البحاار الكااااري  يف         

 املالية يف املقر بنيويورك   جامايكا، وك لك من خالل استعراض املعامالت والعمليات 
وحضافة حىل مراجعاة البياناات املالياة، .جارى اجمللاس استعراضاات لعملياات الصاندوق          - 5

من النظاين املايل والقواعد املالية ل مم املتحدة، ورك از علاى ماا يلاي: حدارة      5-7اوجب البند 
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العمااال، وحدارة املاااوارد املشاااتريات والعقاااود، واإلدارة الرشااايدة، واملسااااءلة، وتغااايري .سااالوب 
 البشرية، واالستعانة بالشركاء املنف ين   

وعطل اجمللس عمليات مراجعة احلسابات بالتنسيق مع شعبة خدمات الرقابة لتفاادي   - 1
 ازدواجية اجلهود وحتديد مدى حمكانية االعتماد على عمل الشعبة امل كورة   

 
 االستنتاجات والتوصيات -باء  
 ات مراجعي احلسابات السابقةمتابعة توصي - 3 

يف املائاة(   71توصاية )  12توصاية صادرت يف العااين املاضاي، ت تنفيا        25من .صال   - 7
مزياد   3يف املائة( قيد التنفي   ويارد يف املرفاق    32توصية ) 33تنفي ا كامال، يف حني ال تزال 

 من التفاصيل هب ا الشأن   
عشرة ال  ال تزال قيد التنفيا ، والحاة .ن   و.جرى اجمللس تقييمًا للتوصيات اإلحدى  - 1

يف املائااة(  11، و.ربااع توصاايات ) 3119-3111يف املائااة( تتعلقااان بااالفترة    31توصاايتني )
يف املائة( تتعلق بالسانة املالياة املنتهياة يف     21، ومخس توصيات )3133-3131تتعلق بالفترة 

 شكل األول     ويرد حتليل التواريخ يف ال3133كانون األول/ديسمرب  13
ويساور اجمللَس القلُق من بالء وتارية تنفيا  التوصايات املوجهاة حىل صاندوق الساكان         - 9

بشأن عدين تقييم .داء البائعني يف امليدان، والتوصيات املتكررة على امتداد عادد مان السانوات،    
ارض ماع  مثل التوصية املتعلقة باستخداين عقود اخلدمة واتفاقات اخلدمات اخلاصة على حنوإ يتعا 

 سياسة الصندوق الناظمة لعقود اخلدمة واتفاقات اخلدمات اخلاصة   
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 الشكل  
 تصنيف التوصيات قيد التنفي  حسب تواريخ الصدور  

 )بالنسبة امل وية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3131كانون األول/ديسمرب  13البيانات املالية لصندوق السكان للفترة املنتهية يف  :املصدر 
  

  عاين  استعراض مايل - 3 
 النتائج التشغيلية  

فيمااا يتعلااق بالساانة قيااد االسااتعراض، .بلااف صااندوق السااكان عاان حتقيااق حياارادات          - 31
مليااون دوالر،  ااا .ساافر  93171مليااون دوالر، وتكب ااد نفقااات جمموعهااا   97177جمموعهااا 

مليااون دوالر  وقااد اطفااض جممااوع اإلياارادات حىل حااد مااا بنساابة      1172عاان فااائض قاادر   
ملياون دوالر( حىل   91171) 3133ملياون دوالر يف الفتارة مان عااين      3371املائة .و يف  373
مليااون دوالر(  ويعاازى االطفاااض يف جممااوع اإلياارادات خااالل الساانة  97177) 3131عاااين 

قياد االسااتعراض حىل تنااق، التربعااات املخصصاة  ويف مقاباال ذلاك، ارتفعااا النفقاات بنساابة      
حىل  3133مليااون دوالر يف عاااين  113،3الر، وذلااك ماان مليااون دو 1373يف املائااة .و  979

 ، وزو ما يبي ن منو .نشطة الصندوق الربناجمية   3131مليون دوالر يف عاين  93171
ملياااون دوالر يف  51173ملياااون دوالر ) 27171ومتث ااال املاااوارد األخااارى البالغاااة     - 33
ماا زال عصا، غالبياة     يف املائة من اإليارادات،  اا يادل علاى .ن الصاندوق      21( 3133 عاين

 .نشطته وينف زا يف ضوء االحتياجات احملددة للجهات املاحنة   

 

18%

36%

46%

2008-2009 2010 - 2011 20123133 3131-3133 3111-3119 

 يف املائة 31

 يف املائة 11

 يف املائة 21
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 حتليل النسب  
يتاابني ماان حتلياال النسااب املاليااة الرئيسااية للصااندوق .ن نسااب الساايولة لديااه يف عاااين       - 33

، كماا .هناا تكفاي لتغطياة االلتزاماات      3133جيدة على غرار النسب املسجلة يف عااين   3131
 دون االضطرار حىل التصرق يف .صوله غري املتداولة  املستحقة

 
 اجلدول  

 حتليل النسب املالية لصندوق السكان  
 

 ٣١٣٣كانون األول/ديسمرب  ١٣ ٣١٣١كانون األول/ديسمرب  ١٣ بيان النسبة
 (.)جمموع األصول: جمموع اخلصوين   

 373 379 األصول: اخلصوين
  (ب)السيولة نسبة

 371 271 خلصوين املتداولةاألصول املتداولة: ا
  (ج)السريعةالسيولة نسبة 

النقدية + االساتثمارات + املباالف املساتحقة    
 371 273 القبض: اخلصوين املتداولة

 (د)نسبة النقدية
 371 177 النقدية + االستثمارات: اخلصوين املتداولة

 
  3131األول/ديسمرب  كانون 13البيانات املالية لصندوق السكان للفترة املنتهية يف :املصدر 

 ارتفاع النسبة مؤشر جيد على املالءة املالية  ).( 
 تدل النسبة العالية على قدرة الكيان على سداد التزاماته القصرية األجل بالكامل  )ب( 
نسبة السيولة الساريعة .كثار حتف ظاا مان نسابة السايولة، ألهناا ال تشامل املخازون واألصاول املتداولاة             )ج( 

   يصعب حتويلها حىل نقد  ويع  ارتفاع النسبة .ن األصول املتداولة .كثر سيولة األخرى، ال
تباي ن نسابة النقدياة السايولة الا  لادى الكياان عان طرياق قيااس مبلاف النقدياة، .و ماا يعاادل النقديااة                )د( 

 األموال املستثمرة ضمن األصول املتداولة لتغطية اخلصوين املتداولة  .و
  

 رشيدة واملساءلة وتغيري .سلوب العملاإلدارة ال - 1 
 إعادة هيكلة صندوق السكان  

برنشاااء مكاتااب   3117شاارع صااندوق السااكان يف عمليااة حعااادة اهليكلااة يف عاااين        - 31
المركزياااة تابعاااة للمكاتاااب دون اإلقليمياااة واملكاتاااب القطرياااة  وللاااا .زاااداق العملياااة       

وجه عاين الف ات األكثار بعادا واألشاد    استكشاق ُنُه  مبتكرة للوصول حىل ف ات معي نة، زي ب
 ضعفا من جراء الصعوبات ال  يطرحها حجم البلد وموقعه اجلغرايف   
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واستعرض اجمللس األنشطة ذات الصلة ال  نف زا املكتب دون اإلقليمي ملنطقاة البحار    - 32
غاناااا اعتباااارا مااان  - ، ومكتاااب متاااايل3111الكااااري  يف جامايكاااا اعتباااارا مااان متوز/يولياااه 

  والحة اجمللاس وجاود عادد مان     3111، ومكتب زامبيا اعتبارا من آذار/مارس 3133 عاين
 العقبات ال  تواجه عملية حعادة اهليكلة وهتدد حتقيق .زدافها على النحو التايل:  

.ناط الصندوق بعض مسؤوليات الرقاباة بعادد مان موظفياه يف املكاتاب دون       ).( 
هاات تنسايق للمكاتاب الالمركزياة، غاري .هنام مل ياؤدوا        اإلقليمية/املكاتب القطرياة بصافتهم ج  

.دوار الرقابة املسندة حليهم  وعلى سبيل املثال، ففي .حد املكاتب القطرياة، تباي ن للمجلاس .ن    
املسؤوليات املنوطة جبهاة التنسايق قاد ُ.ساندت حىل نائاب املمثال القطاري الا ي عاادًة ماا ياويل            

 ى تطغى على تلك املسؤوليات؛االزتماين ملهاين قيادية/استراتيجية .خر
مل حتاادد مبااادل الصااندوق التوجيهيااة للمكاتااب الالمركزيااة بوضااو  طبيعااة    )ب( 

الدعم والرقابة الل ين يتعني .ن تقدمهما جهات التنسيق حىل املكاتاب الالمركزياة  وحضاافة حىل    
تنسايق  ذلك، ليس مثة .ي آلية  ددة إلجراء رصد منهجي يتيل معرفة ماا حذا كاناا جهاات ال   

قد حققاا األزاداق املنشاودة  ونظارا حىل عادين وضاو  املساؤوليات، فارن كال جهاة تنسايق            
تتوىل من مث حتديد األدوار ال  يتعني .ن تااطلع هباا، ولا لك، لايس زنااك .ي .سااس موثاوق        

 إلجراء تقييم  كم ل داء؛
.نشاام مكتبااان فرعيااان يف زامبيااا دون وجااود .ي مسااتندات تؤكااد جاادوى     )ج( 
اء وتثباااااا احلاجاااااة حىل حقامتاااااهما، والتكااااااليف ذات الصااااالة، وزيكلاااااهما واألدوار اإلنشااااا

واملسااؤوليات املنوطااة هبمااا، خالفااا ملااا تاان، عليااه الشااروط الااواردة يف مبااادل الصااندوق           
 التوجيهية الناظمة لتطبيق الالمركزية باملكاتب؛

بب شاغور  كان مثة نق، يف عدد املوظفني بأحد املكاتب الفرعية يف غانا بسا  )د( 
ثااالث وظااائف ماان .صاال مخااس وظااائف ثابتااة، ومل تكاان عمليااة التوظيااف قااد بااد.ت بعااد      

موظفااا، ااان فاايهم رملساااء املكاتااب الفرعيااة يف غانااا، يعملااون  32وعااالوة علااى ذلااك، كااان 
اوجب اتفاقات عقود اخلدمات، خالفا ملا تان، علياه مباادل الصاندوق التوجيهياة للمكاتاب       

 من املبادل التوجيهية على .ن: 33ة الالمركزية  وتن، الفقر
املكتااب الالمركاازي ينبغااي .ن ُياادَم  حدماجااا تامااا ضاامن زيكاال املكتااب      ’’  

القطري، ومن األفال .ن ير.ساه موظاف تاابع لصاندوق الساكان  ويف احلااالت الا         
لن تسند فيها رئاسة املكتب الالمركزي حىل موظف تابع للصندوق، يتعني ذكر ذلاك  

 “ اجلدوىبوضو  يف بيان 
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يعماال موظفااو الربام /املوظفااون  ’’ماان املبااادل التوجيهيااة بااأن   19وكاا لك، توصااي الفقاارة  
 ؛“التقنيون على األقل اوجب عقد  دد املدة )موظف دويل .و وط (

كااان املكتبااان الفرعيااان يف زامبيااا يعمااالن كمكاات  مشاااريع حتااا ساالطة         )زا( 
تااب القطااري التااابع لصااندوق السااكان  وزاا ا احلكومااة، وال عاااعان للساايطرة الكاملااة للمك

الترتيااب ال يتسااق مااع مبااادل الصااندوق التوجيهيااة بشااأن الالمركزيااة، باال زااو يااوحي بااأن       
الصندوق قد ولاى للحكوماة املاايفة عان الادور املوكال حلياه الا ي يتمثال يف مراقباة املكتابني            

 الفرعيني واإلشراق عليهما   
 ز   النواق، ال  تعتري مهاين الرقابة واإلدارة سالبًا يف  ويساور اجمللَس القلُق من تأثري - 35

 حتقيق .زداق تعزيز فعالية املكتبني الفرعيني التابعني للصندوق   
ولقااد وافااق الصااندوق علااى توصااية اجمللااس الداعيااة حىل ).( املواءمااة بااني عمليااات   - 31

هلاا للمقتاايات الاواردة    املكاتب الالمركزية لكفالة تقييم املكاتب الفرعياة ااا ياامن امتثا   
يف مباااادل الصاااندوق التوجيهياااة للمكاتاااب الالمركزياااة؛ )ب( ووضاااع توصااايف واضااال  
لاا دوار واملسااؤوليات املوكلااة حىل املكاتااب القطريااة واملكاتااب الالمركزيااة؛ )ج( وحتسااني   
املالك الوظيفي للمكاتب، وحتديد .زداق األداء، ووضع معايري الرصد والتقيايم املناهجيني   

التنسااايق، بغياااة كفالاااة الوفااااء باملساااؤوليات املنوطاااة باملكاتاااب بااااجلودة املطلوباااة  جلهاااات
 .واهنا   ويف
 

 اختيار الشركاء املنف ين ورصد .دائهم ومراجعة حساباهتم - 2 
 معلومات أساسية    

اتفاقا مع شركاء منفا ين للمسااعدة يف    3 597ما عدد   3131.برين الصندوق عاين  - 37
خالل برام  ومشاريع ميدانية، و.بلف عن تكبد نفقاات شاركاء منفا ين ابلاف     تنفي  واليته من 

يف املائااة ماان جممااوع مصااروفات الصااندوق(  واسااتعرض اجمللااس   32مليااون دوالر ) 33375
اإلجراءات ال  يتبعها الصندوق الختياار شاركائه وتقيايمهم ورصاد .دائهام، بغياة التأكاد مان         

 ملتصلة بعدين التنفي  واألغالط والغش   مدى كفاية حجراءات حدارة املخاطر ا
 

 تقييم أداء الشركاء املنفذين    
صندوق السكان زو .حد الكيانات التابعة ل مم املتحدة الا  تساتخدين الناه  املنساق      - 31

للتحااويالت النقديااة ماان .جاال تقياايم .داء الشااركاء املنفاا ين يف جمااايل نظاام املشااتريات وحدارة    
، حىل اساتحداث .داة تقيايم .وساع نطاقاًا،     3133الصندوق، يف عااين   الشؤون املالية  وقد عمد
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زي .داة تقييم قدرة الشركاء املنف ين، حياث ر.ى .ن الناه  املنساق للتحاويالت النقدياة لايس       
كافيا لتقييم الشركاء املنف ين  فأداة تقييم قادرة الشاركاء املنفا ين تعتماد معاايري .وساع نطاقاا        

 اا يشمل خربهتم يف جمال بناء القدرات   لتقييم الشركاء املنف ين، 
شريكا منف ا يف املكاتب القطرية األربعاة، خلا، اجمللاس حىل     333وعقب استعراض  - 39
يف املائاااة( مل عااااعوا للتقيااايم باساااتخداين .داة تقيااايم قااادرة     71شاااريكا منفااا ا ).ي   15.ن 

تحااويالت النقديااة، الاا ي الشااركاء املنفاا ين  باال ت تقياايمهم باالعتماااد علااى النااه  املنسااق لل 
يقااي م جماااالت مهمااة .خاارى، ماان قبياال اإلدارة الرشاايدة والقيااادة، واملااوارد البشاارية، وحدارة   ال

الاربام ، وحدارة املعاارق، والشاراكة، حضاافة حىل حجااراءات الرصاد والتقيايم  وذلاك يزياد ماان         
األساسااية املنوطااة   احتمااال االسااتعانة بشااركاء ال يتمتعااون بالقاادرة الكافيااة لتنفياا  الواليااة        

 بالصندوق   
و.بلف الصاندوق اجمللاس بأناه يعتازين القيااين مساتقباًل اراقباة االمتثاال باساتخداين تطبياقإ            - 31

حلكتاااروينإ ألداة تقيااايم قااادرة الشاااركاء املنفااا ين سااايكون جااااززا لالساااتخداين يف غااااون        
يم محااالت   وبااالتوازي مااع باادء اسااتخداين زاا   األداة اإللكترونيااة، ساايجري تنظاا3132 عاااين

 للتوعية ومبادرات تدريبية يف املكاتب امليدانية   
ووافق الصندوق على توصية اجمللس الداعياة حىل النظار يف املواءماة باني .داة تقيايم       - 33

قدرة الشركاء املنف ين والنه  املنسق للتحويالت النقدية من .جل حتساني تقيايم الشاركاء    
   املنف ين 

 
 طط العمل السنويةحاالت التأخر يف توقيع خ  

الحة اجمللس وجود حاالت تأخر كبرية يف توقيع خطل العمل السنوية ماع الشاركاء    - 33
اتفاقا يف املكاتب امليدانية التابعة للمكتب دون اإلقليماي ملنطقاة    51املنف ين  فلدى استعراض 

مان   31د  البحر الكاري ، ولبنغالديش، وغانا، اتال .ن توقيع خطل العمال السانوية ملاا عاد    
يف املائة( مل يتم حال بعد ماي .ربعة .شهر حىل تسعة .شاهر علاى املوعاد     25الشركاء املنف ين )

املقرر للتنفي   وتسببا حاالت التأخري ز   يف تأخر دفع األموال للشاركاء حىل الاربعني الثااين    
الااربام  والثالااث ماان العاااين عااوض صاارفها يف بدايااة العاااين؛ وذلااك مااا يفساار التااأخر يف تنفياا     

 واملشاريع ضمن اآلجال احملددة   
و.فاااد الصااندوق بااأن حاااالت التااأخر يف توقيااع خطاال العماال الساانوية تعاازى حىل            - 31

حجراءات املوافقة البريوقراطية الا  تطبقهاا بعاض احلكوماات الشاريكة لتوقياع اساتمار  اإلذن        
 تعازى .يااا حىل عادين    بالتمويل وشهادة النفقات  و.فاد الصندوق ك لك بأن حااالت التاأخري  
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قاادرة الشااركاء املنفاا ين علااى حمتاااين دورة األنشااطة السااابقة قباال توقيااع خطاال العماال الساانوية  
 اجلديدة، حضافة حىل ارتفاع معدل دوران املوظفني   

ويساور اجمللاس القلاق ألن عملياة اختياار الشاركاء املنفا ين كاان ينبغاي .ن تقلال مان            - 32
ع شااركاء منفاا ين ماان ذلااك القبياال، و.ن حتاادد الطريقااة   احتماااالت الاادخول يف شااراكات ماا 

 املناسبة لدفع األموال تفاديا حلاالت التأخري غري املربرة يف تنفي  الربام  واملشاريع   
ويوصي اجمللاس باأن يتفاق الصاندوق ماع الشاركاء املنفا ين علاى التقياد اقتاايات            - 35

   الشروع يف تنفي  .ي مشروع جديد  التزامهم وكفالة حمتاين توقيع خطل العمل السنوية قبل
 

 حدارة املوارد البشرية - 5 
 الوظائف الشاغرة  

تشاارين الثاااين/نوفمرب   11الحااة اجمللااس .ن معاادل الشااواغر باملكاتااب القطريااة يف       - 31
(  وبلاف عادد الوظاائف الشااغرة     3133يف املائة يف عااين   32يف املائة ) 35، بلف نسبة 3131

يف املائاة( يف املكاتاب القطرياة  والكاثري مان       19وظيفة ) 317منها وظيفة،  237بالصندوق 
ز   الوظائف الشاغرة له .مهية .ساسية يف التنفي  النااجل ألنشاطة مشااريع املكاتاب القطرياة،      
ألهنااا واا،  مااوظفني .ساساايني ماان قبياال املمااثلني القطااريني، واملمااثلني املساااعدين، ومااديري     

 ام ، واألخصائيني الفنيني   العمليات الدولية، و للي الرب
وُساجلا حاااالت تااأخري يف ماالء زاا   الوظااائف تراوحااا بااني شااهر وساابعة .شااهر    - 37

وعلى سبيل املثال، فلكل عملي  توظيف من .صل مخس عملياات جارى استعراضاها يف .حاد     
املكاتب القطرية، استغرقا العملية بادءا مان تااريخ اإلعاالن عان الشاغور حاىت تااريخ التعايني          

 كثر من ستة .شهر، وزو ما يتناىف مع األجل ال ي حدد  الصندوق بأربعة .شهر   .
و.بلف الصندوق اجمللس بأن بعض الوظائف ُ.بقياا شااغرة عان قصاد بغارض التكي اف        - 31

مع التغريات اهليكلياة املقبلاة الا  ستشاهدزا املكاتاب نتيجاة اعتمااد خطاة  اساتراتيجية جديادة           
 تلزين حعادة تشكيل العديد من املكاتب القطرية   مشفوعة  بنموذج .عمالإ يس

ويساور اجمللس القلق من .ن طول فتارات شاغور وظاائف املاوظفني الرئيسايني يقاوض        - 39
.زداق الصاندوق املتمثلاة يف كفالاة متثيال موظفياه بالقادر الكاايف لالضاطالع بتنسايق .نشاطة           

 املكاتب امليدانية واإلشراق عليها   
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على توصية اجمللس بأن يكفل توفري ما يكفي من املوظفني لتمثيله ووافق الصندوق  - 11
يف تنسيق .نشطة املكاتب امليدانية واإلشراق عليها عن طريق القياين على وجه االساتعجال  
ااالء الوظااائف الشاااغرة مناا  .مااد طوياال، بغيااة حتقيااق .زدافااه الربناجميااة بشااكل .كثاار           

  وفعالية  كفاءة
 

 يني واخلرباء واملساعدة املؤقتةرحدارة شؤون االستشا - 1 
 استخدام عقود اخلدمة واتفاقات اخلدمات اخلاصة    

اسااتعان الصااندوق يف مكاتبااه القطريااة باستشاااريني وخاارباء و.فااراد يف حطااار املساااعدة   - 13
ماليااني دوالر، ولكاان اجمللااس   271املؤقتااة العامااة اوجااب عقااود خدمااة بلااف جممااوع قيمتااها    

 على النحو التايل:  الحة وجود .وجه قصور 
موظفااا معي نااا يف .ربعااة مكاتااب ميدانيااة    51كااان تسااعة مااوظفني ماان بااني    ).( 

اوجب عقود خدمة يؤدون مهاين .ساساية تتعلاق بادعم العملياات، وبكابري املاوظفني التقنايني،        
ومساااعد شااؤون اإلدارة واملاليااة، وكلااها وظااائف دائمااة، األماار الاا ي يتعااارض مااع املبااد.          

ادر عن صندوق السكان بشأن استقداين املوظفني، ال ي ين، على .ن املاوظفني  التوجيهي الص
املعي نني اوجب عقود خدمة ينبغي .ن يعي نوا ملدة قصرية ال تتجاوز السانة و.ن ُتساند هلام مهااين     

 غري .ساسية فحسب؛
زناك ثالثة ماوظفني مان .صال تساعة ماوظفني مان .صاحاب العقاود يف .حاد           )ب( 

شااهرا، خالفااًا ملااا جاااء يف دلياال مسااتخدمي  33 تعيينااهم لفتاارة تزيااد عاان املكاتااب القطريااة ت
.شاهر، قابلاة للتجدياد،     1عقود اخلدمة ال ي ين، على حبراين عقاود اخلدماة ملادة ال تقال عان      

 شهرا دفعة واحدة؛ 33ولكن ليس ألكثر من 
استحدث صندوق السكان نظاما على شبكة اإلنترنا ملراقبة التسايري ورصاد    )ج( 

اقااات اخلاادمات اخلاصااة وعقااود اخلدمااة املربمااة باملكاتااب امليدانيااة واإلبااالغ عنااها  غااري .ن  اتف
عيع املكاتب امليدانية الستة ال  زارزا اجمللس مل تكن تساتخدين زا ا النظااين بسابب ماا اعتارى       
زيكله من نواق،، مثال عجاز  عان حصادار التقاارير الصاحيحة عناد االقتاااء، وعادين حتاحتاه           

   حملة سريعة عن موجز البيانات املدخلة؛حمكانية تقد
ماان اتفاقااات اخلاادمات اخلاصااة     35خلاا، اجمللااس .ياااا، بعااد اسااتعراض     )د( 

وعقود اخلدمة يف ثالثة مكاتب ميدانياة، حىل .ن تساعة تقييماات ُ.جرياا بعاد مااي شاهر حىل        
وذلاك يتنااىف   شهرين على انقااء الفترات احملددة، بينما مل  ر مخسة تقييمات على اإلطالق  

مااع مبااادل صااندوق السااكان التوجيهيااة بشااأن عقااود اخلدمااة الاا  تقتاااي تقياايم .داء مقاااويل  
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اخلاادمات قباال شااهرين ماان انتااهاء ماادة العقااد، وحدراج مااربرات متديااد فتاارة العقااد يف اجلاازء      
السابع من منوذج تقييم اخلدمات  وك لك ين، دليال مساتخدمي اتفاقاات اخلادمات اخلاصاة      

 قييم اتفاقات اخلدمات اخلاصة قبل دفع األتعاب   على وجوب ت
و.بلااف صااندوق السااكان اجمللااس بااأن احلاجااة حىل مااوظفني اوجااب عقااود اخلدمااة           - 13
متليهااا ضاارورة مواجهاة الزيااادة يف عاابء العمال بساابب اطفاااض عادد املااوظفني بتعيينااات     حمناا 

  ددة املدة قياسًا حىل االحتياجات الربناجمية   
لس .ن مواصلة اساتخداين عقاود اخلدماة ألداء مهااين .ساساية .مارن يعاوق بنااء         ويرى اجمل - 11

قدرة داخلية ُيَعوَّل عليها يف .داء األعمال الروتينية  وقد ياؤدي عادين تقيايم اتفاقاات اخلادمات      
 اخلاصة وعقود اخلدمة حىل االحتفاظ اوظفني ال يرقى .داملزم حىل املستوى املطلوب   

ان علااى توصااية اجمللااس الداعيااة حىل التقيااد بأحكاااين دلياال    ووافااق صااندوق السااك  - 12
التوظيااف، الاا  تاان، علااى ).( كفالااة عاادين اسااتخداين .صااحاب عقااود اخلاادمات باادياًل         
السااتقداين مااوظفني ملاادة  ااددة؛ )ب( وعنااد تااوظيفهم، ينبغااي .ال تتجاااوز ماادة عقااودزم      

صااوغ األداة  الفتاارات املنصااول عليهااا يف دلياال مسااتخدمي عقااود اخلدمااة؛ )ج( وحعااادة  
اإللكترونية على الشبكة اا حيس ان مراقباة .داء اتفاقاات اخلادمات اخلاصاة وعقاود اخلدماة        

 وتقييمه يف الوقا املناسب 
 

 حدارة املشتريات والعقود - 7 
 تقييم البائعني  

 كااانون األول/ 13الحاة اجمللااس، يف تقريار  السااابق بشاأن فتاارة السانتني املنتهيااة يف      - 15
(، وجااود .وجااه قصااور يف تقياايم .داء  93حىل  11، الفقاارات A/67/5/Add.7) 3133ديساامرب 

املور دين باملكاتب القطرية، و.وصى بأن يتقياد صاندوق الساكان بسياسااته وحجراءاتاه املتعلقاة       
 بتقييم .داء املور دين   

.ماار شااراء دون  3 751س .ن مكتاابني قطااريني .جناازا  ، الحااة اجمللاا3131ويف عاااين  - 11
 51 111تقياايم .داء مااوردي الساالع واخلاادمات بالنساابة حىل العقااود املنجاازة بقيمااة تقاال عاان    

من دليل سياسات الشراء وحجراءاتاه تشاجع علاى     3-31دوالر  ويف ز ا الصدد، فرن الفقرة 
 تقييم .داء زؤالء البائعني   

ن عملياة الرصااد احلالياة لتقياايم الباائعني ال تاازال غاري كافيااة،     ويسااور اجمللاس القلااق أل   - 17
ومن مث، يتعني .ن يعزز الصندوق عملية مراقباة املاوردين وتقيايمهم عان طرياق تقيايم األساعار        
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ونوعية السلع واخلادمات املقدماة، وحسان توقياا التساليم، وخدماة ماا بعاد البياع، والتعااون           
 بوجه عاين   

لس بأنه يعمل حالياا علاى حتاديث قاعادة بياناات املاوردين لكفالاة        و.بلف الصندوُق اجمل - 11
دقة املعلومات وتقييم البائعني بشاكل مناتظم  ويتاوىل فارع خادمات املشاتريات مراقباة امتثاال         
املكاتااب القطريااة واملقاار لالشااتراط اإللزامااي القاضااي بتقياايم .داء البااائعني باسااتخداين التطبيااق    

 ع هل ا الغرض   املستكمل ألداة اإلبالغ املوضو
ويوصي اجمللس صندوق السكان باستخداين .داة الرصاد املساتعملة لتقيايم الباائعني      - 19

اسااتخداما سااليما، وضاامان قياااين املكاتااب القطريااة بتقياايم .داء مااور دي الساالع واخلاادمات  
دوالر بغياة حتدياد .وجاه القصاور الا  تتطلاب        51 111املرتبطني بعقود تقل قيمتها عان  

   نات حجراء حتسي
 

 إبرام اتفاقات طويلة األجل ألداء خدمات عادية  
تتاايل االتفاقااات الطويلااة األجاال شااراء ساالع .و خاادمات ماان املااور د الاا ي .باارين معااه     - 21

الصااندوق عقاادا، حسااب .حكاااين وشااروط معااد ة ساالفا وفقااا ألسااعارإ ومسااتويات  ماان اجلااودة 
الاازمن  ولاايس زناااك .ي التاازاين وطريقااة شااراء ومهاالإ زمنيااة ثابتااة علااى ماادى فتاارة  ااددة ماان 

قانوين برصدار .وامر شراء .ي حد .دىن .و .قصى مان الكمياات  وكاثريا ماا تصااغ االتفاقاات       
 الطويلة األجل لتوفري خمزون فوري من السلع يف حاالت الطوارل   

 ولقااد تبااي ن للمجلااس .ن ثالثااة مكاتااب ميدانيااة .نفقااا مااا جمموعااه مليااون دوالر           - 23
ائة( مان مصاروفات التشاغيل اإلعالياة لشاراء سالع وخادمات، مان قبيال صايانة           يف امل 32).و 

املركباااات ذات احملركاااات، واإلقاماااة يف الفناااادق، والطباعاااة واملنشاااورات، وكااا لك النقااال    
ماان دلياال صااندوق السااكان بشااأن حجااراءات الشااراء،      2-33واالتصاااالت  ووفقااا للجاازء   

تظم، فمان املفتارض .ن ياتم ذلاك مان      كان شاراء زا   اخلادمات سايجري علاى .سااس منا        حذا
خااالل اتفاقااات طويلااة األجاال؛ غااري .ن املكاتااب امليدانيااة املعنيااة مل تااربين .ي اتفاقااات ماان           

 القبيل    ز ا
و.بلااف صااندوُق السااكان اجمللااس .نااه .عااد  خطااة عماال تتااامن توجيهااات للمكاتااب      - 23

اء سالع وخادمات علاى حناو     امليدانية بشأن وضع اتفاقات طويلة األجل عندما يتعلق األمر بشر
منتظم  ويتخ  فرع خدمات املشتريات .ياا ترتيبات لتوفري تدريب رمسي على نطاق املنظماة  

 من .جل حضفاء طابع مؤسسي على .فال املمارسات املتعلقة باملشتريات   
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ويف الوقا ال ي يقار  فيه اجمللس باملبادرات الا  اوا زا صاندوق الساكان، فرناه يارى        - 21
ين حبراين اتفاقات طويلة األجل حيرين الصندوق من فرصة االستفادة مان وفاورات احلجام،    .ن عد

 ومن احلصول على القيمة لقاء املال، ومن حتسني العالقات مع املوردين   
ووافق الصندوق على توصية اجمللس بأن يتعاون مع سائر وكااالت األمام املتحادة     - 22

دمات الاا  تسااتعملها املكاتااب امليدانيااة   لوضااع اتفاقااات طويلااة األجاال مااع مااور دي اخلاا     
   منتظمة  بصورة

 
 حدارة املخزون - 1 

(، بااااأن 21حىل  15، الفقااارات  A/68/5/Add.7.وصاااى اجمللااااس يف تقريااار  السااااابق )   - 25
اساااتخداما ساااليما،  يساااتخدين صاااندوق الساااكان نظااااين حدارة املخااازون يف املكاتاااب امليدانياااة  

يعزز من موثوقية .رصدة املخزون الواردة يف البيانات املالية  ولقد .حرز الصاندوق تقادما    و.ن
كبريا يف حتديد املخزون ال ي حتتفة به املكاتب امليدانياة بفاال اساتخداين نظااينإ جدياد إلدارة      

 املهاارات  (  غاري .ن بعاض جهاات التنسايق تفتقار حىل     CHANNEL“ )تشاانيل ”املخزون، امسه 
الالزمة الستصدار تقارير عن طريق نظاين حدارة املخزون، تبي ن قيماة املخازون الا ي حياتفة باه      
املكتااب القطااري املعاا  يف .ي وقااا ماان األوقااات  ولاا لك، فاارن قلااة اسااتخداين نظاااين حدارة      

 “   تشانيل”املخزون تنتق، من قيمة االستثمار يف نظاين 
هاات التنسايق املعنياة بااملخزون لادى املكاتاب امليدانياة        و.بلف الصندوُق اجمللاس باأن ج   - 21
زالااا يف طااور الااتعل م واكتساااب املهااارات التقنيااة بشااأن كيفيااة اسااتخداين زاا ا النظاااين          مااا

 استخداما فعاال   
ووافااق الصااندوق علااى توصااية اجمللااس الداعيااة حىل حتديااد االحتياجااات التدريبيااة     - 27

 مهاراهتم لالرتقاء بردارة املخزون وعملية اإلبالغ ملستخدمي نظاين حدارة املخزون وحتسني 
 

 ات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيمتويل االلتزام - 9 
( الداعيااة حىل 12حىل  11، الفقارات  A/68/5/Add.7اساتجابة لتوصاية اجمللاس الساابقة )     - 21

االلتزامات غري املمولة املتعلقة باستحقاقات املاوظفني، شارع صاندوق    التقليل حىل .دىن حد من 
السااكان يف تنفياا  خطااة مخاسااية حتاادد ثالثااة مصااادر للتموياال، زااي: ).( الفوائااد املتأتيااة ماان     
اسااتثمار األمااوال املتاحااة؛ )ب( والرسااوين اإلضااافية القائمااة علااى النساابة امل ويااة املطبقااة علااى     

حتاااويالت تقديرياااة مااان .رصااادة الصاااناديق املتاحاااة يف    تكااااليف كشاااوق املرتباااات؛ )ج( و 
 السنة    هناية
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، 3131كاانون األول/ديسامرب    13والحة اجمللاس .ناه بالنسابة حىل السانة املنتهياة يف       - 29
مليااون  1571شااهدت االلتزامااات غااري املمولااة املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني اطفاضااا ابلااف  

ر، وذلك .ساسا بسابب التمويال اإلضاايف الباالف     مليون دوال 31373دوالر حيث وصلا حىل 
كتوارياة الناعاة عان الزياادة     خطة التمويل القائماة واألرباا  اال  مليون دوالر املتأ  من  3371

 (   3133يف املائة يف عاين  2يف املائة ) 5713يف معدل اخلصم ال ي بلف 
ل ساد الفجاوة   ووافق الصندوق على توصية اجمللس اواصلة تعزيز جهود  مان .جا   - 51
متويااال االلتزاماااات املتعلقاااة باساااتحقاقات املاااوظفني غاااري املساااددة يف غااااون اجلااادول  يف

   املقتر   الزم 
 

 عة احلسابات والرقابة الداخليتانمراج - 31 
اساتعراض فعالياة   ‘ 3’تتوىل شعبة خدمات الرقابة يف صندوق الساكان املساؤولية عان     - 53

والرقابااة الداخليااة، و.ياااا ماادى االقتصاااد والكفاااءة يف   عمليااات اإلدارة والتصاادي للمخاااطر
وحجاراء حتقيقاات يف االدعااءات بانتاهاك األنظماة والقواعاد والقارارات        ‘ 3’استخداين املوارد؛ 

 اإلدارية .و السياساتية املنطبقة   
 

 تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية للحسابات  
مان توصايات املراجعاة     331ززااء   ، كان زناك3131كانون األول/ديسمرب  13يف  - 53

يف املائااة( تتعلااق باملكاتااب   72توصااية ) 93الداخليااة للحسااابات ال تاازال غااري منفاا ة: منااها   
يف املائاة( بالوحادات يف املقار واإلجاراءات املؤسساية  ومان .صال         31توصية ) 13القطرية و 

حىل  3111يف املائاة( قاد صادرت يف الفتارة مان عااين        5توصية، كانا سا توصيات ) 331
يف املائاة( يف   7، ومثااين توصايات )  3133يف املائاة( يف عااين    33توصاية )  37، و 3131عاين 
يف املائاااة( يف  17توصاااية ) 13، بينماااا صااادرت التوصااايات املتبقياااة وعاااددزا    3133عااااين 
توصاية،   331  ومن ضمن التوصيات ال  مل تنف  بعد وال  بلف عاددزا اإلعاايل   3131 عاين

شاهرا اساتنادا حىل التقيايم     31يف املائاة( بقياا دون حال ملاا يزياد عان        11)توصاية   23زناك 
    3131كانون األول/ديسمرب  13ال ي .جري يف 

ويساور اجمللس القلق من .ن نصف التوصيات ال  مل تنف  بعد زي ذات .ولوياة علياا،    - 51
ا  بااأن يعااا  و.ن وتاارية التنفياا  اتسااما بااالبلء  ولاا لك، فصااندوق السااكان ُمط ال اابن برحلاا   

مسأل  وترية التنفي  والنواق، ال  كانا التوصايات هتادق حىل معاجلتاها  وينبغاي .ن ينصاب      
التركياااز حتديااادا علاااى التوصااايات املتعلقاااة ااااا يلاااي: اهليكااال التنظيماااي وماااالك املاااوظفني؛      
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الااربام  وتنفياا زا ورصاادزا؛ والتنفياا  الااوط ؛ وحدارة املخاازون؛ وكاا لك املااوارد        ووطاايل
 املشتريات    دارةوح
ويوصااي اجمللااس بااأن يتحقااق صااندوق السااكان ماان األسااباب الكامنااة وراء باالء     - 52

وترية تنفي  توصيات املراجعة الداخلية للحسابات، و.ن يتوخى مزيدا من الفعالياة يف تتب اع   
  التقدين احملرز وتقد  تقارير عن ذلك حىل اإلدارة العليا 

 
 مخاطر  تقييم شعبة خدمات الرقابة لل  

.ن حساابات وحادات    3131جاء يف خطة عمل املراجعة الداخلياة للحساابات لعااين     - 55
العمل املعرضة ملخاطر عالية قد روجعا على مادى دورة مان تساع سانوات، بينماا روجعاا       

سانة    37حسابات وحدات العمل املعرضة ملخاطر متوسطة ومنخفاة علاى مادى دورة مان    
زياااادًة يف املاااوارد املخصصاااة للمراجعاااة الداخلياااة   3137-3132وشاااهدت ميزانياااة الفتااارة 

للحسااابات، وحنشاااءي وظيفااتني لتقلااي، دور  مراجعااة احلسااابات املتعلقااتني باملخاااطر العاليااة    
ساانوات علاى التاوايل، بينماا ستساتفيد وحاادات      31واملخااطر املتوساطة حىل مخاس سانوات و     

ا مراجعاة احلساابات بشاكل مساتمر     العمل املعرضة ملخاطر منخفاة من الامانات ال  توفرز
استنادا حىل املعامالت املالية املهمة ال  تنجززاا الوحادات الا  روجعاا حسااباهتا  وسايجري       

ساانة، اااا يشاامل حبااداء التعليقااات    35اسااتعراض العمليااات املؤسسااية علااى ماادى دورة ماان    
سااابات وتفعياال الااامانات بشااأن فعاليااة العديااد ماان تلااك العمليااات ماان خااالل مراجعااة ح    

 وحدات العمل   
، 3132ويقااار  اجمللااس بتحسااني خطااة نطاااق املراجعااة الداخليااة للحسااابات يف عاااين      - 51

سانوات ماا زالتااا    31ولكناه يارى .ن دور  مراجعاة احلسااابات علاى مادى مخاس ساانوات و       
دون املستوى حىل حد كبري قياسًا حىل املمارسة املت بعة يف وكااالت .خارى تابعاة ل مام املتحادة      
تاااطلع بعمليااات  اثلااة علااى الصااعيد العاااملي وتطبااق دورات مراجعااة حسااابات تتااراو  بااني  

 سنتني ومخس سنوات بالنسبة حىل املكاتب القطرية املعرضة ملخاطر عالية ومتوسطة   
و.بلاف الصااندوق اجمللااس بأنااه يقتاار  حجااراء دراسااة ملقارنااة مااوارد مراجعااة احلسااابات   - 57

النسبة امل وية للحجم اإلعايل للمعامالت/املوارد الربناجمية  وعلاى  املتاحة للوكاالت من حيث 
املنوال نفسه، يتعني حجراء مقارنة فيما بني ز   الوكاالت مان حياث نسابة وحادات األعماال      

 لديها املعر ضة ملخاطر عالية ومتوسطة ومنخفاة   
ت العمال  ويوصي اجمللس الصاندوق باأن حيادد مساتويات الاامان املناسابة لوحادا        - 51

املصاانفة ضاامن الوحاادات املعرضااة ملخاااطر عاليااة ومتوسااطة، و.ن يعاازز قاادرات املراجعااة     
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الداخلية لديه عن طريق توفري املوارد الالزماة، حسابما يارا  مناسابا، بغياة تكيياف دورات       
  مراجعة احلسابات مع مستوى الامان ال ي عتار  

 
 حفصاحات اإلدارة   -جيم  

احات التالياة املتصالة باملباالف املشاطوبة واملادفوعات علاى سابيل        قدين الصاندوق اإلفصا   - 59
 اهلبة وحاالت الغش والغش املفترض   

 
  شطُب املسامهات املستحقة القبض، والسلف املقدمة من صندوق التشغيل، و.صول .خرى - 3 

دوالرا، تتعلااق  231 292.بلااف الصااندوُق اجمللااس بأنااه شااطب رمسيااا خسااائر قاادرزا  - 11
ات مسااتحقة القاابض، وماادفوعات يف حطااار التنفياا  الااوط  غااري مدعومااة اسااتندات،     اسااامه

 وسلف مقدمة من صندوق التشغيل، و.صول .خرى   
 

 املدفوعات على سبيل اهلبة - 3 
.بلف الصندوق عان تقاد  مادفوعات علاى سابيل اهلباة خاالل الفتارة قياد االساتعراض            - 13

 معارين للمكتب القطري للصندوق يف الصاني  دوالر، حىل موظفني حكوميني 75 111بقيمة 
وعهورية كوريا الشاعبية الد قراطياة مان قبال حكومااهتم، ومل تترتاب علاى تلاك املادفوعات          

 حقوق يف املعاش التقاعدي   
 

 حاالت الغش والغش املفترض - 1 
.خطاار الصااندوُق اجمللااس شااال  غااش مفتاارض ت توجيااه انتبااا  اإلدارة حليهمااا نتيجااة      - 13

 للمعلومات املقدمة من املكاتب القطرية، ومها كالتايل:  
طلب رد تكاليف .منية دون تقد  املساتندات الثبوتياة املناسابة؛ وبلغاا قيماة       ).( 

دوالر، لكن مل يتم دفاع .ي .ماوال، ومان مث مل يتكباد      31 111املبلف األصلي املطلوب ززاء 
 الصندوق .ي تكلفة؛  

 ن حفل استقبال رمسي لشراء وجبات شخصية   استخداين .موال متبقية م )ب( 
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 شكر وتقدير -دال  
يود اجمللس .ن يعرب عن تقدير  ملا قدمه املدير التنفي ي لصندوق الساكان وموظفاو     - 11

 من تعاون ومساعدة حىل موظفي اجمللس   
 

 مورس( السري .مياس شارلز حدوارد توقيع)
 اململكة املتحدةعاين للحسابات يف املراقب العاين واملراجع ال

 لربيطانيا العظمى و.يرلندا الشمالية
 رئيس جملس مراجعي احلسابات

 
 .وتو ( لودوفيك س  ل  توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات يف عهورية تزنانيا املتحدة
 )كبري مراجعي احلسابات(

 
 جياي ليو( توقيع)

 عبيةاملراجع العاين للحسابات يف عهورية الصني الش
 
 3132حزيران/يونيه  11
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 املرفق  
حالاااة تنفيااا  توصااايات جملاااس مراجعاااي احلساااابات للسااانة املنتهياااة يف      

 ).(3133كانون األول/ديسمرب  13
 

 الفقرة املرجعية ةموجز التوصي

ــ    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
قدمت فيهـا التوصـية   

 قيد التنفيذ ُنّفذت للمرة األوىل
  x 3117-3111 51 ت انتهاء اخلدمةالنظر يف تنقيل حجراءا 3      
  x 3117-3111 51 رصد احلسابات املستحقة الدفع ومتابعتها 3
التشاغيل   صاندوق القياين، يف الوقا املطلاوب، اتابعاة السالف املقدماة مان       1

ال  مل تسو  من  فترة طويلة، وكفالة استخداين األموال املقدماة كسالف يف   
 األغراض املقصودة

397 3111-3117 x 
 

حبالغ املور دين و.صحاب طلبات التوريد بأمهية استخداين نظاين التتبع علاى   2
اإلنترنااا بشااكل فعااال، بغاارض رصااد حالااة املهاال الزمنيااة احملااددة ألواماار 

ماا داين نظااين التتباع علاى      ،الشراء، وجودة السلع املور دة، وتقيايم املاور دين  
 شبكة اإلنترنا قيد االستعمال

179 3111-3117 x 

 
  x 3119-3111 51 مراجعة عملية خدمات كشوق املرتبات العاملية   5
اواذ التدابري املالئمة ال  تامن صحة ودقة واكتمال البيانات املساتخدمة   1

بعاااد التقاعاااد والتزاماااات هناياااة اخلدماااة   يف حسااااب عياااع التزاماااات ماااا
بااالغ يكفاال حسااناد املعلومااات حىل فتاارة اإل    اااا املقبلااةالفتاارات املاليااة   يف

 الصحيحة املايل

91 3111-3119 x 

 
ردراج املادفوعات  با برنام  األمم املتحدة اإلمنائي قياين  ضمان باالقتران مع 7

الساالف حطااار ضاامن  املقدمااة حىل املااوظفني عاان طريااق كشااوق املرتبااات  
 املقدمة حىل املوظفني يف دفتر األستاذ العاين يف الوقا املناسب

332 3111-3119 x 
 

يف نيجريياااا بتساااديد  تاااب القطاااري التاااابع لصاااندوق الساااكان   كقيااااين امل 1
 x  3119-3111 335 مستندات ملزمة  على .ساس ملدفوعات ا

كفالة تقد  عيع املكاتب القطرياة للمصاادقات علاى األصاول يف الوقاا       9
  x 3119-3111 351 ردارة األصولب املتعلقةاملناسب امتثااًل لسياسة الصندوق 

يساتكمل وحادة نظااين .طلاس املعيارياة إلدارة األصاول        على الصندوق .ن 31
 وفقااابردخااال املعلومااات الصااحيحة عاان موقااع كاال .صاال ماان األصااول     

 للسياسة املت بعة يف حدارة األصول   
313 3111-3119  x 

تعزيز ضوابل حدارة األصول يف امليادان مان خاالل ).( اساتعراض توجيهاتاه       33
ن خالل التدريب على حدارة األصاول   املتاحة للمكاتب القطرية؛ .و )ب( م

.ن تركاز مبادراتاه علاى تقاد  املصاادقات علاى األصاول يف الوقاا          يوينبغ
 املخزون   وحجراءات جرد ،وحتسني حتديد األصول وتسجيلها ،املناسب

317 3111-3119 x 

 
اواذ خطوات تكفل .ن ُتساجل يف النظااين معاامالت حجاازات املاوظفني       ).(  33

املكاتااب القطريااة؛ و )ب( تنفياا  اإلجراءات/العمليااات الالزمااة    ب الاادوليني 
 من حجراء حساب دقيق ملبالف اإلجازات يف بياناته املالية لتمكني الصندوق 

119 3111-3119 x 
 

  x 3133-3131 35 بدء تنفي  نظاين حدارة املخزون يف املكاتب القطرية 31
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 الفقرة املرجعية ةموجز التوصي

ــ    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
قدمت فيهـا التوصـية   

 قيد التنفيذ ُنّفذت للمرة األوىل
ة طويلاة مان مانل التعلايم الا       ).( تسوية عيع املباالف غاري املساددة منا  ماد      32      

ُتصااارق للماااوظفني؛ )ب( ومطابقاااة احلساااابات بشاااكل مناااتظم امتثااااال      
ملقتايات التعميم اإلعالمي؛ )ج( والنظر يف تنقيل حجاراءات انتاهاء اخلدماة    

 يكفل استرداد املنل التعليمية املستحقة من املوظفني قبل انتهاء خدمتهماا 

11 3131-3133 x 

 
يف تنفيا   تقادمها  اجلهات املاحنة لامان اساتخداين األماوال الا      املتابعة مع 35

  x 3133-3131 19 الربام ، .و رد زا حىل اجلهات املاحنة يف حينه  
كفالااة .ن ُتقفاال ماليااا، يف حينااها، املشاااريُع املخصصااة الاا  اكتملااا ماان    31

  x 3133-3131 21 الناحية التشغيلية
النظااار يف حطاااار الناااه  املنساااق   تعياااد .ن منظوماااة األمااام املتحااادة  علاااى  37

للتحااويالت النقديااة ماان .جاال معاجلااة األسااباب الاا  حالااا دون جناحااه،  
.و تنقيحه .و ما حذا كان  كان  العمل به وحتديد ما حذا كان يتعني مواصلة 

 وضع مناذج بديلة لدعم األزداق األصلية احملددة للنه 

12 3131-3133 x 

 
الت علاى املباد. التاوجيهي املتصال بتطبياق الناه        ).( النظر يف حدخال تعدي 31

؛ النااااه  ألدوار واملسااااؤوليات الالزمااااة لتطبيااااقبغيااااة توضاااايل ااملنسااااق 
وضااع مواعيااد هنائيااة واضااحة، بالتعاااون مااع الوكاااالت األخاارى،   و )ب(

 المتثال مكاتب الصندوق القطرية للنه  املنسق

15 3131-3133 x 

 
ملسؤوليات ضمن الصندوق ااا ياامن   ).( استعراض مدى مالءمة توزيع ا 39

مشااااركته الفعالاااة يف الناااه  املنساااق؛ )ب( واساااتعراض تقاااارير التقيااايم    
ومراجعة احلسابات من .جل حتديد احتياجات الشاركاء املنفا ين وحتساني    
القاادرات؛ )ج( وتطبيااق حطااار النااه  املنسااق بالشااكل الصااحيل لكفالااة       

 اض املقصودةتوفري  ضمانات على .ن األموال استخدما ل غر

11 3131-3133 x 

 
التشاغيل   صاندوق ).( القياين، يف الوقا املطلوب، اتابعة السلف املقدمة من  31

ال  مل تسو  من  فترة طويلة، وكفالاة اساتخداين األماوال املقدماة كسالف يف      
تعديل قيد األرصدة الدائنة مان السالف املقدماة    واألغراض املقصودة؛ )ب( 

 اجها يف احلسابات املستحقة الدفعالتشغيل بردرصندوق من 

72 3131-3133 x 

 
املكاتاُب  تااطلع هباا   ).( تقد  توضيل بشأن نطااق الرقاباة الا  ينبغاي .ن      33

تزويد املكاتب اإلقليمية بااملوظفني  وملكاتب القطرية؛ )ب( على ااإلقليمية 
تصاميم وتطبياق   ومهااين الرقاباة؛ )ج(    .داءواألدوات الالزمة لتمكينها مان  

 ظاينإ لقياس األداء كي يستخدين يف قياس فعالية املكاتب اإلقليمية و.دائهان

11 3131-3133  x 

معاجلة نقاط الاعف يف زيكل مكاتباه اإلقليمياة علاى حناو ماا .وصاا باه         33
 x  3133-3131 12 شعبة خدمات الرقابة

دمة اواذ التدابري املالئمة ال  تامن صحة ودقة واكتمال البيانات املساتخ  31
يف حساااب عيااع التزامااات مااا بعااد التقاعااد والتزامااات هنايااة اخلدمااة يف     
الفترات املالية املقبلة شيث ُيكفل حسناد املعلوماات حىل فتارة اإلباالغ املاايل     

 الصحيحة

91 3131-3133 x 

 
 x  3133-3131  93 التقيد بسياساته وحجراءاته املتعلقة بتقييم .داء البائعني 32
استعراض حاالت املوافقة باأثر رجعاي والطلباات األخارى لادى       ).( تعزيز 35

  x 3133-3131 311 جلنة استعراض العقود للحد من عدد تلك احلاالت
 يوضع اإلجراءات املناسبة إلدارة العقود هبدق حتدياد العقاود الا  ساتنته     31

  x 3133-3131 312 ناسباملوقا المدهتا لتمكني الصندوق من بدء عملية الشراء يف 
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 الفقرة املرجعية ةموجز التوصي

ــ    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
قدمت فيهـا التوصـية   

 قيد التنفيذ ُنّفذت للمرة األوىل
قيااين املكتاب القطاري يف نيباال باساتعراض عقاود  ألداء اخلادمات لكفالاة          37      

  x 3133-3131 311 عدين اضطالع مقاويل اخلدمات اهاين .ساسية
قيااين املكتاب القطاري يف الساودان بتقيايم عقاود اخلدماة، وتقاد  مااربرات          31

  x 3133-3131 331 الستمرار العقود
ول يف امليادان مان خاالل ).( اساتعراض توجيهاتاه      تعزيز ضوابل حدارة األص 39

املتاحة للمكاتب القطرية؛ .و )ب( من خالل التدريب على حدارة األصاول   
وينبغي .ن تركاز مبادراتاه علاى تقاد  املصاادقات علاى األصاول يف الوقاا         

 املناسب؛ وحتسني حتديد األصول وتسجيلها وحجراءات جرد املخزون

335 3131-3133 x 

 
  x 3133-3131 331 حقق املادي من األصول لكفالة صحة سجالت األصول واكتماهلاالت 11
التعجياال باسااتكمال وتنفياا  خطااة عملااه ماان .جاال حعااادة تصااميم بعااض      13

  x 3133-3131 331 الوظائف
تنفي  حجاراءات تقتااي حعاداد تساويات كشاوق املرتباات واستعراضاها،         13

  x 3133-3131 339 على .ساس فصلي على األقل
  x 3133-3131 311 االحتفاظ بسجالت صحيحة وتامة لإلجازات 11
معاجلة .وجه القصور يف املكاتاب اإلقليمياة علاى النحاو املا كور يف تقريار        12

 x  3133-3131 327 شعبة خدمات الرقابة  

اسااتعراض واسااتكمال سياسااة حدارة األصااول وحجراءاهتااا بغيااة وضااع   ‘ 3’ 15
راءات الواجاااب اواذزاااا يف حالاااة ازاااتالك   سياساااة واضاااحة تااابني اإلجااا  

واسااتعراض العماار   ‘ 3’املمتلكااات واملنشااات واملعاادات ازتالكااا تامااا؛     
 النافع والقيمة العادلة للممتلكات واملنشات واملعدات ال  ازتلكا متاما

32 3133  x 

توجيه رسالة ت كريية حىل عيع املكاتب القطرية بشأن ضرورة التقياد  ‘ 3’ 11
سايما فيماا يتعلاق بتساجيل األصاول       سياسة حدارة األصاول، وال  اتطلبات

وحجاراء عملياات حتق اق لاامان تقيياد عياع       ‘ 3’والتسويات املتصالة هباا؛   
 .صوله يف سجل األصول

39 3133 x 

 
تعزيز تنفي  خطة التمويل بصيغتها املعتمدة، بغية زيادة التمويال املخصا،    17

وظفني والتقليااال حىل .دىن حاااد مااان لاللتزاماااات املتعلقاااة باساااتحقاقات املااا
 االلتزامات غري املمولة

12 3133 x 
 

نظااااين حدارة املخااازون لكفالاااة  ضااامن  “تشاااانيل”.داة حتساااني اساااتخداين  11
االستخداين التااين للنظااين يف تتب اع حركاة املخزوناات يف مكاتاب الصاندوق        
ت امليدانيااة، وماان مث زيااادة موثوقيااة .رصاادة املخاازون املعروضااة يف البيانااا   

 املالية  

21 3133 x 

 
ات اخلاصااة ومنااع اللجااوء حليهااا  تعزيااز الرقابااة علااى حبااراين اتفاقااات اخلاادم   19

 x  3133 25 اا يتسق مع سياساته حال

التقيد بالسياسة الناظمة لعقود اخلدمة من خالل حجاراء تقيايم هلا   العقاود      21
 x  3133 29 قبل شهرين من تاريخ انتهائها وتقد  مربرات التجديد
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 الفقرة املرجعية ةموجز التوصي

ــ    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
قدمت فيهـا التوصـية   

 قيد التنفيذ ُنّفذت للمرة األوىل
حتسااني التطبيااق املتعلااق ددمااة حدارة اإلجااازات اإللكترونيااة ضاامانا      ‘ 3’ 23      

للمراقبة الفعالة لطلباات اإلجاازة وتساجيلها و هياز بياناهتاا بشاكل ساليم        
حرسااء آلياة لالساتعراض الاداخلي     و‘ 3’حىت يتحقق النات  املنشاود مناها؛   

ضااافة حىل للتأكااد ماان .ن مااراق  اإلجااازات وجمهاازي سااجالت الغياااب ح    
علاى   املوظفني يقومون بردارة طلبات اإلجاازات وتساوية .رصادهتا     رملساء 

 النحو الواجب

52 3133 x 

 
حتسني سياسته املتعلقة باإلجازات شيث تبي ن بوضاو  توزياع األدوار   ‘ 3’   23

يكفال حشاراق املقار بالشاكل املالئام       وحدود املوافقاة علاى اإلجاازات ااا     
واسااتعراض تقااارير ‘ 3’جااازات اخلاصااة ومنحهااا؛  املوافقااة علااى اإل علااى 

شياث تشامل مادة     نظاين .طلس بشأن اإلجازات اخلاصة بغرض اساتكماهلا   
 اإلجازة اخلاصة ومربِّرات املوافقة عليها

59 3133  x 

العواماال املتصاالة  تعزيااز آليااات رصااد واسااتعراض املشااتريات، مااع مراعاااة   21
يااد مان االستعراضااات املنتظمااة  باملخااطر والتكاااليف ماان خاالل حجااراء مز  

 ألداء الوحدات املعنية بطلبات الشراء
17 3133  x 

تفعيل حجراءات التغيري رمسيا عن طرياق توحياد منااذج طلباات التغايري      ‘ 3’ 22
وطريقة تداوهلا، وتوخي الوضاو  يف حتدياد املساؤولني عان حدارة طلباات      

ة؛ اتاااب اإلقليمياااالتغااايري الاااواردة مااان الشاااعب واإلدارات والبلااادان واملك 
وضمان .ن جيري على النحو املالئم توثيق عملياة اختباار مادى تقبال      ‘3’

مستخدمي تكنولوجيا املعلومات للتغايري وحدراج تلاك الوثاائق يف اخلاادوين     
 املركزي تيسريا للرجوع حليها

77 3133 x 

 
عمليااة ماالء وظيفااة مراجااع    بتسااريع وتاارية   الرقابااةشااعبة خاادمات   قياااين 25

  x 3133 11 الشاغرةاحلسابات 
 33 12 25 اجملموع 
 32 71 311 النسبة امل وية 
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 الفصل الثالث
 املصادقة على صحة البيانات املالية  

 
موجهااة ماان ماادير شااعبة اخلاادمات      3132نيسااان/.بريل  33رسااالة مؤرخااة    

 رية لصندوق األمم املتحدة للسكان حىل رئيس جملس مراجعي احلسابات  اإلدا
  
.قااار، علااى حااد علمااي ومعلومااا  واعتقااادي، بااأن عيااع املعااامالت اجلوزريااة قياادت   

 بالطريقة السليمة يف السجالت احملاسبية و.هنا ترد بصورة سليمة يف البيانات املالية املرفقة   
 و.قر اا يلي:   
مسؤولة عن سالمة وموضوعية املعلوماات املالياة املدرجاة يف زا       حن اإلدارة   

 املالية؛ البيانات
وحن البيانااات املاليااة .عاادت طبقااا للمعااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع العاااين          

 وتتامن مبالف معي نة مبنية على .فال التقديرات واآلراء ال  توصلا حليها اإلدارة؛
ظام الرقابااة الداخلياة ذات الصالة تاوفر ضاامانات     وحن اإلجاراءات احملاسابية ون    

معقولااة بااأن  األصااول مصااانة، و.ن  عيااع املعااامالت مدرجااة يف الاادفاتر والسااجالت    
بصورة ساليمة، و.ن  السياساات واإلجاراءات تنفا ، بصافة عاماة، ماع الفصال الساليم          
بااني الواجبااات  وحن املراجااع الااداخلي للحسااابات جيااري استعراضااا مسااتمرا لاانظم       

 اسبة والرقابة؛احمل
وحن اإلدارة وفاارت للمراجااع الااداخلي للحساااابات حمكانيااة االطااالع احلااار        

 والكامل على عيع السجالت احملاسبية واملالية؛
وحن اإلدارة تسااتعرض توصاايات جملااس مراجعااي حسااابات األماام املتحاادة         

زاي قياد   واملراجع الداخلي للحسابات، وحن حجراءات الرقابة الداخلياة قاد ُنقحاا .و    
 التنقيل، حسب االقتااء، استجابة لتلك التوصيات 

ولقد وصل  كتاب مصادقة من نائب املدير املساعد، ونائب املادير وكابري املاوظفني املااليني      
عاا،  اكتااب الشااؤون اإلداريااة يف برنااام  األماام املتحاادة اإلمنااائي، يااوفر نفااس الااامانات فيمااا       

دما اخلادمات قاد قا    ظم الرقابة يف الربنام  اإلمناائي، ويثباا .ن  حجراءات احملاسبة وما يتصل هبا من ُن
اإلداري الساااري حاليااا   ماان الربنااام  اإلمنااائي حىل صااندوق األماام املتحاادة للسااكان طبقااا لالتفاااق    

 للصندوق    ).( من القواعد املالية 1-335وتعديالته الالحقة، ووفقا للقاعدة 
 غوبتا( سوهباش ك  توقيع)

 املدير
 مات اإلداريةشعبة اخلد
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 الفصل الرابع
 3131كانون األول/ديسمرب  13التقرير املايل عن السنة املنتهية يف   

 
 مقدمة  

يلخاا، زاا ا التقرياار املعلومااات الااواردة يف البيانااات املاليااة لصااندوق األماام املتحاادة      - 3
، ويساالل الاااوء علاااى   3131كاااانون األول/ديساامرب   13للسااكان عاان الفتاارة املنتهيااة يف     

 وانب واال ازات اهلامة   اجل
جاداول، تشامل معلوماات     5مالحظة، و  31بيانات، و  5وتتامن البيانات املالية   - 3

 عن العمليات املمولة من موارد الصندوق املخصصة وغري املخصصة على السواء   
 

 األداء املايل  
 ا ازات اإليرادات من املسامهات  

هدت املساامهات يف املاوارد غاري املخصصاة زياادة      للمرة األوىل منا  .رباع سانوات، شا     - 1
ملياون دوالر    21171يف املائاة( يف زا   السانة لتصال حىل      573ملياون دوالر )  3375 قدرزا

وزاا ا اال ااا  اإلجياااب مهاام بااالنظر حىل .ن زيااادة املااوارد غااري املخصصااة والاا   كاان التنبااؤ هبااا  
جية والوفااء بربناجماه لادعم البلادان بغياة      ضرورية لتمكني الصندوق من تنفيا  خطتاه االساتراتي   

 حتقيق .زداق املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   
، بعااد خصاام املبااالف   3131وبلااف جممااوع املسااامهات يف املااوارد املخصصااة يف عاااين      - 2

ملياون دوالر   1375ملياون دوالر، .ي باطفااض قادر      27171املردودة حىل اجلهاات املاحناة،   
زاا   الساانة  وزاا ا زااو .ول اطفاااض يف املسااامهات املخصصااة بعااد عاادة      املائااة( يف يف 175)

يف املائاة مان جمماوع     5177تزال املسامهات املخصصاة متثال    سنوات من النمو  ومع ذلك، ال
 (   3133يف املائة يف عاين  5177املسامهات )

 وعلى غرار السنوات السابقة، جاءت معظم املساامهات املقدماة حىل صاندوق الساكان     - 5
، قاادما .كاارب عشاار جهااات ماحنااة     3131ماان عاادد قلياال ماان اجلهااات املاحنااة  ويف عاااين       

يف املائاة   9177 ( و3133يف املائاة يف عااين    1171يف املائة من املوارد غري املخصصة ) 1773
ياازال صااندوق األماام املتحاادة    (  وال3133يف املائااة يف عاااين   9371ماان املااوارد املخصصااة ) 

لتوسايع قاعادة اجلهاات املاحناة عان طرياق املشااركة ماع البلادان           للسكان يبا ل جهاودا كابرية   



A/69/5/Add.8 

 

35/134 14-55484 

 

املتوساااطة الااادخل والبلااادان ذات االقتصاااادات الناشااا ة، وكااا لك ماااع اجلهاااات املاحناااة مااان    
 اخلال    القطاع

مالياني دوالر   172واستمرت املبالف املردودة للجهات املاحنة يف االطفااض لتصال حىل    - 1
 3133 يماليااااني دوالر يف عااااام 975ماليااااني دوالر و  772)مقارنااااة بااااا  3131يف عاااااين 

يف املائااة ماان جممااوع   371علااى التااوايل(  زاا ا ومل تتجاااوز نساابة املبااالف املااردودة     3133 و
، األمار الا ي يعكاس حتسانا     3131املسامهات املخصصة للمشاركة يف متويل املشاريع يف عاين 
 ة بكفاءة مستمرا يف قدرة الصندوق على تنفي  األنشطة الربناجمي

 
 اإليرادات األخرى  

 3131 مليون دوالر مستقرة نسبيا يف عااين  2973كانا اإليرادات األخرى وقدرزا  - 7
مليااون دوالر(  وزادت رسااوين خاادمات  371).ي باطفاااض قاادر   3133باملقارنااة مااع عاااين 

ي مليااون دوالر، . 3771الاادعم زيااادة كاابرية لكاال ماان التكاااليف غااري املباشاارة )الاا  بلغااا   
( ورسااوين مناولااة املشااتريات )الاا  بلغااا  3133ماليااني دوالر عاان عاااين  273بزيااادة قاادرزا 

(  ويتساق ذلاك ماع    3133مليون دوالر عان عااين    171مليون دوالر، .ي بزيادة قدرزا  379
 الزيادة يف األنشطة الربناجمية املمولة من املوارد املخصصة   

ريات ثاالث مارات تقريباا يف السانة، لتصال      وارتفعا احلصيلة اإلعالية خلدمات املشت - 1
( وذلااك متشاايا 3133مليااون دوالر يف عاااين  3173) 3131مليااون دوالر يف عاااين  1775حىل 

مع التزاين املنظمة بزيادة حمكانية احلصول على السالع األساساية ذات اجلاودة الرفيعاة واألساعار      
الا  تاتم بالنياباة عان األطاراق       املعقولة بكفاءة ويف الوقا املناسب  وفيماا يتعلاق باملشاتريات   

ياادرج صااندوق السااكان يف بياناتااه املاليااة كااريراد لااه حال رساام الوكالااة املسااتحق لااه  الثالثااة، ال
(  ويتامن اجلدول جيم حتلايال مفصاال   3131مليون دوالر يف عاين  379يف املائة ) 5ونسبته 

 ء   خلدمات املشتريات املقدمة ألطراق ثالثة مصنفة حسب ف ات العمال
 

 تدفق اإليرادات يف املستقبل واستمرار العمليات  
ياادع جماااال للشااك .ن حتاادث تاادفقات  يتوقااع صااندوق األماام املتحاادة للسااكان اااا ال - 9

قويااة لإلياارادات يف املسااتقبل اسااتنادا حىل االتفاقااات الاا  وقعااا بالفعاال مااع اجلهااات املاحنااة،     
 ر سااااتقدين مسااااتقباًل يف الفتاااارة مليااااون دوال 21771ذلااااك مسااااامهات تقاااادر ابلااااف  يف اااااا
( حىل الربنااام  العاااملي لتعزيااز .ماان ساالع الصااحة اإلجنابيااة  وزاا ا .ماار بااالف      3132-3139)
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ظمااة يف األجلااني األمهياة لااامان االساتمرارية والاادعم للرمليااة املتعلقاة باألنشااطة الربناجمياة للمن    
 املتوسل والطويل 

 
 نظرة عامة -املصروفات   

ليصال حىل مبلااف قاادر    3133يف املائاة مناا  عاااين   979صااروفات بنساابة زاد جمماوع امل  - 31
مليااون دوالر،  ااا يعكااس زيااادة كاابرية يف األنشااطة الربناجميااة لصااندوق السااكان         93171

وتتعلااق .باارز زيااادة باألنشااطة املمولااة ماان املااوارد املخصصااة، حيااث شااهدت زيااادة قاادرزا       
 شترك   مليون دوالر يف مصروفات .نشطة التمويل امل 1379
يف املائاااة ليصااال حىل  3171وقااد زاد جمماااوع مصاااروفات األنشاااطة الربناجمياااة بنسااابة   - 33

(، يف حااااني زادت 3133مليااااون دوالر يف عاااااين   19173مليااااون دوالر )مقاباااال   77373
مليااون دوالر   31171يف املائااة فقاال لتصاال حىل    172مصااروفات امليزانيااة املؤسسااية بنساابة    

(  ومتثاااال مصااااروفات امليزانيااااة املؤسسااااية  3133يف عاااااين مليااااون دوالر  31273)مقاباااال 
املائاة   يف 3، .ي .قال بنسابة   3131املائة من جمماوع مصاروفات الصاندوق يف عااين      يف 3573
  ويؤكد ذلك التزاين املنظمة اواصلة تعزيز الكفاءة يف دعم زياكلاها املؤسساية   3133 عن عاين

 و.نشطتها اإلدارية   
 

 هة اجلغرافية ونوع التمويل والوكيل املنف توزيع املصروفات حسب الوج  
، اساااتخدين 3131حن صاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان منظماااة ميدانياااة  ويف عااااين   - 33

املائااة، ماان   يف 7771مليااون دوالر، .ي  59173الصااندوق يف .نشااطته امليدانيااة مبلغااا قاادر    
املاوظفني الفنايني    جمموع مصروفات النشاط الربنااجمي )باساتثناء خادمات املشاتريات وبرناام      

املبتااادئني(  وكاناااا املنطقاااة الااا  حصااالا علاااى .كااارب قااادر مااان مسااااعدات الصاااندوق يف   
ملياون دوالر، ااا يف ذلاك مبلاف      31573زي شرق .فريقيا وجنوهبا )ااا جمموعاه    3131 عاين

مليااااون دوالر ماااان املااااوارد العاديااااة(، تليهااااا آساااايا ومنطقااااة احملاااايل اهلااااادل   7271قاااادر  
مليااون دوالر ماان املااوارد العاديااة(،   9175دوالر، اااا يف ذلااك مبلااف قاادر   مليااون  31171)

ملياون دوالر   1571مليون دوالر، اا يف ذلاك مبلاف قادر      33171وغرب .فريقيا ووسطها )
من املوارد العادية(  وقد بلف جمموع مصروفات الربنام  العاملي وغاري  مان األنشاطة الربناجمياة     

يف املائاة مان جمماوع مصاروفات األنشاطة       3373مليون دوالر ).ي  31977يف املقر ما قيمته 
يف املائاة،   1171ملياون دوالر، .ي   31372الربناجمية(  وقاد .نفاق مان زا ا املبلاف ماا مقادار         

 على الربنام  العاملي لتعزيز .من سلع الصحة اإلجنابية 
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ىل يف البياناات  للمارة األو  “طبيعاة التمويال  ”ويرد توزيع جمماوع املصاروفات شساب     - 31
 )ب(، واجلدولني دال وزاء(    32)انظر البيان الثاين، املالحظة  3131 املالية لعاين

ويعتماد جنااا  املنظمااة يف تنفيا  واليتااها حىل حااد كاابري علاى مهااارة وكفاااءة موظفيهااا     - 32
مليااون دوالر علااى تكاااليف  35171، .نفااق الصااندوق 3131الااوطنيني والاادوليني  ويف عاااين 

يف املائااة ماان جممااوع املصااروفات يف تلااك الساانة  وزااي نساابة      3772،  ااا  ثاال  (3)املااوظفني
، حينمااا شااكلا تكاااليف  3133يف املائااة  ااا كااان عليااه احلااال يف عاااين    371قاادر   اااا تقاال

، كااان 3131يف املائااة ماان جممااوع مصااروفات ذلااك العاااين  ويف هنايااة عاااين    3177املااوظفني 
 يف املائة يف مقر املنظمة    3773 يف املكاتب امليدانية، واملائة من وظائف الصندوق  يف 1371
وقاد شااهد توزيااع السالع املتعلقااة بالصااحة اإلجنابياة وغريزااا ماان الاربام  زيااادة كاابرية      - 35

يف املائاة عان    3177ملياون دوالر، .ي   1171سواء من حيث القيمة املطلقة .و النسبة امل وية )
ة الاا  يباا هلا الصااندوق واجلهااات املاحنااة ماان .جاال  (،  ااا يعكااس اجلهااود املسااتمر3133 عاااين

حتسااني حمكانيااة احلصااول علااى ساالع ذات جااودة عاليااة تتعلااق بالصااحة اإلجنابيااة يف عيااع           
 العامل    .حناء
وشااااهدت مصااااروفات تنميااااة قاااادرات النظااااراء وتدريبااااهم زيااااادة كاااابرية قاااادرزا    - 31

صاااروفات املتعلقاااة  ، وكااا لك امل3133يف املائاااة( عااان عااااين    3171ملياااون دوالر ) 3173
ملياااااون دوالر، .ي  3771باإلمااااادادات واملاااااواد وتكااااااليف التشاااااغيل )بزياااااادة قااااادرزا     

(، وشاااهدت املصاااروفات املتعلقاااة بالطباعاااة واملنشاااورات 3133املائاااة، عااان عااااين  يف 3372
 ووسائل اإلعالين والنقل والتوزيع القدر األكرب من الزيادات   

حلكومياااة بتنفيااا  نسااابة كااابرية مااان .نشاااطة وتااااطلع احلكوماااات واملنظماااات غاااري ا - 37
املائاة   يف 3173، .ي 3131ملياون دوالر يف عااين    33571الصندوق الربناجمية، بلغا قيمتاها  

ملياون دوالر عان مثيلاه يف     3179من جمموع املصروفات الربناجمياة؛ ويزياد زا ا املبلاف اقادار      
    3133 عاين
 

__________ 

عيااع العاااملني الاا ين يعي نااهم املاادير التنفياا ي للصااندوق .و ماان ينااوب عنااه       “املااوظفني”يشاامل مصااطلل   (3) 
نظاااين األساسااي ملااوظفي األماام املتحاادة واوجااب الساالطة الاا  خوهلااا األمااني العاااين للماادير التنفياا ي    لل وفقااا

، ومقارر اجلمعياة   3112حزيران/يونياه   3، السارية اعتبارا مان  ST/SGB/2004/10)اقتاى نشرة األمني العاين 
فني الا ين يعملاون بعقاود    بشأن املسائل املتعلقة اوظفي الصندوق(  وزو يشمل عيع املاوظ  51/555العامة 

 مستمرة و ددة املدة ومؤقتة 
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 الفائض يف السنة  
ملياون دوالر، .ي .قال مان مبلاف      1172ما مقادار    3131عاين بلف الفائض اإلعايل ل - 31
  ويعكس ذلك مستوى .على من التنفيا  ساواء   3133مليون دوالر ال ي حتقق يف عاين  357

 للموارد غري املخصصة .و املوارد املخصصة   
ملياون دوالر، عو ضاه فاائضن     3371وقد سجلا املوارد غاري املخصصاة عجازا قادر       - 39

، رح ال الصاندوق   3131  ففاي هناياة عااين    3133ون دوالر مرح ال مان عااين    ملي 1371قدر  
    3132ماليني دوالر كي تعاد برجمتها يف عاين  173موارد غري خمصصة مل تستخدين بقيمة 

، .ي .قاال 3131ملياون دوالر يف عاااين   75وساجلا املااوارد املخصصاة فائاااا قاادر     - 31
ة الرتفاااع مسااتوى تنفياا  الربنااام     ، نتيجاا3133مليااون دوالر عاان عاااين    9573قاادر   اااا

ملياون دوالر سانويا    11( واطفاض قادر   3133مليون دوالر عن عاين  1571قدرزا  )بزيادة
 يف جمموع اإليرادات   

 
 املركز املايل  
 األصول واخلصوين  

 3 31175مااا مقاادار    3131كااانون األول/ديساامرب  13بلااف جممااوع األصااول يف   - 33
(؛ وبلاااف جمماااوع اخلصاااوين  3133مالياااني دوالر يف عااااين  3 31277ملياااون دوالر )مقابااال 

 (   3133مليون دوالر يف عاين  52173مليون دوالر )مقابل  21373مقدار   ما
ملياون   77171، بلف جمموع األصول املتداولة 3131كانون األول/ديسمرب  13ويف  - 33

ر، لتبلااف نساابة التااداول مليااون دوال 31771دوالر، مقارنااًة اجمااوع اخلصااوين املتداولااة البااالف 
وزي النسبة ال  تقيس قدرة املنظمة على الوفاء بالتزاماهتاا املتداولاة  وتعازى الزياادة عان       271
( حىل االطفاااض الكاابري يف احلسااابات املسااتحقة الاادفع )الاا  ت تعوياااها      371) 3133 عاااين

ىل مناو املخزوناات   جزئيا فحسب باالطفاض يف النقدية ومكاف ات النقدياة واالساتثمارات(، وح  
 واملسامهات املستحقة القبض  وترد ز   اال ازات بالتفصيل .دنا    

 
 األرصدة النقدية وحافظة االستثمار  

شاااهدت األرصااادة النقدياااة لصاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان )النقدياااة احلاضااارة      - 31
، 3133ع عااين  حالاة مان االساتقرار باملقارناة ما      3131واملوجودة يف املصارق( يف هناية عااين  

مليون دوالر  وقد شهدت السيولة يف استثمارات الصاندوق حتاوال    3373حيث بلف جمموعها 
شاهرا، والا  شاكلا     33.شاهر و   1حنو االستثمارات القصرية األجل ال  تتراو  مدهتا باني  
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يف املائااااة يف  3575)مقاباااال  3131يف املائااااة ماااان حافظااااة املنظمااااة يف هنايااااة عاااااين   2773
وذلك على حساب صكوك املكاف ات النقدية الا  تساتحق خاالل ثالثاة .شاهر       (،3133 عاين
 (   3133يف املائة يف عاين  1175يف املائة )مقابل  3173 .قل، وال  شكلا .و
مقاادار   اطفاااا قيمااة صااكوك مكاف ااات النقديااة واالسااتثمارات يف الصااندوق اااا     - 32

حىل  3133ون دوالر يف عاااااين ملياااا 91571يف املائااااة( ماااان  3777مليااااون دوالر ) 31172
  ويعزى ذلك يف املقااين األول حىل تساوية، .جرياا    3131مليون دوالر يف هناية عاين  72572

يف وقا .نساب مان املعتااد، حلالاة الرصايد املشاترك باني الصاناديق ماع برناام  األمام املتحادة             
مليااون  33377مقارنااة ابلااف   3131مليااون دوالر يف عاااين   3372اإلمنااائي يف هنايااة العاااين )  

 (   3133دوالر يف عاين 
يف املائااااة يف   3يف املائااااة مقاباااال    171، اطفاااااا احلصاااايلة حىل   3131ويف عاااااين  - 35
.شااهر، .ي  3177، بلااف متوساال طااول ماادة االسااتحقاق 3131، ويف هنايااة عاااين 3133 عاااين

كياز    ويستثمر الصندوق يف الصاكوك املالياة العالياة اجلاودة ماع التر     3133.كثر قليال من عاين 
يف املائااة ماان  1172كااان  3131الشااديد علااى اجلاادارة االئتمانيااة ملصاادريها؛ ويف هنايااة عاااين  

)ساندات و.وراق   AAAالقيمة اإلعالياة للصاكوك املالياة مربوطاا علاى .وراق مالياة مان الف اة         
  ارية و.وراق دين خمصومة تبلف مدة استحقاقها ثالثة .شهر .و .كثر(   

م املتحدة اإلمنائي بردارة خزيناة الصاندوق و.نشاطته االساتثمارية     وياطلع برنام  األم - 31
 اوجب اتفاق ملستوى اخلدمة   

 
 املخزونات  

زادت القيمااااة اإلعاليااااة ملخزونااااات الصااااندوق زيااااادة كاااابرية، حذ ارتفعااااا ماااان      - 37
  3131ملياااون دوالر يف هناياااة عااااين   2171حىل  3133ملياااون دوالر يف هناياااة عااااين   1577

يف املائاااة(، مااان سااالع الصاااحة اإلجنابياااة    9373اناااب األكااارب مااان املخزوناااات ) ويتاااألف اجل
لاادى البااائعني بشااكل مؤقااا، .و املوجااودة يف املخااازن امليدانيااة .و يف طريقهااا حىل       احملفوظااة
 النهائية    وجهتها
، حياث ارتفعاا   3133وقد شهدت األرصدة امليدانية .كرب قدر من الزيادة من  عااين   - 31

ماليااني دوالر، بااالتوازي مااع زيااادة يف عاادد املكاتااب  31ماليااني دوالر حىل  177قيمتااها ماان 
  3131 مكتباا يف عاااين  31حىل  3133مكتباا يف عاااين   37امليدانياة الا  حتفااة هباا الساالع مان     

ويعزى ز ا النمو يف املقااين األول حىل الزياادة يف .نشاطة صاندوق الساكان يف اجملااالت املتعلقاة        
نية  وشهدت .ياا املخزوناات قياد الوصاول ا ازاا تصااعديا، بزياادة       شاالت الطوارل اإلنسا
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ملياون دوالر   1171حىل  3133ملياون دوالر يف عااين    3971ماليني دوالر، مان   271قدرزا 
، األماار الاا ي يعاازى يف املقاااين األول حىل النمااو املسااتمر يف شااراء ساالع الصااحة  3131يف عاااين 

 يز .من سلع الصحة اإلجنابية   اإلجنابية من .جل الربنام  العاملي لتعز
ويف ضوء األمهية املتزايدة لشراء وتوزيع سلع الصاحة اإلجنابياة، اوا  الصاندوق عاددا       - 39

من املبادرات الرامية حىل تعزيز القدرة على التعامل مع املخزونات وتتبعها واإلبالغ عناها، مان   
 .جل دعم عملياته امليدانية على حنو فعال   

 
 املنشات واملعدات واألصول غري املاديةاملمتلكات و  

ملياااون دوالر  1371اساااتقرت قيماااة املمتلكاااات واملنشاااات واملعااادات عناااد مبلاااف     - 11
(، دون وجود تباينات كبرية باني ف اات األصاول     3133مليون دوالر يف عاين  1372 )مقابل

ين اململوكااة مليااون دوالر، وقيمااة املبااا  3371وبلغااا قيمااة املركبااات املسااتخدمة يف املياادان   
 ماليني دوالر    179للصندوق يف امليدان ما جمموعه 

، بلغا تكلفة بناود املمتلكاات واملنشاات واملعادات الا  ظلاا       3131ويف هناية عاين  - 13
مليااون  3172مليااون دوالر )مقاباال  3172مسااتخدمة رغاام اسااتهالكها بالكاماال مااا مقاادار   

دوق استعراضااا شااامال للعماار النااافع  ، .جاارى الصاان3131(  ويف عاااين 3133دوالر يف عاااين 
للممتلكات واملنشات واملعدات، اختلف ف اهتا يف الوقا احلايل، وقرر حتاديثها تادرجييا، بادءا    

 ، استنادا حىل التقديرات اجلديدة   3132من كانون الثاين/يناير 
مليااون  173مااا جمموعااه  3131وبلغااا قيمااة األصااول غااري املاديااة حااىت هنايااة عاااين     - 13
ر؛ وزااي تتعلااق بالرباجميااات التجاريااة واملعاادة داخليااا اململوكااة لصااندوق األماام املتحاادة     دوال

 للسكان 
 

 حسابات مستحقة القبض وحسابات مستحقة الدفع  
 3131ملياااون دوالر يف هناياااة عااااين   31575بلغاااا املساااامهات املساااتحقة القااابض   - 11
ثاال املسااامهات املخصصااة   (  ومت3133ماليااني دوالر عاان عاااين    31775بزيااادة قاادرزا   ).ي

، كاان جازء   3131يف املائاة مان جمماوع املساامهات  ويف هناياة عااين        9171املستحقة القابض  
مليااون دوالر( يتعلااق بأقساااط نتجااا عاان   37273كاابري ماان املسااامهات املسااتحقة القاابض ) 

 ة   اتفاقات التمويل املشترك املتعددة السنوات، ال  ستصبل مستحقة الدفع يف الفترات املقبل
تازال معادالت حتصايل االشاتراكات مرتفعاة       ورغم زيادة املبالف املساتحقة القابض، ال   - 12

قيمتااه  ، كااان لاادى صااندوق األماام املتحاادة للسااكان مااا    3131للغايااة؛ وشلااول هنايااة عاااين   
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شاهرا، وقااين    33مليون دوالر فقل من املسامهات املستحقة القبض بعد مادة تزياد علاى     371
مليااون دوالر فقاال ماان املسااامهات املسااتحقة القاابض   173سااه بشااطب الصااندوق يف العاااين نف

 (   3133)مقابل القيمة نفسها يف عاين 
، مااان 3131واطفااااا احلساااابات املساااتحقة الااادفع بشاااكل كااابري خاااالل عااااين       - 15

مليااون دوالر؛ األماار الاا ي يعاازى حىل اطفاااض كاابري يف      31175مليااون دوالر حىل  35373
  األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، واطفااض  الرصيد املشترك بني برنام

األموال ال  حيتفة هبا الصندوق باسم زي ات .خرى يف منظومة األمم املتحدة بوصفه الوكيال  
 اإلداري للربام  املشتركة   

 
 استحقاقات املوظفني  

قات املااااوظفني متااااا اسااااتعادة الرصاااايد االفتتاااااحي لاللتزامااااات املتعلقااااة باسااااتحقا   - 11
مليون دوالر، وذلك نتيجة لبيانات ححصاائية مغلوطاة قادما     31وزيادته اقدار  3131 لعاين

من متقاعدي الصندوق، كان قد ت اإلبالغ عناهم مان    311حىل اخلرباء االكتواريني وتتعلق با 
 قبال علااى سابيل اخلطااأ باعتباارزم ماان متقاعادي برنااام  األمام املتحاادة اإلمناائي  ومااع ذلااك،      

ملياون   35971حىل  3131اطفاا االلتزامات املتعلقاة باساتحقاقات املاوظفني يف هناياة عااين      
، ويعااازى ذلاااك .ساساااا حىل مكاساااب   3133ملياااون دوالر يف عااااين   37171دوالر مقابااال 
مليون دوالر من االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة؛      17اكتوارية قدرزا 

صاام الا ي يطبقاه اخلارباء االكتواريااون عناد حسااب التزاماات التااأمني       حياث ارتفاع معادل اخل   
    3131يف املائة يف عاين  5713حىل  3133يف املائة يف عاين  2الصحي بعد انتهاء اخلدمة من 

واطفااض اجلاازء غااري املمااول ماان االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني اطفاضااا    - 17
ملياااون دوالر يف هناياااة  31373حىل  3133اياااة عااااين ملياااون دوالر يف هن 31779كااابريا مااان 

، األماار الاا ي يعاازى .ساسااا حىل تنقاايل معاادل اخلصاام وحىل متوياال حضااايف قاادر        3131 عاااين
مليااون دوالر قاادين خااالل العاااين  وقااد وضااعا خطااة متوياال مخاسااية لسااد الثغاارة يف         3371

    3131التمويل، تامنا تطبيق رسوين حضافية على .ساس املرتب اعتبارا من عاين 
، قاد برنام  األمم املتحدة اإلمنائي عملية شراء بالنياباة عان عادد مان     3131ويف عاين  - 11

وكاالت األمم املتحادة للبحاث عان ماديرين خاارجيني للصاناديق مان .جال اساتثمار األماوال           
املودعااة لتغطيااة االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني  وماان املقاارر .ن تكتماال عمليااة        

الااا ين ساااتتا  هلااام فرصاااة االساااتثمار يف جمااااالت   -ل حىل املاااديرين اجلااادد للصاااناديقاالنتقاااا
    3132شلول شهر حزيران/يونيه  -استثمارية .كثر تنوعا وذات رشية .على 
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 .رصدة الصناديق واالحتياطيات  
يشمل رصيد املوارد غري املخصصاة ف اتني مهاا: .رصادة الصاناديق غاري  اددة الغارض          - 19

 لصناديق  ددة الغرض   و.رصدة ا
( مليااون 1371، بلااف العجااز يف الصااناديق غااري  ااددة الغاارض )3131ويف هنايااة عاااين  - 21

( مليون دوالر و ثل اجلازء غاري املماول    31373دوالر، وزو مبلف يتألف من عجزإ تبلف قيمته )
لصااندوق مليااون دوالر  ثاال رصاايد ا 2171ماان االلتزامااات املتعلقااة باااملوظفني، ومبلاافإ قاادر   

املتا  للربجمة على .ساس املعايري احملاسبية الدولية  وقد توفر من رصيد الصندوق املتاا  للربجماة   
    3132ماليني دوالر إلعادة الربجمة يف عاين  173مبلف وقدر  

ملياون دوالر  ومان    2171، بلف رصيد الصناديق  ددة الغرض 3131ويف هناية عاين  - 23
مالياني دوالر، متأتياة مان الفاوائض التراكمياة لرساوين        573مقادار    ز ا املبلف متاا تنحياة ماا   

مناولاااة املشاااتريات عااان املصاااروفات، مااان .جااال تيساااري التخطااايل ملاااوارد خااادمات الشاااراء  
ماليااني دوالر ماان   571وباإلضااافة حىل ذلااك، ت االحتفاااظ يف صااندوق خااال ابلااف قاادر       

املرصاودة يف امليزانياة كاي تغطاي االحتياجاات      التكاليف املستردة املتراكمة ال  تتجااوز املباالف   
من القدرات املرتبطة يف املستقبل بتنفي  املشااريع واألنشاطة الربناجمياة  وخصا، مبلاف حضاايف       

 مليون دوالر لصندوق األوقاق اخلاصة    1771قدر  
ملياون دوالر    17171، بلف رصيد صاندوق املاوارد املخصصاة    3131ويف هناية عاين  - 23

ملبلف، متثل مسامهات اجلهات املاحناة يف .نشاطة املشااركة يف التمويال الا  سيااطلع       ومن ز ا ا
 مليون دوالر  15579هبا الصندوق يف السنوات املقبلة ما مقدار  

 
 اخلالصة  

وزااو يف مركااز مااايل قااوي، ويف وضااع  3131اختااتم صااندوق السااكان الساانة املاليااة  - 21
 و فعال يف املستقبل اليته على حنجي د  كنه من االضطالع بو
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 الفصل اخلامس
   3131كانون األول/ديسمرب  13البيانات املالية للسنة املنتهية يف   
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 ).(3131كانون األول/ديسمرب  13بيان املركز املايل يف  - .وال 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 املرجع 

 كـــــانون األول/ ١٣يف 
 ٣١٣١ ديسمرب

ــمرب   ١٣يف  ــانون األول/ديسـ كـ
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣

       األصول    

       األصول املتداولة

 339 111 339 333   1املالحظااة  النقدية ومكاف ات النقدية

 115 311 191 111   2املالحظااة  االستثمارات ال  تستحق خالل سنة واحدة

 721 15 559 21   5املالحظااة  املخزونات

 317 31   1املالحظااة  املسامهات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 511 337 911 331   1املالحظااة  املسامهات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 111 37 715 32   1املالحظااة  املبالف املدفوعة مقدًما واألصول املتداولة األخرى

 195 31 321 35   7الحظااة امل حسابات صندوق التشغيل

771  اجملموع   375  133  117  

    األصول غري املتداولة

 121 133 115 311   2املالحظااة  االستثمارات ال  تستحق بعد سنة

 371 51 531 73   1املالحظااة  املسامهات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 – 33   1املالحظااة  .صول غري متداولة .خرى

 235 13 123 13   1املالحظااة  املمتلكات واملنشات واملعدات

 – 317   9املالحظااة  األصول غري املادية

117  اجملموع   317  191  129  

3  جمموع األصول   311  213  3  312  151  

    اخلصوين

    اخلصوين املتداولة

 337 353 212 311   31املالحظااة  احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات

 135 31 227 13   33املالحظااة  استحقاقات املوظفني

 191 33 119 3   31املالحظااة  خصوين متداولة وحيرادات مؤجلة .خرى
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 املرجع 
 كـــــانون األول/ ١٣يف 

 ٣١٣١ ديسمرب
ــمرب   ١٣يف  ــانون األول/ديسـ كـ

 )معاد بياهنا( ٣١٣٣
317  اجملموع       111  393  933  

    اخلصوين غري املتداولة

 955 322 112 337   33املالحظااة  استحقاقات املوظفني

 113 1 112 5   31املالحظااة  خرىخصوين غري متداولة وحيرادات مؤجلة .

311  اجملموع   711  353  311  

213  جمموع اخلصوين   111  521  311  

759  صايف األصول   192  113  221  

    االحتياطيات و.رصدة الصناديق

    االحتياطيات

 312 17 111 93   32املالحظااة  االحتياطي التشغيلي

 311 1 111 5   32املالحظااة  احتياطي اإليواء امليداين

91  جمموع االحتياطيات     111  91  112  

    .رصدة الصناديق

 155 21 557 21   32املالحظااة  .رصدة صناديق غري خمصصة  ددة األغراض

    .رصدة صناديق غري خمصصة وخمصصة غري  ددة األغراض  

 (323 75) (111 13)   32املالحظااة   موارد غري خمصصة  

 111 111 977 175 اجلدول باء موارد خمصصة 

113  جمموع .رصدة الصناديق   712  511  322  

759  جمموع االحتياطيات و.رصدة الصناديق   192  113  221  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. من البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(3131كانون األول/ديسمرب  13 بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف -ا ثاني 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١ املرجع 
        اإليرادات من املسامهات     

 299 217 999 259 اجلدول .لف املسامهات غري املخصصة

 (391 1) (913 3)   ة  : املبالف احملولة حىل اإليرادات األخرى لرد الرسوين الاريبيخمصوما منها 

257   35املالحظااة  اجملموع الفرعي   111  212  311  

 295 531 135 277   35املالحظااة  املسامهات املخصصة

 (173 7) (171 1)   : املبالف املردودة حىل اجلهات املاحنة  خمصوما منها 

271   اجملموع الفرعي   127  511  332  

937   35ملالحظااة ا جمموع اإليرادات من املسامهات   735  917  111  

 913 51 153 29   31املالحظااة  اإليرادات األخرى

971   جمموع اإليرادات   717  911  313  

     املصروفات

 312 311 131 351   31املالحظااة  تكاليف املوظفني

 532 337 352 312   31املالحظااة  الصحة اإلجنابية والسلع األخرى ذات الصلة بالربنام 

 351 71 211 91   31املالحظااة  تنمية النظراء وتدريبهم

 133 319 399 351   31املالحظااة  اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 153 311 115 353   31املالحظااة  اخلدمات التعاقدية واخلدمات املهنية

 291 712   31املالحظااة  تكاليف التمويل

 151 71 351 15   31املالحظااة  السفر

 721 7 573 1   31 و 9 و 1املالحظات  االستهالك واإلزالك

 – 2   31املالحظااة  اضمحالل القيمة

 217 5 521 5   31املالحظااة  املصروفات األخرى

931  جمموع املصروفات   121  113  333  

11 البيانان الثالث والرابع الفائض للسنة   237  357  121  

 
  ء ال يتجز. من البيانات املاليةاملالحظات املرافقة جز ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(3131كانون األول/ديسمرب  13بيان التغريات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  -ا ثالث 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 املرجع 

ــدة  أرصــــــــــــ
 االحتياطيات الصناديق

جممــوص صــايف 
 األصول

213     3133كانون الثاين/يناير  3تاحي املعدل يف الرصيد االفت       572  95  712  531  371  

       3133احلركة يف .رصدة الصناديق واالحتياطيات يف عاين 

 – (511 1) 511 1  املبالف احملولة من االحتياطي التشغيلي وحليه

 (925 31) – (925 31)  االستحقاقات املتعلقة باملوظفني

     رد صندوق السكانالتحويالت بني موا

 – 312 3 (312 3)  احتياطي اإليواء امليداين

 75 – 75  تسويات .خرى

 121 357 (312) 372 357 البيان الثاين الفائض/)العجز( يف الفترة  

315   جمموع احلركة خالل الفترة   571  (3  211 ) 311  371  

511 يان األولالب )معاد بيانه( 3133كانون األول/ديسمرب  13الرصيد يف    322  91  112  113  221  

       3131احلركة يف .رصدة الصناديق واالحتياطيات يف عاين 

 – 251 2 (251 2)   32املالحظااة  التحويالت من االحتياطي التشغيلي وحليه

 539 12 – 539 12   32املالحظااة  االستحقاقات املتعلقة باملوظفني

     التحويالت بني موارد صندوق السكان

 – 353 3 (353 3)   32املالحظااة  احتياطي اإليواء امليداين

 237 11 (353 3) 179 15 ، البيان الثاين  32املالحظة  الفائض/)العجز( يف الفترة  

92   جمموع احلركة خالل الفترة   591  1  151  97  921  

113 البيان األول   3131كانون األول/ديسمرب  13الرصيد يف    712  91  111  759  192  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. من البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(3131كانون األول/ديسمرب  13بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -ا رابع 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١ املرجع 
    فقات النقدية من األنشطة التشغيليةالتد    

 121 357 237 11 البيان الثاين الفائض يف الفترة

 (571) (351)  )مكاسب( االحتفاظ بالنقدية .و مكاف ات النقدية بعمالت .جنبية  

 721 7 573 1   31 و 9 و 1املالحظات  االستهالك واإلزالك

 – 1  اضمحالل القيمة وشطب األصول الثابتة

 313 3 192   31املالحظااة    سائر/)املكاسب( الناعة عن التصرق يف املمتلكات واملنشات واملعداتخلا

 (111 7) (591 1)   31املالحظااة  حيرادات االستثمار

 7 (113)   7 و 1املالحظتان  )النقصان(/الزيادة يف االعتمادات املرصودة للحسابات املشكوك يف حتصيلها  

 (932 39) (131 31)   5املالحظااة  يف املخزونات   )الزيادة(/النقصان

 (119 15) (537 317)   1املالحظااة  )الزيادة(/النقصان يف املسامهات املستحقة القبض  

 (117 2) (253 3)   7املالحظااة  )الزيادة(/النقصان يف السلف املقدمة من صندوق التشغيل  

 (931 1) 971 3  ا واألصول األخرى  النقصان/)الزيادة( يف املبالف املدفوعة مقدًم

 319 317 (751 337)   31املالحظااة  )النقصان(/الزيادة يف احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات  

 333 25 (919 31)   33املالحظااة  )النقصان(/الزيادة يف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني  

 191 31 (221 31)   31املالحظااة  إليرادات املؤجلة  )النقصان(/الزيادة يف اخلصوين األخرى وا

 (925 31) 539 12 البيان الثالث املكاسب/)اخلسائر( االكتوارية  

 75 – البيان الثالث الزيادة/)النقصان( يف .رصدة الصناديق واالحتياطيات  

359)   صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   313 ) 312  512  

    لنقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات ا

عمليااااات الشراء/التسااااويات للممتلكااااات واملنشااااات واملعاااادات واألصااااول 
 (111 9) (733 9)   9 و 1املالحظتان  املادية   غري

 352 322  عائدات بيع املمتلكات واملنشات واملعدات

 (133 531) (513 215)   2املالحظااة  شراء االستثمارات

 113 519 731 113   2املالحظااة  ماراتاستحقاق االستث

 519 35 375 31   31 و 1 و 2املالحظات  الفوائد احملصلة

99)   صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   179 ) 3  332  

 – –  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
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 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١ املرجع 
 – –   صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

351)   النقصان(/الزيادة يف رصيد النقدية ومكاف ات النقدية  صايف )   311 ) 311  771  

 771 393 339 111   1املالحظااة  النقدية ومكاف ات النقدية يف بداية الفترة

 571 351  مكاسب االحتفاظ بالنقدية .و مكاف ات النقدية بعمالت .جنبية

333   1الحظااة امل النقدية ومكاف ات النقدية يف هناية الفترة   339  111  339  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. من البيانات املالية ).( 

 
  “الطريقة غري املباشرة”يعرض بيان التدفقات النقدية باستخداين  
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
ولفتارة   3131نون األول/ديسامرب  كاا  13بيان املقارنة باني امليزانياة واملباالف الفعلياة للسانة املنتهياة يف        -ا خامس 

 ).(3131-3133السنتني 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 الفرق/رصيد املوارد استخدام امليزانية امليزانية النهائية امليزانية األصلية بند امليزانية

       3131السنة      

     األنشطة اإلمنائية

 357 121 37 597 37 577 37 فعالية التنمية

 957 31 721 153 711 111 711 173 الربام 

     األنشطة اإلدارية

 131 7 371 331 191 331 331 331 التكاليف املتكررة

 777 311 3 115 1 131 1 التكاليف غري املتكررة

533   3131اجملموع لعاين    531  537  251  293  127  35  133  

       3133/3131فترة السنتني 

     يةاألنشطة اإلمنائ

 233 712 51 321 52 113 52 فعالية التنمية

 333 29 511 112 122 711 311 111 الربام 

     األنشطة اإلدارية

 511 32 111 331 133 311 521 313 التكاليف املتكررة

 521 3 113 2 235 7 331 7 التكاليف غري املتكررة

971   3131-3133اجملموع لفترة السنتني    353  3  135  111  959  313  11  152  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. من البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 مالحظات على البيانات املالية  

 
   3املالحظااة   
 بيان املهمة و.زداق املنظمة ومعلوماتن عن الكيان املعد لإلبالغ املايل  

 
 بيان املهمة  

املتحاادة للسااكان زااو وكالااة األماام املتحاادة الرائاادة الاا  تعماال علااى   صااندوق األماام  
توسيع نطاق اإلمكانياات املتاحاة للمار.ة والشاباب لكاي حيياوا حيااة جنساية وحجنابياة ساليمة            
وزو يدعم البلدان يف تعزيز حقاوق اإلنساان ومحايتاها، واساتخداين بياناهتاا الساكانية يف حعاداد        

ا فياه، وكال   فقر وكفالاة .ن يكاون كال محال مرغوبا     احلد من ال السياسات والربام  الرامية حىل
 والدة آمنة، وكل شاب وشابة متمتعا بكامل حمكاناته 

 
 .زداق املنظمة  

يعماال صااندوق السااكان علااى تعزيااز احلااق يف الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة ماان خااالل    
فياة )حتساني صاحة    تعجيل وترية التقدين حنو حتقياق اهلادق اخلاامس مان األزاداق اإلمنائياة ل ل      

األين(، مااع حعطاااء األولويااة إلحااراز تقااد ين يف غااايتني رئيساايتني ماان غايااات األزااداق اإلمنائيااة    
ل لفية مهاا: احلاد مان وفياات األمهاات وتاوفري خادمات الصاحة اجلنساية واإلجنابياة للجمياع،            

فيهااا خاادمات التنظاايم الطااوعي ل ساارة  وماان خااالل التركيااز علااى زاا ا اجملااال يهاادق        اااا
لصندوق حىل حتسني حيااة الساكان الا ين ال حيصالون علاى خادمات كافياة، ال سايما النسااء          ا

ا  ويسترشد الصندوق يف عمله ااا لدياه مان خاربة     بلد 351زقون والشباب يف .كثر من واملرا
يف جماالت ديناميات السكان وحقاوق اإلنساان واملسااواة باني اجلنساني، وتوج اه االحتياجااُت        

طته  وياطلع الصندوق بدور  ف از للعمال والادعوة وحقاماة الشاراكات ماع       القطرية مسار .نش
قطاااع اخلااال ماان احلكومااات والوكاااالت األخاارى التابعااة ل ماام املتحاادة واجملتمااع املاادين وال 

ا يف حياة الباليني من الناس، وال سيما مان زام يف .ماس احلاجاة حىل خدماتاه       .جل التأثري حجياب
صندوق البلدان على استخداين البيانات السكانية الساتباق حتاديات   وحضافة حىل ذلك، يساعد ال

الغااد ماان خااالل تااوفري .دوات متكينيااة تتمثاال يف التوجيااه الااتق  واملشااورة املتعلقااة بالسياسااات 
 السياسية الالزمة إلجناز .عماله والتدريب والدعم، ويدعو حىل حشد املوارد واإلرادة 
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بااادل برنااام  عماال املااؤمتر الاادويل للسااكان ويسترشااد صااندوق السااكان بأزااداق وم 
( واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفي  ذلك الربنام ، كما يعمل على التاروي   3992والتنمية )

هلااا  ويلتاازين الصااندوق، علااى وجااه اخلصااول، بتعزيااز الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة واحلقااوق      
بتشجيع استقاللية النساء والفتياات  مسؤولية الرجال، و اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني وتفعيل

ومتكينهن يف كل مكان  ويتمتع عيع األزواج واألفاراد بااحلق يف .ن يقارروا شرياة ومساؤولية      
ا احلاق  فاصلة بني كل طفال وآخار، وهلام .ياا    عدد األطفال ال ين يرغبون يف حجناهبم والفترة ال

ندوق .ن محاياة زا   احلقاوق    يف احلصول على املعلومات والوسائل الالزمة ل لك  ويارى الصا  
غاياااتن تشااك ل يف حااد ذاهتااا  وتشااجيعها وتعزيااز رفااا  املاارازقني والشااباب، وداصااة الفتيااات،

 األزداق اإلمنائية ا من .زداف
ا .ن حتقياق تلاك األزاداق سيساهم يف حتساني نوعياة       ويعتقد الصندوق اعتقادا راساخ  

املقبلااة  يااة املسااتدامة ل جيااال احلاليااة وا زااو حتقيااق التنمياااة وحجناااز زاادق متفااق عليااه عاملياااحل
ا ال يتجاز. مان عياع اجلهاود املب ولاة لتحقياق التنمياة االجتماعياة         وتشك ل ز   األزداق جازء 

واالقتصاادية علاى حناو مطارد ومساتداين، ااا يلا  االحتياجاات البشارية ويكفال الرفاا  وحيمااي            
باأن عياع حقاوق اإلنساان حقاوق      املوارد الطبيعية ال  زي .ساس كل حياة  ويقار  الصاندوق   

 فولة لكل الناس يف عيع احلاالت عاملية مترابطة ومتشابكة ال تتجز.، وزي مك
وياادعم الصااندوق اجلهااود الراميااة حىل كفالااة وجااود األماام املتحاادة يف املياادان بشااكل   

متجانس ومنس ق، بقياادة منس اق مقايم ذي والياة معاز زة ضامن نظااين منس اقني مقايمني يرتكاز           
املشاركة ويتسم برو  الزمالة  ويقوين الصندوق بادور نشال ورائاد يف العملياة املشاتركة       على

دة مان  بني الوكاالت ال  هتدق حىل تيسري ححراز تقادين يف حتقياق .زاداق حصاال  األمام املتحا      
 .جل تعميق األثر اإلمنائي 

ة النمااو ويواصاال الصااندوق املساااعدة يف تعب ااة املااوارد الاا  تقاادمها البلاادان املتقدماا       
ا لاللتزامات الا  قطعتاها عياع البلادان علاى نفساها يف حطاار        البلدان النامية على السواء، وفقو

دان حتقياق .زاداق   برنام  عمل املاؤمتر الادويل للساكان والتنمياة ومفادزاا .ن تكفال تلاك البلا        
 املؤمتر الدويل 

ق اإلمنائيااة ا حذا ُ.ريااد حتقيااق األزاادا .زااداق برنااام  العماال .ماار حيااوي .يااا  وبلااوغ  
ا مع برنام  عمل املاؤمتر، هلاا غاياة شااملة تتمث ال      األزداق الثمانية املتماشية متامل لفية  فتلك 

  وُيسهم الصندوق دربتاه اخلاصاة   3135يف خفض معدل الفقر املدقع حىل النصف شلول عاين 
 ول علاى نطااق   يف جماالت الصحة اإلجنابية وقااايا الساكان والتنمياة، يف اجلهاد التعااوين املبا      

العامل من .جل حتقيق األزاداق اإلمنائياة ل لفياة  ويؤي اد الصاندوق، الا ي يعمال يف شاراكات         
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ا لتحقياق األزاداق اإلمنائياة    مراعية لالعتبارات اجلنسانية سعيمتعددة، وضع سياسات وبرام  
  لفية  وتكي ف ز   الشراكات وفقا للظروق الوطنية واحمللية ل
 

 فالكيان املبلِّ  
حن صاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان زي اااة فرعياااة تابعاااة للجمعياااة العاماااة  ويتلقاااى   

الصندوق توجيهات بشأن السياسة العامة من اجلمعياة ومان اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي       
ويقد ين الصندوق تقارير  عن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية حىل جملس حدارتاه، وزاو اجمللاس    

األماام  نااام  األماام املتحاادة اإلمنااائي وصااندوق األماام املتحاادة للسااكان ومكتااب   التنفياا ي لرب
 املتحدة خلدمات املشاريع 

مكتبااا حقليميااا ودون  351 نيويااورك، ولااه .كثاار ماان ويقااع مقاار صااندوق السااكان يف 
 كتب اتصال يف عيع .حناء العامل ا ومحقليمي وقطري

 
   3املالحظااة   
 بيان األرقاين املقارنة للسنوات السابقة السياسات احملاسبية وحعادة  
 موجز .زم السياسات احملاسبية ).( 

 اسبية اهلامة الواردة يف ما يلي تطبق البيانات املالية السياسات احمل 
 العرق احملاس  ‘3’ 

ا للانظم  حملاسابة علاى .سااس االساتحقاق، وفقا     ا حىل اعدت ز   البيانات املالية اساتناد . 
 احملاسبية الدولية للقطاع العاين يف صندوق األمم املتحدة للسكان واملعايري والقواعد املالية 

 
 الفترة املالية ‘3’ 

 كاااانون األول/ 13يف  الفتااارة املشااامولة هبااا   البياناااات املالياااة زاااي السااانة املنتهياااة     
  3131 ديسمرب

 
 وحدة احلساب ‘1’ 

الواليات املتحادة  وعناد   وحدة احلساب املستخدمة يف ز   البيانات املالية زي دوالر  
ا تنادحجراء املعامالت بعمالت مغاايرة، حيساب املبلاف املعاادل بادوالرات الوالياات املتحادة اسا        

 حىل سعر الصرق املعمول به يف األمم املتحدة   
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وقااد جاارى تقريااب املبااالف املعروضااة يف البيانااات واجلااداول حىل .قاارب .لااف دوالر،      
.قاارب مليااون دوالر .و .لااف دوالر علااى النحااو املباايَّن       يف املالحظااات فقااد ُقر بااا حىل   .مااا
 ون اجملاميع دقيقة بسبب التقريب تك ال وقد
 

 قدية ومكاف ات النقديةالن ‘2’ 
تشاامل النقديااة ومكاف اااُت النقديااة النقديااة  احلاضاارة واالسااتثماراتو العاليااة الساايولة       

ويلها بساهولة حىل مباالف نقدياة معروفاة     املتداَولة يف .سواق املال والاقصرية األجل، ال   كن حت
وتعترب خماطر تعر ضها للتغي ر يف القيمة خمااطر طفيفاة  وتاام الصاكوك املالياة املصان فة بوصافها        

ة .شاهر .و .قال مان تااريخ     مكاف ات للنقدية .ي اساتثمارات حياني تااريخ اساتحقاقها بعاد ثالثا      
 حيازهتا 

 
 األصول املالية  ‘5’ 

املالية الا  حياني اساتحقاقها يف غااون سانة واحادة مان تااريخ          ُتصن ف عيع األصول 
اإلبالغ يف ف ة األصول املتداولة  وُتصن ف األصول املالية ال  حيني استحقاقها بعد سنة واحادة  

 غ يف ف ة األصول غري املتداولة .و .كثر من تاريخ اإلبال
ا ملاا زاو   الواليات املتحدة وفق ىل دوالراتوحتو ل األصول املالية املقي مة بعملة .جنبية ح 

سااائد ماان .سااعار الصاارق الرمسيااة املعمااول هبااا يف األماام املتحاادة يف تاااريخ اإلبااالغ، علااى .ن  
 .و العجز يف بيان األداء املايل يعترق باألربا  واخلسائر ضمن الفائض 

ادلاة بفاائض   ويصن ف الصندوق األصول املالية يف الف ات التالية: األصاول املقي ماة بالقيماة الع    
.و عجااز؛ والقااروض واحلسااابات املسااتحقة القاابض؛ واألصااول احملااتفة هبااا حااىت .جاال اسااتحقاقها؛    
واألصول املالية املتاحة للبيع  ويعتمد التصانيُف علاى الغارض مان اقتنااء األدوات املالياة، وزاو يتحادد         

ي م عياع األصاول املالياة عناد     عند اإلقرار األول باألداة املالية وُيعاد تقييماه يف كال تااريخ حباالغ  وتقا     
اإلقرار األول هبا بالقيماة العادلاة  ويقار  صاندوق الساكان باالقروض واملباالف املساتحقة القابض حقارارا           

قار  هباا عيعاا حقارارا .ولياا يف تااريخ التاداول، وزاو         .وليا يف تاريخ نشأهتا  .ما باقي األصاول املالياة، فيُ  
 يف احلكم التعاقدي املتعلق باألداة املالية التاريخ ال ي يصبل فيه الصندوق طرفا 
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 األصول املالية التصنيف وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاص العام

 االستثمارات األصول احملتفة هبا حىت تاريخ االستحقاق  
 كااااانون األول/ 13ال ياااارد .ي منااااها يف  -االسااااتثمارات  األصول املتاحة للبيع

   3133انون األول/ديسمرب ك 13و  3131ديسمرب 
النقديااة ومكاف ااات النقديااة، واملسااامهات املسااتحقة القاابض،   القروض واحلسابات املستحقة القبض

والسلف املقد مة من صندوق التشغيل، واحلساابات األخارى   
 املستحقة القبض

 كاااانون األول/ 13 املشاااتقات املالياااة، ال يااارد .ي مناااها يف   األصول املقي مة بالقيمة العادلة بفائض .و عجز
   3133كانون األول/ديسمرب  13و  3131ديسمرب 

  
 األصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق  

االسااتثمارات احملااتفة هبااا حااىت تاااريخ االسااتحقاق زااي .صااول ماليااة غااري مشااتقة           
الحتفااظ  مدفوعات ثابتة .و  كن حتديدزا وذات تواريخ استحقاق ثابتة، يعتازين الكياان ا   ذات

ا هبا .واًل بالقيمة العادلاة ماااف   هبا حىت حلول .جل استحقاقها وله القدرة على ذلك  وُيعترق
ا بالتكلفااة بعااد اإلزااالك احملسااوبة بطريقااة سااعر  اليف املعااامالت، ويعتاارق هبااا الحقااحليهااا تكاا

فة حملات ، صن ف الصندوق حافظة استثماراته يف ف ة األصاول ا 3131الفائدة الساري  ويف عاين 
 هبا حىت تاريخ االستحقاق 

 
 األصول املالية املتاحة للبيع  

متث ل األصول املالية املتاحة للبيع .صواًل مالياة مدرجاة يف زا   الف اة .و غاري مصان فة يف        
كاااليف املعااامالت ا حليهااا تصااول .واًل بالقيمااة العادلااة مااااف.ي ف ااة .خاارى  وتسااج ل زاا   األ

دلة على .ن يعترق باأي .رباا  .و خساائر مترتباة عليهاا مباشارة       ا بالقيمة العاويبلف عنها الحق
يف صايف األصول/حقوق امللكية  وحتتسب الفائدة على األصول املالية املتاحة للبياع باساتخداين   
طريقاة سااعر الفائاادة الساااري  وعناد حلغاااء األصااول املاليااة املتاحاة للبيااع، يعاااد تصاانيف الااربل    

ول/حقوق امللكية شيث يعترق به كفاائض .و عجاز يف بياان    العجز املتراكم يف صايف األص .و
ا حىل األساعار الساوقية الاواردة مان     ة للقيااس الحقا  األداء املايل  وتستند القيم العادلة املساتخدم 

، مل يكااان للصاااندوق .ي 3131كاااانون األول/ديسااامرب  13باااائعني ذوي مسعاااة طي باااة  ويف 
 ز   الف ة .رصدة غري مسددة ل صول املالية املصنفة يف 

 
 األصول املالية من القروض واحلسابات مستحقة القبض  

تعد القروض واحلسابات املستحقة القبض .صوال مالية ذات مادفوعات ثابتاة .و قابلاة     
للتحديد، وزي غري مساجلة يف ساوق نشاطة  ويعتارق هباا .ولياا بقيمتاها العادلاة مااافا حليهاا           
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ات املساتحقة القابض، بعاد االعتاراق هباا، اساتنادا       تكاليف املعاملة  وتقاس القاروض واحلسااب  
حىل تكلفتااها امُلهل كااة باااطريقة سااعر الفائاادة الساااري، خمصااوما منااها .ي خسااارة تناات  عاان         
اضمحالل القيمة حذا ما لزين ذلك  وُيفصل عن القيماة الساوقية .يااا يف الاامالحظات امللحقاة      

ريخ كل حباالغ هبادق الوقاوق علاى .ي .دلاة      باه   البيانات  وُتقي م تلك األدوات املالية يف تا
موضوعية تثبا حدوث اضمحالل يف القيمة كتخلف املدين عن السداد مثال، وذلك بالنسابة  
لكل .صل من األصول  ويعترق بريرادات الفوائد على .ساس التناساب الازم  بتطبياق طريقاة     

 سعر الفائدة الساري على األصل املايل املع    
مستحقة القبض من املعامالت التبادلية وغاري التبادلياة بالقيماة االمسياة     وتقيد التربعات  

 خمصوما منها اعتمادات املبالف املشكوك فيها   
 

 األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز  
األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة بفاائض .و عجاز زاي .صاول مالياة ياتم حتديادزا         

ق األويل .و حيتفة هبا للتداول  ويعترق هب   األصول .وليا بقيمتها العادلاة وباأي   عند االعترا
تكاااليف معااامالت تقيااد كمصااروفات  وتقاااس قيمتااها بالقيمااة العادلااة يف تاااريخ كاال حبااالغ   

 مايل، ويعترق بأي مكاسب .و خسائر نا ة بالقيمة العادلة من خالل الفائض .و العجز   
ت كأصول مالية بالقيمة العادلة من خاالل فاائض .و عجاز    ويصنف الصندوق املشتقا 

يف بيان األداء املاايل  وتساتخدين املشاتقات إلدارة خمااطر الصارق األجان  وتاربين تعاقاداهتا ماع          
نظراء ذوي جدارة ائتمانياة  وياتم احلصاول علاى القيماة العادلاة للمشاتقات مان النظاراء وتاتم           

علااى .ساااليب وتقنيااات التقياايم املعتاارق هبااا عمومااا  مقارنتااها بالتقااديرات الداخليااة الاا  تقااوين
كمعايري يف القطاع  وتصن ف األصول املدرجة يف ز   الف ة بوصافها .صاوال متداولاة حذا كاان     

 كااااانون األول/ 13شااااهرا ماااان تاااااريخ اإلبااااالغ  ويف     33ُيتوقااااع تصاااافيتها يف غاااااون   
تقات مالياة مفتوحاة   ، مل يكن الصندوق حيتفة يف ف اة األصاول زا   باأي مشا     3131 ديسمرب

منشأة بالعمالت األجنبياة، ومل تكان لدياه .ي مشاتقات متاامنة مان الناوع الا ي يساتوجب          
 اساابة مسااتقلة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل فااائض .و عجااز يف بيااان األداء املااايل  وال ُيخاااع  

 الصندوق املشتقات ألي  اسبة حتوطية   
اإلباالغ لتحدياد ماا حذا كاناا زنااك .دلاة       وتقي م عيع ف ات األصول املالية يف تااريخ   

موضاوعية علااى اضاامحالل قيمااة .ي ماان األصااول املنفااردة .و جمموعااات األصااول  وماان بااني  
األدلة على اضامحالل قيماة األصال ولاف الطارق املقابال .و عجاز  عان الساداد .و حادوث           
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العجاز يف  تراجع مساتد  يف قيماة األصال  ويعتارق دساائر اضامحالل القيماة يف الفاائض .و         
 بيان األداء املايل )مباشرة .و باستخداين حساب للمخصصات( يف السنة ال  تنشأ فيها   

 
 املخزونات ‘1’ 

تتااألف خمزونااات صااندوق السااكان بالدرجااة األوىل ماان الساالع األساسااية للرعايااة          
بيعهااا الصاحية املتعلقااة بالصاحة اإلجنابيااة واملعادات الطبيااة وغريزاا ماان املعادات الاا  ُياراد حمااا       

ألطااراق ثالثااة .و توزيعهااا علااى املسااتفيدين بصااورة مباشاارة .و عاان طريااق الشااركاء املنفاا ين  
 دعما لا نشطة الربناجمية املنف ة بالنيابة عن الصندوق   

وحيااتفة باااملخزون ألغااراض التوزيااع دون حتمياال .ي تكلفااة للمسااتفيدين .و بسااعر        
ة املخزون بسعر التكلفاة .و تكلفاة االساتبدال    التكلفة ل طراق الثالثة؛ ووفقا ل لك، تقدر قيم

 احلالية، .يهما .قل  وتقيد .صناق املخزون كمصروفات عند انتقال السيطرة عليها   
ويف تاريخ اإلبالغ، كان املخزون يتاألف مان .صاناق واقعاة حتاا سايطرة الصاندوق         

د يف وجهتااها حمااا خمزنااة يف مسااتودعات .و ال تاازال قيااد الوصااول ومل جياار تساالمها ماديااا بعاا    
 املقصودة   
وُتحدد تكلفة املخزونات ال  حيتفة هبا املقر على .ساس متوسل التكلفة املارجل، يف   

حني ُتحدد تكلفة املخزوناات الا  ال تازال قياد الوصاول واملخزوناات يف امليادان علاى .سااس          
حىل وجهتااها التكلفااة الفعليااة للساالع ماااافا حليهااا التكاااليف األخاارى املتكباادة .ثناااء حيصاااهلا       

 املقصودة، واحملددة بناء على التكاليف القياسية   
وبالنسابة لااابنود املمتلكاات واملنشااات واملعادات الاا  كاناا يف طريقهااا حىل الشااركاء      

املنف ين يف تاريخ اإلبالغ وال تزال حتا سيطرة صندوق السكان، فهاي تساجل كمخزوناات    
ات وحتسااب قيمتااها علااى .ساااس التكلفااة  قيااد الوصااول شاابيهة باملمتلكااات واملنشااات واملعااد 
 الفعلية  وتقيد ز   البنود كمصروفات عند النقل   

 
 خمصصات احلسابات املشكوك يف حمكانية حتصيلها  ‘7’ 

ــبض    جيااري حتلياال املسااامهات غااري املخصصااة املسااتحقة      - املســاتات املســتحقة الق
رًا مشااكوكًا فيااه ُترصااد هلااا  القاابض الاا  مل تساادد بعااد، وحيثمااا ُيعتاارب حتصاايل املسااامهات .ماا  

الامخصصات  و.ي مسامهات مستحقة القابض مل تسادَّد منا  .كثار مان ثاالث سانوات تعتارب         
مبالف مشكوك يف حمكانية حتصيلها  وُتعرض عيع املسامهات املستحقة القبض يف البياان األول  

 بقيمتها الاصافية بعد خصم تلك املخصصات   
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املستحقة القابض الا  مل ُتساد د بعاد، ماع اإلشاارة        وجيري حتليل املسامهات املخصصة 
بصااورة خاصااة حىل املسااامهات املسااتحقة القاابض الاا  ظلااا غااري مسااددة بعااد فااوات تاااريخ      
اسااتحقاقها و/.و لااادى انقاااااء مااادة االتفااااق املاااربين  وحذا ت التوصااال حىل فهااام متباااادل باااني  

كل مباشار وفايض املساامهة    األطراق لتخفايض املساامهة قبال انقاااء مادة االتفااق، فياتم بشا        
املستحقة القبض وما يتصال هباا مان مباالف مساتحقة القابض  ويف احلااالت الا  ال يتلقاى فيهاا           
الصااندوق بانقااااء ماادة االتفاااق .ي رسااالة ماان اجلهااة املاحنااة .و يف احلاااالت الاا  تتخاا  فيهااا  

ت غاري املساددة مباالف    اجلهة املاحنة بشكل منفرد قرارا باالنسحاب من االتفاق، تعتارب املساامها  
 مشكوك يف حمكانية حتصيلها، وترصد هلا املخصصات   

جيااري حتلياال الساالف املقدمااة ماان صااندوق  - الســلف املقدمــة مــن صــندوق التشــغيل 
التشااغيل الاا  مل تساادد بعااد، وحيثمااا ُيعتاارب اسااترداد املبااالف .ماارًا مشااكوكًا فيااه، ُترصااد هلااا        

ندوق التشغيل يف البياان األول بقيمتاها الااصافية    الامخصصات  وُتعرض السلف املقدمة من ص
 بعد خصم تلك املخصصات   

جيري حتليل البناود الاواردة حتاا بناد األصاول األخارى )السالف         - األصول األخرى 
املقدماة حىل املاوظفني، واحلساابات املساتحقة القاابض، وغريزاا(، وحيثماا يتاوافر دليال علااى .ن         

ترصد هلاا الاامخصصات  وُتخصام تلاك املخصصاات مان       تلك املبالف مشكوك يف استردادزا، 
 )ب(    1األصول املعروضة يف البيان األول واملالحظة 

 
 املمتلكات واملنشات واملعدات  ‘1’ 

ُحاددت العتبااة الاا  ياتعني عناادزا رمسلااة املمتلكااات واملنشاات واملعاادات الاا  يساايطر     
ات واملنشاات واملعادات عنادما    دوالر  وترمسال املمتلكا   3 111عليها صندوق السكان ابلاف  

ُتاادخل األصااول يف اخلدمااة، وجيااري اسااتهالكها علااى ماادى عمرزااا اإلنتاااجي املقاادر  وُيقيااد   
مصروق استهالك عن شهر كامل يف الشهر ال ي يتم فيه اقتنااء تلاك الف اات مان املمتلكاات      
يف  واملنشااات واملعاادات الاا  واااع لالسااتهالك، يف حااني ال تقيااد .ي مصااروفات اسااتهالك     

 الاشهر ال ي جيري فيه حخراج تلك األصول القابلة لالستهالك من اخلدمة   
ويعترق بتحسينات األماكن املستأجرة كممتلكات ومنشات ومعدات مقادرًة بساعر    

التكلفاة، وجياري اسااتهالكها علاى مادى مااا تبقاى ماان العمار اإلنتااجي للتحسااني .و مان فتاارة         
 5 111لااة لتحسااينات األماااكن املسااتأجرة مااا قاادر     اإلجيااار، .يهمااا .قاال  وتبلااف عتبااة الرمس  

 دوالر   
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وتقااايَّم املمتلكاااات واملنشاااات واملعااادات املقتنااااة عااان طرياااق التاااربع .و مااانل حاااق      
االساااتخداين االمساااي بساااعر التكلفاااة علاااى .سااااس القيماااة الساااوقية العادلاااة يف تااااريخ اقتنااااء     

 هلا    الصندوق
التكلفة األصلية خمصاوما مناه االساتهالك    وُتثبا املمتلكات واملنشات واملعدات بسعر  

املتااراكم و.ي خسااائر نا ااة عاان اضاامحالل القيمااة  وتشاامل التكلفااة األصاالية سااعر الشااراء      
األصلي حضافة حىل .ي تكاليف .خرى تعزى مباشارة حىل حيصاال الصانف حىل موقعاه وحىل حالاة      

  والصااايانة صاااالحية االساااتخداين حساااب ماااا تعتزماااه اإلدارة  وال ترمسااال تكااااليف اإلصاااال 
 والتأمني، بل ُتقيد كمصروفات وقا استحقاقها   

وُيحسب استهالُك املمتلكات واملنشات واملعدات على مدى عمرزا اإلنتااجي املقادر    
باساااتخداين طريقاااة القسااال الثاباااا  وال وااااع األصاااول مااان األراضاااي واألصاااول التراثياااة   

لااف ف ااات املمتلكااات واملنشااات  لالسااتهالك  وتتباااين معاادالت العماار اإلنتاااجي املقاادر ملخت  
 واملعدات على النحو التايل:  

 
 العمر النافع املقدر بالسنوات فئات املمتلكات واملنشآت واملعدات

 سنوات  5 املركبات   
 سنوات  1 األثاث والتركيبات 

 سنوات  31-3 معدات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
 جيار .و العمر اإلنتاجي، .يهما .قصرمدة اإل حتسينات األصول املسَتأَجرة 

 سنة  11 املباين 
 ال واع لالستهالك  األرض 

 ال واع لالستهالك األصول التراثية
  

 اضمحالل قيمة املمتلكات واملنشات واملعدات  ‘9’ 
ال تستخدين املمتلكات واملنشاات واملعادات الا  حياتفة هباا صاندوق الساكان هبادق          

ألغاراض تقيايم   “ غاري مولادة للنقدياة   ”الدرجاة األوىل، بال تعتارب .صاوال     حتقيق عائاد   ااري ب  
 اضمحالل قيمتها   

وواع عيع املمتلكات واملنشات واملعدات، مرة واحدة علاى األقال كال سانة وقبال       
تاااريخ اإلبااالغ، السااتعراضإ لبيااان .ي اضاامحالل يف قيمتااها  وحذا تااوافرت .ي دالئاال علااى      

رن املنظماة تقادر قيماة  اخلدماة القابلاة لالساترداد مان األصال         حدوث اضامحالل يف القيماة، فا   
 ال ي حلق به تلف، ووفض قيمة األصل بناء على ذلك   
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 األصول غري املادية  ‘31’ 
دوالر، وذلاك   5 111ُترمسل األصول غاري املادياة حذا بلغاا تكلفتاها العتباة وقيمتاها        

دوالر  وتساتثىن مان    311 111ة رمسلتاها  فيما عدا الرباجمياات املطاورة داخلياا الا  تبلاف عتبا      
القيمااة املرمسلااة للرباجميااات املطااورة داخليااا تكاااليف البحااث والصاايانة  ويقاادر حزااالك تلااك       
األصول علاى مادى العمار اإلنتااجي املقادر هلاا وعلاى .سااس طريقاة القسال الثاباا  وتتبااين             

 لتايل:  تقديرات العمر اإلنتاجي لف ات األصول غري امللموسة على النحو ا
 

 العمر النافع املقدر بالسنوات فئة األصول غري املادية
 سنوات  1-1 الرباجميات املقتناة بشكل منفصل

 سنوات  1-1 الرباجميات املطورة داخليا
 ال واع لإلزالك األصول غري املادية اجلاري استحداثها

وااا يتاراو  باني    مدة االتفاق .و العمار اإلنتااجي، .يهماا .قصار      التراخي، واحلقوق 
 سنوات  1 سنتني و

 سنوات  31-1 حقوق التأليف والنشر 
  

 االلتزامات املالية  ‘33’ 
يصاان ف الصااندوق االلتزامااات املاليااة يف الف ااتني التاااليتني: االلتزامااات املاليااة املقي مااة        

 بالقيمة العادلة بفائض .و عجز وااللتزامات املالية األخرى   
 

 األصول املالية ايري احملاسبية الدولية للقطاص العامالتصنيف وفقا للمع
احلسااااابات املسااااتحقة الاااادفع، واخلصااااوين املسااااتحقة،     االلتزامات املالية األخرى  

واألموال احملتفة هباا نياباة عان جهاات ماحناة، والسالف       
 املستحقة الدفع، وااللتزامات األخرى

 املشتقات املالية االلتزامات املالية بالقيمة العادلة بفائض .و عجز
  

االلتزامات املالية زي .ساسا حسااباتن مساتحقة الادفع تتعلاق بالسالع واخلادمات الا          
حصل عليها صندوق الساكان ومل تكان قيمتاها قاد ُساد دت يف تااريخ اإلباالغ، وباملباالف غاري          

الودائاع  املنفقة احملتفة هبا لردزا يف املستقبل حىل جهاات مساتحق ة، وبناود .خارى متنوعاة مثال       
، وبالتاايل ُيعتارق   “التزاماات مالياة .خارى   ”النقدية احملتجزة دون وصي،  وتصنف على .هنا 

هبا .وليا بالقيمة العادلة وتقاس بعد ذلك، عند االقتااء، بقيمتها بعاد خصام اإلزاالك بااطريقة     
يهاا وتقال   سعر الفائدة الساري  ويعترق بالقيمة اإلمسية لاللتزامات املالياة الا  ياتم الادخول ف    

 شهرا    33مدهتا عن 
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التزاماااات مالياااة ُمقي ماااة بالااااقيمة الااااعادلة باااافائض  ”وُتصااانف املشاااتقات علاااى .هناااا   
وحتاادد زاا   االلتزامااات عنااد االعتااراق األويل هبااا .و حيااتفة هبااا لغاارض التااداول  “  عجاز  .و

الفاائض .و باالعجز   وتقاس بالاقيمة الاعادلة يف تاريخ كل حبالغ مايل، وُيعترق بالتغريات فيها ب
يف بيان األداء املاايل  وتساتخدين املشاتقات إلدارة خمااطر الصارق األجان  وتاربين تعاقاداهتا ماع          
نظااراء ذوي جاادارة ائتمانيااة  وزااي تشاامل املشااتقات املتااامنة يف ودائااع ألجاال الاا  تساامل    
  بتسديد الصك بعملة بديلة من جانب األطراق النظرية مقابال احلصاول علاى عائادات .علاى     
ويتم احلصول على القيمة العادلة للمشاتقات مان النظاراء وتاتم مقارنتاها بالتقاديرات الداخلياة        
الاا  تقااوين علااى .ساااليب وتقنيااات التقياايم املعتاارق هبااا عمومااا كمعااايري يف القطاااع  وتصاانف  
االلتزامات من زا   الف اة بوصافها خصاوما متداولاة حذا كاان مان املتوقاع تساويتها يف غااون           

، مل يكااان لااادى  3131كاااانون األول/ديسااامرب   13ن تااااريخ اإلباااالغ  ويف  شاااهرا مااا  33
الصااندوق .ي مشااتقات مفتوحااة منشااأة بااالعمالت األجنبيااة، وال .ي مشااتقات متااامنة ماان   
النوع ال ي يستوجب  اسبة مستقلة بالقيمة العادلة من خالل فاائض .و عجاز يف بياان األداء    

  اسبة حتوطية   املايل  وال ُعاع الصندوق املشتقات ألي 
 

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني  ‘33’ 
ماان ميثاااق األماام املتحاادة، وتتحاادَّد    97يعاارَّق املوظفااون باااملعىن املقصااود يف املااادة   

عالقتهم الوظيفية والتعاقدية بكتاب تعيني يصدر وفقا للوائل ال  تااعها اجلمعياة العاماة علاى     
ماان امليثاااق  ويقصااد هباام ماان الناحيااة العمليااة       313املااادة ماان  3حنااو مااا جاااء يف الفقاارة    

األشااخال العاااملون بعقااود مؤقتااة .و  ااددة املاادة .و مسااتمرة، ااان فاايهم املوظفااون الفنيااون    
 املبتدئون   
وُيعترق بااللتزامات املتعلقة باملوظفني اجلدد اعتباارا مان التااريخ الا ي يباشارون فياه        

 العمل يف مراكز عملهم   
استحقاقات موظفي صندوق الساكان يف ف اتني، مهاا االساتحقاقات القصارية       وتصنف 
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة األجل و

 
 استحقاقات املوظفني القصرية األجل  

اسااتحقاقات املااوظفني القصاارية األجاال زااي اسااتحقاقات املااوظفني املقاارر تسااويتها يف   
ي فيهااا املوظفااون املعنيااون اخلدمااة ذات  شااهرا ماان هنايااة فتاارة اإلبااالغ الاا  يااؤد   33غاااون 

الصلة  وتتألف ز   االستحقاقات من اإلجازات السنوية املتراكماة، وحجاازات زياارة الاوطن،     
 وغريزا من االستحقاقات القصرية األجل   
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يوماا،   11وتعرَّق اإلجازة السنوية بأهنا غياب متاراكم مادفوع األجار لفتارة .قصاازا       
ية هل ا الرصايد لادى انتاهاء خدمتاه  ومان مث، تعتارق املنظماة يف        ويستحق املوظف تسوية نقد

بنااد اخلصااوين بقيمااة جممااوع .ياااين اإلجااازات املتراكمااة جلميااع موظفيهااا يف تاااريخ امليزانيااة           
 العمومية   
ويتااا  الساافر يف حجااازة زيااارة الااوطن للمااوظفني وُمعاااليهم املسااتوفني الشااروط، يف      

ا زا   اإلجاازة  و ثال زا ا االلتازاين تكااليف السافر املتوقاع         البلدان ال  يساتحِّق العااملون فيها   
تكبدزا لتغطية مستحقات سفر املوظفني املستوفني للشروط يف زياارهتم املقبلاة للاوطن، معدلاًة     

 لتبيان نسبة اخلدمة ال  مل تؤد بعد حىل حني استحقاق املوظف لإلجازة   
 ا االلتازاين مقابال القيماة    ونظرا لقوصار .جال زا   االساتحقاقات، ال ُيجارى خصام هلا        

 الزمنية للنقود   
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة    
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة ال  يقدمها الصندوق زي ما يلي:  

التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة، ويوفر تغطية عاملياة للنفقاات الطبياة الاارورية      • 
ليهم  و ثل االلتازاين املتعلاق بالتاأمني الصاحي بعاد      للموظفني السابقني املستحقني ومعا

انتهاء اخلدمة القيمة احلالية لنصيب الصندوق مان تكااليف التاأمني الطا  للمتقاعادين      
واسااتحقاقات مااا بعااد التقاعااد املسااتحقة حااىت تارعااه للمااوظفني الاا ين ال يزالااون يف   

 اخلدمة   
الااوطن، وتكاااليف الشااحن،    مسااتحقات هنايااة اخلدمااة، وتشاامل منحااة اإلعااادة حىل     • 

ومصااروفات الساافر  وُيعتاارق هباا ا االلتاازاين ماان تاااريخ التحاااق املوظااف بالعماال يف     
صااندوق السااكان ويقاااس باعتبااار  القيمااة احلاليااة لاللتاازاين املخصاا، لتسااوية زاا         

 االستحقاقات عندما يترك املوظف اخلدمة يف الصندوق   
حقاقات  ااددة  وتعاار ق خطاال  وتصاانَّف زاا   االسااتحقاقات باعتبارزااا خطاال اساات  

االسااتحقاقات احملااددة بأهنااا خطاال يلتاازين فيهااا الصااندوق بتقااد  اسااتحقاقات متفااق عليهااا         
كتوارية؛ وزو ماا يعا  .ن تكلفاة االساتحقاقات ساتكون .كارب .و .قال        اويتحمل بالتايل خماطر 

 من التوقعات   
ة احلالياة لاللتازاين املتصال    وتقاس االلتزامات املتعلقة دطل االستحقاقات احملددة بالقيم 

باالستحقاقات احملددة  وُيعترق بتغريات االلتزاين الناعة عان املكاساب .و اخلساائر االكتوارياة     
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عند حساب صايف األصول  وُيعترق يف بيان األداء املايل بسائر الاتغريات األخارى يف االلتازاين    
 وقا حدوثها   

احلالياااة لاللتزاماااات املتعلقااااة   ويساااتند ساااعر اخلصااام املساااتخدين يف حتدياااد القيماااة        
 باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة حىل .سعار سندات الشركات العالية اجلودة   

 
 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  

صندوق األمم املتحدة للسكان زو ححدى املنظمات األعاااء املشااِركة يف الصاندوق     
عديااة ملااوظفي األماام املتحاادة، الاا ي .نشااأته اجلمعيااة العامااة لتااوفري      املشااترك للمعاشااات التقا 

اسااتحقاقات التقاعااد والوفاااة والعجااز ومااا ياارتبل باا لك ماان اسااتحقاقات .خاارى للمااوظفني   
وُيمثل صندوق املعاشات التقاعدية خطة  ولة الستحقاقات  اددة يشاارك فيهاا .ربااب عمال      

ألساساي لصاندوق املعاشاات التقاعدياة، تكاون      )ب( مان النظااين ا   1متعددون  ووفقاا للماادة   
عاااوية الصااندوق مفتوحااة الشااتراك الوكاااالت املتخصصااة وغريزااا ماان املنظمااات الدوليااة       
واحلكومية الدولية املشاركة يف النظاين املوحد للمرتبات والبدالت وغريزاا مان شاروط اخلدماة     

 يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة   
نظماااات املشاااتِركة فيهاااا ملخااااطر اكتوارياااة تااارتبل ااااوظفي وتعااارِّض زااا   اخلطاااة امل 

املنظمات األخرى املشااركة يف الصاندوق، احلااليني والساابقني،  اا يترتاب علياه عادين وجاود          
.ساااس متسااق وموثااوق لتخصااي، االلتاازاين و.صااول اخلطااة والتكاااليف لفاارادى املنظمااات          

ألخاارى املشاااركة يف الصااندوق، املشااتركة يف اخلطااة  ومثلمااا زااو احلااال بالنساابة للمنظمااات ا 
لاايس بوسااع صااندوق األماام املتحاادة للسااكان وال الصااندوق املشااترك للمعاشااات التقاعديااة       
ملاوظفي األمام املتحادة، .ن حياددا احلصااة التناسابية لصاندوق الساكان يف التازاين االسااتحقاقات         

وألغااراض احملااددة و.صااول اخلطااة والتكاااليف املرتبطااة باخلطااة بدرجااة كافيااة ماان املوثوقيااة       
احملاسبة  ومن مث، فقد تعامل صندوق السكان مع ز   اخلطة كما لو كانا خطاة اشاتراكات   

من املعايري احملاسبية الدولياة للقطااع العااين      35 ددة متشيا مع الشروط الواردة يف املعيار رقم 
وُيعتاارق باشااتراكات صااندوق السااكان يف اخلطااة يف كاال فتاارة ماليااة كمصااروفات  ُتاادرج يف  

 يان األداء املايل   ب
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 تاإليرادا ‘31’ 
 ااول صااندوق األماام املتحاادة للسااكان يف املقاااين األول ماان التربعااات الاا  تناادرج يف    

 ف تني خمتلفتني:  
املااوارد غااري املخصصااة )املسااماة .ياااًا املااوارد العاديااة، .و األساسااية، .و غااري   ).( 

 خدامها؛  املقيدة(، ومتثل املوارد ال  ال توجد قيود على است
املااوارد املخصصااة )املسااماة .يااااًا املااوارد األخاارى، .و غااري األساساااية، .و        )ب( 

املقياادة(، ومتثاال املااوارد الاا  وصصااها اجلهااات املاحنااة ألغااراض معينااة  وتشاامل زاا   املااوارد    
التمويل املشترك، وبرنام  املوظفني الفنيني املبتدئني  ويشمل التمويل املشترك صاناديق تقاسام   

 اليف والصناديق املخصصة املوضوع والصناديق االست مانية األخرى   التك
وبالنسابة للمسااامهات ماان كااال النااوعني، ُيعتاارق باااإليرادات حمااا لاادى قاابض النقديااة   

توقيع اتفاق ملِزين، .يهما .سبق  ويف احلاالت االستثنائية للغاية الا  تقادَّين فيهاا املاوارد رزناا       .و
املساامهات ماع اشاتراط وصيصاها لسانة  اددة بشاكل صاريل،         بشروط  اددة .و تقادين فيهاا    

 جيوز حرجاء االعتراق هبا حىل حني استيفاء تلك الشروط   
ويشااارك صااندوق السااكان مااع منظمااات  .خاارى تابعااة ل ماام املتحاادة يف ترتيبااات        

لالتمويل اجلماعي، ويتصرق باعتبار  الوكيل اإلداري لبعض األموال اجملمعاة  وُيعتارق شصاة    
 لصندوق يف ز   املسامهات اجملم عة وقا قياين الوكيل اإلداري بصرق تلك األموال   ا

وُيعترق باملسامهات العينية بالسلع كمسامهات  ُتثبا يف منت البيانات املالية  وتعارض   
املسامهات العينية باخلادمات يف املالحظاات حذا كاناا مساامهات كابرية  وتساجل املساامهات        

يا بقيمتها العادلاة يف تااريخ تسالمها، وحتادد زا   القيماة باالرجوع حىل قواَيم         العينية تسجيال .ول
 سوقية قابلة للرصد .و استنادا حىل عمليات تقييم مستقلة   

ويعترق باإليرادات الناش ة عان بياع السالع عناد انتقاال السالع؛ ويعتارق بااإليرادات          
 ملشتريات املنف ة   الناش ة عن تقد  خدمات املشتريات على .ساس قيمة خدمات ا

 
 املبالف املردودة حىل اجلهات املاحنة  ‘32’ 

ُيعترق باملبالف ال  يتعني ردُّزا حىل اجلهات املاحناة بانقاااء مادة االتفاقاات .و حهنائهاا،       
عند تلقاي تعليماات مان اجلهاة املاحناة تطلاب فيهاا تساديد تلاك املباالف  وتعارض عياع املباالف              

احنة خمصاومًة مان اإليارادات املتأتياة مان املساامهات  ويفصال عان زا            املردودة حىل اجلهات امل
 واجلدول باء  35املبالف يف البيان الثاين ويف املالحظة 
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 املصروفات ‘35’ 
قاما احلكومات واملنظمات غري احلكومية بتنفي  نسبة كبرية من األنشاطة الربناجمياة     

معااني علااى تلااك املنظمااات، فرنااه  ورغاام .ن صااندوق السااكان ال  كنااه فاارض .ساااس  اساا  
يتعني على زؤالء الشاركاء املنفا ين حباالغ مصاروفاهتم علاى .سااس حجنااز األنشاطة الا   وهلاا           

 الصندوق   
وحيثما تتاوىل احلكوماات واملنظماات غاري احلكومياة تنفيا  األنشاطة الربناجمياة، يقاوين           

 اساتخدامهم للماوارد وتكاون    زؤالء الشركاء املنف ون اوافاة صاندوق الساكان بتقاارير توثاق    
يف حسابات الصندوق  وحيثما يقارر الصاندوق تقاد  سالف      .ساَس قيد املصروفات الربناجمية

تادفع مقادما حىل زاؤالء الشاركاء املنفا ين، ُتقادين زا   السالف علاى .سااس التوقعاات النقديااة            
مااة حىل وتصاافى علااى .ساااس التقااارير املقدمااة ماان الشااركاء املنفاا ين  وتصاانف الساالف املقد     

“ السلف املقدماة مان صاندوق التشاغيل    ”الشركاء املنف ين ال  مل ُتسو  حىت هناية العاين يف بند 
 الوارد يف البيان األول 

وحيثمااا تنفاا  وكاااالت األماام املتحاادة األنشااطة الربناجميااة، يقااوين زااؤالء الشااركاء          
دِّد زاا   التقااارير  املنفاا ون .ياااا اوافاااة الصااندوق بتقااارير توثااق اسااتخدامهم ملااوارد   وحتاا      

املصااروفاتو وفقااا للسياسااات احملاساابية الاا  تتبعهااا الوكالااة التابعااة ل ماام املتحاادة الاا  تقااوين      
 باإلبالغ عن املصروفات   

وُتسااجَّل تكاااليُف الاادعم الاا  يتكباادزا الشااركاء املنفاا ون وتساادد هلاام باعتبارزااا           
 ف ون مصروفات ترد يف بند األموال ال  استخدمها الشركاء املن

وُتح ق التكاليف غري املباشرة احملم لة علاى األنشاطة املمولاة مان مساامهات خمصصاة        
هبدق تغطية التكاليف املتصلة بردارة وتنظيم تلك األنشطة، وال ُتعارض كمصاروفات عادا يف    

يف املائاة علاى    5)ب( ويف اجلادول بااء  وُتساترد التكااليف غاري املباشارة بنسابة         32املالحظة 
قاساام التكاااليف املنفاا ة علااى الصااعيد الااوط  والاا  متوهلااا البلاادان املسااتفيدة ماان  مصااروفات ت
يف املائاة   5يف املائة على عيع املصروفات األخارى املمولاة بصاورة مشاتركة، و      7الربام ، و 

 على مصروفات الشراء لصاحل .طراق ثالثة 
 

 مكاسب وخسائر .سعار الصرق ‘31’ 

حيااارادات ”صااارق املتعلقاااة باملساااامهات ضااامن تااادرج مكاساااب وخساااائر .ساااعار ال 
  .ما سائر املكاسب واخلسائر النا ة عن تقلبات سعر الصرق واملتصالة برعاادة تقيايم    “.خرى

النقديااة ومكاف ااات النقديااة واالسااتثمارات والُساالف واملعااامالت األخاارى، فُتاادرج بصااورة       
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  ويعااد تقيايم   علاى التاوايل   “مصاروفات .خارى  ”و  “حيارادات .خارى  ”مستقلة ضمن بنادي  
عيااع األصااول واخلصااوين النقديااة احملااتفة هبااا بعمااالت .خاارى غااري دوالر الواليااات املتحاادة      

كاانون األول/ديسامرب    13باستخداين سعر الصرق املعمول به يف األمام املتحادة والسااري يف    
3131  

 
 عقود التأجري ‘37’ 

 تصنَّف عقود التأجري حما كعقود تأجري تشغيلي .و كعقود تأجري متويلي  

وتعاارَّق عقااود التااأجري التمااويلي بأهنااا عقااود تااأجري تنقاال حىل صااندوق األماام املتحاادة  
للسااكان بدرجااة كاابرية عيااع املخاااطر واملكاسااب املرتبطااة الكيااة بنااد ماان بنااود املمتلكااات     

حذا كان صك امللكياة القاانوين ساينتقل يف هناياة األمار       واملنشات واملعدات، بصرق النظر عما
حىل الصااندوق .ين ال  وتغطااي ماادة التااأجري يف عقااد التااأجري التمااويلي اجلاازءي األكاارب ماان العماار   
النافع املقدر للبند املؤجر  وتقيد يف سجل األصول املمتلكاُت واملنشاات واملعادات الا  تقاتىن     

سااتهالك علااى غاارار بنااود املمتلكااات واملنشااات      اوجااب عقااد تااأجري متااويلي، وواااع لال    
واملعاادات املشااتراة  وتعااادل القيمااة املرمسلااة حمااا القيمااة العادلااة للبنااد املااؤج ر .و القيمااة احلاليااة  

 للحد األدىن من مدفوعات اإلجيار، .يهما .قل، على النحو احملسوب يف بداية العقد 
الق التااأجري التمااويلي  وُيعتاارق .مااا عقااود التااأجري التشااغيلي فهااي عقااود التااأجري داا 

باملصروفات الناش ة عن عقود التأجري التشغيلي على .ساس القسل الثابا طوال مدة التاأجري   
وُيفصل عن قيمة مدفوعات اإلجيار املساتقبلية خاالل مادة العقاد اجلااري يف املالحظاات علاى        

 ز   البيانات املالية 
 

 حقوق االستخداين املتربع هبا ‘31’ 

غل صندوق السكان يف عدد من املواقع مباين يستخدمها بدون تكلفة، وذلاك مان   َيْش 
خالل اتفاقات حقوق االستخداين املتربع هبا الا  ُتاربين ماع احلكوماات املاايفة  وحساب مادة        

( وبناود حهنائهاا،  كان .ن تكاون زا   احلقاوق املتاربع هباا         “مادة التاأجري  ”ز   االتفاقات ).و 
تشغيلي االمسية .و عقود التاأجري التماويلي االمسياة  ويف احلالاة األخارية،      شبيهة بعقود التأجري ال

 ُيعطى الصندوق حق السيطرة على املباين طوال فترة عمله يف البلد واستخدامه هلا 

ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود التأجري التشغيلي )وزي عقود قصرية األجل بصافة   
ية اصروق وابلاف حيارادات  مقابال يعاادالن القيماة اإلجيارياة       .ساسية(، ُيعترق يف البيانات املال

السوقية السنوية ملبان  اثلة  ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود التأجري التمويلي )وزاي عقاود   
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طويلة األجل بصفة .ساسية(، ترمسل القيمة السوقية العادلة للممتلكات وُيعتارق باريراد  بانفس    
لسااكان الساايطرة علااى تلااك املباااين، مااا مل تنقاال املمتلكااات حىل      املبلااف فااور تااويل صااندوق ا  

الصااندوق بشااروط  ااددة  ويف زاا   احلاااالت، ُيعتاارق ابلااف حياارادات مؤجلااة يكااون مساااويا 
لكاماال القيمااة السااوقية العادلااة للممتلكااات الاا  يشااغلها الصااندوق ).و حصااته فيهااا(، وزااي    

تعاادل قيماة االساتهالك املقابلاة احملساوبة علاى       القيمة ال  ُيعترق هبا بصورة متدرجة كاريراد و 
 .ساس العمر النافع للممتلكات .و مدة حق االستخداين، .يهما .قصر 

 
 املخصصات، وااللتزامات الطارئة، واألصول املشروطة ‘39’ 

تعاارَّق املخصصااات بأهنااا التزامااات باجااال .و مبااالف غااري معروفااة علااى وجااه الاايقني    
خصصااات عنااد اسااتيفاء عيااع الشااروط الثالثااة التاليااة: ).( .ن  ويعتاارق صااندوق السااكان بامل

يكون لدى الصندوق التزاين قانوين .و ضم  حايل نتيجة .حداث سابقة؛ )ب( و.ن يكون مان  
املرجل .ن ُيلزين الصاندوق بتساوية االلتازاين املا كور؛ )ج( و.ن يكاون مان املمكان تقادير زا ا          

 االلتزاين على حنو موثوق 

ت الطارئااة التزامااات   كاان .ن تنشااأ عاان .حااداث سااابقة وال يؤكااد     ومتثاال االلتزامااا  
وجودزا حال .ن يقاع مساتقبال .و .ال يقاع حادثل واحاد .و .كثار ال  كان التنباؤ باه علاى وجاه            
اليقني وال عاع كليًة لسيطرة الصندوق؛ .و متثل التزامات  حالياة نشاأت عان .حاداث ساابقة      

زنااك حاجاة حىل تادفق خاارجي مان املاوارد يف شاكل         ومل ُيعترق هبا ألنه ال ُيرجل .ن تكاون 
منافع اقتصادية .و حمكانات خدمة من .جل تسوية االلتزاماات؛ .و زاي التزاماات يتعا ر قيااس      

 مبلغها بصورة موثوقة   

ومتثل األصول املشروطة األصاول الا   كان .ن تنشاأ عان .حاداث ساابقة وال يؤكاد          
حادثل واحاد .و .كثار ال  كان التنباؤ باه علاى وجاه          وجودزا حال .ن يقاع مساتقبال .و .ال يقاع   
 اليقني وال عاع كليًة لسيطرة الصندوق 

 
 اإلفصاحات املتصلة باألطراق ‘31’ 

يتعني اإلفصا  عن املعاامالت ذات األمهياة الا  تاتم ماع .طاراق ثالثاة تربطهاا عالقاة           
ادرة علاى  ارساة   بصندوق السكان  ويقصد باألطراق ذات العالقة بالصاندوق األطاراق القا   

تأثري كبري على قرارات الصندوق املالية والتشاغيلية  وبالنسابة لصاندوق الساكان، تتمثال زا         
األطراق يف كبار موظفي اإلدارة و.فراد .سرزم املقاربني، الا ين يعر فاون باأهنم .عاااء اللجناة       

س فاارع التنفي يااة للصااندوق، وماادير شااعبة خاادمات الرقابااة، ورئاايس فاارع املشااتريات، ورئااي  
خاادمات املعلومااات اإلداريااة  وياادرج مااع زااؤالء .ياااا .ي شااخ، يتصاارق بصاافته قائمااا       
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بأعمال .ي من شاغلي ز   املناصاب ملادة ثالثاة .شاهر .و .كثار مان السانة التقو ياة  ويفصال          
الصندوق عن قيمة املعامالت ال   رى مع زا   األطاراق، ااا يف ذلاك املرتباات و.ي قارض       

 روط ال تكون متاحة عموما   يتم احلصول عليه بش
واجمللااس التنفياا ي لصااندوق السااكان يعتاارب .ياااا طرفااا ذا عالقااة باملنظمااة ككاال؛         

توجد معامالت يتعني اإلبالغ هبا  وعلى الارغم مان حادوث معاامالت زاماة ماع برناام          وال
  األماام املتحاادة اإلمنااائي، فرهنااا معااامالت ال ُيفصاال عنااها بصااورة مسااتقلة نظاارا ألن الربنااام    

اإلمنائي ال  لاك القادرة علاى التاأثري يف قارارات السياساة املالياة والتشاغيلية لصاندوق الساكان           
 وألن عيع املعامالت املتصلة باخلدمات املقدمة حىل الصندوق  رى بشروط الندية العادية 

 
 االلتزامات ‘33’ 

عقااود االلتزامااات زااي مصااروفات يتكباادزا صااندوق السااكان يف املسااتقبل بناااء علااى   
دخل فيها شلول تاريخ اإلبالغ وليسا لاه حال صاالحية  ادودة للغاياة، حن وجادت،  ياز لاه        
 نبها يف مسار عملياته العادي  وتشمل ز   االلتزامات ما يلي: االلتزاماات الر.مسالياة )مباالف    

وعقاود   العقود املتعلقة باملصروفات الر.مسالية ال  مل تسدد .و تستحق شلاول تااريخ اإلباالغ(،   
توريااد ساالع وخاادمات سيتساالمها الصااندوق يف فتاارات مسااتقبلية، واحلاادود الاادنيا ملاادفوعات 
اإلجيااار غااري القابلااة لإللغاااء، وااللتزامااات األخاارى غااري القابلااة لإللغاااء  وال ُيعتاارق بقيمااة        

كانون األول/ديسمرب يف بيان املركز املايل، بل ُيفصال عناها يف املالحظاات     13االلتزامات يف 
 على البيانات املالية  وتستبعد االلتزامات املتصلة بعقود التوظيف من ز ا اإلفصا  

 
 خدمات الشراء ‘33’ 

عقااب صاادور موافقااة ماان جملااس حدارة صااندوق األماام املتحاادة للسااكان يف دورتااه        
، .صاابل الصااندوق يتلقااى .مااوااًل لشااراء لااوازين ومعاادات      3991األربعااني املعقااودة يف عاااين   

عن احلكومات وعن األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتاا املتخصصاة،   وخدمات نيابة 
واملؤسسات احلكومية الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومياة، وبنااء علاى طلاب مان تلاك       
اجلهااات  وحيصاال الصااندوق علااى .تعاااب مقاباال مناولااة خاادمات الشااراء زاا   بنساابة حيااددزا 

 ، سجلا كجزء من حيرادات .خرى 3131يف عاين يف املائة  5اجمللس التنفي ي بلغا 

مزيادا مان    31وقد .بلف هب   اخلادمات يف اجلادولني جايم وزااء  وتتاامن املالحظاة        
 اإلفصا  عن اإليرادات املتأتية من خدمات الشراء   
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 استخداين التقديرات ‘31’ 

تتاااامن زااا   البياناااات املالياااة بالاااارورة مباااالف ُحاااددت علاااى .سااااس تقاااديرات        
اضااات تاااعها اإلدارة  وتتااامن زاا   التقااديرات علااى ساابيل املثااال ال احلصاار مااا يلااي:  وافتر

القيماااة العادلاااة ل راضاااي واملبااااين، وااللتزاماااات املتعلقاااة باملعاشاااات التقاعدياااة وغريزاااا مااان 
استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة، واملبالف املخصصة للتقاضي، والرساوين املساتح قة، واألصاول    

لتزامااات الطارئااة، والعماار النااافع ل صااول الثابتااة ودرجااة اضاامحالل قيمتااها      املشااروطة واال
وتلف النتائ  الفعلية عن تلك التقديرات  وُتعرض الاتغريات يف التقاديرات يف الفتارة الا       وقد

 تصبل فيها معروفة   
 

 .حكاين انتقالية ‘32’ 

 التايل:طب ق صندوق األمم املتحدة للسكان .حكاما انتقالية على النحو  

مان املعاايري احملاسابية     37يطب ق صندوق السكان احلكم االنتقايل الوارد يف املعيار رقم  • 
الدوليااة للقطاااع العاااين: املمتلكااات واملنشااات واملعاادات، بشااأن التحسااينات املدخلااة   

 على األماكن املستأجرة؛

قاقات املوظفني، ُطباق  من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين، استح 35املعيار رقم  • 
بأثر الحق؛ وال يعرض الصندوق .ي مبالف ألغاراض املقارناة بفتارات اإلباالغ األرباع      
الساابقة فيمااا يتعلااق بالقيماة احلاليااة لاللتزامااات اخلاصاة دطاال االسااتحقاقات احملااددة    

 وتسويات اخلربة املدخلة على التزامات اخلطة؛

الدولية للقطااع العااين، األصاول غاري املادياة، ُطباق        من املعايري احملاسبية 13املعيار رقم  • 
باااأثر الحاااق؛ ونتيجاااة لااا لك مل ُترمسااال األصاااول غاااري املادياااة الااا  جااارى اقتناملزاااا   

 ؛3133كانون الثاين/يناير  3تطويرزا داخليا قبل  .و

، طب ااق صااندوق السااكان بالكاماال معااايري حسااابات األدوات املاليااة     3131يف عاااين  • 
: 39: العااارض؛ ورقااام 31ة الدولياااة للقطااااع العااااين التالياااة: رقااام  للمعاااايري احملاسااابي

: اإلفصااحات  ويباد. تطبياق زا   املعاايري اعتباارا مان        11االعتاراق والقيااس؛ ورقام    
، لكاان صااندوق السااكان طبااق معظاام متطلبااات زاا      3131كااانون الثاين/يناااير   3

  3133املعايري يف بياناته املالية لعاين 
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 يزانية واملبالف الفعليةمقارنة بني امل ‘35’ 

  يعود  صندوق األمم املتحدة للسكان ميزانيته على .ساس نقدي ُمعد ل 
وتاارد يف البيااان اخلااامس مقارنااة بااني مبااالف امليزانيااة واملبااالف الفعليااة علااى .ساااس قاباال   

حلياه   للمقارنة مع امليزانية  ويشمل نطاق امليزانية ألغراض ز ا البياان امليزانياة املؤسساية مااافا    
األنشطة الربناجمية املمولة من موارد غري خمصصة  وقد جرى حعداد امليزانية املؤسساية للمنظماة   

علاااى .سااااس سااانتني، وقاماااا اإلدارة بعرضاااه علاااى .سااااس سااانوي   3131-3133للفتااارة 
ألغراض حتديد توزيع املوارد داخليا  ول لك، يعرض البيان اخلامس األرقاين املوحادة لكال مان    

  3131-3133فترة السنتني ول 3131عاين 
تقديرات الفوائض غري املستخدمة املرحل ة حىل السنة املالياة  وتستند امليزانية األصلية حىل  

وتعكس امليزانياة النهائياة األرقااين الفعلياة هلا ين        والتوقعات املبدئية للمسامهات الواردة خالهلا
  لالعتمادات ييف وقا التخصي، النهائكليهما العنصرين 
ُتعاارض حتااا بنااد اسااتخداين امليزانيااة املصااروفاُت احملتساابة علااى .ساااس نقاادي معااد ل  و 

  واملتكبدة عند تنفي  األنشطة املدرجة يف امليزانية
مقارنة بني املبالف الفعلية على .ساس قابل للمقارناة ماع امليزانياة     31ترد يف املالحظة و 

  واملبالف الفعلية الواردة يف البيانات املالية
 

 املقارنة للسنة السابقة املبالف  بيانالتغريات يف العرض وحعادة  ()ب 
 التغريات يف العرض ‘3’ 

يف زا ا  و  باساتمرار  تحسني نوعية وسهولة قراءة بياناته املاليةالسكان بيلتزين صندوق  
 على النحو التايل: 3131عاين ل البيانات املالية الصدد، عرضا

املقارناة ماع   قابلياة  بات لتعزياز االتسااق الاداخلي و   عدد  دود من احلسا .عيد تصميم • 
 الشاكل ماع   3133عااين  وتتسق مقارناات  مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى  

املقارناة نتيجاة    الاتغريات الا  طار.ت علاى املباالف       ويرد ماوجز  لتقد  البيانات اجلديد
   :حلسابات يف اجلدول التايلحعادة تصميم ا
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ــ  ــآالف دوالر املبل ات )ب

 الوصف الواليات املتحدة(
الـ  طااـا   واملالحظـات وادـداول   البيانات 
   التغيري

املبااااالف املدفوعااااة مقاااادما ”تصاااانيفها ماااان .عيااااد  311   
اخلصاااااوين ”حىل  “واألصاااااول املتداولاااااة األخااااارى

 “اإليرادات املؤجلةواملتداولة األخرى 

)ب(  1واملالحظاااات ، 2و  3 البياناااان
 ).(   32و  31و 

حىل  “املااوظفني اسااتحقاقات”تصاانيفها ماان   .عيااد 15
 “حسابات مستحقة الدفع ومستحقات”

 32 و 33و  31 املالحظاات ، 3بيان ال
  ).( 

اخلصااوين املتداولااة األخاارى    ”تصاانيفها ماان   .عيااد   331
حساااابات مساااتحقة  ”حىل  “اإليااارادات املؤجلاااة و

 “الدفع ومستحقات

 31واملالحظاااااااات ، 2و  3 البياناااااااان
 ).(   32و  31 و

التصااارق يف املتأتياااة مااان رباااا  .عياااد تصااانيف األ 333
حىل  “.خاااارى حياااارادات”ماااان   األصااااول الثابتااااة 

 “مصروفات .خرى”

 39و  31 واملالحظاااااااات، 3بياااااااان ال
 دال وزاء ن)ب(، واجلدوال 32 و

الزياااااادة يف (/النقصاااااان)”تصااااانيفها مااااان .عياااااد  31
حىل  “اساااتحقاقات املاااوظفنياملتعلقاااة بلتزاماااات اال
دة يف احلساابات املساتحقة الادفع    (/الزياان)النقص”

 “واملستحقات

 2بيان ال

لسالف  يف اان )الزيادة(/النقصا ”تصانيفها مان   .عيد  311
(/الزيادة ان)النقصا ”حىل  “صندوق التشغيلاملقدمة 

 “يف احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات

   2بيان ال

  
حساب  ”نيف املصاروفات  م تصا ، يات ولني دال وزااء املتصالني باه   يف البيان الثاين واجلد • 

  31 املالحظاة يف عرض كل ف ة من املصروفات ازيد من التفصيل  جيري  مث “النوع
ساابقا يف مانت البياناات    املنف  ُيعارض   وبعد .ن كان توزيع املصروفات شسب الوكيل

    37، جيري عرضه حاليا يف املالحظة املالية
لبياناات  امان وجهاة نظار قاراء     وازا جاد و هتاقراء لتيسري 31 املالحظة زيكلت تعديل  • 

 املالية   
 

 لسنة السابقة ا اتتصحيل مقارن ‘3’ 
وتصاحيل األخطااء   ال  .عيد حصدارزا  البيانات 3133معلومات املقارنة لعاين تعكس  

 :  3133 لعاين ال  ت حتديدزا بعد نشر البيانات املالية
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 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

عكس التااريخ  يلالسكان ندوق لكه صاألماكن ال ي   ألحد الر.مساليةقيمة التصحيل  • 
الك تزااالل الالحااق تصااحيلالبااني قيمااة األرض واملاابىن و   والتقساايمالفعلااي القتنائااه؛  

حىل اطفاااض صااايف القيمااة الدفتريااة اإلعاليااة للممتلكااات     ذلااك.دى وقااد املتااراكم  
، 3133ديسامرب  كاانون األول/  13يف  ملياون دوالر  175ابلاف   عادات املو واملنشات
 دوالرا    39 712ابلف  االزتالك وفاتمصر واطفاض

الااا ين جموعاااة حضاااافية مااان املاااوظفني اوااللتزاماااات املتعلقاااة  املصاااروفاتحسااااب  • 
يف التقيايم   الساكان الساتخدامه  وظفي صاندوق  ملا سابقا يف العادد اإلعاايل   يدرجوا  مل

التااأمني يف التزامااات حىل زيااادة ذلااك .دى وقااد سااتحقاقات املااوظفني   الاالكتااواري 
تكااليف املاوظفني   يف ملياون دوالر، وزياادة    3171 قادرزا  بعد انتهاء اخلدمة الصحي
اخلطااأ حىل بيانااات التعااداد غااري     ويعاازىمليااون دوالر   373 قاادرزا 3133يف عاااين 

ُذكاار الصااندوق ماان متقاعاادين  311بشااأن حىل االكتااواريني  ة الاا  قاادماصااحيحال
 إلمنائي يف السنوات السابقة   برنام  األمم املتحدة امن ن ومتقاعدخطًأ .هنم 

 
   1الحظة امل  
 النقدية ومكاف ات النقدية  

 النقدية ومكاف ات النقدية ما يلي:  تشمل  
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 

ــانون  ١٣يف  كــــــــــــــــــــــ
 ٣١٣١ديسمرب األول/

ــانون  ١٣ يف كــــــــــــــــــــــ
 ٣١٣٣ديسمرب األول/

 31 3   احلاضرة يةالنقد   

 511 33 159 33 ملصارقية املودعة يف االنقد

 515 13 111 31 ).(صناديق سوق املال

 ).(ودائع ألجلال
– 335 111 

 911 399 991 72 ).(األوراق التجارية و.وراق الدين املخصومة

333 اجملموع   339  111  339  

 
اريخ مان تا  .و .قال  ثالثاة .شاهر   الا  حياني اساتحقاقها بعاد     املالية  الصكوك قديةنمكاف ات ك صنفُت ).( 

 اقتنائها 
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حااتفة باالحتياجااات النقديااة الالزمااة ألغااراض الصرفااايات الفوريااة يف حسااابات     وُي 
وحياتفة   النقدية املودعة يف حسابات مصارفية بالادوالر األمريكاي،   وغالبا ما حيتفة بمصرفية  

  35 املالحظة دود بعمالت  لية كما زو مبني يف  ابلف
وخمااااطر  ياااة،مخااااطر االئتمانلصاااندوق للرض اتعااامناقشاااة ل 35 وتتاااامن املالحظاااة 
املتعلقااة باااملوجودات املاليااة، اااا يف ذلااك  املخاااطر  ة حدارة.نشااطو ت،وخماااطر العمااال ،السااوق

  النقدية ومكاف ات النقدية
 

 2املالحظة   
 االستثمارات  

 3131كاانون األول/ديسامرب    13ترد يف اجلدول التايل االساتثمارات احملاتفة هباا يف     
 تبلف آجال استحقاقها ثالثة .شهر .و .كثر: ال 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 
 ٣١٣٣ ديسمرب/األولكانون  ١٣يف   ٣١٣١كانون األول/ديسمرب  ١٣يف 

 التكلفة بعد اإلهالك القيمة السوقية التكلفة بعد اإلهالك القيمة السوقية
 133 531 139 535 211 539 112 531 السندات     

األوراق التجاريااااة و.وراق 
 973 32 973 32 921 332 911 332 ).(املخصومة الدين

 311 521 791 551 113 122 113 125 اجملموع 

     :منها

املسااتحق يف غاااون ساانة   
 115 311 132 317 191 111 313 113 واحدة

 121 133 711 131 115 311 173 311 املستحق بعد سنة واحدة

 311 521 791 551 113 122 113 125 اجملموع 
 

 .دوات مالية تزيد آجال استحقاقها عن ثالثة .شهر  ).( 
  

استثمارات  اتفة هباا حاىت تااريخ      باعتبارزا عيع استثماراتهالسكان صندوق صن ف  
ساعر  باستخداين طريقاة  املهلكة ال  جرى حساهبا بالتكلفة مسجلة ز   األصول و  هااستحقاق
على .ساعار الساوق    الواردة يف ز   املالحظة صول لستند القيمة السوقية ت  والساريالفائدة 

الصاندوق اساتثمارات متعثارة خاالل العااين        مل تكن لادى   وذوي مسعة جيدةمن باعة قدمة امل
 ،وخماااطر السااوق  يااة،مخاااطر االئتمانلصااندوق للض اتعاار مناقشااة ل 35 وتتااامن املالحظااة 
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املتعلقااة باااملوجودات املاليااة، اااا يف ذلااك النقديااة    اطر املخاا ة حدارة.نشااطو ت،وخماااطر العمااال 
  ومكاف ات النقدية

مليااون دوالر، ُيقي ااُد اسااتخداين  12272وماان بااني حعااايل االسااتثمارات البااالف قاادرزا   
 مليون دوالر على النحو التايل: 39375مبلف 
 مليون دوالر 9377     االحتياطي التشغيلي: • 
 مليون دوالر 35773  لقة باستحقاقات املوظفنيمتويل االلتزامات املتع • 
 مليون دوالر 1771   الصندوق االست ماين للهبات اخلاصة • 
 ماليني دوالر 5     احتياطي اإليواء امليداين • 

.جاال اسااتحقاق االسااتثمارات متوساال ، بلااف 3131 كااانون األول/ديساامرب 13 ويف 
.جال  متوسال   ، بلف3133 ول/ديسمربكانون األ 13 ويف  .شهر 3177 يف حافظة الصندوق

  .شهر 973االستحقاق 
 االساااتثمارات يف حافظاااة الصاااندوق علاااى العائااادكاااان متوسااال  ،3131يف عااااين و 
    املائة يف 3 االستثمارات على العائد متوسل كان ،3133 عاين ويف  املائة يف 171

 على النحو التايل: 3131خالل عاين  االستثماراتوكانا حركة  
 

 والرات الواليات املتحدة()بآالف د
 
 

 األوراق التجارية وأوراق
 اجملموص  السندات  املخصومة الدين

 3131 3133 3131 3133 3131 3133 
 555 553 311 521 571 513 133 531 913 39 973 32 الرصيد االفتتاحي       

 133 531 513 215 193 211 711 321 931 72 712 312 : املشترياتمضافا إليه

 (113 519) (731 113) (113 219) (731 317) (111 71) (111 15) : آجال االستحقاقناقصا

 (313 7) (111 1) (153 7) (195 1) 71 317 اإلزالك

   311 521 113 122 133 531 211 539 973 32 921 332 الرصيد اخلتامي 
  وكانا القيم الدفترية للسندات يف تاريخ اإلبالغ كما يلي: 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 ٣١٣٣كانون األول/ديسمرب  ١٣يف  ٣١٣١كانون األول/ديسمرب  ١٣يف  
 التكلفة بعد اإلهالك القيمة السوقية التكلفة بعد اإلهالك القيمة السوقية 

 391 71 313 71 111 11 192 11 التجارية املصارقالتزامات 

الياااات التزاماااات سااايادية غاااري صاااادرة عااان الو   
 931 53 392 53 152 91 331 93 املتحدة

 753 321 277 327 311 335 372 335 منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية

 – – 119 35 117 35 التزامات حكومة ووكاالت الواليات املتحدة

 115 352 717 355 272 319 739 319 سندات الشركات

 – – 515 31 521 31 سندات بلدية

 133 531 139 535 211 539 112 531 اجملموع 
  

 5املالحظة   
 املخزونات  

علااى النحااو  تاااريخ اإلبااالغكانااا املخزونااات الاا  حيااتفة هبااا صااندوق السااكان يف   
 التايل:

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

 كــــــــانون األول/ ١٣يف 
 ٣١٣١ديسمرب 

ــانون  ١٣يف   /األولكــــــــــ
 ٣١٣٣ ديسمرب

 197 13 211 23 لصحية املتعلقة بالصحة اإلجنابيةسلع الرعاية ا   

   ومنها:

 351 31 391 39 املخزونات قيد الوصول 

 223 1 317 31 املخزونات احلاضرة 

 121 1 199 2 خمزونات قيد الوصول شبيهة باملمتلكات واملنشات واملعدات

 721 15 559 21 جمموع املخزون 
  

صااول حااىت تاااريخ اإلبااالغ األصااناَق الاا  جاارى     ثاال املخاازون الاا ي ظاال  قيااد الو   
مل تسالم  غاري موجاودة يف .مااكن العمال و    شراملزا دولياا واخلاضاعة لسايطرة الصاندوق لكناها      

 الشركاء املنف ين  بصورة مادية بعد حىل املستفيدين .و
 :3131ركة املخزونات خالل عاين حلوجز فيما يلي مو 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

15 3131كانون الثاين/يناير  3يف زون احملتفة به املخ  721  

357 511 اإلضافات  
 (155 321) الصرفيات

 (335) شطب/تسويات املخزون

21 3131كانون األول/ديسمرب  13يف املخزون احملتفة به   559  

  
 1 املالحظة  
   األخرى واألصول مقدما، املدفوعة واملبالف القبض، املستحقة املسامهات  

 
  القبض املستحقة املسامهات ).( 

 :  3131كانون األول/ديسمرب  13ترد فيما يلي املسامهات املستحقة القبض يف  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 كـــــانون األول/ ١٣يف 

   ٣١٣١ديسمرب 
ــانون األول/ ١٣يف   كـــــــ

   ٣١٣٣ديسمرب 
   تبادلية غري معامالت   

 511 337 911 331 متداولة( ).صول ضالقب املستحقة املسامهات

 725 3 399 1   املخصصة  غري املوارد 

 711 332 113 331   ).(املخصصة املوارد 

 371 51 531 73 متداولة( غري ).صول القبض املستحقة املسامهات

 – –   املخصصة  غري املوارد 

 371 51 531 73   ).(املخصصة املوارد 

   تبادلية معامالت

 317 31 متداولة( ).صول القبض املستحقة امهاتاملس

 – – متداولة( غري ).صول القبض املستحقة املسامهات

315   اجملموع   511  371  133  

 
 مشاتركا  متاويال  تشامل  3131 األول/ديسمرب كانون 13 يف القبض املستحقة املخصصة املسامهات ).( 

مليون  371 قدرزا املبتدئني الفنيني وظفنيامل برنام  لصاحل ومسامهات دوالر،مليون  31179 قدر 
 ملياون  373 و دوالرملياون   37171 قادر  ما  3133 األول/ديسمرب كانون 13 يفبلغا ) دوالر
   التوايل(  على دوالر،
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وتعارض املساامهات املسااتحقة القابض بعاد خصاام املخصصاات املرصاودة للحسااابات        
ت التبادليااة بأهنااا املعااامالت الاا  يقاادين فيهااا   املشااكوك يف حمكانيااة حتصاايلها  وُتعاارَّق املعااامال 

خدمات حىل .طراق ثالثاة ويتلقاى مناها قيماة مسااوية       صندوق األمم املتحدة للسكان سلعا .و 
واساتنادا حىل مناوذج   “  التجارياة ”تقريبا مقابل قيامه ب لك  وُتشبه زا   املعاامالت املباادالت    

نياباة عان .طاراق ثالثاة الشاكل الوحياد مان        املشاتريات   .عمال صندوق السكان، تعترب .نشطة 
.شكال املعامالت التبادلياة الا  يقاوين هباا الصاندوق حالياا  .ماا املعاامالت غاري التبادلياة، فهاي            
املعااامالت الاا  ال يتلقااى الصااندوق فيهااا قيمااة مساااوية تقريبااا للساالع/اخلدمات الاا  يقاادمها    

الصاندوق كمعاامالت غاري تبادلياة       وتصنف املسامهات املخصصة وغري املخصصة املقدماة حىل 
ويستند التمييز بني احلسابات املستحقة القابض املتداولاة وغاري املتداولاة حىل .جال االساتحقاق        

شااهرا ماان  33  فاملسااامهات املسااتحقة القاابض املتداولااة زااي مسااامهات ُيتوقااع حتصاايلها خااالل  
حتصايلها   فهاي مساامهات ُيتوقاع    تاريخ اإلبالغ، .ما املسامهات املساتحقة القابض غاري املتداولاة     

 بعد ذلك التاريخ   
واملسامهات املستحقة القبض من املوارد غري املخصصة زي تلاك املباالف املتعهاد هباا يف      

الساانة اجلاريااة والساانوات السااابقة الاا  مل ُتحصَّاال بعااد حااىت هنايااة فتاارة اإلبااالغ  واملسااامهات  
سا ابالف ستصبل مستحقة القابض وسُتحصَّال   املستحقة القبض من املوارد املخصصة تتعلق .سا 

 السنوات القادمة فيما يتصل باتفاقات املاحنني املتعددة السنوات    يف 
 

 حتليل التقادم الزمين    
كااانون  13تاارد فيمااا يلااي تفاصاايل املسااامهات غااري التبادليااة املسااتحقة القاابض حااىت     

 :  3131األول/ديسمرب 
   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

 كانون األول/ ١٣يف 
  ٣١٣١ ديسمرب

 كانون األول/ ١٣يف 
 ٣١٣٣ ديسمرب

 
ــاتات  مســــــ
 غري خمصصة

ــة   ــاتات خمصصـ مسـ
 )متويل مشترك(

مســـــــــاتات 
 غري خمصصة

مساتات خمصصـة  
 )متويل مشترك(

     3119   311  

3131 371 – 317 – 

3133 313 – 311 – 

3133 395 3 335 3 311 7 397 

3131 3 935 315 519 – – 
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 كانون األول/ ١٣يف 

  ٣١٣١ ديسمرب
 كانون األول/ ١٣يف 

 ٣١٣٣ ديسمرب

 
ــاتات  مســــــ
 غري خمصصة

ــة   ــاتات خمصصـ مسـ
 )متويل مشترك(

مســـــــــاتات 
 غري خمصصة

مساتات خمصصـة  
 )متويل مشترك(

1 املسامهات املستحقة القبض        579  311  112  3  911  7  397  

 – (3) – (3) تسويات الاخسائر غري املتحققة النا ة عن .سعار الاصرق

 – (311) – (371) خمصصات احلسابات املشكوك يف حمكانية حتصيلها

املساااااامهات املساااااتحقة القااااابض ومل يطالاااااب هباااااا بعاااااد يف 
 291 311 – 331 372 – مرب  كانون األول/ديس 13

1 اجملموع   399  311  192  3  725  371  791  

 
وتاارد يف اجلاادولني .لااف وباااء تفاصاايل املسااامهات املسااتحقة القاابض ماان املااوارد غااري    

املخصصة ومن املوارد املخصصة، على التوايل، مصنفًة حسب اجلهة املاحناة )وال يشامل زا ان    
 حتصيلها(    ت املشكوك يف حمكانية اجلدوالن املخصصاات املرصودة للحسابا

 
 خمصصات املساتات املستحقة القبض املشكوك يف إمكانية حتصيلها    

ياارد فيمااا يلااي ملخاا، حلركااة خمصصااات املسااامهات املسااتحقة القاابض املشااكوك يف   
 :  3131حمكانية حتصيلها يف عاين 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 ٣١٣٣ ٣١٣١ 
311) كانون الثاين/يناير   3ود يف املخص، املرص    ) (313 ) 

 (311) (371) حاليا املسامهات املستحقة القبض ال  يعترب حتصيلها .مرا مشكوكا فيه 

 331 337 املسامهات املستحقة القبض املشطوبة

مبالف مستردة من مسامهات مستحقة القبض كاان حتصايلها يعتارب يف الساابق     
 73 1 .مرا مشكوكا فيه 

371) كانون األول/ديسمرب   13ص، املرصود يف املخ ) (311 ) 

  
   األخرى املتداولة وغري املتداولة واألصول مقدما املدفوعة املبالف )ب( 

تتااألف املبااالف املدفوعااة مقاادما واألصااول املتداولااة وغااري املتداولااة األخاارى ماان البنااود  
 التايل بياهنا:  
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)حظات على البيانات املالية مال

   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 

ــانون األول/ ١٣ يف  كـ
 ٣١٣١ ديسمرب

ــانون األول/ ١٣يف   كــــــــــــــ
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ديسمرب

   املبالف املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى   
 131 1 112 1 الُسلف املقدمة حىل املوظفني

 313 1 312 1 الفوائد املستحقة

 911 3 533 3 املبالف املدفوعة مقدما

 295 2 753 2 ة القبضحسابات متنوعة مستحق

 – 211 املبالف املستحقة من وكاالت األمم املتحدة األخرى

 531 1 321 احلسابات املستحقة القبض عن .نشطة الاشراء

: املخصااا، املرصاااود للحساااابات املساااتحقة خمصـــوما منـــها
 (213) (331) القبض املشكوك يف حمكانية حتصيلها  

32 اجملموع   715  37  111  

   رى غري املتداولةاألصول األخ

 – 33 مبالف ُمستحقة القبض يف األجل الطويل

33 اجملموع   – 

  
 7 املالحظة  
   التشغيل صندوق من املقدمة الُسلف  

يرد فيما يلي بيان للُسالف املقدماة مان صاندوق التشاغيل حساب كال ف اة مان ف اات            
 الشركاء املنف ين:  

   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 

 كــانون األول/ ١٣يف 
 ٣١٣١ ديسمرب

ــانون األول/ ١٣يف   كـ
   ٣١٣٣ ديسمرب

 135 1 511 9 احلكومات   

 973 3 911 1 املؤسسات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 213 2 715 3 وكاالت األمم املتحدة

 (53) (51) حتصيلها   خمصوما منها: املخص، املرصود للُسلف املشكوك يف حمكانية 

35 اجملموع   321  31  195  
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صندوق األمم املتحدة للسكان
مالحظات على البيانات املالية  
(

تابع
) 

 1 املالحظة
  واملعدات واملنشات املمتلكات

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املباين  األراضي 

األثاث 
والتجهيزات 

  ةتالثاب

معدات تكنولوجيا 
املعلومات 
  املركبات  واالتصاالت

حتسينات 
األماكن 
  املستأجرة

األصول قيد 
التشييد وغري املتاحة 

 اجملموص  الستخدام بعدل
 ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ 
                 التكلفة                 
 191 13 231 13 21 735 3 153 1 753 1 331 39 512 37 213 31 722 35 111 1 115 2 379 1 111 1 337 337 كانون الثاين/يناير )معاد بياهنا( 3يف 

 111 9 213 9 735 3 951 557 723 779 1 371 2 515 3 215 3 937 112 57 271 – – اإلضافات

 (317 9) (313 5) (21) – (351) (51) (131 5) (115 3) (313 1) (915 3) (211) (333) (1) – – – .صناق جرى التصرق فيها

 – (2) – – – – – (2) – – – – – – – – اضمحالل القيمة

    – 91    – (735 3)    – 51    – 173    – 233    – (231)    – 311 3    – – التسويات/عمليات حعادة التصنيف  

 231 13 121 15 735 3 951 753 1 291 2 512 37 121 39 722 35 571 31 115 2 125 2 111 1 911 9 337 337 كانون األول/ديسمرب   13يف 

                 املتراكم االستهالك

 111 11 113 11 – – 217 333 3 135 31 151 31 123 33 197 31 513 3 771 3 111 111 – – كانون الثاين/يناير )معاد بيانه( 3يف 

 721 7 552 1  –  – 171 132 311 2 235 2 333 3 219 3 297 551 377 131 – – مصروفات االستهالك

 (111 7) (521 2) – – (51) (32) (219 2) (533 3) (155 1) (172 3) (311) (339) – – – – .صناق جرى التصرق فيها

 – –  –  – – (3) – 53 – 1 – (51) – – – – التسويات/عمليات حعادة التصنيف  

 113 11 117 12 – – 333 3 911 3 151 31 133 31 197 31 115 31 771 3 351 3 111 911 – – كانون األول/ديسمرب   13يف 

كااانون  3صااايف القيمااة الدفتريااة يف 
 115 13 235 13 21 735 3 115 3 119 3 511 33 331 33 231 5 127 5 121 3 319 3 191 7 171 7 337 337 الثاين/يناير

كانون  13صايف القيمة الدفترية يف 
 235 13 123 13 735 3 951 119 3 591 3 331 33 113 33 127 5 933 5 319 3 195 3 171 7 931 1 337 337 األول/ديسمرب
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

مااادي ل صااول ومتااا ماااازاة نتائجااه بقاايم األصااول املقياادة يف سااجل     .جااري عاادٌّ 
  وصد ق كل من املقار واملكاتاب القطرياة علاى     3131كانون األول/ديسمرب  13األصول يف 

 نتائ  ز ا العد  املادي والقيم املقابلة ل صول   
يف املقاااين األول بأماااكن عماال املااوظفني يف الربازياال     وتتعلااق األصااول قيااد التشااييد     

والنيجر وبوتان، وباملمتلكات واملنشات و.صناق املعدات ال  كانا قياد الوصاول يف تااريخ    
مليون دوالر على التوايل(  وُ.جنازت األصاول الا  كاناا      177 مليون دوالر و 171اإلبالغ )

مليااون دوالر( ودخلااا طااور  377) 3133قيااد التشااييد ومل تكاان متاحااة بعااد يف هنايااة عاااين  
، وزي ترد يف الف ة اخلاصاة هباا  وتبلاف قيماة     3131كانون األول/ديسمرب  13التشغيل شلول 

كااانون األول/ديساامرب  13االلتزامااات غااري املسااددة بعااد واملرتبطااة باملشااتريات الر.مساليااة يف   
، بلغااا تكلفااة 3131كااانون األول/ديساامرب  13مليااون دوالر  ويف  371مااا قاادر   3131

املمتلكات واملنشات و.صناق املعدات ال  كاناا قياد االساتخداين رغام اساتهالكها بالكامال       
 (   3133مليون دوالر عاين  3172مليون دوالر )مقابل  3172ما قدر  

 
   9 املالحظة  
  املادية غري األصول  

 كاااانون 13هاااا صاااندوق الساااكان حاااىت    كتتاااألف األصاااول غاااري املادياااة الااا   ل     
 من الرباجميات التالية ال  ت استحداثها وشراملزا داخليا:   3131األول/ديسمرب 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
  الرباجميات 

الرباجميات قيد 
 اجملموص  االستحداث

 ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ 
       التكلفة       
 – – – – – – كانون الثاين/يناير   3يف 

 – 355 – 59 – 91 فاتاإلضا

 – – – – – – .صناق جرى التصرق فيها

91 كانون األول/ديسمرب   13يف   – 59  – 355  – 

       اإلزالك املتراكم

 – – – – – – كانون الثاين/يناير   3يف 

 – 31 – – – 31 رسوين اإلزالك

 – – – – – – .صناق جرى التصرق فيها
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)حظات على البيانات املالية مال

  الرباجميات 
الرباجميات قيد 
 اجملموص  االستحداث

 ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ 
 – 31 – – – 31   3131كانون األول/ديسمرب  13يف        

كاااانون  13صاااايف القيماااة الدفترياااة يف 
 – – – – – – األول/ديسمرب  

كاااانون  13صاااايف القيماااة الدفترياااة يف 
71 األول/ديسمرب    – 59  – 317  – 

  
   31 املالحظة  
  الدفع املستحقة واحلسابات املستحقات  

 تشمل املستحقات واحلسابات املستحقة الدفع البنود التالية:   
 ف دوالرات الواليات املتحدة()بآال
 
 

ــانون األول/ ١٣يف   كـ
 ٣١٣١ ديسمرب

ــانون األول/ ١٣يف   كــــــــــــــ
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ديسمرب

 217 35 117 31 احلسابات املستحقة الدفع   

 773 13 521 37 خصوين ناش ة عن حسابات مستحقة

 321 12 191 11 الامبالف الامستحقة الدفع للوكيل اإلداري

 375 1 151 31 ن .نشطة الشراءالُسلف م

 171 333 253 33 الامبالف الامستحقة لوكاالت األمم املتحدة

 112 1 721 1 الامبالف الامستحقة الدفع لصندوق التشغيل

مبالف مستحقة الدفع فيما يتعلق بأرصدة غاري مساتخدمة مان    
 123 2 121 1 متويل انقاى .جله 

311 اجملموع   212  353  337  

  
حىل املبااالف الاا  يتلقازااا  “ الااامبالف الااامستَحقة الاادفع للوكياال اإلداري  ”عبااارة تشااري  

صااندوق السااكان ويااديرزا ألغااراض اإلنفاااق علااى .نشااطة برناجميااة سااتنف زا جمموعااة ماان         
 املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وتوزَّع على .ساس برنام  عمل متفق عليه   

.ساساااا حىل مباااالف “ َحقة لوكااااالت األمااام املتحااادةالاااامبالف الاااامست”وتشاااري عباااارة  
يتعلاق باخلادمات الا  يقادمها لصاندوق الساكان        مستَحقة لربنام  األمم املتحدة اإلمنائي فيماا  
نظااين وطايل ماوارد املؤسساة املشاترك بيناهما         حتقيقًا لالكفاءة اإلدارية وساعيا لالساتفادة مان    
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

مات الا  حتاد د، يف علاة .ماور، زيكال      اخلاد  وواع ز   اخلدمات التفاقات مستوى  
 الاتكلفة لتلك اخلدمات   

 
   33 املالحظة  
   التمويلي بالاتأجري املتصلة اخلصوين  

كااانون  13ال توجاد لادى صاندوق الساكان .ي عقاود  ارياة للااتأجري الااتمويلي يف          
    3131األول/ديسمرب 

 
   33 املالحظة  
  املوظفني استحقاقات  

ات املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات     تعكااس االلتزاماا  
اإلجازات السنوية املتراكمة واستحقاقات حجازات زيارة الوطن املتراكمة واساتحقاقات اإلعاادة   
 حىل الوطن، والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى، على النحو املبني .دنا :

 اليات املتحدة(  )بآالف دوالرات الو
 
 

ــانون األول/ ١٣يف   كـــــ
 ٣١٣١ ديسمرب

ــانون األول/ ١٣يف   كـــــــــــــــــ
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ديسمرب

   االلتزامات املتداولة املتعلقة باستحقاقات املوظفني   

   االستحقاقات القصرية األجل

  252 31   722 33 اإلجازات السنوية املتراكمة

  911 3   211 1  حجازات زيارة الوطن املتراكمة

     استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة

  521   172    ).(استحقاقات اإلعادة حىل الوطن )للموظفني غري العاملني(

  931 3   711 1  استحقاقات اإلعادة حىل الوطن )للموظفني العاملني(  

  297 3   335 3  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

13  ملتداولة املتعلقة باستحقاقات املوظفنيجمموع االلتزامات ا   227    31  135   

   االلتزامات غري املتداولة املتعلقة باستحقاقات املوظفني

  913 39   711 31  استحقاقات اإلعادة حىل الوطن )للموظفني العاملني(  

  131 335   312 317  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

337   املتداولة املتعلقة باستحقاقات املوظفنيجمموع االلتزامات غري   112    322  955   

359  جمموع االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني   113    371  371   

 
   اإلبالغ  تاريخ شلول السكان صندوق يف خدمتهم انتها ال ين املوظفون زم العاملني غري املوظفون ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)حظات على البيانات املالية مال

  املتراكمة السنوية اإلجازات  
عنااد هنايااة اخلدمااة، حيااق للمااوظفني املعياانني بعقااود  ااددة املاادة .و بعقااود مسااتمرة         

يوماا   11احلصول على .جر عن .ياين اإلجازات السنوية غاري املساتخدمة املتراكماة شاد .قصاا       
من .يااين العمال  وحيادد صاندوق الساكان قيماة زا   االلتزاماات شسااب العادد الفعلاي أليااين             

 املساتخدمة يف تااريخ اإلباالغ اساتنادا حىل جادول املرتباات السااري يف        اإلجازات السنوية غري
 ذلك التاريخ، دون خصم   

 
 حجازات زيارة الوطن املتراكمة  

 ثل ز ا االلتازاين املبلاف املتاراكم يف تااريخ اإلباالغ للتكااليف املتوقعاة لسافر املاوظفني           
زااا ا االلتااازاين ماااع .داء اخلدماااة،    وُمعااااليهم املاااؤزلني يف زياااارهتم املقبلاااة للاااوطن  وُيساااتحق   

 ُيخصم وال  كن تعوياه عند انتهاء اخلدمة    وال
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة   
جاارى حتديااد قيمااة االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطن للمااوظفني       

كاانون   13يف  العاملني وبتغطية التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة على .ساس تقيايم اكتاواري  
 ، اضطلعا به مؤسسة مؤزلة ومستقلة للتقييم االكتواري   3131األول/ديسمرب 

 
 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن    

عنااد انتااهاء اخلدمااة،  كاان للمااوظفني الاا ين يسااتوفون شااروط اسااتحقاق معينااة، ماان   
صالوا علاى منحاة    اإلقامة خارج البلدان ال  حيملون جنسيتها وقا انتاهاء اخلدماة، .ن حي   بينها 

الوطن تقدَّر حسب مدة اخلدمة، وعلى تكاليف السافر ونقال األمتعاة الشخصاية       لاإلعادة حىل 
 وُيشار حىل تلك االستحقاقات جمتمعة باستحقاقات اإلعادة حىل الوطن   

وكانا االفتراضاات الرئيساية الا  اساتخدمها اخلابري االكتاواري لتحدياد االلتزاماات          
تتمثال يف ساعر    3131كاانون األول/ديسامرب    13ات اإلعادة حىل الوطن يف املتعلقة باستحقاق

يف املائاة   172يف املائاة و   575يف املائاة، وزياادة سانوية يف املرتاب تتاراو  باني        2خصم يبلاف  
( حسب سن املوظف وف تاه الوظيفياة، وزياادة يف    3133يف املائة عاين  179يف املائة و  2)بني 

 (   3133يف املائة عاين  375يف املائة سنويا ) 375تكاليف السفر بنسبة 
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واساااتنادا حىل زااا   االفتراضاااات، بلغاااا القيماااة احلالياااة لاللتزاماااات املساااتحقة يف        
واملتعلقة باستحقاقات اإلعادة حىل الوطن املقاررة للماوظفني    3131كانون األول/ديسمرب  13

 مليون دوالر حسب التقديرات    3272العاملني 
ل للماوظفني الساابقني الا ين مل يكوناوا قاد طاالبوا بعاد يف هناياة         وُرصد خمصا، كاما   
باساااتحقاقات اإلعاااادة حىل الاااوطن، الااا  تظااال رغااام ذلاااك التزاماااا يقاااع علاااى     3131عااااين 
 املنظمة    عاتق
 

  اخلدمة انتهاء بعد الصحي التأمني  
ني تااأم عنااد انتااهاء اخلدمااة،  كاان للمااوظفني ومعاااليهم .ن عتاااروا االشااتراك يف خطااة  

صااحي  ااددة االسااتحقاقات ماان اخلطاال الاا  يعرضااها صااندوق السااكان، شااريطة اسااتيفاء      
ساانوات يف خطااة تااأمني صااحي تابعااة      31شااروط معينااة ل زليااة ماان بينااها االشااتراك ملاادة     

سانوات   5، وملادة  3117متوز/يولياه   3لصندوق السكان بالنسبة للماوظفني املساتقَدمني بعاد    
الصاحي   التااريخ  وُيطلاق علاى زا ا االساتحقاق تسامية التاأمني         بالنسبة للمستق دمني قبل زا ا 

    بعد انتهاء اخلدمة 
االلتزاماات   وكانا االفتراضات الرئيسية ال  اساتخدمها اخلابري االكتاواري يف حتدياد      

، تتمثاال 3131األول/ديساامرب  كااانون  13املتعلقااة بالتااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة يف    
لتصاااعد تكاااليف الرعايااة الصااحية تبلااف      يف املائااة؛ ومعاادالت   5713سااعر خصاام قاادر     يف

يف املائاة   171بالنسبة خلطال التاأمني الطا  يف الوالياات املتحادة و       3131يف املائة عاين  771
يف  275لتصال حىل   بالنسبة خلطل التاأمني الطا  خاارج الوالياات املتحادة، وتانخفض تادرجييا        

يف املائااة بالنساابة حىل خطاال   5 نساابة ال تااتغري قاادرزا  ساانوات وحىل 31املائااة يف فتاارة ماادهتا  
يف  5الواليات املتحدة  .ما ا ا  معدالت تكااليف عاالج األسانان، فبلاف      التأمني الط  خارج 

يف املائاة يف فتارة مادهتا     275وتنخفض تلك املعادالت تادرجييا لتصال حىل     3131املائة يف عاين 
لتقاعد واالنساحاب مان اخلطاة ومعادالت الوفااة فرهناا       سنوات  .ما االفتراضات املتعلقة با 31

تتسق مع االفتراضات ال  يستعملها الااصندوق املشاترك لاالمعاشات التقاعدياة ملاوظفي األمام       
املتحاادة يف تقييمااه االكتااواري السااتحقاقات التقاعااد  ومقارنااة باا لك، كانااا االفتراضااات       

كااانون  13بعااد انتااهاء اخلدمااة يف  الصااحي  املسااتخدمة يف حتديااد االلتزامااات املتعلقااة بالتااأمني
يف املائة؛ ومعادالت لتصااعد تكااليف الرعاياة      2قدر   زي سعر خصم  3133األول/ديسمرب 
يف  1 بالنسبة خلطل التأمني الط  يف الوالياات املتحادة و   3131يف املائة عاين  7الصحية تبلف 

يف املائاة   275ض تادرجييا حىل نسابة   املائة خلطل التأمني الط  خارج الوالياات املتحادة وتانخف   
والساانوات الالحقااة خلطاال التااأمني الطاا  داخاال الواليااات املتحاادة وخارجهااا      3137عاااين  
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ولاادى حتديااد قيمااة االلتزامااات املتبقيااة علااى املنظمااة واملتعلقااة بالتااأمني الصااحي بعااد انتااهاء       
مث، ُتخصام اشاتراكات    اخلدمة، تؤخ  يف االعتبار اشتراكات عيع املشاركني يف اخلطاة  ومان  

املتقاعاادين ماان حعااايل االلتاازاين، كمااا ُيخصاام جاازء ماان اشااتراكات املااوظفني العاااملني هباادق   
التوصل حىل قيمة االلتزامات املتبقية علاى املنظماة وفقاا لنساب تقاسام التكااليف الا  تاأذن هباا          

 اجلمعية العامة   
ف مقادار النصاف بالنسابة    وتستلزين ز   النسب .ال تتجاوز حصة املنظمة مان التكاالي   

الواليات املتحدة، والثلثني بالنسبة خلطل التأمني الصحي داخال   خلطل التأمني الصحي خارج 
خلطاة التاأمني الطا   ويابني زا ا التادقيق يف حتدياد         الواليات املتحادة، والثالثاة .ربااع بالنسابة     

علااى السااواء يشاااركون يف اشااتراكات املسااامهني يف اخلطااة .ن املااوظفني العاااملني واملتقاعاادين  
اجلماعية يف تلك اخلطل ُتستخَدين لتغطياة نساب    خطل التأمني الصحي نفسها و.ن اشتراكاهتم 

 تقاسم التكاليف املتَّف ق عليها   
املتعلقااة بالتااأمني  واساتنادا حىل األساااس املاابني .عااال ، ُحااددت القيماة احلاليااة للخصااوين    

، بعااد خصاام  3131كااانون األول/ديساامرب   13الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة واملسااتحقة يف   
 مسامهات املشتركني يف خطل التأمني على النحو التايل:  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 

ــانون األول/ ١٣يف   كــــــــ
 ٣١٣١ ديسمرب

ــانون األول/ ١٣يف   كــــــــــــــــــــ
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ديسمرب

 192 159 352 137 حعايل االلتزامات   

 (372 313) (755 337) ملسامهني يف اخلطلناقصا اشتراكات ا

319 صايف االلتزامات   199  337  531  

  
وحضاااااافة حىل االفتراضاااااات الاااااواردة .عاااااال ، ُيقاااااد ر .ن ترتفاااااع القيماااااة احلالياااااة       

يف املائااة حذا ارتفعااا تكاااليف الرعايااة الطبيااة املفترضااة بنساابة     33االلتزامااات بنساابة   لصااايف 
يف املائااة حذا اطفاااا تكاااليف الرعايااة الطبيااة املفترضااة   3نساابة يف املائااة، و.ن تاانخفض ب 37  

االفتراضات األخرى يف احلاالتني  وباملثال، يقادر .ن     يف املائة، مع استمرار ثبات عيع  3بنسبة 
يف املائاة و.ن   3يف املائاة حذا اطفاض ساعر اخلصام بنسابة       32تزيد االلتزامات املستحقة بنسابة  

يف املائاة، ماع اساتمرار ثباات عياع       3ئاة ارتفاع ساعر اخلصام بنسابة      يف املا 39تنخفض بنسابة  
 االفتراضات األخرى يف احلالتني  
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 التقييم االكتواري  
ُتحااادَّد االلتزاماااات الناشااا ة عااان اساااتحقاقات التاااأمني الصاااحي بعاااد انتاااهاء اخلدماااة   

اكتااواريني  واسااتحقاقات هنايااة اخلدمااة )اسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطن( باالسااتعانة داارباء      
مستقلني  ويلزين اإلفصا  عن االفتراضات االكتوارية يف البيانات املالياة  واساُتخدما بياناات    

كااااانون  13لتحديااااد قيمااااة االلتاااازاين حااااىت    3131.يلول/ساااابتمرب  11التعاااادادات حااااىت  
    3131األول/ديسمرب 

طبيااق سااعر والتقياايُم االكتااواري لاللتزامااات املتعلقااة باالسااتحقاقات احملااددة ُيحاادد بت   
اخلصم على املدفوعات الا  مان املارجل .ن يلازين دفعهاا مساتقبال لتساوية االلتازاين النااجم عان           
اخلدمة ال  يقدمها املوظف يف الفترات احلالية والسابقة  وقد استخدين اخلابري االكتاواري ساعر    

اس الصرق الفوري املستمد من منحىن سيتيغروب ألسعار اخلصم املتعلقة دطل التقاعد كأسا 
 لتحديد سعر اخلصم خلطل االستحقاقات احملددة ال  يتم تقييمها اكتواريا   

ويشمل التقييم االكتواري .ياا املكاسب واخلسائر االكتوارياة الناعاة عان التغايريات      
يف االفتراضااات الرئيسااية الاا  اسااتخدمها اخلاابري االكتااواري يف التقياايم السااابق  وماان العواماال 

التقييم االكتواري االشتراكاُت ال  يدفعها املساامهون يف اخلطال  وزا       األخرى ال  تؤثر يف
خمصااوما منااها اشااتراكات املسااامهني يف    ”االشااتراكات الااواردة يف اجلاادول .دنااا  باعتبارزااا     

 ُتخصم من االلتزاين العاين لتحديد التزامات صندوق السكان املتبقية   “ اخلطل
قطاع العاين .ن تستند عيع االفتراضات، مثال ساعر   وتقتاي املعايري احملاسبية الدولية لل 

اخلصم واالفتراض املتعلق بتحديد ا ا  تكلفة الرعاياة الصاحية، حىل نفاس االفتاراض األساساي      
يف املائاااة يف التقيااايم  375ملعااادل التااااخم  وقاااد اساااتخدين معااادل التااااخم املفتااارض الباااالف  

ماااع التوقعاااات االكتوارياااة   تفاااق ، ااااا ي3131كاااانون األول/ديسااامرب   13االكتاااواري يف 
    3133 لعاين

كااانون األول/  13واسااتندت االلتزامااات، واملصااروفات واالشااتراكات الساانوية يف     
 كاااانون األول/ 13حىل التوقعاااات املساااتمدة مااان التقيااايم الااا ي .جاااري يف   3131ديسااامرب 
وحة ، مع حجراء تعاديالت تتعلاق باالتغيري يف ساعر اخلصام يف هناياة السانة  ولا        3133ديسمرب 

وجود اختالفات طفيفة بني تكاليف املصروفات السنوية الفعلية لصندوق الساكان والتوقعاات   
 الواردة يف تقرير اخلبري االكتواري، وجرت تسويتها يف بيان األداء املايل   

يف التاأمني الصاحي بعاد اخلدماة واساتحقاقات اإلعاادة        3131و.ما التغيري خالل عاين  
   ثار التالية:حىل الوطن فُيعزى حىل اآل
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة
ــأمني الصـــــحي  التـــ
 بعد انتهاء اخلدمة

اســتحقاقات اإلعــادة 
إلــــــــــــ  الـــــــــــوطن 
 اجملموص )املوظفون العاملون(

313  3133كانون األول/ديسمرب  13يف   555  33  151  331  215  

 915 35 – 915 35 ية من املوظفنيجمموعات حضاف

337 )معاد بياهنا( 3133كانون األول/ديسمرب  13يف   531  33  151  329  171  

     3131املصروفات املعترق هبا يف عاين 

 573 31 321 3 131 33 تكلفة اخلدمة احلالية 

 115 9 115 151 9 تكلفة الفائدة 

33  3131جمموع املصروفات املعترق هبا يف عاين   171  3  113  31  257  

 (511 2) (951 3) (527 3) االستحقاقات املدفوعة )خمصوما منها اشتراكات املسامهني يف اخلطل(

 (539 12) 213 3 (951 11) )املكاسب(/اخلسائر االكتوارية 

319  3131كانون األول/ديسمرب  13يف   199  32  211  311  115  

  
 االلتزامااات النا ااة عاان االسااتحقاقات الاا   زااي الزيااادة يف“ تكلفااة اخلدمااة احلاليااة” 

“ تكلفاة الفائادة  ”  ومتثِّل 3131اكتسبها املوظفون بالفعل من خالل خدماهتم املؤداة يف عاين 
الزياااادة الناعاااة عااان اقتاااراب موعاااد تساااوية اساااتحقاقات مساااتقبلية للماااوظفني  وتشاااري          

نة اجلارياااة  وتنشاااأ  حىل تساااديد اساااتحقاقات املاااوظفني يف السااا  “ االساااتحقاقات املدفوعاااة ”
عنادما عتلاف التقيايم االكتاواري عان التوقعاات الطويلاة        “ املكاسب .و اخلساائر االكتوارياة  ”

األجل املتعلقة بااللتزامات  وزي تنت  عن تساويات اخلاربة املنجازة )الفاروق باني االفتراضاات       
 ية   االكتوارية السابقة وما حدث بالفعل( وآثار التغيري يف االفتراضات االكتوار

والناعة عان الزياادة يف ساعر     3131و.ما املكاسب االكتوارية العامة املسجلة يف عاين  
اخلصم املستخدين يف التقييم االكتواري للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، فُيعتارق هباا بشاكل    

  مباشر باعتبارزا تغيريا يف صايف األصول )البيان الثالث(  
 دة()بآالف دوالرات الواليات املتح

 املكاسب/)اخلسائر(االكتوارية
ــأمني الصـــــحي  التـــ
 بعد انتهاء اخلدمة

اســتحقاقات اإلعــادة 
إلــــــــــــ  الـــــــــــوطن 
 اجملموص )املوظفون العاملون(

 322 91 192 3 151 91 )معاد بياهنا( 3133كانون األول/ديسمرب  13يف 

 (539 12) 213 3 (951 11) الفترة احلالية 

59  3131كانون األول/ديسمرب  13يف   311  2  535  11  135  
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 متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني   
، كان اجلزء غري املماول مان االلتزاماات املتعلقاة     3131كانون األول/ديسمرب  13يف  

 بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات املوظفني األخرى على النحو التايل:  
 

 تحدة()بآالف دوالرات الواليات امل

 متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 ٣١٣١كانون األول/ديسمرب  ١٣يف 
 االلتزامات غري املمولة االلتزامات املمولة االلتزامات املستحقة

 111 13 791 327 199 319 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    

 235 31 115 3 711 32 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن

 991 31 721 7 722 33 اإلجازة السنوية 

 337 1 393 211 1 حجازة زيارة الوطن

 311 313 391 357 113 359 اجملموع 
   

 ، مو لا االلتزامات على النحو التايل:  3131ويف عاين  
 مليون دوالر 3371حتويالت من .رصدة الصناديق ال  كانا متاحة للربجمة، ابلف  • 
عن اجلزء املموَّل بالفعل من التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدماة،  فائدة  صَّلة  • 

 مليون دوالر 371ابلف قدر  
التكاليف املستحقة املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )بعد خصم األقسااط(،   • 

واستحقاقات اإلعادة حىل الوطن، واإلجازات السنوية، وحجازة زياارة الاوطن، الناعاة    
 ماليني دوالر  171ابلف  3131عن رسوين كشوق املرتبات خالل عاين 

  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

ــانون األول/  ١٣يف  كـــــــــــ
الزيادة/)النقصـان(   )معاد بياهنا( ٣١٣٣ديسمرب 

 يف االلتزامات

ــايف  صــــــــــــــــــــــــ
الزيادة/)النقصـان(  

 يف التمويل

كـانون األول/   ١٣يف 
 ٣١٣١ديسمرب 

 االلتزامات غري املمولة املمولةااللتزامات غري  
 111 13 199 31 (333 31) 331 91 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة     

 235 31 139 112 3 151 33 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن

 991 31 275 2 391 3 311 37 اإلجازة السنوية 

 337 1 11 511 197 3 حجازة زيارة الوطن

317 اجملموع   151  (31  919) 33  713  313  311  
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 استحقاقات املعاشات التقاعدية   
صندوق األمم املتحدة للسكان زو ححدى املنظمات األعاااء املشااِركة يف الصاندوق     

املشااترك للمعاشااات التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة الاا ي .نشااأته اجلمعيااة العامااة لتااوفري         
ت ذات الصاالة  وصااندوق املعاشااات زااو  اسااتحقاقات التقاعااد والوفاااة والعجااز واالسااتحقاقا 

 خطة  ولة يشارك فيها .رباب عمل متعددون وتن، على استحقاقات  ددة   
ونظرا لعدين وجود .ساس ثاباا وموثاوق باه لتخصاي، اخلصوين/األصاول والتكااليف        

ذات الصلة بفرادى املنظمات املشاركة يف اخلطاة، لايس الصاندوق يف وضاع  ك ناه مان حتدياد        
ركز واألداء املاليني األساسايني للخطاة اوثوقياة كافياة ألغاراض احملاسابة، وبالتاايل        حصته يف امل

تعامل مع ز   اخلطة كما لو كانا خطة تربعات  ددة؛ ولا لك ال تظهار يف البياناات املالياة     
حصااة صااندوق السااكان يف مركااز اخلصوين/األصااول الصااافية ذات الصاالة للصااندوق املشااترك   

 وظفي األمم املتحدة   للمعاشات التقاعدية مل
وين، النظاين األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية على .ن يكلاف جملاس املعاشاات     

التقاعديااة اخلاابري االكتااواري االستشاااري باارجراء تقياايم اكتااواري للصااندوق ماارة كاال ثااالث   
سنوات على األقل  وتتمثل املمارسة املتبعة يف جملس املعاشات يف حجاراء تقيايم اكتاواري كال     
عامني باستخداين طريقة حاصل اجملموعاة املفتوحاة  والغارض الرئيساي مان التقيايم االكتاواري        
زااو حتديااد مااا حذا كانااا .صااول الصااندوق احلاليااة و.صااوله التقديريااة املقبلااة كافيااة للوفاااء         

 بالتزاماته   
وتتااألف االلتزامااات املاليااة لصااندوق السااكان  ااا  الصااندوق املشااترك للمعاشااات          

ن مساامهات صاندوق الساكان املقاررة وفاق املعادل الا ي حددتاه اجلمعياة العاماة،           التقاعدية م
يف املائة للمنظمات، من األجار السااري    3571يف املائة للمسامهني األفراد و  779البالف حاليا 

الااداخل يف حساااب املعاااش التقاعاادي، حىل جانااب حصااة الصااندوق يف .ي ماادفوعات لتغطيااة 
ماان النظاااين األساسااي لصااندوق املعاشااات التقاعديااة      31ادة العجااز االكتااواري اوجااب املاا  

، 31تسدَّد ز   املدفوعات لتغطية العجز حال عندما تلجاأ اجلمعياة العاماة حىل تطبياق املاادة       وال
بعااد التأكااد ماان ضاارورة تسااديد العجااز علااى .ساااس تقياايم الكفايااة االكتواريااة للصااندوق يف   

البياناات املالياة، مل تلجاأ اجلمعياة العاماة حىل تطبياق        تاريخ التقيايم  وحاىت تااريخ اإلباالغ هبا       
 ز   املادة   
عان   3133كاانون األول/ديسامرب    13وكشف التقيايم االكتاواري الا ي .جاري يف      

( يف األجار  3119يف املائة يف تقيايم عااين    1711يف املائة ) 3717وجود عجز اكتواري نسبته 
ن معاادل االشااتراك النظااري الااالزين لتحقيااق  الااداخل يف حساااب املعاااش التقاعاادي،  ااا يعاا  . 
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يف املائاة مان األجار الاداخل يف      35757كاان   3133كانون األول/ديسمرب  13التوازن حىت 
يف املائة  ويعازى العجاز    3177حساب املعاش التقاعدي، مقارنة اعدل االشتراك احلايل البالف 
 لى مدى السنوات األخرية   االكتواري .ساسا حىل اطفاض االستثمارات عما كان متوقعا ع

، كانا نسبة األصول االكتوارياة حىل اخلصاوين   3133كانون األول/ديسمرب  13ويف  
(، باافتراض عادين   3119يف املائاة يف تقيايم عااين     321يف املائاة )  311االكتوارية  ولة بنسابة  

 يف املائاااة 11حجاااراء تساااويات مساااتقبلية للمعاشاااات التقاعدياااة  وبلغاااا النسااابة املمولاااة        
( عند .خ  النظااين احلاايل لتساويات املعاشاات التقاعدياة يف      3119املائة يف تقييم عاين  يف 93)

 احلسبان   
وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدياة ملاوظفي األمام     

، 3133كاانون األول/ديسامرب    13املتحدة، خل، اخلبري االكتواري حىل .ناه ال يوجاد، حاىت    
من النظااين األساساي للصاندوق     31يستوجب تسديد مدفوعات  لتغطية العجز وفقا للمادة  ما

املشترك، حيث حن القيماة االكتوارياة ل صاول  ااوزت القيماة االكتوارياة جلمياع االلتزاماات         
املستحقة علاى الصاندوق  وباإلضاافة حىل ذلاك، فارن القيماة الساوقية ل صاول  ااوزت .يااا           

جلميع االلتزامات املستحقة يف تاريخ التقييم  ويف وقاا حعاداد زا ا التقريار،      القيمة االكتوارية
    31مل تلجأ اجلمعية العامة حىل تطبيق .حكاين املادة 

، .شار جملس الصندوق املشاترك للمعاشاات التقاعدياة ملاوظفي     3133ويف متوز/يوليه  
من املتوقع .ن تاؤدي زياادة سان    األمم املتحدة يف تقرير  عن دورته التاسعة واخلمسني، حىل .نه 

عاما حىل املسامهة بقدر كابري يف خفاض    15التقاعد العادية للمشتركني اجلدد يف الصندوق حىل 
يف املائاة  ويف   3717العجز، وسيتسىن من خالهلاا تغطياة نصاف حجام العجاز احلاايل ونسابته        

رفع السان العادياة   ، .ذنا اجلمعية العامة ب3131ونيسان/.بريل  3133كانون األول/ديسمرب 
عامااا للمشااتركني اجلاادد يف   15للتقاعااد والساان اإللزاميااة إلهناااء اخلدمااة، علااى التااوايل، حىل     

  ووافقاا اجلمعياة   3132كانون الثاين/ينااير   3الصندوق، ويسري ذلك يف موعد .قصا  من 
علاااى التعاااديالت امُلدخلاااة علاااى النظااااين األساساااي  3131العاماااة يف كاااانون األول/ديسااامرب 

ندوق املعاشااات التقاعديااة  وساايطبق رفااع الساان العاديااة للتقاعااد يف التقياايم االكتااواري      لصاا
    3131كانون األول/ديسمرب  13للصندوق يف 

، بلغااا االشااتراكات املدفوعااة للصااندوق املشااترك للمعاشااات    3131وخااالل عاااين   
ر يف ملياااون دوال 3172ملياااون دوالر ) 3173التقاعدياااة ملاااوظفي األمااام املتحااادة ماااا قااادر   

 (   3133 عاين
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وياااطلع جملااس مراجعااي احلسااابات اراجعااة ساانوية حلسااابات الصااندوق املشااترك       
للمعاشاات التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة ويقادين حىل جملااس الصااندوق تقرياارا عاان مراجعااة   
احلسابات كل سانة  ويقاوين الصاندوق بنشار تقاارير فصالية عان اساتثماراته )متاحاة يف املوقاع           

 (   www.unjspf.orgالشبكي: 
 

   31املالحظة   
 اخلصوين املتداولة وغري املتداولة األخرى واإليرادات املؤجلة األخرى  

 تتألف اخلصوين املتداولة وغري املتداولة األخرى واإليرادات املؤجلة األخرى  ا يلي:   
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 
كــــــــــانون األول/  ١٣يف 

 ٣١٣١ديسمرب 

ــان ١٣يف  ون األول/ كــــــــ
 ٣١٣٣ديســــــــــــــــــــــمرب 

 )معاد بياهنا(
   اخلصوين املتداولة   

 117 771 3 اخلصوين املتداولة األخرى

 111 33 131 اإليرادات املؤجلة

 191 33 119 3 اجملموع 

   اخلصوين غري املتداولة

 113 1 112 5 اإليرادات املؤجلة

 113 1 112 5 اجملموع 
  

ء غري املستهل ك من احلق املتارب ع باه يف اساتخداين .مااكن     تشمل اإليرادات املؤجلة اجلز 
ماليااني دوالر(، واملسااامهات يف املااوارد العاديااة املتلقاااة مقاادمًا    5الشاابيه بالتموياال ) -العماال 

مليااون دوالر عاان قيمااة فتاارة اإلعفاااء ماان اإلجيااار   371مليااون دوالر( حضااافة حىل مبلااف  173)
 مقر  بنيويورك املمنوحة حىل صندوق السكان من مالك 
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 32املالحظة 
 حركة االحتياطيات و.رصدة الصناديق -املوارد غري املخصصة 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
رصيد الصندوقني غـري دـدد      

  أرصدة الصناديق احملددة الغرض  الغرض

ــوص  جممــــــ
أرصــــــــدة 
 الصناديق

 

االحتيــاطي 
 التشغيلي

 

ــاطي  احتيـــ
اإليــــــــــواء 

  امليداين

٣١٣١  
٣١٣٣ 

 )معاد بيانه(

  

 
رصـــــــــــــــيد 
ــندوق  الصــــــ
  املتاح للربجمة

صـــــندوق التـــــأمني  
الصــحي بعــد انتــهاء   
اخلدمة واسـتحقاقات  

  املوظفني
خــــــدمات 
  املشتريات

ــترداد  اســـــ
  التكاليف

الصـــندوق 
االسـتئماين  
للــــــــهبات 

    اخلاصة

ــوص  جممــــــــــــــ
االحتياطيـــــات 
وأرصـــــــــــــدة  

  الصناديق

جممـــــــــــــــوص 
ــات  االحتياطيـ
ــدة  وأرصــــــــــ

 الصناديق
    

  (٣٣)املالحظة 
ــة  )املالحظـ

  )أ(( ٣1
ــة  )املالحظـ

  )ب(( ٣1
ــة  )املالحظـ

    )ج(( ٣1
ــة  )املالحظـ

  )د(( ٣1
ــة  )املالحظـ

     )هـ(( ٣1
 163 71  113 21  100 2  608 31  (132 66)  826 63  183 6  388 1  (356 161)  216 26  كانون األول/ديسمرب )معاد بيانه( 13الرصيد يف 

 (603 16)  (260 11)  (656 6)  –  (623 7)  (352)  –  165 6  (177 10)  126  ادة/)نقصان( اإليرادات عن املصروفات صايف زي

                     التغريات يف املخصصات
صندوق التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

 واستحقاقات املوظفني
 

(16 000) 

 
16 000  –  –  –  –  –  –  –  – 

                     حويالت ضمن االحتياطياتالت
   –  156 1  –  (156 1)  –  –  –  –  (156 1)  حىل احتياطي اإليواء امليداين
 –  –  –  852 8  (852 8)  –  –  –  –  (852 8)  حىل االحتياطي التشغيلي

 566  (200)  –  –  (200)  –  110 6  168 1  –  (368 8)  التحويالت بني موارد صندوق السكان

                     تسويات .خرى ألرصدة املوارد
التااااااأمني الصااااااحي بعااااااد انتااااااهاء اخلدمااااااة 

 اإلعادة حىل الوطن واستحقاقات 
 
– 

 
68 517  –  –  –  68 517  –  –  68 517  (66 785) 

 228 62  023 83  444 5  664 92  (103 23)  646 33  858 5  493 5  (233 241)  333 04   3131كانون األول/ديسمرب  13الرصيد يف 

      664 96      553 08      (844 62)    اجملموع الصايف
 ، مان الااروري حجاراء التساويات التالياة علاى رصايد الصاندوق الاوارد يف         3132الربناجمياة يف عااين    من .جل حتديد رصيد املوارد غري املستخدمة ال  ساتوزع علاى األنشاطة      

واملعدات غري املستهلكة بعد خصم القيمة غري امُلهل كة حلقوق االستخداين املتربع هبا، الشبيهة بالتاأجري التماويلي    اجلدول .عال  ليتواءين مع .ساس امليزانية: املمتلكات واملنشات 
مليون دوالر(، ومبالف .خرى مقيادة   377ر طريقة النه  القطاعي الشامل )دوالر(، والُسلف املستحقة السداد املقدمة يف حطا ماليني  775مليون دوالر(، واملخزون ) 3277)

    ماليني دوالر  173مليون دوالر(  وب لك، يصبل الرصيد القابل للتوزيع  171داخليا )
زء من رصايد املاوارد العادياة املرصاود لغارض خاال وغاري        حىل اجل‘‘ احملدد الغرض’’تشري عبارة  التمييز بني .رصدة الصناديق احملددة الغرض والصندوقني غري احملد َدي الغرض:   

 حىل اجلزء املتبقي من رصيد املوارد “  دد الغرض غري ”وتشري عبارة   املتا  ألغراض الربجمة؛
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 خدمات الشراء  ).( 
مالياني دوالر لتيساري وطايل     573، ُرصد مبلف 3131كانون األول/ديسمرب  13يف  

ة،  ثاال الفااائض التراكمااي لرسااوين مناولااة املشااتريات علااى نفقااات    املااوارد يف الساانوات املقبلاا 
 املشتريات   

 
 استرداد التكاليف   )ب( 

، احااُتفة يف صااندوق مسااتقل   3131-3133اعتبااارا ماان فتاارة امليزانيااة املؤسسااية      
بالتكاليف املستردة ال  زادت عن امليزانية، وتساتخدين حدارة صاندوق الساكان زا ا الصاندوق      

كااانون  13.نااواع التكاااليف الاا  تاارتبل بتنفياا  املشاااريع  ويف    علااة .مااور، لكااي تغط ااي، يف
 ماليني دوالر    571، بلف رصيد الصندوق 3131األول/ديسمرب 

 
   الصندوق االست ماين للهبات اخلاصة  )ج( 

.نشم زا ا الصاندوق مان خاالل زباة مقدماة مان تركاة الراحال فوريساا ح  مااْرس              
ملياون دوالر، مااافا    1177ملياون دوالر مبلاف األصال وقيمتاه      1771ويشمل الرصيد البالف 

ماليااني دوالر وخمصااوما منااه النفقااات املتراكمااة   577حليااه فوائااد  التراكميااة الالحقااة وقاادرزا 
االسات ماين، فارن صاندوق     مليون دوالر  واوجاب .حكااين اتفااق اهلباة      371ل نشطة وقدرزا 

ينشاأ   هلبة .و وَرثته مبلغا تناسبيا مقابل .ي التزاين  تمال قاد   السكان ملزين بأن يسدد حىل مقدِّين ا
    عن مطالبة سليمة جبزء من التركة 

 
 االحتياطي التشغيلي   )د( 

اهلدُق من االحتيااطي التشاغيلي زاو تاوفري تغطياة للعجاز املؤقاا يف األماوال وكفالاة           
االت نقاا، يف املااوارد، وجااود تقلبااات حنااو االطفاااض .و حاا اسااتمرار تنفياا  الااربام  يف حالااة 

املتوقعة يف التكاليف الفعلية، .و غاري ذلاك    يف حالة تفاوت التدفقات النقدية، .و الزيادة غري  .و
يف النظاااين املااايل  مان حاااالت الطاوارل  وقااد ُ.درج زا ا املسااتوى احملادد لالحتياااطي التشاغيلي      

حاادد ذلااك االحتياااطي   والقواعااد املاليااة لصااندوق السااكان الاا  .قرزااا جملسااه التنفياا ي، و       
يف املائة من حيرادات املوارد غري املخصصة لكل خطة من خطال العمال السانوية     31يعادل  اا

 لصندوق السكان   
، وباالنظر حىل حتقياق حيارادات    3131كانون األول/ديسامرب   13ويف السنة املنتهية يف  

ملياون   9377غيلي ملياون دوالر، بلاف االحتيااطي التشا     25171صافية من املساامهات قادرزا   
    دوالر، على حنو ما يرد .ياا يف البيان األول 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 احتياطي اإليواء امليداين  )زا( 
، علاى حنشااء احتيااطي    3993وافق جملس اإلدارة، يف دورته الثامنة والاثالثني يف عااين    

، و.ذن اجمللاس للمادير   3991-3993مالياني دوالر لفتارة السانتني     571لإليواء امليداين ابلف 
التنفي ي بسحب مبالف منه لغرض متويل حصة صاندوق الساكان يف تكااليف تشاييد األمااكن      
املشااتركة، برعايااة الفريااق االستشاااري املشااترك املعاا  بالسياسااات  وبلغااا نفقااات اإليااواء       

ملياون دوالر   173ملياون دوالر، ااا يف ذلاك     371ماا قادر     3131امليداين املتكبادة يف عااين   
كاانون   13الدفترياة للممتلكاات حىل صاناديق غاري  اددة الغارض  ويف        لتحويل صاايف القيماة  

ملياون دوالر مان املاوارد غاري املنفقاة لتجدياد ماوارد         373، ُحوِّل مبلف 3131األول/ديسمرب  
    امليداين  احتياطي اإليواء 

 
 35املالحظة   
  اإليرادات من املسامهات   

    لى النحو التايل:ع 3131كانا اإليرادات من املسامهات لعاين  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٣١٣٣ ٣١٣١ 
 299 217 999 259 ( األساسية غري املخصصة )   املسامهات   

 (391 1) (913 3) : التحويالت حىل اإليرادات األخرى لرد الرسوين الاريبية خمصوما منها

257 اجملموع الفرعي   111  212  311  

     : ملا يلي املخصصة   املسامهات

 323 515 732 273 التمويل املشترك 

 311 5 911 1 املوظفون الفنيون املبتدئون 

 32 131 التربعات العينية 

 (173 7) (171 1)  املبالف املردودة حىل اجلهات املاحنةخمصوما منها: 

271 اجملموع الفرعي   127  511  332  

937 اجملموع   735  917  111  

  
دولني .لاف وبااء علاى التاوايل بياان التوزياع التفصايلي جلادول املساامهات          ويرد يف اجلا  

املخصصة وغري املخصصاة، مصانفة حساب اجلهاة املاحناة  واملساامهات املخصصاة الا  تارد يف          
لصااندوق السااكان، الاا  تاارد يف    زاا   املالحظااة ُتعاارض صااافية ماان التكاااليف غااري املباشاارة      

    “  خرىحيرادات .”حتا العنوان  31املالحظة 
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 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

قيمااة الساالع الاا  وردت حىل صااندوق السااكان والاا       “ املسااامهات العينيااة ”ومتثاال  
 .نشطته الربناجمية    استخدمها يف 

 
   31املالحظة   
 حيرادات .خرى  

 تشمل اإليرادات األخرى ما يلي:  
 ()بآالف دوالرات الواليات املتحدة   
 اجملموص املوارد املخصصة املوارد غري املخصصة 

 ٣١٣١ 
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 معاد )بياهنا(
 111 7 591 1 131 3 113 3 731 2 519 5 حيرادات االستثمار

 395 35 351 11 321 3 193 3 329 31 313 37 رسوين خدمات الدعم

صاااايف تساااويات حعاااادة تقيااايم العماااالت 
 -)خسااائر( .سااعار الصاارق    ومكاسااب/

 111 3 573 192 1 911 3 (311 3) (192 3) املستحقة القبض  امهات املس 

صاااايف تساااويات حعاااادة تقيااايم العماااالت 
 -.سااعار الصاارق   ( خسااائر ومكاسااب/)

 795 1 – (192 3) – 319 1 – مسامهات .خرى  

 113 119 2 113 119 2 – – اإليرادات املخصصة ألنشطة الشراء

األماااااكن املشااااغولة علااااى .ساااااس حااااق   
  الشابيه بالتاأجري   -ستخداين املتربع باه  اال
 113 1 321 1 – – 113 1 321 1   التشغيلي  

األماااااكن املشااااغولة علااااى .ساااااس حااااق   
  الشابيه بالتاأجري    -االستخداين املتربع باه  

 313 313 – – 313 313 التمويلي  

 391 1 913 3 – – 391 1 913 3 رد الرسوين الاريبية

 931 3 331 3 933 371 999 912 حيرادات متنوعة

11 اجملموع   511  23  977  31  212  7  952  29  153  51  913  
  

مالياني دوالر إلثباات    173( ابلاف  31اعُترق بريرادات ومصروفات )انظر املالحظاة   
احلااق املتاارب ع بااه يف االسااتخداين )الشاابيه بالتااأجري التشااغيلي( ل ماااكن الاا  شااغلها صااندوق        

ا النااوع مان االتفاقااات، وذلااك اساتنادا حىل قيمااة اإلجيااار   زاا  اوجاب   3131الساكان يف عاااين  
 استشاري خارجي مستقل    السنوي ل ماكن املماثلة حسبما قد ر  خبري 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

مليون دوالر فيما يتعلق بااحلق املتاربع    173واعُترق بريرادات  وتكلفة استهالك  ابلف  
لها صاااندوق الساااكان يف بااه يف االساااتخداين )الشااابيه بالتاااأجري التماااويلي( ل ماااكن الااا  شاااغ  

االتفاقات، وذلك استنادا حىل تقييم األصول الا ي اضاطلع    اوجب ز ا النوع من  3131 عاين
 استشاري خارجي مستقل  به خبري 

 
 37 املالحظة  
 املصروفات حسب الشريك املنف   

ينقساام جممااوع املصااروفات الااواردة يف البيااان الثاااين حىل .مااوال اسااتخدمها صااندوق      
بشكل مباشر و.موال استخدمها الشركاء املنف ون، مثال احلكوماات واملنظماات غاري     السكان 

 احلكومية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى على النحو التايل:
 
 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 

 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١ 
 511 331 331 331 احلكومات   

 139 15 137 313 املنظمات غري احلكومية

 123 1 133 5 وكاالت األمم املتحدة

 171 131 715 193 صندوق السكان

   333 113 121 931 جمموع املصروفات 
يف املائااة ماان   3173احلكومااات واملنظمااات غااري احلكوميااة    نفاا ت، 3131يف عاااين  
 ( 3133يف املائة يف عاين  3975الربناجمية )األنشطة 

 
 31املالحظة   
 طبيعتها املصروفات حسب  

، “حساااب طبيعتاااها” كااان تفصااايل جمماااوع املصاااروفات الاااواردة يف البياااان الثااااين   
 حسب نوع املوارد ال  استخدمتها املنظمة، على النحو التايل: .و
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 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 تكاليف املوظفني   

 213 323 111 327 مرتبات املوظفني  
 119 31 571 31 االشتراكات يف املعاشات التقاعدية

 313 19 323 72 التكاليف األخرى الستحقاقات املوظفني
 312 311 131 351 اجملموع الفرعي، تكاليف املوظفني 

 سلع الصحة اإلجنابية والسلع األخرى املتصلة بالربنام 
 571 337 371 353 سلع الصحة اإلجنابية  

 921 9 971 33 ام نتصلة بالربالسلع األخرى امل
 532 337 352 312 السلع املتعلقة بالصحة اإلجنابية والسلع األخرى املتصلة بالربام اجملموع الفرعي،  

 351 71 211 91 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم
 351 71 211 91 تنمية قدرات النظراء وتدريبهماجملموع الفرعي،  

 التشغيلاللوازين واملواد وتكاليف 
 133 39 332 31 اللوازين واملواد  

 121 11 155 13 االست جار والتصليل والصيانة
 111 13 322 11 الطباعة واملنشورات ووسائل اإلعالين

 271 37 211 32 النقل والتوزيع
 317 17 521 17 تكاليف تشغيل .خرى

 133 319 399 351 اجملموع الفرعي، اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل 
 اخلدمات التعاقدية والفنية

 321 315 131 91 مع األفراد والفنيةاخلدمات التعاقدية   
 531 55 119 51 اخلدمات التعاقدية والفنية مع الشركات

 911 3 351 1 مصروفات اخلدمات التعاقدية ملتطوعي األمم املتحدة
 153 311 115 353 اجملموع الفرعي، اخلدمات التعاقدية والفنية 

 291 712 (.ساسًا التكاليف املالية )الرسوين املصرفية
 291 712 اجملموع الفرعي، التكاليف املالية 
 151 71 351 15 السفر
 151 71 351 15 اجملموع الفرعي، السفر 

   االستهالك واإلزالك
 721 7 552 1 االستهالك
 – 31 اإلزالك
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 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 721 7 573 1 االستهالك واإلزالك اجملموع الفرعي،    

   اضمحالل القيمة
 – 2 قيمة األصول الثابتةاضمحالل 

 – 2 اجملموع الفرعي، اضمحالل القيمة 
   املصروفات األخرى

 113 1 321 1 األماكن املشغولة على .ساس حق االستخداين املتربع به
 313 3 192 الثابتة اخلسائر النا ة عن التصرق يف األصول واملكاسب/ التحويالت

 – 911 3 مصروفات .خرى -واخلسائر الناعة عن .سعار الصرق  صايف تسويات حعادة تقييم العمالت
 511 312 املشكوك يف حتصيلهامصروفات احلسابات 

 (31) (17) مصروفات .خرى
   217 5 521 5 اجملموع الفرعي، املصروفات األخرى 

 39املالحظة   
 املؤسسيةناجمية حسب البلد واملنطقة وبنود امليزانية األنشطة الرب -املوارد غري املخصصة   

 
 الربناجمية، مصنفة حسب البلد واملنطقةاألنشطة مصروفات جمموع  (.) 

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
   غرب ووسل .فريقيا   

   املشاريع القطرية
 197 3 313 3 بنن

 295 1 155 1 بوركينا فاسو

 911 3 913 1 الكامريون

 132 3 911 كابو فريدي

 171 3 159 3 عهورية .فريقيا الوسطى

 915 1 911 1 تشاد

 735 3 131 3 الكونغو

 119 5 575 5 كوت ديفوار

 111 3 519 غينيا االستوائية

 919 119 غابون

 931 3 127 3 غامبيا

 595 3 155 1 غانا
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 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 117 3 739 3 غينيا   

 511 3 151 3 بيساو -يا غين

 235 3 721 3 ليربيا

 319 3 551 3 مايل

 957 3 191 3 موريتانيا

 219 1 791 1 النيجر

 911 7 911 7 نيجرييا

 153 551 سان تومي وبرينسي 

 937 3 131 3 السنغال

 235 3 797 3 سرياليون

 552 3 193 3 توغو

 317 13 199 11 اجملموع الفرعي، املشاريع القطرية 

 131 3 913 2 املشاريع اإلقليمية

 111 13 111 15 اجملموع 

   شرق .فريقيا واجلنوب األفريقي

   املشاريع القطرية

 733 3 573 1 .نغوال

 211 3 111 3 بوتسوانا

 131 3 311 3 بوروندي

 339 3 113 3 جزر القمر

 972 7 311 1 عهورية الكونغو الد قراطية

 117 3 219 3 حريتريا

 131 5 712 5 حثيوبيا

 197 2 121 2 كينيا

 139 3 513 3 ليسوتو

 513 1 355 1 مدغشقر

 311 1 111 1 مالوي

 313 71 موريشيوس

 132 2 131 1 موزامبيق

 715 3 551 3 ناميبيا

 399 2 113 1 رواندا

 53 51 سيشيل

 371 3 121 3 جنوب .فريقيا

 111 3 793 1 جنوب السودان

 113 3 219 3 يالندسواز
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 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 529 1 251 1 .وغندا   

 337 2 313 2 عهورية تزنانيا املتحدة

 153 2 331 1 زامبيا

 121 2 511 1 زمبابوي

 173 73 737 11 اجملموع الفرعي، املشاريع القطرية 

 571 1 521 5 املشاريع اإلقليمية

 123 11 311 72 اجملموع 

   الدول العربية

   املشاريع القطرية

 231 212 اجلزائر

 739 191 جيبو 

 712 3 131 3 مصر

 511 3 311 1 العراق

 711 3 111 األردن

 913 337 3 لبنان

 753 199 ليبيا

 337 3 217 3 املغرب

 323 319 عمان

 117 3 171 3 دولة فلسطني

 271 3 551 1 الصومال

 319 2 132 2 السودان

 911 3 923 3 اجلمهورية العربية السورية

 719 517 تونس

 353 3 211 3 اليمن

 311 35 133 31 اجملموع الفرعي، املشاريع القطرية 

 153 1 711 2 املشاريع اإلقليمية

 957 31 179 13 اجملموع 

     آسيا واحمليل اهلادل

   املشاريع القطرية

 111 1 115 1 .فغانستان

 553 3 197 7 بنغالديش

 532 3 331 3 بوتان

 572 1 119 2 بودياكم

 553 2 911 1 الصني
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 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 391 3 121 عهورية كوريا الشعبية الد قراطية   

 533 33 311 9 اهلند

 137 1 311 5 حندونيسيا

 237 3 537 3 (اإلسالمية -حيران )عهورية 

 791 3 117 3 عهورية الو الد قراطية الشعبية

 221 232 ماليزيا

 573 591 ملديف

 931 3 712 3 منغوليا

 723 5 293 31 ميامنار

 352 2 237 1 نيبال

 132 3 392 2 ).(جزر احمليل اهلادل املتعددة

 351 1 777 2 باكستان

 979 3 177 3 بابوا غينيا اجلديدة

 727 5 111 1 الفلبني

 123 1 121 3 سري النكا

 773 3 777 3 تايلند

 592 3 125 3 ليش  -تيمور 

 191 3 711 2 فييا ناين

 131 11 153 19 اجملموع الفرعي، املشاريع القطرية 

 111 7 111 1 املشاريع اإلقليمية

 533 11 213 91 اجملموع 

   .مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري 

   املشاريع القطرية

 753 719 األرجنتني

 597 3 297 3 (املتعددة القوميات -بوليفيا )دولة 

 111 3 127 3 الربازيل

 112 1 172 1 )ب(نكليزية واهلولنديةبلدان منطقة البحر الكاري  الناطقة باإل

 371 333 شيلي

 111 3 591 3 كولومبيا

 713 111 كوستاريكا

 171 731 كوبا

 722 117 اجلمهورية الدومينيكية

 113 3 393 3 حكوادور

 135 3 191 3 السلفادور

 271 3 115 3 غواتيماال
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 192 1 531 1 زاي    

 591 3 217 3 زندوراس

 191 3 327 3 املكسيك

 571 3 119 3 نيكاراغوا

 192 572 بنما

 111 751 باراغواي

 133 3 191 3 بريو

 113 931 .وروغواي

 353 3 139 3 (البوليفارية -فزنويال )عهورية 

 572 31 139 31 اجملموع الفرعي، املشاريع القطرية 

 217 5 121 5 املشاريع اإلقليمية

 913 11 373 12 اجملموع 

   .وروبا الشرقية وآسيا الوسطى

   املشاريع القطرية

 112 527 .لبانيا

 132 591 .رمينيا

 731 737 .ذربيجان

 223 137 بيالروس

 233 231 البوسنة واهلرسك

 31 – بلغاريا

 191 151 جورجيا

 513 151 كازاخستان

 317 311 كوسوفو

 192 121 غيزستانقري

 522 231 عهورية مولدوفا

 333 – رومانيا

 727 719 االحتاد الروسي

 331 359 عهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 231 3 155 3 تركيا

 139 191 .وكرانيا

 397 321 صربيا

 115 115 طاجيكستان

 731 111 تركمانستان

 311 3 115 3 .وزبكستان
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 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١  
 123 33 293 33 القطرية اجملموع الفرعي، املشاريع    

 213 2 151 5 املشاريع اإلقليمية

 221 31 325 37 اجملموع 

 211 22 319 21 األخرى الربنام  العاملي و.نشطة املقر

  317 155 177 115 جمموع مصروفات الربنام  
 وزاي تشامل   ،راض اإلباالغ ولكنها صنفا حتا عنوان واحد ألغا  ،تشمل .رقاين جزر احمليل اهلادل املتعددة عدة جزر ).( 

 ،وفيجااي ،وفااانواتو ،وساااموا ،وجاازر مارشااال ،وجاازر كااوك ،وجاازر سااليمان ،وتونغااا ،تااوكيالوو ،وتوفااالو ،باااالو
 .ونيوي ،وناورو ،املوحدة( -وميكرونيزيا )واليات  ،وكرييباس

ولكناها صانفا حتاا عناوان واحاد      عادة جازر   ة بلدان منطقة البحر الكاري  الناطقة باإلنكليزية واهلولنديا .رقاين تشمل  )ب( 
.نتيغوا وبربودا، و.نغيال، وبرباادوس، وبرماودا، وبلياز، وترينياداد وتوبااغو، وجامايكاا،       وزي تشمل ألغراض اإلبالغ، 

وجزر األنتيل اهلولندية، وجزر البهاما، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن الربيطانية، وجزر كا اان، ودومينيكاا،   
ناااادين، وساااانا كياااتس ونيفااايس، وساااانا لوسااايا، وساااوريناين، وغريناااادا، وغياناااا،    وساااانا فنسااانا وجااازر غري 

 ومونتيسريات 
  

 امليزانية املؤسسية (ب) 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 )معاد بياهنا( ٣١٣٣ ٣١٣١ 
 353 312 717 311 حعايل املصروفات   

   .رصدة دائنة يف امليزانية املؤسسية:
 (329 31) (313 37) املباشرة احململة على املوارد األخرىالتكاليف غري  
 331 3 711 2 )ب(( 32ة )املالحظة استرداد التكاليف ال  تتجاوز امليزاني 
 131 3 335 3 ال  تعزى حىل .نشطة التمويل املشتركة رسوين مناولة املشتريات 
 (131) (131) مسامهة احلكومات احمللية يف تكاليف املكاتب القطرية 
   211 331 177 331 اجملموع 

 31املالحظة   

 املخصصات واألصول املشروطة وااللتزامات الطارئة  
 

 لساكان .ي خمصصاات  امل يكن لدى صاندوق  ، 3131كانون األول/ديسمرب  13يف  
 .و .صول مشروطة .و التزامات طارئة 
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 33املالحظة   

 ندوق السكاناإلفصاحات املتصلة باألطراق ذات العالقة بص  
 

 :يرد فيما يلي بيان املعامالت ذات الصلة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني 
 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 نواإلدارة الرئيسي وموظف 

  عدد األفراد 
ــر   ــوية مقـ ــر وتسـ األجـ

 العمل
ــتحقاقات  االســ

 األخرى

ــات    ــة املعاش اســتحقاقات خط
ــتحقاقات  ــة واالســــ التقاعديــــ

 جورألجمموص ا الصحية

      3131 39 2 313 113 715 5 111 
3133 31 1 511 112 172 2 111   

يشاامل األجاار الكلااي املاادفوع ملااوظفي اإلدارة الرئيساايني مااا يلااي: صااايف املرتبااات؛       
ومنحااة غااري  ماان االسااتحقاقات؛  وتسااوية مقاار العماال؛ واالسااتحقاقات مثاال باادل التمثياال و   

ر؛ وتكااليف شاحن األمتعاة؛ واشاتراكات رب العمال يف      اإلجيا ةاالنتداب ومنل .خرى؛ وحعان
 خطل املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي 

 .ياا احلصول على استحقاقات ما بعاد انتاهاء اخلدماة    نيوحيق ملوظفي اإلدارة الرئيسي 
على نفس املستوى ال ي حيصل عليه املوظفون اآلخرون  وال  كن قيااس زا   االساتحقاقات    

يف صااندوق املعاشااات  ء عاااديون .عاااازاام  نياإلدارة الرئيسااي يمااوظفن حو  بشااكل موثااوق 
  التقاعدية
وظفي اإلدارة الرئيساايني و.فااراد .ساارزم القااريبني .ي قااروض .و ساالف ومل وصاا، ملاا 

  لنظاين اإلداري ملوظفي األمم املتحدةل وفقاغري تلك املتاحة لباقي ف ات املوظفني 
 

 33املالحظة   
 اريخ اإلبالغاألحداث التالية لت  

وقاد    3131كاانون األول/ديسامرب    13لساكان زاو   اصندوق حملدد لتاريخ اإلبالغ ا 
وحاىت    3132نيساان/.بريل   11وق ع املدير التنفي ي ز   البياناات املالياة و.ذن برصادارزا يف    

 يفتاااريخ اإلذن برصاادارزا، مل تقااع .ي .حااداث تاليااة لتاااريخ اإلبااالغ تااؤثر بشااكل جااوزري    
  نات املاليةصحة البيا
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 31املالحظة   
عاارض معلومااات امليزانيااة واملقارنااة بااني املبااالف الفعليااة علااى .ساااس قاباال للمقارنااة مااع       

 امليزانية واملبالف الفعلية الواردة يف البيانات املالية

يقدين البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية األصلية وامليزانية النهائياة واملصاروفات الفعلياة     
، مقدماة علاى .سااس  اسا  قابال      3131-3133وفترة السنتني  3131عاين بدة خالل املتك

للمقارنااة مااع امليزانيااة  وُتاااعزى الفااروق بااني امليزانيااة األصاالية وامليزانيااة النهائيااة حىل عناصاار        
.صاابحا معروفااة لااإلدارة يف .ثناااء الساانة، مثاال التوقعااات النهائيااة للمسااامهات العاديااة املتوقااع  

وُتاااعزى الفااروق بااني مبااالف    رصاادة الصااناديق القابلااة للتوزيااع ماان العاااين السااابق  اسااتالمها و.
امليزانيااة النهائيااة ومبااالف اسااتخداين امليزانيااة حىل عاادين االسااتخداين الكاماال للمااوارد املخصصااة       

 داخليا 

املعروضاة يف البياان    3131مبلاف املصاروفات الفعلياة لعااين      ترد .دناا  التساويات باني   و 
 كااانون األول/ 13ق باملقارنااة بااني امليزانيااة واملبااالف الفعليااة للساانة املنتهيااة يف    ، املتعلاااخلااامس
بيااان التاادفقات ، ويف البيااان الرابااع، املتعلااق ب3131-3133ولفتاارة الساانتني  3131ديساامرب 
 حىل اخااتالق فااروقوُتاااعزى ال  3131كااانون األول/ديساامرب  13للساانة املنتهيااة يف  النقديااة

والفاروق الناشا ة عان اخاتالق األسااس       “( الكياان ”فروق النطاق ).و و“ األساس احملاس ”
ومتثال   احملاس  زي فروق تعزى حىل اخاتالق األسااس احملاسا  يف امليزانياة ويف التقاارير املالياة       

الفروق الناش ة عن اخاتالق الكياان الزيادة/)النقصاان( يف النقدياة ومكاف اات النقدياة املتعلقاة        
  نطاق امليزانية املعتمدة باألنشطة اخلارجة عن

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

ــطة  األنشــــــــــ
 التشغيلية

ــطة  األنشــــــــــ
 اجملموص االستثمارية

علاى .سااس قابال للمقارناة ماع امليزانياة       جمموع املصروفات الفعلياة      
 (127 293) (133 9) (115 213) )البيان اخلامس(

 511 35 317 233 35 فروق األساس احملاس 

 131 337 (312 91) 113 111 الفروق الناش ة عن اختالق الكيان

 يف النقدياااة ومكاف اااات النقدياااة   النقصاااان(/الزيادة  صاااايف ) 
359) )البيان الرابع(  313 ) (99  179 ) (351  311 )   

 علاى .سااس قابال للمقارناة ماع امليزانياة       الفعلاي  /النقصاان الزيادةترد .دنا  التسوية بني  
)االسااتحقاق نقاادي املعاادل( وعلااى .ساااس قاباال للمقارنااة مااع التقااارير املاليااة        )األساسااي ال
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

فبالنسبة حىل اإليرادات، تستند امليزانية حىل توقعات املسامهات وتقديرات املاوارد غاري     الكامل(
املسااتخدمة ماان العاااين السااابق، يف حااني .ن البيانااات املاليااة تسااجل املسااامهات واإلياارادات          

يعاازى فبالنساابة حىل املصااروفات،   .مااا علااى .ساااس االسااتحقاق الكاماال األخاارى وتعتاارق هبااا
حىل املعاجلاااة احملاسااابية لبناااود ر.مسالياااة مثااال املمتلكاااات واملنشاااات واملعااادات    .ساساااا الفااارق

  واملخزون
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 133 35 امس(ة )البيان اخلالفعلي على .ساس قابل للمقارنة مع امليزاني الفائضصايف   

 (351 35) الفرق بني جمموع اإليرادات واملخصصات النهائية للميزانية

 (331 3) امليزانية وعلى .ساس االستحقاق الفرق بني املصروفات على .ساس

قابل للمقارنة مع البيانات املالية بالنسبة  الفعلي على .ساس صايف )العجز(/الفائض 
157) نيةل نشطة املدرجة يف نطاق امليزا ) 

  
 32املالحظة   

 اإلبالغ القطاعي  
 تستند املعلومات القطاعياة حىل األنشاطة الرئيساية لصاندوق الساكان ومصاادر متويلاه         

املاوارد   وبناء على ذلك، يقدين الصاندوق معلوماات مالياة منفصالة عان قطااعني رئيسايني مهاا:        
 غري املخصصة واملوارد املخصصة 

 
 3131 كانون األول/ديسمرب 13بيان املركز املايل يف اإلبالغ القطاعي يف  ).( 

بااني “ .صااوال مشااتركة” النقديااة ومكاف ااات النقديااة واالسااتثمارات  الصااندوُق َيعتاارب 
.ياا جمموعة خمتارة من احلسابات املستحقة الادفع ).ي احلساابات املشاتركة    ويعترب  القطاعني 

باااني القطااااعني  وُتنساااب  “ كةالتزاماااات مشاااتر ” باااني الصاااناديق( واساااتحقاقات املاااوظفني 
اإليرادات واملصروفات املتعلقة هب   البنود املشتركة حىل القطاع يف الساياق العاادي للعملياات     
ول لك نسب الصندوُق األصاول  وااللتزامااتو املشاتركة حىل القطااعني وفقاا للمعاايري احملاسابية        

االساتثمارات بنااءع علاى .رصادة     الدولياة للقطااع العااين  وُنااسبا النقدياة ومكاف اات النقدياة و       
الصااناديق يف كاال ماان القطاااعني، يف حااني نساابا احلسااابات املسااتحقة الاادفع واسااتحقاقات    

 املوظفني بناءع على النسبة امل وية للوظائف يف كل منهما 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 اجملموص  املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 

 ٣١٣١ 
٣١٣٣ 
 ٣١٣١ بياهنا( اد)مع

٣١٣٣ 
 ٣١٣١ بياهنا( )معاد

٣١٣٣ 
 بياهنا( )معاد

             ألصولا       
             األصول املتداولة

 339 111 339 333 111 315 992 73 191 375 335 51  النقدية ومكاف ات النقدية

 115 311 191 111 121 337 125 333 995 311 153 321 االستثمارات ال  تستحق خالل سنة واحدة

 721 15 559 21 121 39 111 19 197 1 559 7 املخزونات

 317 31 317 31 – – املسامهات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 511 337 911 331 711 332 113 331 725 3 399 1 (املسامهات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية

 111 37 715 32 513 7 199 3 139 9 111 33 دفوعة مقدما .خرى.صول متداولة ومبالف م

 195 31 321 35 239 1 213 31 311 7 115 2 حسابات صندوق التشغيل

 117 133 375 771 179 511 331 527 131 131 115 331 اجملموع 

       املتداولة غرياألصول 

 235 13 123 13 231 3 391 3 117 11 121 39 املمتلكات واملنشات واملعدات

 121 133 115 311 313 311 322 317 521 321 223 331 االستثمارات ال  تستحق خالل سنة واحدة

 371 51 531 73 371 51 531 73 – – املسامهات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 – 317 – – – 317 األصول غري املادية

 – 33 – – – 33 .صول غري متداولة .خرى

 129 191 317 117 791 339 955 321 551 371 313 321 اجملموع 

 151 312 3 213 311 3 275 731 312 711 313 212 391 173 جمموع األصول 

       اخلصوين

       اخلصوين املتداولة

 337 353 212 311 373 97 511 11 125 352 951 22  احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات

 135 31 227 13 237 3 531 3 191 35 913 31 قات املوظفنياستحقا

 191 33 119 3 711 911 3 132 33 (522) خصوين متداولة وحيرادات مؤجلة .خرى

 933 393 111 317 155 311 951 91 517 393 122 71 اجملموع 

       اخلصوين غري املتداولة

 955 322 112 337 791 39 313 31 315 335 151 319 استحقاقات املوظفني

 113 1 112 5 – – 113 1 112 5 خصوين غري متداولة وحيرادات مؤجلة .خرى

 311 353 711 311 791 39 313 31 291 313 517 335 اجملموع 
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 اجملموص  املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 

 ٣١٣١ 
٣١٣٣ 
 ٣١٣١ بياهنا( اد)مع

٣١٣٣ 
 ٣١٣١ بياهنا( )معاد

٣١٣٣ 
 بياهنا( )معاد

 311 521 111 213 325 331 317 333 111 231 113 311 جمموع اخلصوين        

 221 113 192 759 111 111 977 175 331 13 237 11 صايف األصول 

       االحتياطيات و.رصدة الصناديق

       االحتياطيات

 312 17 111 93 – – 312 17 111 93 االحتياطي التشغيلي

 311 1 111 5  – 311 1 111 5 احتياطي اإليواء امليداين

 112 91 111 91 – – 112 91 111 91 جمموع االحتياطيات 

       .رصدة الصناديق

 155 21 557 21 – – 155 21 557 21 دة الغرض، غري خمصصة.رصدة صناديق  د

.رصدة صناديق غاري  اددة الغارض، خمصصاة وغاري      
       خمصصة

 (323 75) (111 13) – – (323 75) (111 13) موارد غري خمصصة 

 111 111 977 175 111 111 977 175   موارد خمصصة 

 322 511 712 113 111 111 977 175 (311 13) (321 31) جمموع .رصدة الصناديق 

 221 113 192 759 111 111 977 175 331 13 237 11 جمموع االحتياطيات و.رصدة الصناديق 
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

   3131كانون األول/ديسمرب  13اإلبالغ القطاعي يف بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  )ب( 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

   املخصصة  املوارد غري   املوارد املخصصة  )أ(احملذوفة املعامالت  اجملموص
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

   ٣١٣١ )معاد بياهنا(
  اإليرادات من املسامهات                  

 املسامهات غري املخصصة 999 259 299 217     999 259 299 217

(1 391) (3 913)     (1 391) (3 913) 
ــها : التحاااويالت حىل اإليااارادات األخااارى لااارد  خمصـــوما منـ

 الرسوين الاريبية  
212  311  257  111      212  311  257  111  اجملموع الفرعي  
 املسامهات املخصصة   273 512 122 511 (221 37) (329 31) 135 277 295 531

 : املبالف املردودة حىل اجلهات املاحنة  خمصوما منها   (171 1) (173 7) - - (171 1) (173 7)
511  332  271  127  (31  329) (37  221) 531  371  291  191  اجملموع الفرعي    
917  111  937  735  (31  329) (37  221) 531  371  291  191  212  311  257  111  جمموع اإليرادات من املسامهات  
 حيرادات .خرى 511 11 977 23 212 31 952 7 - - 153 29 913 51

911  313  971  717  (31  329) (37  221) 512  337  511  577  277  311  295  111  جمموع اإليرادات  
 املصروفات        

 تكاليف املوظفني 215 331 171 311 155 13 133 13 - - 131 351 312 311
 إلجنابية والسلع األخرى ذات الصلة بالربنام الصحة ا 119 35 712 31 135 321 711 331 - - 352 312 532 337
 تنمية النظراء وتدريبهم 113 23 125 12 311 21 911 15 (315) - 211 91 351 71
 اللوازين واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 523 91 121 15 131 91 531 71 (313 37) (329 31) 399 351 133 319
 والفنيةاخلدمات التعاقدية  935 77 759 93 111 72 191 73 - - 115 353 153 311

 تكاليف التمويل 313 139 231 377 - - 712 291
 السفر 111 29 199 21 591 15 753 13 - - 351 15 151 71
 االستهالك واإلزالك 119 1 379 7 511 512 - - 573 1 721 7

 اضمحالل القيمة 2 - - - - - 2 -
 مصروفات .خرى 519 2 115 2 952 113 - - 521 5 217 5

113  333  931  121  (31  329) (37  221) 111  979  211  511  291  193  517  351  جمموع املصروفات  
357  121  11  237  - - 371  321  75  127  (31  311) (33  فائض السنة  (131 

 إلزالة تأثري األنشطة املشتركة بني القطاعني  املعامالت احمل وفةاج عمود اجلدول األداء اإلعايل لكل قطاع على حدة، ول لك لزين حدرز ا يعكس العرض الوارد يف  ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

   35املالحظة   
  حدارة املخاطر املالية  

ياطلع برنام  األمم املتحدة اإلمناائي باألنشاطة االساتثمارية لصاندوق األمام املتحادة        
الربنام  اإلمناائي   للسكان يف حطار اتفاق ملستوى اخلدمة  واوجب شروط ز ا االتفاق، يطبق

صااندوق السااكان   ملااا فيااه مصاالحة   مبادئااه التوجيهيااة لالسااتثمار وحطااار  إلدارة االسااتثمار     
وتسجل االستثمارات باسم صندوق السكان، وُتاحفة األوراق املالية ال   كان تاداوهلا لادى    

 جهة وديعة يعينها الربنام  اإلمنائي   
 الستثمار )مدرجة بترتيبها حسب األمهية( زي:  واألزداق الرئيسية للمبادل التوجيهية ل 
السالمة: احلفاظ على ر.س املال، ويتحقق ذلك من خاالل االساتثمار يف .وراق مالياة     • 

 ذات جودة عالية ودخل ثابا مع التأكيد على اجلدارة االئتمانية ملصدريها  
مار يف .وراق مالياة  السيولة: حتقيق املرونة لتلبية االحتياجات النقدية من خالل االساتث  • 

ذات حمكانية تداول عالية ودخل ثابا ومان خاالل زيكلاة آجاال االساتحقاق شياث       
 تتماشى مع متطلبات السيولة  

الاا كر ومهااا   يالاادخل: تعظاايم الاادخل ماان االسااتثمار يف حطااار البااارامترين السااالف       • 
 السالمة والسيولة  

حادة اإلمناائي، الا  تتاألف مان كباار       ربناام  األمام املت  التابعاة ل و تمع جلنة االستثمار  
والتأكااد ماان امتثااال القاارارات  حافظااة االسااتثماراملااديرين، كاال ثالثااة .شااهر السااتعراض .داء 

تقريارا دورياا مفصاال     االستثمارية للمبادل التوجيهية لالستثمار املعمول هبا  ويتلقى الصندوق
    اء حافظة االستثمارتكوين و.دعن .داء االستثمارات من الربنام  اإلمنائي يبني 

وصااندوق السااكان عرضااة جملموعااة متنوعااة ماان املخاااطر املاليااة الناعااة عاان األدوات    
 املالية، اا يف ذلك:  

   املستحقة يف .واهنامبالف لل.طراق ثالثة عدين دفع خماطر االئتمان: احتمال  • 
خماااااطر الساااايولة: احتمااااال .ال تكااااون لاااادى الصااااندوق .مااااوال كافيااااة للوفاااااء          • 

 املتداولة   التزاماتهب
خماااطر السااوق: حمكانيااة تكبااد الصااندوق خسااائر ماليااة كاابرية بساابب التحركااات         • 

املواتية يف .سعار صرق العمالت األجنبية و.سعار الفائدة و.ساعار األوراق املالياة    غري
 االستثمارية
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 حتليل خماطر االئتمان  
  األمام املتحادة اإلمناائي مان مقادار      حتد املبادل التوجيهية لالستثمار ال  يتبعها برنام 

التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة باأي طارق منااظر منفارد، وزاي تشاتمل علاى حاد  .دىن مان          
وتتاامن اساتراتيجيات وفياف خمااطر االئتماان الاواردة يف املباادل        متطلبات جاودة االئتماان    

ري جلمياع اجلهاات املْصاادورة،    معايري ائتمانية دنيا  افوظاة لقيااس التصانيف االساتثما    التوجيهية 
مااع وضااع حاادود تتعلااق باجااال االسااتحقاق والطاارق املناااظر مصاانفًة حسااب تقاادير اجلاادارة  
االئتمانية  وتشترط املبادل التوجيهية لالستثمار حجراء رصد مستمر لتقادير اجلادارة االئتمانياة    

الادخل   .دواتا علاى  للجهات املْصادورة واألطراق املناظرة  وتقتصر االستثمارات املسمو  هب
الثاباااا الصاااادرة عااان اجلهاااات السااايادية واملنظماااات فاااوق الوطنياااة والوكااااالت احلكومياااة   

 االحتادية واملصارق    .و
 التصاانيف االئتماااين الكااربى املسااتمدة ماان وكاااالتوتسااتخدين التصاانيفات االئتمانيااة  
(، وفيااتش Standard and Poor’s(، وسااتاندرد .نااد بااورز )  Moody’sوزااي مااوديز )  الااثالث،

(Fitch)  كااانون األول/ديساامرب  13، لتقياايم خماااطر االئتمااان الناعااة عاان األدوات املاليااة  ويف
، كااان السااتثمارات الصااندوق املاليااة تصاانيفن اسااتثماري مااأمون، مثلمااا زااو ماابني يف  3131

 (   ستاندرد .ند بورز تصنيفاتاجلدول التايل )املعروض باستخداين 
 

  ات املتحدة()بآالف دوالرات الوالي
  A  AA-  AA+  AAA  اجملموص

3133 ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١ ٣١٣٣ ٣١٣١  
           

32 973 332 921 - - - 32 917 - - 32 973 99 971 

األوراق التجاريااااااااااة 
و.وراق الاااااااااااااااادين 

 ).(املخصومة
 السندات 133 137 293 217 112 331 115 23 972 15 335 32 311 35 - 211 539 133 531
521  311  122  113  - 35  311  32  335  91  923  23  115  331  112  293  211  237  591  اجملموع  

  
 ال تشمل االستثمارات املصنفة كمكاف ات  للنقدية    ).( 

  
فيمااا يتعلااق  الصااندوق  املخاااطر االئتمانيااة الاا  يتعاارض هلااا    عفااف ماان حاادة    ااا و 

 قبض النقدية   حال عند ملسددة .ن األنشطة الربناجمية ال تبد. ملسامهات املستحقة القبض غري ابا
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 حتليل خماطر السيولة  
جيري استثمار األموال مع حيالء االعتباار الواجاب الحتياجاات صاندوق الساكان مان        

النقدية الالزمة ألغراض التشغيل على .ساس التنبؤ بالتدفقات النقدية  ويشامل هنا  االساتثمار    
يكلة آجاال اساتحقاق االساتثمارات ااا يراعاي توقياا االحتياجاات التمويلياة         حيالء االعتبار هل

للمنظمااة يف املسااتقبل  وحيااتفة الصااندوق جباازء كاابري ماان اسااتثماراته يف مكاف ااات  للنقديااة        
واسااتثمارات قصاارية األجاال، اااا يكفااي لتغطيااة التزاماتااه عنااد اسااتحقاقها كمااا زااو ماابني يف     

 اجلدول التايل   
 

 ات الواليات املتحدة()بآالف دوالر
 
 

 األول/ كــانون ١٣
 النسبة املئوية   ٣١٣١ديسمرب 

 األول/ كـــــــانون ١٣
 النسبة املئوية   ٣١٣٣ديسمرب 

 3 571 33 1 111 33 األرصدة النقدية     

 19 551 157 31 159 313 مكاف ات النقدية

333 اجملموع الفرعي   339  31  111  339  23  

 35 115 311 27 191 111 االستثمارات اجلارية

 12 121 133 17 115 311 االستثمارات غري اجلارية

122 اجملموع الفرعي   113  12  521  311  59  

جمماوع االساتثمارات، النقديااة    
711 ومكاف ات النقدية  511  311  931  233  311  

  
 حتليل خماطر السوق  

ر تشااامل خماااااطر السااااوق خماااااطر .سااااعار الفائاااادة وخماااااطر سااااعر الصاااارق وخماااااط  
 األخرى    األسعار

 
 خماطر أسعار الفائدة  

تنشأ خماطر .ساعار الفائادة مان آثاار التقلباات يف .ساعار الفائادة الساوقية علاى القيماة            
العادلااة ل صااول واخلصااوين املاليااة والتاادفقات النقديااة املسااتقبلية  ويتعاارض الصااندوق ملخاااطر   

ندوق حافظة اساتثماراته بالكامال يف   .سعار الفائدة على .صوله ال  تدر فائدة  وقد صن ف الص
ف ة األصول احملتفة هبا حاىت تااريخ االساتحقاق  وال تساجل زا   األصاول بقيمتاها الساوقية،         
وبالتايل ال تتأثر قيمتها الدفترية بالتغريات يف .سعار الفائدة  وبالتايل، فارن .ي حتليال حلساساية    

كاابرية يف قيمتااها  وترصااد جلنااة يكشااف عاان تغااريات  لاانألسااعار الفائاادة  االسااتثماراتزاا   
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االسااتثمار بربنااام  األماام املتحاادة اإلمنااائي بانتظاااين معاادل العائااد علااى حافظااة االسااتثمارات     
 مقارنة بالنقاط املرجعية احملددة يف املبادل التوجيهية لالستثمار   

 
   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

 كـــــانون األول/ ١٣يف 
   ٣١٣١ديسمرب 

ــانون ١٣يف   األول/ كـــــــ
   ٣١٣٣ديسمرب 

 311 521 113 122 استثمارات  تفة هبا حىت تاريخ االستحقاق   

 - - استثمارات متاحة للبيع

122   اجملموع   113   521  311   

  
ويستثمر الصندوق يف الدين املقدر بسعر عائم واملقاوَّين بادوالرات الوالياات املتحادة،      

قدياة املقبلاة  وياؤدي ذلاك حىل تعاريض املنظماة لتنااق،         ا جيعله عرضة لتقلباات التادفقات الن  
.ساعار الفائادة وزياادة     يف حالة اطفااض التدفقات النقدية املستقبلية املتأتية من حيرادات الفوائد 

، كاان  3131كاانون األول/ديسامرب    13.ساعار الفائادة  ويف    يف حالاة زياادة  ز   التادفقات  
ملياون   25، قيمتاها  ة الدخل ومقدرة بسعر عائملدى الصندوق سندات دين غري مسددة، ثابت

   دوالر 
 

 خماطر أسعار الصرف  
حن الصااندوق معاارض ملخاااطر العملااة الناشاا ة عاان األصااول املاليااة املقومااة بااالعمالت     

 األجنبية واخلصوين املالية ال  تتعني تسويتها بالعمالت األجنبية   
ديااة ومكاف ااات النقدياااة   ، كانااا نسااابة النق 3131كااانون األول/ديساامرب    13ويف  

يف  9171 تبلااف لاادى صااندوق السااكان  قومااة باادوالرات الواليااات املتحاادة املواالسااتثمارات 
 بأرصاادةواهلاادق الرئيسااي ماان االحتفاااظ     يف املائااة 377 ، واملقومااة بعمااالت .خاارى  املائااة

ساتفيدة  بعمالت غري دوالر الواليات املتحدة زاو دعام األنشاطة التشاغيلية احمللياة يف البلادان امل      
ماان الااربام   وحيااتفة الصااندوق اسااتوى  ثاال احلااد  األدىن ماان النقديااة ومكاف ااات النقديااة       

احمللياة، وحياتفة باحلساابات بادوالرات الوالياات املتحادة كلماا كاان ذلاك  كناا             تبالعمال
مقوماااة  3131كاااانون األول/ديسااامرب   13وكاناااا عياااع االساااتثمارات احملاااتفة هباااا يف     

 ت املتحدة   بدوالرات الواليا
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  بدوالرات الواليات املتحدة  بعمالت أخرى  اجملموص
 األول/ كـــانون ١٣

   ٣١٣٣ديسمرب 
ــانون األول/  ١٣ كـ

 ٣١٣١ديسمرب 
ــانون ١٣  األول/ كـ

   ٣١٣٣ديسمرب 
كــانون األول/  ١٣

 ٣١٣١ديسمرب 
 األول/ كــانون ١٣

   ٣١٣٣ديسمرب 
كانون األول/  ١٣

  ٣١٣١ديسمرب 
 النقدية ومكاف ات النقدية 517 319 313 151 513 33 991 33 339 333 339 111       

 االستثمارات 113 122 311 521 - - 113 122 311 521
931  233  711  511  33  991  33  513  911  232  751  911  اجملموع  

   
  املسااامهات  يتعاارض الصااندوق ملخاااطر .سااعار الصاارق الناعااة .ساسااا عاان تقااد         

صندوق حىل وفياف خمااطر .ساعار الصارق     بعمالت غري دوالرات الواليات املتحدة  ويعمد ال
دة مان  لياة مان حكوماات البلادان املساتفي     ترد حليه مسامهاتن بالعملة احملال  يتعرض هلا، حيثما 

   احمللية  الربام  وتستخدين يف متويل النفقات
اإلمنائي، نياباة عان صاندوق الساكان، عملياات      وُتجري خزانة صندوق األمم املتحدة  

حتااوط ماان خماااطر تقلااب .سااعار العملااة الاا  قااد يتعاارض هلااا الصااندوق عناادما يتعهااد املاااحنون   
بتربعات مث يدفعوهنا يف تواريخ خمتلفة وبعمالت .خرى غري دوالر الواليات املتحادة  وتعارض   

الساكان لادفع    تكبادزا صاندوق   ( املصاروفاُت الا  ي  31)املالحظاة  “ حيرادات .خارى ”يف بند 
.قساااط عمليااات التحااو ط واملكاسااب واخلسااائر الناعااة عاان .سااعار الصاارق  وخااالل عاااين       

 ، جرى التحو ط من خماطر تقلب .سعار صرق مثاين عمالت ُقدما هبا مسامهات   3131
وتستخدين خزانة الربنام  اإلمنائي .دوات مشتقة مثال عقاود الصارق األجان  اآلجلاة       

اخلياريااة والصاافقات اخلياريااة املهيكلااة إلدارة التعاارض ملخاااطر .سااعار الصاارق       والصاافقات
.و اخلسااائر يف الفااائض  باملكاساابوتسااجل تلااك املشااتقات بقيمتااها السااوقية مااع االعتااراق    

كان لادى صاندوق    ت، مل 3131كانون األول/ديسمرب  13العجز يف بيان األداء املايل  ويف  .و
    املشتقاتمراكز مفتوحة تتعلق بالسكان 

 
 خماطر األسعار األخرى  

الصندوق معرض ملخاطر األساعار الناشا ة عان احلركاة يف .ساعار األدوات املالياة الا          
 كاان .ن تتقلااب بساابب عواماال غااري الااتغريات يف سااعر الفائاادة .و تقلبااات .سااعار العمااالت    

ملخاااااطر ويقلاااال الطااااابع احملااااافة للمبااااادل التوجيهيااااة لالسااااتثمار ماااان احتمااااال التعاااارض  
 األخرى    األسعار

 



A/69/5/Add.8 

 

115/134 14-55484 

 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

   31املالحظة   
 االلتزامات  

، بلغا التزامات الصندوق املتصالة باقتنااء سالع    3131كانون األول/ديسمرب  13يف  
 مليون دوالر    2173وخدمات خمتلفة ت التعاقد عليها ولكن مل يتم استالمها بعد ما قدر  

الصاندوق يف امليادان باني سانة واحادة      وعادة ما تتراو  مدة عقود اإلجيار ال  يربمهاا   
عقااد تااأجري تشااغيلي .طااول ماادًى ملقاار  الواقااع يف    .ياااًا ومخااس ساانوات  ولاادى الصااندوق  

نيويورك  وتارد فيماا يلاي االلتزاماات الواقعاة علاى الصاندوق عان احلاد األدىن مان مادفوعات            
 :  3131كانون األول/ديسمرب  13اإلجيار يف 

 
   حدة()بآالف دوالرات الواليات املت

 
 احلد األدىن من مدفوعات اإلجيار غري املخصومة

 كـــــانون األول/ ١٣يف 
   ٣١٣١ديسمرب 

ــانون األول/ ١٣يف   كـــــــ
   ٣١٣٣ديسمرب 

 191 1 117 1 .قل من سنة واحدة     

 113 33 192 33 مخس سنوات  من سنة واحدة حىل 

 111 11 571 11 .كثر من مخس سنوات  

51 اجملموع   913  11  312  

  
يوماا   11 ترد .عال  حال عقود اإلجيار ال  تن، على شرط اإلخطار باإللغااء خاالل   ال 
 .و .كثر 
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 اجلداول
 اجلدول .لف

 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــن ــكان  دوقلصــ الســ
ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ

 ٣١٣١ يناير/الثاين
تســـــــــــــويات 

 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــا ١٣ / األول نونكـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 – 31 – – 31 – – .ندورا          

 – 5 – – 5 – – .نغوال

 3 – – – – (3) 1 .نتيغوا وبربودا

 3 5 – – 5 – 3 األرجنتني

 – 1 – – 1 – –   .رمينيا

 – 123 35 – – 123 35 – –   .ستراليا

 – 311 – – 311 – – النمسا

 3 – – – 3 – 3 البهاماجزر 

 – 35 – – 35 – –   ديشبنغال

 – 5 – – 5 – – بربادوس

 – 213 7 – – 213 7 – – بلجيكا

 1 – – – – – 1 بليز

 – 32 – – 1 – 7 بنن

 – 31 – – 31 – – املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 51 – – – – (31) 71 الربازيل

 37 51 – 19 39 – 37 بوركينا فاسو

 – 3 – – 3 – – بوروندي
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 312 – – – 33 (21) 339 الكامريون        

 – 315 31 351 – 127 31 – – كندا

 – – – – – (1) 1 عهورية .فريقيا الوسطى

 – 5 – – 5 – – شيلي

 – 311 3 – – 311 3 – – الصني

 – 31 – – 31 – – كولومبيا

 – 1 – – 1 (3) 3 جزر القمر

 3 – – – 3 – 3 جزر كوك

 – 1 – – 1 – – كوستاريكا

 – 11 – 21 31 – – كوت ديفوار

 – 5 – – 5 – – كوبا

 – 35 – – 35 – – اجلمهورية التشيكية

 31 – – – – – 31 ية كوريا الشعبية الد قراطيةعهور

 353 – – – – (15) 311 عهورية الكونغو الد قراطية

 – 213 19 (977) – 179 21 – – الدامنرك

 – 3 – 3 – – 3 جيبو 

 11 – – – – – 11 اجلمهورية الدومينيكية

 – 97 – – 97 – – مصر

 1 1 – – 1 – 1 السلفادور

 – 11 – 11 – – – حستونيا
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 – 1 – – 1 – – حثيوبيا        

 – 1 – – – – 1 فيجي

 737 3 711 21 (131) – 771 21 – – فنلندا

 – 533 (31) – 532 – – فرنسا

 – 531 3 – 511 – 9 غابون

 31 – – – 31 – 31 غامبيا

 – 31 – – 31 – – جورجيا

 – 911 31 – – 911 31 – – .ملانيا

 11 – – – 31 – 31 غانا

 – 3 – – – – 3 ماالغواتي

 1 – – – – (3) 2 بيساو - غينيا

 – 3 – – 3 – – غيانا

 – 31 – – 31 – – زنغاريا

 – 299 – – 299 – – اهلند

 15 11 – – 11 – 15 حندونيسيا

 11 – – – – – 11 اإلسالمية( -حيران )عهورية 

 – 959 1 – – 959 1 – – .يرلندا

 – 21 – – 21 – – حسرائيل

 – 112 3 31 – 392 3 – – لياحيطا

 – 931 32 – – 931 32 – – اليابان
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 – 51 – – 51 (51) 51 األردن        

 – 311 – – 311 – – كازاخستان

 31 31 – – 31 – 31 كينيا

 – 31 – – 31 – – الكويا

 – 3 – – 3 – – عهورية الو الشعبية الد قراطية

 – 1 – – 1 (3) 3 ليسوتو

 11 – – – – (31) 21 ليربيا

 – 31 – – 31 – – ليختنشتاين

 – 591 1 13 – 535 1 – – لكسمربغ

 35 – – – 5 – 31 مدغشقر  

 – 335 – – 335 – – ماليزيا

 35 – – – 5 – 31 ملديف

 – 32 – – – – 32 مايل

 – 1 – – 1 – – موريشيوس

 – 71 – – 71 – – املكسيك

 – 1 – – 1 – – املوحدة( -ميكرونيزيا )واليات 

 – 31 – – 31 – – موناكو

 – 2 – – 2 – – منغوليا

 – 31 – – 31 – – املغرب

 – 3 – – 3 – – موزامبيق
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 1 – – – 1 – – نيبال        

 – 131 51 157 – 151 53 – – زولندا

 – 152 5 – – 152 5 – – نيوزيلندا

 – 3 – – 3 – – نيكاراغوا

 31 – – – 31 – – النيجر

 – 553 71 – – 553 71 – – النروي 

 – 31 – – 31 – – عمان

 – 31 – – 31 – – بنما

 31 – – – 5 (2) 37 بابوا غينيا اجلديدة

 – 3 – – 3 – – بريو

 13 12 (3) – 15 – 13 الفلبني

 – 33 – – 33 – – بولندا

 – 11 – – 11 – – قطر

 – 311 – – 311 – – عهورية كوريا

 – 31 – – 31 – – رومانيا

 – 111 – – 111 – – الروسياالحتاد 

 3 – – – 3 – – رواندا

 – 1 – – – – 1 ساموا

 9 31 – 39 9 – 9 سان تومي وبرينسي 

 – 511 – – 511 – – اململكة العربية السعودية



 

 

A
/6

9
/5

/A
d

d
.8

 

 

1
2

1
/1

3
4

 
1

4
-5

5
4

8
4

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 31 37 (3) – 31 (31) 11 السنغال        

 – 3 – – 3 – – صربيا

 – 2 – – 3 – 3 سيشيل

 39 – – – 7 (1) 11 سرياليون

 – 5 – – 5 – – ورةسنغاف

 – 7 – – 7 – – سلوفاكيا

 – 25 (2) – 29 – – جنوب .فريقيا

 – 111 3 35 – 211 – 921 3 حسبانيا

 – 31 – – 31 – – سري النكا

 – 5 – – 5 – – دولة فلسطني

 3 – – – – (3) 2 سوريناين

 31 31 – – 31 – 31 سوازيلند

 – 359 15 (557) – 131 15 – – السويد

 – 333 31 (35) – 311 31 – – راسويس

 – 3 – – 3 – – طاجيكستان

 – 91 – – 91 – – تايلند

 1 – – – – (3) 1 عهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 1 – – – 1 – – توغو

 5 5 – – 5 – 5 ترينيداد وتوباغو

 – 31 – – 31 – – تونس
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 – 351 – – 351 – – تركيا        

 – 1 – – 1 – – تركمانستان

 – 9 – – – (1) 33 توفالو

 31 – – – 31 – 31 .وغندا

 3 – – – – (3) 3 .وكرانيا

اململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااى و.يرلناادا  
 – 111 13 (212) – 535 13 – – الشمالية

 – 31 – – 31 – – اإلمارات العربية املتحدة

 2 – – – 2 (3) 3 زانيا املتحدةاعهورية تن

 – 251 31 – – 251 31 – – ة األمريكيةالواليات املتحد

 11 31 – – 35 (5) 11 .وروغواي

 – – – – – (31) 31 زويالافن

 – 5 – – 5 – – فييا ناين

 1 51 – – 35 (5) 11 اليمن

 1 – – – – (2) 33 زامبيا

 11 – – – 11 – – زمبابوي

 – 3 – 3 – – – شعبة خدمات املشتريات

مسااامهات و اخلااال القطاااع ماانمسااامهات 
 – 311 33 – 17 – – .خرى

3 اجملموع الفرعي   911  (313 ) 259  119  311  (3  193 ) 257  111  1  579  
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 دول .لفاجل
 (تابع) 3131كانون األول/ديسمرب  13حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املسامهات غري املخصصة 

 املاحنةادهة 

ــيد  ــتحقالرصـــ  املســـ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون ٣ يف  كــــــــــــــــ
 ٣١٣١ يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

التعهــدات اخلاصــة  
اداريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
تات املســــــــــــــــا

 مقدما احملصلة
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما  

ــيد  ــتحقالرصــــــ  املســــــ
ــندوق ــكان  لصــ  يفالســ

ــانون ١٣ / األول كـــــــــ
   ٣١٣١ ديسمرب

 تكاااااليفيف  احلكومااااات ماااانمسااااامهات         
 – 131 – – 131 – – احمللية املكاتب

3 اجملموع   911  (313 ) 259  999  311  (3  193 ) 257  921  1  579  

)اخلسااااائر( غااااري املتحققااااة تسااااويات املكاسب/
وتسااويات .خاارى   الصاارق .سااعارناعااة عاان  ال

 (3)      (3) للتقريب

 يف القاااااابض سااااااتحقةاملسااااااامهات امل 
3 ديسمرب/األول كانون 13  971       1  577  

 
دوالر واملساتحقة   511 يقال مبلغهاا عان    ُقربا حىل الصفر األرصدة، والتسويات، وااللتزامات املتعلقة بالسنة اجلارية واملدفوعات و/.و حركة املسامهات احملصلة مقادما، الا    مالحظة: 

 على .وزبكستان، وباالو، وسوريناين، وميامنار 
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 اجلدول باء
 3131كانون األول/ديسمرب  13حيرادات التمويل املشترك ومصروفاته و.رصدة صناديقه للسنة املنتهية يف  -املسامهات املخصصة 

 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(

 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

          انيةاالست مالصناديق           
 511 511 – 511 – – – 511 – مصرق التنمية األفريقي

 – 319 – 319 – – – 319 – اجلزائر

 – 3 331 339 – – – – 339 .ندورا وموناكو

 – 371 312 277 – – – – 277 .نيسفادمؤسسة 

 155 3 311 5 927 1 315 9 – (51) (325) 732 1 733 5 .ستراليا

3 119 بلجيكا  179 11 – (32) 112 3  212 911 3  117 

 – 33 (1) 35 – – – – 35 بليز

 – 13 31 57 – – – 13 31 املتعددة القوميات( -)دولة  بوليفيا

 – 75 91 373 – – – 75 91 بوتسوانا

 وجمموعاااااة القابااااااة باااااوينرشاااااركة 
 – 32 71 97 – – (1) 77 31 شركاهتا

 523 171 13 959 (31) (371) (1) 111 571 الربازيل

 – 595 519 312 3 – – – – 312 3 الكامريون

 121 31 371 32 112 1 572 13 – – (952) 733 31 111 31 كنادا

مركز .مريكا الالتينياة لشاؤون الصاحة    
 – – – – – (3) – – 3 املكسيك - (CELSAMواملر.ة )

املشاااترك  الااادويلالصاااندوق اإلنسااااين  
(CHF International) 317 (31) – (15) – 319 319 – – 

 711 131 3 121 1 111 1 – (111) (321) 511 1 119 5 كولومبيا
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

 511 177 191 317 3 – – – – 317 3 كونسبامؤسسة           

 – 3 31 33 – – – – 33 ديفواركوت 

 – 73 55 337 – – – 72 51 التشيكيةاجلمهورية 

 711 137 2 571 2 911 1 (17) – (21) 711 3 317 1 الدامنرك

 – 1 13 15 – – – – 15 الدومينيكيةية اجلمهور

 – – – – – (332) – – 332 دروسوسمؤسسة 

 – 32 – 32 – (25) – – 19 مصار

 – – 11 11 (5) – – – 73 لإلغاثة حملامؤسسة 

 – 321 59 313 – – – – 313 االستوائيةغينيا 

 – 113 35 113 39 733 12 53 (517) 17 131 32 113 31 االحتاد األوروب

 – 333 191 1 519 1 (33) (97) – – 131 1 فنلندا

 – 233 231 129 – – – 251 199 فوردمؤسسة 

 – 139 7 319 7 111 35 – – – 111 1 711 1 فرنسا

 املتحااااادة األمااااام صاااااندوق.صااااادقاء 
 111 112 295 159 3 – – – – 159 3 للسكان

 – – – – (3) – – – 3 مؤسسة كادينا كابريليس

 – 21 97 321 – – 1 – 312 غابون

 – 137 7 911 737 1 – (313) – 991 7 131 غيتسمؤسسة 

 713 711 732 222 3 – – (37) 213 3 – جورجيا

 – 173 3 111 3 557 2 – (12) 12 997 3 131 3 .ملانياا

 – 211 3 112 3 351 1 – – – 321 1 31 غواتيماال

 – H&M Hennes & Mauritz AB 711 – – – – 711 511 311شركة 

 – – 75 75 – – – – 75 زيوليامؤسسة 

 51 53 71 337 – – – 51 77 األسرة لتنظيم الدويلاالحتاد 
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

 – 32 11 313 – – – – 313 .يرلندا          

 311 125 2 191 3 521 1 (3) – 33 391 2 123 3 حيطاليا

 – – – – – (31) – – 31 جامايكا

 – 935 1 315 5 331 32 (3) (339) 52 717 3 219 33 اليابان

 األماااام صااااندوق - مشااااترك برنااااام 
 – 125 19 713 35 217 15 – (33) – 137 21 113 31 اإلداري: الوكيل للسكان املتحدة

 – 3 – 3 – – – – 3 كازاخستان

 – 221 1 131 2 211 31 – – 71 – 191 31 .ملانيا - KfW Bankengrupeشركة 

 – 311 3 721 3 111 5 – – – 111 5 – الكويا

 – 33 11 29 – – – – 29 .فريقيا مصرقمؤسسة 

 – 321 331 151 – – – 339 317 لبنان

 – 31 – 31 – – – – 31 كلية ليفربول لطب املناطق املدارية

 271 2 213 5 757 3 331 1 – (51) 321 171 251 7 لكسمربغ

 – 797 995 793 3 – 31 – – 713 3 املكسيك

 – – – – (79) – – – 79 املغرب

 351 5 – – 355 – 355 12 – (MTNمؤسسة حين   حن )

 111 31 219 21 511 31 139 15 (33) (273) 352 531 25 111 39 ون  متعددون ماحن

 713 31 311 37 129 3 535 39 – (31) – 175 7 111 33 زولندا

 – 335 193 131 – (331) 33 231 113 نيوزيلندا

 317 525 5 313 3 137 7 – – 13 119 3 191 1 نيجرييا

 – – – – (2) (53) – (13) 337 للطاقة نوبل

 291 151 3 213 3 315 1 – 35 33 511 3 113 النروي 

 911 3 355 9 321 33 391 33 – (199) – 111 35 113 1 اإلنسانية الشؤون تنسيقمكتب 

 125 771 37 115 – – – 125 311 مانُع
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

 – (3) 2 1 (3) – – – 2 .وران مؤسسة           

 111 373 3 112 115 3 – – – – 115 3 باكاردمؤسسة 

 – 91 31 319 – – – – 319 قطاار

 711 3 321 1 171 539 1 – – – 111 2 739 3 كورياعهورية 

 – 333 – 333 – – – 333 – رومانيا

 – 3 – 3 – – – – 3 نسي يوبر توميسان 

 – 331 591 711 – (33) – – 737 السعودية العربيةاململكة 

 – 3 311 313 – (33) – – 353 اهلادل احمليل عاعة.مانة 

 – – 311 311 – 311 – – – سرياليون

 – 111 3 351 3 922 1 (1) (7) (3) 321 3 717 3 صغرية مسامهات

 – Sotici 21 – – – – 21 – 21مؤسسة 

 – 235 3 332 1 129 2 (3) (171 3) 31 333 291 5 حسبانيا

 911 1 111 31 151 5 531 39 – (332) 323 979 33 533 7 السويد

 211 9 252 31 227 913 31 – – 332 231 31 113 سويسرا

 – 551 911 531 3 (3) – – – 537 3 ية  سوراجلمهورية العربية ال

 – – Toros Agri Industry   – 72 – – – 72 72شركة 

 – 312 73 371 – – – – 371 الكونغو -توتال 

املخصصااااااة يق االساااااات مانية الصااااااناد
 231 313 791 312 139 371 239 211 – – 155 1 117 375 397 359 ماحنون متعددون   - املوضوع

 – – – – 313 (313) – – – تركيا

 – Ultimas Noticias 121 3 311 – – – 3 912 3 337 717مؤسسة 

 باملخادرات  املع  املتحدة األمممكتب 
 – 39 331 327 – – – – 327 واجلر ة
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

لمسااااواة باااني  ل املتحااادة األمااامزي اااة           
)زي اااة األمااام  ملااار.ةاجلنساااني ومتكاااني ا

 – 3 15 11 – (1) – – 19 املتحدة للمر.ة(

 املعاا  املشااترك املتحاادة األماامبرنااام  
 521 31 322 33 311 33 217 31 – (35) – 523 33 191 3 اإليدز/البشرية املناعة نق، بفريوس

 – 993 3 373 5 311 7 – (311) – 372 1 139 3 اإلمنائي حدةاملت األممبرنام  

 - اإلمناااااائي املتحااااادة األمااااامبرناااااام  
 – 137 32 331 35 517 19 2 (171 3) – 125 37 112 31 الشركاء املتعدد االست ماينالصندوق 

 اتللشااااراك املتحاااادة األماااامصااااندوق 
 5 22 53 95 – – – – 95 الدولية

 فولااااااةللط املتحاااااادة األمااااااممنظمااااااة 
 31 191 1 371 33 111 39 – (21) 1 351 33 327 1 (اليونيسيف)

لربيطانيااااا العظمااااى   املتحاااادةاململكااااة 
 132 31 113 52 735 11 727 12 – 33 391 112 33 113 13 و.يرلندا الشمالية

 - تيماور  يف املتكاملة املتحدة األممبعثة 
 – 33 – 33 – – – – 33 ليش 

 – – – – – (11) – – 11 املشاريع ماتخلد املتحدة األمممكتب 

جملاااس الرملسااااء التنفيااا يني يف منظوماااة  
 – 231 21 251 – – – 251 – األمم املتحدة املع  بالتنسيق

 – 191 123 521 3 – – (39) 332 215 3 .وروغواي

 531 5 193 1 319 2 513 31 – (3) 3 931 1 123 1 األمريكية املتحدةالواليات 

 – 111 3 112 3 123 1 – – – 351 112 1   فزنويال

 – – Virgin Unite 37 – – – – 37 37مؤسسة 

 – 11 337 377 – (331) – 331 311 العاملية الصحةمنظمة 

 111 111 112 111 3 (3) – – – 113 3 الدولية زونتامؤسسة 

 لصااااااناديقل الفرعااااااي مااااااوعاجمل 
513 االست مانية  112  297  111  1  319  (1 171) 17  3  157  711  233  171  112  157  311  193  
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 

 الصــناديقأرصــدة 
 كــــــــــانون ٣ يف

   املساتات  الثاين/يناير
إيــرادات ونفقــات 

   مردودةمبال     أخرى
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات

ــوص  جممــــــــــــــ
ــدة  األرصـــــــــــ

   املتاحة
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون ١٣
   ديسمرب/األول

 املســـــــــــــــاتات
 القـبض  املستحقة

 كــــــانون ١٣ يف
   ديسمرب/األول

          .خرى است مانيةصناديق           

 – 331 3 921 111 3 – – 15 917 121 3 للرعاية املتحدة األمم لربنام  العاملياملنسق 

 – 131 211 191 3 – – – 917 313 مانُع - للتعاون األساسيةالشروط 

 لوساائل  األساسية للسلع العامليالربنام  
 313 319 1 212 3 571 7 315 – 117 3 – 313 1 احلمل منع

 – 717 3 11 771 3 – – 31 – 757 3 السكانجائزة 

 – 111 3 – 111 3 – – 1 – 173 3 ساالس  ين رافايل زاباةصندوق 

االحتااد   - وظيفة .خصاائي شاؤون مالياة   
 – 311 – 311 – – – – 311 األوروب

براجمياااااات تطبيقاااااات الربوتوكاااااوالت  
 مااااا كرة - ليونيسااااايفل ياااااةاإللكترون
 البشاااارية املااااوارد شااااعبة بااااني التفااااازم

 – 319 323 113 – – 19 372 311   واليونيسيف

 حعاااداد تقاااارير  ماااوارد - قسااام املالياااة 
 – 119 3 335 532 3 – – 715 – 139 3 املاحنني

الناعااة عااان   اجملمعاااة اخلسااائر املكاسب/
 - صاااارقال معااااامالت فااااروق .سااااعار

 – 155 3 – 155 3 (95) – – – 351 3 املوارد األخرى

 – 391 331 131 – – – 131 – خمصصة - العينية املسامهات

املااوارد  -قيااد الوصااول  البنااوداملخزون/
 – 511 5 (979) 532 2 – – – – 532 2 األخرى

 لصاااااااااناديقالفرعاااااااااي لماااااااااوع اجمل 
31 األخرى االست مانية  917  3  231  3  311  – 33  31  522  3  272  33  171  313  

513 موعاجمل   153  511  391  5  215  (1 171) 99  3 113 375 235  127  155  937  311  192  
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صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
) 

 :مالحظات
صاندوق األمام املتحادة    ؛ ومساامهات  دوالر ملياون  3771 قدر ما  3131ال  بلغا يف عاين “ التكاليف غري املباشرة”يف ز ا اجلدول املفصل عنها  املصروفاتاملسامهات وتشمل   

 عارض ُتب(، ) 32باساتثناء زا ا اجلادول واملالحظاة     و  ملياون دوالر  173ماا قادر     3131  املشاتركة الا  تكاون فيهاا املنظماة وكايال حدارياا، والا  بلغاا يف عااين           يف الربام للسكان
 “ املوارد غري املخصصة” من كجزء انُيعرض ن يلالني املبلغ ز ين من صافية املخصصة واملسامهات املصروفات

 دوالر( مليون  371) املبتدئني الفنيني املوظفني وبرنام  دوالر(مليون  31179) املشترك التمويل يلي:  ا 1 املالحظة يف عنها املفصل القبض املستحقة تاملسامها تتألفو  
 يلي:  ا األول البيان يف عنها فصلُ. ال  الغرض  ددة غري املخصصة الصناديق .رصدة تتألفو  

   
 ٣١٣٣كانون األول/ديسمرب  ١٣ ٣١٣١ ديسمرب/األول كانون ١٣ الغرض دددة غري املخصصةاديق الصنأرصدة 

 153 513 937 155 املشتركالتمويل    

 151 7 115 1 املبتدئني الفنيني املوظفنيبرنام  

 333 33 735 31 الشراء.نشطة 

175 اجملموع   977  111  111  
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

   جيم اجلدول  
 3131 األول/ديسمرب كانون 13 يف هيةاملنت للسنة املشتريات خدمات  
 ثالثة .طراق حلساب الشراء عمليات  

 واملعادات  للاوازين  وباائع  مشاترِ  باني   ارياة  شراء .نشطةزي  ةثالثال قاطراأل معامالت 
 اهااين  يقاوين  الا ي صاندوق األمام املتحادة للساكان      وسياساات  زاداق وفقا أل تتم، واخلدمات

    ايهعل متفقمناولة  .تعاب مقابل وكيلال
 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

ــناديق  ــدة الصــ أرصــ
 كــــــــــــانون ١٣يف 

 ديســــــــــــمرب/األول
املعــــــــــــــاد  ٣١٣٣

 تصنيفها كخصوم

ــيلة  حصـــــــــــ
 خـــــــــــدمات
 املشتريات

إيــــــــــــرادات 
ــروفات  ومصـ

 أخرى
ــويالت  التحـــ
 والتسويات

مبــــــــــال  
 مردودة

جممـــــــــــــوص  
ــدة  األرصــــــــ

 املتاحة

تكلفـــــــــــــــــــة 
 خــــــــــــــدمات

 املشتريات

 يف الســلفصــايف 
ــانون ١٣  كـــــــــــ
ــمرب/لاألو  ديســـــ

٣١٣١ 

         اتاملؤسس         
 311 33 221 33 713 11 (11) 375 (9) 115 13 712 احلكومات

 19 377 3 331 3 – – – 351 3 (21) اإلمنائي املتحدة األممبرنام  

 93 7 99 – – – 313 (3) األخرى املتحدة األمموكاالت 

 393 127 1 111 1 – (313) – 93 171 1 الدولية احلكوميةاملؤسسات 

 913 113 3 312 3 – – – 391 3 92 احلكومية غرياملنظمات 

2 اجملموع   113  17  517  (9) 21  (11) 23  319  31  159  31  531  
  

 اإلجنابية الصحة خدماتاالستفادة من  لتيسري الدائر الصندوق  
 املااحنون  وهلاا   آلية زو اإلجنابية الصحة خدماتاالستفادة من  لتيسري الدائر الصندوق 
 لسايطرة  خاضاعة  مساتودعات  يف اإلجنابياة  الصاحة  سالع  مان  .ساساية  خمزونات تكوين لتسهيل
 مان  خمتارة ملنتجات اإلمداد سلسلة حتسني زو الدائر الصندوق من والغرُض  السكان صندوق
 عماالء وال املساتفيدين  متكاني  مث ومن ،هوتكاليف الشراء يستغرقها ال  الزمنية الفترة تقليل خالل
 و.ساهل  .سارع  حناو  علاى  العالية اجلودة ذات اإلجنابية لصحةل ألساسيةا سلعال ىلح الوصول من

    تنافسية وبأسعار
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

يف  الصــناديقأرصــدة 
ــانون  ١٣  /األول كـ

   ٣١٣٣ ديسمرب

ــويالت  ــنالتحـــ  مـــ
 /األخـرى  الصناديق

ــن   ــايف مـ متويـــل إضـ
 نياملاحن

 بيعــاتاملعائــدات 
املشتريات لصاحل )

 أطراف ثالثة(
 األرصدةجمموص 
 املصروفات املتاحة

ــدة  ــناديقأرصـــــــــ  يف الصـــــــــ
ــانون ١٣ ــمرب/األول كـــ  ديســـ

٣١٣١ 

الصااااااندوق خمزونااااااات        
االسااتفادة  تيسااريالاادائر ل
 الصااااحةخاااادمات مااان  

 711 31 913 3 112 31 113 1 272 3 191 33 اإلجنابية
  

 تللمشتريا اإلدارية اخلدمات  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 يف الصــناديقأرصــدة 
ــانون ١٣  /األول كــــ

 ٣١٣٣ديسمرب 

ــرادات  إيـــــــ
ومصروفات 

 أخرى
أتعـــــــــــــاب 

 مناولة

ــويالت  حتــــــــــــــ
وتســــــــــــــويات 

 أخرى

ــوص  جممــــــــــــ
 األرصـــــــــــدة

 املصروفات املتاحة

ــدة  ــناديقأرصــــــــ  يف الصــــــــ
 ديســــمرب/األول كــــانون ١٣

٣١٣١ 

 -خااادمات املشاااتريات          
3 317 - 33 اإلدارة  519 721 3  711 3  33 

  
 دال اجلدول
 3131 األول/ديسمرب كانون 13 يف املنتهية للسنة املخصصة غري املوارد

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 اجملموص       
 ٣١٣٣ ٣١٣١       اإليرادات

 299 217 999 259       اإليرادات من املسامهات         

 (391 1) (913 3)    حويالت حىل اإليرادات األخرى لرد الرسوين الاريبية: التخمصوما منها 
 977 23 511 11       حيرادات .خرى

295       جمموع اإليرادات   111  277  311  
 

 اجملموص  املصروفات األخرى  امليزانية املؤسسية  األنشطة الربناجمية 

 ٣١٣١ املصروفات
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ معاد بياهنا()
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 )معاد بياهنا(
 171 311 215 331 (19) 131 751 311 232 319 951 313 731 311 تكاليف املوظفني         

ساالع الصااحة اإلجنابيااة وغريزااا ماان الساالع 
 712 31 119 35 5 (3) (311) 31 119 31 111 35 املتصلة بالربام 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 اجملموص  املصروفات األخرى  امليزانية املؤسسية  األنشطة الربناجمية 

 ٣١٣١ املصروفات
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ معاد بياهنا()
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 )معاد بياهنا(
 125 12 113 23 12 – 3 311 311 12 329 23 وتدريبهم تطوير النظراء         

 121 15 523 91 793 525 3 951 33 135 33 917 13 113 15 اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 759 93 935 77 91 317 311 2 133 1 111 17 131 72 والفنية اخلدمات التعاقدية

 139 313 – – 1 33 133 319 التكاليف املالية

 199 21 111 29 71 31 373 3 351 3 155 21 292 27 رالسف

 379 7 119 1 3 31 111 3 191 3 335 1 111 1 واإلزالك االستهالك

 – 2 – – – – – 2 اضمحالل القيمة

 115 2 519 2 (33) 333 29 (115) 511 2 723 2 مصروفات .خرى

 193 291 351 517 971 193 1 353 312 717 311 317 155 177 115 جمموع املصروفات 

   (311 31) (131 33)       يف السنة الفائض 
 زاء اجلدول
 3131 األول/ديسمرب كانون 13 يف املنتهية للسنة املخصصة املوارد

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 اجملموص   
 ٣١٣٣ ٣١٣١   اإليرادات

 295 531 135 277   املسامهات مناإليرادات      

 (173 7) (171 1)  املاحنة دهات اىلإ املردودة املبال  :منهاا خمصوم

 952 7 212 31   .خرى حيرادات

213   اإليراداتجمموع    313  533  171  
 

 اجملموص  الشراء  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني  التمويل املشترك 

 ٣١٣١ املصروفات
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 )معاد بياهنا(
 133 13 155 13 717 3 132 3 513 1 237 2 131 31 312 35 تكاليف املوظفني         

سلع الصحة اإلجنابية وغريزا مان السالع   
 711 331 135 321 (931 1) 12 – – 171 337 753 321 املتصلة بالربام 

 911 15 313 21 – – 792 3 332 15 311 21 تطوير النظراء وتدريبهم

 112 51 757 15 217 193 33 551 911 53 531 12 اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 191 73 111 72 351 73 33 – 735 73 111 72 والفنية اخلدمات التعاقدية
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 اجملموص  الشراء  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني  التمويل املشترك 

 ٣١٣١ املصروفات
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 ٣١٣١ )معاد بياهنا(
٣١٣٣ 

 )معاد بياهنا(
 377 231 – – – – 377 231 التكاليف املالية         

 753 13 591 15 1 31 – 31 725 13 551 15 السفر

 512 511 39 31 – – 525 291 واإلزالك االستهالك

 – – – – – – – – اضمحالل القيمة

 113 952 31 – – – 719 952 مصروفات .خرى

 111 121 112 211 (511 3) 373 1 191 7 133 5 133 115 913 197 جمموع املصروفات 

 321 371 127 75       يف السنة الفائض 

 
 

 140814    140814    14-55484 (A) 

*1455484* 


