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  جلنة الربنامج وامليزانية
  الثالثوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 

 ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 
 

  جملس التنمية الصناعية 
  واألربعون الثالثةالدورة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  عمال املؤقَّت(أ) من جدول األ ٤البند

 ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام

عن حسابات منظمة األمم املتحدة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي     
  كانون الثاين/يناير  ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

    *٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 
  احملتويات

 الصفحة   

 ٣................................................................................  خطاب اإلحالة 

 ٤...................................................................................  املختصرات 

 ٥..................................................................................  خالصة وافية -ألف

 ٦............................................................................. إجراءات املراجعة-باء

  ٨........................................................................... حتليل البيانات املالية-جيم
  ٨.................................................................... الرقابة الداخلية  - ١- جيم
  ٩................................................ عايري احملاسبية الدولية للقطاع العامامل  - ٢- جيم
  ١١.................................................................. بيان املركز املايل  - ٣- جيم
  ٢٠................................................................... بيان األداء املايل  - ٤- جيم

                                                           
 األمانة. وهذه الوثيقة صادرة دون حترير.به  ات اخلارجي مستنسخ بالشكل الذي تلقَّتهتقرير مراجع احلساب  *      
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 الصفحة   

  ٢١...............................  بالغ الواردة يف امليزانية واملبالغ الفعليةبيان املقارنة بني امل  - ٥- جيم
  ٢٢....................................................... أرصدة الصناديق وااللتزامات  - ٦- جيم

  ٢٣........................................................ ٢٠١٤االستنتاجات املفصَّلة بشأن عام-دال
  ٢٣.................................................................. دائرة إدارة املباين  - ١- دال
  ٢٧............................................... األمن املادي لتكنولوجيا املعلومات  - ٢- دال

  ٢٩....................................  ة والسنوات السابقةمتابعة استنتاجات وتوصيات السنة املاضي-هاء
  ٣٠.................................................................................  مسائل أخرى-واو
  ٣١..................................................................................  شكر وتقدير-زاي

 املرفقات

شهادة مراجع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن الفترة 
 ٣٢................................................ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١املالية املنتهية يف 

  ٣٤...........................  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 
  ٣٤............................................................................تقرير من املدير العام 

 ٣٨................................................ املسؤولية عن تقدمي البيانات املالية واملصادقة عليها

  ٣٩................................  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١بيان املركز املايل يف - ١البيان 
 ٤٠.................  ٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب٣١بيان األداء املايل يف السنة املنتهية يف - ٢البيان 

 ٤١...  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان التغيُّرات يف صايف األصول يف السنة املنتهية يف  - ٣البيان 

  ٤٢...............  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفُّقات النقدية عن السنة املنتهية يف  - ٤البيان 
كانون األول/ديسمرب  ٣١عن السنة املنتهية يف بيان املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية  - ٥البيان 

٤٣........................................................................... ٢٠١٤  
 ٤٤.................................................................... ملحوظات على البيانات املالية
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 رئيس اهليئة االحتادية ملراجعي احلسابات

  يف أملانيا
  Adenauerallee 81  العنوان:

  53113 Bonn   
  +٤٩ ١٨٨٨ ٧٢١ ١٠٠٠  اهلاتف:

  Kay.Scheller@brh.bund.deالربيد اإللكتروين: 
  

  :إىل
  رئيس جملس التنمية الصناعية

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  مركز فيينا الدويل

Vienna International Centre 
P.O. Box 300 

A-1400 Vienna 
Austria  

    ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢١
  سعادة الرئيس،

عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا واألربعني،  الثالثةأتشرَّف بأن أقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته 
كانون  ٣١ الثالثني، تقريري وآرائي بشأن البيانات املالية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن السنة املنتهية يفواحلادية 
 وقد راجعت البيانات املالية وأَبديُت رأيي بشأهنا. .٢٠١٤ديسمرب /األول

ُت للمدير العام، وفقاً للنظام املايل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية ي هذا، أودُّ أن أُشري إىل أنين أَحتْإذْ أُحيل تقرير ،وإنين
  .املدير العام على النحو املناسب يف تقريري دَّروقد بيَّنُت  الصناعية، فرصة التعليق على تقريري.

  وتفضَّلوا بقبول فائق تقديري واحترامي.
      

  ]التوقيع[  
  ركاي شيل  

  رئيس اهليئة االحتادية ملراجعي احلسابات  
  يف أملانيا  

  مراجع احلسابات اخلارجي  
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    املختصرات
 

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )(IPSASإيبساس

 املعايري الدولية ملراجعة احلسابات  )ISAإيسا (
 مكتب األمم املتحدة يف فيينا (UNOV)اليونوف
 ظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمن  (UNIDO)اليونيدو
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    خالصة وافية    -ألف
راجعُت أنا وفريقي بيانات 

 اليونيدو املالية
لقد راجعت أنا وفريقي البيانات املالية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (ُيشار إليها الحقاً  -١

. وتتضمَّن٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ر إىل كانون الثاين/يناي ١ منبـ"اليونيدو") عن السنة املالية 
  البيانات املالية ما يلي:

  بيان املركز املايل  -١البيان   •  
  بيان األداء املايل  -٢البيان   •  
  بيان التغيُّرات يف صايف األصول  -٣البيان   •  
  بيان التدفُّقات املالية  -٤ البيان  •  
  ردة يف امليزانية واملبالغ الفعلية بيان املقارنة بني املبالغ الوا  -٥البيان   •  

 ملحوظات ملحقة بالبيانات املالية • 

واملدير العام هو املسؤول عن إعداد البيانات املالية وفقاً للنظام املايل وللقواعد املالية لليونيدو. -٢ مسؤولية اإلدارة

رة من النظام املايل والقواعد املالية، يف إبداء رأيوتتمثل مسؤولييت، وفقاً للمادة احلادية عش  - ٣ مسؤولية املراجع اخلارجي
 بشأن تلك البيانات املالية باالستناد إىل مراجعيت هلا.

وقد اعتمدت إدارة اليونيدو (ُيشار إليها فيما يلي بـ"اإلدارة") املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  - ٤ إيبساس
، وطبَّقت أحكاماً انتقالية٢٠١٠للمحاسبة يف عام العام (ُيشار إليها فيما يلي بـ"إيبساس") كأساس 

من معايري إيبساس. وانتهت مدة صالحية تلك األحكام االنتقالية، املمتدة ٢٣و ١٧مبقتضى املعيارين 
 .٢٠١٤مخس سنوات، يف السنة املالية

أجريُت مراجعيت وفقاً 
للمعايري الدولية ملراجعة 

 احلسابات

ى املادة احلادية عشرة من النظام املايل والقواعد املالية، وفقاًوقد أجريت مراجعيت، مبقتض  - ٥
هباللمعايري الدولية ملراجعة احلسابات (ُيشار إليها فيما يلي بـ"اإليسا") بالصيغة اليت اعتمدهتا وعدَّلتها 

ؤسساتاملنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات مث أصدرهتا يف صورة "املعايري الدولية للم
ومبقتضى هذه املعايري، يتعيَّن عليَّ أن أمتثل للمتطلبات األخالقية وأن. "العليا ملراجعة احلسابات

من ُخلو البيانات املالية من األخطاء معقولةأخطط لعملية املراجعة وأُنفِّذها هبدف التأكُّد بدرجة 
 اجلوهرية.

اختاذ نطاق املراجعة 
كأساس معقول إلبداء 

 عرأي املراج

، للشواهد الداعمة للمبالغ والكشوفي جتريبمشلت املراجعة إجراء فحص، على أساس   - ٦
الواردة يف البيانات املالية. كما مشلت تقييماً للمبادئ احملاسبية املستخدمة وتقييماً جململ طريقة عرض

ونيدو، فحصُت أداءالبيانات املالية. ووفقاً لإلطار املرجعي الذي حيكم مراجعة البيانات املالية للي
اليونيدو، خصوصاً من حيث اقتصاديةُ وجناعةُ وفعاليةُ إجراءات احملاسبة ونظام احملاسبة ونظام الرقابة

وأعتقد أنَّ مراجعيت للحسابات الداخلية، وعموماً من حيث اآلثار املالية للممارسات اإلدارية احلالية.
 .ر أساساً معقوالً إلبداء رأي كمراجع هلاتوفِّ
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البيانات املالية تعرض 
صورة منصفة للمركز 

 املايل

صحيحةونتيجةً ملراجعيت، أرى أنَّ البيانات املالية تعرض، يف مجيع النواحي اجلوهرية، صورة   - ٧
ت وفقاً ملعايري إيبساس، وأهنا أُعد٢٠١٤َّن األول/ديسمرب كانو ٣١ملركز املنظمة املايل يف 

 ، وأنَّ املعامالت أُجريت وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية.علَنةاملولسياسات اليونيدو احملاسبية

أصدرت رأياً صرحياً بأنَّ 
البيانات املالية صحيحة 

 متاماً

عيوب أو أخطاء اعتربها جوهرية من حيث دقة البيانات املالية واكتماهلا مل ُتظهر املراجعة أيَّ  -٨
صحيحة ٢٠١٤لعام صريح بأنَّ بيانات اليونيدو املالية  أيرمث، فإنين أعرب عن  ومن وصحتها إمجاالً؛

 متاماً.
    
      املراجعة إجراءات    -باء
    نطاق املراجعة  - ١- باء

ُعيِّن رئيس اهليئة االحتادية 
ملراجعة احلسابات يف أملانيا 

حلسابات  خارجيامراجعاً 
 اليونيدو

لز، رئيس اهليئة االحتادية ملراجعةغسيد ديتر إن، ُعيِّن ال٨- /م١٥- عمالً مبقرَّر املؤمتر العام م ع  - ٩
حلسابات اليونيدو، خارجيااحلسابات يف أملانيا (املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات) مراجعاً 

 .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠حىت  ٢٠١٤متوز/يوليه  ١ابتداًء من 

مسَّت أملانيا اخلَلَف مراجعاً 
 للحسابات خارجيا

لز. وقد انتخبين الربملان االحتاديغ، انتهت مدة خدمة السيد إن٢٠١٤نيسان/أبريل  ويف  - ١٠
،٢٠١٤األملاين، أنا املوقِّع أدناه، كاي شيلر، رئيساً للهيئة االحتادية ملراجعة احلسابات يف أيار/مايو 

ايل،من النظام امل ٢- ١١. ومبقتضى البند ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠يف ذلك املنصب يف  وعيَّنين
 حلسابات اليونيدو.خارجياومراجعاًَسمَّتين أملانيا َخلفاً للسيد إنغلز

البيانات املالية للسنة املالية 
كانون الثاين/يناير إىل  ١من 
كانون األول/ديسمرب  ٣١

٢٠١٤ 

ر إىلكانون الثاين/يناي ١لقد راجعُت أنا وفريقي البيانات املالية لليونيدو عن السنة املالية من   - ١١
كانون األول/ ٣١ومشلت البيانات املالية بيان املركز املايل يف  .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١

، وبيان٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١، وبيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف ٢٠١٤ديسمرب 
بيان املقارنة بني، و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١التغيُّرات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف 

، وامللحوظات٢٠١٤آذار/مارس  ٣١املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف 
 امللحقة بالبيانات املالية. وقد فحصنا أيضاً احلسابات واملعامالت املالية ذات الصلة.

الية وعرضها بصورة منصفة وفقاً للنظام املايلواملدير العام مسؤول عن إعداد البيانات امل  - ١٢ مسؤولية اإلدارة
من ضوابط داخلية لكي يتسىن إعداد بيانات ضرورياوالقواعد املالية، وعن تطبيق ما تراه اإلدارة 

 مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت نامجة عن غش أو غلط.



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

V.15-01736 7 
 

مسؤولية مراجع احلسابات 
 اخلارجي

يانات املالية يستند إىل الشواهد اليت حصلت عليها أثناءأي بشأن البأنا مسؤول عن إبداء ر  - ١٣
مراجعيت. وقد أجريت مراجعيت، مبقتضى املادة احلادية عشرة من النظام املايل والقواعد املالية، وفقاً
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات (اإليسا)، بصيغتها اليت اعتمدهتا وعدَّلتها هبا املنظمة الدولية
للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات مث أصدرهتا يف صورة "املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة

ومبقتضى هذه املعايري، يتعيَّن عليَّ أن أمتثل للمتطلبات األخالقية وأن أخطط لعمليةاحلسابات". 
  ية من األخطاء اجلوهرية.لو البيانات املالهبدف التأكُّد بدرجة معقولة من ُخاملراجعة وأُنفِّذها

أهم املالحظات واالستنتاجات والتوصيات. وقد ٢٠١٤مبقتضى تقريري عن السنة املالية   - ١٤ نوقش التقرير مع اإلدارة
نوقشت البيانات املالية لليونيدو، وكذلك تقريري عن مراجعتها ورأي هبذا الشأن، مع اإلدارة. وقد

 لتقرير ووافق على االستنتاجات الواردة فيه.أحاط املدير العام علماً مبحتويات ا

إبالغ جلنة الربنامج 
وامليزانية وجملس التنمية 

 الصناعية

سوف حتيل جلنة الربنامج وامليزانية تقرير مراجع احلسابات اخلارجي والبيانات املالية املراَجعة  - ١٥
 إىل جملس التنمية الصناعية.

    
      هدف املراجعة    - ٢- باء

انات املالية مراجعة البي
كأساس إلبداء رأيي 
 كمراجع للحسابات

بشأن رأيوفقاً ملتطلبات اإليسا، يتمثل اهلدف الرئيسي ملراجعة احلسابات يف متكيين من إبداء   - ١٦
إذا كانت النفقات املسجَّلة أثناء السنة قد ُتكبِّدت يف األغراض اليت أقرها املؤمتر العام؛ وما إذا كانت  ما

نفقات قد ُصنِّفت وُسجِّلت على حنو صحيح وفقاً ألحكام النظام املايل والقواعد املالية؛ ومااإليرادات وال
. وهذا٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١إذا كانت البيانات املالية تعرض صورة منصفة عن املركز املايل يف 

 ت اليونيدو.مجيع صناديق اليونيدو يف هناية السنة، بصفتها جزءاً من حسابايشمل صحة أرصدة

مراَجعات األداء من حيث 
 اقتصاديته وجناعته وفاعليته

وإىل جانب ذلك، توفِّر املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات إرشادات بشأن كيفية  - ١٧
ءإجراء مراَجعات األداء. ووفقاً لإلطار املرجعي الذي حيكم مراجعة البيانات املالية لليونيدو، فحصُت أدا
اليونيدو، خصوصاً من حيث اقتصاديةُ وجناعةُ وفعالية إجراءات احملاسبة ونظام احملاسبة ونظام الرقابة

 الداخلية، وعموماً من حيث اآلثار املالية للممارسات اإلدارية احلالية.
    
  هنج املراجعة    - ٣- باء

أفرقة املراجعة مناقشات مع موظفيأجرت املراجعة أفرقة شىت ملراجعة احلسابات. وعقدت   - ١٨ فريق املراجعة
املعتادة، أصدرت أفرقة املراجعة التابعة يل طلبات للحصول على للممارسةيف املقر. ووفقاً  املعنينياليونيدو 

 معلومات، كما أصدرت مالحظات بشأن عملية املراجعة.
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قام فريقي بفحص 
السجالت احملاسبية حيثما 

 ياضرور ُرئي

يف الظروف الراهنة من ضروريابه على استعراض عام وعلى ما رأيته  ي قمُتاشتمل الفحص الذ  - ١٩
فحوص للسجالت احملاسبية وغريها من األدلة الداعمة. وحتقيقاً ألهداف املراجعة، فحصُت اإلجراءات

ات الصلة، وقيَّمُتاملالية واحملاسبية املتَّبعة يف اليونيدو على ضوء النظام املايل والقواعد املالية وسائر الوثائق ذ
من معامالت ممثِّلةلعيِّنة  فنيانظام الرقابة الداخلية الذي يرصد عمليات اليونيدو املالية، وأجريُت فحصاً 

خمتارة، وطابقُت بني األرصدة املصرفية والسجالت احملاسبية، وأجريُت حتليالً لالشتراكات. وهتدف
 .املاليةالتمكُّن من إبداء رأي بشأن بيانات اليونيدو إجراءات املراجعة هذه يف املقام األول إىل

فنية، حتليالً لسجالت بيانات اليونيدو ومعامالهتا.مراجعة أجرى فريقي، ُمستخدماً براجمية   - ٢٠ عيِّنة عشوائية
اموأخذنا عيِّنة عشوائية وحتقَّقنا مما إذا كانت املعامالت وما يتصل هبا من وثائق قد ُدوِّنت وفقاً للنظ

املايل، مع املطابقة بني أساس الدفع والتوقيعات الالزمة. ومل جند يف أيٍّ من املعامالت ما يدعو إىل
 قاد.تاالن

اجملاالت املتناَولة يف هذا 
 التقرير

ويتضمَّن تقريري مالحظات وتوصيات ُيراد منها اإلسهام يف حتسني اإلدارة والرقابة املالية  - ٢١
املالية مراجعة مالية للبيانات، اشتمل عملي التدقيقي يف املقام األول على ٢٠١٤بعام لليونيدو. وفيما يتعلق 

، فقد شرع فريقي٢٠١٤كمراجع خارجي للحسابات يف أواسط عام  الستخاليف. ونظراً ٢٠١٤لعام 
قرير عرضمن النظام املايل والقواعد املالية. ويرد يف الت ٤- ١١للتو يف إجراء مراجعات لألداء وفقاً للبند 

ألوىل استنتاجات تلك املراجعات، وسوف يستأنف فريقي عمله يف الفترات القادمة. وسوف يشمل هذا
العمل زيارات ملكاتب اليونيدو امليدانية. ويف هناية تقريري، سوف أُبلغ عن عملية متابعة التوصيات وعن

 .واِهلباتمواضيع أخرى، مثل االحتيال واملشطوبات والفواقد 
    
    استنتاجات املراجِع    - ٤- باء

ليست هناك عيوب 
جوهرية أثَّرت يف رأيي 

كمراجع للحسابات. وقد 
أبديت، بناًء على 

مراجعيت، رأياً صرحياً 
 بسالمة البيانات املالية

أيِّعلى الرغم من املالحظات الواردة يف هذا التقرير، مل تكشف مراجعيت للحسابات عن   - ٢٢
ة فيما يتعلق بدقة البيانات املالية ككل واكتماهلا وصحتها. وقد أخذتعيوب أو أخطاء رأيتها جوهري

أيٌّاإلدارة بالتوصيات املتعلقة بتحسني اإلجراءات أو بتوسيع نطاق املعلومات املفصح عنها. ومل يؤثِّر 
اًمن استنتاجايت على رأيي كمراجع للحسابات بشأن بيانات اليونيدو املالية. ولذلك، أبديت رأياً صرحي

 .٢٠١٤بسالمة بيانات اليونيدو املالية لعام 

    
    حتليل البيانات املالية    -جيم
    الرقابة الداخلية    - ١- جيم

أنا وفريقي، بدرجة معقولة من التيقُّن، إىل أنَّ اليونيدو خلصُتاالمتثال، مدى باالستناد إىل فحص   - ٢٣ مثة نظام للرقابة الداخلية
وثوقية يكفل االكتمال والواقعية والقياس واالنتظام واإلفصاح يف البياناتلديها نظام رقابة داخلية ذو م

 .٢٠١٤املالية لعام
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ملسك )SAP( "ساب" براجميةتخطيط املوارد املؤسسية، القائم على لتستخدم اليونيدو نظامها   - ٢٤ مْسك الدفاتر
يف تدوين مجيع البيانات. الدفاتر. ويشمل هذا النظام مجيع حسابات اليونيدو وصناديقها، ويستخدم

 لِّد ميزانَ مراجعة.ووميكن هلذا النظام أن ي

ويف الواقع، ال ُتعد اليونيدو بياناهتا املالية باستخدام نظام ختطيط املوارد املؤسسية، بل ُينقَل ميزان  - ٢٥ اإلبالغ
مجيع التعديالت ). وُتجرىExcelده ذلك النظام إىل صحيفة عمل بنظام "إكسل" (لِّاملراجعة الذي يو

ضمن إطار الصحائف املختلفة. وتضم هذه الصحائف مجيع البيانات وعدداً كبرياً من الصيغ املتاحة.
وقام موظفون من وحدة الشؤون املالية بتطوير تلك الصحائف؛ وهو يتولون حتديثها كل سنة تبعاً ملا

 يلزم إدخاله من تغيريات يف نظام احملاسبة.

يف االنقطاع يتسبَّب 
 أعمال إضافية وخماطر

ويفضي استخدام نظام ختطيط املوارد املؤسسية، من ناحية، وصحائف عمل "إكسل"، من ناحية  - ٢٦
أخرى، إىل أعمال إضافية ميكن تفاديها. وال متس هذه األعمال اإلضافية موظفي اليونيدو فحسب، بل

البيانات والصيغ، بطريقة يدوية. متس فريقي أيضاً. وتدخل التعديالت على صحائف العمل، مبا فيها
وهذه املمارسة تنطوي على خماطر، مثل تقاُبل األرقام أو ُورود إشارات غري صحيحة يف صيغة ما. وإىل

ليست هناك وثائق وال إجراءات منهجية معتمدة لتحديث الصحائف. وليس هناك سوىجانب ذلك، 
 ات املالية.أشخاص قليلني لديهم معرفة تامة بكيفية إعداد البيان

استخدام نظام ختطيط 
املوارد املؤسسية كنظام 
وحيد ألغراض احملاسبة 

 واإلبالغ

احملاسبة واإلبالغ سوى نظام ختطيط املواردوإين أرى أنه ينبغي لليونيدو أال تستخدم ألغراض   - ٢٧
 ات املالية.املؤسسية. ولذلك، أوصي بإضافة وظيفة اإلبالغ إىل ذلك النظام، وخصوصاً لدواعي البيان

املوضوع أدرج يف خطة 
 العمل

وسوف توفِّر دائرة خدمات دعم األعمال والنظم ما يلزم من دعم لدائرة الشؤون املالية من أجل  - ٢٨
. وقد أُدرج هذا املوضوع بالفعل يف خطة عمل تلكاملالية تنفيذ التوصيات املتعلقة بأمتتة إعداد البيانات

قة من مراجعة االحتاد األورويب التحقُّقية السباعية األركان اليت أجرهتا سابقاًالدائرة كمتابعة لتوصية منبث
 .Ernst & Youngمؤسسة

 وسوف أقوم أنا وفريقي مبتابعة هذه العملية. -٢٩ املتابعة
    

    عايري احملاسبية الدولية للقطاع العامامل    - ٢- جيم
ية للقطاع العام (إيبساس) كأساس للمحاسبة. وكانتاعتمدت اإلدارة املعايري احملاسبية الدول  - ٣٠ إيبساس

 هي أول بيانات مالية تعد باالستناد إىل إيبساس.٢٠١٠بيانات السنة املالية

مرة، طبقت اإلدارة أحكاماً انتقالية ألولوحسبما هو مسموح به عند اعتماد معايري إيبساس   - ٣١ األحكام االنتقالية
إيبساس. ومثة فترة انتقالية قدرها مخس سنوات تسري على املمتلكاتمن معايري  ١٧وردت يف املعيار 

 واملصانع واملعدَّات املبينة أدناه.
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وتنطبق األحكام االنتقالية على أصول املشاريع (املمتلكات واملصانع واملعدَّات اخلاصة بالتعاون  - ٣٢  أصول املشاريع
فيما خيص أصول املشاريع اليت كانت قد ٢٠١٤ تلك يف عاماخلمس التقين). وقد انتهت فترة السنوات 

. أما املمتلكات واملصانع واملعدَّات اخلاصة بالتعاون التقين اليت٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١اشُتريت قبل 
من معايري إيبساس. ومل ١٧فتدوَّن وُترْسَمل وفقاً للمعيار  ٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١اشُتريت ابتداًء من 

  .٢٠١٣م االنتقالية ذات الصلة يف االعتبار فيما يتعلق هبذه األصول منذ السنة املالية تؤخذ األحكا

تنطبق األحكام االنتقالية على فئة "املباين" من املمتلكات واملصانع واملعدَّات. وقد انتهت فترة  - ٣٣ املباين
تستخدمها اليونيدو يف مجيع املباين اليت . ولذلك، سوف يتعيَّن تدوين٢٠١٤السنوات اخلمس يف عام 

 .٢٠١٥بيانات السنة املالية

وفيما يتعلق خصوصاً مبركز فيينا الدويل، قد يكون تدوين احلسابات املتعلقة به وجتهيزه باملعدات  - ٣٤ مركز فيينا الدويل
تخدمأمراً يستغرق الكثري من الوقت. إذ توجد يف املركز مقارُّ أربع منظمات من أسرة األمم املتحدة. وتس

سنة، اتُّفق عليه مع حكومة النمسا، مقابل إجيار ٩٩هذه املنظمات مباين املركز بناًء على عقد تأجري مدته 
. ومجيع هذه املنظمات تعد بياناهتاسنويايورو)  ٠,١٣ما يساوي  مسي قدره شلن منساوي واحد (أْيا

تقرير عن تطبيق مبادئ إيبساس ٢٠١٠املالية باالستناد إىل معايري إيبساس. وقد أصدر يف آذار/مارس 
وثيقة صادرة عن اليونيدو احملاسبية والتوجيهات املرتبطة هبا على املعاملة املتعلقة باملركز. ومل تتح يل أيُّ

 .حسابات املركز ورمسلتهاضحة ومتَّسقة بشأن كيفية تدوينتعرض فكرة و

إعداد تصوير واضح 
 ومتَّسق

مناقشاهتا مع سائر املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل هبدف بأن تواصل اإلدارة يوصأُ  - ٣٥
يف بيانات اليونيدو عنهالتعبري ارمسلته أو وتدوين حسابات املركز  تصوُّر واضح ومتَّسق لكيفيةإعداد 

 .٢٠١٥املالية عن السنة املالية

 ، وأخذت علماً هبذه التوصية.وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت -٣٦ التوصية قُبلت

اإلبالغ حسب الشرائح 
 ١٩يف امللحوظة 

كانون األول/ديسمرب ٣١بيان املركز املايل حسب الشرائح يف  ١٩وُتدرِج اإلدارة يف امللحوظة   - ٣٧
. ووفقا٢٠١٤ًكانون األول/ديسمرب  ٣١، وبيان األداء املايل حسب الشرائح عن السنة املنتهية يف ٢٠١٤
من معايري إيبساس، تفيد البيانات عن أنشطة اليونيدو املندرجة يف إطار ميزانيتها العادية، وعن ١٨ للمعيار

أنشطة التعاون التقين وغريها من األنشطة واخلدمات اخلاصة. ومنذ اعتماد اليونيدو معايري إيبساس يف عام
 ، كان اإلبالغ حسب الشرائح جزءاً من امللحوظات.٢٠١٠

معايري  من ١٨املعيار 
 إيبساس

كيان ُيعدُّ ويقدِّم بيانات مالية حسب مبدأيِّ من إيبساس على أنه ينبغي أل ١٨وينصُّ املعيار   - ٣٨
االستحقاق أن يطبِّق هذا املعيار على تقدمي املعلومات جمزأةً حسب الشرائح. فمن شأن اإلفصاح عن

ن فهم أفضل ألداء الكيان يف املاضي وعلىتلك املعلومات أن يساعد مستعملي البيانات املالية على تكوي
استبانة املوارد املخصَّصة لدعم أنشطة الكيان الرئيسية. وينبغي تطبيق هذا املعيار يف جمموعات مكتملة
من البيانات املالية املنشورة، تتضمَّن بياناً عن املركز املايل وبياناً عن األداء املايل وبياناً عن التدفُّق

اً ُيظهر التغيُّرات يف صايف األصول/القيمة املتبقية، وكذلك امللحوظات. ومن ناحية أخرى،النقدي، وبيان
 اجملزأة حسب الشرائح.املعلوماتعرضعضال حيدِّد املعيار مو
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اإلبالغ حسب الشرائح 
 ٦يف بيان حيمل الرقم 

اليونيدو،توفِّر اإلدارة، من خالل اإلبالغ حسب الشرائح، معلومات أساسية عن عمل   - ٣٩
وخصوصاً عن املبالغ اليت تنفقها اليونيدو على التعاون التقين. وأنا أرى أنَّ املعلومات اليت يوفِّرها اإلبالغ
حسب الشرائح مفيدة جدا للدول األعضاء وينبغي عرضها يف ملحوظة. ومثة منظمات دولية أخرى،

، ولذلك، أوصي بأن ُتورِد٥لشرائح عقب البيان مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفِّر إبالغاً حسب ا
 .١٩، بدالً من إيراده يف امللحوظة ٦اإلدارةُ اإلبالغ حسب الشرائح يف بيان حيمل الرقم 

اليونيدو سوف تدرس 
 اجلدوى

إذا كان يتوافق مع املمارسات ٦جدوى تنفيذ فكرة استحداث البيان  اليونيدووسوف تدرس   - ٤٠
سائر منظمات األمم املتحدة. وتعكف فرقة العمل على نطاق املنظومة املعنية باملعايري الفضلى املتَّبعة يف

املقترح. ٦احملاسبية على إعداد مشروع عنوانه "تنسيق التنوُّع احملاسيب"، سوف ُيناقَش يف إطاره البيان 
يكون تنفيذه مشموالًوإذا أصبح عنصراً يف شكل موحَّد على نطاق األمم املتحدة فسوف يتعيَّن أيضاً أن 

بالتحسينات النُّظمية املعتَزم إجراؤها استجابة للتوصية املتعلقة بتعزيز أداء نظام ختطيط املوارد املؤسسية
 من أجل أمتتة اإلبالغ عن البيانات املالية.

 .وسوف أُتابع أنا وفريقي هذه العملية -٤١ املتابعة
    

    بيان املركز املايل    - ٣- جيم
وع صايف ازدياد جمم
 األصول

، ازداد جمموع صايف األصولسنويايف املائة  ١٥بعد سنتني متعاقبتني من اهلبوط بنسبة تزيد على   - ٤٢
يف املائة. ويف الوقت ٧,٥. ومنا جمموع أصول اليونيدو مبقدار ٢٠١٤يف املائة عام  ٧,١بنسبة قدرها 

املنحى القائم يف الفترة ١ائة. ويبيِّن اجلدول يف امل ٧,٧ارتفاعاً طفيفاً قدره  منفسه، شهد جمموع اخلصو
 .٢٠١٤إىل٢٠١٠

     
  كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف  
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

   األصول اجلارية

 ٥٩١,٧ ٥٥١,٠ ٥٧٨,٨ ٦٢٣,٢ ٥٥٣,٦مباليني اليوروهات

٪١٢للتغيُّرالنسبة املئوية ,٦( ٧٪ ,١) ( ٤٪ ,٧ (٨٪ ,٤ 

      غري اجلاريةاألصول

 ٢٣,٩ ٢١,٨ ١٢,٤ ١٠,٥ ١٠,٠مباليني اليوروهات

٪٥للتغيُّرالنسبة املئوية ,٨١٧٪ ,٧٥ ٤٪ ,٩ ٨٪ ,٨ 

      جمموع األصول

 ٦١٥,٦ ٥٧٢,٨ ٥٩١,١ ٦٣٣,٨ ٥٦٣,٥مباليني اليوروهات

٪١٢للتغيُّرالنسبة املئوية ,٥( ٦٪ ,٧) ( ٣٪ ,٧ (١٪ ,٥ 
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  كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف  
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      اخلصوم اجلارية

 ١٣٩,٩ ١٦٢,٦ ١٣٥,٢ ١٧٤,٣ ١٧٦,١ني اليوروهاتمبالي

)للتغيُّرالنسبة املئوية ١٪ ,٠)( ٢٢٪ ,٢٠ (٤٪ ,٢ ( ١٤٪ ,٠) 

      اخلصوم غري اجلارية

 ٢٢٩,٧ ١٨٠,٥ ١٨٣,٠ ١٣٧,٣ ١٢٣,٢مباليني اليوروهات

٪١١للتغيُّرالنسبة املئوية ,٤٣٣٪ ,٣ ( ١٪ ,٢٧ (٣٪ ,٢ 

      جمموع اخلصوم

 ٣٦٩,٦ ٣٤٣,١ ٣١٨,٢ ٣١١,٦ ٢٩٩,٤وهاتمباليني اليور

٪٤للتغيُّرالنسبة املئوية ,١٢٪ ,٧ ١٪ ,٧ ٨٪ ,٧ 

     جمموع صايف األصول/القيمة املتبقية

 ٢٤٦,٠ ٢٢٩,٧ ٢٧٣,٠ ٣٢٢,٢ ٢٦٤,٢مباليني اليوروهات

٪٢٢للتغيُّرالنسبة املئوية ,٠ ( ١٥٪ ,٣) ( ١٥٪ ,٧ (٩٪ ,١ 

: بيان املركز املايل١اجلدول     
التربُّعات ازدادت بنسبة 

 يف املائة ٦٠تناهز 
٦٠وُيعزى هذا التطوُّر إىل حدوث زيادة يف التربُّعات املستحقة القبض؛ إذ ارتفعت بنسبة تناهز   - ٤٣

. ويف املقابل،٢٠١٤يورو يف عام  مليون ١١٠,٤إىل  ٢٠١٣مليون يورو يف عام  ٦٩,٣يف املائة، من 
 يف املائة. ٢٧,٢، زيادة كبرية قدرها يما استحقاقات املوظفنيشهدت اخلصوم غري اجلارية، وال س

ينبغي لإلدارة أن تراقب 
 التطوُّرات عن كثب

أودُّ أن أشري إىل أنَّ هذا التطوُّر ميكن أن حيمل معه خماطر يف املستقبل. إذ إنَّ التربُّعات املستحقة  - ٤٤
القادمة، بينما يتوقَّع أن تشهد استحقاقات ما القبض سوف ُتنفَق على برامج التعاون التقين يف السنوات

اإلدارة بأن تراقب هذا التطوُّر عن كثب يف يوصيف الفترة نفسها. ولذلك، أُ مستمرابعد اخلدمة ازدياداً 
 السنوات القادمة.

 وأَبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت، وأخذت علماً هبذه التوصية. -٤٥ التوصية قُبلت
    

    األصول  - ١- ٣- جيم
  األموال النقدية ومعاِدالهتا  -١- ١- ٣- جيم

وضع اليونيدو النقدي 
 ُمرضٍ إمجاالً

وضع اليونيدو النقدي ُمرضٍ إمجاالً. وتتألف األموال النقدية ومعاِدالهتا مما يلي: األموال النقدية  - ٤٦
ال يقل أجل استحقاقها عن ثالثة املودعة لدى املصارف واملتاحة يف متناول اليد؛ والودائع َألَجل اليت

املنحى القائم يف ٢أشهر؛ واألموال النقدية ومعاِدالهتا املوجودة لدى املكاتب امليدانية. ويبيِّن اجلدول 
 .٢٠١٤إىل٢٠١٠الفترة
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مقابل  اليوروسعر صرف 
 الدوالر

ُع سعر صرف اليورو؛ إذ َبلَغ تراجالدوالر ، فقد اليورو الكثري من قيمته مقابل٢٠١٤يف عام   - ٤٧
يف ١,٢٢٠إىل  ٢٠١٣يف عام  ١,٣٧٩يف املائة، من  ١١,٥مقابل الدوالر يف هناية السنة نسبة قدرها 

يف املائة من األموال النقدية ومعاِدالهتا يف صورة دوالرات، ٥٠ظ بنحو . ونظراً ألنه ُيحتف٢٠١٤َعام 
 مليون يورو. ٢٤فقد أفضى اخنفاض سعر اليورو إىل أرباح حماسبية ناهزت 

مليون يورو، وهذا مساوٍ ٤٣٧,٧زهاء  ٢٠١٤بلغ حجم األموال النقدية ومعاِدالهتا يف عام   - ٤٨ ازدياد الودائع ألجل
. ويف حني اخنفض حجم األموال النقدية املودعة لدى املصارف واألموال٢٠١٣تقريباً ملستواه يف عام 

مليون يورو، ازداد حجم الودائع ألجل بنفس املقدار تقريباً، ٣٧,٨النقدية املتاحة يف متناول اليد مبقدار 
يف حاليا. وميثِّل هذا التطوُّر انعكاساً للوضع السائد ٢٠١٢فبلغت مستواها الذي كانت عليه يف عام 

األسواق املالية، والذي ُيظهر تدنياً شديداً ألسعار الفائدة على احلسابات املتاحة عند الطلب والودائع
 بة األجل.القري

    
  كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف  
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

األموال النقدية املودعة لدى املصارف 
 واألموال النقدية احلاضرة

 
  

 ٩٤,٧ ١٣٢,٥ ٦٢,٤ ٣٢,٩ ٣٨,٤مباليني اليوروهات

) للتغيُّرالنسبة املئوية ١٤٪ ,٨٩ (٣٪ ,١١٢ ٨٪ ,٤ ( ٢٨٪ ,٦) 

اليت يقل أجل استحقاقها الودائع ألجل 
      أشهر٣األصلي عن

 ٣٤٠,٧ ٣٠٤,٢ ٣٤٩,٠ ٤١٨,٥ ٣٥١,٧مباليني اليوروهات

٪١٩ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٠ ( ١٦٪ ,٦) ( ١٢٪ ,١٢ (٩٪ ,٠ 

األموال النقدية ومعاِدالهتا املوجودة لدى 
      املكاتب امليدانية

 ٢,٤ ٢,٠ ٣,١ ٣,١ ٢,٦مباليني اليوروهات

٪١٨ للتغيُّرسبة املئويةالن ,٦ ( ٠٪ ,٩) ( ٣٤٪ ,١٩ (٤٪ ,٥ 

      النقدية ومعاِدالهتااألموال

 ٤٣٧,٧ ٤٣٨,٧ ٤١٤,٥ ٤٥٤,٤ ٣٩٢,٧مباليني اليوروهات

٪١٥ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٧ ( ٨٪ ,٥ (٨٪ ,٨ ( ٠٪ ,٢) 

)٢(املصدر: امللحوظة  ومعاِدالهتا: األموال النقدية٢اجلدول  
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الودائع َألَجل  زيادة أجل

 على أكثر من ثالثة أشهر
٤ منبعض الودائع القريبة األجل ليزيد أجل استحقاقها  ٢٠١٤ولذلك، ُجدِّدت يف هناية  عام   - ٤٩
أشهر. وهبذه املناسبة، أعادت اإلدارة النظر يف قرارها الذي اعُتمد أثناء األزمة املالية اليت بدأت يف ٦إىل 
 أشهر. ٣ستثمارات احملتفظ هبا ملدة أقصاها من أجل تقليل اال٢٠٠٨عام

بناًء على هذا القرار، قد ال يعود الوصف احلايل "الودائع َألَجل اليت يقل أجل استحقاقها األصلي  - ٥٠ يلزم حتديث الوصف
اإلدارة بأن حتدِّث هذا الوصف حبيث ياملقبلة. ومن مث، أوصاملالية أشهر" صاحلاً يف البيانات  ٣عن 
 أجل استحقاق الودائع َألَجل احملتفظ هبا.جيسِّد

 وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت، وأخذت علماً هبذه التوصية. -٥١ التوصية قُبلت

التعبري عن السعر الوسطي 
ولعام ٢٠١٤السنوي لعام 

٢٠١٣ 

ملصرفية ذات الفائدة وعلىعن سعر الفائدة على احلسابات ا ٢وقد عبَّرت اليونيدو يف امللحوظة   - ٥٢
، بلغ السعر٢٠١٤الودائع َألَجل يف صورة سعر َوَسطي سنوي حمسوب على أساس سنوي. ويف عام 

يف املائة، وعلى الودائع احملتفظ هبا ٠,٢٠الوسطي السنوي على الودائع احملتفظ هبا يف شكل يوروهات 
عن سعر وسطي سنوي ٢٠١٣ت يف عام يف املائة. وكانت اليونيدو قد أفاد ٠,٢١يف شكل دوالرات 

يف املائة على الودائع ٠,٣٠على الودائع احملتفظ هبا يف شكل يوروهات، ويف املائة  ٠,١٩قدره 
 الدوالرية.

اإليرادات االستثمارية 
 تراجعت

عن اإليرادات االستثمارية يف صورة فوائد جمنيَّة ومستحقة عن  ١٦وعبَّرت اليونيدو يف امللحوظة   - ٥٣
ودائع القريبة األجل احملتفظ هبا لدى املؤسسات املالية. وشهدت اإليرادات االستثمارية تراجعاً كبرياً منال

 .٢٠١٤مليون يورو يف عام ٠,١إىل٢٠١٣مليون يورو يف عام٠,٥

عدم توافق سعر الفائدة 
حجم  معالوسطي السنوي 

 اإليرادات االستثمارية

سعر الفائدة الوسطي السنوي وتطوُّر اإليرادات االستثمارية. إذ إنَّوليس هناك توافق بني تطوُّر   - ٥٤
املتوسط السنوي لسعر الفائدة على األموال املودعة باليورو مستقر تقريباً، وسعر الفائدة على األموال

٨١,٦املودعة بالدوالر هبط بنسبة تناهز الثلث، يف حني تراجعت اإليرادات االستثمارية بنسبة قدرها 
املائة. وبناًء على طليب، أوضحت اإلدارة أنَّ طريقة احلساب تغيَّرت. إذ أُدرج يف حساب سعر الفائدة يف

سعر الفائدة على احلسابات املتاحة عند الطلب. ومن مث، فإنَّ السعرين ٢٠١٤الوسطي السنوي يف عام 
إىل نقطة مئويةيرتفع  أن ٢٠١٣ليسا قابلني للمقارنة. ومن شأن سعر الفائدة الوسطى السنوي لعام 

 .٢٠١٤واحدة إذا ما ُحِسب باستخدام الطريقة املتَّبعة يف عام 

يلزم أن تكون املعلومات 
 قابلة للمقارنة

اإلدارة بأن تبيِّن على ي، يف رأيي، أن ُيعبَّر عن املعلومات على أساس قابل للمقارنة. وأُوصيلزم  - ٥٥
 احلساب.ةاألقل التغيُّر يف طريق

وُتواِفق اإلدارة على هذه التوصية، وسوف تعمل على أن يبيَّن يف امللحوظات ذات الصلة  - ٥٦ ة قُبِلتالتوصي
 تغيُّر يدخل على طريقة حساب سعر الفائدة الوسطي السنوي.مستقبالً أيُّ
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    االشتراكات املستحقة القبض  -٢- ١- ٣- جيم
مليون يورو. ٩٨,٤ماليني يورو ليصل إىل  ٦كات بنحو ، ارتفع حجم االشترا٢٠١٤يف عام   - ٥٧ االشتراكات ازدادت

املنحى القائم ٣. ويبيِّن اجلدول ٢٠١١و ٢٠١٠وهذا املبلغ يساوي تقريباً حجم االشتراكات يف عامي 
 .٢٠١٤إىل٢٠١٠يف الفترة

    
كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف    
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      حقة القبضاالشتراكات اجلارية املست

 ٩٨,٤ ٩٢,٥ ٩٢,٥ ٩٩,٣ ٩٧,٨مباليني اليوروهات

٪١ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٦ ( ٦٪ ,٨) ( ٠٪ ,٦ (٠٪ ,٤ 

      املخصَّص االحتياطي للحسابات املشكوك فيها

 ٨٩,٨ ٨٦,٨ ٨٧,٢ ٩١,٥ ٩١,٤مباليني اليوروهات

٪٠ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٠ ( ٤٪ ,٧) ( ٠٪ ,٣ (٥٪ ,٥ 

      االشتراكات اجلارية املستحقة القبض

 ٠,٦ ١,١ ٦,٦ ١٠,٢ ١٥,٣مباليني اليوروهات

) للتغيُّرالنسبة املئوية ٣٣٪ ,٥) ( ٣٥٪ ,٧) ( ٨٢٪ ,٩) ( ٤٥٪ ,٠) 

     املخصَّص االحتياطي للحسابات املشكوك فيها

 ٠,٢ ٠,٥ ٢,٣ ٦,٢ ١٠,٧مباليني اليوروهات

) للتغيُّرالنسبة املئوية ٤٢٪ ,٦) ( ٦٢٪ ,٠) ( ٧٦٪ ,٧) ( ٥٧٪ ,٧) 

)٣: االشتراكات املستحقة القبض (املصدر: امللحوظة ٣اجلدول        
كان يلزم حساب خمصَّص 

احتياطي بشأن 
االشتراكات املشكوك يف 

كانون  ٣١تلقيها حبلول 
 ٢٠١٤األول/ديسمرب 

تلقيهاشكوك يف وتقضي معايري إيبساس بأن ُيحَسب خمصَّص احتياطي بشأن االشتراكات امل  - ٥٨
. وقد ارتفع مبلغ املخصَّصات املرصودة حتسُّباً لعدم تلقِّي٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١حبلول 

٧١مليون يورو. ويتعلق ما يزيد على  ٨٩,٨ماليني يورو ليصل جمموعها إىل  ٣االشتراكات مبقدار 
ء سابقة. ومن ناحية أخرى،مليون يورو من هذا اجملموع باشتراكات مشكوك يف تلقيها من دول أعضا

مليون يورو. ويبيِّن اجلدول ٢٧,٩يظل جمموع املبالغ غري املسدَّدة (بدون الدول األعضاء السابقة) يبلغ 
 .٢٠١٤إىل٢٠١٠املنحى القائم يف الفترة٤
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كانون األول/ديسمرب من السنة األوىل لفترات السنتني٣١يف 
 ٢٠١٤ ٢٠١٢ ٢٠١٠ 

    ستحقة الدفعاالشتراكات امل

 ٧٢,٠ ٧٦,٦ ٧٨,٣مباليني اليوروهات

    االشتراكات احملصَّلة

 ٦٤,٥ ٦٧,٦ ٧٣,٢ مباليني اليوروهات

    االشتراكات غري املسدَّدة

 ٧,٥ ٩,١ ٥,٣ مباليني اليوروهات

    جمموع املبالغ غري املسدَّدة

 ٢٧,٩ ٢٧,٩ ٤١,٩ مباليني اليوروهات

  السنة األوىل  -االشتراكات بدون الدول األعضاء السابقة : حالة٤اجلدول
      (املصدر: املرفق األول)-من فترات السنتني

ينبغي للدول األعضاء أن 
 تفي بالتزاماهتا

اليت عليها متأخِّرات كبرية بأن تفي بالتزاماهتا وتسدِّد القليلةلذلك، أودُّ أن أُذكِّر الدول األعضاء   - ٥٩
لاللتزامات املتعهَّد هبا هو أمر وفقاًستحقة. كما أنَّ اإلسهام يف سالمة الوضع املايل لليونيدو اشتراكاهتا امل

 يتعلق باإلنصاف جتاه الدول األعضاء األخرى.

 وقد أَبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت هبذا الشأن، وأخذت علماً بتلك التوصية -٦٠ التوصية قُبِلت

واالشتراكات غري اجلارية املستحقة القبض هي اشتراكات الدول األعضاء املؤكَّدة اليت يستحق  - ٦١  الراهنةاالشتراكات غري
أجلها بعد سنة واحدة من تاريخ اإلبالغ وفقاً خلطط السداد املتفق عليها. وُيتفاَوض على خطط السداد

نوات اخلمس األخرية، جنحتبني الدول األعضاء واإلدارة من أجل خفض حجم املتأخِّرات. ويف الس
منحى ٣الدول األعضاء واإلدارة يف خفض االشتراكات غري اجلارية املستحقة القبض. ويبيِّن اجلدول 

 .٢٠١٤و٢٠١٠ذلك اخلفض بني عامي

ُيوصى بالتفاوض على 
 خطط سداد

سدادللطط واتفقت مع اإلدارة على خوأنا أُقدِّر موقف الدول األعضاء اليت عليها متأخِّرات   - ٦٢
وأَوفت بالتزاماهتا وسدَّدت كل ديوهنا املعلَّقة. واالتفاقات اليت تربمها اإلدارة مع الدول األعضاء اليت

الدول األعضاءو بأن تغتنم اإلدارة يأُوصعود بالنفع على كال الطرفني. ولذلك، تعليها متأخِّرات إمنا 
 خطط سداد.فرصة متاحة للتفاوض على اليت عليها متأخِّرات كلَّ

وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت هبذا الشأن، وأخذت علماً بتلك  - ٦٣ التوصية قُبِلت
 التوصية.
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    التربُّعات املستحقة القبض  - ٣- ١- ٣- جيم
ازدادت التربُّعات بنسبة 

 يف املائة ٦٠ُتناِهز 
١١٠,٤يون يورو، ليبلغ جمموعها مل ٤٠، ارتفع حجم التربُّعات بأكثر من ٢٠١٤يف عام   - ٦٤

د أيُّرَص. ومل ُي٢٠١١و ٢٠١٠ ييورو. وهذا املبلغ يقارب املستوى الذي كان عليه يف عام ماليني
 .٢٠١٤و ٢٠١٠ يمنحى تلك التربُّعات بني عام٥خمصَّص احتياطي للتربُّعات. ويبيِّن اجلدول

ليونيدو من متويل أنشطتها األساسيةاأمر مرحَّب به. فهي متكِّن  وازدياد حجم التربُّعات هو  - ٦٥ التربُّعات مرحَّب هبا
وزيادة عدد املشاريع من أجل بلوغ هدف املدير العام املتمثِّل يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة. والتربُّعات ليست مالية فقط، بل ميكن أن تكون مثالً يف شكل توفري خربات فنية أو خرباء

 شكل تربُّعات عينية.أو يف
    

كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف    
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      التربُّعات املستحقة القبض

 ١١٠,٤ ٦٩,٣ ١١٩,٩ ١١١,٠ ٧٤,٠مباليني اليوروهات

٪٤٩  للتغيُّرالنسبة املئوية ,٨ ٩٪ ,٠ ( ٤٢٪ ,٥٩ (٢٪ ,٣ 

)٣صدر: امللحوظة : التربُّعات املستحقة القبض (امل٥اجلدول     
على وجه العموم، تشتمل التربُّعات على تكاليف دعم الربامج لتغطية التكاليف اإلدارية اليت  - ٦٦ تكاليف دعم الربامج

من اجلهة املاحنة. وتدفعتتكبَّدها املنظمة. وعادة ما ُتضاف تكاليف دعم الربامج إىل التربُّعات املقدَّمة 
يف املائة. ويف ٧ف دعم الربامج على أساس التكاليف املباشرة بنسبة قدرها بعض اجلهات املاحنة تكالي

 يف املائة من قيمة املنحة.١٣حاالت أخرى، تكون النسبة املطبَّقة

أعلى من هاتني القيمتني. إذ تفترض تقديرات اخلرباء نسبةً يةغري أنه ُيقدَّر أن تكون التكاليف اإلدار  - ٦٧ أعلى يةالتكاليف اإلدار
يف املائة. ومن مثَّ، فإنَّ التربعات املقدَّمة من جهة ماحنة واحدة تتسبَّب، على أية حال، يف ٢٥حقيقيةً ُتقارب 

 تكبيد املنظمة نفقات إضافية. وتتحمَّل امليزانية العادية هذه النفقات على حساب مجيع الدول األعضاء.

إدارة شؤون التربُّعات 
َتصرِف االهتمام عن 

 دير العامأهداف امل

) أن يقلِّل من فرص حتقيقمنو حقيقي صفريومن شأن ازدياد التربُّعات وثبات حجم امليزانية (  - ٦٨
 أهداف املدير العام اإلمنائية.

ومستقبالً، وأن تكفل وجود توازن بني التربُّعات حاليابأن تراقب اإلدارة الوضع القائم  يوصأُ  - ٦٩ رصد تطوُّر األوضاع
 يزانية العادية من أجل متويل اليونيدو.وموارد امل

 وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصييت هبذا الشأن، وأخذت علماً بتلك التوصية. -٧٠ التوصية قُبِلت
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    اخلصوم  - ٢- ٣- جيم
  احلسابات املستحقة الدفع  -١- ٢- ٣- جيم

املايل بأن "ُيسلَّم إىل الدول األعضاء يف هناية السنة التقوميية األوىلمن النظام  ٢-٤يقضي البند   - ٧١من النظام املايل ٢- ٤البند 
يف هناية الفترة املالية بعد أن ُتخصم منه أية اشتراكات املنفقاالعتمادات غري  رصيدالتالية للفترة املالية 

اسب معمن األعضاء تتعلق بتلك الفترة تظل غري مدفوعة، وُيقيَّد حلساب الدول األعضاء حبصص تتن
 ."(د) من النظام املايل ٢-٥(ج) و ٢-٤اشتراكاهتا املقرَّرة، وذلك وفقاً ألحكام البندين

احلسابات املستحقة الدفع 
 إىل الدول األعضاء

لة من الدولصَّواملبلغ الفائض املتاح للتوزيع هو األرصدة غري املنفقة املتأتية من االشتراكات احمل  - ٧٢
تنياملستحقة الدفع" املبالغ احملصَّلة كاشتراكات عن فترات السن اتنة "احلساباألعضاء. وتبيِّن حتت خا
لة من الدول األعضاء اجلديدة (رهناً بتلقِّي تعليمات من الدول األعضاءالسابقة زائداً املبالغ احملصَّ

 .٢٠١٤إىل  ٢٠١٠املنحى السائد يف الفترة من ٦املعنية). ويبيِّن اجلدول
    

األول/ديسمرب من السنة كانون ٣١يف    
  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

كانون  ١الرصيد غري املنفق املرحَّل يف 
 الثاين/يناير

     

 ١٦,٦ ١٠,٤ ٢٦,٨ ١١,٨ ٢٢,٤مباليني اليوروهات

زائداً: االشتراكات احملصَّلة عن الفترة 
 السابقة

     

 ١,٧ ١٢,٠ ٨,٦ ١٦,٠ ٧,٨مباليني اليوروهات

حلساب  املقتطعةاملبالغ  ناقصاً:
االشتراكات اجلديدة، أو املبالغ احملتفظ 

هبا لصاحل أنشطة التعاون التقين، أو 
 املبالغ املردودة إىل الدول األعضاء

     

 (١٣,٤) (٥,٨) (٢٥,٠) (١,٠) (١٨,٥)مباليني اليوروهات

      الرصد املستحق الدفع إىل الدول األعضاء

 ٤,٨ ١٦,٦ ١٠,٤ ٢٦,٨ ١١,٨هاتمباليني اليورو

، احلسابات)١٠: الرصيد غري املنفق (املصدر: امللحوظة٦اجلدول
  



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

V.15-01736 19 
 

    اقات املوظفنيقاخلصوم املتعلقة باستح  -٢- ٢- ٣- جيم
تتألف اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني من خصوم جارية وخصوم غري جارية. ويبيِّن   - ٧٣ املنحى التصاعدي مستمر

 .٢٠١٤إىل  ٢٠١٠منحى هذه اخلصوم يف الفترة من٧اجلدول
    

كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف    
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      االستحقاقات القريبة األجل

 ٢,٠ ١,٥ ٢,٣ ٠,٨ ٠,٥مباليني اليوروهات

٪٥٦  للتغيُّرالنسبة املئوية ,١٨٩ ١٪ ,٩ ( ٣٥٪ ,٣٠ (٢٪ ,٤ 

      ةاستحقاقات ما بعد اخلدم

 ٢٢٣,٥ ١٧٥,١ ١٧٦,٨ ١٣٢,٣ ١١٨,٠مباليني اليوروهات

٪١٢  للتغيُّرالنسبة املئوية ,٣٣ ١٪ ,٦ ( ١٪ ,٢٧ (٠٪ ,٧ 

      االستحقاقات األخرى البعيدة األجل

 ٦,٢ ٥,٤ ٦,١ ٤,٩ ٥,١مباليني اليوروهات

)  للتغيُّرالنسبة املئوية ٤٪ ,٢٤ (١٪ ,٧ ( ١١٪ ,١٤ (٥٪ ,٤ 
      جمموع اخلصوم

 ٢٣١,٦ ١٨٢,٠ ١٨٥,٢ ١٣٨,٠ ١٢٣,٦مباليني اليوروهات

٪١١  للتغيُّرالنسبة املئوية ,٣٤ ٦٪ ,٢ ( ١٪ ,٢٧ (٧٪ ,٣ 

)١١املوظفني (املصدر: امللحوظة  باستحقاقات: اخلصوم املتعلقة٧اجلدول     
استحقاقات املوظفني 

القريبة األجل تافهة القيمة
املوظفني، مبا فيها املرتبات وإجازات زيارة الوطن ومنحُتحسب اخلصوم املتعلقة باستحقاقات   - ٧٤

التعليم، باالستناد إىل بيانات شؤون العاملني وجتارب املدفوعات السابقة. وقياساً إىل اخلصوم املتعلقة
مليون يورو، تافهة ٢ ةاملوظفني غري اجلارية، تعترب استحقاقات املوظفني القريبة األجل، والبالغباستحقاقات 

 يمة.الق

استحقاقات املوظفني غري 
 اجلارية ازدادت

ويتوىل حتديد استحقاقات ما بعد اخلدمة وغريها من استحقاقات املوظفني البعيدة األجل  - ٧٥
لاللتزامات البعيدة األجل. وميكن أن يكون لتغيُّركتواري هو تقدير كتواريون. والتقييم األأاختصاصيون 

وتغيُّر نسبة التضخُّم تأثري كبري على تلك التقديرات. وُتفِصح اإلدارة عناالفتراضات وتغيُّر سعر الفائدة 
 االفتراضات وفقاً ملعايري إيبساس.

العجز يف امليزانية العادية 
 يتزايد

وبسبب هذه اخلصوم غري اجلارية املرتبطة باستحقاقات املوظفني، أصبح رصيد الصندوق العام  - ٧٦
مليون يورو. ومع أنَّ هذا العجز ليس مبلغاً يلزم ١٥٣,٥. ويبلغ العجز اسلبيمليزانية اليونيدو العادية 

دفعه يف املستقبل القريب، فسوف ُتدفع مبالغ نقدية يف السنوات القادمة من أجل تغطية هذه النفقات
 وغريها من استحقاقات هناية اخلدمة.
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  بيان األداء املايل    - ٤- جيم
يف املائة، للمرة األوىل بعد سنتني ١٥,٧، بنسبة قدرها ٢٠١٤اإليرادات يف عام ارتفع جمموع   - ٧٧ التربعات ازدادت

١٥٠من اهلبوط. وُتعزى هذه الزيادة يف املقام األول إىل ارتفاع حجم التربُّعات، اليت بلغ جمموعها 
ىمنح ٨يف املائة. ويبيِّن اجلدول  ٦مليون يورو. ومن ناحية أخرى، اخنفض حجم االشتراكات بنسبة 

 .٢٠١٤إىل٢٠١٠اإليرادات يف الفترة من
    

كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف    
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      جمموع اإليرادات

 ٢٢١,٦ ١٩١,٦ ٢٢٠,٩ ٢٧٣,٦ ٢٥٥,٣مباليني اليوروهات

٪٧ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٢ ( ١٩٪ ,٢) ( ١٣٪ ,١٥ (٣٪ ,٧ 

      ومنها:

      االشتراكات - 

 ٧١,٩ ٧٦,٥ ٧٦,٦ ٧٨,٣ ٧٨,٣مباليني اليوروهات

٪٠ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٠ ( ٢٪ ,٢) ( ٠٪ ,٠) ( ٦٪ ,٠) 

      التربُّعات - 

 ١٤٩,٦ ١١٤,٠ ١٤٢,٩ ١٩٣,٠ ١٧٣,٩مباليني اليوروهات

٪١١ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٠ ( ٢٦٪ ,٠) ( ٢٠٪ ,٣١,٣ (٣ 

      اإليرادات االستثمارية - 

 ٠,١ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٥يني اليوروهاتمبال

٪٥٣ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٦ ( ٨٪ ,٤) ( ٣٧٪ ,١) ( ٨١٪ ,٦) 

      جمموع النفقات

 ١٦٥,٤ ٢٣٩,٨ ٢٣٧,٨ ١٩٠,١ ١٧١,٤مباليني اليوروهات

٪١٠ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٢٥ ٩٪ ,٠ ١٪ ,٩ ( ٣١٪ ,٠) 

      :وهذه تشمل

      املوظفنياملرتبات/استحقاقات - 

 ١٠٦,٩ ١٠٧,٩ ١١٥,٠ ١٠٩,٦ ١١٢,٥مباليني اليوروهات

) للتغيُّرالنسبة املئوية ٢٪ ,٥ (٦٪ ,٠ ( ٦٪ ,٢) ( ٠٪ ,٩) 

      النفقات التشغيلية - 

 ٣١,٨ ٣٤,٠ ٢٣,٣ ٢٥,٢ ٢٢,٢مباليني اليوروهات

٪١٣ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٩ ( ٧٪ ,٤٦ (٨٪ ,٠ ( ٦٪ ,٣) 
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كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١يف    
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      ةاخلدمات التعاقدي - 

 ٤٤,٦ ٧٠,١ ٥٥,٧ ٣٣,٧ ٢٦,٣مباليني اليوروهات

٪٢٨ للتغيُّرالنسبة املئوية ,٦٥ ٠٪ ,٢٦ ٤٪ ,٠ ( ٣٦٪ ,٤) 

      نفقات شراء معدات التعاون التقين - 

 ٤,٥ ١٥,٧ ٢١,٤ ١٨,٥ ١٥,٧مباليني اليوروهات

٪١٧ للتغيُّرالنسبة املئوية ,١٥ ٨٪ ,٤ ( ٢٦٪ ,٨) ( ٧١٪ ,١) 

      ويل العملةحتفروق - 

 (٢٥,٤) ٩,٧ ٧,٨ (١٢,٤) (١٨,٥)مباليني اليوروهات

 (٣٥,١) ١,٩ ٢٠,٣ ٦,٠ التغيُّر مباليني اليوروهات

      الفائض/(العجز)

 ٥٦,٢ (٤٨,٣) (١٦,٨) ٨٣,٥ ٨٣,٨مباليني اليوروهات

 ١٠٤,٥ (٣١,٤) (١٠٠,٣) (٠,٤) التغيُّر مباليني اليوروهات

)٢(املصدر: امللحوظة  األداء املايل:٨اجلدول     
النفقات اخنفضت مبقدار 

 الثلث
ويف الفترة نفسها، اخنفضت النفقات بنسبة ُتناِهز الثلث. ويف حني ظلت املرتبات واستحقاقات  - ٧٨

 .املوظفني ثابتة تقريباً، اخنفض اإلنفاق على اخلدمات التعاقدية ومعدَّات التعاون التقين اخنفاضاً ملحوظاً

أثر فروق حتويل العملة يف 
 تكوُّن الفائض

مليون يورو يف عام ٤٨,٣، شهد أداء اليونيدو انعطافة حادة. فالعجز البالغ وعلى وجه اإلمجال  - ٧٩
مليون يورو، جاء ١٠٤,٥مليون يورو. والفارق بني املبلغني هو  ٥٦,٢انقلب إىل فائض قدره  ٢٠١٣

 وَّن يف احلسابات بأهنا جمرد أرباح.ثلثه من فروق حتويل العملة اليت ُتد

 ٢٠١٤صورة األداء يف عام 
 مشوَّهة

كان الخنفاض سعر صرف اليورو مقابل الدوالر يف هناية السنة تأثري على أداء اليونيدو يف عام  - ٨٠
 أرى أنه ينبغي لإلدارة أن تواصل توليد اإليرادات واحلد من النفقات.و.٢٠١٤

 افقت اإلدارة على استنتاجايت وتوصييت، وأخذت علماً بالتوصية.وقد و -٨١ التوصية قُبِلت
    

  بيان املقارنة بني املبالغ الواردة يف امليزانية واملبالغ الفعلية    - ٥- جيم
ُتَعدُّ امليزانية واحلسابات على

 أساسني خمتلفني
م األساس نفسه.منذ اعتماد معايري إيبساس، ال ُتعدُّ ميزانيات اليونيدو وحساباهتا باستخدا  - ٨٢

على أساس االستحقاق. أما بنود امليزانية فقد ُصنِّفت حسب طبيعة كلياأُعدَّت  ٤إىل  ١فالبيانات 
 .٢٠١٥-٢٠١٤النفقات وفقاً للميزانيتني املعتمدتني لفترة السنتني
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) مطابقةً بني امليزانية٥املبالغ الفعلية (البيان يوفِّر بيان املقارنة بني املبالغ الواردة يف امليزانية و  - ٨٣ ميثِّل حلقة وصل ٥البيان 
كيفية استخدام امليزانية يف ٩واحلسابات. وقد أُعدَّ على أساس حماَسيب نقدي معدَّل. ويبيِّن اجلدول 

 .٢٠١٤إىل٢٠١٠السنوات
    

كانون األول/ديسمرب٣١السنة املنتهية يف    

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      ةامليزانية األصلي

 ٨٨,٤ ٩٤,٨ ٩١,٧ ٩٣,٩ ٩٠,٧مباليني اليوروهات

      امليزانية النهائية

 ٨٨,٤ ١٠٥,٧ ٩١,٧ ١٠٢,٥ ٩٠,٧مباليني اليوروهات

      املبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة

 ٧٨,٠ ٨٩,٥ ٨١,١ ٨٩,٥ ٨٢,١مباليني اليوروهات

      رصيد االعتمادات

 ١٠,٣ ١٦,٣ ١٠,٩ ١٣,٠ ٨,٦مباليني اليوروهات

٪٩النسبة املئوية إىل امليزانية النهائية ,١٢ ٥٪ ,١١ ٧٪ ,١٥ ٩٪ ,١١ ٤٪ ,٧ 

  : مقارنة املبالغ الواردة يف امليزانية واملبالغ الفعلية ٩اجلدول 
 )٥(املصدر: البيان 

    
النسبة املئوية ألموال امليزانية 

 غري املنفقة اخنفضت
املئوية ألموال امليزانية غري املنفقة إىل املستوى الذي كانت عليه ، اخنفضت النسبة٢٠١٤يف عام   - ٨٤

 . وميكن مالحظة هذا االخنفاض يف كل أول سنة من فترات السنتني.٢٠١٢يف عام
    

    أرصدة الصناديق وااللتزامات  - ٦- جيم
يف  ٥٠االلتزامات فاقت 

  املائة من أرصدة الصناديق
ملعايري إيبساس. ومن ناحية أخرى، املمتثلةفقات يف البيانات املالية ال ُتدوَّن التزامات اليونيدو كن  - ٨٥

تتسبَّب االلتزامات يف جتميد موارد اليونيدو املالية، مما يتسبَّب يف تدفُّق نقدي خارج يف السنوات املقبلة.
. ويفتااللتزامايف املائة من أرصدة صناديق اليونيدو جممَّدة بفعل  ٥٥، كان أكثر من ٢٠١٤ويف عام 

منحى تلك ١٠السنوات اخلمس املاضية، ارتفعت النسبة املئوية ألرصدة الصناديق. ويبيِّن اجلدول 
 .٢٠١٤إىل٢٠١٠األرصدة وااللتزامات يف الفترة من

  



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

V.15-01736 23 
 

  
 

كانون األول/ديسمرب ٣١السنة املنتهية يف 
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      أرصدة الصناديق

 ٢٢٧,١ ٢١١,٣ ٢٥٤,٦ ٣٠٣,٨ ٢٤٠,٠مباليني اليوروهات

٪٢٦ النسبة املئوية للتغيُّر ,٦ ( ١٦٪ ,٢) ( ١٧٪ ,٧ (٠٪ ,٥ 

      االلتزامات

 ١٢٥,٤ ٩٩,٩ ١٣٢,٧ ١٠٩,٢ ٨٦,٠مباليني اليوروهات

٪٢٧ النسبة املئوية للتغيُّر ,٢١ ٠٪ ,٥ ( ٢٤٪ ,٢٥ (٧٪ ,٥ 

٪٣٥النسبة املئوية إىل أرصدة الصناديق ,٣٥ ٨٪ ,٥٢ ٩٪ ,٤٧ ١٪ ,٥٥ ٣٪ ,٢ 

      )٢٠و ١٤: أرصدة الصناديق وااللتزامات (املصدر: امللحوظتان ١٠اجلدول
    ٢٠١٤االستنتاجات املفصَّلة بشأن عام     -دال
    دائرة إدارة املباين    - ١- دال
  مذكِّرة التفاهم ال جتسِّد الوضع القائم حاليا  -١-١- دال

اخلدمات العامة يف مركز 
 فيينا الدويل

بني األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة ١٩٧٧آذار/مارس  ٣١كِّرة التفاهم املربمة يف متثِّل مذ  - ٨٦
الذرية واليونيدو الوثيقة القانونية الرئيسية اليت تنشئ اخلدمات العامة يف مركز فيينا الدويل وُتوزِّعها. ويف

نظمة معاهدة احلظر الشامل، أُبرمت مذكِّرة تفاهم تكميلية ُتشرِك اللجنة التحضريية مل١٩٩٨عام 
للتجارب النووية (اختصاراً "منظمة املعاهدة") كطرف إضايف. وتدفع منظمة املعاهدة مسامهتها وفقاً

 خدمة.يِّ لصيغة اقتسام التكاليف. ومل تصبح منظمة املعاهدة ُمقدِّماً أل

اليونيدو تدير خدمات إدارة 
 املباين

ةقتكون وظيفتا تشغيل وصيانة املباين املوجودة يف حديوتنصُّ مذكِّرة التفاهم على أن "  - ٨٧
Donaupark  األمم املتحدة واليونيدو والوكالة الدوليةتتحمَّل حمكومتني باملبدأ األساسي القائم بأن

وصفاًتتضمَّن املذكِّرة للطاقة الذرية مسؤولية مشتركة. وبأن تنفَّذ اخلدمات العامة بروح تعاونية". كما 
دمات العامة. وفيما خيص "إدارة املباين"، تنصُّ املذكِّرة على أن "تتحمَّل اليونيدو مسؤوليةوجيزاً للخ

تشغيل وإدارة املنشأة العمرانية [...]. ومن املفهوم أن ُتسند مجيع اخلدمات الالزمة إلدارة املباين
  ."واالقتصاديةوصيانتها إىل جهات متعاقدة خارجية ما دام ذلك جمدياً من الناحيتني التقنية 

وقد أنشئت جلنة اخلدمات العامة لتكون هيئة جامعة ُتعىن باخلدمات العامة. وهي "مكلَّفة بإدارة  - ٨٨ جلنة اخلدمات العامة
مجيع األمور الناشئة عن التشارك يف ُسكىن مركز فيينا الدويل. وتتوىل على وجه اخلصوص توفري املشورة

جمل إدارة اخلدمات العامة التالية: األمن، واخلدمات الطبية، واملتجرالسياساتية والتنسيق فيما يتعلق مب
التعاوين، وإدارة املباين وخدمات املطاعم". كما ينصُّ اإلطار املرجعي للجنة اخلدمات العامة على أن
"ُتسَند كل خدمة عامة إىل واحدة من املنظمات األربع، وُتشغَّل حتت سلطة الرئيس التنفيذي للمنظمة

 ملعنية، الذي يتحمَّل املسؤولية النهائية عن تلك اخلدمة."ا
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مذكِّرة التفاهم هي الوثيقة 
األساسية اليت حتكم 

 اخلدمات العامة

وال تزال مذكِّرة التفاهم متثِّل إىل اآلن الوثيقة األساسية اليت حتكم منظومة اخلدمات العامة. غري  - ٨٩
يسؤولية املشتركة عن مجيع اخلدمات العامة، ينص اإلطار املرجعأنه يف حني تدعو مذكِّرة التفاهم إىل امل

من املنظمات الكائنة يف فيينا مسؤولة وحدها عن اخلدمات املسندة كالًّللجنة اخلدمات العامة على أنَّ 
إليها. ولذلك، أوصي بأن ُتزال التضاربات املوجودة بني مذكِّرة التفاهم واإلطار املرجعي للجنة

 عامة.اخلدمات ال

احلالة تغيَّرت مع مرور 
  الزمن

كرب بنياألكانت هي املنظمة  ،١٩٧٧وعندما تولَّت اليونيدو مسؤولية "إدارة املباين" يف عام   - ٩٠
املنظمات الكائنة يف فيينا. ومنذ ذلك احلني، انكمش حجم اليونيدو انكماشاً ملحوظاً، بينما شهدت الفترة

خلدمات العامة، اليت متثِّلانظمات الكائنة يف فيينا. وكانت تكاليف ذاهتا زيادة يف عدد وحجم سائر امل
بني مجيع تلك املنظمات وفقاً لصيغ حسابية تناُسبياانعكاساً ألحجام خمتلف املنظمات الكائنة يف فيينا، ُتقتسم 

يف املائة، ٤٥,٥التكاليف على النحو التايل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وتوزع ١٩٨١وِضعت يف عام 
، كانت نسبة اقتسام٢٠١٣- ٢٠١٢يف املائة. ويف فترة السنتني  ٢٢,٩يف املائة، واليونوف  ٣١,٦واليونيدو 

٥٣,٩التكاليف جتسِّد احلجم الراهن للمنظمات الكائنة يف فيينا  على حنو التايل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  يف املائة. ٨يف املائة، ومنظمة املعاهدة ١٥,٤ونيدويف املائة، والي٢٢,٧يف املائة، اليونوف

دائرة إدارة املباين هي كربى 
 عمليات اليونيدو

ومتثِّل دائرة إدارة املباين، وهي الوحدة املسؤولة عن "إدارة املباين"، أكرب عملية داخل اليونيدو،  - ٩١
وعمليات دائرة إدارة املباين، اليتمليون يورو.  ٦٠حنو  ٢٠١٥-٢٠١٤إذ تبلغ ميزانيتها لفترة السنتني 

يف املائة من ميزانية اليونيدو احلالية، ال تتناسب مع حجم اليونيدو الفعلي. ومع أنَّ ٢٥تشكِّل أكثر من 
لإلطار املرجعي لدائرة إدارة املباين، ملخَّصاًتتضمَّن  UNIDO/DGB/2014/01وثيقة اليونيدو الداخلية 

مدة من جانب مجيع املنظمات الكائنة يف فيينا ُتبيِّن مهام دائرة إدارة املباينمعتشاملة فليست هناك وثيقة 
 التابعة لليونيدو.

ُيشغَّل مركز فيينا الدويل 
 سنة ٣٥منذ أكثر من

سنة. وفيما يتصل بتقدُّم املركز يف العمر، شدَّدت ٣٥يعمل مركز فيينا الدويل منذ أكثر من   - ٩٢
 كاليف تشغيل وصيانة وإصالح املباين واإلنشاءات املدجمة فيها تتزايد تبعاً لذلك.دائرة إدارة املباين أنَّ ت

يتزايد احتمال حدوث 
 أعطال

وأنا أوافق على رأي دائرة إدارة املباين الوارد أعاله. كما أنه فيما يتعلق بتدهور حالة املباين  - ٩٣
تعطُّل كلي لنظام التربيديِّ كن ألواإلنشاءات، يتزايد احتمال حدوث أعطال. وعلى سبيل املثال، مي

والتسخني أن جيعل استخدام مركز فيينا الدويل أمراً مستحيالً ألشهر عدة. وستكون اليونيدو عندئذ
مسؤولة جتاه املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا وجتاه مجهورية النمسا، مالكة املبىن، عن وقوع حدث من

هذا مع حاجة اليونيدو إىل حشد وتنسيق استثمارات من جانبهذا القبيل. وإىل جانب ذلك، يتوافق 
 مجيع اجلهات ذات املصلحة.

توصية مبعاجلة املخاطر 
احملتملة فيما يتعلق بدائرة 

 إدارة املباين

بتقييم املخاطر احملتملة فيما يتعلق خبدمة "إدارة املباين" أُوصيمن أجل معاجلة هذه املسائل،   - ٩٤
أعاله؛ املذكورمة دائرة إدارة املباين حتديداً واضحاً، مع مراعاة نتائج تقييم املخاطر وبتحديد َمهالعامة؛ 

وبالشروع يف عملية تعديل مذكِّرة التفاهم وحتديثها مبا جيسِّد املسائل املذكورة أعاله واحلالة الراهنة فيما
  وتعديلها عند الضرورة. دورياخيص سائر املنظمات الكائنة يف فيينا؛ وبتنقيح مذكِّرة التفاهم 
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 وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصيايت، وتعهَّدت مبعاجلة هذه املسائل. -٩٥  التوصية قُبلت

 مع فريقي هذه العملية.وسوف أتابع -٩٦ املتابعة
    

    ظهور نواقص ذات شأن يف جمايل بناء القدرات والتزويد باملوظفني  -٢-١-١- دال
لية يف دائرة نسبة شغور عا
  إدارة املباين

، كانت نسبة الشغور يف دائرة إدارة املباين عالية. وتظهر األرقام٢٠١٤إىل  ٢٠١١يف الفترة   - ٩٧
نة وعدد الوظائف املشغولةبني عدد الوظائف املميَزاليت وفَّرهتا دائرة إدارة املباين أنَّ هناك فارقاً كبرياً 

 موظفي الفئة الفنية وموظفي اخلدمة العامة.). وهذا ينطبق على١١(انظر اجلدول
    

١٠٠٩/٢٠١١٢٠١٠/٢٠١٢ التاريخ املرجعي  ٢٠١١/٢٠١٣  ٢٠١٢/٢٠١٤  

 ٦ ٩ ٩ ٩ نةاملميَزالوظائف الفنية

 ٣ ٤ ٤ ٤ الوظائف الفنية املشغولة

٪٥٦ نسبة الشغور يف الوظائف الفنية  ٥٦٪  ٥٦٪  ٥٠٪  

 ١٠٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ئف اخلدمة العامة املميَزنةوظا

 ٧٨ ٧٦ ٨٥ ٩٠ وظائف اخلدمة العامة املشغولة

٪٢٨ نسبة الشغور يف وظائف اخلدمة العامة  ٣٢٪  ٣٩٪  ٢٦٪  

 
 ٢٢ ٢١ ٢٢ ٢٢ املساعدة املؤقَّتون

 ١٤ ١٣ ١٣ ١٢ العمال املستخدمون حسب احلاجة

     الكادر الوظيفي لدائرة إدارة املباين (املصدر: اليونيدو)
ئرة نسبة شغور عالية يف دا

  إدارة املباين
، كانت نسبة الشغور يف دائرة إدارة املباين عالية. وتظهر األرقام٢٠١٤إىل  ٢٠١١يف الفترة   - ٩٨

نة وعدد الوظائف املشغولةاليت وفَّرهتا دائرة إدارة املباين أنَّ هناك فارقاً كبرياً بني عدد الوظائف املميَز
  ئة الفنية وموظفي اخلدمة العامة.). وهذا ينطبق على موظفي الف١١(انظر اجلدول

استقرار عدد املساعدين 
املؤقَّتني والعمال املستخَدمني 

 حسب احلاجة

مستقراويف الفترة نفسها، كان عدد املساعدين املؤقَّتني والعمال املستخدمني حسب احلاجة   - ٩٩
ي اخلدمة العامة النظاميني شبه املَهرة،. ويؤدِّي املساعدون املؤقَّتون، إىل حدٍّ ما، مهام مشاهبة ملوظفنسبيا

 أما العمال املستخدمون حسب احلاجة فعادةً ما يؤدُّون واجبات بسيطة.

عدد ساعات العمل 
 اإلضايف كبري جدا

وفيما خيص الفترة نفسها، راكم موظفو اخلدمة العامة يف دائرة إدارة املباين ساعات عمل إضايف  -١٠٠
ساعة سنويا يف ٣٠٠سنويا، مع بلوغ نصيب الشخص الواحد أكثر من ساعة  ١١ ٠٠٠خاصة تناهز 

حاالت معيَّنة. وقد تبيَّن من مقاباليت مع إدارة الدائرة وموظفيها بشأن هذ احلاالت أنَّ ما يتمتَّع به
أولئك األشخاص من مهارات وخربات خاصة جيعل تشغيلهم بصفة منتظمة أمراً ال غىن عنه. كما

الدائرة أنَّ تزايد عدد املشاريع املعقَّدة وتزايد أعباء العمل الناشئة عن تقاُدم املباين أوضحت إدارة
 وارتفاع نسبة الشغور أفضت إىل أنَّ الدائرة أصبحت تعاين من مشكلة عمل إضايف هيكلية.
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خطة خاصة  وجودال 
 بالقدرات

حتتاج إليه الدائرة حاليا حتدِّد مات، من العثور على خطة مفصَّلة بشأن القدرا يومل يتمكَّن فريق  -١٠١
 ومستقبالً من املوظفني لتحقيق أهدافها، أو مل ُتوفَّر له خطة من هذا القبيل.

تضارب بني ارتفاع نسبة 
الشغور/كثرة ساعات العمل

 اإلضايف وحجم األعباء

جم األعباءمثة تضارب واضح بني ارتفاع نسب الشغور ومشكلة العمل اإلضايف من ناحية وح  -١٠٢
الناشئة عن تقادم عمر املباين من ناحية أخرى. إذ إنَّ تشغيل املباين واإلنشاءات املدجمة وصيانتها
وإصالحها تتطلب وضع وتنفيذ خطة مفصَّلة بشأن القدرات. ففي حالة املرض أو اإلجازة السنوية أو

من املوظفني أن يشكِّل خطراً شديداً إهناء اخلدمة أو انقطاعها، من شأن اعتماد الدائرة على عدد معيَّن
 على حسن أداء الدائرة لوظائفها.

ُيوصى بوضع خطة مفصلة 
 بشأن القدرات

٨٨أوصي بوضع خطة مفصَّلة بشأن القدرات تتوافق مع مهام دائرة إدارة املباين (انظر الفقرة   -١٠٣
أهيلهم، أو توظيف خرباء مؤهَّلنيأعاله)؛ وبتنفيذ تلك اخلطة يف الوقت املناسب؛ وبتدريب املوظفني وت

 إذا لزم األمر ليكونوا بدالء للموظفني الذين ترى الدائرة أنه ال غىن عنهم.

 وقد أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت وتوصيايت، وتعهَّدت مبعاجلة املسائل املذكورة فيها. -١٠٤ التوصية قُبِلت

 لعملية.فريقي هذه امعوسوف أتابع -١٠٥ املتابعة
    

    من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجعة منتظمةدائرة إدارة املباين حتتاج إىل   -٣-١-١- دال
دائرة إدارة ل ُتجَر مراجعةمل 

املباين سوى مرتني منذ عام 
٢٠٠٥ 

أصدرته مراجعة. فثمة تقرير ٢٠٠٥دائرة إدارة املباين سوى مرتني منذ عام  ُتجَر مراجعةمل   -١٠٦
، ومثة تقرير آخر أصدره مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع٢٠٠٥ة التفتيش املشتركة يف عام وحد

. أما التدقيق املايل للصندوق اخلاص بعمليات اإلصالح واإلبدال الكربى، الذي٢٠٠٦لليونيدو يف عام 
مث ُمدرج بانتظام يف يهدف إىل إبالغ املنظمات الكائنة يف فيينا واحلكومة النمساوية فهو إلزامي، ومن

لدائرة إدارة املباين منذ عام مراجعة داخلية ُتجَرخطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ومل 
 منذ أكثر من مثاين سنوات.، أْي٢٠٠٦

ملوارد املكتب جيعله احلايلمكتب خدمات الرقابة الداخلية يف تقريره على أنَّ احلجم ويشدِّد   -١٠٧ 
لكل اجلوانب املذكورة يف تقييم املخاطر يف غضون فترة زمنية مراجعة وافيةجراء عرضة للعجز عن إ

معقولة. وُيذكر يف التقييم الذايت للمكتب بوضوح أنَّ احلجم احلايل للموارد ال يتوافق إال جزئيا مع
 اِحلرفية.ةالداخلياملراجعةاملعايري الدولية ملمارسات
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يلزم زيادة تواتر التدقيق 
اء تقييم مناسب وإجر

 للمخاطر

أرى، آخذاً يف اعتباري أنَّ دائرة إدارة املباين هي أكرب عمليات اليونيدو وأنَّ اليونيدو تتحمَّل  -١٠٨
املايل املراجعة. إذ إنَّ املراجعةاملسؤولية النهائية عن إدارة مباين مركز فيينا الدويل، أنه يلزم زيادة تواتر 

منتظم مراجعةات اإلصالح واإلبدال الكربى ال ُيعوِّض عن إجراء السنوي للصندوق اخلاص بعملي
وشامل ألنشطة الدائرة. وأنا أؤيِّد أيضاً التقييم الذايت الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية،

أنشطة اليونيدو ضمنلكل جوانب  يةواف مراجعةوالذي جاء فيه أنَّ موارد املكتب ال متكِّنه من إجراء 
ومراقبة مراجعةين معقول. لكن تقييم املخاطر وختفيفها على النحو املناسب يتطلَّب عمليات إطار زم

يف مكتب خدمات الرقابة املراجعةم وظيفة يمنتظمة. ولذلك، أوصي باختاذ إجراءين خمتلفني، مها: تدع
 ائم للمخاطر.لدائرة إدارة املباين يستند إىل تقييم دللمراجعة التنظيميةالداخلية؛ وإنشاء خمطط

نظراً حملدودية املوارد، ُيضطر
مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية إىل التركيز على 
الكيانات املقترنة مبخاطر 

 كبرية

وقد ذكرت اإلدارة أنه جرى التعويض عن نقص املوارد مبراجعي حسابات خارجيني متالحقني  -١٠٩
ة أنفسهم. وتعي اإلدارة وجود هذا النقص،ومدقِّقني مستقلني ومبوظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلي

إذ إنَّ توفري املوارد الضرورية يتوقَّف على توافر موارد يف ميزانية املنظمة ككل. ونظراً حملدودية املوارد،
صلةهلا يركِّز مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف مراجعاته على الكيانات املقترنة مبخاطر كبرية واليت 

 األساسية.بعمليات اليونيدو

اإلدارة أيضاً أنَّ مكتب خدمات الرقابة الداخلية جيري تقييمات سنوية للمخاطر تشملوذكرت   -١١٠ تقييم سنوي للمخاطر
، كانت دائرة إدارة٢٠١٥ويف تقييم املخاطر الذي أُجري يف عام أنشطة املراجعة احملتملة. كامل نطاق 

نظراً ألنَّ املراجع اخلارجي قام مبراجعة حسابات تلك املباين ضمن الفئة العليا من املخاطر. ولكْن
مراجعةً حلسابات الدائرة من أجل استخدام موارد ٢٠١٥الدائرة، مل ُيدرِج املكتب يف خطة عمله لعام 

 املراجعة استخداماً ناجعاً يف اجملاالت األساسية وتفادي ازدواجية اجلهود.

األمر يتعلق بتخصيص 
 املوارد، ال بِِضيقها

املباين، ولكين أُقدِّر ما قام به مكتب خدمات الرقابة الداخلية من تقييم للمخاطر يف دائرة إدارة  -١١١
أجد أنه مل تكن تغطية تدقيقية كافية لتلك الدائرة يف املاضي. وأرى أنَّ موارد اليونيدو ُيفترض أن تكون

ْين أن يضاِعف القوة العاملة لدىكافية لتدعيم قدرات املكتب. فمن شأن ختصيص مراجِعْين إضافيَّ
 املكتب. ومن مث، فإنَّ أمر تنفيذ توصييت يرتبط بتخصيص املوارد ال بضيقها.

    
    األمن املادي لتكنولوجيا املعلومات    -٢- دال

جرى تفقُّد مرافق 
  تكنولوجيا املعلومات

وتفقَّدوالوجيا املعلومات. قام أعضاء فريقي مبراجعة األمن املادي ملرافق اليونيدو اخلاصة بتكنو  -١١٢
،D، وغرفة اإلسناد االحتياطي الواقعة يف الطابق العاشر من املبىن Cمركز البيانات الواقع يف قبو املبىن 

 .Cو Dوبضع ُحجْيرات توزيع شبكي خمتارة عشوائيا تقع يف املبنيني 



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

28 V.15-01736 

 

 تفصل بينهما غرفة ُمشغِّل. وضماناً لسالمةومركز البيانات الكائن يف القبو موجود يف غرفتني  -١١٣ مركز البيانات
نظاما تكنولوجيا معلومات متطابقان من أجل برامج اليونيدو وبياناهتا،أداء املركز على حنو دائم، أُنشئ 

املُهِمتني SAPو Opentextكل منهما يف غرفة. وتستوعب هاتان الغرفتان أيضاً قاعديت بيانات نظامي 
واألبواب الفاصلة بني الغرفتني مصنوعة من اخلشب، ومن مث فهي ليست مقاومة واملتناظرتْين. واجلدران

للحريق. وهناك أيضاً أثاث خشيب يف غرفة املشغِّل. كما أنَّ الثقوب اليت ُحفرت لتمرير قنوات األسالك
على السقف وحتت األرضية املرتفعة ميكن أن تزيد من تدفُّق األوكسجني يف حال وقوع حريق.

جد يف كل غرفة سوى جهاز يدوي واحد إلطفاء احلرائق وعدَّة أجهزة إنذار خاصة باحلريقيو وال
والدخان واملاء والكهرباء. وليس هناك نظام عصري للحماية من احلرائق، مثل نظام أوتومايت إلطفاء

البياناتجلميع تام تلف  وإىلاحلرائق. ومن شأن وقوع حريق أن يفضي إىل فقدان تام للقدرة التشغيلية 
اليت ُخزِّنت بعد آخر ختزين احتياطي، ألنَّ الغرفتني واقعتان يف ِقطاع حريقيٍّ واحد. وإىل جانب ذلك،

توصيالت لإلمداد باملاء والكهرباء. وهذا قد يزيد منيوجد يف غرفة املشغِّل مطبخ مصغَّر حيتوي على 
 خطر األضرار الناشئة عن احلريق أو املاء.

كنولوجيا نقل أحد نظامي ت
املعلومات إىل قطاع حريقي 

 آخر

أُوصي بنقل أحد نظامي تكنولوجيا املعلومات هذين إىل قطاع َحريقي آخر. ومثة حل بديل  -١١٤
ممكن، لكنه مؤقَّت فحسب، هو تركيب نظام عصري للحماية من احلرائق. وختفيفاً هلذه املخاطر،

ور. وتفادياً خلطر تسرُّب املاء، ينبغي نقل املطبخ، معأُوصي بتقليل األْحمال احلَروقة املوجودة على الف
 متديدات املاء اخلاصة به، إىل مكان آخر.

وهناك َنَسق ختزين احتياطي مساند لنظامي تكنولوجيا املعلومات الرئيسيني خيفف من خطر  -١١٥ َنَسُق ختزين احتياطي
لبيانات ومجيع أشرطة النسخ االحتياطية حمفوظةالفقدان التام للبيانات. فنظام التخزين االحتياطي ملركز ا

. وتستخدم هذه الغرفة أيضاً يف ختزين أوراقDالعاشر من املبىن  الطابقيف غرفة واحدة تقع يف 
ومكونات لنظم تكنولوجيا معلومات، وكذلك لتشغيل رامسة حاسوبية كبرية. وميكن دخول هذه

عندما ال يكون مدير الشبكة يف مكتبه. ولكْن ليس الغرفة من مكتب مدير الشبكة، الذي يكون مقفالً
 هناك ضبط حمكم إلمكانية الدخول.

غرفتان منفصلتان، مع ضبط 
إمكانية الدخول إليهما 

 وتقييدها

أرى أنه ينبغي لليونيدو أن تنظر يف االحتفاظ بنظام التخزين االحتياطي وأشرطة النسخ  -١١٦
ط إمكانية الدخول إليهما وتقييدها. كما ينبغي إزالة املواداالحتياطية يف غرفتني منفصلتني، مع ضب

 القابلة لالحتراق من أجل تقليل األمحال احلَُروقة إىل أدىن حدٍّ ممكن.

لسياسة اليونيدو الرمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات وأمن تكنولوجيا املعلومات ثٌمل ُيجَر حتديو  -١١٧ ليست هناك وثائق حمدَّثة
، وقد حدثت يف هذه األثناء عدَّة تغيُّرات كبرية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات داخل٢٠١١منذ عام 
 اليونيدو.
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أوصي بإصدار وتنفيذ وثيقة رمسية شاملة تبيِّن سياسة اليونيدو بشأن تكنولوجيا املعلومات  -١١٨ يلزم وجود وثيقة شاملة
ثيقة الرئيسية كل سنة من أجل تضمينهاوتراعي الوضع الراهن للتكنولوجيا. وميكن جتديد هذه الو

 استجد من تغيُّرات وإضافة ختطيطات للسنة التالية.ما

 موافقتها على استنتاجايت وتوصيايت، وتعهَّدت مبعاجلة املسائل املذكورة فيها.أَبدتوقد -١١٩ التوصيات قُبلت

 .وسوف أتابع مع فريقي هذه العملية -١٢٠ املتابعة
    

    ستنتاجات وتوصيات السنة املاضية والسنوات السابقةمتابعة ا  -هاء
توصية تنتظر  ٥١هناك 
 التنفيذ

١٧توصية تنتظر التنفيذ. ومثة  ٥١على  ٢٠١٣احلسابات اخلارجي لعام  اشتمل تقرير مراجع  -١٢١
يربنداً وردت يف إطار متابعة توصيات تقرير املراجع اخلارجي عن السنة املاضية ويرجع تارخيها إىل تقر

ث قائمة املتابعات، قامت اإلدارة بتحدي٢٠١٤/نوفمرب الثاين. ويف تشرين ٢٠١٠املراجع اخلارجي لعام 
  من أجل اإلبالغ عن التقدُّم احملرز بشأن تنفيذ هذه التوصيات.

ؤسسية.على الذاكرة امل وأجرى فريقي تقييماً لتلك القائمة من أجل ضمان االستمرارية واحلفاظ  -١٢٢ القائمة قُيِّمت
مجيع تلك البنود مع املوظفني املعنيني واستعرضنا الوثائق املذكورة. وقامت اإلدارة بتنفيذ وقد ناقشنا

معظم التوصيات حبيث اعُترب البند املعين مقفالً. ومن مث، أدجمت القائمة واسُتخلصت منها اجملاالت
 حتقيق التنفيذ التام.ها من أجلالرئيسية التالية، اليت يتعيَّن على اإلدارة أن تظل ناشطة في

تكنولوجيا املعلومات ونظام 
 ختطيط املوارد املؤسسية

وأجرى فريقي .يف السنوات املاضية، نفَّذت اليونيدو نظاماً جديداً لتخطيط املوارد املؤسسيةو  -١٢٣
نظامتنفيذ  تقييماً حلالة تنفيذ التوصيات، وناقش البنود ذات الصلة مع املوظفني املسؤولني. ومع أنَّ

احملققة. وسوف ُيراجع فريقي بالنتائج أقررُتختطيط املوارد املؤسسية ال يزال مشروعاً جارياً، فقد 
 جوانب هذا النظام وغريه من نظم تكنولوجيا املعلومات يف السنوات املقبلة.

وبراجمية إدارة االشتراء 
 العالقات مع املورِّدين

. وأجرى فريقيذت براجمية إدارة العالقات مع املورِّدينراء وُنفُِّنقِّحت إجراءات االشتوقد   -١٢٤
تقييماً للحالة القائمة وناقش العملية اجلارية مع املوظفني املسؤولني. وأنا أُقرُّ حالة التنفيذ الراهنة، ولكنِّي

ت االشتراء يف السنواتوإجراءا املتعلقة برباجمية إدارة العالقات مع املورِّدينوانب اجلأودُّ مراجعة ال أزال 
 القادمة.

أوصى تقرير مراجعة احلسابات عن السنة املاضية بأن ُيوىل اهتمام جدي إلعداد وتنفيذ خطط  -١٢٥ خطة التوظيف
مشلت مجيع، وضعت إدارة املوارد البشرية خطة توظيف، ٢٠١٤لتعاقُب املوظفني. ويف أوائل عام 

يينات املزمعة، ومناوبات املوظفني. وبسبب وجود معوقاتاملناصب الشاغرة، وحاالت التقاعد، والتع
، أَوقفت اإلدارة تنفيذ خطة التوظيف. مث اسُتهلَّت العملية جمدداً يف٢٠١٤خاصة بامليزانية يف هناية عام 

 . وسوف أدرس هذه املسألة بتعمُّق يف مراجعيت القادمة.٢٠١٥عام
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ء جلنة ملراجعة احلسابات ينتظر التنفيذ. وسوف ُيعاَود النظر يف هذه املسألة يفال يزال قرار إنشا  -١٢٦ جلنة مراجعة احلسابات
. وفيما يتعلق باملعايري الدولية للمراجعة الداخلية للحسابات، أُوصي أيضاً بإنشاء جلنة ملراجعة٢٠١٥عام 

واملراجعة الداخليةأنشطة اإلبالغ املايل وتقييم املخاطر والرقابة الداخلية احلسابات لكي تتوىل مراقبة 
 للحسابات.

خدمات  مكتبموظفو 
 الرقابة الداخلية

، أُصدر امليثاق املنقَّح ملكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويرد فيه٢٠١٥يف كانون الثاين/يناير   -١٢٧
عرض للمهام والصالحيات واملسؤوليات اليت أسندها املدير العام إىل املكتب. وينص امليثاق على أن

املكتب املوارد الضرورية من حيث املوظفون املناسبون والتمويل الكايف. ويف الوقت احلاضر،يتلقى 
موظفو املكتب خدمات الرقابة الداخلية، التابع ملكتب املدير العام، يف مدير ومراجع حسابات يتمثَّل

التزامها بدعموأنا أقدِّر لإلدارة  بالرقابة. وال يزال يلزم زيادة املوارد املوظفيَّة. معنيَّْينوحمقِّق ومساعدْين 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ولذلك، أودُّ أن أؤكِّد جمدداً أنَّ عدم تزويد املكتب بعدٍد كاٍف من

 تعذر إجراء املراجعات على النطاق الالزم.إذااملوظفني قد يتسبَّب يف خماطر لليونيدو

أُقدِّر لإلدارة ما اختذته من 
 تدابري

قدِّر لإلدارة ما اختذته من تدابري لتنفيذ التوصيات. ويف سياق أنشطة املراجعة اليت سنقوم هبا يف أُ  -١٢٨
 املستقبل، سوف يدرس فريقي ما أحرزته اليونيدو من تقدُّم يف هذه اجملاالت حسبما أراه مناسباً.

    
    مسائل أخرى    -واو

حاالت احتيال أو احتيال 
 ُمفترض

الرقابة الداخلية عن ست حاالت احتيال أو احتيال ُمفترض. ويف أربع أبلغين مكتب خدمات  -١٢٩
من هذه احلاالت، أهنت اإلدارة العقد أو اتفاق اخلدمة الفردي. وهناك حالتان مل ُيبتَّ بشأهنما بعد. ويف

من الضرر الواقع، يف املائة ٧٥ضرر. وبعد استرجاع ما يزيد على  أربع حاالت، مل يلحق باملنظمة أيُّ
. أما يفأمريكيادوالراً  ٥ ٨٨٨,٨٥حسب املكتب مقدار اخلسائر يف إحدى احلالتني املتبقيتني مبا يبلغ 

 يورو مل ُيسترجع بعد.١,١٣احلالة الثانية، فثمة مبلغ قدره

 حاالت احتيال أو احتيال ُمفترض أخرى.أيِّوأثناء مراجعتنا، مل يعثر فريقي على -١٣٠ 

، ُشِطبت بسبب التلف أو السرقة بنود من املمتلكات واملصانع واملعدات تبلغ٢٠١٤يف عام   -١٣١ الفواقد/املشطوبات
 ).٢٠١٣يورو يف عام  ٠٦٩٤٠يورو (مقابل٤٨٣٢١قيمتها اإلمجالية

 .٢٠١٤و٢٠١٣ِهبات يف عاميمل تقدَّم أيُّ -١٣٢ اِهلبات
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      شكر وتقدير    -زاي
رب عن تقديري ملا أسداه إيلَّ املدير العام واإلدارة وموظفو اليونيدو من عونأودُّ أن أع  -١٣٣ شكر وتقدير

 ومساعدة. وأشعر بامتنان شديد ملا قدَّموه من مساعدة أثناء عملية املراجعة اخلارجية كلها.

  

 

 

 

  ]التوقيع[
  

  كاي شيلر
  

  رئيس اهليئة االحتادية ملراجعة احلسابات، 
  أملانيا

  جيمراجع احلسابات اخلار
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  املرفق
  شهادة مراجع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١عن الفترة املالية املنتهية يف 
    

  إىل رئيس جملس التنمية الصناعية
  

  حتديد ماهية البيانات املالية
  

ملتحدة للتنمية الصناعية (ُيشار إليها فيما يلي بـ"اليونيدو") عن السنة املالية املنتهية يف البيانات املالية ملنظمة األمم ا راجعُتلقد 
  ، واليت تضم:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١

  بيان املركز املايل،  -  
  بيان األداء املايل،  -  
  بيان التغيُّرات يف صايف األصول،  -  
  ،بيان التدفُّقات املالية  -  
  ، املبالغ الواردة يف امليزانية واملبالغ الفعليةبيان املقارنة بني  -  
  .امللحوظات  -  

  
  بيان املسؤوليات

ادية يتوىل املدير العام، وفقاً ألحكام النظام املايل لليونيدو، مسؤولية إعداد البيانات املالية. وتتمثَّل مسؤولييت، مبقتضى املادة احل
الذي ينظِّم مراجعة حسابات اليونيدو، يف إبداء رأي بشأن هذه البيانات املالية عشرة من النظام املايل واإلطار املرجعي اإلضايف 

  يستند إىل مراجعيت هلا.
  

  أساس إبداء الرأي
الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات  مراجعيت وفقاً للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات، اليت اعتمدهتا املنظمةُ لقد أجريُت
وتقتضي هذه املعايري منِّي أن وأصدرهتا حتت عنوان "املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات". نطاقها  ووسَّعْت

أخطط للمراجعة وأُنفِّذها هبدف التوصُّل إىل قناعة بشأن ما إذا كانت البيانات خالية من أيِّ خطأ جوهري. وتشتمل املراجعة 
الواردة يف البيانات املالية. كما تشتمل املراجعة على تقييم املبادئ احملاسبية  على إجراء متحيص اختباري للمبالغ والكشوف

يت املستخَدمة والتقديرات املهمة اليت أعدَّها املدير العام، وكذلك تقييم كيفية العرض اإلمجايل للبيانات املالية. وأَعتقد أنَّ مراجع
  توفِّر أساساً معقوالً للرأي الذي خلصت إليه.
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  الرأي
، وأهنا ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ملراجعيت، أرى أنَّ البيانات املالية تقدِّم عرضاً صحيحاً للمركز املايل القائم يف  تيجةًن

أنَّ أُعدَّت وفقاً لسياسات اليونيدو احملاسبية املعلَنة. وأنَّ املعامالت كانت متوافقة مع النظام املايل والسند التشريعي. كما أرى 
ليونيدو اليت اطَّلعت عليها أو اليت تفحَّصتها ضمن إطار مراجعيت كانت، يف كل جوانبها املهمة، متوافقة النظام املايل معامالت ا

  والقواعد املالية.
  

  مرجع التقرير
 وفقاً للمادة احلادية عشرة من النظام املايل، أَعدَّدُت أيضاً تقريراً طُوالنيا عن بيانات اليونيدو املالية.

 

 توقيع][ال  
 كاي شيلر  

  رئيس اهليئة االحتادية ملراجعي احلسابات   
 أملانيا  

           مراجع احلسابات اخلارجي  
 ٢٠١٥ نيسان/أبريل ٢١
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  ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١ البيانات املالية عن السنة املنتهية يف
  

      تقرير من املدير العام
املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام (معــايري    ، الــيت أُعــدَّت مبقتضــى ٢٠١٤ ميســرُّين أن أقــدِّم البيانــات املاليــة لعــا   -١
  .ألحكام املادة العاشرة من النظام املايل ) ووفقاً"إيبساس"
م خدُت، اســ٢٠١٠ ينــاير/كــانون الثــاين ١يف ملــا ُســمح بــه عنـدما اعُتمــدت املعــايري احملاســبية الدوليــة ألول مـرة    ووفقـاً   -٢

اخلاصـة   عـدَّات املمتلكـات واملنشـآت وامل   باحتسـاب  املتعلـق  ١٧إيبسـاس   معيـار  مبقتضـى بـه   ٌحمسـمو  ٌدواحـ  متبقٍّانتقايل  ٌمحك
  .٢٠١٥ هذا احلكم االنتقايل يف عاممفعول وينتهي . عدَّاتمن املمتلكات واملنشآت وامل" املباين" مبشاريع التعاون التقين وبفئة

    
    االشتراكات

السـنة،   املتاحـة أثنـاء  الفعلـي للمـوارد النقديـة     احلجـم  للربنامج املعتمد وامليزانيتني املعتمـدتني علـى   ف التنفيذ املايليتوقَّ  -٣
رة املقـرَّ  ومقاديرهـا  فعليـا احملصَّـلة  االشـتراكات   ، مقـادير مباليني اليوروهات ،أدناه وتبيَّن. يف ذلك توقيت سداد االشتراكات مبا

  .  ٢٠١٣املقابِلة لعام رقام األلقرارات املؤمتر العام، مع  وفقاً
    

  ١اجلدول 
  االشتراكات 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 

 مباليني اليوروهات 
النسبة 
  النسبة املئوية مباليني اليوروهات  املئوية

 ١٠٠,٠ ٧٦,٥ ١٠٠,٠ ٧٢,٠ ة القبضقَاالشتراكات املستح

 ٩٤,٦ ٧٢,٤ ٨٩,٦ ٦٤,٥  احملصَّلةاالشتراكات 

 ٥,٤ ٤,١ ١٠,٤ ٧,٥  التحصيلالنقص يف 
      
يف عــام  وهــي أدىن ممــا كانــت عليــه يف املائــة،  ٨٩,٦ تســاوي ٢٠١٤عــن عــام حتصــيل االشــتراكات  نســبة توكانــ  -٤

مليــون  ٢٧,٩تســاوي املتراكمــة يف هنايــة العــام  املســدَّدةاالشــتراكات غــري كــان مقــدار يف املائــة. و ٩٤,٦، إذ بلغــت ٢٠١٣
كـان عليـه يف    يكـون قـد زاد علـى مـا    تحق من دول أعضاء سـابقة، وبـذلك   مليون يورو مس ٧١,٢قدره يورو، باستبعاد مبلغ 

عـــن حالـــة معلومـــات مفصَّـــلة  PBC.31/CRP.5مـــن الوثيقـــة (ه) م املرفـــق األول دِّمليـــون يـــورو). ويقـــ ٢٢,٣( ٢٠١٣عـــام 
الربازيـل   سـدَّدت  وفقـا خلطـط سـداد متَّفـق عليهـا. وقـد       تسـدِّد متأخِّراهتـا علـى دفعـات    أربع دول أعضاء  وهناكاالشتراكات. 
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 ١٤,٨وال يـزال هنـاك قسـطان آخـران مل ُيسـدَّدا بعـد، يبلـغ جمموعهمـا         طـة سـداد مـدهتا مخـس سـنوات،      خل وفقاًثالثة أقساط 
دفعت أوكرانيا قسطني كـاملني، يف حـني دفعـت كوسـتاريكا قسـطني كـاملني وقسـطا جزئيـا واحـدا. ودفعـت           يورو. و مليون

كـان عـدد الـدول األعضـاء الـيت ال حيـق        ٢٠١٤يف كانون األول/ديسـمرب  قساط. وأ ١٠أقساط من أصل  ٨مجهورية مولدوفا 
  .٢٠١٣ديسمرب /دولة يف كانون األول ٣٤، مقابل دولة ٣٦هلا التصويت 

    
    إىل أساس امليزانية باالستناداألداء 

حيـدث   ه ملأنَّـ  سـتحقاق الكامـل؛ إالَّ  اال إىلأدَّى اعتماد معايري إيبساس إىل تغيري أساس إعداد البيانات املاليـة للمنظمـة     -٥
 ٢٤تغـيري يف منهجيـة إعـداد الـربامج وامليزانيـات. ونتيجـة لـذلك، يقتضـي معيـار إيبسـاس            أيُّ كلـها يف منظومة األمـم املتحـدة   

امليزانيـة واملبـالغ   (عرض معلومات امليزانيـة يف البيانـات املاليـة) أن ُيـدَرج يف البيانـات املاليـة بيـان يقـارن بـني املبـالغ املدرجـة يف            
 باالستناد إىل أساس امليزانية.   يعدُّ)، ٥الفعلية (البيان 

الفقـرات   ويـرد يف . اليـة مبعلومـات عـن أسـاس امليزانيـة     البيانـات امل  قارئيتزويد لمستقل  بابذلك، أُدرج  وإىل جانب  -٦
 .  ٢٠١٤عام لاملعامل املالية عرض ألبرز التالية 

عشــرة   اخلامسـة ، اليت اعتمدها املؤمتر العـام يف دورتـه   ٢٠١٥- ٢٠١٤ة برنامج وميزانييت الفترة صيغ إىلاملقارنة  وتستند  - ٧
 متـوَّل يـورو،  مليـون   ١٤٧,٢)، واملشتملة على نفقــات إمجاليـة من امليزانية العادية لفتـرة السـنتني قـدرها    ١٦- م/١٥- م ع املقرَّر(

 يورو.   ماليني ٣,٥ت أخرى مبقدار يورو ومن إيرادامليون  ١٤٣,٧من االشتراكات مبقدار 

 يـورو مليـون   ٦٣,٠هـي   ٢٠١٤ أثنـاء السـنة املاليـة   وعلى أسـاس امليزانيـة، كانـت النفقـات الفعليـة مـن امليزانيـة العاديـة           -٨
) من النفقـات اإلمجاليـة   ٢٠١٣يف عام يف املائة  ٨٧,٦مقابل يف املائة ( ٩٢,١)، أو ٢٠١٣ يف عام يورومليون  ٦٨,١مقابل (
 عتمدة يف امليزانية.  امل

مليـون يـورو مـن     ٠,٥٢يسـاوي   ٢٠١٤لعـام  التحصيل الفعلي لإليرادات األخرى املدرجـة يف امليزانيـة    وكان مقدار  -٩
مـدرج يف  مبلـغ  مليـون يـورو يف إطـار اإليـرادات املتنوعـة،       ٠,٠٨وشـبكة املكاتـب امليدانيـة،     تكـاليف املسامهات احلكوميـة يف  

 الـذي مليـون يـورو،    ٠,٨٤البـالغ   املتنوِّعـة، اإليـرادات  نقصـان  ؤخـذ يف احلسـبان   ي وبعـد أن يـورو.  يون مل ٠,٣٤ قدرهامليزانية 
يف  ٨٩,٥٦ثـل  مي ،مليـون يـورو   ٦٣,٢٨البـالغ  ، لنفقاتل يكون اجملموع الصايف، ١٦-م/١٥-م ع املقرَّرخضع للتقدير يف ُي مل

 ٣١يف رصـيد االعتمـادات   كـان صـايف    ونتيجـة لـذلك،  مليـون يـورو.    ٧٠,٦٦امليزانية العادية البـالغ   اعتماداتاملائة من صايف 
 ).PBC.31/CRP.5) من الوثيقة (انظر املرفق األول (أ) و(بمليون يورو  ٧,٤ يساوي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

ليـون يـورو.   م ١٢,٥املبـالغ املسـتردَّة يف إطـار تكـاليف دعـم الـربامج        مقدار ، كان٢٠١٤لعام ويف امليزانية التشغيلية   -١٠
مليـون يـورو. ونتيجـة     ٢,٤دات علـى النفقـات مبقـدار    ازيـادة اإليـر   مما أفضى إىلمليون يورو،  ١٤,٩وُسجِّلت نفقات قدرها 

 ماليـني  ١٠,١يسـاوي  االحتيـاطي التشـغيلي،    حجم تكاليف دعم الربامج، أْيلان الرصيد اخلتامي للحساب اخلاص ك ،لذلك
 مليون يورو. ١٢,٥قدره رصيد افتتاحي  مقابليورو، 
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حيـث  مليـون يـورو مـن     ١١٦,٨، َمِقيساً حسب معـايري إيبسـاس، زهـاء    ٢٠١٤تنفيذ التعاون التقين لعام حجم  وبلغ  -١١
التقريـر السـنوي   . ويـرد يف  ٢٠١٣يف عـام   يورومليون  ١٥٢,٧، بعد احتساب فروق أسعار صرف العمالت، مقابل النفقات
 اليونيدو يف جمال التعاون التقين.   خدماتزيد من املعلومات عن م )PBC.31/2-IDB.43/2( ٢٠١٤ لليونيدو

مليـون يـورو يف    ٤٣٧,٧وال تزال احلالة املالية للمنظمة سليمة، كما يتضح مـن رصـيدها النقـدي املسـتقر الـذي بلـغ         -١٢
فيـذ التعـاون الـتقين    باستقرار تن ). وهذا، مقترنا٢٠١٣ًمليون يورو يف عام  ٤٣٨,٧(مقابل  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١

، يبشـر بـاخلري   املقـرَّرة واملستوى العايل الستخدام اعتمادات امليزانيـة العاديـة وتزايـد معـدل التحصـيل فيمـا يتعلـق باالشـتراكات         
 رباجمها املقبلة.  للالستقرار املايل للمنظمة و

    
   احلوكمةهيكل 
لسياسـات، هـي: املـؤمتر العـام وجملـس التنميـة الصـناعية        عليه دسـتورها، ثالثـة أجهـزة لتقريـر ا     حسبما ينصلليونيدو،   -١٣

وجلنة الربنامج وامليزانية. وجتتمع الـدول األعضـاء يف اليونيـدو مـرة كـل سـنتني يف املـؤمتر العـام، الـذي هـو أعلـى أجهـزة تقريـر              
وبرنــامج عملــها. وجيتمــع السياســات يف املنظمــة. وحيــدد املــؤمتر املبــادئ االسترشــادية والسياســات، ويعتمــد ميزانيــة اليونيــدو   

اسـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل املعتمـد       فيهـا يف الدسـتور، مبـا    ةأعضاء اجمللس واللجنة مرة كل سنة لالضطالع بوظائفهم املبين
، بصـفيت كـبري املـوظفني اإلداريـني يف     وأنـا قـرارات املـؤمتر األخـرى.     وكـذلك وما يقابلـه مـن ميزانيـة عاديـة وميزانيـة تشـغيلية،       

 ، ولديَّ الصالحية الالزمة لذلك.املنظمة عملتوجيه  العامة عناملسؤولية أتوىل ة، املنظم
    

    األخالقيات واملساءلة
 املتمثِّلـة يف السياسـة  تطبيـق  مدونـة اليونيـدو لقواعـد السـلوك األخالقـي، و      ، واصـلت اليونيـدو إنفـاذ   ٢٠١٤أثناء عـام    -١٤

مراجعــة  هم بــاإلبالغ عــن حــاالت إســاءة الســلوك أو لتعــاوهنم يف عمليــاتلقيــام أيِّ فعــل انتقــاميضــمان محايــة املــوظفني مــن 
  عن املصاحل.سياسة اإلقرار بالذمة املالية واإلعالن وكذلك احلسابات أو التحقيقات، 

ــة        الوصــلوواصــلت جهــة    -١٥ ــه سلســلة مــن رســائل التوعي ــات واملســاءلة نشــاطها مــن خــالل توجي املختصــة باألخالقي
اإلعـالن عـن املصـاحل     ةُعمليـ  حٍأُجنـزت بنجـا  قـد  . ع املوظفني ومن خـالل تـدريب املـوظفني املعيـنني حـديثا     باألخالقيات إىل مجي

  .٢٠١٣ واإلقرار بالذمة املالية لعام
    

    خامتة
، شــرعت ٢٠١٣ة، املعقــودة يف كــانون األول/ديســمرب اخلامســة عشــراملــؤمتر العــام عقــب اعتمــاد إعــالن ليمــا يف دورة   -١٦

مال الوالية اجلديدة، املتمثلة يف "تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة"، يف الشـراكات القُطريـة. وظـل تـدعيم          اليونيدو يف إع
 أودُّوهبذه الـروح،   العمليات اإلدارية من أجل بلوغ املستوى األمثل من الكفاءة والفعالية مبدأً مرشداً وأولوية إدارية طول السنة.
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تقـديري للـدول األعضـاء وللجهـات املاحنـة علـى مـا قدَّمتـه مـن دعـم مـايل، وجلميـع مـوظفي              أن أغتنم هذه الفرصة ألعـرب عـن   
  . اليونيدو على إسهامهم يف أعمال املنظمة

 

  التوقيع][  
  يل يون  

  املدير العام  
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  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 

  البيانات املالية عن السنة املنتهية 
  ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١ يف

 

  عليها واملصادقةاملسؤولية عن تقدمي البيانات املالية 
  

املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مسؤول عن إعداد البيانـات املاليـة   
  .  وسالمتها، ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي هي إبداء رأيه يف هذه البيانات

للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام واملـادة العاشـرة مـن          ت البيانـات املاليـة وفقـا   دَّوقد أُع
النظــام املــايل لليونيــدو، واســُتخدمت فيهــا السياســات احملاســبية املالئمــة، الــيت طُبقــت باتســاق   

  .  وُدعمت بآراء رشيدة وحصيفة وبأفضل تقديرات اإلدارة
بية الداخليـة مـن أجـل إدارة    وتتبع املنظمة ُنظماً مـن الضـوابط والسياسـات واإلجـراءات احملاسـ     

  .  املخاطر وكفالة موثوقية املعلومات املالية ومحاية األصول واستبانة املخالفات احملتملة
وختضع نظم املراقبة الداخلية والسجالت املالية لعمليات اسـتعراض يقـوم هبـا مكتـب خـدمات      

مبراجعـة احلسـابات    الرقابة الداخلية واملراجع اخلـارجي للحسـابات أثنـاء اضـطالع كـل منـهما      
وُتجري اإلدارة استعراضا موضـوعيا للتوصـيات الـيت يقـدماهنا إليهـا لزيـادة حتسـني        . على حدة

  .  إطار الضوابط الداخلية للمنظمة
احملاسبية بصورة سليمة وترد علـى النحـو املناسـب    الدفاتر وقد قُيِّدت مجيع املعامالت اهلامة يف 

وتكشــف هــذه البيانــات بدقــة معقولــة  . حظــات املصــاحبة هلــا يف البيانــات املاليــة املرفقــة واملال
كأمانات، ونتـائج عملياهتـا، والتغيُّـرات    املنظمة املايل للمنظمة وللصناديق اليت حتتفظ هبا املركز 

  .  اليت حدثت يف وضعها املايل
 

  ]التوقيع[
  يل يون

  املدير العام

  ]التوقيع[
  ولربيخأبيتر 

  مدير فرع اخلدمات املالية
 

  ٢٠١٥ مارس/آذار ١١ نا،فيي
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  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١املايل يف املركز بيان  :١البيان 
  (بآالف اليوروهات)

  /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون ٣١
  امللحوظة ٢٠١٤ديسمرب 

   بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات

 األصول      
  األصول اجلارية   

  ومعاِدالهتاالنقدية املبالغ ٢ ٧٤٣,١ ٤٣٧    ٧٤١,٤ ٤٣٨
 املعامالت غري التبادلية)من احلسابات املستحقّة القبض ( ٣ ٤٤٣,١ ١٢١    ٣٠٩,٧ ٨١
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية ٣ ٢١٨,٤ ١١    ٦٣٠,٥ ٩
 املخزون ٤ ٢٩٧,٧ ١    ٣٠٢,٧ ١

  ة األخرىاألصول اجلاري ٥ ٩٦٠,٧ ١٩    ٠٣١,٢ ٢٠
٦٦٣,٠ ٥٩١    ٠١٥,٥ ٥٥١   جمموع األصول اجلارية  

   
  األصول غري اجلارية        

 املعامالت غري التبادلية)من احلسابات املستحقّة القبض ( ٣ ٣٨٧,٦    ٥٧٨,٧

٢٥٧,٧ ١    
٦ ٠٥٧,٥ ١ 

يف املشاريع املشتركةالقيمة املتبقيةاحلصة يف صايف األصول/
 احلصة السهميةخدام طريقة حمسوبة باست

  املمتلكات واملنشآت واملعدَّات ٧ ٨٢٠,٢ ١٧    ٩٩٤,٢ ١٢
  األصول غري امللموسة ٨ ٣١١,٩ ٣    ٠٨٨,٩ ٤
  األصول غري اجلارية األخرى ٩ ٣١٩,٠ ١    ٨٤٥,٤ ٢

٨٩٦,٢ ٢٣    ٧٦٤,٩ ٢١   جمموع األصول غري اجلارية
    

٥٥٩,٢ ٦١٥    ٧٨٠,٤ ٥٧٢   جمموع األصول
   

 اخلصوم      
  اخلصوم اجلارية      

 املعامالت التبادلية)من احلسابات املستحقّة الدفع ( ١٠ ٦٩٠,٣ ٢    ٤٣٩,٥ ٤
  ُمستحقات املستخَدمني ١١ ٩٦٨,٣ ١    ٥٠٩,٣ ١

 لية)املعامالت غري التبادمن التحويالت املستحقّة الدفع ( ١٠ ٥١٣,٠ ١٤   ٦٥٥,٠ ٢٨
  املبالغ املقبوضة سلفا ١٢ ٩٩٨,٥ ١٠٥    ٣٩٨,٩ ١٠٧
  األخرى اليةاملارية واجلصوماخل ١٣ ٦٨٧,٧ ١٤    ٥٥٠,٤ ٢٠

٨٥٧,٨ ١٣٩    ٥٥٣,١ ١٦٢   جمموع اخلصوم اجلارية
   

  اخلصوم غري اجلارية        
  املستخدمنيُمستحقات ١١ ٦٢٦,١ ٢٢٩    ٤٤٤,٦ ١٨٠

  اخلصوم غري اجلارية األخرى ١٣ ٩٦,٣    ٩٦,٥
٧٢٢,٤ ٢٢٩    ٥٤١,١ ١٨٠   جمموع اخلصوم غري اجلارية

    
٥٨٠,٢ ٣٦٩    ٠٩٤,٢ ٣٤٣   جمموع اخلصوم

    
   القيمة املتبقيةصايف األصول/      

 املتراكم وأرصدة الصناديق الفائض (العجز) ١٤ ٠٥٦,٠ ٢٢٧    ٢٥٢,٩ ٢١١
  االحتياطيات ١٥ ٩٢٣,٠ ١٨    ٤٣٣,٣ ١٨

٩٧٩,٠ ٢٤٥    ٦٨٦,٢ ٢٢٩  القيمة املتبقيةجمموع صايف األصول/
    

٥٥٩,٢ ٦١٥    ٧٨٠,٤ ٥٧٢  القيمة املتبقيةجمموع اخلصوم وصايف األصول/
 
 



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

40 V.15-01736 

 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١السنة املنتهية يف  يفبيان األداء املايل  :٢البيان 
  الف اليوروهات)(بآ
  

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  /األول  كانون ٣١ 
  امللحوظة  ٢٠١٤ديسمرب 

    بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات

  العائدات/إليراداتا      
  االشتراكات ١٦ ٩٣٦,٨ ٧١   ٥٤٠,١ ٧٦

 التربعات ١٦ ٦٤٦,١ ١٤٩   ٩٦٢,٥ ١١٣
  االستثمارعائدات ١٦ ٨٩,٩   ٤٨٧,٥
  لعائدات املدرَّةاألنشطة ١٦ ٥٤٩,٣   ٤٦٩,٤
(٢٠٠,٣)   ١٠٦,٧  احلصة من الفائض/(العجز) يف املشاريع املشتركة ١٦
(١٤,١)  (٤٠٥,٠)   خرىأإيرادات ١٦

  /العائداتجمموع اإليرادات   ٦١٦,٨ ٢٢١   ٥٥٢,١ ١٩١
        

 النفقات      
 تحقات املستخَدمنيومساملرتبات ١٧ ٨٨٥,٧ ١٠٦   ٨٦٤,٨ ١٠٧
  تكاليف التشغيل ١٧ ٨٣٠,٥ ٣١   ٩٧٧,٩ ٣٣
  اخلدمات التعاقدية ١٧ ٥٩١,٦ ٤٤   ١٢٠,٦ ٧٠
 نفقات شراء معدَّات التعاون التقين ١٧ ٥٢٠,٣ ٤   ٦٤٦,٠ ١٥
  االستهالك واالهتالك ١٧ ٠٠٣,٠ ٣   ٠٧٩,٧ ٢
٤٥٣,٩   -   نفقات أخرى ١٧ 

  جمموع النفقات   ٨٣١,١ ١٩٠   ١٤٢,٩ ٢٣٠
     

(٤٣٨,٤ ٢٥)   ٦٦٨,٩ ٩ ١٧   العملة حتويلروقفُ
      

 الفائض/(العجز) يف الفترة املالية   ٢٢٤,١ ٥٦  (٢٥٩,٧ ٤٨)
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  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١السنة املنتهية يف  يفبيان التغيُّرات يف صايف األصول  :٣البيان 

  (بآالف اليوروهات)
  

صايف جمموع 
صايف /األصول

 االحتياطيات  امللكية 
(العجز) /الفائض

 امللحوظة  املتراكم 
 

    بآالف اليوروهات

   

٤٣٣,٣ ١٨ ٦٨٦,٢ ٢٢٩ ٢٥٢,٩ ٢١١  يف بداية السنة القيمة املتبقيةصايف األصول/ 
   

  كات أثناء السنةرُّالتح     

(٣٧٦,٣ ٣٧)  (٣٧٦,٣ ٣٧) ١١،١٤ 
للخصوم املتعلقةكتوارياأل سائر) يف التقييماملكاسب/(اخل

  مبستحقات املستخدمني
(٦٩٣,٦ ٢)  (٦٩٣,٦ ٢)  شتراكاتلتأخُّر االتحويل إىل/(من) املخصص االحتياطي ١٤

٤٨٩,٧ ٤٨٩,٧  املبالغ احملولة إىل/(من) االحتياطيات ١٥ 
(٢٦٠,٦)  (٢٦٠,٦) القيمة املتبقيةصايف األصول/خرى حمتسبة مباشرة يفاألالتحرُّكات ١٤

(٨٤٠,٨ ٣٩) ٤٨٩,٧ (٣٣٠,٥ ٤٠)  القيمة املتبقيةكات احملتسبة مباشرة يف صايف األصول/رُّصايف التح ١٤،١٥
      

(٩٠,٥)  (٩٠,٥)  املردودة إىل اجلهات املاحنةاملبالغ ١٤،١٥
      

٢٢٤,١ ٥٦  ٢٢٤,١ ٥٦  السنةصايف الفائض/(العجز) يف  
٤٨٩,٧ ٢٩٢,٨ ١٦ ٨٠٣,١ ١٥   السنة أثناء التحرُّكاتجمموع 

      

٩٢٣,٠ ١٨ ٩٧٩,٠ ٢٤٥ ٠٥٦,٠ ٢٢٧  يف هناية السنة القيمة املتبقيةصايف األصول/ 
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  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١عن السنة املنتهية يف  ةالنقدي التدفُّقاتبيان  :٤البيان 

  (بآالف اليوروهات)
 /األول كانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب 
 /األول  كانون ٣١ 

   امللحوظة  ٢٠١٤ديسمرب 

  بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

)٤٨ ٢٥٩,٧(   املاليةالفترة  يفالفائض/(العجز)   ٢٢٤,١ ٥٦  
(٤٥٤,٦ ٢٣)   ٤٢٤,٦ ٦  العمالت األجنبيةبسببومعاِدالهتاقدية الن املبالغ(املكاسب)/اخلسائر يف  
  االستهالك واالهتالك ٧،٨ ٠٠٣,٠ ٣   ٠٧٩,٧ ٢
(٦٩٣,٦ ٢)   ٢٢٠,٤ ٢  الشتراكاتلتأخُّر االزيادة/(النقصان) يف املخصص االحتياطي  ٣

(٣٧٦,٣ ٣٧)   ٦٩٩,٤ ٨ ١١ 
للخصوم املتعلقةكتواريألالتقييم ااملكاسب/(اخلسائر) يف 

   املستخدمنيمبستحقات
  (الزيادة)/النقصان يف املخزونات   ٤ ٥,٠   ٤٤,٩

(٥٣٠,٢ ٤١)   ١٢٤,٤ ٤٩  (الزيادة)/النقصان يف املبالغ املستحقة القبض  ٣
 (الزيادة)/النقصان يف األصول األخرى  ٥ ٥٩٦,٩ ١   ٥١٢,١ ٤

(٤٠٠,٤ ١)   ٧٧١,٠ ٢٠  فاًالزيادة/(النقصان) يف املبالغ املقبوضة سل  ١٢
(٨٩١,٢ ١٥)   ٣٩٦,٥ ١٠  الزيادة/(النقصان) يف احلسابات املستحقة الدفع  ١٠

)٣ ٢٣٥,٤(  مستحقات املستخدمنيالزيادة/(النقصان) يف   ١١ ٦٤٠,٥ ٤٩  
)٣ ٠٠٩,٢(   (٨٦٢,٩ ٥)  الزيادة/(النقصان) يف اخلصوم واملخصصات االحتياطية األخرى ١٣

 )/اخلسائر الناجتة عن بيع ممتلكات ومنشآت ومعدَّات(املكاسب  ٧ ٩٩٨,٠ ٣  ٢٩٨,٠ ١
)٤٨٧,٥(   (٨٩,٩)  املصرفيةإيرادات االستثمارات/الفوائد  ٦،١٦

 يف االحتياطيات واملخصصات االحتياطيةالتحرُّكات ١٤،١٥ ٤٨٩,٧   ٤٧,٩
(٢٦٠,٧)   ٠٤٤,٣ ٦   حترُّكات أخرى 

(٦٠٢,٦ ١٣)   ٦٧١,٤ ٥٦  ية من األنشطة التشغيليةصايف التدفقات النقد 
    
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     
)١٢ ٩٦٦,٦(   (٧٩٥,٣ ١٠)  عدَّاتاملنشآت واملمتلكات واملشراء  ٧
)١ ٤٢٢,٠(   (٣١٨,٩)   لموسةاملصول غري األشراء  ٨

 عدَّاتاملنشآت واملمتلكات واملعائدات بيع  ٧ ٦٤,٥   ١٧,٥
 /الفوائد املصرفيةالتدفق النقدي من االستثمارات  ١٦ ٢٩٠,١   ٣٨٠,٨

)١٣ ٩٩٠,٣(   (٧٥٩,٧ ١٠)  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
    
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
)١٢ ٠٢٨,٨(   (٩٠,٥)  املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء  ١٤
)١٢ ٠٢٨,٨(   (٩٠,٥)  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
    

(٤٥٢,٨ ٢٤)   ٦٥٢,٣ ٣٠  ومعاِدالهتاالنقديةاملبالغ صايف الزيادة/(النقصان) يف  
    

 يف بداية الفترة املالية ومعاِدالهتاالنقديةاملبالغ  ٧٤١,٤ ٤٣٨   ٥١٣,٧ ٤١٤

)٦ ٤٢٤,٦(   ٤٥٤,٦ ٢٣  
 ومعاِدالهتاالنقدية املبالغاخلسائر) يف (املكاسب)/(

  العمالت األجنبية بسبب
 يف هناية الفترة املالية ومعاِدالهتاالنقدية املبالغ ٢ ٧٤٣,١ ٤٣٧   ٧٤١,٤ ٤٣٨

 



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

V.15-01736 43 
 

 
 امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية  بيان املقارنة بني مبالغ :٥البيان 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١يف 
  (بآالف اليوروهات)

  
رصيد 

 االعتمادات
املبالغ الفعلية 
على أساس 
  امليزانية العادية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية قابل للمقارنة

    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة    
٧٨٦,٢ ٤٧ ٧٨٦,٢ ٤٧ ٤٩٢,٢ ٤٤ ٢٩٤,٠ ٣   تكاليف املوظفني 
٨٤٦,٤ ٨٤٦,٤ ٤٧٧,٩ ٣٦٨,٥   لسفر يف مهام رمسيةا 

٦٨٠,٩ ١٣ ٨٠,٩ ١٣ ٦٩٩,١ ٩ ٩٨١,٨ ٣   تكاليف التشغيل 
١٩٠,٦ ٣ ١٩٠,٦ ٣ ٢٦٩,٢ ٢ ٩٢١,٤  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
٧٠٢,٩ ٦ ٧٠٢,٩ ٦ ٦,١٠٦,٣ ٥٩٦,٦  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

٢٠٧,٠ ٧٢ ٢٠٧,٠ ٧٢ ٠٤٤,٧ ٦٣ ١٦٢,٣ ٩  اجملموع 
   

 

رصيد 
 االعتمادات

املبالغ الفعلية 
 على أساس 
  امليزانية التشغيلية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية قابل للمقارنة

    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة    
٦٣٤,٤ ١٤ ٦٣٤,٤ ١٤ ٦٠٠,٢ ١٣ ٠٣٤,٢ ١   تكاليف املوظفني 
(٣١٠,٥) ٧١٤,٥ ٧١٤,٥ ٠٢٥,٠ ١   السفر يف مهام رمسية 
٨١٨,٩ ٨١٨,٩ ٣٥٠,٩ ٤٦٨,٠   تكاليف التشغيل 

١٦٧,٨ ١٦ ١٦٧,٨ ١٦ ٩٧٦,١ ١٤ ١٩١,٧ ١  اجملموع 
   

 

رصيد 
 االعتمادات

املبالغ الفعلية 
 على أساس 
 عاجملمو امللحوظة امليزانية األصلية امليزانية النهائية قابل للمقارنة

    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة    
٤٢٠,٦ ٦٢ ٤٢٠,٦ ٦٢ ٠٩٢,٤ ٥٨ ٣٢٨,٢ ٤   تكاليف املوظفني 

٥٦٠,٩ ١ ٥٦٠,٩ ١ ٥٠٢,٩ ١ ٥٨,٠   السفر يف مهام رمسية 
٤٩٩,٨ ١٤ ٤٩٩,٨ ١٤ ٠٥٠,٠ ١٠ ٤٤٩,٨ ٤   تكاليف التشغيل 
١٩٠,٦ ٣ ١٩٠,٦ ٣ ٢٦٩,٢ ٢ ٩٢١,٤  علومات واالتصاالتتكنولوجيا امل 
٧٠٢,٩ ٦ ٧٠٢,٩ ٦ ١٠٦,٣ ٦ ٥٩٦,٦  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

٣٧٤,٨ ٨٨ ٣٧٤,٨ ٨٨ ٠٢٠,٨ ٧٨ ٣٥٤,٠ ١٠  اجملموع ١٨
   

 

  ة.أ من هذه البيانات املاليزَّاملصاحبة جزءا ال يتج امللحوظات تشكِّل



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

44 V.15-01736 

 

  البيانات املالية على ملحوظات
  

  السياسات احملاسبية  - ١ امللحوظة
  

    املُصدر للبيانات املاليةالكيان 
 ٢١٥٢ بقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة   ١٩٦٦ أنشئت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يف عام  -١-١
واهلـدف  . بـدخول دسـتورها حيـز النفـاذ     ١٩٨٥ )، وأصبحت وكالـة متخصصـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة يف عـام       ٢١-(د

وتضـم املنظمـة   . الرئيسي للمنظمة هو تشجيع التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة  
  .  دولة عضواً ١٦٩ حالياً
رتكـز  تو. اعية وجلنـة الربنـامج وامليزانيـة   املؤمتر العام وجملس التنمية الصـن : ، هيولدى اليونيدو ثالث هيئات تشريعية  -٢-١

  .١٩٧٩ على دستور املنظمة، الذي اعتمد يف عاممجيعاً هذه اهليئات الثالث 
 رُّوحيــدِّد املــؤمتر العــام، الــذي يضــم مجيــع الــدول األعضــاء يف اليونيــدو، سياســات املنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة ويقــ     -٣-١

جملـس التنميـة    أعضـاءَ  أيضـاً  العـامُّ  املـؤمترُ  ينتخـب و كـل أربـع سـنوات.    لعامُّ مديًرا عاماا ُرن املؤمتويعيِّ. ميزانيتها وبرنامج عملها
  .  الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية

، تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشـغيلية ويقـّدم   اًعضو ٥٣ ويستعرض جملس التنمية الصناعية، املؤلف من  -٤-١
-م ت ص املقـرَّر وجيتمـع اجمللـس مـرة واحـدة يف السـنة (     . سـائل السياسـاتية، مبـا يف ذلـك تعـيني املـدير العـام       توصيات بشأن امل

  .  (و)) ٧-م/٣٩
. وجتتمـع مـرة واحـدة يف السـنة     ،هـي جهـاز فرعـي تـابع للمجلـس     و، اًعضـو  ٢٧ من تتألف جلنة الربنامج وامليزانيةو  -٥-١

  .  من املسائل املالية امليزانية وغري ذلكرنامج العمل ويف إعداد ودراسة ب َساجمللاللجنةُ وتساعد 
توليـد رخـاء يعـم اجلميـع، والنـهوض بقـدرة االقتصـاد        : املنظمة أنشطة تعاوهنا الـتقين إىل ثالثـة جمـاالت، هـي     وتوجِّه  -٦-١

يف جمـاالت تعزيـز   ذلك، تضـطلع املنظمـة بعـدد مـن األنشـطة اجلامعـة، خصوصـا         وإىل جانبواحلفاظ على البيئة على املنافسة، 
أقـل  لصـاحل  وتنفيـذ بـرامج خاصـة    اسـتراتيجية،  بـني بلـدان اجلنـوب مـن أجـل التنميـة الصـناعية، وإقامـة شـراكات          فيمـا  التعاون 

  اإلحصاءات الصناعية.ويف جمال البحوث  البلدان منوا، وتقدمي خدمات استراتيجية
كيفيــة إدارة هــذه األنشــطة  عــنمزيــداً مــن التفاصــيل ئــي هــذه امللحوظــات الــيت تتنــاول اإلبــالغ اجلز وتــوفِّر أبــواب   -٧-١

  .  األساسية ومتويلها
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    عداداإلأساس 
ومبـا يتوافـق   ملادة العاشرة من نظام اليونيـدو املـايل الـذي اعتمـده املـؤمتر العـام،       ا مبقتضىز بيانات اليونيدو املالية هَُّتج  -٨-١

علـى  القائمـة  احملاسـبة   حسـب طريقـة  ، ُتعـدُّ البيانـات املاليـة    ومـن مث . ري إيبسـاس) ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (معـاي مع ا
مــن املعــايري الدوليــة مســألة معيَّنــة يطبَّــق عليهــا املعيــار املناســب  أيَّمعــايري إيبســاس  ويف حــال عــدم تنــاول. االســتحقاق تــاريخ

  .لإلبالغ املايل واملعايري احملاسبية الدولية
جوانــب  يَّأ تلحــظاليونيــدو العليــا تقييمــاً لقــدرة املنظمــة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة، فلــم  وقــد أجــرت إدارة   -٩-١

ويفترض مفهـوم املنشـأة العاملـة احملاسـيب أنَّ املنشـأة سـتظل       . ذا شأن ارتياباًتتصل بأحداث أو ظروف قد تثري جوهرية  تشكُّك
 تطبيــقعلــى ُدِئــب املنشــأة العاملــة، وقــد  فكــرةهــذه البيانــات املاليــة علــى أســاس  تعــدُّ ،ولــذلك. يف املســتقبل املنظــور موجــودة

  .  باإلبالغالفترة املشمولة  طوالالسياسات احملاسبية 
مهـا   ،تركنيمشـروعني مشـ  يف شـكل   ولكيـانني آخـرين  البيانـات املاليـة لليونيـدو     اجملمَّعةن هذه البيانات املالية مَّوتتض  -١٠-١

خــدمات إدارة املبــاين واخلــدمات  مشــروعني مشــتركني آخــرين، مهــا  ، وكــذلك عمليــات التعــاوين تجــرخــدمات املطــاعم وامل
  .  األخرى العمومية

    
    أساس القياس

 ، إذلق باستثمارات وأصـول معيَّنـة  فيما يتع إالَّالبيانات املالية باستخدام أسلوب التكلفة التارخيية املتعارف عليه،  ُتعدُّ  -١١-١
  .  وفقاً ملا تقتضيه معايري إيبساس املنطبقة املنصفة بقيمتهاد يَُّتق
    

    باإلبالغالفترة املشمولة 
 ينـاير /كانون الثاين ١ اليت تبدأ من عايري إيبساس هي السنة التقومييةالفترة املالية إلعداد البيانات املالية السنوية وفقاً مل  -١٢-١

  .  ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١ وتنتهي يف ٢٠١٤
    

  لة وأساس التحويلالعم
 

ومجيـع القـيم الـواردة يف    . هي اليـورو  يف معامالت اليونيدو والعملة اليت ُتعرض هبا بياناهتااملستخدمة الرئيسية العملة   -١٣-١
  .  ، ما مل ُيذكر خالف ذلكمن آالف اليوروهات ٠,١ر إىل أقرب وَّوُتد اليوروهاتبعنها  ُيعبَّرالبيانات املالية 

    
    وحتويلها العمالت تقييم
املعــامالت املتعلقــة ببنـود غــري نقديــة، إىل يوروهــات،   فيهــابعمــالت غــري اليــورو، مبـا   ُتجـرى ل املعــامالت الــيت وَُّتحـ   -١٤-١

  املعنية. للمعاملة املرتأىيف التاريخ  والساريةيف األمم املتحدة  اباستخدام أسعار الصرف املعمول هب
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ــة وَّوُتحــ  -١٥-١ ــورو  املقيَّمــة ل األصــول واخلصــوم النقدي ــه يف    بعمــالت أخــرى إىل الي باســتخدام ســعر الصــرف املعمــول ب
  .  اإلبالغاملشمولة بفترة الالساري يف هناية واملتحدة   األمم
بعمـالت أجنبيـة    أةزاملُجـ عـامالت  ن تسـوية امل اسب وخسائر أسعار الصرف الناجتة مـ وُتحتسب يف بيان األداء املايل مك  -١٦-١
  . بعمالت أجنبية املقيَّمةصوم النقدية ن حتويل األصول واخلوم
    

    استخدام التقديرات
تعرفـه  مـا   بنـاًء علـى قُصـارى   ن البيانات املالية بالضرورة مبالغ تستند إىل تقديرات وافتراضـات تضـعها اإلدارة   مَّتتض  -١٧-١
لقيمـة العادلـة للسـلع املمنوحـة،     ا: وتشـمل التقـديرات، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، مـا يلـي        . اجلاريـة  والتـدابري األحـداث   عن

وغريها من استحقاقات ما بعد اخلدمـة؛ واملبـالغ املخصصـة    مسبقاً وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املعاشات التقاعدية احملددة 
رئـة؛  للدعاوى القضائية، واملخـاطر املاليـة املتعلقـة باحلسـابات املسـتحقة القـبض، والرسـوم املسـتحقة، واألصـول واخلصـوم الطا          

وقد ختتلف النتـائج الفعليـة عـن هـذه     . ، واألصول غري امللموسةعدَّاتقيمة املخزونات، واملمتلكات واملنشآت وامل تدنِّيودرجة 
  .  معروفةتلك التغيُّرات الفترة اليت تصبح فيها سياق اجلوهرية يف التقديرات يف  التغيُّراتوتوَرد . التقديرات

    
    األحكام االنتقالية

  :ق احلكم االنتقايل التايل الذي أجيز عند اعتماد معايري إيبساس ألول مرةطبِّ  -١٨-١
ــار احملاســيب إيبســاس      ــدهتا مخــس ســنوات      ١٧ الســماح يف إطــار املعي ــة م ــرة انتقالي ــرور فت الحتســاب املمتلكــات  مب

 ،)يع التعـاون الـتقين  اخلاصة مبشـار  عدَّاتاملمتلكات واملنشآت واملأصول املشاريع ( الحتسابواملنشآت واملعدَّات، و
  ؛من املمتلكات واملنشآت واملعدَّات "ملباين"ا فئةالحتساب و

كـانون الثاين/ينـاير    ١ اخلاصة مبشاريع التعاون الـتقين) املشـتراة منـذ    عدَّاتوُتحتسب أصول املشاريع (املمتلكات واملنشآت وامل
  .  يف االعتبارلصلة ذي ااحلكم االنتقايل  أخذفقا ملعايري إيبساس دون ووُترمسل  ٢٠١٣

    
  اإليرادات

 

  اإليرادات التبادلية
 

إىل  ُينقــلبيــع الســلع، كبيــع املنشــورات والنمــوذج احلاســويب لتحليــل اجلــدوى واإلبــالغ، عنــدما   عائــداتحتتســب   -١٩-١
  من خماطر ومنافع ذات شأن. السلعتلك مبلكية  ما يقترناملشتري 

املقـدَّرة إلجنـاز   مرحلـة  لل تبعـاً  فيهـا اخلدمـة   ُتقـدَّم اخلدمات يف الفترة املالية الـيت   وُتحتسب اإليرادات املتأتية من تقدمي  -٢٠-١
  .  تقديرا موثوقا الناتجتقدير  يتسىنتلك اخلدمة، شريطة أن 
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  املصرفية إيرادات الفوائد
 

لفعلـي لألصـل املعـين يف    سـتحقاقها، مـع أخـذ العائـد ا    ال التناسب الـزمين على أساس املصرفية الفوائد  إيراداتُتحتسب   -٢١-١
  .  احلسبان

    
    اإليرادات غري التبادلية

  االشتراكات
 

. إيرادات امليزانية العادية من اشـتراكات الـدول األعضـاء يف مطلـع السـنة الـيت تعـود إليهـا تلـك االشـتراكات          ُتحتسب   -٢٢-١
مـن الـدول األعضـاء وفقـا جلـدول األنصـبة املقـررة الـذي         إىل الربنامج وامليزانيتني، وُيْجَبـى   باالستناداإليرادات  مقدار تلكوحيدَّد 

  . يعتمده املؤمتر العام
    
    عاتالتربُّ
م بــني زِلــُممــن التربعــات الــيت تتضــمن قيــوداً علــى اســتخدامها عنــد التوقيــع علــى اتفــاق  املتأتيــة اإليــرادات ُتحتســب   -٢٣-١

سـتخدامها، مبـا يف ذلـك    الاً مـن التربعـات الـيت تتضـمن شـروط     املتأتيـة   أمَّا اإليـرادات . اليت قدَّمت التربُّعاليونيدو واجلهة املاحنة 
وإىل حـني  . بتلـك الشـروط   اإليفـاء بتلك الشـروط، فتحتسـب عنـد     اإليفاءإىل اجلهة املتربعة يف حال عدم  األمواللتزام بإعادة ا

  .يف ِعداد اخلصومبتلك الشروط، حيتسب االلتزام القائم  اإليفاء
  .  تلقيهامة فُتحتسب كإيرادات عند زِلُماإليرادات غري املشفوعة باتفاقات  وسائرأما التربعات   -٢٤-١
    

    التربعات العينية يف شكل سلع 
، وحتتسـب السـلع ومـا يقابلـها مـن إيـرادات علـى        املنصـفة حتتسب التربعـات العينيـة املقدَّمـة يف شـكل سـلع بقيمتـها         -٢٥-١

 وتلبيـة بالشـروط   اإليفـاء صوم إىل حـني  يف ِعداد اخلشروط، فتحتسب مقترنة بكانت أمَّا إذا . شروطمقترنة بالفور إذا مل تكن 
  .  األصول املمنوحة احتيازيف تاريخ  ةًمقيس، املنصفةوحتتسب اإليرادات بقيمتها . االلتزام القائم

 
 

  التربعات العينية يف شكل خدمات 
 

 يف امللحوظـات  وُيفصـح . يراداتاإل يف ِعدادال حتتسب املالية  التربعات العينية املقدَّمة يف شكل خدمات يف البيانات  -٢٦-١
  .  ونوعهااملقدَّمة عن طبيعة اخلدمة على البيانات املالية 
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  النفقات
 

م اليونيـدو  عنـدما تتسـلَّ   املورد بالتزاماته التعاقدية، أْي ُيويفن شراء سلع وخدمات عندما ُتحتسب النفقات الناشئة م  -٢٧-١
مجيـع النفقـات    أيضـاً وُتحتسـب  . وقـد حتـدث هـذه العمليـة علـى مراحـل يف بعـض عقـود اخلـدمات         . وتقبلها السلع واخلدمات
املشـمولة  فتـرة  ال أثنـاء  القيمـة املتبقيـة  /خصوم ينتج عنـها نقصـان يف صـايف األصـول     تكبُّدن استهالك أصول أو األخرى الناجتة م

  .  اإلبالغب
    

  األصول
 

  ومعاِدالهتاالنقدية املبالغ 
 

ألجــل القريبــة االنقديــة احلاضــرة والودائــع املبــالغ تشــمل هــي ، واالمسيــةبقيمتــها  ومعاِدالهتــاالنقديــة املبــالغ ُتحتســب   -٢٨-١
  .العالية السيولة املودعة لدى مؤسسات ماليةو

 
 

  لفاملبالغ املستحقة القبض والسُّ
 

 لتغطيـة املخّصصـات االحتياطيـة املرصـودة     وأما. مسيةاالبقيمتها  يف البدايةلف ُتحتسب املبالغ املستحقة القبض والسُّ  -٢٩-١
لف عند وجود دليل موضـوعي علـى تراجـع قيمـة     مستحقة القبض وسُّمبالغ  فُتحتسبأجل متعذرة التحصيل من مبالغ  ُيعدُّما 
  .  األصول، ويف هذه احلالة حتتسب اخلسائر الناجتة عن تراجع القيمة يف بيان األداء املايل تلك

 
 

  ملاليةا الصكوك
 

يف املقـام  وتتألف هـذه األدوات املاليـة   . املالية غري االشتقاقية الصكوكال تستخدم اليونيدو يف عملياهتا العادية سوى   -٣٠-١
  .  من حسابات مصرفية وودائع ألَجل وحسابات حتت الطلب وحسابات مستحقة القبض وحسابات مستحقة الدفع األول

ومتثـل قيمـة التكلفـة التارخييـة الدفتريـة للمبـالغ       . املنصفةبقيمتها املايل املركز يف بيان  املالية الصكوكتسب مجيع وُتح  -٣١-١
 للمعاملـة  املنصـفة تقـديرا تقريبيـا للقيمـة     االعتياديـة املستحقة القبض واملبالغ املستحقة الدفع اخلاضعة لشروط االئتمان التجاري 

  .  املعنيَّة
 
 

  املخاطر املالية
 

 وإذ ميكنــها أن. سياســات وإجــراءات حكيمــة إلدارة املخــاطر وفقـا لنظامهــا املــايل وقواعــدها املاليــة  املنظمــةأرسـت    -٣٢-١
مجيــع  حتظــى أنوجيــب . مــدوطويلــة األ األمــدفوريــة يف اســتثمارات قصــرية  غــري الالزمــة لتلبيــة احتياجــاتتضــع املبــالغ املاليــة 

، عملـها املعتـاد  يف سـياق  تتعـرَّض اليونيـدو   و. فيهـا ر قبـل الشـروع   االسـتثما معنيـة ب تزكية من جلنـة  ب األمداالستثمارات الطويلة 
من املخاطر املالية، كاملخاطر السوقية (أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر تقصـري الطـرف   جملموعة منوَّعة 

  .  لتعرض للمخاطرا درءلطية وُّوال تستخدم املنظمة أيَّ أدوات حت. املقابل
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بعمـالت غـري    اجلهـات املاحنـة  األعضـاء وتربعـات    الدولتلقى اليونيدو جزءا من اشتراكات ت. لعملةخماطر ا  •  
أســعار  تقلُّــبضــة ملخــاطر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة النامجــة عــن رَّمع مثَّمــن  وهــيعملــة اإلنفــاق، 

  .  العمالت
بأسـعار فائـدة ثابتـة، ولـذلك      األمـد ة نظمة أمواهلـا إالّ يف حسـابات قصـري   ملال تودع ا. خماطر أسعار الفائدة  •  

  .  خماطر ذات شأن من حيث أسعار الفائدة أليِّض رَّال تتعفهي 
واجلهـات املاحنـة   األعضـاء   الـدول املنظمـة أليِّ خمـاطر ائتمانيـة ذات شـأن، ألنَّ      تتعـرَّض ال . خماطر االئتمان  •  

  .  عاليةتتمتع عموما جبدارة ائتمانية  وتربعاهتااشتراكاهتا ب اليت تسهم
ض رَّتتعـ مـن مث فهـي   لـدى مصـارف خمتلفـة، و    أمواهلـا النقديـة  تـودع املنظمـة   . خماطر تقصري الطرف املقابـل   •  

 قــدرمــن  دُّسياســات حتــاليونيــدو  ولكــن لــدى. بالتزامــه جتــاه املنظمــة الوفــاءمصــرف يف أيِّ خلطــر تقصــري 
  .  ضها ملخاطر تقصري أيِّ مؤسسة مالية واحدةرُّتع

 
 

  املخزونات
 

 ُتقـاس عـن طريـق معاملـة غـري تبادليـة، ويف هـذه احلالـة         احتيـزت ُتقيَّد املخزونات بسعر التكلفة، ما مل تكـن قـد     - ٣٣- ١
فيمـا خيـص بنـود     "خيـرج أوالً  أوالًما يدخل "وحتدَّد التكاليف باستخدام مبدأ . احتيازهايف تاريخ  املنصفةتكلفتها بقيمتها 

الخنفـاض  احتيـاطي  خمصـص   وُيـدوَّن . التحديد الدقيق فيما خيـص البنـود غـري املتماثلـة     املخزون املتماثلة، وباستخدام طريقة
  .  ر فيها أنَّ قيمة املخزون قد اخنفضترَّالقيمة يف بيان األداء املايل يف السنة اليت يتق

 كنفقـات ُتقيَّـد   فهـي  شـأن ومبا أنَّ قيمة اللوازم املكتبية واملنشورات واألدوات املرجعيـة املسـتخدمة ليسـت ذات      - ٣٤- ١
  .  يف بيان األداء املايل عند شرائها

 
 

   عدَّاتاملمتلكات واملنشآت وامل
 

ــورد القيمــة احملتســبة األوليــة   - ٣٥- ١ ــة مــن امليزانيــة العاديــة، مبــا فيهــا أصــول     عــدَّاتللممتلكــات واملنشــآت وامل ُت املمول
القيمـة  أمـا  . احتيازهـا لـى أسـاس تكلفتـها يف تـاريخ     لكل فئة من فئات األصول، عواملطاعم،  ةإدارة املباين وخدمخدمات 

االســتهالك املتــراكم وأيُّ  ناقصــاًالتكلفــة  فُتحســب علــى أســاس عــدَّاتاملمتلكــات واملنشــآت وامل لتلــكالدفتريــة الالحقــة 
  .  يورو ٦٠٠عتبة رمسلة قدرها هلذه الفئة وقد ُحدِّد . عن اخنفاض القيمة ناشئةخسائر معترف هبا 

  .  ال ُتحتسبفاألصول التراثية أما . احتيازهايف تاريخ  املنصفةبقيمتها  املمنوحةاألصول  موُتقيَّ  - ٣٦- ١
  .  عدَّاتدى تراجع قيمة املمتلكات واملنشآت واململوُتجرى استعراضات سنوية   - ٣٧- ١
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الخنفــاض  الســنوي املقــدارحتديــد يف  األصــول املقــدرة لعمــرل املــدة اطــو ثبــات نســبة االهــتالكوُتطبــق طريقــة   - ٣٨- ١
  :عدَّاتكل فئة من املمتلكات واملنشآت وامل املقدرة لعمردة املوفيما يلي . حتسب يف بيان األداء املايلقيمتها، الذي ُي

  
  الفئة  (بالسنوات) العمر املقدرةمدة

  السيارات  ١٠- ٣
 تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات معدَّات  ٧- ٣
 الثابتةاألثاث والتجهيزات  ١٢- ٥
  اآلالت  ١٥- ٤
  املباين  ٥٠- ٥
  األراضي  اهتالكال 

 التحسينات على العقارات املؤجرة  ، أيهما أقصرالعمرمدة عقد اإلجيار أو مدة 
    

  األصول غري امللموسة
 

ــوَرد  - ٣٩- ١ القيمــة املتراكمــة لالهــتالك وأيُّ خســائر ناجتــة عــن   علــى أســاس تكلفتــها ناقصــاً األصــول غــري امللموســة  ُت
  .  حاسوبية براجميات هي يف املقام األولاألصول غري امللموسة اليت حتوزها اليونيدو و. قيمتهااخنفاض 

مـثال) أو بتكلفـة رمزيـة، ُتسـتخدم القيمـة       هبـة هديـة أو  كدون تكلفـة ( بـ أصـول غـري ملموسـة     حال احتيـاز ويف   - ٤٠- ١
  .  احتيازهاهلذه األصول يف تاريخ  املنصفة

(أ) أن تكـون مـدة   : أيضـا باملعيـارين التـاليني    اإليفـاء أيضـاً  جيـب   ،ملمـوس كأصـل غـري   شيء  أيُّب لكي حيتَسو  - ٤١- ١
داخليـاً،   املُعـدَّة يـورو، باسـتثناء الرباجميـات     ١ ٧٠٠من سنة واحـدة؛ و(ب) أن تتجـاوز تكلفـة األصـل      أكثر رةدَّالعمر املق

كنفقـات   ُتـدوَّن والصـيانة، الـيت    تكـاليف األحبـاث   مـع اسـتبعاد  يورو،  ٢٥ ٠٠٠ اليت ُوضع لتكلفة إعدادها حد أدىن قدره
  .  عند تكّبدها

 العمـر املقـدرة  مـدة  بيـان  وفيمـا يلـي    ة،الثابتـ  النسـبة باسـتخدام طريقـة    العمر املقـدرة ويوّزع االهتالك على مدة   - ٤٢- ١
  :لفئات األصول غري امللموسة

 

  الفئة  (بالسنوات) العمر املقدرةمدة
 اخارجياحملتازةالرباجميات احلاسوبية  ٦
 الرباجميات احلاسوبية املعدَّة داخليا  ٦
 حقوق التأليف والنشر  ٣
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  عقود اإلجيار
 
يف بيان  املسدَّدةدفعات اإلجيار  يَّدوُتق. اإلجيار املربمة يف املكاتب امليدانية كإجيارات تشغيليةاتفاقات  تصنَّف  - ٤٣- ١

  . ارمدة اإلجيامتداد على  بالتساوي ُتوزَّع األداء املايل كنفقات
  

  املصاحل يف املشاريع املشتركة
 
د أو عدة أطـراف، نشـاطاً   اليونيدو مبوجبه، باالشتراك مع طرف واح تنفِّذاملشروع املشترك هو ترتيب تعاقدي   - ٤٤- ١

  :أشكال خمتلفة ثالثةوُتصّنف أنشطة املشاريع املشتركة إىل . خيضع لسيطرة مشتركة اقتصاديا
لسيطرة مشتركة وتتوىل اليونيدو مهّمة تسـيريها، حتتسـب اليونيـدو يف بياناهتـا املاليـة       يف العمليات اليت ختضع  (أ)  

ويف حال تولّي منظمة أخرى مهمة التشـغيل، يكـون احتسـاب    . تتكبَّدهااألصول اليت ختضع لسيطرهتا واخلصوم والنفقات اليت 
  الفواتري؛   اليونيدو للنفقات واخلصوم مقصورا على الترتيبات املتفق عليها لتحرير

ــتركة، حتتســ       (ب)   ــيطرة مش ــق باألصــول اخلاضــعة لس ــا يتعل ــن األصــول وأيَّ   وفيم ــدو حصــتها م    اهــتالك ب اليوني
  مقترن هبا؛  
ــة          (ج)   ــة احملاســبة علــى أســاس امللكي ــدو طريق ــق اليوني ــق بالكيانــات اخلاضــعة لســيطرة مشــتركة، ُتطبِّ وفيمــا يتعل

اضع لسيطرة مشتركة، يف بادئ األمر، على أساس التكلفة، مث ُيـزاد املبلـغ الـدفتري    وُيحتسب االستثمار يف الكيان اخل. الصافية
أو يقلَّص من أجل احتساب حصة اليونيدو من الفائض أو العجـز يف الكيـان اخلاضـع لسـيطرة مشـتركة لكـل فتـرة مـن فتـرات          

  .  و العجزوحتتسب يف بيان األداء املايل لليونيدو حصة اليونيدو من ذلك الفائض أ. اإلبالغ
والكيانـات والعمليـات املنشـأة    املشـتركة  وتشمل هذه البيانات املالية العامة الغرض احلصةَ املنطبقة من املشـاريع    - ٤٥- ١

أبرمتـها املنظمـات الكائنـة يف فيينـا      ،يف مركز فيينـا الـدويل   العموميةاخلدمات نفقات مذكرة تفاهم متعلقة بتوزيع  مبقتضى
واملنظمـة  . وخـدمات أخـرى   التعـاوين  وإدارة املبـاين واملتجـر   خـدمات املطـاعم   العموميـة مات وتشمل اخلد. ١٩٧٧ يف عام

شـتركة مـربم مـع األمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واللجنـة التحضـريية            املشـاريع  خـاص بامل طرف يف ترتيب 
  .  العموميةويل، وكذلك أنشطة اخلدمات ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية بشأن مباين مركز فيينا الد

    
  اخلصوم

 
  احلسابات املستحقة الدفع واخلصوم املالية األخرى

 
 تقـدير ، الـيت تعطـي أفضـل    االمسيةُتحتسب احلسابات املستحقة الدفع واخلصوم املالية األخرى يف البداية بقيمتها   - ٤٦- ١

  .  للمبلغ الالزم لتسوية هذا االلتزام يف تاريخ اإلبالغ
  



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

52 V.15-01736 

 

  باستحقاقات املوظفني املتعلقةاخلصوم 
 

  األجل القريبةاستحقاقات املوظفني 
 
اإلجـازة املرضـية وإجـازة    اسـتحقاقي  األجـل األجـور واملرتبـات والبـدالت و     القريبةتشمل استحقاقات املوظفني   - ٤٧- ١

شـهراً مـن تـاريخ     ١٢ يف غضـون األجـل مسـتحقة التسـوية     القريبةوتكون استحقاقات املوظفني . األمومة املدفوعيت األجر
املســتحقات املتحّصــلة حســب اســتناداً إىل  االمسيــةموا فيهــا اخلــدمات ذات الصــلة، وُتحســب بقيمتــها دَّانتــهاء املــدة الــيت قــ

  .  معدالت األجر الراهنة
  

  استحقاقات ما بعد اخلدمة
 
اء اخلدمـة) الواجبـة الـدفع بعـد انتـهاء      هي استحقاقات املوظفني (عدا استحقاقات إهن اخلدمةاستحقاقات ما بعد   - ٤٨- ١

  .  اخلدمة
وتشتمل استحقاقات مـا بعـد اخلدمـة لـدى اليونيـدو علـى خطـط االسـتحقاقات احملـددة، وهـي خطـة املعاشـات               - ٤٩- ١

التقاعدية (الصندوق املشترك للمعاشات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة)، والتـأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، ومـنح           
إىل الوطن، وبدالت هناية اخلدمة، إضافة إىل التكاليف املتعلقـة باسـتحقاقات هنايـة اخلدمـة املتعلقـة بالسـفر وشـحن         اإلعادة

  .  زلية األمتعة املن
ريـون مسـتقلون، يسـتخدمون هلـذا     كتواأاخلاصـة باسـتحقاقات مـا بعـد اخلدمـة خـرباء        االلتزاماتويقوم حبساب   - ٥٠- ١

وحتدَّد القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلـغ التقـديري الـذي يلـزم سـداده      . قع للوحدة الزمنيةالغرض طريقة القيد الدائن املتو
مها املوظــف يف الفتــرة الراهنــة والفتــرات الســابقة، وذلــك باســتخدام دَّاللتــزام النــاتج عــن اخلدمــة الــيت قــمســتقبالً لتســوية ا

  .  ستحقاق املقابلةأسعار الفائدة على سندات الشركات العالية اجلودة لسنوات اال
رية بالطريقة االحتياطية يف الفترة اليت حتدث فيهـا تلـك األربـاح واخلسـائر،     كتواحتسب األرباح واخلسائر األوُت  - ٥١- ١

  .  القيمة املتبقية/يف صايف األصول التغيُّراتوُتدرج كبند منفصل يف بيان 
  

  األجل البعيدةاستحقاقات املوظفني األخرى 
 
شـهراً، مثـل    ١٢ عموما بعد أكثـر مـن   دفعهااألجل، اليت تستحق  البعيدةاألخرى  املوظفنيحقاقات ُتحسب است  - ٥٢- ١

ري املســتخدم يف حســاب اســتحقاقات مــا بعــد كتــوااإلجــازة الســنوية، علــى نفــس األســاس األالرصــيد املتــراكم مــن أيــام 
  .رية على الفوركتواحتسب األرباح واخلسائر األاخلدمة، وُت
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  شترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالصندوق امل
 
اليونيدو من املنظمـات األعضـاء املشـاركة يف الصـندوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة،             - ٥٣- ١

. الذي أنشأته اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة لتـوفري اسـتحقاقات التقاعـد والوفـاة والعجـز ومـا يتصـل هبـا مـن اسـتحقاقات             
وتقضـي  . وهذا الصندوق املشـترك هـو خطـة ألربـاب عمـل متعـددين ممولـة مبسـامهات تسـتثمر لتـوفري اسـتحقاقات حمـددة            

يِّ وأل املتخّصصـة (ب) من النظام األساسي للصندوق بـأن يكـون بـاب العضـوية يف الصـندوق مفتوحـا للوكـاالت         ٣ املادة
مرتبـات والبـدالت وغريهـا مـن شـروط اخلدمـة املعمـول هبـا يف         لل املوحَّـد منظمة حكومية دوليـة أخـرى تشـارك يف النظـام     

  .  األمم املتحدة والوكاالت املتخّصصة
ريـة املرتبطـة بـاملوظفني احلـاليني والسـابقني يف املنظمـات       كتواوُتعرِّض هذه اخلطة املنظمات املشاركة للمخـاطر األ   - ٥٤- ١

ــدم وجــود أســاس       األخــرى ــا يفضــي إىل ع ــوق  املشــاركة يف الصــندوق، مب ــت وموث ــه ثاب ــة   ب ــزام وأصــول اخلط ــع االلت لتوزي
وليس يف وسع اليونيـدو والصـندوق كليهمـا، مثلـهما مثـل      . على حدة كالًّوالتكاليف فيما بني املنظمات املشاركة يف اخلطة 

زام دا، مبوثوقيـــة كافيـــة لألغـــراض احملاســـبية، احلصـــة النســـبية مـــن التـــدِّاملنظمـــات األخـــرى املشـــاركة يف الصـــندوق، أن حيـــ
تعامـل اليونيـدو هـذه اخلطـة      مثَّومـن  . االستحقاقات احملددة وأصول اخلطة والتكـاليف املرتبطـة باخلطـة فيمـا يتعلـق باليونيـدو      

حتسـب االشـتراكات   وُت. مـن معـايري إيبسـاس    ٢٥ كما لو كانت خطـة اشـتراكات حمـددة، مبـا يتوافـق مـع مقتضـيات املعيـار        
  .  الفترة املالية كنفقات يف بيان األداء املايلاليت تدفعها اليونيدو يف اخلطة أثناء 

  
  املخصصات االحتياطية واخلصوم الطارئة

 
(أ) يكـون علـى اليونيـدو    : ُتحتسب املخصصـات االحتياطيـة فيمـا يتعلـق بااللتزامـات الطارئـة إذا حتقـق مـا يلـي           - ٥٥- ١

يلـزم تـدفق مـوارد إىل اخلـارج للوفـاء      قانوين أو حكمي ناتج عـن أحـداث سـابقة؛ و(ب) يكـون األرجـح أن       حاضرالتزام 
ومبلــغ املخصــص االحتيــاطي هــو أفضــل تقــدير للنفقــة الالزمــة للوفــاء . بــذلك االلتــزام؛ و(ج) ميكــن تقــدير املبلــغ مبوثوقيــة

  .  خصم من هذا املبلغ التقديري عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود كبرياً وُيجرى. بااللتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ
وُيكشف عن اخلصوم الطارئة اليت ال يكون فيهـا االلتـزام احملتمـل مؤكـداً، أو مل يتأكّـد بشـأنه بعـد مـا إذا كـان            - ٥٦- ١

ــة       ــدفق مــوارد إىل اخلــارج، أو يف حال ــؤدي إىل ت ــزام حاضــر ميكــن أن ي ــدو الت الــيت ال تفــي مبعــايري   االلتزامــاتعلــى اليوني
  .  من معايري إيبساس ١٩ االحتساب وفقا للمعيار

  
  الصندوقية واإلبالغ اجلزئياحملاسبة 

 
يعامل كل صندوق بصفته كيانا ماليـا وحماسـبيا منفصـال،    ف. "الصندوقيةاحملاسبة " أساس علىالبيانات املالية  ُتعدُّ  - ٥٧- ١

يـرادات  ومتثـل أرصـدة الصـناديق القيمـة املتبقيـة املتراكمـة لإل      . حسابات مسـتقلة مزدوجـة القيـد وذاتيـة التـوازن      جمموعةله 
  .  والنفقات
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فها اهـد أ حتقيـق ة للتمييـز مـن أجـل    أنـواع خـدمات قابلـ   ملا تقدِّمـه املنظمـة مـن    و انعكاسا ومتثل مصادر أموال اليونيد  -٥٨-١
اإلبـالغ  معلومـات   ُتعـرض ، ومـن مث . وجيوز للمؤمتر العام أو املدير العام إنشاء صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصة. العامة
  :متمايزة من اخلدمات، هي شرائحثالث  يفمجيع أنشطة املنظمة وتصنَّف فيها صدر األموال، مل تبعاً اجلزئي

ُتقدَّم يف إطار هذه األنشـطة خـدمات أساسـية، مـن قبيـل حوكمـة املنظمـة، ووضـع         . أنشطة امليزانية العادية  (أ)  
الشـؤون املاليـة، وإدارة املـوارد البشـرية)،      السياسات، والتوجيه االسـتراتيجي، والبحـوث، واإلدارة وخـدمات الـدعم (كـإدارة     

فضال عن اخلدمات اليت تدعم الدول األعضاء يف جمال صنع القرارات وتـوفِّر الـدعم األساسـي الـالزم لتحقيـق هـدف اليونيـدو        
  وتريهتا يف البلدان النامية؛الرئيسي وفقا لدستورها، وهو تعزيز التنمية الصناعية وتسريع 

. ُتعىن هذه األنشطة بتنفيذ املشاريع وتقدمي اخلـدمات مباشـرة إىل اجلهـات املسـتفيدة    . التقينأنشطة التعاون   (ب)  
وتعود هـذه اخلـدمات بفائـدة مباشـرة علـى اجلهـات املسـتفيدة يف طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت، مثـل الزراعـة والبيئـة والتجـارة،                

تلف هذه اخلدمات اختالفا واضحا عن تلـك الـيت تقـدم    وخت. وتشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وحتسني عمليات اإلنتاج
  عادية، على النحو املبّين أعاله؛لة من امليزانية اليف إطار األنشطة املموَّ

 مسـاندةً  "جانبيـة أنشـطة  " يتم يف إطار هذه األنشطة واخلدمات تنفيذ. األنشطة األخرى واخلدمات اخلاصة  (ج)  
ــواردة يف (أ) و  ــة األخــرية   .(ب) أعــالهللخــدمات ال ــة ،وتشــري هــذه الفئ إىل  ،األنشــطة األخــرى واخلــدمات اخلاصــة  يف  املتمثل

لألنشـطة   مكمِّلـة هـي  خدمات مثل املنشورات املخصَّصة للبيع وإدارة املبـاين والنمـوذج احلاسـويب لتحليـل اجلـدوى واإلبـالغ،       
    .الرئيسية للمنظمة ولكنها متوافقة مع هدف اليونيدو العام ووثيقة الصلة به

   
  مقارنة امليزانيات

 
علـى أسـاس    ، والُيَعدُّ كل من الربنامج وامليزانيتني العادية والتشغيلية لفترات السنتني على أسـاس نقـدي معـدَّل     - ٥٩- ١

 ٥ البيــانُيعــرض وبســبب االخــتالف بــني أســاس إعــداد امليزانيــات وأســاس إعــداد البيانــات املاليــة،   . االســتحقاق الكامــل
إىل نفـس األسـاس    باالسـتناد ) ٢٤ امليزانية واملبالغ الفعلية مبقتضى املعيـار احملاسـيب إيبسـاس    املرصودة يف بالغامل(املقارنة بني 

  .  احملاسيب الذي تستند إليه امليزانية املعتمدة والتصنيف املتبع فيها والفترة اليت تتناوهلا
نفـس   باالسـتناد إىل وامليزانيـة النهائيـة، واملبـالغ الفعليـة     ويشمل بيـان املقارنـة املبـالغ الـواردة يف امليزانيـة األصـلية         - ٦٠- ١

امليزانيـة   املرصـودة يف  بـالغ املبـني   ملـا يوجـد   الًامليزانيـة، وتعلـي   املرصودة يف بالغاملاألساس املستند إليه يف بيان ما يقابلها من 
  من اختالفات ذات شأن. واملبالغ الفعلية

نفـس األسـاس املسـتَند إليـه يف      باالسـتناد إىل بـني املبـالغ الفعليـة، معروضـة      ةمضـاها أدناه  ١٨امللحوظة وترد يف   - ٦١- ١
امليزانية، واملبالغ الفعلية لصايف التـدفقات النقديـة املتأتيـة مـن أنشـطة التشـغيل واالسـتثمار والتمويـل املعروضـة يف البيانـات           

  منفصل. على حنو اختالفات يف األساس والتوقيت والكيانأيِّ املالية، مع حتديد 
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  الصلةاألطراف ذات عن  اإلفصاح
 
اليت لديها القدرة على أن تـتحكم يف مـا تتخـذه اليونيـدو مـن قـرارات        الصلةعن األطراف ذات فصاح إليتعني ا  - ٦٢- ١

إال ، مـن هـذا القبيـل    معـامالت مـع أطـراف    الشـأن، وكـذلك عـن أيِّ   ، أو متارس نفوذا كبريا عليها يف هـذا  وتشغيليةمالية 
مــع عالقــات  تلــك املعــامالت متَّســقة، أو إذا كانــت ال حمابــاة فيهــاوبشــروط وأحكــام معتــادة عالقــة ت يف ســياق إذا جــر
مـع كبـار    خاصـة عـن أيِّ معـامالت   أن ُتفصـح  اليونيـدو  علـى   يتعـيَّن وإضافة إىل ذلـك،  . الكيانات تلكبني  املعتادةالعمل 

  .  موظفي اإلدارة وأفراد أسرهم
ون، الــذين يتمتعــون بصــالحيات ارة يف اليونيــدو هــم املــدير العــام ونائبــه واملــديرون اإلداريــ وكبــار مــوظفي اإلد  - ٦٣- ١

وُتعتــرب . تعلــق بتخطــيط أنشــطة اليونيــدو وتوجيههــا ومراقبتــها والتــأثري يف وجهتــها االســتراتيجية  تلــون مســؤوليات مَّويتح
  .  صلةأجور كبار موظفي اإلدارة معاملة مع أطراف ذات 

  
  ومعاِدالهتاالنقدية ألموال ا - ٢امللحوظة 

 
 /األول  كانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب 
/األول  كانون ٣١

   ٢٠١٤ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

 
 ومعادالهتاالنقدية األموال  

٦٧٥,١ ٩٤  ٥٤٧,٠ ١٣٢  النقدية احلاضرةواألموالمصارفلدىالنقدية املودعة األموال 
٦٥٣,٤ ٣٤٠  ١٧٣,٢ ٣٠٤  أشهر ٣ ليت يقل األجل األصلي الستحقاقها عنالودائع ألجل ا

٤١٤,٦ ٢  ٠٢١,٢ ٢  لدى املكاتب امليدانيةومعاِدالهتا املوجودةالنقدية األموال 
٧٤٣,١ ٤٣٧  ٧٤١,٤ ٤٣٨  ومعاِدالهتاالنقدية األموال جمموع 

 
 

ويـرد يف اجلـدول ألـف    . بهق الذي تتصل للصندو اًتبعتتباين لقيود  ومعاِدالهتاالنقدية األموال ختضع إتاحة استخدام   -١-٢
  .  الشرائح، مسرودة حسب ومعاِدالهتاالنقدية األموال مزيد من املعلومات عن  ١٩إطار امللحوظة يف 
   يــورو (مقابــل ٢٣٦ ٠٠٦ ٥٤٧ قيمتــها عــادلتأمــواال نقديــة وودائــع ألجــل  ومعاِدالهتــاالنقديــة األمــوال  وتتضــمن  - ٢-٢

  .  حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو ،)٢٠١٣ يورو يف عام ٢٥٦ ٠٨١ ٠٤٩
وهـي  ، يوروهـات حتويلـها إىل   ال يتيسـر النقدية بعمـالت خيضـع حتويلـها لقيـود قانونيـة أو       األموالوُيحتفظ ببعض   - ٣-٢

و بـاليور  هلـذه العمـالت   القيمـة املعاِدلـة   تويف هناية الفتـرة، كانـ  . البلدان ذات الصلةُتستخدم حصرا لتغطية النفقات احمللية يف 
الصرف املعمول بـه يف األمـم املتحـدة يف     سعر) على أساس ٢٠١٣ يورو يف عام ١ ١٩٥ ٧١٣ يورو (مقابل ١ ٠٢٢ ٢٠٩

  .  ذلك احلني لكل من هذه العمالت
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 ٠,٢١يف املائـة و  ٠,٢٠ قـدره  ياوحققت احلسابات املصرفية والودائع ألَجل املدرَّة لفوائد متوسط سعر فائدة سـنو   -٤-٢
ــاليورو ودوالر الواليــات املتحــدة  يف املائــة عــن  ــالغ احملــتفظ هبــا ب ــة و ٠,١٩ علــى التــوايل (مقابــل  ،املب ــة  ٠,٣٠يف املائ   يف املائ

  .  )٢٠١٣ يف عام
لغـرض تلبيـة االحتياجـات املاليـة     دوَّارة لف امليدانية يف حسابات مصـرفية لسـ  ملكاتب يف اُيحتفظ باألموال النقدية و  -٥-٢

  .  يف املواقع امليدانية
  
  احلسابات املستحقة القبض  - ٣مللحوظة ا

 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)
   
  اجلارية احلسابات  
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  

 شتراكاتاملبالغ املستحقة القبض من الدول األعضاء: اال ٤٠٦,٨ ٩٨ ٤٩٩,٧ ٩٢
 املبالغ األخرى املستحقة القبض من الدول األعضاء ٢٤٥,٩ ٩٧,٠

 التربعات املستحقة القبض ٤٢٣,١ ١١٠ ٢٩٦,١ ٦٩
 ستردادلالالقابلةضريبة القيمة املضافة وغريها من الضرائب ٠٠٦,٠ ٤ ٣٤٩,١ ٧

 املخصَّصات االحتياطيةجمموع احلسابات املستحقة القبض قبل احتساب ٠٨١,٨ ٢١٣ ٢٤١,٩ ١٦٩
)٨٧ ٩٣٢,٢(  املخصَّص االحتياطي للحسابات املشكوك يف إمكانية قبضها (٦٣٨,٧ ٩١) 

 صايف احلسابات املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٤٤٣,١ ١٢١ ٣٠٩,٧ ٨١
    
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية  

 املستحقة القبض من مؤسسات األمم املتحدة املبالغ ٧١٧,٧ ٨ ٢٧١,٨ ٥
 املبالغ األخرى املستحقة القبض ٢٢٤,٥ ٣ ٠٨٢,٥ ٥

)٧٢٣,٨(  املخصَّص االحتياطي للحسابات املشكوك يف إمكانية قبضها (٧٢٣,٨) 
 صايف احلسابات املستحقة القبض من املعامالت التبادلية ٢١٨,٤ ١١ ٦٣٠,٥ ٩

       
 اريةاحلسابات غري اجل  
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية    

١ ١٢٣,٦  ٦١٧,٩ 
  من الدول األعضاء: االشتراكات القبض املبالغ املستحقة 
 )٤- ٣ (انظر الفقرة

 املخصَّص االحتياطي للحسابات املشكوك يف إمكانية قبضها (٢٣٠,٣) (٥٤٤,٩)
 القبض من املعامالت غري التبادليةجمموع املبالغ املستحقة ٣٨٧,٦ ٥٧٨,٧
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. مــن التســويات املتعلقــة باحلســابات املشــكوك يف إمكانيــة قبضــها   ةًُتعــرض احلســابات املســتحقة القــبض صــافي   - ١- ٣
لنســب املئويــة الــواردة با، وُيقــدَّر التجــارب الســابقةلة إىل صَّــص االحتيــاطي لالشــتراكات غــري احملصَّــويســتند حســاب املخ

  :  )ص احتياطي للتربعات املستحقة القبضصَّمل ُيدَرج خم( املسدَّدةالشتراكات املستحقة القبض غري أدناه من ا
  

٢٠١٤  ٢٠١٣   
 دةفيها االشتراكات غري مسدَّ ظلتاملدة اليت   (النسبة املئوية)  (النسبة املئوية)

١٠٠ ١٠٠  سنوات ٦ أكثر من
٨٠ ٨٠  سنوات٦سنوات و ٤ بني
٦٠ ٦٠  سنوات ٤ني وبني سنت
٣٠ ٣٠   وسنتنيواحدة بني سنة 

 

  :يف املخصَّص االحتياطي لالشتراكات غري احملصلة كما يلي التغيُّراتوكانت   -٢-٣
  

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات)

٣١٨,٢ ٨٧ ٥٣٨,٧ ٨٩
  دومة واملشكوك املخصَّص االحتياطي للحسابات املع
 يف إمكانية قبضها، يف بداية السنة

)٢ ٢٢٠,٥(  ٦٩٣,٨ ٢  التغيُّر احلاصل أثناء السنة

٠١٢,٠ ٩٠ ٣١٨,٢ ٨٧
  املخصَّص االحتياطي للحسابات املعدومة واملشكوك 

 يف إمكانية قبضها، يف هناية السنة
      
 ٩٢ ٥٩٢ ٧٢٨ والبـالغ ومة واملشكوك يف إمكانيـة قبضـها،   إمجايل املخصَّصات االحتياطية للحسابات املعد ويتألف  -٣-٣

 ٩٠ ٠١١ ٩٠٥ خيـص االشـتراكات املسـتحقة القـبض، قـدره      )، من مبلـغ ٢٠١٣ يورو يف عام ٨٩ ٢٠٠ ٩٠٠ يورو (مقابل
 يـورو  ٢ ٥٨٠ ٨٢٣، قـدره  املبالغ األخرى املستحقة القبض خيص ) ومبلغ٢٠١٣ يورو يف عام ٨٧ ٣١٨ ٢٣٢ يورو (مقابل

  .  )٢٠١٣ يورو يف عام ١ ٨٨٢ ٦٦٨ (مقابل
املؤكــدة املســتحق ســدادها بعــد الــدول األعضــاء ا االشــتراكات املســتحقة القــبض غــري اجلاريــة، فتتعلــق باشــتراكات أمَّــ  - ٤- ٣

   يــورو (مقابــل ٦١٧ ٩٣٧مقــدارها  لــغويبمتفــق عليهــا، وفقــا خلطــط ســداد ، علــى تــاريخ اإلبــالغ ةواحــد ســنةمــرور أكثــر مــن 
  .  )٢٠١٣ يف عام يورو ١ ١٢٣ ٥٧٩
ــق األول    -٥-٣ ــرد يف املرف ــات(ه) وت ــلة عــن   معلوم ــة االشــتراكات، ويتضــ  مفصَّ ــايل  مَّحال ــح  ملخَّصــاًن اجلــدول الت يوضِّ

  :  االشتراكات املستحقة السداد حسب ِقَدمها
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  /األول  كانون٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  /األول كانون٣١
   ٢٠١٤ديسمرب

(النسبة 
  املئوية)

(بآالف 
 اليوروهات)

(النسبة 
  املئوية)

(بآالف
  اليوروهات)

  

  الِقَدم    
  سنة إىل سنتني ٢٤٨,٢ ١٠ ١٠,٣ ٣٤٢,٤ ٧ ٧,٨
 سنوات  ٤ إىل ٣ ٤٩٦,٩ ٣ ٣,٥ ٢٩٩,٠ ٢ ٢,٥
 سنوات  ٦ إىل ٥ ٢٤٦,٨ ٢ ٢,٣ ٢٢٥,٠ ٢ ٢,٤
 سنوات فأكثر  ٧ ٠٣٢,٨ ٨٣ ٨٣,٩ ٧٥٦,٩ ٨١ ٨٧,٣

٠٢٤,٧ ٩٩ ١٠٠,٠ ٦٢٣,٣ ٩٣ ١٠٠,٠ 

ع االشتراكات املستحقة القبضجممو
 قبل احتساب املخصَّص االحتياطي

  
    

    املخزونات - ٤امللحوظة 
 /األول  كانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب 
 /األول  كانون٣١

   ٢٠١٤ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

 املخزون االفتتاحي ١,٣٠٢,٧  ٣٤٧,٦ ١
 السنةأثناءىاملخزون املشتر ٢٢٠,٧  ٢٤٣,٦

 املخزون املتاح إمجايل ٥٢٣,٤ ١  ٥٩١,٢ ١
)٢٨٦,٢(  : املستهلَكناقصاً (٢١٦,٣) 
)٢,٣(  يف القيمة املقدَّرة: التخفيضناقصاً (٩,٤) 

 املخزون اخلتامي ٢٩٧,٧ ١  ٣٠٢,٧ ١
     

الكميـات املاديـة،    مـن  ويتحقَّـق . ومـواد التنظيـف   ومرافـق النظافـة العامـة   ملخزونات مـن لـوازم صـيانة املبـاين     ا تتألف  -١-٤
"مـا يـدخل   علـى أسـاس    تلـك الكميـات  املستمدة من نظام إدارة املخزون يف اليونيدو، بإحصاء املخزون عينيا، وُتحسـب قيمـة   

  .  "الًخيرج أو الًأو
 خفَّضــت، ٢٠١٤ عــام ويف. حســب قيمــة املخزونــات خالصــة مــن أيِّ اخنفــاض يف قيمتــها أو تقــادم يصــيبها وُت  - ٢- ٤

ــورو (مقابــ  ٩ ٣٨٧مبــا قــدره لمخزونــات ة املقــدَّرة لالقيمــاليونيــدو  ) بســبب التقــادم  ٢٠١٣ يــورو يف عــام ٢ ٣١٢ل ي
    ت أخرى.يَّاوتلف
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  األصول اجلارية األخرى  - ٥امللحوظة 
 

 

 /األول  كانون٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون٣١
    ٢٠١٤ديسمرب

   (بآالف اليوروهات)

 لبائعنيوعة إىل ااملدفالسلف  ٤٣٠,٣ ١١  ٢٤٤,١ ٧
 ملوظفنياملدفوعة إىل االسلف  ١٢٥,٥ ٣  ٧٥٥,٤ ٥
 الفوائد املستحقة ٥١,٨  ٥١٤,٧

 بنود قسائم الصرف الداخلية اإللكترونية ٦٦٧,٠ ١ ٦٤٨,٠ ٢
 األصول اجلارية األخرى ٦٨٦,١ ٣ ٨٦٩,٠ ٣

 جمموع األصول اجلارية األخرى ٩٦٠,٧ ١٩  ٠٣١,٢ ٢٠
   
ــ  -١-٥ ــدفع قبــل   إىل ااملدفوعــة  لفالسُّ الســلع واخلــدمات عنــد تقــدمي وثــائق الشــحن،    تســليملبــائعني هــي األمــوال الــيت ُت

  .  األولية اليت ُتصرف لدى التوقيع على وثائق التعاقد واملدفوعات
  .  وظفنيملوظفني مبنح التعليم وإعانات اإلجيار والسفر وغريها من استحقاقات املإىل اوتتعلّق السُّلف املدفوعة   -٢-٥
وتتألف بنود قسـائم الصـرف الداخليـة اإللكترونيـة مـن رصـيد حسـاب مقاصـة اخلـدمات اخلـاص بقسـائم الصـرف               -٣-٥

  .  عدم كفاية املعلوماتلغ املعلَّقة، والبنود املرفوضة بسبب الداخلية للمكاتب امليدانية، واملبا
  .  مات إدارة املباين واألرصدة املشتركة بني الصناديقوتشمل األصول اجلارية األخرى السلف املقدمة إىل صندوق خد  -٤-٥
  

  يف املشاريع املشتركة حمسوبة  القيمة املتبقية/احلصة يف صايف األصول - ٦امللحوظة 
      القيمة املتبقيةطريقة باستخدام 

 /األول  كانون٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون٣١
    ٢٠١٤ديسمرب

   (بآالف اليوروهات)

 االستثمار يف املتجر التعاوين ٨٣٤,٩  ٠٨٢,٠ ١
 االستثمار يف خدمات املطاعم ٢٢٢,٦  ١٧٥,٧

٠٥٧,٥ ١  ٢٥٧,٧ ١ 
القيمة املتبقيةاحلصة الكلية يف صايف األصول/

 يف املشاريع املشتركة
   
مـا  لنسب مقررة، تكـاليف  اتفاق بني منظمات األمم املتحدة الكائنة يف مركز فيينا الدويل على أن تتقاسم، وفقا  مثة  -١-٦

زيـد علـى   ي مبـا واألمن واخلدمات الطبيـة وإدارة املبـاين،    التعاوين ، كخدمات املطاعم واملتجرتقدِّمه كل منها من خدمة عمومية
  .  أيِّ إيرادات خارجية
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النسـب   احليِّـز اإلمجـايل. ويف كـل سـنة، تصـبح     عدد املـوظفني   مثل رئيسية لعوامل جتسيداًوتتفاوت هذه النسب   - ٢- ٦
. سارية املفعـول علـى تقاسـم التكـاليف     حاملا يوافق عليها،املستمدة من اجلدول املتفق عليه بني املنظمات الكائنة يف فيينا، 

ــدو   جتميــعويســتند . اإلدارة ترتيبــات تقاســم التكــاليف هــذه مــن حــني إىل آخــر    وُتراجــع حســابات مجيــع مشــاريع اليوني
الــيت ختــص تقاســم التكـاليف  وكانـت نســب  . املقابلــةعلــى فتـرات اإلبــالغ   نطبقــةاملاملشـتركة إىل نســب تقاســم التكـاليف   

  :  اليونيدو كما يلي
 يف املائة   ١٥,٣٨٩    ٢٠١٤عام 

  يف املائة   ١٥,٣٨٩    ٢٠١٣عام 
 
وهـي تبيـع األطعمـة    . كيان خيضع لسيطرة مشتركة بني املنظمات الكائنة يف فييناهي املطاعم  ةخدم. املطاعم ةخدم  -٣-٦
. ويف مبـاين مركـز فيينـا الـدويل     يفأخـرى مـن األفـراد،     ولفئات معينةشروبات واخلدمات ملوظفي املنظمات الكائنة يف فيينا وامل

سنوات. ويتوىل املتعهد مراقبـة وإدارة أعمـال املطـاعم نيابـة      ١٠، أُبرم عقد مع متعهد جديد خلدمات املطاعم ملدة ٢٠١٤عام 
    ي ثابت بصرف  النظر عما جينيه من أرباح أو يتكبده من خسائر.عن اليونيدو، ويدفع رسم تشغيل سنو

ــدو      قيمــةويف حــال التصــفية، ســُتوزَّع أيُّ    -٤-٦ ــة ملــوظفي اليوني ــة االجتماعي ــى صــناديق الرعاي ــة عل  وســائرصــافية متبقي
  .  املنظمات الكائنة يف فيينا

. ا وخصــومها باســم اليونيــدو القــانوين ل أصــوهلســجَُّتو. خلــدمات املطــاعم شخصــية قانونيــة خاصــة هبــا   ولــيس  - ٥- ٦
ــذلك ــدو، مــع  رَّحيتمــل أن تتعــ  ،ول ــة خصــوم تتبقــى علــى خــدمات      ســائرض اليوني ــا، لتحمُّــل أي ــة يف فيين املنظمــات الكائن
  .  املطاعم

  .  ويرد فيما يلي ملخص للمعلومات املالية
  

  ملخص املعلومات املالية : خدمات املطاعم
 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 (بآالف اليوروهات)  

 /األول  كانون٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

 (بآالف اليوروهات) 
 

 

  اإليرادات ٥١,٠ ٦٨٨,٤ ٦
  تكلفة املبيعات ٣٢,٦ ٦٥٢,٦ ٢
(٢٨٢,٥) ٨٩٨,٨ ٣  صايف نفقات التشغيل
 األصول اجلارية ٤٤٧,٣ ١ ٢١٦,٦ ٢
٣٠٧,٠ -  األصول غري اجلارية 

  اخلصوم اجلارية ٠,٩ ٣٧٨,١ ١
 االحتياطيات ورصيد الصندوق ٤٤٦,٣ ١ ١٤٥,٥ ١
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كيــان خيضــع لســيطرة مشــتركة بــني الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة (الوكالــة) هــو التعــاوين املتجــر . التعــاوين املتجــر  -٦-٦
الســتهالك زليــة معفــاة مــن الضــرائب ألغــراض ا  مــن ســلعاًوهــو يبيــع . املنظمــات الدوليــة الكائنــة يف مركــز فيينــا الــدويل ســائر و

  .  أخرى من األفراد، على أساس استرداد التكاليف ولفئات معينةالشخصي ملوظفي املنظمات الكائنة يف فيينا 
املنظمـات   وسـائر صافية متبقّية على صناديق الرعاية االجتماعيـة ملـوظفي الوكالـة     قيمةويف حال التصفية، ُتوزَّع أيُّ   -٧-٦

  .  السنوات اخلمس السابقة للتصفية على مدىة املبيعات ملوظفي كل من هذه املنظمات الكائنة يف فيينا، باالستناد إىل نسب
لــذلك، و. أصــوله وخصــومه باســم الوكالــة القــانوين جَّلســُتشخصــية قانونيــة خاصــة بــه؛ والتعــاوين للمتجــر  ولــيس  -٨-٦

  .  التعاوين خصوم تتبقّى على املتجرأيِّ ل مُّلتحالوكالة ُيحتمل أن تتعرَّض 
  .فيما يلي ملخص للمعلومات املاليةويرد 

  
  ملخص املعلومات املالية : التعاوين املتجر

 
 /األول  كانون٣١

  ٢٠١٣ديسمرب 
 (بآالف اليوروهات)  

 /األول  كانون٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

 (بآالف اليوروهات) 
 

 

  اإليرادات ٤٩٥,٣ ٢٩ ٤١٨,٦ ٢٩
 تكلفة املبيعات ٨٦٥,٩ ٢٨ ٥٣٧,٦ ٢٤
 األصول اجلارية ٣٢٣,١ ١٥ ٧٤٦,٢ ١٥

 األصول غري اجلارية ٨٢٨,١ ٧٢٩,١
 اخلصوم اجلارية ٦١٥,٢ ٤٢٠,٧ ١
 اخلصوم غري اجلارية ١١٠,٨ ١٠ ٠٢٣,٨ ٨
  امللكية ٤٢٥,٢ ٥ ٠٣٠,٩ ٧

  
ا ة تشــغيل وإدارة املنشــآت العمرانيــة يف مركــز فيينــ يخــدمات إدارة املبــاين مســؤولتتــوىل . دارة املبــاينإخــدمات   - ٩- ٦

 املتعلِّقـة الوكالـة الـيت تـدير هـذه اخلـدمات، بينمـا ُعهِـد بصـالحية اختـاذ القـرارات           هـي  وقد ُعيِّنت اليونيدو لتكون . الدويل
ولـذلك ُتعتـرب هـذه    . اليت تضـم ممـثلني للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا      العموميةبالسياسات املالية والتشغيلية إىل جلنة اخلدمات 

 ةقانونيـ  صـفة وليس خلدمات إدارة املبـاين  . اسم السيطرة عليها مجيع املنظمات الكائنة يف فيينااخلدمات عملية مشتركة تتق
  .  وتسجَّل أصوهلا وخصومها باسم اليونيدو. خاصة هبا

علـى  وتقدِّم املنظمات الكائنة يف فيينـا مسـامهات سـنوية إىل صـندوق خـدمات إدارة املبـاين وفقـا للنسـبة املعتمـدة            - ١٠- ٦
علـى أسـاس    تقـوم ، الـيت  الظرفيـة أعـاله، باسـتثناء حـاالت رد التكـاليف يف املشـاريع       ٢- ٦و ١- ٦ يف الفقـرتني  يَّناملبـ  النحـو 

يف دائـرة خـدمات إدارة   من مصاحل للمنظمات الكائنة يف فيينا  وثيقة حتدِّد ما يتبقى ومع أنه ال توجد أيُّ. استرداد التكاليف
عمليـة تنفَّـذ علـى أسـاس انتفـاء املكسـب واخلسـارة،        هذه ال، ألنَّ تلك املصاحلزيع املباين عند تصفية الصندوق، وال طريقة تو
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اإلفـراج عنـها نظـري مـا     إىل حـني   ،مبـالغ آجلـة  كمن النفقـات،   ةًأرصدة مسامهات املنظمات الكائنة يف فيينا، خالص ُتحتسب
  .  أدناه) ٤- ١٢ م من خدمات يف املستقبل (انظر الفقرةدَّسُيق

  .  لخص للمعلومات املاليةويرد فيما يلي م
  

  ملخص املعلومات املالية : خدمات إدارة املباين  
 

 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 (بآالف اليوروهات)  

 /األول  كانون٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات) 

  اإليرادات ١٧٦,٥ ٢٣ ١٧٩,٢ ٢٠
  النفقات ١٧٦,٥ ٢٣ ١٧٩,٢ ٢٠
 ول اجلاريةاألص ٥٥٣,٦ ٥٥ ٤٥٤,٣ ٥٥
 األصول غري اجلارية ٤٩٥,٣ ٦ ٩٤٦,٥ ٧

 اخلصوم اجلارية ٦١٥,٠ ٣٤ ٨٦٣,٦ ٤١
 اخلصوم غري اجلارية ٤٣٣,٩ ٢٧ ٥٣٧,٣ ٢١

 - -   امللكية 
  
. مـردودة األخرى، كاخلدمات الطبيـة واألمنيـة، علـى أهنـا نفقـات       العموميةوُتدرج التكاليف املتصلة باخلدمات   - ١١- ٦

يـورو   ١ ٩٤٥ ٦٣٨يـورو (مقابـل    ١٩٥ ٨٨٦و يـورو  ١ ٧٨١ ٥٨٥يسـاويان   ٢٠١٤أثنـاء عـام    غان املنفقاناملبل وكان
  )، على التوايل.٢٠١٣يورو يف عام  ٢٣٥ ٢٦٩و
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    عدَّاتاملمتلكات واملنشآت وامل - ٧امللحوظة 3

  املَركَبات  اآلالت  اجملموع
تكنولوجيات  معدَّات

 املعلومات واالتصاالت
 األثاث والتجهيزات

 الثابتة

عمليات الرمسلة اجلارية 
واملمتلكات واملنشآت 

   األخرىعدَّاتوامل

 التكلفة      
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ يف ٠١١,٧ ١  ٣٥٧,٣ ١ ٢٠٨,٠ ١٣ ٠٩٨,٠ ٢  ٤٥٣,١ ٣ ١٢٨,١ ٢١
 البنود املضافة ٠٩٦,٩ ٣  ٧٣٢,٤ ٩١٣,٠ ٦٦٧,٢  ٥,٣٨٥,٨ ٧٩٥,٣ ١٠
 البنود املستغىن عنها/املنقولة (٠١١,٧ ١) (٢٨٣,٩) (٢٢٩,٨) (٢٥٦,٣) (٤٣٥,٤ ١) (٢١٧,١ ٣)
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١يف ٠٩٦,٨ ٣  ٨٠٥,٧ ١ ٨٩١,٣ ١٣ ٥٠٨,٩ ٢  ٤٠٣,٦ ٧ ٧٠٦,٣ ٢٨

       

 االستهالك املتراكم      
 ٢٠١٣ول/ديسمربكانون األ ٣١ يف ٦٤,٦  ٩٣٨,٥ ٤,٨٦٥,٣ ٠٧٦,٦ ١  ١٨٨,٩ ١ ١٣٣,٩ ٨
 السنةاالهتالك أثناءنفقة ٣٦٣,٩  ١٠٠,١ ٣٩٧,٢ ٢٦٨,٧  ٧٧١,٦ ٩٠١,٥ ١
 نفقة استهالك املشاريع املشتركة ٢٠,٧  ١٥,٢ ٣٠٢,٠ ٢ ٥,٠  ٣٢,٧ ٣٧٥,٦ ٢

 البنود املستغىن عنها/املنقولة (٤٤٩,٢) (٢٢,٨) (٧٥١,٨) (١٧٠,١) (١٣١,٠) (٥٢٤,٩ ١)
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٣١يف  -  ٠٣١,٠ ١ ٨١٢,٧ ٦ ١٨٠,٢ ١  ٨٦٢,٢ ١ ٨٨٦,١ ١٠

       

 صايف القيمة الدفترية      
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ يف ٩٤٧,٢  ٤١٨,٨ ٣٤٢,٧ ٨ ٠٢١,٤ ١  ٢٦٤,١ ٢ ٩٩٤,٢ ١٢
 ٢٠١٤ديسمربكانون األول/٣١يف ٠٩٦,٨ ٣  ٧٧٤,٧ ٠٧٨,٦ ٧ ٣٢٨,٧ ١  ٥٤١,٤ ٥ ٨٢٠,٢ ١٧

 
 
 

تكلفتـها  بتقسـيط  قيمة هذه البنود وُتستهلك . يورو ٦٠٠ العتبة احملّددة مببلغتفوق أو تساوي تكلفتها  كانتإذا  عدَّاتُترمسل بنود املمتلكات واملنشآت وامل  -١-٧
  .  ةدوري ملراجعةعتبة ال مقداروخيضع . كل أصل باستخدام طريقة القسط الثابت املقدَّرة لعمراملدة امتداد على 
  .اخلاصة بالتعاون التقين) عدَّاتأصول املشاريع (املمتلكات واملنشآت واملب اخلاصةبالتطبيق الكامل للسياسة احملاسبية  غالبية البنود املضافةوتتعلق   -٢-٧
 ٢٠١٤عـام   أثنـاء حالـة األصـول    مراجعـة  مـن  يتبـيَّن مل قيمتـها. و  اخنفاض يف ما إذا كان هناك أيُّ ملعرفةبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات سنويا  وُتراجع  -٣-٧

  .اخنفاض يف قيمتهاأيِّ حدوث 
يسـاوي  اليت اسُتهلكت تكلفتها بالكامل وال تـزال قيـد االسـتخدام    لبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات القيمة الدفترية (القيمة بسعر التكلفة)  وكان إمجايل  -٤-٧

  ).٢٠١٣يورو يف عام  ٥ ٠٣٢ ٨٢١يورو (مقابل  ٤ ٧١٠ ٢٦٠يف هناية الفترة 
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  األصول غري امللموسة  - ٨امللحوظة 
 

  موعاجمل
 املعدَّةالرباجميات 
  داخلياً

الرباجميات 
احلاسوبية املشتراة 
 من جهة خارجية 

عمليات الرمسلة
اجلارية واألصول 

غري امللموسة 
  األخرى

  (بآالف اليوروهات)

  التكاليف    
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ يف ١٤,٩ ٧٦٤,٨  ٣٦٢,٦ ٥  ١٤٢,٣ ٦
  البنود املضافة  - ٣١٨,٩   - ٣١٨,٩
 املنقولة املستغىن عنها/البنود  (١٤,٩) (٤١,٢) (٢٤,٩) (٨١,٠)

     
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٠٤٢,٥ ١  ٣٣٧,٧ ٥  ٣٨٠,٢ ٦

     

  االهتالك املتراكم    
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ يف ١٤,٨ ٣٢٢,١  ٧١٦,٥ ١  ٠٥٣,٤ ٢
 السنة أثناءنفقة االهتالك  ١٠٤,١ ١٠٧,٨  ٨٨٩,٦  ١٠١,٥ ١

 البنود املستغىن عنها/املنقولة (١١٩,٠) ٣٢,٨ (٠,٣) (٨٦,٥)
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٤٦٢,٥  ٦٠٥,٨ ٢  ٠٦٨,٣ ٣

     

 ة الدفتريةصايف القيم    
٤٤٢,٨  ٦٤٦,١ ٣  ٠٨٨,٩ ٤ -  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١ يف 
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٥٨٠,٠  ٧٣١,٩ ٢  ٣١١,٩ ٣

  
 
 

الرباجميـات احلاسـوبية    باسـتثناء يـورو،   ١ ٧٠٠مببلـغ   احملـدَّدة ُترمسل األصول غري امللموسة إذا جتاوزت تكلفتها العتبة   -١-٨
 املعــدَّةومتثــل الرباجميــات . اســتبعاد تكــاليف البحـوث والصــيانة مــع يــورو،  ٢٥ ٠٠٠ داخليــا، الــيت ُحــدِّدت عتبتــها مببلـغ  املعـدَّة 

  .  داخليا تكاليف تطوير نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد
 
 

  األصول غري اجلارية  - ٩امللحوظة 
 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٤مرب ديس

   (بآالف اليوروهات)

 التعاوينالسلفة األولية للمتجر  ٨٠٨,٩  ٨٠٨,٩
 األصول غري اجلارية األخرى ٥١٠,٢  ٠٣٦,٥ ٢
    جمموع األصول غري اجلارية ٣١٩,٠ ١  ٨٤٥,٤ ٢
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. لشـروط االتفاقـات   ، وفقـا ةواحـد  سـنة السـداد بعـد مـرور أكثـر مـن      مسـتحقة  األصول غري اجلارية األخرى تصبح   -١-٩
  .  يشمل ودائع اإلجيار واجلزء غري اجلاري من السلف املقدمة إىل صندوق خدمات إدارة املباينهذا و
    

  احلسابات املستحقة الدفع - ١٠امللحوظة 
 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات)
 

 بالغ املستحقة الدفع للدول األعضاءامل ٨٣٢,٥ ٤  ٥٦٢,٣ ١٦
 املبالغ املستحقة الدفع للجهات املاحنة ٦٨٠,٥ ٩  ٠٩٢,٧ ١٢
 املبالغ املستحقة الدفع للبائعني ٦٩٠,٣ ٢  ٤٣٩,٥ ٤

 جمموع احلسابات املستحقة الدفع ٢٠٣,٣ ١٧  ٠٩٤,٥ ٣٣
 

 
 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  :التركيبة   
 املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت غري التبادلية ٥١٣,٠ ١٤  ٦٥٥,٠ ٢٨
 املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت التبادلية ٦٩٠,٣ ٢  ٤٣٩,٥ ٤

 جمموع احلسابات املستحقة الدفع ٢٠٣,٣ ١٧  ٠٩٤,٥ ٣٣
 

 
 

ــالغ   يف املســتحقة للــدول األعضــاء  تمثــل األرصــدة ت  -١-١٠ ــلةالرصــيد غــري املنفــق مــن املب عــن  املتلقــاةواالشــتراكات  احملصَّ
علـى الـدول    ذلـك الرصـيد   ُيـوزَّع هلـا يف امليزانيـة، ريثمـا     ةردَّاملقـ  القيمـة علـى   الفوائـد املتقاضـاة زيـادة   وقيمـة   السنوات السـابقة 

  .استخدامهكيفية ماهتا بشأن تعلياألعضاء الدول  تقدِّمأو  املستِحقة،األعضاء 
 ،عـن املسـامهات غـري املنفقـة يف املشـاريع املغلقـة       للجهـات املاحنـة يف األمـوال املـردودة    تمثل املبالغ املستحقة الدفع تو  -٢-١٠

وم ، خالصـة مـن الرسـ   املتقاضـاة مـن الفوائـد   املتأتيـة  وختضـع معاملـة اإليـرادات    . اجلهـات املاحنـة  علـى أمـوال   والفوائد املتقاضـاة  
يف  املتبقــيالرصــيد ويــدل . التفاقــات املربمــة مــع اجلهــات املاحنــة ألحكــام ااملصــرفية ومــن مكاســب وخســائر صــرف العملــة،   

  .  استخدامهكيفية د من املانح تعليمات بشأن الفوائد املتراكمة ريثما ترِعلى  الدفعاحلسابات املستحقة 
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  استحقاقات املوظفني  - ١١امللحوظة 
 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون٣١

  موعاجمل
  تقييم
  اليونيدو

التقييم
  ريكتوااأل

   (بآالف اليوروهات)
  

٩٦٨,٣ ١ ٩٦٨,٣ ١ ٥٠٩,٣ ١  األجلالقريبةاستحقاقات املوظفني  
٤٦٥,٢ ٢٢٣   ٤٦٥,٢ ٢٢٣ ٠٦٠,٦ ١٧٥  استحقاقات ما بعد اخلدمة

١٦٠,٩ ٦   ١٦٠,٩ ٦ ٣٨٤,٠ ٥  األجلالبعيدةاستحقاقات املوظفني األخرى
٩٦٨,٣ ١ ٥٩٤,٤ ٢٣١ ٩٥٣,٩ ١٨١ ٦٢٦,١ ٢٢٩  جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 
 

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  :التركيبة   
  تحقاقات اجلاريةاالس ٩٦٨,٣ ١  ٥٠٩,٣ ١

 االستحقاقات غري اجلارية ٦٢٦,١ ٢٢٩  ٤٤٤,٦ ١٨٠
 اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفنيجمموع  ٥٩٤,٤ ٢٣١  ٩٥٣,٩ ١٨١

 
 
 

    تقييم اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني
تتـوىل اليونيـدو حسـاهبا باالسـتناد     يتوىل حتديد اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املـوظفني اختصاصـيون أكتواريـون، أو      -١-١١

ــة الســابقة يف دفعهــا. ويف     ــاملوظفني والتجرب ــة ب ــغ جممــوع اخلصــوم  ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ٣١إىل البيانــات املتعلق ، بل
)، تـوىل االختصاصـيون   ٢٠١٣يورو يف عام  ١٨١ ٩٥٣ ٩٤٣يورو (مقابل  ٢٣١ ٥٩٤ ٣٧٦املتعلقة باستحقاقات املوظفني 

)، فيمــا تولَّــت اليونيــدو ٢٠١٣يــورو يف عــام  ١٨٠ ٤٤٤ ٦٤٣يــورو منــها (مقابــل  ٢٢٩ ٦٢٦ ١٠١ب األكتواريــون حســا
  ).٢٠١٣يورو يف عام  ١ ٥٠٩ ٣٠٠يورو (مقابل  ١ ٩٦٨ ٢٧٥حساب 

    
    األجل القريبةاستحقاقات املوظفني 

  .  التعليم ة الوطن ومنحالسفر يف إجازة زيار وبدالتاألجل باملرتبات  القريبةاستحقاقات املوظفني  تتعلق  - ٢- ١١
    

    استحقاقات ما بعد اخلدمة
استحقاقات ما بعد اخلدمة هي خطط استحقاقات حمّددة تتألف من التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ومنحة اإلعـادة    -٣-١١

  . انتهاء اخلدمة عند زلية السفر وشحن األمتعة املنباستحقاقات إىل الوطن وبدالت هناية اخلدمة، إىل جانب التكاليف املتعلقة 
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املـؤهلني مـن املتقاعـدين وأفـراد أسـرهم مـن املشـاركة يف خطـة          متكِّـن والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة هو خطـة    -٤-١١
  .  التأمني الطيب الكاملة أو خطط التأمني الطيب التكميلية أو خطة التأمني الطيب النمساوية

العامة يف مركز العمل بفيينا عند انتـهاء   ةلدفع ملوظفي اليونيدو من فئة اخلدموبدل هناية اخلدمة هو استحقاق واجب ا  -٥-١١
  . اخلتاميخدمتهم، ويستند إىل طول مدة اخلدمة واملرّتب 

ومنحة اإلعادة إىل الوطن هي استحقاق واجب الدفع ملوظفي الفئة الفنيـة عنـد انتـهاء خدمتـهم، مـع مـا يقتـرن          - ٦- ١١
  .  زلية األمتعة املنبذلك من تكاليف السفر وشحن 

    
    األجل البعيدةاستحقاقات املوظفني األخرى 

سـتحق دفـع بـدل عنـه     جل من رصيد اإلجازات السنوية الذي ُياأل البعيدةاستحقاقات املوظفني األخرى  تتألف  - ٧- ١١
  .  للموظف عند انتهاء خدمته

    
    األجل البعيدةقاقاهتم األخرى واستح اخلدمةرية الستحقاقات املوظفني بعد انتهاء كتواالتقييمات األ

ريون مستقلون بتحديد اخلصوم الناشئة عـن اسـتحقاقات املـوظفني بعـد انتـهاء اخلدمـة       كتواأ يتوىل اختصاصيون  - ٨- ١١
وُتقــرَّر اســتحقاقات . ٢٠١٤ديســمرب /كــانون األول ٣١ لغايــةتقييمهــا  وجــرىاألجــل،  البعيــدةواســتحقاقاهتم األخــرى 
  .  العامة ةمني األساسي واإلداري ملوظفي اليونيدو من الفئة الفنية وفئة اخلدماملوظفني هذه وفقا للنظا

    
    ريةكتوااالفتراضات األ

اللتزام النـاتج عـن اخلدمـة    لتزام خبصم املبلغ التقديري الذي يلزم سداده مستقبالً لتسوية الالحتدَّد القيمة احلالية   - ٩- ١١
العاليـة   املؤسسـية سـندات  الفترات السابقة، وذلـك باسـتخدام أسـعار الفائـدة علـى      مها املوظف يف الفترة الراهنة والدَّاليت ق

  .  والطرائقمع جمموعة من االفتراضات جنباً إىل جنب اجلودة لسنوات االستحقاق املقابلة، 
انتـهاء   وقد اسـُتخِدمت االفتراضـات واألسـاليب التاليـة لتحديـد قيمـة اخلصـوم املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني بعـد             -١٠-١١

  :٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١ األجل يف البعيدةاخلدمة واستحقاقاهتم األخرى 
ع املتعلقة باستحقاقات املوظفني باسـتخدام طريقـة القيـد الـدائن املتوقَّـ      اخلصومُتحسب . كتواريةالطريقة األ  •  

  .  للوحدة الزمنية
نتهاء اخلدمة تبدأ من تاريخ الدخول يف اخلدمة وتنتـهي  الفترة احملتسبة للتأمني الصحي بعد ا. الفترات احملتسبة  •  

والفترة احملتسبة السـتحقاقات منحـة اإلعـادة إىل الـوطن تبـدأ مـن تـاريخ        . يف تاريخ بلوغ االستحقاق الكامل
مـن   سـنة  ١٢ الدخول يف اخلدمة وتنتـهي إّمـا بانتـهاء سـنوات اخلدمـة املسـتمرة خـارج الـوطن وإّمـا بإكمـال          

إال مبـا حيـدث مسـتقبال مـن زيـادات       سـنة  ١٢وال تتأثر االلتزامات بعد مضـي  . ، أيهما أسبقاخلدمة املستمرة
وتبدأ الفترة احملتسبة لإلجازات السنوية من تاريخ التعيني وتنتهي يف تاريخ انتـهاء اخلدمـة، رهنـا    . يف املرتبات
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الفتـرة احملتسـبة مـن تـاريخ      وفيمـا يتعلـق ببـدالت هنايـة اخلدمـة، تبـدأ      . يوما  ٦٠ مبدة استحقاق قصوى قدرها
  .  التزايديالتعيني، وهو بداية فترة اخلدمة املعتمدة، وتنتهي يف تاريخ اكتساب هذا االستحقاق 

الـذي   ٢٠١٣ ري لعـام كتـوا تستند معـدالت الوفيـات ملرحلـة مـا قبـل التقاعـد ومـا بعـده إىل التقيـيم األ         . الوفيات  •  
ملــوظفي األمــم املتحــدة، إىل جانــب معــدالت االنســحاب مــن    أجــراه الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة 

  . الصندوق والتقاعد
 ١,٣٠) للتأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، و    ٢٠١٣ يف املائة يف عام ٣,٤٠ يف املائة (مقابل ٢,١٠. اخلصم نسبة  •  

السـنوية وبـدل هنايـة     ) السـتحقاقات اإلعـادة إىل الـوطن واإلجـازة    ٢٠١٣ عـام املائـة يف  يف  ٢,١٠ يف املائـة (مقابـل  
  .  اخلدمة

، ٢٠١٥ يف املائــة لعــام ٤,٨٥، و٢٠١٤ يف املائــة لعــام ٤,٩٤. التكــاليف الطبيــة النســب اخلاصــة باجتاهــات  •  
 يف املائـة يف عـام   ٤,٥إىل يف هنايـة املطـاف   التدرجيي لتصـل   التناقص، وتستمر يف ٢٠١٦ يف املائة لعام ٤,٧٧و

  .  وما بعده ٢٠١٩
)، ولكنــه خيتلــف  ٢٠١٣ عــاميف يف املائــة  ٣,٠٠ يف املائــة (مقابــل  ٢,٠٠. يف املرتبــاتالزيــادة  نســبة  •  

  .  الفردي والتقدُّمباختالف السن والفئة 
ــوطن   •   ــة مؤهلــون للحصــول علــى اســتحقاقات     نَُّيفتــرض أ. منحــة اإلعــادة إىل ال ــة الفني مجيــع مــوظفي الفئ

  .  تهماإلعادة إىل الوطن، وأهنم سيتقاضوهنا عند انتهاء خدم
 ١,٠٠ (مقابـل يف السـنوات املقبلـة   يف املائـة   ١,٠٠ قـدره اخنفـاض  . إىل الوطنعند اإلعادة تكاليف السفر   •  

    .)٢٠١٣ يف املائة يف عام
ُيفترض أنَّ مجيع املوظفني مؤّهلون للحصول على هـذه االسـتحقاقات وأهنـم سيتقاضـوهنا     . اإلجازة السنوية  •  

  .  ت تراكم أرصدة اإلجازات تبعا لسنوات اخلدمةوختتلف معدال. عند انتهاء خدمتهم
وفيمـا يلـي   . وتؤثّر االجتاهات املفترضـة للتكـاليف الطبيـة تـأثريا كـبريا علـى املبـالغ احملتسـبة يف بيـان األداء املـايل            - ١١- ١١

      :الجتاهات هذه التكاليفاملفترضة  النسبةنقطة مئوية واحدة يف  قدره تغيُّراآلثار اليت ُيحدثها 
فاض بنقطة مئوية اخن

  واحدة
زيادة بنقطة مئوية

   واحدة

   (بآالف اليوروهات)

 

(٤٣٧,٠ ٣٦) ٨١٩,٣ ٤٧ 
األثر يف االلتزام املتراكم يف هناية السنة من استحقاقات

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 التأثري على تكلفة اخلدمة والفائدة معا ٩٤٢,٦ ٢  (١٨٠,٧ ٢)
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  ستحقاقات احملّددةتسوية التزام اال
 

  موعاجمل
بدل هناية 
  اخلدمة

  اإلجازة
 السنوية

استحقاقات 
منحة اإلعادة 
  إىل الوطن

التأمني الصحي
بعد انتهاء 
  اخلدمة

  (بآالف اليوروهات)

٠٢٩,٥ ١٤ ٣٨٤,١ ٥ ٨٠٩,٠ ١٠ ٤٤٤,٦ ١٨٠ ٢٢٢,١ ١٥٠
كانون األول/٣١التزام االستحقاقات احملّددة حىت 

  ٢٠١٣سمربدي
٦٧,٤ ٦١٨,١ ٥٨٠,٩ ٦٢٨,١ ٦ ٣٦١,٧ ٥   تكاليف اخلدمة
(١٤٠,٠) ١٠٨,٤ ٢٢٢,٦ ٤١٧,٩ ٥ ٢٢٦,٩ ٥   تكاليف الفائدة

(٨٤٥,٢ ٤) (٧٤٨,٦) (٥٦٩,١) (٩٨٨,٤) (٥٣٩,١ ٢)  االستحقاقات اإلمجالية املدفوعة فعليا
(٧٥٠,٨ ٢) ٥١٩,٣ (١٧٢,٩) ٣٧٦,٣ ٣٧ ٧٨٠,٧ ٣٩   كتوارية /اخلسائر األ(املكاسب)
(٢٢٩,٥) ١٠٠,١ (١١,١) ٦٠٤,٤ ٤ ٧٤٤,٩ ٤  كتوارية يف العمليات املشتركة(املكاسب)/اخلسائر األ

٩٨٨,٢ ٩ ١٦٠,٩ ٦ ٦٧٩,٩ ١٠ ٦٢٦,١ ٢٢٩ ٧٩٧,٢ ٢٠٢
كانون األول/٣١التزام االستحقاقات احملّددة حىت 

  ٢٠١٤ديسمرب
  

  ٢٠١٤ النفقات السنوية لعام
 

  موعاجمل
بدل هناية 
  اخلدمة

اإلجازة 
  السنوية

استحقاقات
منحة 

اإلعادة إىل 
 الوطن

التأمني 
الصحي بعد 
  انتهاء اخلدمة

   (بآالف اليوروهات)

  تكاليف اخلدمة  ٣٦١,٧ ٥ ٦٧,٤  ٦١٨,١  ٥٨٠,٩  ٦٢٨,١ ٦
  تكاليف الفائدة ٢٢٦,٩ ٥ (١٤٠,٠)  ١٠٨,٤  ٢٢٢,٦  ٤١٨,٠ ٥

  ٢٠١٤ جمموع النفقات احملتسبة يف عام ٥٨٨,٦ ١٠ (٧٢,٦)  ٧٢٦,٥  ٨٠٣,٥  ٠٤٦,٠ ١٢
 
 
 

، نقَّــح االختصاصــيون األكتواريــون، مبفعــول رجعــي، حســاب اخلصــوم املتعلقــة باســتحقاقات     ٢٠١٤يف عــام   - ١٢- ١١
يــورو  ٤ ٣٨٤ ٢٠٤، ممــا أفضــى إىل خفــض يف اخلصــوم االفتتاحيــة قــدره ٢٠١٣-  ٢٠١١اإلعــادة إىل الــوطن للســنوات 

يـورو وتكـاليف    ٥٧٤ ٩٥٧ومن مث إىل اخنفاض تكاليف اخلدمـة التراكميـة مبقـدار     يورو، ٩ ٦٤٥ ٢٣٧ليصبح مقدارها 
  يورو. ٣ ٤٧٦ ١٨٥يورو واخلسائر األكتوارية مبقدار  ٣٣٣ ٠٦٢الفوائد املصرفية مبقدار 

يــورو  ٤ ٣٨٤ ٢٠٤وظفني يف اخنفــاض قــدره ومتثَّــل التــأثري التراكمــي علــى اخلصــوم املتعلقــة باســتحقاقات املــ    - ١٣- ١١
  يورو. ٢١٥ ٦٣٧ ١٠٤يورو، ويف ازدياد الفوائض املتراكمة إىل  ١٧٦ ٠٦٠ ٤٢١ليصبح مقداره 
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  ملوظفي األمم املتحدة التعاقديةالصندوق املشترك للمعاشات 
ظفي األمـم املتحـدة مـن مسـامهتها     يتألف التزام اليونيدو املايل جتـاه الصـندوق املشـترك للمعاشـات التعاقديـة ملـو        - ١٤- ١١

 ١٥,٨يف املائـة للمشـاركني يف الصـندوق و    ٧,٩اإللزامية بالنسبة اليت تقرِّرهـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة (تبلـغ حاليـاً        
 ٢٦حصة تقع عليها يف أيِّ مـدفوعات لتغطيـة العجـز األكتـواري مبقتضـى املـادة       أيِّ للمنظمات األعضاء فيه)، إىل جانب 

  لنظام األساسي للصندوق.من ا
، بلغت مسامهات اليونيدو املدفوعة إىل الصندوق املشترك للمعاشات التقاعديـة ملـوظفي األمـم    ٢٠١٤ويف عام   - ١٥- ١١

). وقـد خلـص املستشـار األكتـواري إىل أنـه يف      ٢٠١٣يـورو يف عـام    ٧ ٦٢٣ ٩٥٥يورو (مقابـل   ٧ ٤٦٥ ٧٧٢املتحدة 
مـن النظـام    ٢٦ن يلزم تقدمي مدفوعات خاصة بالعجز األكتـواري مبقتضـى املـادة    مل يك ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١

  األساسي للصندوق.
    

  املبالغ املقبوضة سلفا  - ١٢ امللحوظة
 
 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

/األول  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

 سلفا املسدَّدةاالشتراكات  ٧٦٣,٥  ٩,٥
 مة سلفادَّالتربعات املق ٨١٧,٣ ٤٨  ٢٣٠,٦ ٣٨
 املبالغ املقبوضة سلفا من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل ٩٢٠,٢ ٥  ٤١٧,٨ ٦
 اآلجلة للمشاريعاإليرادات  ٧٥٢,٣ ٣ ٤٥٧,٠ ٣
 إدارة املباين لدائرة اآلجلةالنفقات  ٦٠٣,٩ ٢٥  ٥٣٧,٩ ٣٢
 اتفاقات التربعاتإطاريفاألداء ب اخلاصتزام لاال ١٤١,٣ ٢١  ٧٤٦,١ ٢٦

 جمموع املبالغ املقبوضة سلفا ٩٩٨,٥ ١٠٥  ٣٩٨,٩ ١٠٧
 

 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

/األول  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  :التركيبة  
 املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت غري التبادلية ٤٧٤,٤ ٧٤  ٤٤٣,٢ ٦٨
 املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت التبادلية ٥٢٤,١ ٣١  ٩٥٥,٧ ٣٨

 جمموع املبالغ املقبوضة سلفا ٩٩٨,٥ ١٠٥  ٣٩٨,٩ ١٠٧
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  .  االشتراكات املقبوضة من الدول األعضاء عن السنة املقبلة يف حساب املبالغ املقبوضة سلفا ُتدرج  - ١- ١٢
يف انتظــار الربجمــة الســتخدامها يف أنشــطة   املاحنــة اتاجلهــاألمــوال املقبوضــة مــن يف تمثــل التربعــات املقدمــة ســلفا  تو  -٢-١٢

  .  معيَّنةمشاريع 
وتشمل املبالغ املقبوضة سـلفا مـن املنظمـات الكائنـة يف مركـز فيينـا الـدويل األمـوال املقبوضـة مـن أجـل بـرامج               - ٣- ١٢

  .  عمل خاصة تنفذها خدمات إدارة املباين يف املركز
برنـامج األمـم املتحـدة    مشـاريع   لصـاحل هبـا   ُيحـتفظ  قاصة، الـيت مشاريع حسابات امللل اآلجلةل اإليرادات وتشم  - ٤- ١٢

  .  احلكومات املضيفة اليت تنفذها اليونيدوواألمم املتحدة باملشاريع ذات الصلة سائر اإلمنائي و
تصـنيف   مبقتضـى تصـنيفها   والـيت ُيعـاد  ، أرصدة األموال احملتفظ هبا يف احلساب اخلاص خلدمات إدارة املبـاين  أما  - ٥- ١٢

  .  )٦امللحوظة دمات إدارة املباين (انظر خل اآلجلةيف حساب أرصدة النفقات  فتدرج، للمشاريع املشتركة إيبساس
خصـوم إىل حـني   يف حسـاب  هبـا  فُيحـتفظ  علـى اسـتخدامها   مفروضـة  بشـروط   املتلقـاة واملقترنـة  التربعـات  أما و  - ٦- ١٢

  .  االتفاقاتداء اليت تنص عليها األ اإليفاء بالتزامات
 
 

  خرىاألصوم اخل - ١٣امللحوظة 
 
 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

 املؤجلةمكاسب أسعار الصرف ٤٣١,١ ٢ ٤٣١,١ ٢
 د تكاليفهادَّسومل تاملتلقاةعن السلع/اخلدمات ةاملستحقاملبالغ  ٤٢٩,٧ ٨ ٧٩٢ ١١
  خصوم أخرى ٨٢٦,٩ ٣ ٣٢٧,٣ ٦

 ودائع مصرفية/ودائع إجيار-األمدالطويلة  الكفاالت ٩٦,٣ ٩٦,٥
 جمموع اخلصوم األخرى ٧٨٤,٠ ١٤ ٦٤٦,٩ ٢٠

 
 
 

  /األول  كانون ٣١
   ٢٠١٣ديسمرب 

  /األول  كانون ٣١
    ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  :التركيبة
  اخلصوم اجلارية ٦٨٧,٧ ١٤ ٥٥٠,٤ ٢٠

  اخلصوم غري اجلارية ٩٦,٣ ٩٦,٥
 جمموع اخلصوم األخرى ٧٨٤,٠ ١٤ ٦٤٦,٩ ٢٠

 
 



IDB.43/3 
PBC.31/3 

 

72 V.15-01736 

 

األمــوال النقديــة  تقيــيمعــادة إل نتيجــةمكاســب مــن ا حتقَّــق ممــمتثــل مكاســب أســعار الصــرف الرصــيد املتبقــي     - ١- ١٣
اديق اسـتئمانية، قبـل اعتمـاد اليـورو يف إدارة مشـاريع التعـاون الـتقين يف        احملتفظ هبا يف صـن وباليورو  املقيَّمةوالودائع ألجل 

  .  ٢٠٠٤ عام
 اإلبــالغفتــرة  أثنـاء اليونيــدو أو قُـدِّمت إليهــا   تلقتــهاهــي خصــوم عـن ســلع وخـدمات   الـدفع   ةاملســتحقاملبـالغ  و  - ٢- ١٣
  .  دينرِّعليها رمسيا مع املو ُيتَّفق مل فواتري أوبشأهنا تصدر   ومل
بــني فيمــا  متبقيــة، وأرصــدة متنوعــة واجبــة الــدفع، ومبــالغ مــردودةتــألف اخلصــوم األخــرى مــن مــدفوعات  وت  - ٣- ١٣

     .  الصناديق
  أرصدة الصناديق  - ١٤ امللحوظة

 
 

الصناديق   موعاجمل
  األخرى

صناديق 
 التعاون التقين

الصناديق املمولة من امليزانية
  العادية

صندوق 
رأس املال 
  املتداول

الربنامج
العادي 
للتعاون 
 التقين

  الصندوق 
  العام

   (بآالف اليوروهات)

   

٤٢٣,١ ٧ ٣٩٢,٢ ٣١٨ ٣٠٠,٥ ٤ ٢٥٢,٩ ٢١١ ٧٠١,٨ ٦ (٥٦٤,٧ ١٢٥)
كانون  ١الرصيد االفتتاحي يف 

  ٢٠١٤الثاين/يناير 
(٠,١) ٨٨٣,٣ ٦٠ (٤٩٢,٣ ٥) ٢٢٤,١ ٥٦ (٩٠٧,٢) ٧٤٠,٤ ١  العجز) يف السنة صايف الفائض/(
٤٢٣,٠ ٧ ٢٧٥,٥ ٣٧٩ (١٩١,٨ ١) ٤٧٧,٠ ٢٦٧ ٧٩٤,٦ ٥ (٨٢٤,٣ ١٢٣)   اجملموع الفرعي

    

  خالل السنةالتحرُّكات   
(٩٠,٥) - (٩٠,٥) - - -  املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء

(٦٩٣,٦ ٢) - - - - (٦٩٣,٦ ٢)
من املخصص التحويل (إىل)/
 الشتراكاتتأخُّر ااالحتياطي ل

(٣٧٦,٣ ٣٧) (٦٨١,١ ٧) (٠١٣,٢ ٣) - - (٦٨٢,٠ ٢٦)  كتوارية املكاسب/(اخلسائر) األ
(٢٦٠,٦) - - - - (٢٦٠,٦)  (إىل)/من املبالغ املؤجلةالتحويالت

(٤٢١,٠ ٤٠) (٦٨١,١ ٧) (١٠٣,٧ ٣) - - (٦١٩,٩ ٢٩)   السنة ثناءأجمموع التحّركات 
    

٤٢٣,٠ ٧ ١٧١,٨ ٣٧٦ (٨٧٢,٩ ٨) ٠٥٦,٠ ٢٢٧ ٧٩٤,٦ ٥ (٤٦٠,٥ ١٥٣)
كانون ٣١الرصيد اخلتامي للصناديق يف 

  ٢٠١٤األول/ديسمرب 
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    الصندوق العام للميزانية العادية
الـيت بلـغ    ،األجـل البعيدة ستحقاقات املوظفني اعدم متويل ن ناشئ عالرصيد السليب للصندوق العام للميزانية العادية   -١-١٤

  .  )٢٠١٣ مليون يورو يف عام ١٨٠,٤ (مقابل ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١يف مليون يورو  ٢٢٩,٦مقدارها 
    

    الربنامج العادي للتعاون التقين 
ــام م ع    - ٢- ١٤ ــؤمتر الع ــّرر امل ــت    ١٤- م/٩- عمــالً مبق ــاون ال ــادي للتع ــامج الع قين حســاب خــاص  ، أنشــئ يف إطــار الربن

  .  (ج) من النظام املايل ٢- ٤(ب) و ٢- ٤ ال خيضع ألحكام البندين، للربجمةكلياً لالعتمادات القابلة 
    

    صندوق رأس املال املتداول
ماليــني دوالر، بغــرض  ٩ حبجــم قــدرهصــندوق رأس املــال املتــداول   ٢٧- م/٢- املــؤمتر العــام م ع مقــرَّرأنشــأ   - ٣- ١٤

ض حجــم هــذا فِّــمث ُخ. االشــتراكات ومتويــل النفقــات غــري املتوقعــة واالســتثنائية  ية إىل حــني تلقِّــمتويــل اعتمــادات امليزانيــ
اسـتحداث تقريـر االشـتراكات    ومـع  . دوالر ٦ ٦١٠ ٠٠٠ الصنـدوق تدرجييا يف دورات املـؤمتر العـام الالحقـة ليصـل إىل    

، فأصـبح حجـم   ١٥- م/٩- ىل اليـورو وفقـا للمقـّرر م ع   هذا املبلـغ إ  وِّل، ُح٢٠٠٢ يناير/كانون الثاين ١ منباليورو ابتداًء 
إىل باالسـتناد  الـدول األعضـاء   سـلف تـدفعها   وميوَّل الصـندوق مـن   . يوروهات ٧  ٤٢٣  ٠٣٠ صندوق رأس املال املتداول

  .  جدول األنصبة املقّررة الذي يعتمده املؤمتر العام
    

    التعاون التقين
ــة يف صــناديق الت    - ٤- ١٤ ــل األرصــدة املتبقي ــة       متث ــتقين اجلــزء غــري املنفــق مــن التربعــات املُزمــع اســتخدامها لتلبي ــاون ال ع

  .  نشطة املشاريعألاالحتياجات التشغيلية املقبلة 
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    الصناديق األخرى 
  التحّركات يف الصناديق األخرى

 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

 /صايف الفائض
العجز خالل السنة 

التحّركات 
  أثناء السنة

 /اينالث كانون١
  امللحوظة ٢٠١٤يناير

   (بآالف اليوروهات)

(٣٢٨,٦) ٩٩٥,٩ - ٥-١٤ ٣٢٤,٥ ١
النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوىصندوق

 واإلبالغ
(٥٣٦,٥ ١٦) (٣٠٣,٥ ٣) (٦٨١,١ ٧) (٥٥١,٩ ٥) ٦-١٤   امليزانية التشغيليةصندوق

(٦٦٥,٠ ١) ٩٩٤,٥ ٣ - ٧-١٤ ٦٥٩,٥ ٥  ق برنامج التغيري والتجديد يف املنظمةصندو

٠,٥ ٥٧٠,٨ - ٨-١٤ ٥٧٠,٣
االعتماد التكميلي للميزانية العادية: اخلدمات

  األمنية يف مركز فيينا الدويل 
٤,٥ ٢٣٦,٠ - ٩-١٤ ٢٣١,٥  الصندوق املتجّدد للمنشورات املخّصصة للبيع

(٢٤٧,١) ٦٤٣,٨ ١ - ٦ ٨٩٠,٩ ١   عاويناملتجر الت
٤٦,٩ ٢٢٢,٦ - ٦ ١٧٥,٧   خدمات املطاعم

(٨٧٢,٩ ٨) (٤٩٢,٣ ٥) (٦٨١,١ ٧)  اجملموع ٣٠٠,٥ ٤
  

 

(الكومفـار) توزيـع براجميـة الكومفـار الـيت تسـهِّل       النموذج احلاسويب لتحليـل اجلـدوى واإلبـالغ    يدعم صندوق   - ٥- ١٤
  .  املشاريع الصناعية وغري الصناعية من عواقب مالية واقتصادية إجراء حتليل قصري األمد وطويل األمد ملا يترتب على

أنشـطة التعـاون الـتقين    إطـار  ضـمن  واليت ُتتقاضى ِلقـاء مـا تنفقـه الـربامج     واإليرادات املتأتية من تكاليف دعم الربامج،   -٦-١٤
، أيهمـا حيـدث أوال، وتضـاف إىل احلسـاب     غصرف املبـال عند وإما ب إما عند إنشاء االلتزامات حتَساملمّولة من خارج امليزانية، ُت

االلتزامـات املسـتقبلية املترتبـة علـى اسـتحقاقات      ناشئ عن عدم متويل والرصيد السليب للصناديق . اخلاص بتمويل امليزانية التشغيلية
  .  املوظفني

أرصدة االعتمادات غري حسابات خاصة من  ١٥-م/١٣-املؤمتر العام م ع مقرَّرالفقرة (ح) من  مبقتضىوقد أُنِشئت   -٧-١٤
  . متويل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمةمن أجل ، ٢٠١٠ املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عام

لغرض متويل نصـيب اليونيـدو يف    ،٢٠٠٦ عام، يبدأ نفاذه يف اخاص وأنشأ املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة حساباً  -٨-١٤
(ب)  ٢-٤ وال خيضع هذا احلساب ألحكام البنـدين . )١٥-م/١١-ع م املقرَّر مركز فيينا الدويل (األمنية يف التحسيناتتكاليف 

األنشــطة " حلســاب اخلــاص، يصــنَّف يف البيانــات املاليــة ضــمن شــرحيةذا اونظــرا للغــرض احملــّدد هلــ. (ج) مــن النظــام املــايل ٢-٤و
  .  "األخرى

وكـان اهلـدف مـن إنشـائه،      .١٩٩٩-١٩٩٨ للبيـع يف فتـرة السـنتني   الصندوق املتجدد للمنشورات املخّصصة أنشئ و  -٩-١٤
، هو املساعدة على التخطيط ألنشطة النشر على مـدى أبعـد،   ١٦-م/٧-املقّرر م عمبقتضى و GC.7/21 حسب ما جاء يف الوثيقة
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ــد حلســاب هــذا الصــندوق نصــف اإليــرادات ا  . مبــا يف ذلــك تــرويج املنشــورات وتســويقها وإعــادة طباعتــها   ملتأتيــة مــن بيــع  ويقّي
  . املنشورات، وُتحّمل عليه كامل التكاليف املتصلة بأنشطة الترويج والتسويق والنشر

(و)، احلساب اخلاص لتمويل االحتفـاظ حبيِّـز املكاتـب يف فتـرة السـنتني       ١٣-/م٧-وأنشأ املؤمتر العام، يف مقرره م ع  -١٠-١٤
 ٨٩٦، تنازلــت الــدول األعضــاء طوعيــاً عــن ٢٠١٤ويف عــام يــورو.  ١ ٢٨٠ ٠٠٠، علــى أال يتجــاوز مقــداره ٢٠١٥-٢٠١٤
  يورو هلذا الغرض. ٩٤٢

    
  االحتياطيات  - ١٥ امللحوظة

 
 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

احلركة خالل 
  السنة

 /الثاين  كانون١
 امللحوظة  ٢٠١٤يناير 

   (بآالف اليوروهات)

١-١٥ ٥٩٢,٦ ١ ٤٢,٨ ٦٣٥,٤ ١  ص النتهاء خدمة موظفي املشاريعاالحتياطي املخصَّ
  التأمني على معدَّات املشاريع ٧٥,٢ - ٧٥,٢

٢/٣-١٥ ٤٤٨,٦ ٣ - ٤٤٨,٦ ٣   االحتياطيات التشغيلية القانونية
٤-١٥ ٤٩٩,٣ ٥ - ٤٩٩,٣ ٥  االحتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلدمة
٥-١٥ ٢٤٤,٩ ٣ (١٠,٦) ٢٣٤,٣ ٣  ياطي املخّصص للمدفوعات التعويضيةالتذييل دال: االحت
٦-١٥ ٥٧٢,٧ ٤ ٤٥٧,٥ ٠٣٠,٢ ٥  االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف

١٨ ٤٣٣,٣ ٤٨٩,٧ ٩٢٣,٠ ١٨  اجملموع
   

 

    االحتياطي املخصَّص النتهاء خدمة موظفي املشاريع
للوفــاء باســتحقاقات منحــة اإلعــادة إىل الــوطن للمــوظفني  ن هــذا االحتيــاطي أساســا مــن املبلــغ املخصَّــصيتكــوَّ  - ١- ١٥

املمّولني من مـوارد التعـاون الـتقين غـري الترتيبـات املشـتركة بـني املنظمـات وغـري صـناديق اسـتئمانية معينـة، وحتسـب هـذه               
  .  يف املائة من صايف املرتب األساسي ٨ االستحقاقات على أساس

    
    االحتياطيات التشغيلية القانونية

ــة   -٢-١٥ ــربامج       مث ــم ال ــاليف دع ــن أجــل احلســاب اخلــاص لتك ــغيلي أنشــئ م ــاطي تش ــامج     ،احتي ــة الربن ــتنتاج جلن ــا الس   وفق
  وفقــا ملقــّرر جملــس التنميــة الصــناعية  دوالراً، وقُلِّــص حجــم هــذا االحتيــاطي،   ٥ ٥٠٤ ١٩٠، حبجــم قــدره ١٩٨٩/٤ وامليزانيــة
حجـم   ،٢-م/٣٠-مقـّرره م ت ص يف اجمللـس   قلَّـص مث  .و)يـور  ٤ ٨٢٨ ٩٠٠دوالر ( ٤ ٣٠٠ ٠٠٠ ، إىل١٢-م/١٤-م ت ص

حـاالت  محايـة املنظمـة مـن     ،يف املقـام األول  ،واهلدف من هـذا االحتيـاطي هـو   . يورو ٣ ٠٣٠ ٠٠٠ هذا االحتياطي التشغيلي إىل
تسـويات املتعلقـة بالتضـخم    يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين ويف إيرادات تكاليف الدعم ذات الصلة، وملقابلة ال ةنتظراملقصور غري ال

  . وأسعار صرف العملة، ولتصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإلهناء املفاجئ لألنشطة املمّولة من امليزانية التشغيلية
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ــة الصــناعية   - ٣- ١٥ ــاطي التشــغيلي لصــندوق  حجــم بتجميــد ، ٧- م/٢- يف مقــّرره م ت ص ،وأَِذن جملــس التنمي االحتي
مــن هــذا االحتيــاطي هــو ضــمان الســيولة  والغــرض . يــورو) ٤١٨  ٥٥٠دوالر ( ٥٥٠  ٠٠٠ بلــغالتنميــة الصــناعية عنــد م

  .  املالية للصندوق والتعويض عن تذبذب التدفقات النقدية
    

    االحتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلدمة
اً، ميثـل الرصـيد   دوالر ٩ ٥٤٦ ٧٣٢ مبلـغ  ١٩٩٥ يف عـام ُحـوِّل  ، ١٥- م/٦- م ع املقـرَّر من (ه) عمالً بالفقرة   - ٤- ١٥

ا، إىل احتيـاطي خمّصـص لتعويضـات انتـهاء     تـه املنظمـة فعليـ   ، الـذي تلقَّ ١٩٩٣- ١٩٩٢ املتبقي من اعتمـادات فتـرة السـنتني   
دوالر مــن الرصــيد غــري املنفــق مــن   ١٣ ٩٠٠ ٠٠٠ ، ُحــّول مبلــغ١٧- م/٧- وعمــالً مبقــّرر املــؤمتر العــام م ع . اخلدمــة

من أجل متويل االحتياطي املخّصـص لتعويضـات إهنـاء اخلدمـة، وذلـك بغيـة سـداد         ١٩٩٥- ١٩٩٤ اعتمادات فترة السنتني
وخالفـا للمخّصـص السـابق    . ١٩٩٩-١٩٩٨ تكاليف إهناء خدمة بعض املوظفني املترتبة علـى برنـامج وميـزانييت فتـرة السـنتني     

مـدعوما بنقديـة    ١٩٩٥-١٩٩٤ ، مل يكـن املخّصـص املتـأيت مـن فتـرة السـنتني      ١٩٩٣-١٩٩٢ املتأيت من ميزانية فتـرة السـنتني  
وتبلغ املدفوعات التراكمية اليت ُسـدِّدت خـالل الفتـرة مـن     . فعلية، بسبب وجود قدر كبري من املتأخرات عن فترة السنتني هذه

ُحـوِّل   ٢٠٠٢ ينـاير /كـانون الثـاين   ١ ويف. دوالرا ١٨ ٥٤٦ ١٩١ مـن املـبلغني االحتيـاطيني كليهمـا     ٢٠٠١ إىل عام ١٩٩٥ عام
. )١٥-م/٩-م ع املقـرَّر دوالرا إىل اليورو باستخدام سعر الصرف الذي أقره املؤمتر العـام (  ٤ ٩٠٠ ٥٤١ املتبقي البالغالرصيد 

  يوروهــات  ٤ ٣٨٩ ٦٠٩يــورو و ١ ١٠٩ ٦٩٨ وعليــه، فــإنَّ الرصــيدين اللــذين يعزيــان إىل املقــرََّرين املــذكورين أعــاله مهــا
  .  على التوايل

    
    عات التعويضيةاالحتياطي املخّصص للمدفو

ُخصِّــص مبلــغ احتيــاطي للوفــاء باخلصــوم احملتملــة املتعلقــة باملــدفوعات التعويضــية مبوجــب التــذييل دال امللحــق     - ٥- ١٥
ــتقين، غــري الترتيبــات املشــتركة بــني املنظمــات وغــري صــناديق        بالنظــام اإلداري للمــوظفني املمــّولني مــن مــوارد التعــاون ال

  .  واحد يف املائة من صايف املرتب األساسي نسبة املدفوعات على أساسحسب هذه استئمانية معينة، وُت
    

    االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف
 بأن ينشئ صندوقا احتياطيـا ال خيضـع ألحكـام البنـدين     ١٦- م/٨- م ع املقرَّرأِذن املؤمتر العام للمدير العام يف   - ٦- ١٥

مـن   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ وتبعا لـذلك، أُنشـئ الصـندوق االحتيـاطي يف فتـرة السـنتني      . (ج) من النظام املايل ٢- ٤(ب) و ٢- ٤
أجــل محايــة املنظمــة مــن تقلبــات أســعار الصــرف النامجــة عــن األخــذ بــاليورو كعملــة وحيــدة إلعــداد الربنــامج وامليــزانيتني  

هــذا  إىلاحملــّول املبلــغ ميثــل و. وتقريــر االعتمــادات واالشــتراكات وحتصــيل االشــتراكات والســلف وإعــداد احلســابات       
الفـــرق بـــني القيمـــة  ،)٢٠١٣ يـــورو يف عـــام ١٤ ٨١٦ يـــورو (مقابـــل ٤٥٧ ٥٤٦ وقـــدره ،٢٠١٤ االحتيـــاطي يف عـــام

  .  لتلك الدوالراتاملميَزنة اليوروية للدوالرات اليت أُنفقت فعليا والتكلفة اليوروية 
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  اإليرادات - ١٦ امللحوظة

 
 

  /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

  /ولاأل  كانون ٣١
  امللحوظة  ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

    

١-١٦ ٩٣٦,٨ ٧١  ٥٤٠,١ ٧٦   االشتراكات
   
  التربعات  

  للتعاون التقين ١٧٨,٦ ١٤٨  ٠١٧,٣ ١١٢
  لدعم األنشطة العادية ٤٦٧,٥ ١  ٩٤٥,٢ ١

٢-١٦ ٦٤٦,١ ١٤٩  ٩٦٢,٥ ١١٣   اجملموع الفرعي للتربعات
   

٣-١٦ ٨٩,٩  ٤٨٧,٥   إيرادات االستثمار
   
  األنشطة املدّرة إليرادات  

  املنشورات املخّصصة للبيع ١٠٠,٧  ٨٧,٣
 النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ ٢٢٠,٥  ١٩٢,١
  املبيعات األخرى ٢٢٨,١  ١٩٠,٠
٤-١٦ ٥٤٩,٣  ٤٦٩,٤  اجملموع الفرعي لألنشطة املدّرة إليرادات

   
 احلصة من الفائض/(العجز) يف املشاريع املشتركة  

  خدمات املطاعم ٤٦,٨ (١٦,٤)
(٢٤٧,١)  ١٢٣,١   املتجر التعاوين

(٢٠٠,٣)  ١٠٦,٧ ٥-١٦
اجملموع الفرعي للحصص من الفائض/(العجز)

  املشاريع املشتركة  يف
   
  إيرادات متنوعة  

(١٤,٨) (٤٥٧,٥) ٦-١٦
االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار حتويل (إىل)/من

  الصرف 
٧-١٦ ٥٢,٥  ٠,٧   إيرادات أخرى

(١٤,١) (٤٠٥,٠)  اجملموع الفرعي لإليرادات املتنوعة
   

  جمموع اإليرادات ٦١٦,٨ ٢٢١  ٥٥٢,١ ١٩١
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- ٢٠١٤ عاديـة لفتـرة السـنتني   يـورو للميزانيـة ال   ١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣قـدره   وافق املؤمتر العام علـى ختصـيص مبلـغ     - ١- ١٦
 ٢٠١٣ وبناء على ذلـك، تقـرَّرت يف عـام   . ُيموَّل من اشتراكات الدول األعضاء ،)١٦- م/١٥- م ع املقرَّرانظر ( ٢٠١٥

خمصوما منـه املبلـغ الـذي كـان سيسـتحق       ،لفترة السنتني غ املقررليورو، ميثل نصف املب ٧١ ٩٣٦ ٧٩٩قدرها اشتراكات 
د أوال حلسـاب صـندوق رأس   تقيَّـ العضـو   ةواملبالغ اليت تـدفعها الدولـ  . يورو ٦٥ ٠٤٣ ها البالغمن دولة عضو ألغت التزام

 ٥- ٥ (انظـر البنـد  العضـو املعنيـة    ةالدولـ نصـيب  ر به قرَّاملال املتداول، مث حلساب االشتراكات املستحقة، بالترتيب الذي َت
  .  (ج) من النظام املايل)

شـروط تقيِّـد   هنـاك  كـون  تأال شـريطة  ، اتفـاق ملـزم  على ليونيدو واجلهة املاحنة اتوقيع وُتحتسب التربعات عند   - ٢- ١٦
زيــادة اســتخدام طريقــة إىل يف املقــام األول ُيعــزى  ٢٠١٤ يف عــامالــذي حــدث االزديــاد و. اســتخدام األمــوال املتــربَّع هبــا

  .  السنوية مليزانيات املشاريعاملرحلة 
ة علــى الودائــع القصــرية األجــل احملــتفظ هبــا لــدى  قَّة واملســتحاجملنيَّــصــرفية املومتثــل إيــرادات االســتثمار الفوائــد   - ٣- ١٦

  .  املؤسسات املالية
من بيـع املنشـورات والنمـوذج احلاسـويب لتحليـل اجلـدوى       للعوائد من األنشطة املدّرة يرادات املتأتية إلوتتألف ا  - ٤- ١٦

  .  استرداد تكاليف اخلدمات التقنيةمن واإلبالغ، و
علـى أسـاس   التعـاوين  يف عملييت خدمات املطاعم واملتجـر  أو العجز سب حصة اليونيدو من صايف الفائض حتوُت  - ٥- ١٦

  .  )٦امللحوظة املنظمات الكائنة يف فيينا (انظر بني العمومية تقاسم تكاليف اخلدمات صيغة 
 ٢٠١٤ بـات أسـعار الصـرف يف عـام    ملواجهة تقل املخصَّصاالحتياطي  إىلومتثل اإليرادات املتنوعة املبلغ احملوَّل   - ٦- ١٦

ــدوالر      ــي بال ــاق الفعل ــة لإلنف ــة اليوروي ــائض القيم ــل نتيجــة ف ــة (انظــر    يف مقاب ــدرج يف امليزاني   امللحوظــةســعر الصــرف امل
٦- ١٥(  .  
ومـن احلسـومات    عـدَّات بيـع املمتلكـات واملنشـآت وامل   املتأتيـة مـن   عائـدات  الوتشمل اإليـرادات املتنوعـة األخـرى      - ٧- ١٦

  .  املقدَّمة من شركات الطرياناإلضافية 
 

    املسامهات العينية
يـورو   ١ ٤٠١ ٥٧٥ يـورو (مقابـل   ١ ٤٣٥ ٩٠٩ خدمات تقدَّر قيمتها مببلغيف شكل عينية وردت مسامهات   - ٨- ١٦

واختـارت  . املنصـفة تقـاس بقيمتـها   يف املقـام األول، وهـي    شـاريع اليونيـدو وعمليـات مكاتبـها امليدانيـة     مل)، ٢٠١٣ يف عام
وفيمـا يلـي تفاصـيل مـا ورد     . ، عدم احتساب هذه املسامهات يف البيانات املالية الرئيسية٢٣ نيدو، وفقا ملعيار إيبساساليو

  :خدماتيف شكل عينية من مسامهات 
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 /األول  كانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب 
/األول  كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 

    (بآالف اليوروهات)

 :ألغراضخدماتيف شكلعينية مسامهات   
١٠٤,٣ ١ ٠٠٧,٩ ١   حّيز املكاتب

٥,٦ ١٠,٥  الثابتة األثاث والتجهيزات
٨,٣ ٣٤,٤  معدَّات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
٥٢,٣ ٨١,١   املَركَبات
٢٥,١ ٢١,٣   العامة املنافع
١٠,٩ ٢٨,٨   خدمات أخرى

     

٧٦,١ ٧٨,٩  مسامهات يف املؤمترات وحلقات العمل والتدريب
١٥٤,٨ ١٣٨,٦   عاملنيخدمات 

     

٤٣٧,٤ ١ ٤٠١,٥ ١   اجملموع
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  النفقات - ١٧ امللحوظة
 
 

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون ٣١
  امللحوظة  ٢٠١٤ديسمرب 

 

    (بآالف اليوروهات)

  

  مرتبات املوظفني  ٧٩٢,٧ ٣٧ ٧٣٢,٦ ٣٨
 املوظفني وبدالهتم مستحقات  ٤٧٨,٩ ٢٧ ٦٢٠,٦ ٢٦
  املساعدة املؤقتة   ٢٢٣,٣ ١ ٦١٢,٧ ١

 واخلرباء االستشاريونموظفو املشاريع   ٣٩٠,٨ ٤٠ ٨٩٨,٩ ٤٠
 املستخدمنياجملموع الفرعي للمرتبات واستحقاقات ١-١٧ ٨٨٥,٧ ١٠٦ ٨٦٤,٨ ١٠٧

    

  العادي السفر  ٤٣٠,٤ ١ ٥١١,٣ ٢
  املتعلق باملشاريعالسفر   ٤٥٢,١ ١٣ ٠١١,١ ٨
 العامة والصيانة واملنافعاإلجيارات   ٦٨٤,٨ ٣ ٩٣٧,٩ ٣
 املخزونات املستهلكة/املوّزعة  ١٩٣,٤ ١٤١,٦

 واألمتتة،واالتصاالت ،تكنولوجيا املعلومات  ٦٨٦,٤ ٣ ٩٨٦,٩ ٥
  املعدَّات املستهلكة   ٤٦١,٨ ١ ٤٩٧,٠ ٣
 تكاليف التشغيل األخرى  ٥٧١,٧ ٧ ١٢٢,٥ ٧
 تكاليف التشغيل اخلاصة باملشاريع  ٣٤٩,٩ ٧٦٩,٦ ٢

 اجملموع الفرعي لتكاليف التشغيل ٢-١٧ ٨٣٠,٥ ٣١ ٩٧٧,٩ ٣٣
    

 اخلدمات التعاقدية للمشاريع ٣-١٧ ٥٩١,٦ ٤٤ ١٢٠,٦ ٧٠
  

 احملتسبة كنفقاتعدَّات امل ٤-١٧ ٥٢٠,٣ ٤ ٦٤٦,٠ ١٥
   

  االستهالك واالهتالك ٧،٨ ٠٠٣,٠ ٣ ٠٧٩,٧ ٢
    

  نفقات أخرى ٦-١٧  - ٤٥٣,٩٠
     

  جمموع النفقات  ٨٣١,١ ١٩٠ ١٤٢,٩ ٢٣٠
    

 
 

املـــرتبطني األشـــخاص ختـــص مـــوظفي اليونيـــدو واخلـــرباء االستشـــاريني وواســـتحقاقات املســـتخَدمني رتبـــات امل  - ١- ١٧
ومــوظفي  ستشــاريني الــوطنيني، واخلــرباء االوتشــمل تكــاليف مــوظفي املشــاريع تكــاليف اخلــرباء. خاصــة ةباتفاقــات خدمــ

  .  املشاريعبالدعم اإلداري والسفر املتعلق 
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العامـة وعمليـات املكاتـب امليدانيـة واألنشـطة املمّولـة متـويال        واملنـافع  وتشمل تكاليف التشغيل تكـاليف السـفر     - ٢- ١٧
العموميــة  اخلــدمات واملســامهات يف وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتمشــتركا بــني مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 

  .  املقدمة يف مركز فيينا الدويل
عـزى  ُيو. العقـود املربمـة مـن البـاطن مـن أجـل أنشـطة تنفيـذ املشـاريع         يف تمثل اخلـدمات التعاقديـة للمشـاريع    تو  - ٣- ١٧

ة املشـاريع، وال سـيما املشـاريع املمولـ    تنفيـذ  يـورو يف   ١٩ ٥١٢ ٠٥٧اخنفـاض قـدره   إىل  ٢٠١٤ يف عامالنقصان احلاصل 
  .  من صندوق بروتوكول مونتريال

الــيت تقــل كلفتــها عــن عتبــة الرمسلــة، إىل جانــب  عــدَّاتاآلالت وامليف تكــاليف  عــدَّاتاملتمثــل النفقــات علــى تو  - ٤- ١٧
، اخلـاص بأصـول   ١٧وقـد أفضـى التطبيـق الكامـل ملعيـار إيبسـاس       . التعـاون الـتقين الـيت ال سـيطرة لليونيـدو عليهـا      معدات 

ــاون   ــدارها     مشــاريع التع ــة إضــافية للممتلكــات واملنشــآت واملعــدات مق ــتقين، إىل رمسل ــاء عــام   ٩ ٧١٤ ٩١٧ال ــورو أثن ي
  ).٢- ٧(انظر امللحوظة  ٢٠١٤

واألصـول واخلصـوم   واالسـتثمارات  يم األرصـدة املصـرفية   يـ العملة، الناجتة أساسا مـن إعـادة تق   حتويلأما فروق   - ٥- ١٧
 مــنالســنة اليــورو يف هنايــة مقابــل دوالر صــرف الــإىل اخنفــاض ســعر ملقــام األول يف اغــري اليورويــة يف هنايــة الفتــرة فُتعــزى 

  .  ٢٠١٤  عاميف ٠,٨٢٠ إىل ٢٠١٣ يف عام ٠,٧٢٥
ــام وتشــمل النفقــات األخــرى    - ٦- ١٧ ــدات       ٢٠١٤يف ع ــة لألصــول املصــرَّفة وعائ ــة الدفتري ــني القيم ــروق ب صــايف الف

  تصريفها.
    

    امليزانية واملبالغ الفعلية  يف الواردة غبالاملبيان املقارنة بني  - ١٨ امللحوظة
املــايل وبيــان األداء املــايل وبيــان املركــز فبيــان . ال ُتعــد ميزانيــات اليونيــدو وحســاباهتا باســتخدام األســاس نفســه  - ١- ١٨

 علـى طبيعـة  قـائم  ، باسـتخدام تصـنيف   اسـتحقاقي تـام  التغريات يف صايف األصول وبيان التدفقات النقدية تعّد علـى أسـاس   
) علـى  ٥  امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة (البيـان     يفالواردة  بالغاملالنفقات الواردة يف بيان األداء املايل، بينما ُيعد بيان املقارنة بني 

  .  أساس حماسيب نقدي معّدل
بما حسـ األسـاس احملاسـيب،   ال يتطـابق مـع   أسـاس  علـى  امليزانيـة املعتمـدة    ُتعـدُّ عنـدما  األساس وحتدث اختالفات   - ٢- ١٨

  .  أعاله ١- ١٨ يف الفقرةذُكر 
توجـد    وال. يف البيانـات املاليـة  اجملسِّـدة  وحتدث اختالفات التوقيت عندما ختتلف فترة امليزانية عن فتـرة اإلبـالغ     - ٣- ١٨

  .  امليزانية واملبالغ الفعلية يفالواردة  بالغاملاملقارنة بني لغرض اختالفات يف التوقيت لدى اليونيدو 
البيانـات   دُّأو كيانات تشكل جزءا مـن الكيـان الـذي تعـ     امليزانية برامَجُتغفل عندما الكيانية ختالفات وحتدث ا  - ٤- ١٨

  .  املالية عنه
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ــتج   - ٥- ١٨ ــات وتن ــة اختالف ــان       طريق ــدة لعــرض بي ــات يف األشــكال وخمططــات التصــنيف املعتم ــن االختالف العــرض م
  .  امليزانية واملبالغ الفعلية يف الواردةبالغ املوبيان املقارنة بني  ةالنقدي اتالتدفق
امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة     يف الـواردة  بـالغ املبـني  وبني املبـالغ الفعليـة الـواردة يف بيـان املقارنـة       تقاُبليوفيما يلي عرض   -٦-١٨

  :٢٠١٤ ديسمرب/ن األولكانو ٣١ ) عن الفترة املنتهية يف٤ن (البيا ةالنقدي اتالواردة يف بيان التدفقالفعلية ) واملبالغ ٥ (البيان
  

  التشغيل  االستثمار  التمويل  موعاجمل

   (بآالف اليوروهات)

٣٥٤,٠ ١٠ - - ٣٥٤,٠ ١٠  )٥رصيد االعتمادات (البيان
(٦٠٢,٩ ٢) (٩٠,٥) (٧٣٠,٥) (٧٨١,٩ ١)   سااختالفات األس

(٤٥٦,٣ ٢٧) - - (٤٥٦,٣ ٢٧)   العرضطريقة اختالفات 
(٧٤٧,٦ ٤) - (٠٢٩,٢ ١٠) ٢٨١,٦ ٥   الكيانيةاالختالفات 

(٤٥٢,٨ ٢٤) (٩٠,٥) (٧٥٩,٧ ١٠) (٦٠٢,٦ ١٣)
املبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات

  ) ٤ النقدية (البيان
  

 
 

-٢٠١٤ لسـنتني ا فتـرة قـا لصـيغة برنـامج وميـزانييت     طبيعـة النفقـات وف  تبعـاً ل امليزانيـة   يف الـواردة  بـالغ املفت وقد ُصنِّ  -٧-١٨
  .  مليزانييت املنظمة العادية والتشغيلية) ١٩- م/١٤-اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة (م ع ٢٠١٥

    
    تعليل االختالفات اجلوهرية يف امليزانية العادية

وكـذلك بـني امليزانيـة النهائيـة     ترد أدناه تعليالت لالختالفات اجلوهرية بني امليزانيـة األصـلية وامليزانيـة النهائيـة،       - ٨- ١٨
  .  واملبالغ الفعلية

    
    تكاليف املوظفني

إىل زيـادة معـاِمالت    يف املقـام األول كان نقص استخدام اعتمادات تكاليف املـوظفني املدرجـة يف امليزانيـة راجعـا       - ٩- ١٨
عـدم  وبسـبب التشـكك يف   . مليزانيـة العامـة علـى معـاِمالت الشـغور املدرجـة يف ا      ةالشغور يف وظائف الفئة الفنية وفئـة اخلدمـ  

تكـاليف  خصوصـاً فيمـا يتعلـق ب   احلصافة يف إنفاقها يف إطار امليزانيـة العاديـة،   إىل توخي املنظمة اضطُرت ، سداد االشتراكات
 احلصـافة يف كمـا أفضـت   . امليزانيـة العاديـة  يف تكـاليف متثـل أكـرب عنصـر     هـذه ال نَّ املوظفني، مبا فيها اخلدمات االستشارية، أل

  .يف استخدام امليزانية املخصصة لعقد اجتماعات أفرقة اخلرباء يورومليون  ٠,٧٦ اإلنفاق إىل نقص قدره
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    الرمسيالسفر 
السـفر يف مهـام   خيـص  فيمـا  سـواء  ، والرمسـي مليـون يـورو يف اسـتخدام ميزانيـة السـفر       ٠,٣٧ حدث نقـص قـدره    - ١٠- ١٨
منسـقة  ة إىل الـتحفظ يف اإلنفـاق، حتققـت وفـورات مـن خـالل بـذل جهـود         وإضـاف  .السفر الـدويل ملمثلـي اليونيـدو    وأ رمسية

  .  الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدال من السفر الفعلي
  

    تكاليف التشغيل
 

مليـون   ٠,٣٨قـدره  إىل اخنفـاض  ، يف املقـام األول،  يورو يف تكاليف التشغيل ماليني ٣,٩٨ الوفورات البالغة ُتعزى  -١١-١٨
مليـون يـورو يف مسـامهة     ٠,٦١يف االحتياجات املتعلقة خبدمات األمن والسـالمة الـيت يتوالهـا اليونـوف واخنفـاض قـدره        يورو

وكالمها ناشئ عن وعاء متويلي منفصل جرى تأمينه من أجل مقايضة تكـاليف إشـعال   اليونيدو يف دائرة إدارة املباين العمومية، 
مليون يورو يف اسـتخدام خمصصـات الترمجـة التحريريـة وإنتـاج       ١,١٦لغ عن نقص قدره طابقني يف مركز فيينا الدويل. كما أُب

الوثائق ريثما تقدم دائرة إدارة املؤمترات التابعة لليونوف فـاتورة الربـع األخـري مـن السـنة، يف حـني يتوقـع أال تزيـد التحمـيالت          
  مليون يورو. ٠,٨٠ة على املتأخرة اإلضافية لتكاليف التشغيل اخلاصة بشبكة املكاتب امليداني

    
    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

، يف املقـام  مليـون يـورو يف اسـتخدام مـوارد تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت        ٠,٩٢ ُيعزى الـنقص الطفيـف البـالغ     - ١٢- ١٨
ومقــاويل ليــون يــورو) م٠,١٥مبقــدار صــول تكنولوجيــا املعلومــات (املخصصــة ألامليزانيــة بنــود إىل اخنفــاض يف اســتخدام األول، 

مليـون يـورو)، إذ تبـذل اليونيـدو      ٠,٤٣ورسوم خدمات االتصـاالت (مبقـدار    مليون يورو) ٠,٣٠تكنولوجيا املعلومات (مبقدار 
  قصارى جهودها املنسقة لتعزيز النجاعة التكنولوجية من خالل إجناز املزيد بقدر أقل من املوارد.

    
    وارد اخلاصة لصاحل أفريقيا الربنامج العادي للتعاون التقين وامل

أُديــرت مــوارد الربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين يف إطــار احلســاب اخلــاص املُنشــأ لــذلك الغــرض والــذي ُحــوِّل إليــه    -١٣-١٨
  .يورو مليون ٠,٦٠ واحُتسب يف بند املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا نقص يف استخدام االعتمادات مقداره. االعتماد بأكمله
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    اإلبالغ القطاعي - ١٩ ةامللحوظ
   ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١املايل حسب القطاع يف املركز بيان     - ألف

 

 اجملموع لليونيدو

 املعامالت
املشتركة بني 
 القطاعات

األنشطة األخرى 
 التعاون التقين واخلدمات اخلاصة

أنشطة امليزانية 
  العادية

  (بآالف اليوروهات)
 األصول     
 األصول اجلارية     

 ومعاِدالهتاالنقديةاألموال  ٥٨٦,٨ ٣٢ ٠٣٢,٠ ٣٤٨ ١٢٤,٣ ٥٧  - ٧٤٣,١ ٤٣٧
 احلسابات املستحقّة القبض (املعامالت غري التبادلية)  ٠٧٨,٧ ١٠ ٤٦٧,٦ ١١٠ ٨٩٦,٨  - ٤٤٣,١ ١٢١
 الت التبادليةاملبالغ املستحقة القبض من املعام  ٩,٨ ٩٣٠,٧ ٢٧٧,٩ ١٠  - ٢١٨,٤ ١١
٢٩٧,٧ ١  - ٢٩٧,٧ ١ -  املخزونات  - 

 األصول اجلارية األخرى  ٥٧٧,٣ ٤ ٣١٢,٧ ١٥ ٧٠,٧  - ٩٦٠,٧ ١٩
 اجملموع الفرعي لألصول اجلارية    ٢٥٢,٦ ٤٧ ٧٤٣,٠ ٤٧٤ ٦٦٧,٤ ٦٩  - ٦٦٣,٠ ٥٩١

        
 األصول غري اجلارية      

٣٨٧,٦ -  -  -  املبالغ املستحقّة القبض  ٣٨٧,٦ 

٠٥٧,٥ ١  - ٠٥٧,٥ ١ -  -  
لمشاريع املشتركةالقيمة املتبقية لاحلصة يف صايف األصول/

 احلصة السهميةحمسوبة باستخدام طريقة
 املمتلكات واملنشآت واملعدَّات  ٩٧٣,٤ ٤٦٧,٢ ١٠ ٣٧٩,٦ ٦  - ٨٢٠,٢ ١٧
 األصول غري امللموسة  ١٦٢,٤ ٣١,٧ ١١٧,٨ ٣  - ٣١١,٩ ٣
 األصول غري اجلارية األخرى  ٤٠٩,٠ ١٠١,١ ٨٠٨,٩  - ٣١٩,٠ ١

 اجملموع الفرعي لألصول غري اجلارية    ٩٣٢,٤ ١ ٦٠٠,٠ ١٠ ٣٦٣,٨ ١١  - ٨٩٦,٢ ٢٣
        

 جمموع األصول  ١٨٥,٠ ٤٩ ٣٤٣,٠ ٤٨٥ ٠٣١,٢ ٨١  - ٥٥٩,٢ ٦١٥
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 اجملموع لليونيدو

 املعامالت
املشتركة بني 
 القطاعات

األنشطة األخرى 
 التعاون التقين واخلدمات اخلاصة

أنشطة امليزانية 
  العادية

  (بآالف اليوروهات)

 اخلصوم       
 اخلصوم اجلارية     

 احلسابات املستحقّة الدفع (املعامالت التبادلية)  ٢٨٠,٣ ٤٩٠,٤ ٩١٩,٦ ١  - ٦٩٠,٣ ٢
 املستخَدمنياستحقاقات  ٦٢٣,٤ ٥٥٨,٨ ٧٨٦,١  - ٩٦٨,٣ ١

 مالت غري التبادلية)التحويالت املستحقّة الدفع (املعا  ٨٣٢,٥ ٤ ٦٧٠,٤ ٩ ١٠,١  - ٥١٣,٠ ١٤
 املبالغ املقبوضة سلفا  ٧٦٣,٥ ٧٣٤,٥ ٧٣ ٥٠٠,٥ ٣١  - ٩٩٨,٥ ١٠٥
 اخلصوم اجلارية األخرى  ١٨٣,٤ ٣ ٩١٦,٧ ٩ ٥٨٧,٦ ١  - ٦٨٧,٧ ١٤

 اجملموع الفرعي للخصوم اجلارية    ٦٨٣,١ ٩ ٣٧٠,٨ ٩٤ ٨٠٣,٩ ٣٥  - ٨٥٧,٨ ١٣٩
        
 ري اجلاريةاخلصوم غ      

 املستخَدمنياستحقاقات  ٠١٤,٦ ١٧٥ ٥٨٢,٥ ٣ ٠٢٩,٠ ٥١  - ٦٢٦,١ ٢٢٩
 اخلصوم غري اجلارية األخرى  - ٩٣,٩ ٢,٤  - ٩٦,٣

 اجملموع الفرعي للخصوم غري اجلارية    ٠١٤,٦ ١٧٥ ٦٧٦,٤ ٣ ٠٣١,٤ ٥١  - ٧٢٢,٤ ٢٢٩
       

 جمموع اخلصوم  ٦٩٧,٧ ١٨٤ ٠٤٧,٢ ٩٨ ٨٣٥,٣ ٨٦  - ٥٨٠,٢ ٣٦٩
        
 القيمة املتبقيةصايف األصول/      

(٣٤٢,٢ ٣)  - ٨٣١,٩ ١٧٠  الفائض/(العجز) املتراكم: أرصدة الصناديق (٧٦١,٦ ١٤٧) ٩٣٥,٧ ٣٢١
(٤٩٢,٤ ٥)  - ٢٢٤,١ ٥٦  الفائض/(العجز) يف الفترة احلالية  ٧٤٠,٣ ١ ٩٧٦,٢ ٥٩
 االحتياطيات  ٥٠٨,٦ ١٠ ٣٨٣,٩ ٥ ٠٣٠,٥ ٣  - ٩٢٣,٠ ١٨

(٨٠٤,١ ٥)  - ٩٧٩,٠ ٢٤٥  القيمة املتبقيةجمموع صايف األصول/ (٥١٢,٧ ١٣٥) ٢٩٥,٨ ٣٨٧
       

 القيمة املتبقيةجمموع اخلصوم وصايف األصول/  ١٨٥,٠ ٤٩ ٣٤٣,٠ ٤٨٥ ٠٣١,٢ ٨١  - ٥٥٩,٢ ٦١٥
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  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١املايل حسب القطاع عن السنة املنتهية يف بيان األداء   - باء
 

  اجملموع لليونيدو
املشتركة املعامالت

 بني القطاعات
األنشطة األخرى
 التعاون التقين واخلدمات اخلاصة

أنشطة امليزانية
  العادية

   (بآالف اليوروهات)

 /العائداتاإليرادات       
٩٣٦,٨ ٧١ -  -  -  االشتراكات  ٩٣٦,٨ ٧١ 

٦٤٦,١ ١٤٩ -  -  التربعات  ٤٦٧,٥ ١ ١٧٨,٦ ١٤٨ 
 االستثمارعائدات  ٣٣,٤ ٤٥,٠ ١١,٥  - ٨٩,٩

 للعائداتاألنشطة املدّرة  ١٦٠,٤ ٠,٨ ٧٩٤,٤ ١٢ (٤٠٦,٣ ١٢) ٥٤٩,٣
(٢٠٠,٣) -  (٢٠٠,٣) -  ع املشتركةاحلصة من الفائض/(العجز) يف املشاري  - 
(٤٠٥,٠) (٧٠٢,٨ ٦) (٤٤,٢)  أخرى/عائداتإيرادات  ٠٧٥,٢ ٢ ٢٦٦,٨ ٤

 /العائداتجمموع اإليرادات  ٦٧٣,٣ ٧٥ ٤٩١,٢ ١٥٢ ٥٦١,٤ ١٢ (١٠٩,١ ١٩) ٦١٦,٨ ٢٢١
        
 النفقات      

 خَدمنياملستاملرتبات واستحقاقات  ٨٢٧,٣ ٥١ ١٢٥,٢ ٤٠ ٩٣٣,٢ ١٤  - ٨٨٥,٧ ١٠٦
 تكاليف التشغيل  ٢٢٦,٩ ١٤ ٦٣٤,٩ ١٥ ٩٦٨,٧ ١  - ٨٣٠,٥ ٣١
 اخلدمات التعاقدية  ٥٠٥,٦ ١ ٧٩٦,٢ ٤٢ ٢٨٩,٨  - ٥٩١,٦ ٤٤
٥٢٠,٣ ٤ -  -  احملتسبة كنفقاتمعدَّات التعاون التقين  ٥,٧ ٥١٤,٦ ٤ 
 االستهالك واالهتالك  ٥٥٤,٤ ٤٣٢,٤ ١ ٠١٦,٢ ١  - ٠٠٣,٠ ٣

-  نفقات أخرى  ٧٠٢,٩ ٦ ٢٧٨,٥ ١٢ ١٢٧,٧ (١٠٩,١ ١٩) 
 جمموع النفقات  ٨٢٢,٨ ٧٤ ٧٨١,٨ ١١٦ ٣٣٥,٦ ١٨ (١٠٩,١ ١٩) ٨٣١,١ ١٩٠

        
(٤٣٨,٤ ٢٥) -  (٢٨١,٨) (٢٦٦,٨ ٢٤)  العملةحتويلفروق (٨٨٩,٨)

      

(٤٩٢,٤ ٥)  - ٢٢٤,١ ٥٦  (العجز) يف الفترةالفائض/  ٧٤٠,٣ ١ ٩٧٦,٢ ٥٩
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ُتفضي بعض األنشطة الداخليـة إىل ُمعـامالت حماسـبية تنشـئ أرصـدة إيـرادات ونفقـات مشـتركة بـني القطاعـات يف             -١-١٩
  .  البيانات املالية

بـني   إىل نشـوء أرصـدة مشـتركة    ٢٠١٤ ديسـمرب /كـانون األول  ٣١ السـنة املنتهيـة يف   أثنـاء ت األنشـطة املنفَّـذة   دَّوقـد أ   -٢-١٩
قـدرها  القطاعات يف بيان األداء املايل للربنامج العادي للتعـاون الـتقين، واملـوارد اخلاصـة لصـاحل أفريقيـا، وتكـاليف دعـم الـربامج،          

 ٣ ٠٧٠ ٢٠٠يـورو و  ٤ ٦٥٣ ٠٠٠يـورو، علـى التـوايل (مقابـل      ١٢ ٤٠٦ ٢٥٦يورو و ٢ ٤٦١ ٨٠٠يورو و ٤ ٢٤١ ٠٢٨
  . التحويالت فيما بني القطاعات بالسعر الذي ُتجرى به املعامالتوتقاس . )٢٠١٣ يورو يف عام ١٣ ٦٠٥ ٢٥١يورو و
ومتثل األرصدة املتراكمة يف صناديق التعـاون الـتقين وغريهـا مـن الصـناديق اجلـزء غـري املنفـق مـن املسـامهات املُرحَّلـة              -٣-١٩

  .  ألنشطة ذات الصلةيف إطار ااحتياجات تشغيلية مقبلة تغطية بغية استخدامها يف 
الصـناديق  نَّ لقيود علـى توافرهـا لالسـتخدام، تبعـا للصـندوق املعـين، أل       األمدوختضع االستثمارات النقدية والقصرية   -٤-١٩

  .  معيَّنةخمصصة ألنشطة 
    

    االلتزامات والنفقات الطارئة  - ٢٠ امللحوظة
يـورو   ٦٩٢ ٢٥٨، قـدرها  السـنة اء أثنكنفقات إجيار تشغيلي  حمتسبة تشمل تكاليف التشغيل مدفوعات. اإلجيارات  -١-٢٠

ُتقـبض أيُّ   ُتـدفع أو  ومل. ويشـمل هـذا املبلـغ احلـد األدىن مـن مـدفوعات اإلجيـار       . )٢٠١٣ يورو يف عام ١ ٤٣٢ ٠٢٠(مقابل 
  .  مبالغ عن إجيارات من الباطن أو عن إجيارات طارئة

 :غري القابلة لإللغاء يالتشغيل عقود اإلجيارمبقتضى املستقبلية وفيما يلي جمموع مدفوعات اإلجيار الدنيا 
 

  موعاجمل
بعد مخس 
  سنوات

من سنة إىل 
  مخس سنوات

يف غضون سنة
  واحدة

   (بآالف اليوروهات)

  

٩,٤ - ٤٠٥,٨ ٤٠٠,٩  ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون ٣١
٧,٤ - ٤١٠,٥  ٢٠١٣األول/ديسمرب كانون ٣١ ٤٠٣,٠

  
تكنولوجيـا املعلومـات    معـدَّات مباين املكاتب ويف املقام األول دها اليونيدو ختّص اليت تعق يواتفاقات اإلجيار التشغيل  -٢-٢٠

أقـرب  حـىت   عـدَّات املستقبلية املـدفوعات الـيت سـتلزم السـتئجار املبـاين وامل     الدنيا وتشمل مدفوعات اإلجيار . يف املكاتب امليدانية
  .  ذات الصلةموعد ممكن النتهاء إجيارها مبوجب االتفاقات 

ن املنظمــة مـن متديــد آجــال عقـود اإلجيــار يف هنايــة مــدة   ويتضـمن بعــض اتفاقــات اإلجيـار التشــغيلي بنــود جتديـد متكِّــ     -٣-٢٠
 اإلجيار األصلية، ويتضمن بعضها بنود تصعيد قد تؤدي إىل زيادة مـدفوعات اإلجيـار السـنوية بنـاء علـى الزيـادات يف مؤشـرات       

  .  املعين أسعار السوق ذات الصلة يف البلد
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  .  وال توجد أيُّ اتفاقات تتضمن خيارات شراء  -٤-٢٠
م وعقود اخلدمات املربمـة الـيت مل تنجـز    تشمل التزامات املنظمة طلبات الشراء املتعاقد عليها اليت مل تسلَّ .االلتزامات  -٥-٢٠

  .  وفيما يلي قائمة هبذه االلتزامات حبسب مصدر التمويل الرئيسي. حىت هناية السنة
  

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

 /األول  كانون٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  امليزانية العادية ٢١٢,٢ ٢ ٠٩٠,٣ ٦
  الصندوق االستئماين ٣٣٩,٤ ١٦ ٥١١,٦ ٢٤
 دة لطبقة األوزونِفبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستن ٢٥٨,٥ ٣٦ ١٤٨,٦ ٢٣
  مرفق البيئة العاملية ٥٣٣,٣ ٤٨ ٩٥٠,٣ ٣٠
  صندوق التنمية الصناعية ٢٢٦,٩ ٩ ٤١٥,١ ٨
 الترتيبات املشتركة بني املنظمات ٢٨٣,٦ ٩ ٣٢٠,٧

 الربنامج العادي للتعاون التقين ٤٥٥,١ ٣ ٩١٠,٠ ٣
 أخرىوالتزاماتاخلدمات اخلاصة  ٥٢,٥ ٥٣٩,٩ ٢

  جمموع االلتزامات ٣٦١,٤ ١٢٥ ٨٨٦,٥ ٩٩
  

قيد النظر لدى احملكمـة اإلداريـة   ال تزال رئة للمنظمة من قضايا االستئناف اليت اخلصوم الطا تتألف .اخلصوم الطارئة  -٦-٢٠
احتمـال صـدور أحكـام لصـاحل     أن تقـيس  املنظمـة  ولـيس بوسـع   . ملنظمة العمل الدولية واليت رفعها موظفون حاليون وسـابقون 

بنـاًء علـى املطالبـات املختلفـة، بلغـت اخلصـوم        إال أنـه، . دقة مببـالغ التعويضـات الـيت سـُيحكم هبـا     تتنبأ على وجه الاملتظلمني أو 
  .  )٢٠١٣ يورو يف عام ٢ ٤٧٨ ١٥٠ يورو (مقابل ٢٥٨٣ ٣٩٨ الطارئة يف هناية السنة

بشــأن وبلغــت اخلصــوم الطارئــة املتعلقــة بالــدعاوى قيــد النظــر يف إطــار التــذييل دال للنظــام اإلداري للمــوظفني             -٧-٢٠
ومـدفوعات شـهرية متكـررة    . )٢٠١٣ يـورو يف عـام   ١١١ ٢٨٨ يـورو (مقابـل   ٢٩١ ١٠٠، قـدرها  حمتملةمدفوعات رجعية 

يورو. وهناك أربع قضايا أمام جملس الطعون املشترك يف انتظار انعقـاد جلسـات املناقشـة، وال ميكـن      ١٤ ٣٥٠إضافية، قدرها 
تتفـق جلنـة املعاشـات التقاعديـة     تقدير حجم اخلصوم أو االلتزامات احملتملـة فيمـا يتعلـق بتلـك القضـايا. وإىل جانـب ذلـك، قـد         

ملوظفي اليونيدو مع الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على تقاسم تكاليف هيئة طبيـة، رهنـا باختـاذ    
  يورو. ١٠ ٠٠٠اللجنة قراراً هبذا الشأن. وهذا قد يعين حتمُّل اليونيدو التزاماً قدره 

    
    يل مركز فيينا الدو - ٢١ امللحوظة

سـنة مـربم مـع     ٩٩ يوجد مقر اليونيدو الرئيسي يف مركز فيينا الدويل مع منظمات أخرى، مبوجب عقـد إجيـار مدتـه     -١-٢١
، ٢٠١٤ وبلغــت املســاحة اإلمجاليــة املخّصصــة لليونيــدو يف عــام . النمســا بإجيــار رمــزي قــدره شــلن منســاوي واحــد يف الســنة 
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متـرا مربعــا (نفــس   ٤٥ ٦١٨ خــدمات املـوظفني، /ومرافــق اخلـدمات املشــتركة وتشـمل املرافــق الـيت يشــغلها موظفــو اليونيـدو    
  .  )٢٠١٣ يف عاماملشغولة املساحة 

ويــنص اتفــاق بــني النمســا واملنظمــات الكائنــة يف مركــز فيينــا الــدويل علــى وجــود صــندوق مشــترك لتمويــل تكلفــة    -٢-٢١
وتتـوىل اليونيـدو   . شآته التقنية، اليت تعود ملكيتها إىل النمساعمليات اإلصالح واالستبدال الكربى يف مباين املركز ومرافقه ومن

  .  إدارة هذا الصندوق من خالل جلنة مشتركة
ــ  -٣-٢١ ــا، وحتــدَّد مســامهات       وتقسَّ ــة يف فيين ــة إىل الصــندوق بالتســاوي بــني النمســا واملنظمــات الكائن م املســامهات املقدم

يـورو (نفـس    ٢٧١ ٢٠٠ بلغـت مسـامهة اليونيـدو يف الصـندوق     ٢٠١٤ ويف عـام . املنظمات بناء على نسـبة لتقاسـم التكـاليف   
  .  )٢٠١٣ املبلغ يف عام

    
    واملشطوباتواهلبات  التلفّيات - ٢٢ امللحوظة

  .  ٢٠١٣و ٢٠١٤ عامي أثناءهبات  أيَّمل تدفع اليونيدو   -١-٢٢
 يـورو (مقابـل   ٢١ ٤٨٣ف أو السـرقة  التلـ السـنة بسـبب    أثناءاملشطوبة  عدَّاتوبلغت قيمة املمتلكات واملنشآت وامل  -٢-٢٢

 .  )٢٠١٣ يورو يف عام ٤٠ ٠٦٩
   

    موظفي اإلدارة التنفيذيةمن  اوغريه الصلةذات انات األطراف كشف بي - ٢٣ امللحوظة
  الرئيسيونموظفو اإلدارة 

  
السُّلف القائمة 

املقدمة على حساب 
  االستحقاقات

 /األول  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

جمموع األجور 
 ٢٠١٤ يف عام

التعويضات 
  عدد األفراد األجور الكلية  األخرى

  (بآالف اليوروهات)

١٩٦,٤ ٥٥٨,٩ ٠,٠ ٣٦٢,٥ ١   املدير العام
٠,٠ ١٨٩,١ ٠,٠ ١٨٩,١ ١   نائب املدير العام
٠,٠ ٤٦٠,٧ ٠,٠ ٤٦٠,٧ ٢   املديرون اإلداريون

  
ملــديرون اإلداريــون، لكــوهنم يتمتعــون بصــالحيات ويتحملــون هــم املــدير العــام ونائبــه واالرئيســيون موظفــو اإلدارة   -١-٢٣

  .  مسؤوليات بشأن ختطيط أنشطة اليونيدو وتوجيهها ومراقبتها
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صـايف املرتبـات، وتسـوية مقـر العمـل، واالسـتحقاقات،       الرئيسـيني  وتشمل األجـور الكليـة املدفوعـة ملـوظفي اإلدارة       -٢-٢٣
ار، ومسامهات رب العمـل يف خطـة املعاشـات التقاعديـة، واملسـامهات اجلاريـة يف       وبدل االنتداب وغريه من املنح، وإعانة اإلجي

  .  التأمني الصحي
وتشمل التعويضات األخرى السيارة الرمسيـة املخّصصـة للمـدير العـام واملقـدرة قيمتـها قياسـا علـى التكلفـة السـوقية             -٣-٢٣

  .  يالستئجار سيارة متاثلها، إىل جانب األجر املدفوع للسائق الرمس
بشـأن   ١١ أيضا احلصـول علـى اسـتحقاقات مـا بعـد انتـهاء اخلدمـة (انظـر املالحظـة         الرئيسيني وحيق ملوظفي اإلدارة   -٤-٢٣

وُتعـرض االسـتحقاقات الـيت ُتـدفع عنـد انتـهاء اخلدمـة        . سـواهم مـن املـوظفني    ىاستحقاقات املوظفني) بنفس املعّدل املطّبـق علـ  
فيمـا يتعلـق باملسـتقبل ألهنـا      موثوقـاً  الكن ال ميكن تقديرها تقديرا كميـ العام اجلاري، وكجزء من األجر ملن تنتهي خدمتهم يف 

  .)ايتعتمد على سنوات اخلدمة والتاريخ الفعلي النتهائها (الذي ميكن أن يكون طوع
  .  املتحدة أعضاء عاديون يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األممالرئيسيون وموظفو اإلدارة   -٥-٢٣
ــا للنظــامني اإلداري واألساســي للمــوظفني       -٦-٢٣ ــى حســاب االســتحقاقات وفق ــع ُســلف عل ــاك  . وجيــوز دف   ومل تكــن هن
  .الرئيسينيموظفي اإلدارة مستحقات على حساب معلقة أيُّ سلف  ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١ يف
موظف مسـؤول برتبـة مـدير     ٢٠١٤. وَتقاَعد يف عام ٢٠١٤أثناء عام عدد املديرين اإلداريني وأبقت اليونيدو على   -٧-٢٣

ويـبني اجلـدول الـوارد أعـاله األجـر التناسـيب الـذي تلقّـاه كـل مـن           . إداري، ولكْن كُلِّف مدير كبري آخـر ليعمـل بـنفس الصـفة    
  .املديرين عن فترة اخلدمة

    
  اإلبالغبعد تاريخ األحداث  - ٢٤ امللحوظة

 
ويف تـــاريخ التوقيــع علـــى هـــذه  . ٢٠١٤ديســمرب  /كـــانون األول ٣١اليونيــدو هـــو   املعتَمــد لـــدى تــاريخ اإلبـــالغ    -١-٢٤

د يف شـهادة  احلسابات، مل تكن قد وقعت بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُِذن فيه بإصدار البيانات املالية، وهو التـاريخ احملـدَّ  
  .ا التأثري على هذه البياناتأحداث جوهرية، مواتية أو غري مواتية، كان من شأهن ديق عليها، أيُّالتص

  


