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 التق��ر الما�ي السنوي

 المقدمة
 

رفع الب�انات المال�ة 
ُ
ي ت

ي ال��بو  2021د�سم�ب  31للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
إ� جمع�ات الدول األعضاء �ف

 للمادة  ("جمع�ات
�
 للمعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة لل 7.6ال��بو") طبقا

�
ت هذە الب�انات المال�ة وفقا ِعدَّ

�
قطاع العام من نظام ال��بو الما�ي والئحته. وقد أ

ق عليها مجلس المعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة للقطاع العام.  (معاي�ي  ي وضعها وصدَّ  إيبساس)، الئت
 

ي �شأن مراجعة الب�انات المال�ة لسنة   تق��ر مراجع الحسابات الخار�ب
�
 للمادة 2021وُ�رفع أ�ضا

�
ي الب�انات المال�ة، إ� جمع�ات ال��بو طبقا

 برأ�ه �ف
�
، مصح��ا

ي من النظام الما�ي والئحته.  11.8
 والمرفق الثايف

 
ي هذە الوث�قة إ� جانب الب�انات المال�ة والب�ان

ي ذلك مناقشة الب�انات المال�ة وتحل�لها، �ف
 السنوي للرقابة الداخل�ة.  و�رد هذا التق��ر الما�ي السنوي، بما �ف

 
 
 

 مناقشة الب�انات المال�ة وتحل�لها
 

ات�جيتها الخاصتتضمن مناقشة الب�انات  ات�ج�اتها المال�ة، واس�ت  عن عمل�ات المنظمة و�يئتها، وأهدافها واس�ت
ً
 عامة

ً
ة المال�ة وتحل�لها الواردة ف�ما ��ي لمحة

ي  ب�دارة
، ووضعها الما�ي خالل السنة المنته�ة �ف وس كورونا (كوف�د2021د�سم�ب  31المخاطر، وأدائها الما�ي  للتأث�ي العال�ي المستمر لجائحة ف�ي

�
) 19-. ونظرا

ت مناقشة الب�انا ِعدَّ
�
 استعراض منفصل آلثار الجائحة ع� عمل�ات المنظمة ونتائجها المال�ة. وقد أ

�
درج مجددا

�
 للمبدأ هذا العام، أ

�
ت المال�ة وتحل�لها وفقا

ي أثرت فيها. 2التوجي�ي الُمو� به رقم  ي الب�انات المال�ة، والعوامل الئت
ح� للبنود والمعامالت واألحداث المهمة الواردة �ف

ول�ست هذە ، وتهدف إ� تقد�م �ث
 إ�

�
قرأ جنبا

ُ
ي أن ت

 من ب�انات ال��بو المال�ة، ول�ن ينب�ف
�
  جنب مع ب�انات ال��بو المال�ة. المناقشة والتحل�ل جزءا

 
 

 العمل�ات والبيئة
 

الوكاالت  ال��بو �ي المنتدى العال�ي للخدمات والس�اسات والمعلومات وأشكال التعاون المرتبطة بالمل��ة الفك��ة. و�ي منظمة حكوم�ة دول�ة و�حدى
. وتهدف المنظمة إ� االضطال  193المتخصصة لألمم المتحدة وتضم 

�
ي وضع منظومة عالم�ة متوازنة وفعالة للمل��ة الفك��ة من دولة عضوا

ع بدور ر�ادي �ف
ي 

اتفاق�ة إ�شاء المنظمة أجل النهوض باالبتكار واإلبداع ومن ثم �شك�ل مستقبل أفضل وأ��� استدامة. وترد واليتها وهيئاتها الرئاس�ة و�جراءاتها التنظ�م�ة �ف
 . 1967العالم�ة للمل��ة الفك��ة لعام 

 
انيتها وأ�شطتها من خالل الهيئات الرئاس�ة التخاذ القرارات. والهيئات الرئ�س�ة لوضعوتحد ف ه المنظمة وم�ي ي ال��بو توجُّ

الس�اسات واتخاذ  د الدول األعضاء �ف
ي اتفاق�ة ال� 

ي ال��بو �ي الجمع�ة العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق. وتتألف الجمع�ة العامة من الدول األطراف �ف
ي أي اتحاد تديرە ال��بو. القرارات �ف

�بو األعضاء �ف
ي والشؤون المال�ة. وأما 

ان�ة والمبايف ف نامج والم�ي ي المسائل المتعلقة بال�ب
ان�ة للنظر �ف ف نامج والم�ي المؤتمر، فيتألف من الدول وأ�شأت الجمع�ة العامة لجنة ال�ب

ي أي اتحاد، ومن اختص
ي اتفاق�ة ال��بو األعضاء وغ�ي األعضاء �ف

ي االتفاق�ة. وأما لجنة التنسيق فتتألف من األعضاء األطراف �ف
اصاته اعتماد التعد�الت �ف

ي اتفاق�ة ال��
ي اللجنة التنف�ذ�ة التحاد بار�س أو اللجنة التنف�ذ�ة التحاد برن أو كليهما، ور�ــع عدد الدول األطراف �ف

ف �ف ي أي اتحاد، الُمنتَخبني
بو غ�ي األعضاء �ف

ي  ي أراضيها. وس���ا باعتبارها الدولة الئت
 �قع مقر المنظمة �ف

 
ي 

، الس�د دار�ن تانغ، �ف ف المدير العام الحا�ي ف الجمع�ة العامة المدير العام لل��بو بناًء ع� ترشيح لجنة التنسيق. وُعنيِّ ة واليته البالغة 2020مايو  8وتعنيِّ ، و�دأ ف�ت
ي 

ي المدير العام . وُ�عّد المدير العام الرئ�س التنف�ذي 2020أ�ت��ر  1ست سنوات �ف ف من نائئب للمنظمة. و�تل�ت المدير العام مساعدة رؤساء القطاعات (المؤلفني
ي إدارة مختلف القطاعات لضمان تحقيق النتائج بما يتما�ث مع األهداف االس�ت 

امج ال��بو و�ف ي ل�ب ات��ب ي توف�ي التوجه االس�ت
نامج ومساعد�ه) �ف ات�ج�ة وال�ب

ي المنظمة. 
ان�ة �ف ف  والم�ي

 
ر  اءات والعالمات التجار�وتدِّ ة والتصام�م ال��بو معظم إيراداتها من رسوٍم �سددها المنتفعون بما تقدمه المنظمة من خدمات المل��ة الفك��ة الخاصة بال�ب

اءات، ونظام مدر�د، ونظام الهاي. وكانت الرسوم الناتج م هذە الخدمات من خالل نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب قدَّ
ُ
ي عام الصناع�ة. وت

ة عن تلك األ�شطة، �ف
اءات �شكل وحدها  94.8، �شكل 2021 ي المئة من إجما�ي إيرادات المنظمة، وكانت رسوم نظام معاهدة ال�ب

ي  76.2�ف ي المئة. و�كمن دافع هذە اإليرادات الئت
�ف

ي الطلب الدو�ي ع� سندات المل��ة الفك��ة. وقد تؤثر عوامل 
ي إيرادات المنظمة من الخدمات القائمة تدرها الخدمات القائمة ع� الرسوم �ف

خارج�ة أخرى �ف
ي التطورات التكنولوج�ة، وتقلبات أسعار ال�ف. 

ي أ�شطة البحث والتط��ر، ودرجات الثقة �ف
 ع� الرسوم، منها مست��ات االستثمار �ف

 
 

ات�ج�ات المال�ة  األهداف واالس�ت
 

م ال��بو أ�شطتها المال�ة من خالل نظامها الما�ي ا . تنظ�  ألحكام النظام الما�ي
�
لذي وافقت عل�ه الجمع�ة العامة. و�ضع المدير العام الالئحة المال�ة وفقا

خَطر
ُ
ي المنظمة. و�فوض ال وت

م الالئحة المال�ة جميع أ�شطة اإلدارة المال�ة �ف ي الالئحة المال�ة. وتنظ�
ي ال��بو بأي تعد�ل �ف

مدير العام إ� المراقب الدول األعضاء �ف
 سلطة ومسؤول�ة تطبيق النظام الما�ي والئحته. الما�ي 

 
ان�ة ع� الدول األعضاء �ي توافق عليها. وتتضمن الوث�قة تفاص�ل النتائج المرتقب ف نامج والم�ي ف وث�قة ال�ب ة ومقاي�س األداء وخطة و�عرض المدير العام كل عامني

حة. وقد وافقت جمع�ات الدول األعضاء  ان�ة لجميع األ�شطة المق�ت ف ي أ�ت��ر الم�ي
ي ال��بو المعقودة �ف

ان�ة للثنائ�ة  2019�ف ف نامج والم�ي . 2020/21ع� ال�ب
م قدِّ

ُ
ات�ج�ة المتوسطة األجل.  وت ي العام للخطة االس�ت ات��ب ي إطار الس�اق االس�ت

ان�ة خطة الثنائ�ة �ف ف نامج والم�ي  وث�قة ال�ب
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نة  ف ل بانتظام من وتعتمد المنظمة ع� نظام إدارة قائم ع� النتائج لضمان م�ي
�
م األداء المؤس�ي وُ�حل  لنتائج المنظمة وأول��اتها. وُ�ق�َّ

�
الموارد واستخدامها وفقا

ا ل لمؤ�ث ي ذلك تقي�م مفصَّ
امج، بما �ف م تق��ر أداء ال��بو معلومات واف�ة عن ال�ب ات األداء واألهداف وأسس المقارنة. و�قدِّ ت األداء عن السنة أو خالل مؤ�ث

ي إ
ي ال��بو إضافة إ� خطط العالثنائ�ة. و�ف

 من إطار التخط�ط �ف
�
ات�ج�ة المتوسطة األجل جزءا ان�ة والخطة االس�ت ف نامج والم�ي مل السن��ة طار هذا النظام، �عّد ال�ب

 . ف  وأهداف العمل الفرد�ة للموظفني
 

دَرج األ 
ُ
 لس�استها الخاصة باالحت�اط�ات. وت

�
ي أصول المنظمة، وتهدف إ� وتدير المنظمة مست��ات األموال االحت�اط�ة وفقا

ي صا�ف
موال االحت�اط�ة لل��بو �ف

اماتها ع� المدى الق��ب و  ف الحفاظ ع� االستقرار التقل�ل إ� أديف حد ممكن من أثر نقص اإليرادات وال��ادة إ� أق� حد ممكن من احتمال وفاء المنظمة بال�ت
 تحد�د م

ُ
. ومن العنا� الجوه��ة لهذە الس�اسة آل�ة ي تديرها الما�ي ستوى األموال االحت�اط�ة المطلوب كنسبة مئ��ة من النفقات المقدرة لالتحادات الئت

وعات غ�ي متكررة من أجل تحقيق تحسينات رأسما ي م�ث
 مبادئ استخدام األموال االحت�اط�ة �ف

�
ر�ي الس�اسة أ�ضا

ُ
ل�ة ومواجهة أي المنظمة خالل الثنائ�ة. وت

 
َ
د آل�ة حدِّ

ُ
 الموافقة ع� ذلك االستخدام. ظروف استثنائ�ة، وت

 
 لس�استها �شأن االستثمارات. وتنص هذە الس�اسة ع� أن تكون األهداف الرئ�س�ة إلدارة استثمارات الم

�
ت�ب وتدير المنظمة استثماراتها وفقا نظمة كما ��ي ب�ت

 بقيود ما  "3والسيولة؛ " "2الحفاظ ع� رأس المال؛ " "1أهميتها: "
�
ي " ومعدل العائد محكوما

ي 2" و"1ورد �ف
". وتهدف المنظمة إ� تحقيق معدل عائد سو�ت

ات�ج�ة ع� األجل الط��ل من أجل . و�جب استثمار السيولة االس�ت  ل�لٍّ من النقد التشغ��ي والنقد األسا�ي
�
 وممكنا

�
ز�ادة رأس المال  مئت كان ذلك مالئما

 فالعائدات اإلجمال�ة ع� مر الزمن. 
 
 

 إدارة المخاطر
 

ه نحو األعمال، من أجل المستوضح س سٍق وُموجَّ ي إدارة المخاطر والضوابط الداخل�ة ع� نحو� ُمتَّ
ي تحقيق �اسة ال��بو إلدارة المخاطر نهج المنظمة �ف

اهمة �ف
لها دل�ل ال��بو إلدارة المخاطر والرقابة الداخل�ة، الذي �شمل التفاص�ل ا ات�ج�ة ونتائجها المرتقبة. وُ��مِّ لتشغ�ل�ة اليوم�ة إلدارة المخاطر والرقابة أهدافها االس�ت

تيبات التنظ�م�ة، وتحد�د األدوار والمسؤول�ات، والعمل�ات وأ�شطة إدارة المخاطر، والضوابط الداخل�ة  -الداخل�ة. و�شكل الس�اسة والدل�ل   -إ� جانب ال�ت
 ال��بو إلدارة المخاطر.  إطار

 
 ع� نطاق 

ً
عّد إدارة المخاطر مسؤول�ة

ُ
المنظمة بمقت�ف المبادئ التوجيه�ة لس�اسة إدارة المخاطر. و�تو� ف��ق ال��بو إلدارة المخاطر، الذي يرأسه المدير وت

 ال
�
ذ إدارة المخاطر بوصفها جزءا نفَّ

ُ
شد  العام، تحد�د مستوى المخاطر التنظ�م�ة واستعراضه. وت ي المنظمة. و�س�ت

 يتجزأ من دورة اإلدارة القائمة ع� النتائج �ف
ي ب�ان ال��بو �شأن قابل�ة تحمل المخاطر. 

 إطار ال��بو إلدارة المخاطر بمدى قابل�ة تحمل المخاطر الذي تحددە الدول األعضاء �ف
 
 

ي والُبعد االجتما�ي والحوكمة  الُبعد البيئئ
 

ي تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة 
ي الذي يتناول  13و 12و 11و 7و 6واصلت ال��بو المساهمة بنشاط �ف ات��ب ي إطار هدف ال��بو االس�ت

�ف
 موض�ع المسؤول�ة البيئ�ة. 

 
ي مجمعها، الذي بات ُ�عّد حد�قة نموذج�ة، عن ط��ق زرع عدد من أنواع األشجار والنباتات 

ي �ف درج وتكفل ال��بو الحفاظ ع� التن�ع البيولو�ب
�
المختلفة. وا

ق بوصفه أحد معاي�ي تقي�م وتن ي وُطبِّ ي �شكل مع�ار بيئئ وعات التال�ة الئت ي الم�ث
ي مجمع ال��بو. و�تج� ذلك �ف

ي والمرافق التقن�ة �ف
ف�ذ التجد�دات وص�انة المبايف

 
�
ي المئة من الطاقة المستخدمة من مصادر كهرومائ�ة محل�ة، واستخدام مصابيح  100يتجزأ من برنامج العمل السنوي: توف�ي  الجزءا

واإلضاءة  LED�ف
ة جن�ف، واستخدام نظام إلدارة النفا�ات �عتمد ع� فرز المواد المختلفة المستحثة بالحركة لخ �د باستخدام نظام م�اە بح�ي فض استهالك ال�ه��اء، والت�ب

 و�عادة تدو�رها، و�دارة استهالك الم�اە. 
 

 من عمل�ات ال
�
امهم الراسخ باالستدامة بوصف ذلك جزءا ف ف تأ��د ال�ت ع أفرقة التقي�م وتطلب ال��بو من الموردين المحتملني  إ� ذلك، ُ�شجَّ

ً
�ات. و�ضافة مش�ت

ي مبادرة 
الرام�ة إ� خفض االنبعاثات حئت  2050Today�شدة ع� إدراج االستدامة بوصفها أحد معاي�ي تقي�م العطاءات. وواصلت ال��بو مشاركتها النشطة �ف

ي كانتون جن�ف بحلول عام 
ذ تلك المبادرة تحت رعا�ة . 2050الصفر �ف نفَّ

ُ
 من المنظمات  وت

�
، وتضم عددا ي

ف االتحادي وال�انتويف البلد المض�ف ع� المست��ني
ف العام والخاص، والمنظمات غ�ي الحكوم�ة.   الحكوم�ة الدول�ة، والهيئات المحل�ة من القطاعني

 
ي  2010وتجدر اإلشارة إ� أن ال��بو �شارك بنشاط منذ عام  نة المنظومة الزرقاء" الئت ي مبادرة "خ�ف

ي هذا �ف
استهلها برنامج األمم المتحدة للبيئة. و�ساهم، �ف

 تابعة لألمم المتحدة. ومنذ 
�
ف وكالة و�رنامجا ها من الغازات إ� جانب أ��� من خمسني ي جمع ب�انات عن انبعاثات ال���ون وغ�ي

، عوضت 2014عام اإلطار، �ف
اء أرصدة ك��ون عن ط��ق ا ي تديرها اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن ال��بو ما تب�ت من انبعاثاتها الحتم�ة ��ث آلل�ة ع� نطاق منظومة األمم المتحدة الئت

 المناخ.  تغ�ي 
 
 

وس كورونا (كوف�د  )19-جائحة ف�ي
 

وس كورونا (كوف�د  طوال عام 19-استمرت جائحة ف�ي
�
ا  كب�ي

�
ا ي عمل�ات ال��بو تأث�ي

ي التأث�ي �ف
ي هذا الصدد أن منظمة الصحة 2021) �ف

. ومن الجدير بالتذك�ي �ف
وس كوف�د ي ف�ي

ي  19-العالم�ة قد أعلنت أن تف�ث
 �ف

�
 دول�ا

�
ي ، ثم أطلقت عل�ه وصف 2022يناير  30طارئة صح�ة عموم�ة تث�ي قلقا

مارس  11"الجائحة" �ف
ي الب�انات المال�ة لعام 2020

 لمع�ار إيبساس 2019. و�ف
�
ي إ� �س��ة بعد تار�ــــخ اإلبالغ وفقا

 ال �ف�ف
�
مت 14، أفصحت ال��بو عن ال��اء بوصفه حدثا . وقدَّ

ي ب�اناتها المال�ة لسنة 
 إ� لمحة عامة عن آثار الجائحة ع� عمل�اتها ونتائجها المال�ة  2020المنظمة �ف

�
ي إطار قسم "مناقشة الب�انات المال�ة وتحل�لها". ونظرا

�ف
ي عام 

 تلك اآلثار ب��جاز مع الب�انات المال�ة لسنة 2021اآلثار المستمرة للجائحة �ف
�
عَرض مجددا

ُ
ي زاولت بها . 2021، ت ي الط��قة الئت

وع� الرغم من أن التأث�ي �ف
ي عام 

 �ف
�
ي األداء الما�ي لعام ، فإن التأث2021ال��بو �شاطها ظل عم�قا

  2021�ي المبا�ث والظاهر والقابل للق�اس �ف
�
ي نها�ة العام كان محدودا

ي المركز الما�ي �ف
و�ف

. وع� الرغم من عدم وجود ط��قة موضوع�ة أو دق�قة لتحد�د األثر ال�امل لجائحة كوف�د ي هذە الب�انات المال�ة، ف�مكن تحد�د بعض االتجاهات  19-أ���
�ف

ي الملخصالعامة ع� 
.  النحو الوارد �ف  التا�ي
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ي 
ي الموقع، نت�جة للموجة الثان�ة لجائحة كوف�د2020نوفم�ب  2ف�ف

ف �ف ف المطل��ني ي ال��بو العمل عن ُبعد باستثناء الموظفني
ي يناير . 19-، استأنف جميع موظ�ف

و�ف
وس  2021 ي مرض ف�ي

ي مايو 19-كوف�د، أعلن المجلس الف�درا�ي الس���ي �شد�د التداب�ي لمنع تف�ث
ي ذلك العمل اإللزا�ي عن ُبعد قدر اإلمكان. و�ف

، بما �ف
ها من  19-، ُخفف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوف�د2021 لت قاعدة العمل اإللزا�ي عن ُبعد إ� توص�ة. وتوخت ال��بو، كغ�ي ، فُحوِّ

�
ي س���ا تدر�ج�ا

�ف
ي وكاالت األمم المتحدة، الحذر بانتهاج نهج العمل ع

ي س���ا، بدأت المنظمة �ف
. ومع استمرار تحسن الحالة ال��ائ�ة �ف ي

ي الوظائف غ�ي المرتهنة بالمبايف
ن ُبعد �ف

ي نها�ة شهر يونيو، ع� سب�ل التج��ة، ثم تلتها مج
ف �ف ة من الموظفني ي التخط�ط لعمل�ة العودة إ� المكاتب. و�دأ ذلك بعودة مجموعات صغ�ي

موعات أ��ب �ف
 وهو أن �حمل أي شخص سبتم�ب حئت عاد ج

�
 جد�دا

�
ا قت ال��بو تدب�ي ف إ� المكاتب، طبَّ . ومع عودة جميع الموظفني ف بحلول منتصف شهر نوفم�ب ميع الموظفني

ي س���ا يتد
ي �ف

وس كورونا أو شهادة معادلة تكون صالحة. ول�ن لسوء الحظ، بدأ الوضع ال��ايئ ي ال��بو شهادة تلقيح ضد مرض ف�ي
 �دخل مبايف

�
حئت  هور مجددا

وس كوف�د ي  19-بلغت اإلصابات بمرض ف�ي
 غ�ي مسبوقة. و�ف

�
ل، فاعتمدت ال��بو 2021د�سم�ب  17أعدادا ف  العمل من الم�ف

�
، فرضت الحكومة الس����ة مجددا

 العمل اإللزا�ي عن
�
 ُبعد.  مجددا

 
ًة بجائحة كوف�د مليون فرنك س���ي، أي  2.2لغت تلك النفقات إجماً� نحو . و�2021ع� مدى عام  19-وواصلت المنظمة مراقبة نفقاتها المتعلقة مبا�ث

ي عام 
ي عام  3.6والبالغة  2020أقل من النفقات المتكبدة �ف

مليون فرنك س���ي ع�  1.0هو إنفاق  2021مليون فرنك س���ي. وكان أ��ب عنا� اإلنفاق �ف
اض�ة أو المختلطة. وشملت معدات تكنولوج�ا المعلومات وخدمات تكنولوج�ا المعلومات لتلب�ة متط لبات العمل عن ُبعد والوفاء بمتطلبات االجتماعات االف�ت

ًة بآثار جائحة كوف�د ، واألثاث والمعدات الالزمة لتلب�ة احت�اجات  19-النفقات األخرى المتعلقة مبا�ث ع� عمل�ات المنظمة منتجات التنظ�ف والتطه�ي
ف  ي عاَ�ي التصم�م الجد�د، واللوازم الطب�ة، والموظفني

. وكان لحظر السفر والقيود المفروضة عل�ه �ف ف ف اإلضافيني ي أ�شطة ال��بو  2021و 2020 الطبيني
تأث�ي كب�ي �ف

ي تنطوي ع� طرائق تنف�ذ تقل�د�ة شخص�ة، وال ي عام  الئت
ي مجاالت بناء القدرات وخدمات الدعم. و�ف

ي 2021س�ما �ف
ي تكي�ف أساليبها �ف

، استمرت المنظمة �ف
ف من التنف�ذ من  اء االستشار�ني ف والخ�ب مليون فرنك  5.7أجل التصدي للقيود الناجمة عن الجائحة. ومن الناح�ة المال�ة، انخفضت تكال�ف بعثات الموظفني

ي عام 
ي عام  0.5إ�  2019س���ي �ف

ي عام  0.1و 2020مليون فرنك س���ي �ف
. واستمر عقد االجتماعات والمؤتمرات 2021مليون فرنك س���ي �ف

ي عام الر 
اض�ة �ف ون، من 2021سم�ة باألسال�ب الهجينة واالف�ت ، بمن فيهم المشاركون والمحا�ف ي  10.5. وانخفضت تكال�ف سفر الغ�ي

مليون فرنك س���ي �ف
ي عام  0.5إ�  2019عام 

ي عام  0.7و 2020مليون فرنك س���ي �ف
 . 2021مليون فرنك س���ي �ف

 
ي عام وكان الطلب ع� خدمات ال��بو القائمة ع�

 �ف
�
ي إطار ما تديرە من أنظمة المل��ة الفك��ة ق��ا

، ح�ث تغلب النشاط االبتكاري ع� 2021 الرسوم �ف
ي عام 19-االضطرابات الناجمة عن جائحة كوف�د

ر بنحو 2021. و�ف  غ�ي مسبوق ُ�قدَّ
�
اءات عددا ي إطار نظام معاهدة ال�ب

إ�داع.  277,500، بلغت اإل�داعات �ف
 بعام  0.9سبة وكان ذلك أع� بن

ً
ي المئة مقارنة

 بعام  4.6، وأع� بنسبة 2020�ف
ً
ي المئة مقارنة

ي 2019�ف
ي ذروة الجائحة �ف

. وانخفض استخدام نظام مدر�د �ف
ي عام 2020عام 

ي عام  73,100. إذ بلغ مجم�ع الطلبات الدول�ة للعالمات التجار�ة نحو 2021، ول�نه انتعش �ف
بة ، أي ما �عادل ز�ادة بنس2021طلب �ف

 بعام  14.4
ً
ي المئة مقارنة

 بعام  13.9و�نسبة  2020�ف
ً
ي المئة مقارنة

ي عام 2019�ف
ي 2020. و�ف

 �ف
�
، أثرت التداع�ات االقتصاد�ة الناجمة عن الجائحة أ�ضا

ي عام 
ي المئة، وارتفعت  15.7. إذ ارتفعت الطلبات بنسبة 2021الطلب ع� حما�ة التصام�م الصناع�ة عن ط��ق نظام الهاي، ول�ن انتعش النظام �ف

�ف
ي تلك الطلبات بنسبة 

 بعام  20.8التصام�م �ف
ً
ي المئة مقارنة

اءات2020�ف د إيرادات ال��بو من الرسوم المفروضة ع� الطلبات بموجب نظام معاهدة ال�ب ق�َّ
ُ
 . وت

 لمتطلبات إيبساس. واستمرت إيرادات ال��بو المتأت
�
ي تار�ــــخ ��ث الطلب وفقا

ف حئت ونظاَ�ي مدر�د والهاي �ف ف الماضيني ي ال��ادة ع� مدى العامني
�ة من الرسوم �ف

ي عام  450.5بلغت 
ي عام  441.5مقابل  2021مليون فرنك س���ي �ف

ي عام  420.2و 2020مليون فرنك س���ي �ف
 . 2019مليون فرنك س���ي �ف

 
 لمتطلبات معاي�ي إي

�
ي نها�ة كل عام ووفقا

بساس، استعراضاتها السن��ة النخفاض ق�مة األصول بغ�ة ضمان ق�د وف�ما يتعلق بأصول المنظمة، أجرت ال��بو، �ف
ي الق�مة ُ�عزى إ� آثار جائحة كوف�د

ي الب�انات المال�ة. ولم تخلص تلك االستعراضات إ� حدث أي انخفاض �ف
. ولم �كشف 19-األصول بق�مة مالئمة �ف

ي ذلك الحسابات المدينة، عن أي آث
ي المنظمة قد ار ع� أنماط السداد تتطلب ق�د خسائر ائتمان�ة. استعراض األدوات المال�ة، بما �ف

وع� الرغم من أن مبايف
ي عاَ�ي 

 بعام  2020و 2021اسُتخدمت �ف
ً
ي ق�مة تلك األصول الط��لة األجل. وف�ما 2019بدرجة أقل بكث�ي مقارنة

وري ق�د أي انخفاض �ف ، فلم �كن من ال�ف
ي نها�ة عام  5.8ة للجائحة �ي ز�ادة قدرها يتعلق بخصوم المنظمة، فقد كانت أبرز نت�ج

ا�مة �ف ي خصوم اإلجازات السن��ة الم�ت
؛ 2020مليون فرنك س���ي �ف

ي عام 
ف ب�جازاتهم المستحقة �ف نت�جة للقيود المفروضة ع� السفر. و�سبب هذە القيود وكتدب�ي  2020و�رجع ذلك إ� حد كب�ي إ� تأث�ي عدم انتفاع الموظفني

ي 
ي �ف

ا�مة المستحقة وترح�ل رص�د اإلجازات السن��ة إ� العام 2020د�سم�ب  31استثنايئ ، رفعت المنظمة الحد األق� للرص�د السنوي من اإلجازات الم�ت
ي 

ي هذا اإلجراء �ف
ل�ف

�
. وأ ي نها�ة عام 2021د�سم�ب  31التا�ي

ا�مة �ف امات اإلجازات السن��ة الم�ت ف  برص�د  2021، وظلت ال�ت
ً
 مقارنة

�
 العام السابق. مستقرة �سب�ا

 
ي عام 

مليون فرنك س���ي، مع �سج�ل االستثمارات أداًء يتما�ث مع األهداف المحددة أو  22.7، حققت المنظمة مكاسب استثمار�ة بلغت 2021و�ف
 بعائدات إ�جاب�ة، وسجلت ال��بو مكاسب استثمار�ة بل

�
ي العام السابق، أنهت معظم فئات االستثمار العام أ�ضا

مليون فرنك س���ي.  33.4غت يتجاوزها. و�ف
اير ومارس  ي ف�ب

 بالقدر نفسه بعد استجابة الحكومات 19-، استجابت األسواق المال�ة العالم�ة بقوة لبدا�ة جائحة كوف�د2020و�ف
�
ي كان ��عا

، إال أن التعا�ف
ي 

علن، �ف
�
 عندما أ

�
ي عام 2020نوفم�ب والسلطات النقد�ة ��عة وقوة لألزمة. وعادت األسواق إ� طب�عتها تق��با

، فأدى ذلك إ� 2021، احتمال إصدار لقاح �ف
ات�ج�ة ال��بو �شأن االستثمارات المتعلقة بمحفظة النقد األسا�ي ومحفظة الن ي أسعار األصول. ومن الجدير بالذكر أن اس�ت

ي ارتفاع كب�ي �ف ات��ب قد االس�ت
ات�ج�ة غ�ي �شطة �ستند إ� أسس ط��لة األجل، و�ي مصممة لم . اس�ت ات االضطراب الما�ي  قاومة ف�ت
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ي عام 
 2021األداء الما�ي �ف

 
 يبلغ  2021أظهرت نتائج المنظمة لعام 

�
مليون فرنك س���ي ومجم�ع الم�وفات  475.1مليون فرنك س���ي، ح�ث بلغ مجم�ع اإليرادات  108.9فائضا

مليون فرنك س���ي  135.9فرنك س���ي. و�مكن مقارنة ذلك بالفائض البالغ مليون  22.7مليون فرنك س���ي ومجم�ع المكاسب االستثمار�ة  388.9
ي 

مليون فرنك س���ي ومجم�ع المكاسب االستثمار�ة  365.8مليون فرنك س���ي ومجم�ع الم�وفات  468.3، ح�ث بلغ مجم�ع اإليرادات 2020�ف
ان�ة لعام  33.4 ف نامج والم�ي ي أعدت ع� أساس االستحقاق المعدل (أي بما ال �شمل كل التس��ات بموجب  2021مليون فرنك س���ي. وكانت نت�جة ال�ب والئت

 قدرە 
�
ي  143.7معاي�ي إيبساس) فائضا

 لمعاي�ي إيبساس، �شمل نت�جة المنظمة �ف
�
وعات ممولة من  2021مليون فرنك س���ي. ووفقا حسابات خاصة، وم�ث

ي ال�امل بما يتفق ومعاي�ي إيبساس: األموال االحت�اط�ة، وأثر التس��ات المتصلة بنظام   االستحقاق المحاسئب
 

نامج      ال�ب
ان�ة ن  والم�ي

الحسابات   
 الخاصة

وعات    الم�ش
لة من  المموَّ
 االحت�اط�ات

التس��ات بناء   
ع� معاي�ي 

 إيبساس

 المجم�ع   المجم�ع  

    

          

    2021   2021   2021   2021   2021   2020 

ف الفرنكات الس����ة)      (بماليني
                          

 مجم�ع اإليرادات
 

469.1  8.1  -  -2.1  475.1  468.3 
 365.8-  388.9-  22.1-  12.1-  6.6-  348.1-  مجم�ع الم�وفات

 33.4  22.7  -  -  -  22.7  مكاسب/(خسائر) االستثمارات
ي الفائض/(العجز)

 135.9  108.9  24.2-  12.1-  1.5  143.7  صا�ن
 

ان�ة البالغ  ف نامج والم�ي ف فائض ال�ب ي التا�ي الفروق الرئ�س�ة بني
مليون فرنك س���ي، وفائض المنظمة كلها الناتج عن تطبيق معاي�ي  143.7و�لخص الرسم الب�ايف

 مليون فرنك س���ي:  108.9والبالغ  إيبساس
 

ي عام 
ان�ة إ� النت�جة بناًء ع� معاي�ي إيبساس �ف ف  2021االنتقال من النت�جة بناًء ع� الم�ي

 
 لمعاي�ي إيبساس، جميع مجاالت المنظمة وأ�شطتها. 

�
عدت وفقا

�
  و�شمل الب�انات المال�ة لل��بو، كما أ

�
لمعاي�ي إيبساس و�مثل إدراج النتائج قبل التس��ة وفقا

وعات الممولة من االحت�اط�ات (عجز قدرە  مليون فرنك س���ي) "الفوارق  1.5مليون فرنك س���ي) والحسابات الخاصة (فائض قدرە  12.1للم�ث
 لمعاي�ي إيبساس. و�ؤدي تطبيق المحاسبة ع� أساس اال 

�
ي الب�انات المال�ة وفقا

ان�ة والفائض �ف ف ف نت�جة الم�ي  لمعاي�ي بحسب الجهة" بني
�
ستحقاق ال�امل وفقا

ي لهذە التس��ات هو انخفاض الفائض بمقدار 
ي نت�جة السنة. واألثر الصا�ف

" يؤثر �ف ي مليون فرنك  24.2إيبساس إ� عدد من "الفوارق ع� أساس محاسئب
:  س���ي. و�شمل  االختالفات المحاسب�ة الرئ�س�ة ما ��ي

 
ي والمعدات وم�وفات  •

؛م�وفات اهتالك المبايف ي  إ� أن تكلفة تلك األصول موزعة ع� عمرها اإلنتا�ب
�
 استهالك األصول غ�ي الماد�ة نظرا

ي أعدها أ�توار�و  • ي ذلك تلك الئت
 إ� الحسابات المتوافقة مع معاي�ي إيبساس، بما �ف

�
ف استنادا  ن خارجيون؛التس��ات الخاصة بتغ�ي استحقاقات الموظفني

ف األصول • ي األصول الثابتة أو شطبها.  رسملة التكال�ف المتعلقة بتحسني
 الثابتة أو اقتنائها، إ� جانب الخسائر الناجمة عن الت�ف �ف

  

ان�ة ن وعات نتائج الم�ي الم�ث
لة من  المموَّ

االحت�اط�ات

االهتالك الحسابات الخاصة
واالستهالك

ي 
ات �ف �ي التغي
خصوم 

استحقاقات 

ف الموظفني

رادات  ق�د إي
الحسابات الخاصة

رسملة األصول 
�ف  الثابتة/الت

فيها

نتائج إيبساس 
بحسب الب�انات 

المال�ة

أساس االستحقاق 
ل

ّ
المعد

أساس االستحقاق 
ال�امل

9.6-

15.6-1.5-

108.9 2.5+

ف ف الوحدتني يالفوارق بني الفوارق ع� أساس محاسئب

��ة
��

س
 ال

ت
نكا

فر
 ال

ين
ن

الي
بم

   
   

   
   

   
   

   

143.7

12.1-

1.5+
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 اإليرادات
 

ي عام 
 ع� أساس معاي�ي إيبساس 2021مكونات اإليرادات �ف

ف الفرنكات الس����ة)  (بماليني
 

 
ي عام  475.1بلغ مجم�ع إيرادات المنظمة 

 بمجم�ع إيرادات عام  1.5، و�ساوي ذلك ز�ادة �سبتها 2021مليون فرنك س���ي �ف
ً
ي المئة مقارنة

البالغ  2020�ف
ي شكلت  2021مليون فرنك س���ي. وكان أ��ب مصدر لإليرادات خالل عام  468.3 اءات الئت ي المئة  76.2هو رسوم نظام معاهدة ال�ب

من مجم�ع اإليرادات. �ف
اءات بنسبة  وقد  بعام  0.9زادت إيرادات رسوم نظام معاهدة ال�ب

ً
ي المئة مقارنة

 . 2020�ف
 

ي أ��ب باب لإليرادات خالل عام 
ي المئة من مجم�ع اإليرادات. وقد ارتفعت إيرادات رسوم نظام مدر�د  17.3، ح�ث شكلت 2021وكانت رسوم نظام مدر�د ثايف

�ف
ي ال 8.1بنسبة 

 بعام �ف
ً
عات الجهات 2020مئة مقارنة ا�ات المقررة، والمساهمات الطوع�ة (ت�ب . و�شكل رسوم نظام الهاي، ورسوم نظام لشبونة، واالش�ت

�ة) النسبة المتبق�ة من مج ي الحسابات الخاصة) واإليرادات األخرى (المنشورات، والتحك�م والوساطة، واإليرادات األخرى/الن��
المنظمة  م�ع إيراداتالمانحة �ف

 بالعام السابق:  6.5أي 
ً
ات من ح�ث مصدر اإليرادات مقارنة  للتغ�ي

�
ي المئة. و�عرض الجدول التا�ي ملخصا

 �ف
 

 2021-2020تفاوت اإليرادات 
 

ي    2020   2021    
ي    التغي�ي الصا�ن

 التغي�ي الصا�ن

ف الفرنكات الس����ة)      %   (بماليني

         اإليرادات
ا�ات   1.1-  0.2-  17.6  17.4  المقررةاالش�ت

 15.5  0.9  5.8  6.7  المساهمات الطوع�ة

  20.0-  0.1-  0.5  0.4  إيرادات المنشورات
         

          الرسوم
اءات  0.9  3.2  358.6  361.8  نظام معاهدة ال�ب

 8.1  6.2  76.2  82.4  نظام مدر�د

 7.5-  0.5-  6.7  6.2  نظام الهاي

 غ�ي متاح  0.1  -  0.1  نظام لشبونة

، الرسوم  2.0  9.0  441.5  450.5  المجم�ع الفر�ي

          
 19.0  0.4  2.1  2.5  التحك�م والوساطة

          
�ة   400.0-  3.2-  0.8  2.4-  اإليرادات األخرى/الن��

 1.5  6.8  468.3  475.1  مجم�ع اإليرادات
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 من رسوم اإل�داع الدو�ي (الرسم األسا�ي ورسوم الصفحات اإلضاف�ة، وخفض تقل�ص الرسوم لإل 
�
اءات أساسا ون�ة وتتألف إيرادات نظام معاهدة ال�ب �داعات اإلل��ت

 أخرى (منها رسوم المعالجة 
�
اءات رسوما  مجم�ع رسوم نظام معاهدة ال�ب

�
). و�شمل أ�ضا

�
 واإلحالة) ومكاسب أو خسائر أسعار ال�ف: وللبلدان األقل نموا

 
اءات   2021-2017 -تفاص�ل رسوم نظام معاهدة ال�ب

 

    2021   2020   2019   2018   2017 

ف الفرنكات الس����ة)      (بماليني

                      

 رسوم اإل�داع الدو�ي 
 

363.1  366.9  335.6  315.4  293.6 
 الرسوم األخرى

 
3.1  3.2  3.4  3.6  3.6 

 مكاسب/(خسائر) سعر �ف الرسوم المحّصلة
 

-3.3  -8.6  -2.6  1.7  0.4 
 مكاسب/(خسائر) سعر ال�ف األخرى

 
-1.1  -2.9  1.7  0.7  -1.2 

اءات  مجم�ع رسوم نظام معاهدة ال�ب
 

361.8  358.6  338.1  321.4  296.4 
 

 لمعاي�ي إيبساس بنسبة 
�
اءات وفقا  بعام  0.9وزادت اإليرادات المتأت�ة من نظام معاهدة ال�ب

ً
ي المئة مقارنة

ي 2020�ف
. وقد ُحققت هذە ال��ادة اإلجمال�ة �ف

 
ً
 بالعام 2020بعام اإليرادات ع� الرغم من انخفاض المنشورات �شكل طف�ف مقارنة

ً
، و�رجع ذلك إ� انخفاض الخسائر الناتجة عن سعر �ف الرسوم مقارنة

ي 
 لمعاي�ي إيبساس، ال تق�د اإليرادات الناتجة عن رسوم اإل�داع الدو�ي للطلبات المقدمة �ف

�
ي الب�انات المال�ة المعّدة وفقا

اءات إ� السابق. و�ف  إطار نظام معاهدة ال�ب
ي 

ي عام  264,584مقابل  263,280، بلغ عدد الطلبات المنشورة 2021 عام أن ُين�ث الطلب. ف�ف
ي عام 2020�ف

، ع� 2021. وكان انخفاض المنشورات �ف
 ألن عام 

�
اءات، مسألة توق�ت أساسا ي إطار نظام معاهدة ال�ب

ف   2020الرغم من ز�ادة الطلبات �ف  عن االثنني
�
 من المنشورات عوضا

�
كان ف�ه ثالثة وخمسون أسبوعا

 لمعاي�ي إيبسو 
�
اءات وفقا ي إطار نظام معاهدة ال�ب

ي اإليرادات الناتجة عن رسوم اإل�داع الدو�ي �ف
 المعتادة. و�النظر �ف

�
ف أسبوعا ي الخمسني

اس، يوضح الرسم الب�ايف
 لعدد الطلبات المنشورة خالل العام: 

�
 التا�ي ك�ف�ة تغ�ي اإليرادات السن��ة تبعا

 
اءات  ة رسوم اإل�داع  -معاهدة ال�ب  2021-2017الدو�ي والمنشورات للف�ت
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 الرسوم األساس�ة الواردة عن طلبات التسج�ل أو التجد�د ورسوم التعيينات الالحقة: 
�
 و�شمل رسوم نظام مدر�د أساسا

 
 2021-2017 -تفاص�ل رسوم نظام مدر�د 

 

    2021   2020   2019   2018   2017 

ف الفرنكات الس����ة)      (بماليني

           
الرسوم األساس�ة 

 58.5  62.4  64.2  64.7  70.0  والتجد�دات) (التسج�الت
 5.5  5.8  6.4  6.0  6.3  التعيينات الالحقة

 5.9  6.1  6.2  5.5  6.1  الرسوم األخرى
 69.9  74.3  76.8  76.2  82.4  مجم�ع رسوم نظام مدر�د

 
ها. وتغ�يَّ  ي الب�انات المال�ة فور ��ث

د إيرادات رسوم مدر�د للتسج�الت والتجد�دات والتعيينات الالحقة �ف  لمعاي�ي إيبساس، تق�َّ
�
ت إيرادات التسج�الت ووفقا

 الزد�اد عدد التسج
�
 لمعاي�ي إيبساس، تبعا

�
ف عاَ�ي والتجد�دات، وفقا ي السنة. وف�ما بني

 62,062، ارتفع عدد التسج�الت من 2021و 2020�الت والتجد�دات �ف
 من 68,265إ� 

�
ة نفسها، ارتفع عدد التجد�دات أ�ضا ي الف�ت

 : 34,218إ�  32,831. و�ف
 

ة  -مدر�د   2021-2017الرسوم األساس�ة والتسج�الت/التجد�دات للف�ت
 

 
ي عام  6.2المتأت�ة من رسوم نظام الهاي و�لغ مجم�ع اإليرادات 

 بنسبة 2021مليون فرنك س���ي �ف
�
 بمجم�ع عام  7.5، مسجً� انخفاضا

ً
ي المئة مقارنة

�ف
ي إطار نظام الهاي من  6.7البالغ  2020

ي عام  6,795مليون فرنك س���ي. وانخفضت التسج�الت �ف
ي عام  6,106إ�  2020�ف

. و�لغ مجم�ع 2021�ف
ي عام  71,000بونة رسوم نظام لش

ي عام  7,000مقابل  2021فرنك س���ي �ف
. وتعزى تلك ال��ادة إ� الرسوم الفرد�ة المستحقة 2020فرنك س���ي �ف

 ل�مبود�ا وساموا بعد انضمامهما إ� وث�قة جن�ف التفاق لشبونة. 
 

ي عام 
ا�ات المقررة �ف ف شكلت  3.7ون فرنك س���ي ملي 17.4والبالغة  2021وشكلت اإليرادات المتأت�ة من االش�ت ي حني

ي المئة من مجم�ع اإليرادات، �ف
�ف

ي عام 
ي المئة من مجم�ع اإليرادات. وع� الرغم من أن اإليرادات المتأت�ة من  1.4مليون فرنك س���ي  6.7البالغة  2021إيرادات المساهمات الطوع�ة �ف

�ف
 بالعا 15.5المساهمات الطوع�ة زادت بنسبة 

ً
ي المئة مقارنة

د  10.9البالغة  2019م السابق، ف�ي ال تزال أقل بكث�ي إيرادات عام �ف ق�َّ
ُ
مليون فرنك س���ي. وت

. و�سبب آثار جائحة كوف�د ي ، تم تكبد نفقات أقل من المتوقع 19-إيرادات المساهمات الطوع�ة عند تنف�ذ العمل وتكبد النفقات بما يتما�ث مع االتفاق المعئف
ي عاَ�ي  مما أدى بدورە إ� انخفاض

ي عام 2021و 2020اإليرادات المق�دة �ف
مليون فرنك  8.1إ�  2021. ووصل التسلم الفع�ي للمساهمات الطوع�ة �ف

ي عام  9.4س���ي مقابل 
ي عام  10.1و 2020مليون فرنك س���ي �ف

 . 2019مليون فرنك س���ي �ف
 

ف انخفضت إيرادات  0.4بمقدار مليون فرنك س���ي  2.5وزادت إيرادات التحك�م والوساطة البالغة  ي حني
مليون فرنك س���ي ع� العام السابق، �ف

�ة 2020مليون فرنك س���ي عن عام  0.1مليون فرنك س���ي بمقدار  0.4المنشورات البالغة  مليون فرنك  2.4-. و�لغ مجم�ع اإليرادات األخرى/الن��
ي عام 

ي عام 0.8مقابل  2021س���ي �ف
�ة"، وقد 2020 مليون فرنك س���ي �ف ي بند "اإليرادات األخرى/الن��

ج المنظمة مكاسب/خسائر ال�ف �ف در�
ُ
. وت

ي عام 
دت �ف ي عام  0.6مليون فرنك س���ي مقابل  3.8خسائر صاف�ة بق�مة  2021ق�َّ

. وترجع خسائر ال�ف هذە إ� إعادة 2020مليون فرنك س���ي �ف
ة  األجل للنقد التشغ��ي بعمالت غ�ي الفرنك الس���ي.  تقي�م الحسابات الم�ف�ة واالستثمارات القص�ي
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 الم�وفات
 

ي عام 
 ع� أساس معاي�ي إيبساس 2021مكونات الم�وفات �ف

ف الفرنكات الس����ة)  (بماليني

 
 

 2021توز�ــــع م�وفات عام 
ف الفرنكات الس����ة)  (بماليني

 
              

ف   نفقات الموظفني
244.7 

   235.2 الوظائف الثابتة
 االهتالك واالستهالك

9.6 

ي 
 8.5 اهتالك المبايف

 0.5 اهتالك المعدات   8.9 الموظفون المؤقتون
ف األخرى  0.6 استهالك األصول غ�ي الماد�ة   0.6 تكال�ف الموظفني

             
المتدر�ون والمنتفعون         

 بزماالت ال��بو
5.7 

 0.4 المتدر�ون

 الخدمات التعاقد�ة
99.8 

 5.3 زماالت ال��بو   2.3 المؤتمرات
       16.2 الخدمات التعاقد�ة الفرد�ة
        81.3 الخدمات التعاقد�ة األخرى

       
 المعدات واإلمدادات

3.4 

 3.2 اإلمدادات والمواد
 0.2 األثاث والمعدات        

 الم�وفات التشغ�ل�ة
24.0 

ي والص�انة
       21.3 المبايف

        1.1 االتصاالت
 الم�وفات األخرى   1.1 التمث�ل وم�وفات التشغ�ل األخرى

1.7 
 1.5 األسفار والتدر�ب والمنح

كة  0.2 تكال�ف الخدمات المال�ة   0.5 خدمات األمم المتحدة المش�ت
 

ي عام  388.9بلغ مجم�ع م�وفات المنظمة 
ي المئة ع� عام  6.3ز�ادًة �سبتها ، بما �ساوي 2021مليون فرنك س���ي �ف

مليون  365.8ح�ث بلغ  2020�ف
ي م�وفات المنظمة ح�ث بلغت 

ف أ��ب باب �ف ي المئة من مجم�ع  62.9مليون فرنك س���ي، أي  244.7فرنك س���ي. وشكلت نفقات الموظفني
�ف

ي م�وفات المنظمة ح�ث بل
ي أ��ب باب �ف

مليون فرنك س���ي، وتلتها م�وفات التشغ�ل البالغة  99.8غت الم�وفات. وكانت الخدمات التعاقد�ة ثايف
 بالعام السابق:  24.0

ً
ات من ح�ث ن�ع الم�وفات مقارنة  للتغ�ي

�
 مليون فرنك س���ي. و�عرض الجدول التا�ي ملخصا
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 2021-2020تفاوت الم�وفات 
 

ي    2020   2021    
ي    التغي�ي الصا�ن

 التغي�ي الصا�ن

ف       %   الفرنكات الس����ة)(بماليني

         اإليرادات
ف   4.7  11.0  233.7  244.7  نفقات الموظفني

 3.6  0.2  5.5  5.7  ل��بوا المتدر�ون والمنتفعون بزماالت

 16.7-  0.3-  1.8  1.5  األسفار والتدر�ب والمنح

 12.6  11.2  88.6  99.8  الخدمات التعاقد�ة
 14.8  3.1  20.9  24.0  الم�وفات التشغ�ل�ة
 35.8-  1.9-  5.3  3.4  المعدات واإلمدادات

 2.0-  0.2-  9.8  9.6  االهتالك واالستهالك

 -  -  0.2  0.2  تكال�ف الخدمات المال�ة

 6.3  23.1  365.8  388.9  مجم�ع الم�وفات
 

ي عام 
 بعام  2021وع� الرغم من أن م�وفات المنظمة قد زادت �ف

ً
مليون فرنك  401.4البالغة  2019، ف�ي ال تزال أقل من م�وفات عام 2020مقارنة

ف للثنائ�ة   �سبب جائحة كوف�د 21-2020س���ي. وانخفضت نفقات خالف الموظفني
�
ا  كب�ي

�
ا19-انخفاضا ف نامج والم�ي ن�ة ع� أساس ، إذ بلغت نفقات ال�ب

ان�ة المعتمدة للثنائ�ة. وكانت هذە �ي النت�جة الصاف�ة النخفاض اإلنفاق ع� األسف 54.2مماثل  ف ي الم�ي
ار مليون فرنك س���ي أقل من المبلغ المحدد �ف

 نفقات استثنائ�ة إضاف�ة مرتبطة بجائحة كوف�د
�
ي عاَ�ي . وُسجِّ 19-والخدمات التعاقد�ة وم�وفات التشغ�ل، وقابلتها جزئ�ا

 2021و 2020ل أ��ب انخفاض �ف
 من 

�
ي بند "السفر والتدر�ب والمنح" الذي شهد انخفاضا

ي عام  17.5�ف
ي عام  1.8إ�  2019مليون فرنك س���ي �ف

 1.5و 2020مليون فرنك س���ي �ف
ي عام 

ة آلثار جائحة كوف�د2021مليون فرنك س���ي �ف رضت قيود ع� التنقل والتجمعات، ع�  19-. وكان هذا االنخفاض نت�جة مبا�ث
ُ
أ�شطة المنظمة، إذ ف

ي المؤتمرات واالجتماعات. 
ي سفر البعثات والمشاركة الحضور�ة �ف

 �ف
�
ا  كب�ي

�
ا  وهو ما أثر تأث�ي

 
 بالسنة األو� الثنائ�ة. إذ بلغ  2021ومع ذلك، شهد عام 

ً
ي الخدمات التعاقد�ة وم�وفات التشغ�ل مقارنة

مجم�ع الخدمات التعاقد�ة بوض�ح ز�ادة �سب�ة �ف
ي عام  99.8

 بعام  11.2. وارتفعت تلك الم�وفات بمبلغ 2021مليون فرنك س���ي �ف
ً
 96.1، وكانت أع� بمبلغ 2020مليون فرنك س���ي مقارنة

 بعام 2019مليون فرنك س���ي من عام 
ً
ف فرنك س���ي ف�ما �خ 4.0، ارتفعت الم�وفات بمبلغ 2020. ومقارنة  ص الخدمات التعاقد�ة الفرد�ة،ماليني

مليون فرنك س���ي ف�ما �خص مقد�ي الخدمات التجار�ة الخاصة  2.5و مليون فرنك س���ي ف�ما �خص مقد�ي الخدمات التجار�ة اآلخ��ن، 3.5و
ي عام  24.0بتكنولوج�ا المعلومات. و�لغ مجم�ع م�وفات التشغ�ل 

 بمجم�ع  14.8بنسبة ، بما �ساوي ز�ادة 2021مليون فرنك س���ي �ف
ً
ي المئة مقارنة

�ف
ي عام  20.9البالغ  2020عام 

مليون فرنك س���ي.  22.5البالغة  2019أع� من م�وفات عام  2021مليون فرنك س���ي. وكانت م�وفات التشغ�ل �ف
 بعام 

ً
ي ارتفعت بمبلغ 2020ومقارنة ي والص�انة الئت

 بتكال�ف المبايف
�
يون فرنك س���ي. وانخفضت م�وفات المعدات مل 2.8، تعلقت ال��ادة أساسا

ي عام  5.3واإلمدادات من 
ي عام  3.4إ�  2020مليون فرنك س���ي �ف

، وانخفض استهالك واهتالك األصول الثابتة المرسملة 2021مليون فرنك س���ي �ف
 بالعام السابق ح�ث بلغ 

ً
ي  9.8مليون فرنك س���ي مقابل  9.6مقارنة

 . 2020 عام مليون فرنك س���ي �ف
 

ي المرتب األسا�ي و�س��ات الوظائف الثابتة أو المؤقتة. و�لغ مجم�ع تلك النفقات 
 من صا�ف

�
ي المنظمة أساسا

مليون فرنك  145.8وتتكون نفقات موظ�ف
ي عام  59.6س���ي أي 

ف �ف ي المئة من مجم�ع نفقات الموظفني
ف 2021�ف ي عام  مليون فرنك س���ي 244.7. و�لغ مجم�ع نفقات الموظفني

، بما 2021�ف
ي المئة ع� عام  4.7�ساوي ز�ادة بنسبة 

امات الط��لة  233.7ح�ث بلغ  2020�ف ف ي المقام األول إ� آثار تغ�ي االل�ت
مليون فرنك س���ي. وتعزى هذە ال��ادة �ف

لت تكلفة بند "المتدر�و  . وسجَّ ف ي بند نفقات الموظفني
ف المقّ�دة �ف ي نفقات األجل المتعلقة باستحقاقات الموظفني

درج �ف
ُ
ي ال ت ن والمنتفعون بزماالت ال��بو"، الئت

 مقارنة بعام 
�
 طف�فا

�
، ارتفاعا ف ي المئة و�لغت  3.6، ح�ث ارتفعت بنسبة 2020الموظفني

 مليون فرنك س���ي.  5.7�ف
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ي عام 
 2021الوضع الما�ي �ف

 
ي 

ي أصول المنظمة 2021د�سم�ب  31�ف
مليون فرنك س���ي ومجم�ع  1,577.3بلغ مجم�ع األصول مليون فرنك س���ي، ح�ث  408.5، بلغ صا�ف

ي أصول المنظمة بمقدار 2021مليون فرنك س���ي. وخالل عام  1,168.8الخصوم 
مليون فرنك س���ي. وشهد فائض السنة البالغ  21.4، زاد صا�ف

 �سبب خسائر أ�توار�ة تتعلق بخصوم ال��بو ا 108.9
�
ا  كب�ي

�
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة قدرها مليون فرنك س���ي انخفاضا مليون  87.5لمتعلقة بالتأمني

ي األصول: 
ي صا�ف

دت �ف  فرنك س���ي وق�ِّ
 

ي األصول 
 2021-2019عمل�ات صا�ف

 

 
 

ي 
 لب�ان الوضع الما�ي لل��بو �ف

�
ي التا�ي ملخصا

س���ي وتتكون مليون فرنك  1,577.3. وتبلغ الق�مة اإلجمال�ة لألصول 2021د�سم�ب  31و�عرض الرسم الب�ايف
 من النقد وما �عادله واالستثمارات واألصول الثابتة. وتتعلق الخصوم اإلجمال�ة البالغة 

�
ف  1,168.8أساسا  باستحقاقات الموظفني

�
مليون فرنك س���ي أساسا

 والذمم الدائنة والمبالغ المتسلمة قبل استحقاقها: 
 

ي 
 2021د�سم�ب  31ملخص األصول والخصوم �ف

  

135.9+108.9+

فائض 2021 وفق 
معاي�ي إيبساس

ر�ة من  لخسائر األ�توا
ي األصول

صا�ف
ي األصول

صا�ن
31 د�سم�ب 2021

87.5-408.5

��ة
��

س
 ال

ت
نكا

ر
لف

 ا
يف

ن
الي

387.1-113.0بم
364.2

ر�ة  الخسائر األ�توا
 لفائض 

�
والتس��ة وفقا

احت�ا�ي إعادة التقي�م

ي األصول
صا�ن

31 د�سم�ب 2020
فائض 2020 وفق 

معاي�ي إيبساس
ي األصول

صا�ن
31 د�سم�ب 2019

1,577.3  

��ة
��

س
 ال

ت
نكا

ر
لف

 ا
يف

ن
الي

بم

1,168.8

 87.4آخر  86.9آخر 

الذمم الدائنة والمبالغ 
اقهاالمتسلمة قبل استحق

466.1 
األصول الثابتة

375.4 

ف  استحقاقات الموظفني
615.8 

النقد وما �عادله
واالستثمارات  

1,114.5 

األصول الصاف�ة
408.5 

 الخصوم األصول
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 األصول
 

ي 
ي المئة من مجم�ع األصول. وشمل  70.7مليون فرنك س���ي أي  1,114.5، بلغ رص�د المنظمة من النقد وما �عادله واالستثمارات 2021نها�ة عام  �ف

�ف
دة قدرها   واستثمارات قدرها  211.1ذلك أمواً� مق�َّ

�
ات�ج�ا  اس�ت

�
إلجما�ي البالغ مليون فرنك س���ي. وكان الرص�د ا 237.2مليون فرنك س���ي ونقدا

ي نها�ة عام  182.5مليون فرنك س���ي أع� بمبلغ  1,114.5
 مليون فرنك س���ي.  932.0البالغ  2020مليون فرنك س���ي من الرص�د اإلجما�ي �ف

 
�ة  ي ق�متها الدف�ت

 من األصول الثابتة (أراض� ومباٍن وأصول غ�ي ماد�ة ومعدات) �قدر صا�ف
�
ا  كب�ي

�
مليون فرنك  375.4بما مجموعه وتمتلك المنظمة عددا

ي عام 
ي األصول الثابتة. و�لغ مجم�ع تكلفة  2.9، ُرسملت التكال�ف البالغة 2021س���ي. و�ف

مليون فرنك س���ي والمتعلقة باإلضافات والتحسينات �ف
 . 2021مليون فرنك س���ي لعام  9.6االهتالك واالستهالك ل�ل األصول الثابتة 

 
ي بلغت ق�متها اإلجمال�ة  وتضمنت األصول األخرى مليون فرنك س���ي الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة قبل استحقاقها. وكان أ��ب  87.4للمنظمة الئت

ي بلغ مجموعها  اءات الئت ي أي وقت من العام عدد كب�ي من طلبات 62.3رص�د ضمن ذلك الحسابات المدينة لنظام معاهدة ال�ب
 مليون فرنك س���ي. إذ يوجد �ف

م الطلبات، أو ر�ما لدى المكتب الدو�ي لل��بو، دون أن تتل�ت المنظمة الرسوم المستحقة ع
�
ودعت لدى مكاتب �سل

�
ي أ اءات الئت نها بعد. وارتفع رص�د معاهدة ال�ب

 بالعام السابق إذ بلغ مجموعه 
ً
اءات مقارنة  مليون فرنك س���ي.  53.1الحسابات المدينة لنظام معاهدة ال�ب

 
 الخصوم

 
ف البالغة ك ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة البالغة  615.8انت خصوم استحقاقات الموظفني  من خصوم التأمني

�
مليون  573.7مليون فرنك س���ي تتكون أساسا

ي  93.2فرنك س���ي أي 
ف �ف ي المئة من مجم�ع خصوم استحقاقات الموظفني

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة2021د�سم�ب  31�ف بمبلغ  . وزادت خصوم التأمني
 برص�د عام  120.9

ً
ف مليون فرنك س���ي.  452.8البالغ  2020مليون فرنك س���ي مقارنة و�قوم خب�ي أ�تواري مستقل بحساب الخصوم المتعلقة بالتأمني

ي 
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة والمق�دة �ف الب�انات المال�ة �ش�ي إ� الق�مة الص�ي بعد انتهاء الخدمة. وعمً� بمعاي�ي إيبساس، فإن الخصوم المتعلقة بالتأمني

ف بعد انتهاء خدمتهم.  ف العاملني ف ومعاليهم، وكل استحقاقات الموظفني ي المتوسط، تزداد الحال�ة ل�ل االستحقاقات المستقبل�ة المتوقعة للمتقاعدين الحاليني
و�ف

ف سداد أ��ب التكال�ف الطب�ة المت ي الجماع�ة، التكال�ف الطب�ة مع تقدم سن، ومن ثم ال يزال يتعني ف الطئب ي المستقبل. وإلدارة تكلفة ومخاطر خطة التأمني
وقعة �ف

، وهو ما أدى إ� خفض السيولة المدفوعة ن� ف ف العاملني ف والموظفني ي للمتقاعدين الحاليني ف سداد قسط فردي �سئب ف �ج�ي  عن المتقاعدين أبرمت ال��بو عقد تأمني
ً
ابة

 بالتكال�ف الطب�ة المتكبدة
ً
 مقارنة

�
 . األ��ب سنا

 
اضات معدل الخصم، ومعدالت توجه اضات األ�توار�ة. وتضم هذە االف�ت  من االف�ت

�
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة عددا التكال�ف  و�تضمن حساب خصوم التأمني

ات السن��ة المدخلة ع�  د الطب�ة، والتكلفة السن��ة للمطالبات الطب�ة، ومعدالت حاالت التقاعد، ومعدالت الوف�ات. وأدت التغي�ي اضات إ� أن تق�َّ تلك االف�ت
ي المالحظة 

. وترد �ف ي باب الخصوم من ب�ان الوضع الما�ي
من هذە الب�انات المال�ة تفاص�ل تغ�ي الخصوم نت�جة المكاسب  10المكاسب والخسائر األ�توار�ة �ف

ي عام 
 إ� تغ�ي التكلفة السن��ة  2021والخسائر األ�توار�ة. وُ�عزى ارتفاع الخصوم �ف

�
المتوقعة للمطالبات الطب�ة. وف�ما �خص حساب خصوم عام أساسا

ي عام 2020
ي بتطبيق عامل تصن�ف بحسب الفئة العم��ة. و�ف ف الطئب اض ع� أساس أقساط التأمني ، أجرى الخب�ي األ�تواري المستقل 2021، ُحسب هذا االف�ت

 محدَّ 
�
اضا ً� لب�انات تكلفة المطالبات، وحسب ع� أساسها اف�ت  بناًء ع� المطالبات الطب�ة الفعل�ة. ومن الجدير بالذكر أن حساب الخصوم ع� تحل�ً� مفصَّ

�
ثا

ف  ي تقل �سبب انخفاض التكال�ف المتوقعة للموظفني  الئت
�
ي ح�ا ف الطئب  أساس تكال�ف المطالبات الطب�ة �ختلف عن االعتماد ع� أقساط التأمني

�
األصغر سنا

ف الجدد.   والموظفني
 

ات األخرى ي معدل الخصم من  وشملت التغي�ي
اضات األ�توار�ة ز�ادة �ف ي االف�ت

ي المئة إ�  0.30�ف
ي الخصوم. وكان  0.50�ف

ي المئة، وهو ما أدى إ� انخفاض �ف
�ف

ي المئة إ�  2.90لتخف�ض معدل توجه التكال�ف الطب�ة من 
ي التا�ي تطور خصوم ال 2.50�ف

ف الرسم الب�ايف ي خفض الخصوم. و�بنيِّ
 �ف

�
ي المئة تأث�ي أ�ضا

ف �ف تأمني
ة 2017الص�ي بعد انتهاء الخدمة منذ عام  قة ع� حسابات عام  2025-2022، و�شمل التوقعات األ�توار�ة للف�ت اضات نفسها المطبَّ (مع تطبيق االف�ت

ت معدالت الخصم ومعدالت توجه التكلفة الطب�ة منذ عام 2021  ك�ف تغ�ي
�
ي أ�ضا

ف الرسم الب�ايف  : 2017). و�بنيِّ
 

ف  ي تغ�ي خصوم التأمني
) 31( 2025-2017 الص�ي بعد انتهاء الخدمة �ف د�سم�ب
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ة و  ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة للف�ت ات المستقبل�ة المحتملة  2025-2022ال تأخذ توقعات خصوم التأمني ي الحسبان المكاسب أو الخسائر الناجمة عن التغ�ي
�ف

ي 
 �ف

�
ا  كب�ي

�
ا ي �مكن أن تؤثر تأث�ي اضات األ�توار�ة والئت ي االف�ت

ي السنوات الالحقة. �ف
ة  حساب الخصوم �ف ي الف�ت

ي الخصوم �ف
إ�  2025-2022وترجع ال��ادة المتوقعة �ف

 . ي الجما�ي ف الطئب ي خطة ال��بو للتأمني
ف �ف كيبة الد�مغراف�ة للمشاركني ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة ال�ت وتفوق االستحقاقات اإلضاف�ة المتوقعة والمتعلقة بالتأمني

ي را�مها الموظفو  ي تقلل خصوم والئت ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة) التكال�ف الطب�ة المتوقعة المسددة للمتقاعدين (الئت ي ت��د خصوم التأمني ن العاملون (والئت
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة).   التأمني

 
ي 

 إيرادات مؤجلة  مليون فرنك س���ي، 466.1، بلغ مجم�ع الذمم الدائنة والمبالغ المتسلمة قبل استحقاقها 2021د�سم�ب  31و�ف
�
و�ي �شمل أساسا

اءات، ونظام مدر�د، ونظام الهاي) قدرها  ي إطار نظام معاهدة ال�ب
مليون فرنك س���ي. و�تعلق رص�د اإليرادات المؤجلة  302.3لمعالجة الطلبات الدول�ة (�ف

ي تبلغ  اءات الئت  برسوم نظام معاهدة ال�ب
�
ؤَجل اإل  299.1هذا أساسا

ُ
ن�ث مليون فرنك س���ي. وت

ُ
يرادات المحققة من رسوم معالجة الطلبات الدول�ة إ� أن ت

م الطلبات أو لدى المكتب الدو�ي 
�
ودعت لدى مكاتب �سل

�
ي أ اءات الئت ي أي وقت من العام عدد من طلبات معاهدة ال�ب

ن�ث  تلك الطلبات. إذ يوجد �ف
ُ
ي لم ت والئت

ي 
ي 2021د�سم�ب  31بعد. و�ف ن�ث نحو  2021أو  2020 تحمل تار�ــــخ إ�داع يرجع إ� عام ، بلغ العدد التقديري للطلبات الئت

ُ
ي نها�ة  212,197ولم ت

. و�ف
�
طلبا

ي عام  206,528، كان يوجد نحو 2020العام السابق، أي عام 
 غ�ي منشور ُمودع �ف

�
، وكان رص�د اإليرادات المؤجلة لرسوم نظام معاهدة 2020أو  2019طلبا

اءات   س���ي.  مليون فرنك 286.1ال�ب
 

ي عام 
 2021التدفق النقدي �ف

 
ة قدرها 2011شهدت أرصدة المنظمة من النقد وما �عادله واالستثمارات ز�ادة مستمرة منذ عام  ي عام  182.5. وقد ُحققت ز�ادة كب�ي

مليون فرنك س���ي �ف
ي الق�مة العادلة قدرها 2021

ي محفظة االستثمارات ال 6.8. وشمل ذلك ز�ادات �ف
مليون فرنك  7.8و متوسطة األجل للمنظمة،مليون فرنك س���ي �ف

ي محفظة االستثمارات الط��لة األجل للمنظمة. 
اءات. و�لغ متوسط س���ي �ف وتتكون التدفقات النقد�ة الرئ�س�ة للمنظمة من رسوم نظام معاهدة ال�ب

اءات  مليون فرنك س���ي خالل عام  30.7مقابل  2021 مليون فرنك س���ي خالل عام 30.4التدفقات النقد�ة الشه��ة من رسوم نظام معاهدة ال�ب
ي عام . 2020

ي حسابات م�ف�ة فور�ة. و�ف
 بودائعها النقد�ة �ف

ً
ي حسابات ودائع ألجل 2021وتحتفظ المنظمة عامة

ي االحتفاظ بأرصدة �ف
، استمرت المنظمة �ف

ات تبلغ  ن ذلك المنظمة من تقل�ل الرسوم ع�  12(لف�ت
�
 كحد أق�). وقد مك

�
بعض الحسابات الم�ف�ة الفور�ة عقب فرض أسعار الفائدة السلب�ة خالل شهرا

 . 2015عام 
 

ي 
مليون فرنك س���ي،  675.9، بلغت الق�مة العادلة للمحفظة االستثمار�ة المتوسطة األجل لل��بو (االستثمارات النقد�ة األساس�ة) 2021د�سم�ب  31و�ف

ات�ج�ة)  د االستثمارات غ�ي المتداولة وتر مليون فرنك س���ي.  221.6و�لغت الق�مة العادلة للمحفظة االستثمار�ة الط��لة األجل (االستثمارات النقد�ة االس�ت
ي 

ي محافظ االستثمارات �ف
ي الق�مة العادلة لألصول �ف

، ترجع ال��ادات �ف
�
�ر آنفا

ُ
. وكما ذ ي ب�ان الوضع الما�ي

إ� تقلبات السوق  2021عام لل��بو بق�متها العادلة �ف
 . ات متتا ع� األجل القص�ي ي ع� وُ�ستثمر أرصدة النقد األسا�ي بهدف تحقيق عائد ع� ف�ت ات��ب ف ُ�ستثمر أرصدة النقد االس�ت ي حني

ل�ة مدتها خمس سنوات، �ف
ي عام  5.5األجل الط��ل. و�لغت عوائد استثمارات ال��بو 

 . 2021مليون فرنك س���ي �ف
 

ات�ج�ة. وتوجد ع دة واالس�ت دة وغ�ي المق�َّ ف و�مكن عرض النقد وما �عادله واالستثمارات موزعة ع� األرصدة النقد�ة المق�َّ صنَّ
ُ
دة عنا� من النقد وما �عادله ت

اءات، ونظ ي إطار نظام معاهدة ال�ب
د ع� الحسابات الجار�ة الممسوكة للغ�ي (مودعو الطلبات �ف دة. و�شتمل النقد الُمق�َّ ام مدر�د، ونظام الهاي، ع� أنها مق�َّ

لة ن�ابة عن األطراف المتع ي إطار اإلجراءات الجار�ة المتعلقة بالعالمات التجار�ة، وكذلك بعض األطراف المتعاقدة)، والرسوم الُمحصَّ
مة �ف

�
اقدة، والودائع المتسل

ي تحتفظ بها المنظمة وخصصت ي �ي األموال الئت ات��ب ي تمسكها المنظمة باسم مان�ي المساهمات الطوع�ة. والنقد االس�ت ها للتم��ل والحسابات الخاصة الئت
ف بعد  ي المستقب�ي لخصوم استحقاقات الموظفني ات��ب ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة. و�لغ رص�د النقد االس�ت ي ذلك التأمني

مليون فرنك  237.2انتهاء الخدمة، بما �ف
ي 

مليون فرنك  221.6. وشمل ذلك محفظة االستثمارات الط��لة األجل (بما فيها المكاسب غ�ي المحققة) البالغة ق�متها 2021د�سم�ب  31س���ي �ف
ي لم ُ�ستثمر بعد والبالغة س���ي، واألرصدة النقد ي عام  15.6�ة الئت

من رسوم  2021مليون فرنك س���ي. وشملت تلك األرصدة المبالغ اإلضاف�ة المتأت�ة �ف
ف بعد انتهاء الخدمة.  قة ع� تكال�ف الوظائف الثابتة لتم��ل الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفني ان�ة المطبَّ ف نامج والم�ي  ال�ب

 
ة األرصدة النقد�ة  ي الف�ت

ات�ج�ة �ف دة واالس�ت دة وغ�ي المق�َّ  2021-2015المق�َّ
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 2021ب�ان الرقابة الداخل�ة لسنة 

 
 نطاق المسؤول�ة

 
 
�
ي مديرا ّ من مسؤول�ة و�خاصة بموجب المادة أتو�، بصفئت  لما أسند إ�ي

�
 للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) ووفقا

�
(د) من النظام الما�ي والئحته، 8.5عاما

 :  اإلبقاء ع� نظام رقابة مال�ة داخل�ة �ضمن ما ��ي
 

 والت�ف فيها؛نظام�ة عمل�ات قبض جميع أموال المنظمة ومواردها المال�ة األخرى، وحفظها،  "1"
ي تقّرها الجمع�ة العامة أو مع األغراض والقواعد المتعلق "2" امات والنفقات مع االعتمادات أو المخصصات المال�ة األخرى الئت ف ة بصناديق واتفاق االل�ت

 استئمان�ة محددة؛
"3"  .

�
 وفعاً� واقتصاد�ا

�
 ناجعا

�
 واستخدام موارد المنظمة استخداما

 
ي توق��ي هذا الب�ان،

ّ  وأعتمد، �ف مها إ�ي ي قدَّ ي خطابات التمث�ل اإلداري.  بخاصٍة ع� الضمانات الئت
 ع� وظائف الضمان واألنظمة  رؤساء القطاعات �ف

�
وأعتمد أ�ضا

ي ملخص ال��بو للضمانات. 
مة إ�ي �ف ون�ة والمعلومات المرتبطة بالمنظمة والمقدَّ  اإلل��ت

 
 الغرض من نظام الرقابة الداخل�ة

 
 معقوً� لقنظامنا للرقابة الداخل�

�
مة لتكون ضمانا ف آخ��ن، و�ي ُمصمَّ درة ة هو عمل�ة �ضطلع بها كل من الهيئات الرئاس�ة والمدير العام واإلدارة العل�ا وموظفني

ات�ج�ة ونتائجها المرتقبة.  ول�س القضاء  والهدف من نظام الرقابة الداخل�ة هو إدارة المخاطر لتظل عند مستوى مقبول المنظمة ع� تحقيق أهدافها االس�ت
 : . ومن ثم، فهو �س� إ� تقد�م ضمان معقول �شأن ما ��ي

�
 عليها تماما

 
ي الوقت المناسب؛ -موثوق�ة التقار�ر المال�ة  •

 يتم منع أو كشف األخطاء أو المخالفات الماد�ة الم�ح بها والمسجلة �شكل صحيح �ف
 د�ة؛فعال�ة العمل�ات وكفاءتها، وحما�ة األصول والممارسات االقتصا •
 االمتثال لإلطار التنظ��ي لل��بو وأي قواعد وأنظمة أخرى معمول بها.  •
 

 مع العنا� السبعة إلطار ال��بو للمساءلة (
�
م هذا الب�ان تماش�ا ي تتما�ث مع إطار الرقابة الداخل�ة للجنة المنظمات الراع�ة التابعة WO/PBC/29/4وُ�قدَّ ) الئت

 . 1دفاع الثالثة) ونموذج خطوط الCOSOللجنة ت��دواي (
 

ي 
، ع� السنة المنته�ة �ف

�
نة آنفا ي هذا عن عمل�ات ال��بو للرقابة الداخل�ة، كما �ي ُمبيَّ

وحئت تار�ــــخ اعتماد ب�انات المنظمة المال�ة  2021د�سم�ب  31و�نطبق ب�ايف
 . 2021لسنة 

 
 التخط�ط القائم ع� النتائج .1
 

ات�ج�ة المتوسطة األجل.  تقوم االحت�اجات من ح�ث الموارد ع� برنامج العمل  للخطة االس�ت
�
وحددت موافقة  الموضو�ي المزمع تنف�ذە خالل الثنائ�ة وفقا

ان�ة  ف نامج والم�ي ي تتمحور حول نظام ال��بو الما�ي والئحته تنف�ذ برامج  2020/21الدول األعضاء ع� ال�ب ات التنف�ذ للثنائ�ة، وكفلت عمل�ات الرقابة الئت مؤ�ث
 لما 

�
 وافقت عل�ه الدول األعضاء. ال��بو وفقا

 
ي تخط�ط العمل السنوي وتنف�ذە ورصدە عن ط��ق مجموعة من أدوات إدارة موارد المؤسسة وتدفقات العمل المناسبة طوال الثنا

 ئ�ة. و�تم التحكم �ف
 

 األداء و�دارة المخاطر .2
 

ي عام 
وس كورونا �ف  الستمرار جائحة ف�ي

�
ة من 2021نظرا ف واالضطراب الملحوظ ع� مستوى العالم. ، كان العام عبارة عن ف�ت وع� الرغم من  عدم ال�قني

، وهو ما �دل إ� حد ما ع� مرونة المنظومة العالم�ة للمل��ة الفك��ة
�
ي ُ�سدد لها رسوم مستقرا وع� المستوى  . االضطرابات، كان استخدام خدماتنا الئت

، ترأسُت ف��ق إدارة المخاطر وف��ق إدارة األزمات  إلدارة حافظة المخاطر العامة التنظ��ي
�
ي ظل األزمة الصح�ة واالقتصاد�ة العالم�ة، �عمل الف��قان معا

. و�ف
ي عام 

ح ع� الدول األعضاء مراجعة له �ف ي ب�ان ال��بو �شأن قابل�ة تحمل المخاطر، الذي سُ�ق�ت
ف �ف واسُتعرضت المخاطر  . 2022للمنظمة ع� النحو المبنيَّ
ي الحرجة واالستجابات المنا ي عام  واجهت المنظمةسبة بانتظام. و�شمل المخاطر الرئ�س�ة التال�ة الئت

 : ما ��ي  وما بعدە 2021�ف
 
نامج •  مخاطر تنف�ذ ال�ب
 

امج من ح�ث تنف�ذ  19-استمرت جائحة كوف�د  ي فرض ضغوط شد�دة ع� بعض ال�ب
ي واألسفار واالجتماعات �ف

ي المبايف
والقيود المفروضة ع� التجمع �ف

 المخطط لها. األ�شطة 
 

.  تداب�ي الضبط والتخف�ف: 
�
ي العمل �سالسة تق��با

ي نديرها �ف ي تعتمد إ� حد كب�ي  استمرت األنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة الئت ومع ذلك، فإن برامج ال��بو الئت
 بالجا

�
ا امج محت��اتها وأسال�ب تنف�ذها من ع� طرائق التنف�ذ التقل�د�ة لعقد االجتماعات وفعال�ات تك��ن ال�فاءات ما زالت تتأثر كث�ي فت تلك ال�ب ئحة. وقد ك�َّ

 أجل التصدي للقيود المؤقتة الناجمة عن الجائحة. 
  

                                                 
1 -defense-of-lines-three-the-of-update-an-model-lines-three-iias-https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the

july-2020/three-lines-model-updated.pdf 

https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated.pdf
https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated.pdf
https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated.pdf
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ن�ة •  المخاطر السي�ب
 

اق المتعمد أو غ�ي الم ، وخطر االخ�ت ي
ات عدم االستقرار الس�ا�ي الجغرا�ف ي ظل ف�ت

ن�ة، الذي يتفاقم �ف للب�انات واللذين تعمد ال��بو معرضة لخطر الهجمات السي�ب
 قد يؤد�ان إ� ال�شف غ�ي الم�ح به عن المعلومات ال��ة لل��بو أو إساءة استخدامها أو تعط�ل األعمال. 

 
ف المعلومات المناسبة والمالئمة للغرض بغ�ة تع��ز أمن معلوماتها ومقاومتها  تداب�ي الضبط والتخف�ف:  ات�ج�ات تأمني  نواصل التنف�ذ المرح�ي لعدد من اس�ت

ف المعلومات، واألشخاص، والعمل�ات، والتكنولوج�ات.  ي مجاالت إدارة تأمني
ن�ة المتطورة �ف  لألخطار السي�ب

 
 مخاطر سلسلة اإلمداد •
 

ي سلسلة اإلمداد الناجمة عن مشكالت س�اس�ة أو مشكالت تتعلق بالتجارة الدول�ة أو االمتثال، أو إغالق المصانع، أو 
ي  قد تؤدي المشكالت �ف

ات �ف ئ التأخ�ي  الموايف
اء معدات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت أو قطع غ�ارها، وهو  ي �ث

ات غ�ي متوقعة �ف ما قد يؤدي بدورە إ� أو الشحن، أو ز�ادة الطلب، أو التخ��ن، إ� تأخ�ي
وعات أو تعطل الخدمات.   تأخر الم�ث

 
االحتفاظ ب�مدادات زائدة عن الحاجة ف�ما �خص المعدات أو المكونات العال�ة  ستجري المنظمة تحل�ً� لفوائد الطلب المسبق أو  تداب�ي الضبط والتخف�ف: 

ي نطبقها من تعرضنا لهذا الخطر ف�ما يتعلق بالب ، تقلل س�اسة "السحابة أوً�" الئت ي
ا�ف ن�ة المعلومات�ة األساس�ة التأث�ي أو المخاطر. و�� جانب التخط�ط االست�ث

 رتنا ع� الصمود. عن ط��ق ز�ادة كفاءتنا ومرونتنا وقد
 
 الخطر الس�ا�ي  •
 

ي صنع الق
ي المحافل المتعددة األطراف، ومن ثم �ف

ي العال�ي من التحد�ات المستمرة للعمل الجما�ي العال�ي �ف
رار المتعدد األطراف، زاد الس�اق الس�ا�ي الجغرا�ف

ف الدول األعضاء، وقد �عرض   تقد�م الخدمات لألطراف المعن�ة وال��ائن والدول األعضاء للخطر. وهو ما قد �قلل من احتمال إبرام االتفاقات المهمة بني
 

و�وصفنا وكالة تقن�ة متخصصة تابعة لألمم  مثل جميع المنظمات األخرى، فإن بعض أسباب هذا الخطر تخ�ج عن نطاق نفوذنا.  تداب�ي الضبط والتخف�ف: 
ف �شأن ق�مة التعدد�ة وللتخف�ف من آثار  المتحدة، تركز واليتنا ع� المل��ة الفك��ة.  هذا الخطر، واصلنا العمل مع دولنا األعضاء إلرساء تفاهم وفهم جماعيني

ي منظومة المل��ة الفك��ة. 
 �ف

�
 رئ�س�ا

�
 بوصفها عن�ا

 
 آل�ات الرصد والرقابة والشكاوى واالستجابة .3
 

ي المدير العام لل��بو، عن فعال�ة نظام الضوابط الداخل�ة.  ي مسؤول، بصفئت
: و�ن  إيف ة بما ��ي ، المتمحورة حول "الخطوط الثالثة" التال�ة، مدعومة ومستن�ي ي  ثقئت
 
ي إطار "الخط األول"  •

.  -�ف ي ي أستمد منها ثقئت ع رؤساء القطاعات وأفرقتهم خطابات التمث�ل اإلداري الئت
ّ
 إ� تحقيق النتائج المرتقبة للمنظمة، وق

�
وتقرُّ  سع�ا

ي أن يتم، ع�
ي يتولون المسؤول�ة عنها، وضع وصون أنظمة تعمل �شكل ج�د وآل�ة للرقابة الداخل�ة  تلك الخطابات بمسؤوليتهم �ف مستوى القطاعات الئت

ى وا�تشافها.   كل موظف يتمتع �سلطة مال�ة مفوضة  تر�ي إ� منع حاالت الغش واألخطاء ال��ب
�
ام الذي يتعهد به رسم�ا ف  االل�ت

�
ي الحسبان أ�ضا

وآخذ �ف
 و�ناًء ع� ما سبق، أخلص إ� أن "الخط األول" سل�م؛. ("مناوب") عند قبوله منصبه

 
، والرقاب • ي

، والسلوك األخال�ت ي مواجهة المخاطر المؤسس�ة، بما فيها االمتثال إلطارنا التنظ��ي
"، فهو دور اإلدارة �ف ي

ة الداخل�ة، وأمن وأما "الخط الثايف
طوال العام ف��ق إدارة المخاطر الذي يهدف إ� تع��ز ثقافة اإلدارة المسؤولة للمخاطر و�ذ ترأسُت المعلومات والتكنولوج�ا، واالستدامة، وضمان الجودة. 

ي تهدد تحقيق النتائج المرتقبة، وهذا الب�ان فضً� عن األدلة ا ي ال��بو و�ستعرض و�رصد الوضع الما�ي لل��بو والمخاطر الرئ�س�ة الئت
ي واثق �ف

ي تدعمه، فإيف لئت
 " ي

ي "الخط الثايف
 نهٌج محكٌم؛من أن نهجنا �ف

 
مه من ضمانات وخدمات استشار�ة عن ط��ق التق��ر السنوي لمدي • ر شعبة وأما "الخط الثالث"، فهو شعبة الرقابة الداخل�ة الذي أعتمد ع� ما تقدِّ

شعبة الرقابة الداخل�ة إ� عدم وجود و�ش�ي تقي�م  الرقابة الداخل�ة وتقار�ر التدقيق الداخ�ي والتقي�م والتقار�ر عن دور اإلدارة الناتجة عن التحق�قات. 
ف المستمر.  ي تحتاج إ� التحسني ي الحوكمة والضوابط الداخل�ة، مع تحد�د بعض المجاالت الئت

ة أو انه�ار �ف ي  مخاطر كب�ي وكانت تقار�ر التدقيق الداخ�ي الئت
ي عام 

ي إد 2021أصدرتها شعبة الرقابة الداخل�ة �ف
اهة �ف ف ارة حاالت الغ�اب، واستعراض لنظام إدارة األداء وتط��ر عبارة عن استعراض للتدقيق وال�ف

ي أثناء الجائحة. 
، واستعراض إلدارة ال��بو لألزمات �ف ف ي عام  الموظفني

ي المقام األول �ف
ج��ت �ف

�
ي أ ي 2021وشملت عمل�ات التدقيق الئت

، مع صدور التق��ر �ف
 إلد2022ال��ــع األول من عام 

�
وع منصة الهاي وتدق�قا  لم�ث

�
وحددت التقار�ر العد�د من الجوانب اإل�جاب�ة ال تنطوي  ارة المخاطر المؤسس�ة. ، تدق�قا

؛ ف ي تحتاج إ� التحسني ي المجاالت الئت
ي أتعهد بأن تنفذ اإلدارة التوص�ات المتفق عليها �ف

ة بالنسبة إ� المنظمة، و�يف  ع� مخاطر كب�ي
 
، الذي يهدف عمله إ� تقد�م ضمانات مس • ي تقلة للدول األعضاء، بغ�ة إضفاء ق�مة ع� اإلدارة المال�ة لل��بو وحوكمتها ودعم مراجع الحسابات الخار�ب

ي أدخلناها ع� إدا ، مثل التحسينات الئت ي ي آخذ توص�ات مراجع الحسابات الخار�ب
رة الخطة أهدافها من خالل عمل�ة المراجعة الخارج�ة للحسابات؛ و�يف

ف  ي مطمنئ
ف االعتبار، و�يف   لعمله؛الرأسمال�ة الرئ�س�ة، بعني

 
كة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، المكلفة ب�جراء بعمل�ات التقي�م والتفت�ش والتحقيق ع� نطاق المنظومة؛ •  وحدة التفت�ش المش�ت
 
ي توفرها اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة. و�شمل واليتها النهو  • ض ب�دارة المخاطر وُ�ستكمل مالحظات الهيئات الرئاس�ة ع� مدى العام بالرقابة الئت

، واستعراض وظ�فة األخالق�ات وتقد�م المشورة  �شأنها؛ وتع��ز الضوابط الداخل�ة، واستعراض فعال�ة وظ�فة الرقابة الداخل�ة واستقاللها التشغ��ي
 

لتس��ة المنازعات الرسم�ة وغ�ي  وفضً� عن ذلك، أضمن وجود آل�ات تعق�ب لفائدة الدول األعضاء، وخدمات لمعالجة الشكاوى لفائدة ال��ائن، وآل�ات
 . ف  الرسم�ة لفائدة الموظفني
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 أ�شطة الرقابة .4
 

ن إطار شامل للضوابط اإلدار�ة بغ�ة ضمان األداء الفعال والناجع لألعمال من بدايتها إ� نهايتها وامتثال تلك األعمال لإلطار  الضوابط  وتخضع تلك التنظ��ي للمنظمة. ُ�دوَّ
ي إطار ملخص ال��بو لللتقي�م سنوي من ح�ث 

بلغ نتائج التقي�م إ� ف��ق إدارة المخاطر واللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة �ف
ُ
 ضمانات. مواطن القوة التشغ�ل�ة، وت

 
ي عام 

 من مستقبل العمل و�دارة القيود المفروضة �سبب الجائحة. 2021و�ف
�
ي ظل بيئة عمل هجينة بوصفها جزءا

االضطالع بأ�شطة واستمر  ، عملت المنظمة �ف
ي البيئة الهجينة، وهو ما كفل الحفاظ ع� بيئة رقابة محكمة. 

ي عام  الرقابة �ف
ات الالزمة �ف لوضع المنصات واألنظمة المناسبة  2021وأج��ت التحض�ي

ي عام للتحسينات المتعلقة بتحل�ل الب�انات ألغراض الضوابط الداخل�ة، بهدف أن تكون المرحلة األو� من ال�فاءات التحل
ذ ضوابط  . 2023�ل�ة جاهزة �ف نفَّ

ُ
وت

 . ي
ي جميع أنحاء المنظمة، بغض النظر عن الموقع الجغرا�ف

ي عام  ال��بو �ف
ي المكاتب الخارج�ة �ف

، 2021و�دأ استعراض الضوابط الداخل�ة من ح�ث تطب�قها �ف
ي عام 

ي  . 2022وس�ستمر �ف
 إ� ذلك، ا�تمل تحد�د الم��د من الضوابط الداخل�ة �ف

ً
ي والممتل�ات.  و�ضافة

ي المبايف
�

 مجا�
 

 المعلومات واالتصاالت  .5
 

ن  ُيب�ت ف��ق إدارة المخاطر ع� علم بالمخاطر والضوابط عن ط��ق نظام معلومات األعمال. 
�
و�ن تقار�ر المخاطر الفصل�ة والتقار�ر السن��ة إلدارة المخاطر تمك

ة.  اء خارجيون �شأن المخاطر مشورة مستقلة لضمان رسم رؤ�ة و  ف��ق إدارة المخاطر من البقاء ع� علم بالمخاطر المتغ�ي مها خ�ب ي �قدِّ م المعلومات الئت تقدِّ
ي ال��بو. 

ي نظم المساءلة �ف
ف مستوى ثقتهم �ف ، تخت�ب دراسة استقصائ�ة سن��ة ل�بار الموظفني  شاملة، ع� الصع�د الداخ�ي

 
ي توليها ال��بو لذلك المجال. و�شهد اإلطار المحكم إلدارة المعلومات والب�انات القائم ع�  وتحدد س�اسة إدارة الب�انات الرئ�س�ة التعل�مات الخاصة  األهم�ة الئت

ي البن�ة المؤسس�ة. 
وتوفر س�اسة تصن�ف المعلومات ومعالجتها ضوابط وقائ�ة ترفع مستوى  ب�دارة الب�انات الحرجة وتعّد نقطة مرجع�ة رسم�ة ُيزمع دمجها �ف

 ومات وتطب�قها. فهم مست��ات ��ة المعل
 

 من التحكم وال
�
س�ما عن ط��ق ضوابط النظام الموجودة ع� مستوى المعامالت وتحل�الت  وتوفر مجموعة حلول تخط�ط الموارد المؤسس�ة مستوى عال�ا

 للتحكم والتقي�م وال��ط بالمخاطر بحسب االقت الب�انات. 
�
و�تضمن تق��ر أداء ال��بو  ضاء. و�ضمن حل إدارة المخاطر المؤسس�ة أن تخضع الضوابط منهج�ا

 لتطور هذە المخاطر وأثرها ع� تحقيق النتائج المرتقبة ل�ل برنامج. 
�
 الذي ُ�عرض ع� الدول األعضاء كل عام استعراضا

 
اهة .6 ف  المعاي�ي األخالق�ة وال�ف
 

ي عام 
ئ �ف ي لتنم�ة 2010مكتب ال��بو لألخالق�ات هو مكتب مستقل أ��ث

اهة والمساءلة، ومن ثم  و�ضطلع بأ�شطة الخط الثايف ف ورعا�ة ثقافة األخالق�ات وال�ف
م تقار�رە إ� المدير العام، هو المسؤول عن ضمان تصم�م وو  ي مصداقيتها. ورئ�س مكتب األخالق�ات، الذي �قدِّ

ي ال��بو و�ف
ضع وتنف�ذ برنامج فعال تع��ز الثقة �ف

اهة واالمتثال لقواعد األخالق�ات وال ف  ألع� المعاي�ي لألخالق�ات لتع��ز ال�ف
�
ي ال��بو أن �متثلوا دائما

ي عمل�ات المنظمة. و�جب ع� موظ�ف
ي �ف

سلوك األخال�ت
ي مدونة ال��بو لألخالق�ات. 

ف �ف  األخالق�ة ع� النحو المبنيَّ
 

ف �شأن المسائل األخالق�ة ومعاي�ي السلوك؛  والنهوض �س�اسة األخالق�ات و�شمل وال�ة مكتب األخالق�ات ومسؤول�اته تقد�م المشورة والتوج�ه ال��ني
ف عن المخالفات  ي حما�ة المبلغني

 �ف
�
ي تهيئة بيئة من وتط��رها؛ والتثق�ف والتوع�ة �شأن المسائل األخالق�ة. و�ساهم دور مكتب األخالق�ات المستقل تماما

�ف
 الثقة و�عزز قدرة ال��بو ع� االستجابة للمخالفات. 

 
 س�اسة ال��

�
: "و�دير مكتب األخالق�ات أ�ضا ي تهدف إ� ما ��ي ف الشفاف�ة والمساءلة؛ " "1بو �شأن اإلفصاح الما�ي و�عالن المصالح الئت وتع��ز ثقة الجمهور  "2تحسني

ي نزاهة المنظمة؛ "
ي �ف ي إدارة الخطر الفع�ي والمتصور لتضارب المصالح عن ط��ق تداب�ي اإلفصاح والتخف�ف والوقا�ة.  "3الداخ�ي والخار�ب

 ومساعدة المنظمة �ف
 

 إ� تقي�مات المخ
�
 للممارسات الج�دة والمعاي�ي الدول�ة المعمول بها واستنادا

�
ي المنظمة  اطر. وتوجد لدى ال��بو ضوابط لمكافحة الغش واالحت�ال وفقا

وتوجد �ف
 مكافحة الغش. إجراءات وعمل�ات مناسبة لمنع الغش وا�تشافه والتعامل معه وجمع ب�اناته، امتثاً� إلطار ال��بو الشامل إلدارة 

 
 بيئة الرقابة .7
 

امها بالق�م األخالق�ة وا ف ي �ساعد ع� تحد�د ثقافة المنظمة وال�ت  ل�فاءة والمساءلة. تمثل مجموعة من هيئات رقابة ع� مستوى المؤسسة الضوابط الشاملة الئت
 

 إ� تغ�ي العوامل الخارج�ة 
�
ي جدول أعمال و�ظل اإلطار التنظ��ي للمنظمة ق�د االستعراض نظرا

ج تنقيح للنظام الما�ي والئحته �ف در�
�
ي هذا الصدد، أ

والداخل�ة؛ و�ف
ي عام 

ان�ة �ف ف نامج والم�ي اء فضً� عن ضوابط إضاف�ة  . 2022لجنة ال�ب  لتف��ض سلطة ال�ث
�
 محكما

�
�ات نموذجا ي مجال المش�ت

وتتضمن س�اسة ال��بو و�جراءاتها �ف
اء عمل�ات رقابة مهمة. وتمثل س�اسة الج وآل�ة إلعداد التقار�ر.  ي إجراءات ال�ث

ف �ف ف المشاركني ف ومدونة قواعد سلوك الموظفني  زاءات الخاصة بالبائعني
 

 واحدة"  -و�ساهم الق�م األساس�ة لل��بو 
�
" و"العمل �دا ف ي تع��ز ثقافة المساءلة والق�م األخالق�ة -و�ي "�شك�ل المستقبل" و"الت�ف بمسؤول�ة" و"تحقيق التم�ي

 الق��ة.  �ف
 

 الخاتمة
 

ّ من معلومات، أنه ال توجد مواطن ضعف جوه��ة تؤثر  ي موثوق�ة الب�انات  بناًء ع� مضمون هذا الب�ان واألدلة الداعمة له، أستنتج، ع� حد عل�ي وما ورد إ�ي
�ف

ة المشمولة بهذە الوث�قة.  ي هذە الوث�قة ف�ما �خص الف�ت
 المال�ة للمنظمة، وال مسائل جوه��ة �لزم ذكرها �ف

  
 دار�ن تانغ 
 المدير العام 
 

2022مايو  18
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 الب�انات المال�ة

 الب�ان األول: ب�ان الوضع الما�ي 
 

ي 
 2021د�سم�ب  31�ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

   المالحظة  
 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31

       األصول
       األصول المتداولة

 143,540  147,507  3 النقد وما �عادله
 116,116  69,463  4 االستثمارات

ا�ات المستحقة  1,547  1,441  5 االش�ت
 66,792  86,016  5 الذمم المدينة من المعامالت التبادل�ة

    304,427  327,995 
       األصول غ�ي المتداولة

 672,344  897,497  4 االستثمارات
 24,028  24,125  6 األصول غ�ي الماد�ة

 358,491  351,255  7 الممتل�ات والمنشآت والمعدات
 7,995  -  8 األصول األخرى غ�ي المتداولة

    1,272,877  1,062,858 

       
 1,390,853  1,577,304    مجم�ع األصول

       
       الخصوم

       الخصوم المتداولة
 15,531  19,546  9 الذمم الدائنة والمستحقات

ف   14,405  16,009   10 استحقاقات الموظفني
 98,228  107,411   11 التح��الت المستحقة الدفع

 317,841  335,597   12 المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها
 104  129   15 اإل�جارات التم��ل�ة

 986  492   13 المخصصات
 71,707  85,936     الحسابات الجار�ة

      565,120  518,802 
        الخصوم غ�ي المتداولة
ف   480,936  599,785   10 استحقاقات الموظفني

 415  324   15 اإل�جارات التم��ل�ة
 3,637  3,578  12 المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

    603,687  484,988 

       
 1,003,790  1,168,807    الخصوممجم�ع 

       
ا�مة  565,601  667,854    الفوائض الم�ت

وعات الخاصة  28,173  34,834    احت�ا�ي الم�ث
 20,368  20,368    فائض احت�ا�ي إعادة التقي�م

ي األصول
 233,421-  320,901-    المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة من صا�ف

 6,342  6,342    العاملةصناديق رؤوس األموال 

       
ي األصول

  387,063  408,497    صا�ن
     

     المالحظات المرفقة جزء من هذە الب�انات المال�ة
      المدير العام
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: ب�ان األداء الما�ي  ي
 الب�ان الثايف

 
ي 

 2021د�سم�ب  31للسنة المنته�ة �ف
 (بآالف الفرنكات الس����ة)

 

 2021   المالحظة  
  

2020 

       اإليرادات
ا�ات المقررة  17,551  17,439    االش�ت

 5,769  6,708    المساهمات الطوع�ة
 498  413    إيرادات المنشورات

        
        الرسوم

اءات  358,557  361,775    نظام معاهدة ال�ب
 76,209  82,429    نظام مدر�د
 6,667  6,185    نظام الهاي

 7  71    نظام لشبونة
، الرسوم  441,440  450,460    المجم�ع الفر�ي

        
 2,091  2,465    التحك�م والوساطة 

        
�ة   923  2,386-    اإليرادات األخرى/الن��

        
 468,272  475,099    مجم�ع اإليرادات

        
      18 الم�وفات

ف   233,735  244,631    نفقات الموظفني
 5,478  5,696    المتدر�ون والمنتفعون بزماالت ال��بو

 1,772  1,464    األسفار والتدر�ب والمنح
 88,619  99,827    الخدمات التعاقد�ة

 20,873  24,003    الم�وفات التشغ�ل�ة
 5,340  3,429    المعدات واإلمدادات
 9,773  9,604    االهتالك واالستهالك

 240  244    تكال�ف الخدمات المال�ة

        
 365,830  388,898    مجم�ع الم�وفات

        
 33,429  22,713  19 مكاسب/(خسائر) االستثمارات

        
ة  135,871  108,914    الفائض/(العجز) للف�ت
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ي األصول
ي صا�ف

ات �ف  الب�ان الثالث: ب�ان التغي�ي
 

ي للسنة 
 2021د�سم�ب  31المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

      

الفوائض 
ا�مة  الم�ت

احت�ا�ي 
وعات  الم�ش

 الخاصة

فائض 
احت�ا�ي 

 إعادة التقي�م

المكاسب/(الخسائر) 
ي 

األ�توار�ة من صا�ن
 األصول

صناديق 
رؤوس 
األموال 
 العاملة

مجم�ع 
األصول 
 الصاف�ة

      

          
ي 

ي صا�ن
 364,227 6,342 118,550- 18,532 39,490 418,413    2019د�سم�ب  31األصول �ن

          
 135,871 - - - 8,550- 144,421    2020الفائض/(العجز) لعام 

          
وعات  - - - - 1,057- 1,057    الخاصة التح��الت إ�/من احت�ا�ي الم�ث

          
ا�مة  - - - - 1,710- 1,710    �س��ة الفوائض الم�ت

          
 1,836 - - 1,836 - -    �س��ة فائض احت�ا�ي إعادة التقي�م

          
 114,871- - 114,871- - - -    المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة

          
ي 

ي األصول �ن
 387,063 6,342 233,421- 20,368 28,173 565,601    2020د�سم�ب  31صا�ن

          
 108,914 - - - 10,082- 118,996    2021الفائض/(العجز) لعام 

          
وعات الخاصة  - - - - 18,733 18,733-    التح��الت إ�/من احت�ا�ي الم�ث

          
ا�مة  - - - - 1,990- 1,990    �س��ة الفوائض الم�ت

          
 87,480- - 87,480- - - -    المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة

          
ي 

ي األصول �ن
 408,497 6,342 320,901- 20,368 34,834 667,854    2021د�سم�ب  31صا�ن
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 الب�ان الرابع: ب�ان التدفق النقدي
 

ي 
 2021د�سم�ب  31للسنة المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

   المالحظة  
2021 

  
2020 

      األ�شطة التشغ�ل�ةالتدفقات النقد�ة من 
ة ي  الفائض (العجز) للف�ت

 135,871  108,914  الب�ان الثايف
 9,773  9,604  7و 6 االهتالك واالستهالك

ي الذمم المدينة
 7,288  19,118-  5 (ال��ادة) االنخفاض �ف

ي األصول األخرى
 190  7,995  8 (ال��ادة) االنخفاض �ف

ي المبالغ 
 4,019  17,697  12 المتسلمة قبل استحقاقهاال��ادة (االنخفاض) �ف

ي الذمم الدائنة والمستحقات
 8,505-  4,015  9 ال��ادة (االنخفاض) �ف

ي التح��الت المستحقة الدفع
 3,736  9,183  11 ال��ادة (االنخفاض) �ف

ي المخصصات
 825-  494-  13 ال��ادة (االنخفاض) �ف

ي الحسابات 
 4,084  14,229   الجار�ةال��ادة (االنخفاض) �ف

ف   24,246  32,973   )1(عمل�ات استحقاقات الموظفني

   )2(مكاسب/خسائر الفوائد واألر�اح واالستثمارات و�ف العمالت 
-16,545  -37,170 

 142,707  168,453   ل�ة�التدفقات النقد�ة الصاف�ة من األ�شطة التشغ

       
       االستثمار�ةالتدفقات النقد�ة من األ�شطة 

 2,722-  1,748-  7 اإلضافات إ� الممتل�ات والمنشآت والمعدات
 536  -  7 المشط��ات من الممتل�ات والمنشآت والمعدات

ي األصول غ�ي الماد�ة
 270-  717-  6 (ال��ادة) االنخفاض �ف

ي االستثمارات
 240,431-  178,500-  4 (ال��ادة) االنخفاض �ف

ي الق�مة العادلة لالستثماراتال��ادة 
 33,280  14,644  4 (االنخفاض) �ف

 4,948  5,459  19 أر�اح وفوائد االستثمارات
 204,659-  160,862-   التدفقات النقد�ة الصاف�ة من األ�شطة االستثمار�ة

       
       التدفقات النقد�ة من األ�شطة التم��ل�ة

امات ف ي ال�ت
 519  66-  15 اإل�جارات التم��ل�ة ال��ادة (االنخفاض) �ف

 519  66-   التدفقات النقد�ة الصاف�ة من األ�شطة التم��ل�ة

       
ي النقد وما �عادله

 1,058-  3,558-   أثر تغ�ي سعر ال�ف �ن

       
ي النقد وما �عادله

ي ال��ادة (االنخفاض) �ن
 62,491-  3,967   صا�ن

       
ي 

 206,031  143,540  3 بدا�ة السنةالنقد وما �عادله �ن

       
ي نها�ة السنة

 143,540  147,507  3 النقد وما �عادله �ن
 
ي األصول )1(

ي صا�ف
 . �شمل هذا البند أثر ق�د المكاسب/الخسائر األ�توار�ة �ف

 والمكاسب/الخسائر االستثمار�ة. الفائدة المكتسبة واألر�اح المحصلة وأثر تغ�ي أسعار ال�ف ع� النقد وما �عادله  )2(
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رة والمبالغ الفعل�ة   2021إيرادات  -الب�ان الخامس: ب�ان مقارنة المبالغ المقدَّ
 

ي 
 2021د�سم�ب  31للسنة المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

  

ان�ة األصل�ة ن  الم�ي
2021 

ثة ان�ة المحدَّ ن  الم�ي
2021 

اإليرادات الفعل�ة ع� أساس قابل   
 2021للمقارنة 

 الفرق
2021 

  )1(   )2(     )3( 

           
ا�ات المقررة  120   17,497   17,377  17,377  االش�ت

           
           الرسوم

اءات  525-   361,775   362,300  338,346  نظام معاهدة ال�ب

 1,611-   82,429   84,040  82,663  نظام مدر�د
 615   6,185   5,570  6,572  نظام الهاي

 46   71   25  25  نظام لشبونة

، الرسوم  1,475-   450,460   451,935  427,606  المجم�ع الفر�ي

           
 815   2,465   1,650  1,650  التحك�م والوساطة

 28   412   384  384  المنشورات
�ة  3,535-   1,713-   1,822  1,822  العنا� األخرى/الن��

  
  

 
   

  
 

 4,047-   469,121     473,168   448,839   مجم�ع اإليرادات
 
ان�ة المعتمدة للثنائ�ة �خص  )1( ف نامج والم�ي ان�ة األصل�ة" السنة الثان�ة من ال�ب ف ان�ة الثنائ�ة 2020/21عمود "الم�ي ف ي م�ي

مليون فرنك س���ي وقد  882.8. وتبلغ اإليرادات �ف
ي أ�ت��ر 

ي ال��بو �ف
 . 2019وافقت عليها جمع�ات الدول األعضاء �ف

ثة"  )2( ان�ة المحدَّ ف  لتوقعات شهر أ�ت��ر �شمل عمود "الم�ي
�
اءات ونظام مدر�د ونظام الهاي وفقا ثة لنظام معاهدة ال�ب رة المحدَّ الصادرة عن إدارة تحل�الت  2021اإليرادات المقدَّ

 الشؤون االقتصاد�ة والب�انات. 
ثة  )3( ان�ة المحدَّ ف ف "الم�ي ي " و"اإليرادات الفعل�ة ع� أساس قابل 2021�ش�ي هذا العمود إ� الفارق بني

 . 2021د�سم�ب  31للمقارنة" للسنة المنته�ة �ف
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رة والمبالغ الفعل�ة   2021م�وفات  -الب�ان الخامس: ب�ان مقارنة المبالغ المقدَّ
 

ي 
 2021د�سم�ب  31للسنة المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

      

ان�ة  ن الم�ي
 األصل�ة
2021 

ان�ة  ن الم�ي
النهائ�ة بعد 
التح��الت 

2021 

الم�وفات   
الفعل�ة ع� أساس 

 قابل للمقارنة
2021 

 الفرق
2021 

      )1(     )2( 

نامج نامج  ال�ب           عنوان ال�ب
اءات  1  1,524 1,647  3,171 3,131 قانون ال�ب

ات الجغراف�ة  2  695 2,395  3,090 2,742 العالمات التجار�ة والتصام�م الصناع�ة والمؤ�ث

 2,489 8,751  11,240 8,708 والحقوق المجاورةحق المؤلف   3

ي التقل�دي والموارد الوراث�ة  4
 945 2,568  3,513 3,664 المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

اءات  5  11,896 102,432  114,328 111,848 نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 4,209 27,735  31,944 31,521 نظام مدر�د  6

 1,179 6,141  7,320 6,533 مركز ال��بو للتحك�م والوساطة   7

 1,086 1,445  2,531 1,900 تنسيق أجندة التنم�ة  8

ي   9 أف��ق�ا والبلدان الع���ة و�لدان آس�ا والمح�ط الهادئ وأم��كا الالتين�ة وال�ار�ئب
 3,958 11,619  15,577 14,972 والبلدان األقل نموا

 1,083 2,992  4,075 4,575 المتحولة والبلدان المتقدمةالبلدان   10

 514 7,164  7,678 6,750 أ�اد�م�ة ال��بو  11

 129 4,078  4,207 3,708 التصن�فات والمعاي�ي الدول�ة  12

 829 4,714  5,543 5,542 قواعد الب�انات العالم�ة  13

 161 4,258  4,419 3,969 خدمات النفاذ إ� المعلومات والمعرفة  14

 1,619 5,868  7,487 7,449 حلول األعمال لمكاتب المل��ة الفك��ة  15

 103 4,163  4,266 3,907 االقتصاد واإلحصاء  16

ام للمل��ة الفك��ة  17  520 1,866  2,386 2,410 إذكاء االح�ت

 197 3,811  4,008 2,525 المل��ة الفك��ة والتحد�ات العالم�ة  18

 1,782 8,173  9,955 8,497 االتصاالت  19

ا�ات والمكاتب الخارج�ة  20  2,436 6,186  8,622 7,743 العالقات الخارج�ة وال�ث

 3,238 12,003  15,241 13,625 اإلدارة التنف�ذ�ة  21

امج والموارد  22  4,517 18,801  23,318 20,473 إدارة ال�ب

�ة وتط��رها  23  2,901 12,278  15,179 13,524 إدارة الموارد الب�ث

 1,929 19,481  21,410 20,200 خدمات الدعم العامة  24

 1,970 27,816  29,786 25,308 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  25

 34 2,912  2,946 2,643 الرقابة الداخل�ة  26

 3,126 14,803  17,929 18,899 خدمات المؤتمرات واللغات  27

ف   28  3,210 10,276  13,486 12,451 المعلومات والسالمة واألمنتأمني

ة والمتوسطة ودعم المقاولة  30 كات الصغ�ي  1,018 3,340  4,358 3,318 ال�ث

 337 7,741  8,078 6,674 نظام الهاي  31

 37 680  717 717 نظام لشبونة  32

صة غ�ي  صة  مخصَّ  7,713 -   7,713 7,354 غ�ي مخصَّ

 67,384 348,137   415,521 387,280 الم�وفاتمجم�ع   

 23,557 22,713   844- 844- )3مكاسب/(خسائر) االستثمارات (  

ي الفائض/(العجز)  
 صا�ن

60,715 56,803   143,697 86,894 

  24,251-    )4(�س��ات الفائض وفق معاي�ي إيبساس   

وعات الممولة من      10,532-    االحت�اط�اتالحسابات الخاصة والم�ث

ي بعد التس��ة وفق معاي�ي إيبساس  
  108,914    الفائض الصا�ن

 
ان�ة المعتمدة للثنائ�ة  )1( ف نامج والم�ي ان�ة األصل�ة" السنة الثان�ة من ال�ب ف ان�ة الثنائ�ة 2020/21�خص عمود "الم�ي ف مليون فرنك س���ي وقد وافقت عليها  768.4. وتبلغ م�ي

ي أ�ت��ر جمع�ات 
ي ال��بو �ف

 . 2019الدول األعضاء �ف
ان�ة النهائ�ة بعد التح��الت  )2( ف ف "الم�ي ي 2021�ش�ي هذا العمود إ� الفارق بني

 . 2021د�سم�ب  31" و"الم�وفات الفعل�ة ع� أساس قابل للمقارنة" للسنة المنته�ة �ف
ان�ة للثنائ�ة  )3( ف نامج والم�ي ي ال�ب

) فقط.  2020/21تتعلق خسائر االستثمارات �ف ة األجل (النقد التشغ��ي  باألرصدة النقد�ة القص�ي
ي المالحظة  )4(

 لمعاي�ي إيبساس �ف
�
  من هذە الب�انات المال�ة.  17ترد تفاص�ل �س��ات الفائض وفقا
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رة والمبالغ الفعل�ة ا  2020/21إيرادات  -لب�ان الخامس: ب�ان مقارنة المبالغ المقدَّ
 

ي 
 2021د�سم�ب  31للثنائ�ة المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

  

ان�ة األصل�ة ن  الم�ي
2020/21 

ثة ان�ة المحدُّ ن  الم�ي
2020/21 

اإليرادات الفعل�ة ع� أساس قابل   
 2020/21للمقارنة 

 الفرق
2020/21 

  )1(   )2(     )3( 

           
ا�ات المقررة  235   34,989   34,754  34,754  االش�ت

           
           الرسوم

اءات  1,842   720,332   718,490  665,575  نظام معاهدة ال�ب
 2,082-   158,638   160,720  162,039  نظام مدر�د
 1,552   12,852   11,300  12,639  نظام الهاي

 28   78   50  50  نظام لشبونة

، الرسوم  1,340   891,900   890,560  840,303  المجم�ع الفر�ي

           
 1,256   4,556   3,300  3,300  التحك�م والوساطة

 143   910   767  767  المنشورات
�ة  3,942-   297-   3,645  3,645  العنا� األخرى/الن��

  
  

 
   

  
 

 968-   932,058     933,026   882,769   مجم�ع اإليرادات
 
ان�ة المعتمدة للثنائ�ة  )1( ف نامج والم�ي ان�ة األصل�ة" ال�ب ف ان�ة الثنائ�ة 2020/21�خص عمود "الم�ي ف ي م�ي

مليون فرنك س���ي وقد وافقت عليها جمع�ات  882.8. وتبلغ اإليرادات �ف
ي أ�ت��ر 

ي ال��بو �ف
 . 2019الدول األعضاء �ف

رة ا )2( ثة" اإليرادات المقدَّ ان�ة المحدَّ ف  لتوقعات شهر أ�ت��ر �شمل عمود "الم�ي
�
اءات ونظام مدر�د ونظام الهاي وفقا ثة لنظام معاهدة ال�ب الصادرة عن إدارة تحل�الت  2021لمحدَّ

 الشؤون االقتصاد�ة والب�انات. 
ثة  )3( ان�ة المحدَّ ف ف "الم�ي ي " و"اإليرادات الفعل�ة ع� أساس قابل للمقارنة" للسنة ال2020/21�ش�ي هذا العمود إ� الفارق بني

 . 2021د�سم�ب  31منته�ة �ف
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رة والمبالغ الفعل�ة   2020/21م�وفات  -الب�ان الخامس: ب�ان مقارنة المبالغ المقدَّ
 

ي 
 2021د�سم�ب  31للثنائ�ة المنته�ة �ف

 (بآالف الفرنكات الس����ة)
 

      

ان�ة  ن الم�ي
 األصل�ة
2020/21 

ان�ة  ن الم�ي
النهائ�ة بعد 

 التح��الت
2020/21 

الم�وفات   
الفعل�ة ع� أساس 

قابل للمقارنة 
2020/21 

 الفرق
2020/21 

      )1(     )2( 

نامج نامج  ال�ب           عنوان ال�ب
اءات  1  2,493 3,574  6,067 6,177 قانون ال�ب

ات الجغراف�ة  2  1,371 4,362  5,733 5,418 العالمات التجار�ة والتصام�م الصناع�ة والمؤ�ث

 3,138 16,710  19,848 17,287 المؤلف والحقوق المجاورةحق   3

ي التقل�دي والموارد الوراث�ة  4
 1,799 5,126  6,925 7,280 المعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

اءات  5  20,453 201,187  221,640 222,079 نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 4,922 54,516  59,438 62,551 نظام مدر�د  6

 2,020 11,617  13,637 12,924 مركز ال��بو للتحك�م والوساطة   7

 1,436 2,724  4,160 3,774 تنسيق أجندة التنم�ة  8

ي   9 أف��ق�ا والبلدان الع���ة و�لدان آس�ا والمح�ط الهادئ وأم��كا الالتين�ة وال�ار�ئب
 5,644 23,218  28,862 29,562 والبلدان األقل نموا

 1,722 6,643  8,365 9,021 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة  10

 558 13,145  13,703 13,402 أ�اد�م�ة ال��بو  11

 249 7,166  7,415 7,345 التصن�فات والمعاي�ي الدول�ة  12

 1,145 9,824  10,969 10,969 قواعد الب�انات العالم�ة  13

 98 7,768  7,866 7,862 والمعرفةخدمات النفاذ إ� المعلومات   14

 1,881 11,140  13,021 14,695 حلول األعمال لمكاتب المل��ة الفك��ة  15

 261 7,845  8,106 7,667 االقتصاد واإلحصاء  16

ام للمل��ة الفك��ة  17  1,009 3,723  4,732 4,781 إذكاء االح�ت

 230 6,236  6,466 5,008 المل��ة الفك��ة والتحد�ات العالم�ة  18

 2,062 15,357  17,419 16,834 االتصاالت  19

ا�ات والمكاتب الخارج�ة  20  3,632 12,024  15,656 15,303 العالقات الخارج�ة وال�ث

 3,929 23,698  27,627 26,915 اإلدارة التنف�ذ�ة  21

امج والموارد  22  5,624 35,107  40,731 40,617 إدارة ال�ب

�ة وتط��رها إدارة  23  3,703 24,589  28,292 26,863 الموارد الب�ث

 2,143 36,010  38,153 40,207 خدمات الدعم العامة  24

 2,175 54,642  56,817 50,468 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  25

 2 5,268  5,270 5,191 الرقابة الداخل�ة  26

 4,787 29,471  34,258 37,484 خدمات المؤتمرات واللغات  27

ف المعلومات والسالمة واألمن  28  3,075 21,298  24,373 24,810 تأمني

ة والمتوسطة ودعم المقاولة  30 كات الصغ�ي  1,373 5,740  7,113 6,566 ال�ث

 789 14,960  15,749 13,214 نظام الهاي  31

 85 1,330  1,415 1,420 نظام لشبونة  32

صة غ�ي  صة  مخصَّ  8,575  -   8,575 14,707 غ�ي مخصَّ

 92,383 676,018   768,401 768,401 مجم�ع الم�وفات  

 57,830 56,142   1,688- 1,688- )3مكاسب/(خسائر) االستثمارات (  

ي الفائض/(العجز)  
 صا�ن

112,680 162,937   312,182 149,245 

  50,266-    )4(�س��ات الفائض وفق معاي�ي إيبساس   

وعات الممولة من االحت�اط�ات     17,131-    الحسابات الخاصة والم�ث

ي بعد التس��ة وفق معاي�ي إيبساس  
  244,785    الفائض الصا�ن

 
ان�ة المعتمدة للثنائ�ة  )1( ف نامج والم�ي ان�ة األصل�ة" ال�ب ف ان�ة الثنائ�ة 2020/21�خص عمود "الم�ي ف وافقت عليها جمع�ات الدول مليون فرنك س���ي وقد  768.4. وتبلغ م�ي

ي أ�ت��ر 
ي ال��بو �ف

 . 2019األعضاء �ف
ان�ة النهائ�ة بعد التح��الت  )2( ف ف "الم�ي ي 2020/21�ش�ي هذا العمود إ� الفارق بني

 . 2021د�سم�ب  31" و"الم�وفات الفعل�ة ع� أساس قابل للمقارنة" للسنة المنته�ة �ف
نامج و  )3( ي ال�ب

ان�ة للثنائ�ة تتعلق خسائر االستثمارات �ف ف ) فقط.  2020/21الم�ي ة األجل (النقد التشغ��ي  باألرصدة النقد�ة القص�ي
ي المالحظة  )4(

 لمعاي�ي إيبساس �ف
�
  من هذە الب�انات المال�ة.  17ترد تفاص�ل �س��ات الفائض وفقا
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 مالحظات ع� الب�انات المال�ة
 

انيتها1المالحظة  ف  : أهداف المنظمة وم�ي
 

 
�
ي  تعمل ال��بو وفقا

ي استوكهولم �ف
ي  1967يوليو  14التفاق�ة ال��بو الموقعة �ف

لة �ف ي 1979سبتم�ب  28والمعدَّ
. وقد ُمنحت المنظمة صفة وكالة متخصصة �ف

ي عام 
ي جن�ف �س���ا و�ي تتمتع بامت�ازات وحصانات بموجب اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة1974منظومة األمم المتحدة �ف

 . و�قع مقرها الرئ��ي �ف
ي سنة 1947بامت�ازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها لسنة 

م مع المجلس الفدرا�ي الس���ي �ف س�ما ف�ما يتعلق باإلعفاء من  ، وال1970، واتفاق المقر الم�ب
ف و  ي أبوجا والجزائر العاصمة و��جني

 مكاتب خارج�ة �ف
�
ة. ولدى ال��بو أ�ضا ة وغ�ي المبا�ث ائب المبا�ث و وسنغافورة  دي موسكو ور�وسداد معظم أنواع ال�ف جان�ي

ي ني��ورك. 
 وطوكيو فضً� عن مكتب تنسيق �ف

 
 
�
 بالمل��ة الفك��ة لصالح الجميع. وتحق�قا

�
 لهذە الغا�ة، ستقود ال��بو ورؤ�ة ال��بو �ي المساعدة ع� إقامة عالٍم �كون ف�ه االبتكار واإلبداع من أي مكان مدعوما

ر إليها ع� عمل�ة وضع نظام عال�ي متوازن وشام ها من األطراف المعن�ة لنضمن أن المل��ة الفك��ة ُينظ� ل للمل��ة الفك��ة. وتعمل ال��بو مع الدول األعضاء وغ�ي
كات، وتط��ر االقتصادات والمجت ي نها�ة أنها أداة �ستخدمها كل دولة من الدول األعضاء لخلق فرص العمل، وجذب االستثمارات، ودفع عجلة نمو ال�ث

معات �ف
 المطاف من أجل مستقبل أفضل وأ��� استدامة. 

 
ي �سددها الدول األعضاء ومن ال ا�ات الئت مها المنظمة ومن االش�ت ي تقدِّ مساهمات الطوع�ة من وتحصل ال��بو ع� تم��لها من الرسوم المحصلة لقاء الخدمات الئت

ي إطار وث�قة برنامج
ي توافق  الدول األعضاء وسائر الجهات المانحة. وتعمل المنظمة �ف ان�ة الئت ف ان�ة للثنائ�ة تحدد االعتمادات المال�ة أي أبواب إنفاق الم�ي ف وم�ي

ل المدير العام صالح�ة التعهد بالم�وفات والت��ــــح بها وسد ة مال�ة. عقب الموافقة ع� تلك االعتمادات، �خوَّ اد المدفوعات عليها الجمع�ات ل�ل ف�ت
ي حدود االعتمادات. 

 لألغراض المحددة لها �ف
 
 

 : الس�اسات المحاسب�ة المهمة2المالحظة 
 

 أساس اإلعداد
 

عرض الب�انات المال�ة بالفر 
ُ
 وامتثاً� للمعاي�ي المحاسب�ة الدول�ة للقطاع العام (إيبساس). وت

�
ت هذە الب�انات المال�ة وفقا ِعدَّ

�
ي أ نك الس���ي بوصفه العملة الئت

ي تقار�رها، 
قت الس�اسات المحاسب�ة بانتظام ع� جميع السنوات المعروضة. تعمل بها ال��بو و�ستخدمها �ف ف. وُطبِّ

�
�ت جميع الق�م إ� أقرب أل ِّ�

ُ
 وق

 
ِعدَّ ب�ان التدفق النقدي باستخدام األسلوب غ�ي 

�
ت الب�انات المال�ة ع� أساس التكلفة التار�خ�ة، ما لم ُ�ذكر خالف ذلك. وأ ِعدَّ

�
ت الب�انات  وأ ِعدَّ

�
. وأ المبا�ث

 ال�ة ع� أساس االستمرار�ة ومالزمة االستحقاق. الم
 

�ث مع�ار إيبساس 
ُ
ي يناير  42و�

ل تار�ــــخ التطبيق إ�  . 2022يناير  1والتار�ــــخ األص�ي لتطب�قه  2019"الفوائد االجتماع�ة" �ف جِّ
�
�سبب  2023يناير  1وقد أ

 ار تأث�ي ع� الب�انات المال�ة للمنظمة. وما �شأ عنها من تحد�ات. وال ُيتوقع أن �كون لهذا المع� 19-جائحة كوف�د
 

�ث مع�ار إيبساس 
ُ
ي يناير  43و�

 آثار ذلك المع�ار الجد�د. 2025يناير  1وتار�ــــخ تطب�قه  2022"عقود اإل�جار" �ف
�
 . وتدرس ال��بو حال�ا

 
 النقد وما �عادله

 
ها من  90اإلشارة لدى المصارف واإل�داعات المستأمنة لمدة تصل إ� �شمل النقد وما �عادله المبالغ النقد�ة المتوفرة واإل�داعات المستأمنة رهن   وغ�ي

�
يوما

ي الق�مة. 
 االستثمارات النقد�ة ع� األجل القص�ي سهلة التح��ل إ� نقد والمعرضة إ� خطر قل�ل للتقلب �ف

 
 االستثمارات

 
ي ألهد  لألفق الزمئف

�
صّنف االستثمارات كأصول متداولة أو غ�ي متداولة وفقا

ُ
صّنف ع� أنها أصول ت

ُ
ي سنة واحدة أو أقل، ت اف االستثمار. و�ذا كان هذا األفق الزمئف

صّنف ع� أنها أصول غ�ي متداولة. 
ُ
 متداولة، و�ذا كان أ��� من سنة واحدة، ت

 
 المعامالت بالعمالت األجنب�ة

 
ي  ل كل المعامالت الئت حوَّ

ُ
ي تعمل بها ال��بو. وت  ألسعار ال�ف المعمول الفرنك الس���ي هو العملة الئت

�
تجرى بعمالت أخرى إ� مبالغ بالفرنك الس���ي وفقا

ي ب�ان األداء الما�ي كل ا
ي تار�ــــخ إجراء تلك المعامالت. وتق�د �ف

ي مع�ار مماثل ومعادل من السوق المال�ة �ف
ي األمم المتحدة أو �ف

لمكاسب والخسائر المحققة بها �ف
ي المحققة والناتجة عن �س��ة تلك ا وغ�ي  ي تمت بعمالت خالف العملة الئت ي تار�ــــخ التق��ر الما�ي عن األصول والخصوم الئت

لمعامالت وعن عمل�ة التح��ل �ف
 تعمل بها ال��بو. 

 
 ق�د اإليرادات

 
ي إطار نظا

مة �ف ي �شمل الرسوم المحصلة عن الطلبات الُمقدَّ ي تار�ــــخ الن�ث اإليرادات المحققة من المعامالت التبادل�ة الئت
قّ�د �ف

ُ
اءات ونظام مدر�د ت م معاهدة ال�ب

ف استكم ي تار�ــــخ إعداد التق��ر إ� حني
لة عن الطلبات غ�ي المنشورة �ف ل ق�د اإليرادات المتأت�ة من الرسوم المحصَّ  ق�د ونظام الهاي. وُ�ؤجَّ

�
ل أ�ضا . وُ�ؤجَّ ال الن�ث

اءات الذي �غ�ي تكا ي إطار نظام معاهدة ال�ب
م �ف ف الجزء من رسوم الطلب الُمقدَّ �ة بعد الن�ث إ� حني ف اءة الواردة بغ�ي اللغة اإلنكل�ي ل�ف ترجمة تقار�ر األهل�ة لل�ب

م الخدما قدَّ
ُ
ف ت اءات ونظام مدر�د ونظام الهاي حني ي إطار نظام معاهدة ال�ب

د جميع الرسوم األخرى الُمحصلة �ف ق�َّ
ُ
جمة. وت ت المشمولة بالرسم. استكمال ال�ت

د إيرادات المنشورات بعد � لت رسومه. وتق�َّ د إيرادات خدمات التحك�م والوساطة بعد توف�ي الخدمات المتعلقة بتقد�م طلب حصِّ سل�م السلع بال�امل. وتق�َّ
�ة".  ي بند "اإليرادات األخرى/الن��

د رسوم البطاقات االئتمان�ة الخاصة بمعامالت �ف المدفوعات الواردة �ف ق�َّ
ُ
 وت
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ي باب أما اإليرادات المحققة من المعامالت غ�ي 
د �ف ي حسابات خاصة �ستند إ� اتفاقات قابلة لإلنفاذ، فتق�َّ

 التبادل�ة مثل المساهمات الطوع�ة المودعة �ف
ي 

ف أو رد األرصدة غ�ي المنفقة. وتقت�ف  تتعلق بأداء معنيَّ
�
وطا  ما لم �شمل االتفاق �ث

�
ي الوقت الذي �صبح ف�ه االتفاق ملزما

 تلك االتفاقات ق�د خصوم اإليرادات �ف
ي 
ي االتفاق. �ف

وط الخاصة الواردة �ف   البدا�ة لتأج�ل ق�د اإليرادات ثم تق�د اإليرادات و�شطب الخصوم من خالل أداء ال�ث
 

ا�ات.  ي ��ي عليها تق��ر تلك االش�ت ان�ة الئت ف ة الم�ي ي بدا�ة كل سنة من ف�ت
ي باب اإليرادات �ف

ا�ات المقررة �ف  وتقّ�د االش�ت
 

 ق�د الم�وفات
 

م السلع وتقد�م الخدمات.  تقّ�د الم�وفات
�
 عند �سل

 
 الذمم المدينة

 
ي تقدمها ال��بو عن ط��ق نظا م معاهدة التعاون المبالغ المستحقة من المعامالت التبادل�ة �شمل الرسوم المفروضة ع� مستخد�ي خدمات المل��ة الفك��ة الئت

قاس تلك المبالغ بالق�مة
ُ
اءات ونظام مدر�د ونظام الهاي. وت اءات ونظام مدر�د ونظام الهاي فور  �شأن ال�ب العادلة للمقابل المستحق لرسوم نظام معاهدة ال�ب

 .  إ�داع الطلب الدو�ي
 

قاس تلك المبالغ بالق�مة العادلة للمقابل 
ُ
لة. وت ا�ات المقررة غ�ي الُمحصَّ ل مخصٌص والذمم المدينة من المعامالت غ�ي التبادل�ة �شمل االش�ت المستحق. وُ�سجَّ

ي عاَ�ي للمبال
ي جمدتها الجمع�ة العامة �ف ا�ات المقررة الئت ا�ات المستحقة من الدول  1991و 1989غ المستحقة غ�ي القابلة للتحص�ل �ساوي االش�ت زائد االش�ت

 للفقرة 
�
ي فقدت حق التص��ت وفقا  من اتفاق�ة ال��بو.  11من المادة  5األعضاء الئت

 
 الممتل�ات والمنشآت والمعدات

 
م المعدا د المعدات بوصفها أصوً� إذا كانت تكلفة الوحدة الواحدة منها �ساو تق�َّ ا��ي وخسائر انخفاض الق�مة. وتق�َّ  10,000ي ت بتكلفتها ناقص اهتال�ها ال�ت

. وال  ي ب�ان األداء الما�ي
دَرج �ف

ُ
�ة وت ر مكاسب وخسائر الت�ف بمقارنة العائدات بق�مة األصول الدف�ت . وتقدَّ د ق�مة األصول التار�خ�ة،  فرنك س���ي أو أ��� تق�َّ

ي الب�انات المال�ة. 
ع بها، �ف  بما فيها المصنفات الفن�ة المت�ب

 
ةً  ات الق�مة العادلة مبا�ث د تغ�ي  لمعاي�ي التقي�م الدول�ة. وتق�َّ

�
ي �حددها تقي�ٌم مستقٌل وفقا ي بالق�مة العادلة الئت

د األرا�ف ي األصول من خالل فائض وتق�َّ
ي صا�ف

 �ف
 زائد تكلفة التحسينات الالحقة ناقص االهتالاحت�ا�ي إع

�
ي والمنشآت المستخدمة بتكلفة المبئف حينما كان جد�دا

د ق�مة المبايف . ادة التقي�م. وتق�َّ ا��ي ك ال�ت
ي 

ي المستخدمة �ف
ي حا2010يناير  1و�النسبة إ� الق�د األو�ي للمبايف

دت ق�متها �ف لتها الجد�دة بالرج�ع إ� تكلفة ، وهو تار�ــــخ االنتقال إ� معاي�ي إيبساس، ُحدِّ
ي تار�ــــخ الق�د األو�ي ناقص ا

ف القائمة �ف ي مرحلة البناء زائد أعمال التحسني
ي و�ساوي ق�مة كل عن� �ف ا��ي تقدي��ة �حسبها خب�ي استشاري خار�ب الهتالك ال�ت

د التكال�ف الالحقة ألعمال ي ل�ل عن�. وتق�َّ
ي المقدر المتب�ت ي ت��د أو  المستند إ� العمر اإلنتا�ب ي والمنشآت الئت

ي تجرى ع� المبايف ة الئت ف ال�ب�ي التجد�د والتحسني
 تمدد المنافع االقتصاد�ة أو قدرة الخدمة بق�متها. 

 
ر باستخدام ط��قة القسط ال ي المقدَّ د االهتالك بح�ث ُ�شطب التكلفة ال�املة للممتل�ات والمنشآت والمعدات أثناء عمرها اإلنتا�ب ي حاو�ق�َّ

لة استخدام ثابت. و�ف
د االهتال ي الممتل�ات والمنشآت والمعدات لجزء من السنة فقط (نت�جة القتنائها أو الت�ف فيها أو االستغناء عنها خالل السنة)، ال �ق�َّ ك إال مقابل الشهور الئت

ي 
ي التال�ة ع� مختلف أصناف ومكونات المبايف ق مجموعات ق�م العمر اإلنتا�ب  والمنشآت والمعدات:  استخدم خاللها األصل. وتطبَّ

 
ر الصنف/العن� ي المقدَّ  العمر اإلنتا�ب

    

   المعدات

 سنوات 10-5 معدات االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات

 سنة 15 المركبات

 سنوات 10 األثاث والمفروشات

ي 
   المباين

 سنة 100-50 اله�كل

 سنة 50 الواجهة

 سنة 80-20 أعمدة/جدران المح�ط

 سنة 50-40 األرضتحسينات 

 سنة 60-50 السقف

 سنة 50 الطوابق والجدران والساللم

 سنة 40-20 األرض�ة وتغط�ة الجدران

ات المتخصصة ف  سنة 40-15 التجه�ي

 سنة 30-25 التدفئة والته��ة

 سنة 40 المرافق الصح�ة

ات ال�ه��ائ�ة ف  سنة 50-25 التجه�ي

 سنة 40 المصاعد
 
 

�ة راَجع الق�م الدف�ت
ُ
ّد. و�ذا ثبت وت �ة لألصل قد ال �س�ت ي الظروف إ� أن الق�مة الدف�ت

ات ما �ف  للممتل�ات والمنشآت والمعدات لخفضها إذا أشارت أحداث أو تغ�ي
د أي خسائر �سبب انخفاض الق�مة داد من األصل بهدف تحد�د مدى خسارة انخفاض الق�مة، إن وجدت. وتق�َّ ر المبلغ القابل لالس�ت ي  ذلك، �قدَّ

ب�ان �ف
.  األداء  الما�ي
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 األصول غ�ي الماد�ة
 

ي الثابت ع� جميع ا ق االستهالك التدر��ب ا��ي وخسائر انخفاض الق�مة. و�طبَّ د األصول غ�ي الماد�ة بتكلفتها ناقص استهال�ها ال�ت ألصول غ�ي الماد�ة ذات تق�َّ
رت األعمار اإلنتاج�ة لألصناف الرئ�س�ة من األصول غ�ي الماد�ة ع� العمر المحدد بمعدالت تكفل شطب التكلفة أو الق�مة ع� مدى أعمارها  اإلنتاج�ة. وقد قدِّ

 :  النحو التا�ي
 

ر الصنف ي المقدَّ  العمر اإلنتا�ب

    

امج المقتناة من الخارج  سنوات 5 ال�ب

 
�
مج�ات المطورة داخل�ا  سنوات 5 ال�ب

اخ�ص والحقوق خ�ص/الحق ال�ت  مدة ال�ت
 

رسَمل تراخ�ص
ُ
مج�ات أو تراخ�ص  وت د ال�ب ها لالستخدام. وتق�َّ ف مج�ة المعن�ة وتجه�ي اة ع� أساس التكال�ف المتكبدة القتناء ال�ب برمج�ات الحاسوب المش�ت

 ع� أنها أصل إذا بلغت تكلفة كل وحدة منها 
�
ى خارج�ا ي ُ�ش�ت مج�ات الئت نة مبا�ث  20,000ال�ب رسَمل التكال�ف المق�ت

ُ
. وت ًة بتط��ر فرنك س���ي أو أ���

�طة است�فاء معاي�ي الق�د بموجب مع�ار إيبساس  ي ال��بو بوصفها أصوً� غ�ي ماد�ة �ث
 الستخدامها �ف

�
ة تكال�ف 31برمج�ات داخل�ا . وتتضمن التكال�ف المبا�ث

مج�ات.  ف ع� تط��ر ال�ب ف القائمني  الموظفني
 

ي اقتنتها  ي كانتون جن�ف الئت
دت حقوق استخدام األمالك �ف ة المتبق�ة من مدة الحق الممن�ح. وق�ِّ اء بتكلفتها التار�خ�ة وُ�ستهلك ط�لة الف�ت  المنظمة بط��ق ال�ث

ة ي نها�ة ف�ت
ي �ستع�د مل�يتها �ف ي منحها كانتون جن�ف بدون تكلفة والئت ي الب�انات المال�ة ق�مة حقوق استخدام األمالك الئت

د �ف  المنح.  وال تق�َّ
 

 األصول المال�ة
 

د األصول ا ف ال��بو أصو تق�َّ ي البدا�ة بالق�مة العادلة و�ي عادًة سعر المعاملة. و�عتمد الق�اس التا�ي لألصول المال�ة ع� تصن�فها. وتصنِّ
لها المال�ة ع� لمال�ة �ف

اري لألصول المال�ة وخصائص أنها تقاس إما بالتكلفة المستهل�ة و�ما بالق�مة العادلة من خالل الفائض أو العجز. و�عتمد التصن�ف ع� نموذج ال��بو اإلد
م ال��بو ع� أساس تطل�ي الخسائر االئتمان�ة المتوقعة المرتبطة بأصولها المال�ة المصنفة ع� أنها محس��ة  التدفقات النقد�ة التعاقد�ة لألصول المال�ة. وتق�ِّ

 المستهل�ة.  بالتكلفة
 

 الخصوم المال�ة
 

ي البدا�ة 
د ال��بو خصومها المال�ة �ف ، �كون الق�اس التا�ي للخصوم المال�ة بالتكلفة المستهل�ة. تق�ِّ  بالق�مة العادلة. و�عد الق�د األو�ي

 
 األدوات المال�ة المشتقة

 
د هذە األدوات المال�ة   بالق�مة�ستخدم ال��بو أدوات مال�ة مشتقة مثل العقود اآلجلة للعمالت بهدف التحوط من مخاطر العمالت األجنب�ة. وتق�َّ

�
العادلة  مبدئ�ا

 بالق�مة العادلة. 
�
م ف�ه عقد المشتقات وُ�عاد ق�اسها الحقا ي التار�ــــخ الذي ُي�ب

 �ف
 

ف   استحقاقات الموظفني
 

ا�مة الط��لة األ  ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة، ومنح العودة إ� الوطن والسفر، واإلجازات السن��ة الم�ت د الخصوم المتعلقة بالتأمني  لما �حددە تحدَّ
�
جل وفقا

ف ال �ي الخب د المكاسب والخسائر األ�توار�ة للتأمني ص�ي بعد األ�تواري المستقل ع� أساس سنوي و�تطبيق منهج�ة تقي�م وحدة االعتمادات المتوقعة. وتق�َّ
ة األجل و� ا�مة القص�ي د الخصوم بالنسبة إ� ق�مة اإلجازات السن��ة الم�ت ي األصول. و�ضافة إ� ذلك، تحدَّ

ي صا�ف
جازات ز�ارة الوطن غ�ي المأخوذة انتهاء الخدمة �ف

ي تار�ــــخ التق��ر الما�ي 
ي وساعات العمل اإلضاف�ة المستحقة غ�ي المسددة ومستحقات انتهاء الخدمة ومكافآت األداء ومنح التعل�م المستحقة �ف

دَرج �ف
ُ
ي لم ت  والئت

 المتداولة.  بند النفقات
 

ك للمعاشات  ي الصندوق المش�ت
ي األمم المتحدة (الصندوق) الذي أ�شأته الجمع�ة العامة لألمم المتحدة لتوف�ي وال��بو منظمة عضو �شارك �ف

التقاعد�ة لموظ�ف
ف وال س�ما تلك المتعلقة بالتقاعد والوفاة واإلعاقة. والصندوق عبارة عن خطة منافع محددة �مولها أر�اب عمل متعددون. وتنص المادة  استحقاقات الموظفني

ي النظام (ب) من الالئحة التنف�ذ�ة ل3
ي الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة دول�ة أو حكوم�ة دول�ة أخرى �شارك �ف

لصندوق ع� فتح باب العض��ة �ف
ك للرواتب والبدالت وظروف الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.   المش�ت

 
ف  ض الصندوق المنظمات المشار�كة لمخاطر أ�توار�ة ترتبط بالموظفني ي الصندوق، فيؤدي ذلك إ� غ�اب  و�عرِّ

ف للمنظمات األخرى المشار�كة �ف ف والسابقني الحاليني
ي الصندوق. و�تعذر ع� ال��بو والصندوق

امات وأصول الخطة والتكال�ف ل�ٍل من المنظمات المشار�كة �ف ف ي أساس متسق وموثوق به لتخص�ص االل�ت
، شأنهما �ف

ي الصندوق
نة ذلك شأن سائر المنظمات المشار�كة �ف ام االستحقاقات المحدد وأصول الخطة والتكال�ف المق�ت ف  تحد�د حصة ال��بو التناسب�ة من ال�ت

�
، حال�ا

وفق مع�ار بالخطة ع� نحو يتسم بقدر كاٍف من الموثوق�ة لألغراض المحاسب�ة. ولذلك فقد تعاملت ال��بو مع هذە الخطة ع� أنها خطة إسهام موضوعة 
. "استحقاقات المو  39إيبساس  ي ب�ان األداء الما�ي

ة المال�ة بوصفها م�وفات �ف ي الصندوق خالل الف�ت
د مساهمات ال��بو �ف ". وتق�َّ ف  ظفني

 
 اإل�جارات

 
ف المؤجرة أو الق�مة الحال� ي األصول والخصوم من ب�ان الوضع الما�ي بالق�مة العادلة األديف للعني

َ
ي بايب

د اإل�جارات التم��ل�ة �ف اإل�جار المسدد ة للحد األديف من تق�َّ
ة اإل�جار من أجل حساب معدل دوري ثابت من الفائدة ع�  ي الفائض أو العجز ع� مدى ف�ت

درج تكلفة التم��ل �ف
ُ
ة اإل�جار. وت ي من عند بدء ف�ت

الرص�د المتب�ت
 . ي باب األصول ع� مدى عمرە النف�ي

د �ف  الخصوم. و�تم إهالك المبلغ المق�َّ
 

د مدفوعات اإل�جار الت ة اإل�جار. وتق�َّ ي باب الم�وفات ع� أساس خ�ي ثابت ع� مدى ف�ت
 شغ��ي �ف
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 المخصصات
 

ام مئت أمك ف ي إخراج موارد من أجل �س��ة االل�ت
ي أو إسنادي ناتج عن حدث سابق قد �قت�ف

ام قانويف ف د المخصصات عندما �كون لل��بو ال�ت ن التوصل إ� تقدير تق�َّ
ام.  ف  موثوق لمبلغ ذلك االل�ت

 
ي األصول

 صا�ف
 

وعات الخ ا�مة، واحت�ا�ي الم�ث ي أصول المنظمة رص�د أموالها االحت�اط�ة الذي �شمل أموالها االحت�اط�ة (الفوائض الم�ت
اصة، وفائض �ساوي مجم�ع صا�ف

ي بند ص
ة �ف  المكاسب والخسائر األ�توار�ة مبا�ث

�
د المنظمة أ�ضا ي األصول. وتدير المنظمة احت�ا�ي إعادة التقي�م) وصناديق رؤوس األموال العاملة. وتق�ِّ

ا�ف
 لس�استها الخاصة باالحت�اط�ات. 

�
 مستوى أموالها االحت�اط�ة وفقا

 
ات السابقة بعد تطبيق ي العام المشمول بالتق��ر الما�ي والف�ت

ا�مة للعمل�ات �ف ا�مة النت�جة الصاف�ة الم�ت ر�ي  و�ساوي فوائض المنظمة الم�ت
ُ
معاي�ي إيبساس. وت

وعات غ�ي متكررة من أجل تحقيق تحسينات رأسمال�ة ومواجهة أي ظروف س�اسة ال��بو الخاصة  ي م�ث
باالحت�اط�ات مبادئ استخدام األموال االحت�اط�ة �ف

وعات المموَّ  وعات الخاصة ع� االعتمادات المخصصة للم�ث  الموافقة ع� ذلك االستخدام. و�شتمل احت�ا�ي الم�ث
َ
د آل�ة حدِّ

ُ
لة من األموال استثنائ�ة، وت

ي تمتل�ها اال  ا�م�ة إلعادة تقي�م األرض الئت ا�مة. و�تضمن فائض احت�ا�ي إعادة التقي�م النتائج ال�ت  منها النفقات الم�ت
�
ي ُشّ�د عليها  حت�اط�ة، مطروحا المنظمة والئت

ي حالة وجود 
نشأ صناديق رؤوس األموال العاملة لغرض تقد�م مبالغ مسبقة لتم��ل االعتمادات �ف

ُ
ي السيولة، ولألغراض األخرى المبئف الجد�د. وت

عجز مؤقت �ف
ي عهدة ال��بو لصالح 

حَفظ �ف
ُ
ل صناديق رؤوس األموال العاملة من المساهمات، وت موَّ

ُ
ي تقررها جمع�ات الدول األعضاء واالتحادات. وت الدول األعضاء الئت

ي 
 االتحادات.  �ف
 

 إعداد تقار�ر القطاعات
 

ي �شكل ال��بو إعداد تقا ي أقرتها جمع�ة تتو� االتحادات الئت  لمنهج�ة التخص�ص الئت
�
ف االتحادات وفقا م إيرادات المنظمة ونفقاتها ف�ما بني قسَّ

ُ
ر�ر القطاعات. وت

ان�ة للثنائ�ة  ف نامج والم�ي  2020/21ال��بو (المرفق الثالث من وث�قة ال�ب
�
م هذە المنهج�ة اإليرادات والنفقات ع� كل برنامج ثم ع� كل اتحاد استنادا قسِّ

ُ
إ�  ). وت

ة لالتحادات إما كل�ة و�ما ع� أس ص النفقات المبا�ث خصَّ
ُ
ف وقدرة كل اتحاد ع� السداد. وت ة وعدد الموظفني ف اإليرادات والنفقات المبا�ث اس تقديرات المسؤولني

ص الم�وفات  خصَّ
ُ
. وت ف ة لالتحادات ع� أساس حصتها من العاملني ص النفقات اإلدار�ة المبا�ث خصَّ

ُ
نامج. وت ة لالتحادات والم�وفات عن ال�ب غ�ي المبا�ث

ة لالتحادات ع� أساس مبدأ "القدرة ع� السداد". و�ذا كان مستوى االحت�ا�ي لدى االتحاد أع� من مستوى االحت�ا �ي المستهدف، ُ�عت�ب اإلدار�ة غ�ي المبا�ث
ف  ة. و�ساوي "القدرة ع� السداد" الفرق بني  ع� دعم أ�شطة غ�ي مبا�ث

�
ة ونفقاته اإلدار�ة  االتحاد قادرا اإليرادات المتوقعة لالتحاد خالل الثنائ�ة ونفقاته المبا�ث

عّد ت
ُ
ة. وت ي مدى تجاوز إيرادات االتحاد لنفقاته المبا�ث

ة. وُ�حَسب مدى إمكان�ة تقد�م كل اتحاد لهذا الدعم من خالل النظر �ف ي المبا�ث نامج الئت كال�ف دعم ال�ب
 إ� �سبة مئ��ة  تتكبدها االتحادات لدعم الحسابات

�
نامج استنادا ل الحسابات الخاصة تكال�ف دعم ال�ب ف القطاعات. وتموِّ كة بني الخاصة التكال�ف الوح�دة المش�ت

وزَّع أصول ال��بو وخصومها ع� القطاعات الفرد�ة أل
ُ
م مع الجهة المانحة. وال ت ي االتفاق الم�ب

ة المحددة �ف تحتفظ ن المنظمة ككل من إجما�ي النفقات المبا�ث
د بحسب كل  ي أصول المنظمة، بما فيها األموال االحت�اط�ة وصناديق رؤوس األموال العاملة، تق�َّ

ي صا�ف
 قطاع. بمل�يتها، إال أن حصة كل اتحاد �ف

 
 استخدام التقديرات

 
ي  اضات الئت ورة ع� عدد من المبالغ المال�ة القائمة ع� التقديرات واالف�ت تضعها اإلدارة. و�شمل التقديرات ما ��ي ع� سب�ل المثال تحتوي الب�انات المال�ة بال�ف

ا�مة الط��لة األجل (ال ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة، وِمَنح العودة إ� الوطن والسفر، واإلجازات السن��ة الم�ت ي �حسب ق�متها خب�ي ال الح�: خصوم التأمني ئت
، ومخصصا ف ها من خصوم استحقاقات الموظفني ا�مة، أ�تواري مستقل)، وغ�ي ، والمخاطر المال�ة المتصلة بالحسابات المدينة، والتكال�ف الم�ت ي

ت التقا�ف
ي تصبح ة الئت ي التقديرات خالل الف�ت

ات �ف د التغ�ي  معروفة فيها.  ودرجة انخفاض ق�مة األصول الثابتة. وقد تختلف النتائج الفعل�ة عن التقديرات. وتق�َّ
 

ة نظر  ف فرنك س���ي. وقد تقع بعض الفروق التق��ب�ة الصغ�ي
�
 إ� تق��ب كل األرصدة إ� أقرب أل

�
 ا

 
 

 : النقد وما �عادله3المالحظة 
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
 31  41 السيولة النقد�ة

 68,932  47,718 الودائع لدى المصارف

 37,920  66,404 أشهر 3الودائع ذات أجل أقل من 

 26,022  17,756 الحسابات ب�خطار سابق

 132,905  131,919 مجم�ع النقد التشغ��ي واألسا�ي 

     
 10,635  15,588 الودائع لدى المصارف

ي  ات��ب  10,635  15,588 مجم�ع النقد االس�ت

     
 143,540  147,507 مجم�ع النقد وما �عادله
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 : االستثمارات4المالحظة 
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
) 3الودائع ذات أجل أ��� من   116,000  66,288 أشهر (النقد التشغ��ي

 116  3,175 األدوات المال�ة المشتقة

 116,116  69,463 االستثمارات المتداولة

     
)محفظة االستثمارات المتوسطة األجل (النقد   471,738  675,881 األسا�ي

( ي ات��ب  200,606  221,616 محفظة االستثمارات الط��لة األجل (النقد االس�ت

 672,344  897,497 االستثمارات غ�ي المتداولة

     
 788,460  966,960 مجم�ع االستثمارات

 
ي شهدتها ق�مة استثمارات النقد التشغ��ي والنقد األسا�ي والنقد األدوات المال�ة المشتقة �ي عقود آجلة ل�ف العمالت األجنب�ة. وكانت  ات الئت التغي�ي

ي 
ي خالل السنة المنته�ة �ف ات��ب :   2021د�سم�ب  31االس�ت  كما ��ي

 

  
استثمارات النقد  استثمارات النقد األسا�ي  استثمارات النقد التشغ��ي 

ي  ات��ب  االس�ت

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
ي الق�مة 

 200,606 471,738 116,000 2021يناير  1العادلة لالستثمارات �ن

 14,615 192,374 - االستثمارات اإلضاف�ة الموظفة
 1,232 2,314 - األر�اح ع� االستثمارات الموظفة

 4,030- - 49,712- المشط��ات من االستثمارات

 1,383 2,621 - مكاسب/(خسائر) سعر ال�ف المرتبطة باالستثمارات
 7,810 6,834 - ز�ادة/(انخفاض) الق�مة العادلة

ي 
 221,616 675,881 66,288 2021د�سم�ب  31الق�مة العادلة لالستثمارات �ن

 
  



 2021التق��ر الما�ي السنوي والب�انات المال�ة السن��ة لل��بو لعام 
 

32 
 

 : الذمم المدينة5المالحظة 
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
ا�ات المقررة  1,547  1,439 االش�ت

 -  2 المساهمات الطوع�ة

ا�ات المستحقة  1,547  1,441 االش�ت

    
اءات  53,102  62,283 الحسابات المدينة لنظام معاهدة ال�ب

 201  130 الحسابات المدينة لنظام مدر�د
 7,735  9,752 الذمم المدينة األخرى

 والمبالغ المدفوعة قبل استحقاقها
�
 5,754  5,738 المبالغ المدفوعة مقدما

ي المنظمات الدول�ة
 -  8,113 القرض لمؤسسة مبايف

 66,792  86,016 الذمم المدينة من المعامالت التبادل�ة

    
 68,339  87,457 مجم�ع الحسابات المدينة

 
ا�ات المستحقة لعام  ع�د حساب االش�ت

�
ا�ات المقررة. ألف فرنك س���ي من بند متأخرات صناديق رؤوس  40لتح��ل  2020ملحوظة: أ  األموال العاملة إ� بند االش�ت

 
دة، والحسابات المدينة دة، ونفقات األو�وف المس�ت ائب الس����ة المس�ت دة، وال�ف ائب األم��ك�ة المس�ت للبطاقات  �شمل الذمم المدينة األخرى ال�ف

 والمبالغ
�
ف والمخصصة  االئتمان�ة، والحسابات المدينة األخرى. و�شمل المبالغ المدفوعة مقدما  للموظفني

�
المدفوعة قبل استحقاقها المبالَغ المدفوعة مقدما

، وغ�ي ذلك من النفقات المدفوعة قبل استحقاقها.  ي
نامج األمم المتحدة اإلنمايئ  ل�ب

�
 لمنحة التعل�م، واألموال المدفوعة مقدما

 
ي المنظمات الدول�ة (

م إ� مؤسسة مبايف د القرض المقدَّ ي يناير FIPOIومن المقرر أن ُ�سدَّ
ي شارع  2022) لل��بو �ف

بعد إنهاء استئجار ال��بو للمبئف ال�ائن �ف
ي س���ا (انظر المالحظة  مور�ون دي

مة قدرها  - 21بجن�ف �ف ). فكانت ال��بو قد سددت دفعة مقدَّ ي تطرأ بعد تار�ــــخ تقد�م التق��ر الما�ي  11.0األحداث الئت
ي عام مليون فرنك س���ي لتشي�د المبئف بموجب ات

م �ف ي عام FCIGمع مؤسسة مركز جن�ف الدو�ي ( 1991فاق م�ب
دمجت مؤسسة مركز 2016). و�ف

�
، أ

ي المنظمات الدول�ة (FCIGجن�ف الدو�ي (
ي مؤسسة مبايف

 الستئجار المبئف من مؤسسة مركز جن�ف FIPOI) بموجب القانون �ف
�
 اتفاقا

�
). وأبرمت ال��بو أ�ضا

ي  ي عام  أصبحت بعد ذلك مؤسسة الدو�ي (الئت
ث ووقعته ال��بو �ف ي المنظمات الدول�ة). و�شمل اتفاق االستئجار، الذي ُحدِّ

، رسم استهالك سنوي 2019مبايف
م 188,679قدرە  ي المنظمات الدول�ة. و�موجب عقد اإل�جار �كون رص�د الدفعة المقدَّ

مة المسددة إ� مؤسسة مبايف  مقابل الدفعة المقدَّ
�
 س����ا

�
ة البالغ فرنكا

ي المنظمات الدول�ة بمبلغ  11.0
. وتحتفظ مؤسسة مبايف  لل��بو بعد إنهاء العقد و�خالء المبئف

�
مليون فرنك  1.0مليون فرنك س���ي بعد االستهالك مستحقا

ي البالغ  س���ي من الدفعة
م�م المبئف إ� حالته األصل�ة. ونت�جة لذلك، فإن المبلغ المتب�ت مة المسددة ل�ت ك س���ي مستحق لل��بو مليون فرن 8.1المقدَّ

 من 
�
 . 2021 د�سم�ب  31اعتبارا
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 : األصول غ�ي الماد�ة6المالحظة 
 

حقوق استغالل    2021عمل�ات عام 
ي 

 األرا�ن
امج المقتناة من  ال�ب

 الخارج
مج�ات المطورة  ال�ب

 
�
 داخل�ا

األصول غ�ي الماد�ة 
 المجم�ع ق�د التط��ر

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

       
       2021يناير  1

�ة اإلجمال�ة  39,973 - 4,950 733 34,290  الق�مة الدف�ت

ا�م  15,945- - 4,295- 733- 10,917-  االستهالك الم�ت

�ة الصاف�ة  24,028 - 655 - 23,373  الق�مة الدف�ت

       
       2021عمل�ات عام 
 1,117 1,078 - 39 -  اإلضافات

 - - - - -  التح��الت

 531- - 531- - -  المشط��ات

 131 - 131 - -  استهالك المشط��ات

 620- - 180- - 440-  االستهالك

 97 1,078 580- 39 440-  2021مجم�ع عمل�ات عام 

       
       2021د�سم�ب  31

�ة اإلجمال�ة  40,559 1,078 4,419 772 34,290  الق�مة الدف�ت

ا�م  16,434- - 4,344- 733- 11,357-  االستهالك الم�ت

�ة الصاف�ة  24,125 1,078 75 39 22,933  الق�مة الدف�ت
 

حقوق استغالل    2020عمل�ات عام 
ي 

 األرا�ن
امج المقتناة من  ال�ب

 الخارج
مج�ات المطورة  ال�ب

 
�
 داخل�ا

األصول غ�ي الماد�ة 
 المجم�ع ق�د التط��ر

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

       
       2020 يناير  1

�ة اإلجمال�ة  39,730 261 4,419 760 34,290  الق�مة الدف�ت

ا�م  15,269- - 4,089- 703- 10,477-  االستهالك الم�ت

�ة الصاف�ة  24,461 261 330 57 23,813  الق�مة الدف�ت

       
       2020عمل�ات عام 
 270 - 270 - -  اإلضافات

 - 261- 261 - -  التح��الت

 27- - - 27- -  المشط��ات

 27 - - 27 -  استهالك المشط��ات

 703- - 206- 57- 440-  االستهالك

 433- 261- 325 57- 440-  2020مجم�ع عمل�ات عام 

       
       2020د�سم�ب  31

�ة اإلجمال�ة  39,973 - 4,950 733 34,290  الق�مة الدف�ت

ا�م  15,945- - 4,295- 733- 10,917-  االستهالك الم�ت

�ة الصاف�ة  24,028 - 655 - 23,373  الق�مة الدف�ت
 

ي منطقة  4008حصلت ال��بو ع� حقوق استغالل قطعة األرض رقم 
ي سا�ون�ه�ف ي عام WMOبمدن�ة جن�ف من المنظمة العالم�ة لألرصاد الج��ة ( بيئت

) �ف
اء، كانت المدة المتبق�ة لحقوق استغالل األرض األصل�ة . وكانت تلك المنظمة قد حصلت عليها من جمهور�ة وكانتون 1996 ي تار�ــــخ ال�ث

  78جن�ف. و�ف
�
عاما

ي عام 
د عليها مبئف أر�اد  2073ستنت�ي �ف ي ُش�ِّ ما لم �جدد ال�انتون تلك المدة. وقد منحت جمهور�ة وكانتون جن�ف لل��بو حقوق استغالل قطعة األرض الئت

ي الب�انات المال�ة ألن المنظمة ال تمتلك حق الت�ف بوكش ومبئف جورج بودنهاوزن. و�ذ ُمنح
د أي مبالغ �ف ق�َّ

ُ
ت حقوق االستغالل للمنظمة دون أي تكلفة فلم ت

ي تلك
  الحقوق.  �ف
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 : الممتل�ات والمنشآت والمعدات7المالحظة 
 

ي    2021عمل�ات عام 
ي  المباين

 المجم�ع المعدات األرا�ن

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

      
      2021يناير  1

�ة اإلجمال�ة  443,355 6,688 33,922 402,745  الق�مة الدف�ت

ا�م  84,864- 4,710- - 80,154-  االهتالك الم�ت

�ة الصاف�ة  358,491 1,978 33,922 322,591  الق�مة الدف�ت

      
      2021عمل�ات عام 
 1,748 213 - 1,535  اإلضافات

 - - - -  إعادة التقي�م

 204- 204- - -  المشط��ات

 204 204 - -  اهتالك المشط��ات

 8,984- 467- - 8,517-  االهتالك

 7,236- 254- - 6,982-  2021مجم�ع عمل�ات عام 

      
      2021د�سم�ب  31

�ة اإلجمال�ة  444,899 6,697 33,922 404,280  الق�مة الدف�ت

ا�م  93,644- 4,973- - 88,671-  االهتالك الم�ت

�ة الصاف�ة  351,255 1,724 33,922 315,609  الق�مة الدف�ت
 

ي    2020عمل�ات عام 
ي  المباين

 المجم�ع المعدات األرا�ن

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

      
      2020يناير  1

�ة اإلجمال�ة  441,143 7,776 32,086 401,281  الق�مة الدف�ت

ا�م  77,604- 5,889- - 71,715-  االهتالك الم�ت

�ة الصاف�ة  363,539 1,887 32,086 329,566  الق�مة الدف�ت

      
      2020عمل�ات عام 
 2,722 905 - 1,817  اإلضافات

 1,836 - 1,836 -  إعادة التقي�م

 2,346- 1,993- - 353-  المشط��ات

 1,810 1,646 - 164  اهتالك المشط��ات

 9,070- 467- - 8,603-  االهتالك

 5,048- 91 1,836 6,975-  2020مجم�ع عمل�ات عام 

      
      2020د�سم�ب  31

�ة اإلجمال�ة  443,355 6,688 33,922 402,745  الق�مة الدف�ت

ا�م  84,864- 4,710- - 80,154-  االهتالك الم�ت

�ة الصاف�ة  358,491 1,978 33,922 322,591  الق�مة الدف�ت
 

�ة   بال�امل ال تزال ق�د االستعمال و�بلغ إجما�ي ق�متها الدف�ت
ً
ي  3.5تمتلك ال��بو معدات ُمستهل�ة مليون فرنك س���ي. وحصلت المنظمة أوً� ع� األرض الئت

د عليها المبئف الجد�د بتكلفة قدرها  ي عام  13.6ُش�ِّ
 مستقً� �ع�د تقي�مها 1998مليون فرنك س���ي �ف

�
ا بق�متها العادلة ع� أساس معاي�ي التقي�م  ، غ�ي أن خب�ي

ي نت�جة عمل�ات إعادة التقي�م الدور�ة وق�مته 
ي  20.4الدول�ة. وُ�دَرج صا�ف

 من صا�ف
�
ي بند فائض احت�ا�ي إعادة التقي�م الذي �شكل جزءا

مليون فرنك س���ي �ف
ي 

دِّ 2020د�سم�ب  31أصول ال��بو. وأجرى خب�ي مستقل أحدث تقي�م لألرض �ف
ُ
رت الق�مة السوق�ة برسملة تدفق اإليرادات المستقب�ي المحتمل من العقار . وق

ي السوق، مع مراعاة جودة األما�ن والم
وقع. وُحدد العائد ع� أساس عائد استثماري مناسب. واستندت اإليرادات المحتملة إ� اإل�جارات القابلة للمقارنة �ف

ضة  إ� جودة اإليرادات ومدتها المف�ت
�
ي الق�مة اإل�جار�ة، وقورن مع األدلة القائمة ع� المب�عات القابلة للمقارنة. و�النسبة  استنادا

المتصورة وال��ادة المتوقعة �ف
ي ذلك إ�جارات مكاتب جن�ف، لضمان أال يؤدي تحد�ث تقي�م عام 2021لعام 

جري استعراض لب�انات السوق المتاحة، بما �ف
�
ي  2020، أ

إ� تغي�ي جوهري �ف
 عادلة لألرض. الق�مة ال
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عرف باألعمال الفن�ة 
ُ
ع  -وتمتلك ال��بو أصوً� تراث�ة ت و�ي عبارة عن قطع فن�ة قام ممثلون أو مسؤولون من دول أعضاء أو هيئات عامة أو خاصة أو أفراد بالت�ب

 زخر 
�
ي تحتفظ بها ال��بو لوحات ومنحوتات وقطعا ي بها لل��بو أو إعارتها لها. و�شمل األعمال الفن�ة الئت

 أخرى. و�ف
�
، 2021د�سم�ب  31ف�ة ووثائق تار�خ�ة وقطعا

 لمع�ار  685كانت المنظمة تحتفظ بما مجموعه 
�
ي ب�ان الوضع الما�ي وفقا

. وقد اختارت ال��بو عدم ق�د األعمال الفن�ة ع� أنها أصول �ف
�
فة عمً� فن�ا قطعة مصنَّ

ف القطع البالغ عددها 17إيبساس  صنَّ
ُ
 : قطعة كما ��ي  685. وت

 
 2020 2021 عدد األعمال الفن�ة

 171 188 األعمال الفن�ة المؤطرة
 80 103 القطع الزخرف�ة

 78 76 المنحوتات
 28 49 القطع التذكار�ة األخرى

 38 38 األثاث
 33 34 المفروشات/السجاد

 21 23 األعمال الفن�ة البدائ�ة
ام�ك/الخزف  20 22 الس�ي

 18 20 الفض�ات
 105 132 األخرى األعمال الفن�ة

      

 592 685 المجم�ع
 
 لس�اسة ال��بو �شأن إدارة الممتل�ات ودل�ل إدارة الممتل�ات المتصل بها، وضعت المنظمة عمل�ات و�جراءات إلدارة األعمال الفن�ةو 

�
ي  طبقا

�شمل البت النهايئ
ي 

حفظ األعمال الفن�ة �ف
ُ
. وت

�
عّد عمً� فن�ا

ُ
ة ف�ما إذا كانت أي قطعة ت حفظ أغلب األعمال الفن�ة الصغ�ي

ُ
ي أما�ن عرضها. وت

ذ قرار �ف مخزن خاضع للرقابة حئت ُيتخَّ
ي خزانات مغلقة. 

ار المحتملة للم�اە. وفضً� عن ذلك، �ستف�د األعمال الفن�ة الموضوعة  والهشة �ف ف المخازن ل��ادة الحما�ة من الغبار واأل�ف  تحسني
�
و�جري حال�ا

ي 
ي الردهات والمكاتب و�ف

ي وحدة إدارة األصول من نظام ال��بو �ف
ل كل األعمال الفن�ة �ف ي ال��بو من التداب�ي األمن�ة القائمة. وُ�سجَّ

ي مبايف
 طوابق المكاتب �ف

م إ� الجهات المانحة، بناًء ع� طلبها، قدَّ
ُ
ي عمل�ة الجرد السنوي للقوائم الماد�ة للمنظمة. وت

دَرج �ف
ُ
ت رسم�ة بأن ال��بو تأ��دا للتخط�ط للموارد المؤسس�ة وت

 فن�ة.  تحتفظ بأعمال
 
 

 : األصول األخرى غ�ي المتداولة8المالحظة 
 

  2020د�سم�ب  31    2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
ي المنظمات الدول�ة

 7,995  - القرض لمؤسسة مبايف
 7,995  - مجم�ع األصول األخرى غ�ي المتداولة

 
ي 

ي يناير 2021 د�سم�ب  31�ف
ي المنظمات الدول�ة القرض المستحق عليها إ� ال��بو �ف

د مؤسسة مبايف ، فأع�د تصن�فه أصً� متداوً� 2022، كان من المقرر أن �سدِّ
ي ذلك التار�ــــخ (انظر المالحظة 

).  - 21الذمم المدينة، والمالحظة  - 5�ف ي تطرأ بعد تار�ــــخ تقد�م التق��ر الما�ي  األحداث الئت
 
 

 : الذمم الدائنة والمستحقات9المالحظة 
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
 15,060  18,383 الحسابات الدائنة -الدائنون التجار�ون 

�ة  42  656 الخصوم المؤقتة الن��
 429  507 الدائنون التجار�ون اآلخرون 

 15,531  19,546 والمستحقاتمجم�ع الذمم الدائنة 
 

ي ذلك إعادة تقي�م الفوات�ي المستحقة بعمال 
د بعد بما �ف ي لم ُ�سدَّ  ت غ�ي الفرنك الس���ي. �شمل الذمم الدائنة والمستحقات الفوات�ي الواردة من الموردين والئت
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ف 10المالحظة   : استحقاقات الموظفني
 

 2020د�سم�ب  31    2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
ا�مة (الوظائف الثابتة)  2,034  1,594 اإلجازات الم�ت

ا�مة (الموظفون المؤقتون)  498  417 اإلجازات الم�ت
 306  380 استحقاقات إنهاء الخدمة

 312  315 صندوق المعاشات التقاعد�ة المغلق
 2,496  2,515 منح العودة إ� الوطن والسفر

 1,470  1,544 ز�ارة الوطنإجازة 
 66  31 الساعات اإلضاف�ة ومستحقاتها

 1,869  2,080 منحة التعل�م
 443  427 مكافآت األداء

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة  4,911  6,706 التأمني
ن المتداولة  14,405  16,009 مجم�ع خصوم استحقاقات الموظفني

     
 2,849  2,332 صندوق المعاشات التقاعد�ة المغلق
ا�مة (الوظائف الثابتة)  18,711  18,698 اإلجازات الم�ت

 11,532  11,738 منح العودة إ� الوطن والسفر
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة  447,844  567,017 التأمني

ن غ�ي المتداولة  480,936  599,785 مجم�ع خصوم استحقاقات الموظفني

     
ن مجم�ع خصوم استحقاقات   495,341  615,794 الموظفني

 
ا�مة (الو  ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة، ومنح العودة إ� الوطن والسفر، واإلجازات الم�ت ف الط��لة األجل التأمني  ظائف الثابتة): �شمل استحقاقات الموظفني

 
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة:  ف للتقاعد (وأزواجهم وأبنائهم  التأمني ف المحالني ي �حق للموظفني

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة �ف  عنهم) التمتع بالتأمني
ف والُمَتَو�فّ المعالني

ي ال��بو والئحته، تتحمل المنظمة 
ي الجما�ي بعد انتهاء الخدمة. و�مقت�ف نظام موظ�ف ف الطئب ي خطة التأمني

اك �ف ي االش�ت
ي المئة من  65حالة استمرارهم �ف

�ف
 من 

�
ي الشهري. واعتبارا ف الطئب ف الص�ي الشهري 2022ير ينا 1أقساط التأمني  للبالغ 625.80، يبلغ قسط التأمني

�
 س����ا

�
 للطفل.  278.00و فرنكا

�
 س����ا

�
 فرنكا

 
 حال  منح العودة إ� الوطن والسفر: 

�
ف دول�ا ف المعينني  �سداد مستحقات مثل منحة العودة إ� الوطن والسفر واإلعادة لبعض الموظفني

�
مة تعاقد�ا ف المنظمة مل�ت

 خدمتهم. انتهاء 
 

ا�مة (الوظائف الثابتة):  ف ذوي العقود  اإلجازات الم�ت ف الط��لة األجل بالنسبة للموظفني ا�مة ع� أنها من استحقاقات الموظفني ف اإلجازات السن��ة الم�ت تصنَّ
ف تجميع حئت  ف الثابتني ي أي سنة و  15الدائمة أو المستمرة أو المحددة المدة. و�جوز للموظفني

ا�م مدته يوم إجازة سن��ة �ف .  60احدة، و�جما�ي رص�د م�ت
�
يوما

 إ� جائحة كوف�د
�
خذت تداب�ي استثنائ�ة أجازت مرا�مة حئت 19-ونظرا

ُّ
ي عام  20، ات

 من اإلجازة السن��ة �ف
�
 إ�  80، وترح�ل رص�د ترا��ي قدرە 2020يوما

�
يوما

ي 2021عام 
لغ�ت تلك التداب�ي للسنة المنته�ة �ف

�
ف الذين را�موا إجازات سن��ة أن يتقاضوا . وعن2021د�سم�ب  31. وأ ف الثابتني د انتهاء الخدمة، �مكن للموظفني

ا�مة، بحد أق�  ة اإلجازة السن��ة الم�ت  �عادل راتبهم عن ف�ت
�
.  60أجرا

�
 يوما
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ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة، ومنح  ف المتعلقة بالتأمني العودة إ� الوطن والسفر، واإلجازات و�تو� خب�ي أ�تواري مستقل حساب خصوم استحقاقات الموظفني
ي المبالغ المحس��ة للخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظ

 �ف
�
 جوه��ا

�
ا اضات األ�توار�ة تأث�ي ا�مة (الوظائف الثابتة). وتؤثر االف�ت ي الم�ت . و�رد وصف للعوامل الئت ف فني

ي قسم "
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة �ف ي حجم الخصوم المتعلقة بالتأمني

مناقشة الب�انات المال�ة وتحل�لها" الذي �سبق هذە الب�انات المال�ة. وترد ف�ما ��ي تؤثر �ف
كا دت معدالت الخصم باستخدام منحن�ات عائد سندات ال�ث ي تحد�د هذە الخصوم. وُحدِّ

قة �ف اضات األ�توار�ة الرئ�س�ة المطبَّ ت من تفاص�ل االف�ت
 : AA التصن�ف

 
 2020د�سم�ب  31     2021د�سم�ب  31  

              
              

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة      التأمني
   

 
 %0.30    %0.50   معدل الخصم 

   عملة معدل الخصم
الفرنك الس���ي، 

واليورو، والدوالر 
ح)  األم���ي (مرجَّ

الفرنك الس���ي،    
واليورو، والدوالر 
ح)  األم���ي (مرجَّ

 %2.90    %2.50   الطب�ةمعدل توجه التكال�ف 
 التكلفة السن��ة للمطالبات الطب�ة

 العمر):  (بحسب
تكلفة المطالبات 

 الس���ي) (بالفرنك
نظام الفئات 

   العم��ة
تكلفة المطالبات 

 نظام الفئات العم��ة الس���ي) (بالفرنك

 %10.00 2,189   غ�ي متاح 5,088 50

 %10.00 3,525   غ�ي متاح 5,673 55

 %8.00 5,677   غ�ي متاح 6,639 60

 %4.00 8,342   غ�ي متاح 8,800 65

 %2.00 10,149   غ�ي متاح 10,387 70

 %1.00 11,205   غ�ي متاح 11,353 75

 %0.00 11,776   غ�ي متاح 15,319 80

 %0.00 11,776   غ�ي متاح 15,781 85

         
         منح العودة إ� الوطن والسفر

 %2.10    %2.60   معدل الخصم 
 الدوالر األم���ي     الدوالر األم���ي    عملة معدل الخصم

 %2.78    %2.70   معدل ز�ادة المرتبات

         
ا�مة (الوظائف الثابتة)          اإلجازات الم�ت

 %0.00    %0.20   معدل الخصم 
 الس���يالفرنك     الفرنك الس���ي   عملة معدل الخصم

  متكون من:      متكون من:  معدل ز�ادة المرتبات

 %1.00 التضخم   %0.90 التضخم 

 %0.50 اإلنتاج�ة   %0.50 اإلنتاج�ة 
 %6.07-%0.97 نظام الجدارة   %6.07-%0.97 نظام الجدارة 
 

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة  امات استحقاقات التأمني ف د الق�مة الحال�ة الل�ت حدَّ
ُ
باستخدام أسلوب حساب وحدات االستحقاق المتوقعة الذي �شمل خصم وت

لة ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة غ�ي ُمموَّ عّد خصوم المنظمة المتعلقة بالتأمني
ُ
 لمعاي�ي إيبساس، ت

�
لعدم االحتفاظ بأصول  التدفقات النقد�ة المستقبل�ة. ووفقا

خ
ُ
؛ ولذلك ال ت

�
ي ك�ان أو صندوق منفصل قانون�ا

. ول�ن تجدر اإلشارة إ� أن المنظمة قد الخطة �ف ي ب�ان الوضع الما�ي
دة �ف َصم أي أصول خطة من الخصوم الُمق�َّ

ف بعد انتهاء الخدمة. و�عرض الجدول الت ) من أجل التم��ل المستقب�ي لخصوم استحقاقات الموظفني ي ات��ب ا�ي تفاص�ل أ�شأت صناديق مستقلة (النقد االس�ت
ف الص�ي بعد  :  م�وفات التأمني ي ب�ان األداء الما�ي

دة �ف  انتهاء الخدمة المق�َّ
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
        

 1,559  1,351 تكلفة الفائدة

 26,559  36,154 تكلفة الخدمة الجار�ة
ي ب�ان األداء الما�ي 

دة �ن  28,118  37,505 الم�وفات الُمق�َّ
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ي ذلك أثر المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة: و�عرض 
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة، بما �ف ي استحقاقات التأمني

ات �ف  الجدول التا�ي تفاص�ل التغي�ي
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
        

ي بدا�ة السنة
ام االستحقاقات المحدد �ن ن  313,694  452,755 ال�ت

 1,559  1,351 تكلفة الفائدة
 26,559  36,154 تكلفة الخدمة الجار�ة

ا�ات المسددة  3,928-  4,017- االش�ت
ام:  ف      (المكاسب)/الخسائر األ�توار�ة لالل�ت

 بالتقديرات األ�توار�ة
ً
 2,400  4,430- المكاسب/(الخسائر) مقارنة

     
 9,234-  54,819- معدل توجه التكال�ف الطب�ة

 19,668  25,997- معدل الخصم
اضات األ�توار�ة ي االف�ت

ات �ف  10,434  80,816- (المكاسب)/الخسائر المتعلقة بالتغي�ي
     

 106,499  179,579 تكلفة المطالبات الطب�ة
اضات الد�موغراف�ة األخرى  4,462-  6,853- االف�ت

اضات  ي االف�ت
ات �ف  102,037  172,726 الد�موغراف�ة(المكاسب)/الخسائر المتعلقة بالتغي�ي

     
ي نها�ة السنة

د �ن ام االستحقاقات المحدد المق�َّ ن  452,755  573,723 ال�ت
 

ي عام 
ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة �ف ي خصوم التأمني

ي  2021وكما يتضح من الجدول السابق، فإن أهم تغ�ي �ف
ات �ف ُ�عزى إ� الخسائر األ�توار�ة الناجمة عن التغي�ي

اض تكلفة المطالبات الطب�ة. وف�ما �خص حساب خصوم عام  ً� لب�انات تكلفة المطالبات، وحسب 2021اف�ت ، أجرى الخب�ي األ�تواري المستقل تحل�ً� مفصَّ
ة ما بعد ا ي ف�ت

 بناًء ع� المطالبات الطب�ة الفعل�ة إلظهار تكلفة توف�ي االستحقاقات الطب�ة �ف
�
ثا  محدَّ

�
اضا ي االنتقال إ� ع� أساسها اف�ت لخدمة بط��قة أفضل. و�عئف

ف الص�ي بعد انتهاء الخدمة ار   أن حصة ال��بو من تكال�ف التأمني
�
لة للمطالبات الطب�ة أ�ضا ي المئة إ�  65تفعت من ط��قة الحساب القائمة ع� الب�انات المفصَّ

�ف
ا�ات المتق 73 اض أنه ع� الرغم من أن اش�ت ي المئة. و�تما�ث ذلك مع اف�ت

، فإنها �ساوي  35تزال ثابتة عند �سبة  اعدين ال�ف ي ف الطئب ي المئة من أقساط التأمني
�ف

 حصة أقل من التكال�ف الطب�ة الفعل�ة بعد انتهاء الخدمة. و�النسبة إ� حسبة عام 
�
اض تكلفة المطالبات الطب�ة ع� أساس أقساط 2020تناسب�ا ، ُحسب اف�ت

ي بتطبيق عامل تصن�ف بحسب ا ف الطئب اضات األ�توار�ة لعاَ�ي التأمني ات محددة ع� أي من االف�ت دخل أي تغي�ي
ُ
ي ذلك 2021و 2020لفئة العم��ة. ولم ت

، بما �ف
 لجائحة كوف�د

ً
ف  . 19-تلك المتعلقة بالمطالبات الطب�ة أو معدالت الوف�ات، نت�جة ي سددتها المنظمة للتأمني و�لغ مجم�ع المساهمات، أي حصة األقساط الئت

ي عام  4.0اء الخدمة، الص�ي بعد انته
ف فرنك س���ي �ف ي عام  3.9( 2021ماليني

ف 2020مليون فرنك س���ي �ف ي التأمني
). وتبلغ المساهمات المتوقعة �ف

ي عام  6.7الص�ي بعد انتهاء الخدمة، أي تكال�ف المطالبات الطب�ة، 
. وكانت المدة المتوسطة المرجحة للمستحقات المحددة 2022مليون فرنك س���ي �ف

ي  22
ف الص�ي بعد 2021د�سم�ب  31سنة �ف ة الناجمة عن خصوم التأمني . و�عرض الجدول التا�ي تفاص�ل الق�مة الحال�ة للمستحقات المحددة و�س��ات الخ�ب

 وما �سبقها من أعوام أر�عة.  2021انتهاء الخدمة لعام 
 

  2021 2020 2019 2018 2017 

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
ام االستحقاقات المحدد  ف  304,376 303,128 313,694 452,755 573,723 ال�ت

        
 بالتقديرات األ�توار�ة

ً
ي خصوم الخطة مقارنة

 17,122- 3,092- 37,983- 2,400 4,430- �س��ات المكاسب/(الخسائر) �ف

 
ف تحل�ل التأثر التا�ي ك�ف كانت االستحقاقات المحددة ستتأثر  ف و�بنيِّ اضات األ�توار�ة الجوه��ة، ومعدل الخصم، ومعدل ز�ادة أقساط التأمني ي االف�ت

ات �ف بالتغ�ي
ي التحل�ل معقولة بناًء ع� العمل�ات التار�خ�ة: 

ي النسبة المئ��ة المستخدمة �ف
ات �ف عّد التغي�ي

ُ
. وت  الص�ي

 
ي  0.25انخفاض بنسبة     

�ن
ي معدل الخصم

 المئة �ن
ق   ي المئة  0.25ز�ادة بنسبة    معدل الخصم المطبَّ

�ن
ي معدل الخصم

 �ن
    0.25%   0.50%   0.75% 
     (بآالف الفرنكات الس����ة)        

ام االستحقاقات المحدد  ف ي  ال�ت
 2021د�سم�ب  31�ف

 
606,464  573,723  543,298 

 فرق النسبة المئ��ة
 

5.7%    -5.3% 
 

ي  1انخفاض بنسبة     
ي المئة �ن

�ن
 التكال�ف الطب�ة معدل توجه

معدل توجه التكال�ف الطب�ة   
ق  المطبَّ

ي  1ز�ادة بنسبة   
ي المئة �ن

�ن
 معدل توجه التكال�ف الطب�ة

    1.50%   2.50%   3.50% 
     (بآالف الفرنكات الس����ة)        

ام االستحقاقات المحدد  ف ي  ال�ت
 2021د�سم�ب  31�ف

 
467,318  573,723  712,403 

 النسبة المئ��ةبفرق ال
 

-18.5%    24.2% 
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ي األمم المتحدة
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف  الصندوق المش�ت

 
 مرة واحدة ع� األقل كل ثالث سنوات بواسطة

�
 أ�توار�ا

�
خب�ي أ�تواري.  تنص لوائح الصندوق ع� أن ُ�جري مجلس إدارة صندوق المعاشات التقاعد�ة تقي�ما

ي مجلس 
ف باستخدام "أسلوب المجموعات ال�ل�ة المفتوحة". والغرض وقد جرت العادة �ف إدارة صندوق المعاشات التقاعد�ة ع� إجراء تقي�م أ�تواري كل سنتني

رة لصندوق المعاشات التقاعد�ة كاف�ة لتغط�ة خصوم الصندوق.   الرئ��ي من التقي�م األ�تواري هو التحقق من أن األصول الحال�ة والمقدَّ
 

امات  ف  بنسبة وتتألف ال�ت
�
ي المئة  7.9ال��بو المال�ة تجاە الصندوق من مساهمتها المقررة، و�المعدل الذي قررته الجمع�ة العامة لألمم المتحدة (وهو حال�ا

�ف
، ف  إ� جنب مع أي حصة من أي مدفوعات لتغط�ة العجز األ�تواري بمقت�ف المادة  15.8و للمشاركني

�
ي المئة للمنظمات األعضاء) جنبا

ئحة من ال  26�ف
بعد تحد�د وجود حاجة لسداد  26الصندوق. وال تكون مدفوعات العجز هذە واجبة األداء إال إذا قررت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة تطبيق نص المادة 

ي ذلك العجز بق
 من تار�ــــخ التقي�م. و�ساهم كل منظمة عضو �ف

�
�مة تتناسب مع إجما�ي مدفوعات العجز بناًء ع� تقي�م العجز األ�تواري للصندوق اعتبارا

ة السنوات الثالث السابقة لتار�ــــخ التقي�م.  ي سددتها كل منها خالل ف�ت ا�ات الئت  االش�ت
 

ي 
جري أحدث تقي�م أ�تواري للصندوق �ف

�
ي 2019د�سم�ب  31وأ

 إجراء التقي�م للسنة المنته�ة �ف
�
ي إعداد 2021د�سم�ب  31، و�تم حال�ا

. واستخدم الصندوق �ف
ة الممتدة من  2020لعام ب�اناته المال�ة   . 2020د�سم�ب  31إ�  2019د�سم�ب  31ترح�ل ب�انات المشاركة للف�ت

 
ي 

جري �ف
�
لة من األصول األ�توار�ة إ� الخصوم األ�توار�ة تبلغ  2019د�سم�ب  31ونتجت عن التقي�م األ�تواري الذي أ اض عدم  144.4�سبة مموَّ ي المئة مع اف�ت

�ف
ي المعا

لة إجراء أي �س��ات �ف ي المستقبل. وكانت النسبة المموَّ
ي المئة عندما يؤخذ بالنظام الحا�ي لتس��ات المعاشات التقاعد�ة.  107.1شات التقاعد�ة �ف

 �ف
 

ي 
 د�سم�ب  31 و�عد تقي�م ال�فا�ة األ�توار�ة للصندوق، خلص المستشار األ�تواري إ� عدم وجود أي متطلبات لسداد أي دفعات لتغط�ة العجز األ�تواري �ف

ي إطار خطة المعاشات  26بمقت�ف المادة  2019
ا�مة �ف من الئحة الصندوق، ح�ث تجاوزت الق�مة األ�توار�ة لألصول الق�مة األ�توار�ة ل�ل الخصوم الم�ت

ي تار�ــــخ التقي�م. 
ا�مة �ف  الق�مة األ�توار�ة ل�ل الخصوم الم�ت

�
 إ� ذلك، تجاوزت الق�مة السوق�ة لألصول أ�ضا

ً
ي تار�ــــخ إعداد هذا التق��ر، لم  التقاعد�ة. و�ضافة

و�ف
 . 26تقرر الجمع�ة العامة تطبيق نص المادة 

 
ي حال تطبيق المادة 

ي أن �ستند مدفوعات العجز المطل��ة من كل منظمة عضو  26و�ف
�سبب عجز أ�تواري، إما أثناء عمل الصندوق أو �سبب إنهاء عمله، ينب�ف

ي مجم�ع 
المساهمات المدفوعة إ� الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتار�ــــخ التقي�م. و�لغ مجم�ع إ� �سبة مساهمات تلك المنظمة العضو �ف

، ساهمت فيها ال��بو بنسبة  7,993.15) 2020و 2019و 2018المساهمات المدفوعة إ� الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة ( مليون دوالر أم���ي
ي ذلك المساهمات الم 1.67

ي المئة (بما �ف
ف ومن المنظمة). �ف مة من المشاركني  قدَّ

 
مليون فرنك  29.0مليون فرنك س���ي ( 28.9، بلغت مساهمات ال��بو المدفوعة إ� الصندوق (بما فيها مساهمات المنظمة فقط) 2021وخالل عام 

ي عام 
ي عام 2020س���ي �ف

 مليون فرنك س���ي.  29.2نحو  2022). وتبلغ المساهمات المتوقعة �ف
 

د إنهاء عض��ة الصندوق بقرار من الجمع�ة العامة لألمم المتحدة، بناًء ع� التوص�ة اإل�جاب�ة الصادرة عن مجلس صندوق المعاشات التقاعدو�جوز  �ة. وُ�سدَّ
ي 
ف �ف  ممن كانوا مشاركني

�
ي تار�ــــخ اإلنهاء إ� المنظمة العضو السابقة لمصلحة موظفيها ح�ا

ي ذلك حصة تناسب�ة من إجما�ي أصول الصندوق �ف
 الصندوق �ف

د مجلس إدارة صندوق المعاشات التقاعد�ة هذا المبلغ بناءً  ف المنظمة ومجلس إدارة الصندوق. و�حدِّ ت�ب متفق عل�ه بني  ل�ت
�
ع� تقي�م أ�تواري  التار�ــــخ، وفقا

ي ت��د ع� الخصوم.  ي تار�ــــخ اإلنهاء؛ وال يتضمن المبلغ أي جزء من األصول الئت
 ألصول الصندوق وخصومه �ف

 
ي هذا الشأن إ� مجلس إدارة صندوق ا

لمعاشات و�ضطلع مجلس مراج�ي حسابات األمم المتحدة بمراجعة سن��ة لحسابات الصندوق و�رفع تق��رە السنوي �ف
ي 

ويف :  التقاعد�ة والجمع�ة العامة لألمم المتحدة. و�ن�ث الصندوق تقار�ر فصل�ة عن استثماراته �مكن االطالع عليها ع�ب الموقع اإلل��ت  . www.unjspf.orgالتا�ي
 
 

 : التح��الت المستحقة الدفع11المالحظة 
 

  
 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
 60,759  64,575 رسوم اتحاد مدر�د
 26,443  32,708 ودائع اتحاد مدر�د

 792  847 اتحاد الهايتوز�ــــع رسوم 
 6,254  5,256 توز�ــــع رسوم اتحاَدي مدر�د والهاي

 1,083  1,730 ودائع مركز التحك�م والوساطة
اءات ي إطار معاهدة ال�ب

 1,880  1,782 إدارات البحث الدو�ي �ف
م الطلبات لصالح إدارات البحث 

�
رسوم البحث المستحقة ع� مكاتب �سل

 497 الدو�ي 
 

1,017 
 -  16 اتحاد لشبونةرسوم 

 98,228  107,411 مجم�ع التح��الت المستحقة الدفع
 
 

كة التفاق الهاي. و� ضافة إ� ذلك، يتو� تتو� المنظمة تحص�ل رسوم ن�ابة عن األطراف المتعاقدة بموجب اتفاق مدر�د و�روتوكوله والالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
اءات  ل المنظمة مكتب المنظمة الدو�ي لمعاهدة ال�ب . وفضً� عن ذلك، تحصِّ تحص�ل األموال من مود�ي الطلبات لتغط�ة تكلفة مدفوعات إدارات البحث الدو�ي

ج بواسطة مركز التحك�م والوساطة. وتحتفظ المنظمة بتلك األموا
�
ي تعال ي الحاالت الئت

ف �ف ًة إ� الوسطاء والمحكمني ل بصفة مؤقتة ر�ثما الرسوم المدفوعة مبا�ث
ل إ حوَّ

ُ
ي تديرها المنظمة. ت  لمختلف المعاهدات واالتفاقات الئت

�
ي وفقا

 � المستف�د النهايئ

http://www.unjspf.org/
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 : المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها12المالحظة 
 

  
 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
 7,604  8,632 ودائع اتحاد مدر�د

 1,970  2,560 ودائع التصام�م الصناع�ة
 76  395 ودائع اتحاد لشبونة

م الطلبات
�
اءات/ المكتب الدو�ي كمكتب لتسل  413  721 ودائع نظام معاهدة ال�ب

ا�ات م لالش�ت  4,061  4,992 السداد المقدَّ
اءات  286,078  299,149 اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة ال�ب

 2,597  2,661 اإليرادات المؤجلة لنظام مدر�د
 423  452 اإليرادات المؤجلة لنظام الهاي
 14,556  15,967 اإليرادات غ�ي التبادل�ة المؤجلة

ي المنظمات الدول�ة
 59  59 اإليرادات المؤجلة لمؤسسة مبايف

 4  9 اإليرادات المؤجلة األخرى
 317,841  335,597 مجم�ع المبالغ المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

      
ي المنظمات الدول�ة اإليرادات

 3,637  3,578 المؤجلة لمؤسسة مبايف
 3,637  3,578 مجم�ع المبالغ غ�ي المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

     
 321,478  339,175 مجم�ع المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

 
 

 : المخصصات13المالحظة 
 

    

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
    

ي 
 1,811 2019د�سم�ب  31الرص�د �ن

    

   2020عمل�ات عام 

 15 االعتمادات اإلضاف�ة المخصصة
 833- المبالغ المنفقة

 7- مردود المبالغ غ�ي المنفقة
ي 

 986 2020د�سم�ب  31الرص�د �ن
    

   2021عمل�ات عام 

 167 االعتمادات اإلضاف�ة المخصصة
 487- المبالغ المنفقة

 174- المنفقةمردود المبالغ غ�ي 

ي 
 492 2021د�سم�ب  31الرص�د �ن

 
ي 

ي نزاع مع المنظمة أمام مجلس ال��بو للطعون والمحكمة اإلدار�ة لمنظمة 2021د�سم�ب  31�شمل المخصصات، �ف
ي �كون فيها موظفو ال��بو �ف ، القضا�ا الئت

 العمل الدول�ة. 
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 : األصول والخصوم المحتملة14المالحظة 
 

ي تار�ــــخ إعداد 
ف ع� المنظمة سدادها نظ�ي المطالبات الناشئة عن الدعاوى المرفوعة أمام مجلس ال�ف ي قد يتعني ، كانت الخصوم المحتملة الئت ��بو التق��ر الما�ي

ر بمبلغ  قدَّ
ُ
 فرنك س���ي.  257,300للطعون والمحكمة اإلدار�ة لمنظمة العمل الدول�ة ت

 
ئ المركز الدو�ي للحوسبة ( ��ث

�
ي يناير ICCوأ

كاء 25(الدورة  2741عمً� بقرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة  1971) �ف ). و�وفر المركز خدمات معلومات�ة لل�ث
 من المسؤول�ة

�
 بوال�ة المركز جزءا

�
 ملزما

�
�كا  لوال�ة المركز، تتحمل ال��بو بوصفها �ث

�
ي منظومة األمم المتحدة. ووفقا

ف �ف عن أي دعوى يرفعها الغ�ي  والمستخدمني
ي وأي خ

ي ال��بو. وللمركز مل��ة األصول حئت ُ�َحل. و�عد حل 2021د�سم�ب  31صوم تنجم عن خدمات المركز أو ترتبط بها. و�ف
رفع أي دعاوى تؤثر �ف

ُ
، لم ت

�كة.  ف المنظمات ال�ث  المركز، تتفق لجنة اإلدارة ع� أساس لتقس�م كل األصول والخصوم بني
 
 

 : اإل�جارات15المالحظة 
 

 لمستأِجرال��بو بصفتها ا
 

. و�لغ إجما�ي المبالغ المسددة  ألغراض �ستأجر المنظمة مستودعات ومرافق تخ��ن، وأما�ن مكاتب، ومعدات للطباعة والتص��ر بموجب ترتيبات تأج�ي
ي باب الم�وفات 

دة �ف تيبات والمق�َّ ي عام  1.7االستئجار بموجب هذە ال�ت
ي عام  مليون فرنك س���ي 1.6( 2021مليون فرنك س���ي �ف

ي عام 2020�ف
). و�ف

ي شارع  ، أنهت2021
ي س���ا. و�لغت تكلفة االستئجار السن��ة لهذا المبئف نحو  �ونمور  ديالمنظمة عقد استئجارها للمبئف ال�ائن �ف

مليون  0.4بجن�ف �ف
ف الجدول التا�ي ق�مة مدفوعات االستئجار المستقبل�ة الدن�ا بموجب عقود االستئجا  ر السار�ة وغ�ي القابلة للفسخ: فرنك س���ي. و�بنيِّ

 
 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31 اإل�جارات التشغ�ل�ة

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
 854  480 ال تتجاوز سنة

 647  169 أ��� من سنة وال تتجاوز خمس سنوات

 -  - أ��� من خمس سنوات

 1,501  649 مجم�ع مدفوعات اإل�جار الدن�ا
 

�ة الصاف�ة للمعدات الُمحتفظ بها بموجب عقود إ�جار و�ستأجر  ي تار�ــــخ اإلبالغ، بلغت الق�مة الدف�ت
. و�ف تم���ي  المنظمة معدات بموجب ترت�ب إ�جار تم���ي

ف الجدول التا�ي الق�مة اإلجمال�ة لمدفوعات االستئجار المستقبل�ة الدن�ا بموجب عقود االستئجار الت 0.4  م���ي وق�متها الحال�ة: مليون فرنك س���ي. و�بنيِّ
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31 اإل�جارات التم��ل�ة

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
 163  177 ال تتجاوز سنة

 504  368 أ��� من سنة وال تتجاوز خمس سنوات

 -  - أ��� من خمس سنوات

 667  545 مجم�ع مدفوعات اإل�جار الدن�ا

 148-  92- المستقبل�ةتكال�ف التم��ل 

 519  453 الق�مة الحال�ة لمدفوعات اإل�جار الدن�ا
 

ر  ال��بو بصفتها المؤجِّ
 

. و�جوز لل��بو فسخ كل عقود اإل�جار هذە �ث  ي المقر للغ�ي
 من العقود تؤجر بموجبها أما�ن داخل مقرها أو حول مبايف

�
�طة است�فاء مهلة أبرمت المنظمة عددا
ي 
ي عام  0.6كل منها. و�لغ إجما�ي اإليرادات المتأت�ة من عقود التأج�ي هذە   اإلخطار المحددة �ف

ي  0.6( 2021مليون فرنك س���ي �ف
مليون فرنك س���ي �ف

 ). 2020 عام
 

 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31 اإل�جارات التشغ�ل�ة

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  
 367  359 ال تتجاوز سنة

 63  57 تتجاوز خمس سنواتأ��� من سنة وال 

 -  - أ��� من خمس سنوات

 430  416 مجم�ع مدفوعات اإل�جار الدن�ا
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 : معامالت األطراف المعن�ة16المالحظة 
 

    2021   2020 
              

 مجم�ع المرتبات عدد األفراد   مجم�ع المرتبات عدد األفراد     

    
ف  ئ العاملني (مكا�ف

 كامل) بدوام
(بآالف 

ف    الس����ة) الفرنكات ئ العاملني (مكا�ف
 كامل) بدوام

(بآالف 
 الس����ة) الفرنكات

       
 3,268 8.75  3,349 9.00  المدير العام ونائبوە ومساعدوە

ف   4,167 14.50  3,574 11.25  كبار الموظفني
 

م ما مجموعه  دِّ
ُ
ي اإلدارة  207,140ق

 ألفراد أ� موظ�ف
�
 س����ا

�
ي أثناء العام. فرنكا

ف الذين وظفتهم ال��بو �ف  الرئ�سيني
 
ي أي اتحاو 

ي اتفاق�ة ال��بو األعضاء �ف
د تديرە ال��بو. وال تتو� الجمع�ة العامة لل��بو �سي�ي شؤون المنظمة، و�ي تتألف من ممث�ي الدول األعضاء األطراف �ف

ائبوە ومساعدوە والمسؤولون (موظفو اإلدارة الرئ�سيون) ع� إدارة شؤون ال��بو، �حصل هؤالء الممثلون ع� مكافأة من ال��بو. و�سهر المدير العام ون
ف الرواتب والبدالت واألسفار  ف الرئ�سيني ف اإلدار�ني الرسم�ة وغ�ي ذلك من  و�حصلون ع� مكافأة عن ذلك. و�شمل المبلغ اإلجما�ي للمكافأة المدفوعة إ� الموظفني

 إ� ذلك، �حصل المدير العام ونائبوە ومساعدوە ع� منحة المستحقات المدفوعة بناًء ع� نظام ا
ً
. و�ضافة ف قة ع� جميع الموظفني ف والئحته والمطبَّ لموظفني

ي األمم المتحدة (
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت

) الذي �ساهم ف�ه الموظفون UNJSPFالتمث�ل. والموظفون اإلدار�ون الرئ�سيون أعضاء �ف
ي المناصب اإلدار�ة الرئ�س�ة وأجرهم  وال��بو و�حق

ف �ف . و�عرض الجدول السابق تفاص�ل عدد الموظفني ي الجما�ي ف الطئب ي خطة التأمني
اك �ف  االش�ت

�
لهم أ�ضا

 . ف ف قروض لم تكن متاحة للفئات األخرى من الموظفني ي المناصب اإلدار�ة الرئ�س�ة وال ألفراد أ�هم المق��ني
ف �ف ُ�دفع أي أجر أو ولم  المجمع. ولم تتاح للموظفني

 . ف ي المناصب اإلدار�ة الرئ�س�ة أو ألفراد أ�هم المق��ني
ف �ف  تع��ض آخر للموظفني

 
ي ك�انات أخرى تتطلب اإلفصاح عنها بموجب معاي�ي إيبساس 

ك 38إ�  34وال تملك ال��بو ك�انات �س�طر عليها وال مصالح �ف ي الصندوق المش�ت
. وال��بو عضو �ف

ي 
ي صندوق ال��بو المغلق للمعاشات التقاعد�ة UNJSPF األمم المتحدة (للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف

ف أعضاء �ف ي المنظمة السابقني
) و�عض موظ�ف

)CROMPIف العام ل ألو�وف. ). ولل��بو عالقة مع االتحاد الدو�ي لحما�ة األصناف النبات�ة الجد�دة (األو�وف) ح�ث �شغل المدير العام لل��بو منصب األمني
ف و�دارة الشؤون المال�ة وخدمات المش�ت و�مارس مكتب األ �ات و�وف مهامه باستقالل�ة تامة عن ال��بو. وال��بو مسؤولة عن توف�ي األما�ن و�دارة شؤون الموظفني

ف ال��بو واألو�وف بتار�ــــخ  م بني و�وف إ� ال��بو تكال�ف . وترّد األ1982نوفم�ب  26وغ�ي ذلك من خدمات الدعم اإلداري المتاحة لألو�وف بناًء ع� بنود اتفاق م�ب
ي عام 

 لبنود االتفاق المذكور. و�ف
�
 إ� ذلك،  618، تلقت ال��بو 2021تلك الخدمات وفقا

ً
ألف فرنك س���ي من األو�وف لتغط�ة تكلفة تلك الخدمات. و�ضافة

د ال��بو جميع األموال الُمنَفقة ن�ابة عن األو�وف بال�امل.   �س�ت
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ف 17المالحظة  ي : التوفيق بني
 الب�ان الخامس والب�ان الثايف

 
 للنظام الما�ي والئحته، ووافقت عليهما جمع�ات الدول األعضاء. وتعت

�
ان�ة ال��بو ع� أساس االستحقاق المعّدل وفقا ف عّد برنامج وم�ي

�
ان�ة ال��بو أ ف مد الجمع�ات م�ي

دت وث�قة ا . وقد حدَّ ف عّد تقديرات منفصلة ل�ل سنة من السنتني
ُ
، ول�ن ت ف ان�ة للثنائ�ة كل سنتني ف نامج والم�ي ان�ة تقدي��ة لنفقات الثنائ�ة قدرها  2020/21ل�ب ف م�ي

م تق��ر أداء ال��بو للثنائ�ة  768.4 ان�ة النهائ�ة بعد  2020/21مليون فرنك س���ي. وُ�قدِّ ف ان�ة األصل�ة والم�ي ف ي الم�ي
ي حدثت �ف ات الئت  ل�ل من التغي�ي

�
حا �ث

ف  . فُ�عّد ب�ان الوضع الما�ي  التح��الت، واالختالفات الجوه��ة بني ف ف مختلفني ان�ة ال��بو وحساباتها المال�ة باستخدام أساسني ف عّد م�ي
ُ
ان�ة والمبالغ الفعل�ة. وت ف الم�ي

ي األصول الصاف�ة و��ان التدفق النقدي ع� أساس االستحقاق ال�امل، وُ�عّد ب�ان مقارنة المبال
ات �ف رة و��ان األداء الما�ي و��ان التغ�ي والمبالغ الفعل�ة غ المقدَّ

ل. وعمً� بمع�ار إيبساس  ي الب�ان الخامس 24(الب�ان الما�ي الخامس) ع� أساس االستحقاق المعدَّ
ف المبالغ الفعل�ة الواردة ع� أساس قابل للمقارنة �ف ق بني

ِّ
، وف

ي األساس والتوق
د �شكل منفصل أي اختالفات �ف ي تحدِّ ي الحسابات المال�ة الئت

 �ت والفوارق بحسب الوحدة. والمبالغ الفعل�ة �ف
 

     2021التوفيق لعام 

 المجم�ع التم��ل االستثمار التشغ�ل    

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

          
 143,697 - - 143,697  المبلغ الفع�ي ع� أساس قابل للمقارنة (الب�ان الخامس)

      
 9,604- - - 9,604-  االهتالك واالستهالك

 2,465 - 2,465 -  رسملة/شطب الممتل�ات والمنشآت والمعدات واألصول غ�ي الماد�ة

 65 65 - -  �س��ات اإل�جارات التم��ل�ة

ف  ي خصوم استحقاقات الموظفني
ات �ف  15,651- - - 15,651-  التغي�ي

ي بدل الذمم المدينة
 57- - - 57-  التغ�ي �ف

 1,469- - - 1,469-  ق�د إيرادات الحسابات الخاصة

ي األسس
 24,251- 65 2,465 26,781-  مجم�ع الفرق �ن

لة من االحت�اط�ات وعات المموَّ  12,076- - - 12,076-  الم�ث
 1,544 - - 1,544  الحسابات الخاصة

ن  ن الوحدتني  10,532- - - 10,532-  مجم�ع الفرق بني
      

( ي
ي ب�ان األداء الما�ي (الب�ان الثاين

 المبلغ الفع�ي �ن
 

106,384 2,465 65 108,914 

 
     2020/21التوفيق للثنائ�ة 

 المجم�ع التم��ل االستثمار التشغ�ل    

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

          
 312,182 - - 312,182  المبلغ الفع�ي ع� أساس قابل للمقارنة (الب�ان الخامس)

      
 19,377- - - 19,377-  االهتالك واالستهالك

 4,921 - 4,921 -  رسملة/شطب الممتل�ات والمنشآت والمعدات واألصول غ�ي الماد�ة

 453- 453- - -  �س��ات اإل�جارات التم��ل�ة

ف  ي خصوم استحقاقات الموظفني
ات �ف  30,270- - - 30,270-  التغي�ي

ي بدل الذمم المدينة
 2 - - 2  التغ�ي �ف

 5,089- - - 5,089-  ق�د إيرادات الحسابات الخاصة

ي األسس
 50,266- 453- 4,921 54,734-  مجم�ع الفرق �ن

لة من االحت�اط�ات وعات المموَّ  22,295- - - 22,295-  الم�ث
 5,164 - - 5,164  الحسابات الخاصة

ن  ن الوحدتني  17,131- - - 17,131-  مجم�ع الفرق بني
      

ي ب�ان األداء الما�ي 
)المبلغ الفع�ي �ن ي

 (الب�ان الثاين
 

240,317 4,921 -453 244,785 
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 : الم�وفات18المالحظة 
 

    
  

    
    2021   2020 
  (بآالف الفرنكات الس����ة)  

    
 223,447  235,231  الوظائف الثابتة

 8,493  8,862  الموظفون المؤقتون
ف األخرى  1,795  538  تكال�ف الموظفني

ن مجم�ع نفقات   233,735  244,631  الموظفني

      
 519  388  المتدر�ون

 4,959  5,308  زماالت ال��بو
ن بزماالت ال��بو ن والمنتفعني  5,478  5,696  مجم�ع المتدر�ني

      
ف   536  68  بعثات الموظفني

 549  661  أسفار الغ�ي 
 687  735  التدر�ب ومنح السفر له

 1,772  1,464  والمنحمجم�ع األسفار والتدر�ب 

      
 1,348  2,269  المؤتمرات

 32  15  الن�ث 
 12,285  16,243  الخدمات التعاقد�ة الفرد�ة
 74,954  81,300  الخدمات التعاقد�ة األخرى

 88,619  99,827  مجم�ع الخدمات التعاقد�ة

      
ي والص�انة

 18,499  21,320  المبايف
 1,274  1,098  االتصاالت

 587  1,096  التمث�ل والنفقات التشغ�ل�ة األخرى

كة  513  489  خدمات األمم المتحدة المش�ت
 20,873  24,003  مجم�ع الم�وفات التشغ�ل�ة

      
 4,866  3,247  اإلمدادات والمواد
 474  182  األثاث والمعدات

 5,340  3,429  المعدات واإلمدادات

      
 9,773  9,604  واالستهالكاالهتالك 

      
 240  244  تكال�ف الخدمات المال�ة

      
 365,830  388,898  مجم�ع الم�وفات

 
ف لعام  ع�د حساب نفقات الموظفني

�
ف األخرى.  97لتح��ل  2020ملحوظة: أ  ألف فرنك س���ي من بند الوظائف الثابتة إ� بند تكال�ف الموظفني
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 مكاسب/(خسائر) االستثمارات: 19المالحظة 
 

    

  2021   2020 

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

 
   

 33,280  14,644 ز�ادة/(انخفاض) الق�مة العادلة لالستثمارات

 4,944  5,464 األر�اح
 4-  19- الفوائد ع� الحسابات الجار�ة والودائع

 4  5- الفوائد ع� االستثمارات
 446-  572- و�سي�ي االستثماراتتكلفة إدارة 

 10,168-  4,004 مكاسب (خسائر) سعر ال�ف المرتبطة باالستثمارات

 5,819  803- مكاسب (خسائر) سعر �ف المرتبطة باألدوات المال�ة المشتقة

 33,429  22,713 مجم�ع مكاسب/(خسائر) االستثمارات
 

ي تار�ــــخ إعداد  14.6 �شكل ز�ادة الق�مة العادلة لالستثمارات البالغة
ي لل��بو �ف ات��ب مليون فرنك س���ي عمل�ات تقي�م محفظة استثمار النقد األسا�ي واالس�ت

 .  التق��ر الما�ي
 
 

 : األدوات المال�ة20المالحظة 
 

 لمحة عامة عن األدوات المال�ة
 

 : ف األدوات المال�ة ع� النحو التا�ي صنَّ
ُ
 ت
 

 الفئة  األصول والخصوم المال�ة

 التكلفة المستهل�ة النقد وما �عادله 

 التكلفة المستهل�ة الذمم المدينة 

 التكلفة المستهل�ة القروض

 التكلفة المستهل�ة الذمم الدائنة والمستحقات 

 التكلفة المستهل�ة التح��الت المستحقة الدفع

 التكلفة المستهل�ة الحسابات الجار�ة

 العادلة من خالل الفائض والعجزالق�مة  األصول والخصوم المشتقة

ة األجل للنقد التشغ��ي   الق�مة العادلة من خالل الفائض والعجز االستثمارات القص�ي

 التكلفة المستهل�ة استثمارات النقد التشغ��ي المحتفظ بها حئت تار�ــــخ استحقاقها

ي  ات��ب  الفائض والعجزالق�مة العادلة من خالل  استثمارات النقد األسا�ي والنقد االس�ت

 
 : �ة لفئات األصول والخصوم المال�ة كما ��ي  والمبالغ الدف�ت

 
 2020د�سم�ب  31   2021د�سم�ب  31  

 (بآالف الفرنكات الس����ة)  

     األصول المال�ة
 330,120  295,514 التكلفة المستهل�ة

 672,460  900,672 الق�مة العادلة من خالل الفائض والعجز

�ةمجم�ع   1,002,580  1,196,186 الق�م الدف�ت

     
     الخصوم المال�ة

 185,881  213,346 التكلفة المستهل�ة

�ة  185,881  213,346 مجم�ع الق�م الدف�ت
 

ي الس�اق 
ي هذە والمنظمة معرضة لمخاطر معينة ناتجة عن �ف العمالت األجنب�ة واالئتمان وسعر الفائدة والسعر والسيولة تنشأ �ف

الطب��ي ألعمالها. وترد �ف
 والس�اسات والعمل�ات الخاصة بق�اس المخاطر و�دارتها. 

�
 المالحظة معلومات عن تعرض المنظمة ل�ٍل من المخاطر المذكورة آنفا

 
ف � دتني ف ُمحدَّ ف استثمار�تني  لس�استها �شأن االستثمارات. وتحتوي الس�اسة ع� س�استني

�
شمل إحداهما النقد التشغ��ي والنقد وتدير المنظمة استثماراتها وفقا

. أما النقد التشغ��ي فهو النقد الذي تحتاج إل�ه المنظمة للوفاء بمتطلبات المدفوعات اليوم ي ات��ب ، و�شمل األخرى النقد االس�ت �ة ولضمان توفر مبلغ األسا�ي
. وأما النقد معادل لالحت�ا�ي المستهدف ع� هيئة أصول سائلة. وأما النقد األسا�ي فهو الرص�د ا ي ات��ب ي بعد خصم النقد التشغ��ي والنقد االس�ت

لمتب�ت
ف الص�ي ب ي ذلك التأمني

ف بعد انتهاء الخدمة، بما �ف تبة ع� استحقاقات الموظفني ص لتم��ل الخصوم الم�ت ي فهو النقد الذي ُخصِّ ات��ب  عد انتهاء الخدمة. االس�ت
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 الق�م العادلة
 

دَرج الق�مة العادلة لألصول والخصوم 
ُ
ي بيع مفروض ت

، بخالف ما كان �ف ف ف راغبني ف طرفني ي معاملة متداولة بني
المال�ة بالمبلغ الذي �مكن مبادلة األداة به �ف

اضات التال�ة لتقدير الق�م العادلة:  أو  تصف�ة. وقد اسُتخدمت األسال�ب واالف�ت
 
ة األجل، والذمم المدينة من معامالت تبادل�ة، والحسابات  • دة  -الدائنة، وغ�ي ذلك من الخصوم المتداولة النقد والودائع القص�ي ب مبالغها المق�َّ تقرَّ

 لق� أجل استحقاق تلك األدوات؛
�
�ة إ� حد بع�د نظرا  بق�متها الدف�ت

•  (
�
ي يتم تداولها علنا ي صناديق االستثمار الئت

؛ -االستثمارات المتداولة (�ف ي تار�ــــخ إعداد التق��ر الما�ي
 �ستند إ� عروض األسعار �ف

؛ -دوات المال�ة المشتقة األ  • ي تار�ــــخ إعداد التق��ر الما�ي
ي األمم المتحدة �ف

 ألسعار ال�ف �ف
�
ل وفقا  تعتمد ع� أسعار متداولة وتعدَّ

نة مثل أسعار الفائدة وخصائص المخاطر.  -القروض والذمم المدينة  •  إ� معاي�ي معيَّ
�
مها المنظمة استنادا  تق�ِّ

 
�ة معادً� للق�مة العادلة. و�النسبة ألصول ال��بو المال�ة  د بالق�مة الدف�ت ، �كون المبلغ المق�َّ ي تار�ــــخ إعداد التق��ر الما�ي

 وخصومها �ف
 

 �سلسل الق�مة العادلة
 

 :  للتسلسل الهر�ي التا�ي
�
صنف الق�م العادلة وفقا

ُ
 بالنسبة لألدوات المصنفة كق�مة عادلة من خالل الفائض أو العجز، ت

 
ي األسواق النشطة لألصول والخصوم المتطابقة (المستوى األسعار المتداولة (غ�ي  •

 )؛1 المعدلة) �ف
ي المستوى  •

ي �مكن مالحظتها ف�ما �خص األصول أو الخصوم، سواء �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث  1المدخالت غ�ي األسعار المتداولة المدرجة �ف والئت
 )؛2 (المستوى

ي �مكن مالحظتها (المستوى المدخالت لألصل أو الخصم اللذين ال �ستندان إ� ب� •  ). 3انات السوق الئت
 

 �سلسل الق�مة العادلة األصول والخصوم المال�ة

 1المستوى  النقد وما �عادله 
 2المستوى  األصول والخصوم المشتقة

ي  ات��ب  1المستوى  استثمارات النقد األسا�ي والنقد االس�ت
 

 مخاطر االئتمان
 

 مخاطر االئتمان �ي مخاطر تكبد 
�
اماتهم التعاقد�ة، و�ي تنشأ أساسا ف ي األدوات المال�ة عن الوفاء بال�ت

ي حالة تخلف األطراف المناظرة �ف
المنظمة خسائر مال�ة �ف

�ة لألصول المال�ة أق� مستوى  د بالق�مة الدف�ت تمان. من مخاطر االئمما للمنظمة من قروض وذمم مدينة ونقد وما �عادله واستثمارات. و�عادل المبلغ المق�َّ
 وألغراض إعداد التقار�ر المال�ة، تقوم ال��بو بحساب بدالت للخسائر االئتمان�ة المتوقعة المرتبطة بأصولها المال�ة. 

 
ي تمثل حكومات ذات س�ادة ومن ثم ف  من الدول األعضاء الئت

�
مان إن مخاطر االئتوتتأيت المبالغ المستحقة للمنظمة من معامالت غ�ي تبادل�ة �شكل ح�ي تق��با

ي األجل ال
ي ال يتوقع أن �سدد �ف عّد مخاطر ضئ�لة. وقد ُخصصت أموال مقابل ق�مة أصول الحسابات المدينة إلبراز األموال المستحقة الئت

ُ
. و�غ�ي البدل ت قص�ي

ي فقدت حق التص��ت بموجب الفقرة  ا�ات ال 11من المادة  5مبالغ مستحقة من الدول األعضاء الئت دت بقرار من اتفاق�ة ال��بو واش�ت ي ُجمِّ  الئت
�
بلدان األقل نموا

ي عاَ�ي 
 . 1991و 1989من الجمع�ات �ف

 
ي قص�ي األجل ال �قل عن 

 لس�اسة ال��بو �شأن االستثمارات، ال �جوز االحتفاظ بالودائع إال لدى مؤسسات ذات تصن�ف ائتمايف
�
أو ذات تصن�ف  A-2/P-2ووفقا

ي ط��ل األجل ال �قل عن 
تها ال��بو . وال �جوز أA/A2ائتمايف ي اش�ت ها من المنتجات ذات الدخل الثابت الئت ن ُ�عهد باستثمارات السوق المال�ة والسندات وغ�ي

ي قص�ي األجل ال �قل عن 
ًة إ� مؤسسات ذات تصن�ف ائتمايف ي ط��ل األجل ال �قل عن  A-3/P-3مبا�ث

ي حال BBB-/Baa3أو ذات تصن�ف ائتمايف
. و�ف

ي السوق، فال التحصل ع� هذە االئتمانات كأسهم
ي صناديق مجمعة متداولة �ف

ي درجة االستثمار  65بد أن �كون ما ال �قل عن  �ف
ي المئة من ح�ازات المحفظة �ف

�ف
ف �مكن االحتفاظ برص�د �صل إ� )BBB-/Baa3إ�  AAA/Aaa(من  ي حني

ي السندات ذات العائد المرتفع (من  35، �ف
ي المئة �ف

). C/Caإ�  BB+/Ba1�ف
ي وف�ما ��ي التصن�ف

 : 2021د�سم�ب  31ات االئتمان�ة الم��وطة بالنقد وما �عادله واالستثمارات �ف
 

ي القص�ي األجل
 التصن�ف االئتماين

A-1+ A-1 A-2/P-2 ف  غ�ي مصنَّ
 المجم�ع )1(

      
   (بآالف الفرنكات الس����ة) 2021د�سم�ب  31

            

 147,507 41 418 146,516 532 النقد وما �عادله 

 963,785 897,497 - 66,288 - االستثمارات

  532 212,804 418 897,538 1,111,292 

 %99.9 %80.8 %0.0 %19.1 %0.0 النسبة المئ��ة
 
 
ي تحتفظ بها  )1( ي صناديق استثمار�ة ال تصنفها يتضمن الرص�د غ�ي المصنف المبالغ النقد�ة المتوفرة واالستثمارات غ�ي المتداولة. أما االستثمارات غ�ي المتداولة الئت

ال��بو، ف�ي �ف
، ول�ن يتم فيها االستثمار بما يتفق مع س�اسة ال��بو �شأن االستثمارات.  ي

 وكاالت التصن�ف االئتمايف
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 مخاطر السيولة
 

اماتها عندما �حل أجلها.  ف  مخاطر السيولة �ي مخاطر عجز المنظمة عن الوفاء بال�ت
 

ط س�اسة المنظمة �شأن  والمنظمة غ�ي معرضة لخطر جس�م د من نتائج عمل�اتها. و�ش�ت جدَّ
ُ
دة ت ة غ�ي مق�َّ يتعلق بالسيولة إذ تملك موارد نقد�ة كب�ي

ثَمر األرصدة النقد�ة االستثمارات أن ُ�ستثَمر النقد التشغ��ي والنقد األسا�ي بط��قة تضمن السيولة الالزمة لتلب�ة متطلبات التدفق النقدي للمنظمة. وُ�ست
ي �سهل تح��لالت ي فئات األصول المنخفضة المخاطر الئت

 حئت تار�ــــخ االستحقاق) �ف
�
ي ع�ث شهرا ات ال تتجاوز اثئف ها إ� سيولة شغ�ل�ة ع� األجل القص�ي (لف�ت

ات متتال�ة مدتها خمس سنوات. ومن الناح�ة  بتكلفة قل�لة أو المثال�ة، ُ�ستثمر أرصدة معدومة. وُ�ستثمر أرصدة النقد األسا�ي بهدف تحقيق عائد ع� ف�ت
ي ع� األجل الط��ل وال توجد لها  ات��ب ف آلخر ع� جزء من النقد. وُ�ستثمر أرصدة النقد االس�ت  أي متطلبات  النقد األسا�ي بط��قة تتيح الحصول من حني

�
حال�ا

ة أو  األجل.  متوسطة سيولة قص�ي
 

 مخاطر العمالت
 

ي تعمل بها و�ي الفرنك الس���ي، و�ي معرضة لمخاطر �ف تتل�ت المنظمة إيراداتها من الرسوم بعمالت مع نة وتتكبد م�وفات بعمالت غ�ي العملة الئت يَّ
د ال��بو مبالغ اءات، تحدِّ ي إطار نظام معاهدة ال�ب

معادلة بالعمالت غ�ي  العمالت األجنب�ة الناتجة عن تقلب أسعار ال�ف. وف�ما �خص رسوم اإل�داع الدو�ي �ف
ف العملة األخرى والفرنك الس���ي بنسبة  الفرنك الس���ي ها خالل السنة إذا تغ�يَّ سعر ال�ف بني ي المئة أو أ��� أل��� من أر�ــع جمعات  5.0�مكن تغي�ي

�ف
ف عمالت المبالغ المستحقة إلدارات البحث الدو�ي بناًء ع  لمخاطر تتعلق �سعر ال�ف تنتج عن الفوارق بني

�
الالئحة التنف�ذ�ة � متتال�ة. والمنظمة معرضة أ�ضا

اءات الدول�ة. و�شغل المن اءات الوطن�ة لرسوم البحث الدو�ي من مود�ي طلبات ال�ب لها مكاتب ال�ب ي تحصِّ اءات والمبالغ الئت  خدمة ال��بو لمعاهدة ال�ب
�
ظمة أ�ضا

اءات لتقلب أسعار ا  ل�ف ف�ما �خص رسوم البحث. لتح��ل الرسوم، و�ي نظام مقاصة �حد من احتمال تعرض إيرادات رسوم معاهدة ال�ب
 

ج��ت االستثمارات بعمالت غ�ي الفرنك الس���ي، جاز للمنظمة استخدام أدوات مال�ة مشتقة لتقل�ل المخاطر الناشئة عن تقلب عملة
�
االستثمار مقابل  ومئت أ

ي 
ي المشتقات ألغراض المضار�ة. و�ف

كانت المنظمة تملك استثمارات بالدوالر األم���ي ق�متها ،  2021د�سم�ب  31الفرنك الس���ي. وال ُ�سمح باالستثمار �ف
ب تأثر هذە االستثمارات بتقلب أسعار  10.4مليون فرنك س���ي واستثمارات باليورو ق�متها اإلجمال�ة  144.0اإلجمال�ة 

َ
مليون فرنك س���ي. وُ�راق

 ال�ف، وُ�ستخدم األدوات المال�ة المشتقة للحد من هذە المخاطر. 
 

ي األمم المتحدة ومدفوعاتها إ� المركز الدو�ي للحوسبة بالدوالر األ  و�سدد 
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت

. المنظمة مساهماتها �ف م���ي
ي صندوق ال� 

ف �ف كني ف الذين كانوا مش�ت  لمخاطر سعر �ف العمالت ف�ما يتعلق بتكلفة المعاشات التقاعد�ة للموظفني
�
�بو المغلق والمنظمة معرضة أ�ضا

ي األمم المتحدة. وفضً� عن ذلك، كان للمنظمة 
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف ي الصندوق المش�ت

ي للمعاشات التقاعد�ة وأصبحوا اآلن أعضاء �ف
مكاتب خارج�ة �ف

ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة لد
�ا وروس�ا وسنغافورة ومكتب تنسيق �ف ف وال�ابان ون�ج�ي از�ل والصني  يها أصول محدودة بالعملة المحل�ة. الجزائر وال�ب

 
 مخاطر السوق

 
ي إيرادات المنظمة أو ق�مة ما تحتفظ به من أ

ي تؤثر �ف ي ذلك أسعار الفائدة، الئت
ي أسعار السوق، بما �ف

ات �ف دوات مال�ة. وتقت� مخاطر السوق �ي مخاطر التغ�ي
نامج  ي وث�قة ال�ب

ان�ة المنظمة الواردة �ف ف ي م�ي
ان�ة إيرادات االستثمارات �ف ف   2020/21والم�ي

�
. وال �ستخدم المنظمة حال�ا ع� الفوائد ع� أرصدة النقد التشغ��ي

) ومحفظة االستثمارات  أدوات مال�ة للتحوط من المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة.  وتتعرض محفظة استثمارات ال��بو المتوسطة األجل (النقد األسا�ي
) لخطر  ي ات��ب ة التار�خ�ة  الط��لة األجل (النقد االس�ت  إ� الخ�ب

�
ي أسعار السوق ف�ما �خص الصناديق االستثمار�ة األساس�ة. واستنادا

ات �ف حدوث تغ�ي
، فإن التقلب المتوقع يبلغ  ف ف المحفظتني قة ع� هاتني ات�ج�ات االستثمار المطبَّ ي النقد األسا�ي  4.20الس�ت

ي المئة �ف
.  5.80و �ف ي ات��ب ي النقد االس�ت

ي المئة �ف
 �ف

 
 

ي تطرأ بعد تار�ــــخ تقد�م التق��ر الما�ي 21المالحظة   : األحداث الئت
 

د تار�ــــخ  .   2021د�سم�ب  31ُحدِّ ي ي التار�ــــخ نفسه لصدور رأي مراجع الحسابات الخار�ب
ذن ب�صدار ب�اناتها المال�ة �ف

�
، وأ  �ي تقدم ال��بو تق��رها الما�ي

 
ي 

مت المنظمة بال�امل الرص�د المتبق البالغ 2022يناير  25و�ف
�
ي المنظمات الدول�ة. و�رجع ذلك إ�  8.1، �سل

مليون فرنك س���ي من قرضها لمؤسسة مبايف
ي شارع 

ي س���ا.  �ونمور  ديإنهاء المنظمة عقد استئجارها للمبئف ال�ائن �ف
 بجن�ف �ف

 
ة الممتدة من تار�ــــخ تقد ي الف�ت

ي ولم تحدث �ف
ذن ف�ه ب�صدار الب�انات المال�ة أي أحداث مهمة إ�جاب�ة أو سلب�ة قد تؤثر �ف

�
�م التق��ر إ� التار�ــــخ الذي أ

 المال�ة.  الب�انات
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 : إعداد تقار�ر القطاعات22المالحظة 
 

ي تتكون منها ال��بو.  ف مختلف االتحادات بوصفها القطاعات الئت ي شكل يبنيِّ
عَرض تقار�ر القطاعات �ف

ُ
ي ت �شئت االتحادات بموجب مختلف المعاهدات الئت

�
وقد أ

 تديرها ال��بو. 
 

ان مع المالحظات التوض�ح�ة التال�ة:  ي قراءته باالق�ت
ي الصفحة التال�ة و�نب�ف

 و�رد جدول تقار�ر القطاعات �ف
 
ي برنامج تحد�ث تكنولوج�ا المعلومات و 1المالحظة  •

ف : تو� اتحاد مدر�د تم��ل مساهمة اتحاد الهاي �ف االتصاالت لنظاَ�ي الهاي ومدر�د الدوليني
د اتحاد الهاي هذا المبلغ إ� اتحاد مدر�د فور أن �سمح مستوى األموال االحت�اط�ة التحاد الهاي  3للتسج�ل وقدرها  ُ َ ف فرنك س���ي. وس�ي ماليني

 بذلك. 
ي سلسلة اجتماعاتها 2المالحظة  •

ي ال��بو �ف
 لقرار جمع�ات الدول األعضاء �ف

�
ي عام : وفقا

ف �ف ، تولت االتحادات الممولة من 2015الخامسة والخمسني
ي الثنائ�ة 

ا�ات تم��ل عجز اتحاد لشبونة �ف لة من  56,157البالغ  2016/17االش�ت د اتحاد لشبونة هذا المبلغ إ� االتحادات المموَّ ُ َ . وس�ي
�
 س����ا

�
فرنكا

ا�ات فور أن �سمح مستوى األموال االحت�اط�ة التحاد ل  شبونة بذلك. االش�ت
ي عام 3المالحظة  •

ف �ف ي سلسلة اجتماعاتها السابعة والخمسني
ي ال��بو �ف

 لقرار جمع�ات الدول األعضاء �ف
�
لة من  : (أ)2017: وفقا تولت االتحادات المموَّ

ي الثنائ�ة 
ا�ات تم��ل عجز اتحاد لشبونة �ف ؛ (ب) 1,662,315البالغ  2018/19االش�ت

�
 س����ا

�
اءات تم��ل عجز اتحاد وتو� اتحاد معا فرنكا هدة ال�ب

د كل من اتحاد لشبونة واتحاد الهاي المبلغ الذي �عن�ه فور أن �سمح مستوى األموال االحت�اط�ة لد�ه  18,135,044الهاي البالغ  ُ . وس�يَ
�
 س����ا

�
فرنكا

 بذلك. 
ي سلسلة اجتماعاتها التاس: 4المالحظة  •

ي ال��بو �ف
 لقرار جمع�ات الدول األعضاء �ف

�
ي عام وفقا

ف �ف اءات تم��ل  : (أ)2019عة والخمسني تو� اتحاد معاهدة ال�ب
ي 

ا�ات ال تمتلك احت�اط�ات كاف�ة لتغط�ة عجز اتحاد لشبونة البالغ  2020/21عجز اتحاد لشبونة �ف  إ� أن االتحادات الممولة من االش�ت
�
نظرا

ي  3,509,153
 �ف

�
 س����ا

�
د كل  23,667,978اءات تم��ل عجز اتحاد الهاي البالغ وتو� اتحاد معاهدة ال�ب  ؛ (ب)2020/21فرنكا ُ . وس�يَ

�
 س����ا

�
فرنكا

اءات المبلغ الذي �عن�ه فور أن �سمح مستوى األموال االحت�اط�ة لد�ه بذلك.   من اتحاد لشبونة واتحاد الهاي إ� اتحاد معاهدة ال�ب

ي 5المالحظة  •
ي عام  2021د�سم�ب  31: ُوزعت المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة �ف

ف بكل اتحاد �ف  . 2021ع� أساس الحصة النسب�ة للعاملني
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     االتحادات    

نامج نامج ال�ب  عنوان ال�ب

االتحادات 
الممولة من 
ا�ات  االش�ت

معاهدة 
اءات  لشبونة الهاي مدر�د ال�ب

الحسابات 
 المجم�ع الخاصة

 (بآالف الفرنكات الس����ة)    

        اإليرادات  

ا�ات   25,615 8,118 - - - - 17,497 االش�ت

 450,460 - 71 6,185 82,429 361,775 - الرسوم 

 412 - - - 30 381 1 المنشورات 

�ة   1,712- 1 495- 447- 73 384- 460- العنا� األخرى/الن��

 2,465 - - 468 1,134 419 444 التحك�م والوساطة 

، اإليرادات ع� أساس   ان�ةالمجم�ع الفر�ي ن  477,240 8,119 424- 6,206 83,666 362,191 17,482 الم�ي

�ة الممولة من االحت�اط�ات  وعات اإليرادات الن��  4- - - 1- 1- 1- 1- م�ث

 2,137- 2,080- - 0 0 0 57- �س��ات اإليرادات وفق معاي�ي إيبساس 

 475,099 6,039 424- 6,205 83,665 362,190 17,424 مجم�ع اإليرادات 

 
        

        الم�وفات 

اءات 1  1,647 - - - 72 1,478 97 قانون ال�ب

ات الجغراف�ة 2  2,395 - 88 346 1,500 - 461 العالمات التجار�ة والتصام�م الصناع�ة والمؤ�ث

 8,751 - - - 127 1,071 7,553 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3

ي التقل�دي والموارد الوراث�ةالمعارف التقل�د�ة وأشكال التعب�ي  4
 2,568 - - - - - 2,568 الثقا�ف

اءات 5  102,432 - - 172 - 102,260 - نظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

 27,735 - 11 163 27,561 - - نظام مدر�د 6

 6,141 - - 1,167 2,825 1,044 1,105 مركز ال��بو للتحك�م والوساطة  7

 1,445 - - - 153 1,290 2 تنسيق أجندة التنم�ة 8

أف��ق�ا والبلدان الع���ة و�لدان آس�ا والمح�ط الهادئ وأم��كا الالتين�ة  9
ي والبلدان األقل نموا  11,619 - 106 233 1,590 9,678 12 وال�ار�ئب

 2,992 - 85 298 525 2,082 2 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10

 7,164 - - 1 760 6,395 8 أ�اد�م�ة ال��بو 11

 4,078 - - 41 816 2,854 367 التصن�فات والمعاي�ي الدول�ة 12

 4,714 - - 348 1,308 3,057 1 قواعد الب�انات العالم�ة 13

 4,258 - - 70 614 3,570 4 خدمات النفاذ إ� المعلومات والمعرفة 14

 5,868 - - - 623 5,239 6 حلول األعمال لمكاتب المل��ة الفك��ة 15

 4,163 - - - 442 3,716 5 االقتصاد واإلحصاء 16

ام للمل��ة الفك��ة 17  1,866 - - - 198 1,666 2 إذكاء االح�ت

 3,811 - - - 405 3,402 4 المل��ة الفك��ة والتحد�ات العالم�ة 18

 8,173 - - 169 850 7,145 9 االتصاالت 19

ا�ات والمكاتب الخارج�ة 20  6,186 - 65 310 861 4,944 6 العالقات الخارج�ة وال�ث

 12,003 - 34 575 2,517 8,346 531 اإلدارة التنف�ذ�ة 21

امج والموارد 22  18,801 - 56 1,118 5,206 11,555 866 إدارة ال�ب

�ة وتط��رها 23  12,278 - 66 647 2,804 8,124 637 إدارة الموارد الب�ث

 19,481 - 65 1,029 4,458 12,916 1,013 خدمات الدعم العامة 24

 27,816 - 338 1,434 6,191 18,536 1,317 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 25

 2,912 - 10 154 666 1,931 151 الرقابة الداخل�ة 26

 14,803 - 49 782 3,387 9,815 770 خدمات المؤتمرات واللغات 27

ف المعلومات والسالمة واألمن 28  10,276 - 34 543 2,351 6,813 535 تأمني

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغ�ي  3,340 - - - 354 2,982 4 ال�ث

 7,741 - - 7,741 - - - نظام الهاي 31

 680 - 680 - - - - نظام لشبونة 32

ان�ة  ن ، الم�وفات ع� أساس الم�ي  348,137 - 1,687 17,341 69,164 241,909 18,036 المجم�ع الفر�ي

 
        

وعات الممولة من االحت�اط�ات   12,073 - - 1,011 1,701 9,278 83 م�وفات الم�ث

 
ي ذلك 

ان�ة، بما �ن ن ، الم�وفات ع� أساس الم�ي المجم�ع الفر�ي
 360,210 - 1,687 18,352 70,865 251,187 18,119 م�وفات األموال االحت�اط�ة

 6,575 6,575 - - - - - الحسابات الخاصة 

رة والحسابات الخاصة وفق معاي�ي إيبساس�س��ات    24,107 611- 119 1,225 4,898 17,200 1,276 الم�وفات المقدَّ

وعات الممولة من االحت�اط�ات وفق معاي�ي إيبساس   1,994- - - 729- 431- 818- 16- �س��ات الم�ث

 
        

 388,898 5,964 1,806 18,848 75,332 267,569 19,379 مجم�ع الم�وفات 

 
        

 22,713 - - - 2,151 19,777 785 مكاسب/(خسائر) االستثمارات 

 108,914 75 2,230- 12,643- 10,484 114,398 1,170- الفائض/(العجز) للسنة 

 
        

 
ي 

ي األصول �ن
باستثناء المكاسب/(الخسائر)  - 2020د�سم�ب  31صا�ن

 620,484 - 3,970- 54,593- 87,875 563,911 27,261 األ�توار�ة

ي  
 233,421- - 969- 10,066- 44,634- 166,281- 11,471- 2020د�سم�ب  31المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة �ف

ي  
ي األصول �ن

 387,063 - 4,939- 64,659- 43,241 397,630 15,790 2020د�سم�ب  31صا�ن
 108,914 75 2,230- 12,643- 10,484 114,398 1,170- 2021الفائض/(العجز)  

ي  
ي األصول �ن

باستثناء المكاسب/(الخسائر)  - 2021د�سم�ب  31صا�ن
 729,398 75 6,200- 67,236- 98,359 678,309 26,091 األ�توار�ة

ي  
 320,901- - 1,263- 13,855- 62,684- 228,273- 14,826- 2021د�سم�ب  31المكاسب/(الخسائر) األ�توار�ة �ف

ي  
ي األصول �ن

 408,497 75 7,463- 81,091- 35,675 450,036 11,265 2021د�سم�ب  31صا�ن
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 اإل�رام�ات (معلومات مدققة) -المرفق 

جَر أي من النظام  10.5تنص المادة 
ُ
ي الب�انات المال�ة السن��ة للمنظمة. و�ذ لم ت

الما�ي ع� أنه �جب إدراج ب�ان موجز بمدفوعات اإل�رام�ات للسنة التق��م�ة �ف
 ، فال �لزم تقد�م أي ب�ان موجز. 2021مدفوعات من هذا القب�ل خالل عام 
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