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 تقرير من مجلس المحافظين

اء الوكالة بموجب هذه ]١[(ب) من الالئحة المالية٣-١١وفقاً للقاعدة  -١ ، يُحيل مجلس المحافظين إلى أعض
 .٢٠١٨الوثيقة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للوكالة لعام 

ابات الخارجي وتقرير المدير العام عن البيانات المالية، وكذلك وقد فحص المجلس تقرير مراجع  -٢ الحس
 إلى الخامس مناألول من  األجزاءالبيانات المالية نفسها، فضال عن المالحظات والمرفقات الملحقة به (

م مشروع القرار التالي إلى المؤتمر العام للنظر فيه.GOV/2019/6الوثيقة    ) ويقّدِ

رين لمراجع بويُحيط المجلس علماً  -٣ أن النطاق والتوقيت المقرَّ ابات الخارجي بش تقرير مراجع الحس
ابات الخارجي والمعلومات األخرى المتعلقة بمراجعة البيانات المالية للوكالة لعام  (الجزء  ٢٠١٩الحس

  ).GOV/2019/6السادس من الوثيقة 

  
  

                      
  
  

  إنَّ المؤتمر العام،
  
  

  (ب) من الالئحة المالية،٣-١١القاعدة  االعتبارإذ يضع في   
  
  

 ً ابات الخارجي عن البيانات المالية للوكالة لعام  يحيط علما وبتقرير مجلس المحافظين  ٢٠١٨بتقرير مراجع الحس
  بشأنه [*].

  
  

                      
  

  /GC(63)    [*] الوثيقة
  
  
  

                      
  

  ./4Rev./8INFCIRC الوثيقة ]١[  
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  والستون الثالثةالدورة العادية 

  ٢٠١٨البيانات المالية للوكالة لعام 

  المحتويات

  الصفحة

  

  ‘٣’                          قائمة المحتويات  

  المالية للوكالة للسنة المنتهية المدير العام عن البياناتتقرير   
  ١                  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في   

  الية مع الالئحة المالية للوكالةبيان مسؤوليات المدير العام وتأكيد توافق البيانات الم  
  ١٩            ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الدولية للطاقة الذرية في   

  ٢١                    الحسابات مراجعرأي  –الجزء األول 

  ٢٧                      البيانات المالية – الجزء الثاني

  ٣٠            ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بيان الوضع المالي في  -أوالً   

   ً   ٣١        ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  -ثانيا

   ً   ٣٢      ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في رات في الملكية لييبيان التغ -ثالثا

   ً   ٣٣      ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ةالنقدي اتبيان التدفق -رابعا

   ً   من صندوق بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية (الجزء التشغيلي  -أ-خامسا
  ٣٤      ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الميزانية العادية) للسنة المنتهية في     

   ً   من الجزء الرأسماليمجموع بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية ( -ب-خامسا
  ٣٥    ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الميزانية العادية) للسنة المنتهية في صندوق     

   ً   البرامج الرئيسية للسنة المنتهيةن القطاعات حسب بيان اإلبالغ ع -سادسا
  ٣٦                ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في     

  
   ً   الوضع المالي  –بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق  -أ-سابعا
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  ٣٨                ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في     

   ً   األداء المالي للسنة  –بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق  -ب-سابعا
  ٤٠              ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المنتهية في     

  ٤٣                  مالحظات على البيانات المالية – الجزء الثالث

  ١١٩                    المرفقات بالبيانات المالية – الجزء الرابع

  ١٢١                      قائمة المختصرات -١ألف  

  ١٢٣    ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١لمنتهية في اللفترة اإليرادات من المساهمات  -٢ألف  

  المنتهية فيالدفع عن الفترة حالة المساهمات المستحقة  -٣ألف  
  ١٢٧                ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١    

  ١٣٥    ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المنتهية في عن الفترة حالة اإليرادات المؤجلة  -٤ألف  

  ١٣٩          ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حالة الفائض النقدي في  -٥ألف  

  ١٤٠          ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بيان االستثمارات في  -٦ألف  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مراجعة البيانات المالية للوكالة – الجزء الخامس
  ١٤١        ٢٠١٨ول/ديسمبر كانون األ ٣١للطاقة الذرية للسنة المنتهية في الدولية   
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  تقرير المدير العام عن البيانات المالية للوكالة للسنة المنتهية
  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

مة   مقّدِ

م البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (والتي يُشار إليها فيما بعد باسم   -١ الوكالة الدولية ’يشرفني أن أقّدِ
من الالئحة المالية  ٣-١١. ووفقاً للبند ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١أو الوكالة) للسنة المنتهية في ‘ الذريةللطاقة 

ية مرفوقة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي الذي يتضمن رأياً غير متحفظ حول البيانات للوكالة، تُقدَّمُ البيانات المال
  .المالية

 ١٩٥٧والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة حكومية دولية مستقلة ال تهدف إلى الربح، تأسَّست في عام   -٢
د لألمم  ل جزءاً من النظام الموحَّ المتحدة وتخضع عالقتها باألمم المتحدة ألحكام وفقاً لنظامها األساسي. وهي تشّكِ

م للعالقات بين األمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي دخل حيِّز النفاذ في  تشرين  ١٤"االتفاق المنّظِ
  .١٩٥٧الثاني/نوفمبر 

ة الطاقة الذرية في ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها األساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهم  -٣
واالزدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي  والصحةالسالم 

مها، أو  تُقدَّم بناًء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري. ومن أجل  التيتقّدِ
  :األساسي، تدير الوكالة عملها في إطار البرامج الرئيسية الستة التالية بلوغ هذا الهدف المنصوص عليه النظام

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية؛  

 النووية من أجل التنمية والحماية البيئية؛ التقنيات  

 واألمن النوويان؛ األمان  

 النووي؛ التحقُّق  

 الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة؛ الخدمات  

 التعاون التقني ألغراض التنمية. إدارة  

وتضطلع الوكالة بواليتها ضمن إطار قائم على النتائج يضمن الفعالية والمساءلة والشفافية. وتدعم هذا   -٤
اإلطار تقارير مالية ومعلومات إدارية عالية الجودة. وتُعدُّ الوكالة بيانات مالية شاملة بموجب المعايير المحاسبية 

  .طاع العام (معايير إيبساس)، وتمثِّل هذه البيانات عامالً أساسيا في تمكين الوكالة من تأدية واليتها بكفاءةالدولية للق

  تحليل البيانات المالية

ً لمعايير إيبساس. وال تزال الميزانية تعدُّ على   -٥ أُِعدَّت البيانات المالية للوكالة على أساس االستحقاق وفقا
وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. والعملة الوظيفية للوكالة ، معدَّلأساس نقدي 
  .هي اليورو
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وعلى تحقيق الكفاءة  ، واصلت الوكالة التركيز على التنفيذ الفعال لألنشطة البرنامجية٢٠١٨وخالل عام   -٦
في  ٢٠١٨في العمليات التي تدعم هذا التنفيذ. وفي هذا اإلطار، ترد فيما يلي بعض المعالم البارزة للسنة المالية 

  :سياقها العام

. وشهدت اإليرادات من ٢٠١٨٪ خالل عام ٩٩شهد صندوق الميزانية العادية معدَّل استخدام بلغ   ‘١’
رة انخفاض ً قدره االشتراكات المقرَّ )، وهو ما يرجع إلى تحويل الجزء ٪ ٠٫٤مليون يورو ( ١٫٦اً طفيفا

ل في بداية عام  م بالدوالر من اشتراكات الميزانية العادية إلى اليورو وفقاً لسعر الصرف المسجَّ   .٢٠١٨المقوَّ

اهمات شهدت اإليرادات من المساهمات الطوعية انخفاضاً يرجع في المقام األول إلى انخفاض المس  ‘٢’
مليون يورو. وقد لوحظ هذا االنخفاض في كّلٍ من صندوق  ١١٫٣التقني بمبلغ  التعاونالمقدَّمة دعماً لبرنامج 

ماليين يورو، واإليرادات المتأتية من المساهمات الخارجة عن  ٥٫٢التعاون التقني، الذي تراجع بمبلغ 
  .ماليين يورو ٦٫١الميزانية إلى برنامج التعاون التقني، التي تراجعت بمبلغ 

ماليين يورو، وهو ما يرجع  ٨٫٢شهدت التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية زيادة قدرها   ‘٣’
  .إلى زيادة األنشطة البرنامجية المنفَّذة في إطار برنامج التعاون التقني األولفي المقام 

لت مكاسب صافية قدرها   ‘٤’ المقام األول بإعادة تقييم حيازات الوكالة ماليين يورو، تتعلَّق في  ١٠٫٠ُسّجِ
من األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدوالر األمريكية طوال عام 

. وظلَّ معظم هذه المكاسب غير متحقِّق بما أن استراتيجية إدارة المخاطر المتبعة في الوكالة تهدف ٢٠١٨
  .وال الوكالة بعمالت المدفوعات المتوقعةإلى االحتفاظ بأم

لة لحيازات الوكالة من األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات بمقدار   ‘٥’ زادت القيمة المسجَّ
. وقد ظهرت هذه الزيادة في جميع الصناديق باستثناء مجموعة صندوق الميزانية العادية يورومليون  ١٩٫٤

  .والصناديق االستئمانية

إجماالً بما يشمل  ماليين يورو ٨٫٥المساهمات المستحقة التحصيل غير المسدَّدة بمقدار  ارتفعت  ‘٦’
رة والمساهمات الطوعية، وهو ما يشير إلى تراجع في التحصيالت المحقَّقة خالل العام  االشتراكات المقرَّ

  .٢٠١٨م فيما يتعلق بعدد من المساهمات المهمة المتعَّهد بها والمقبولة في عا

أسهم تواُصل االستثمارات في األصول الملوسة في ارتفاع القيمة الدفترية الصافية للممتلكات   ‘٧’
). وتتعلَّق هذه الزيادة في المقام األول بمشروع تجديد ٪٣ماليين يورو ( ٧٫٦ بمبلغوالمنشآت والمعدات 

األصول غير الملموسة انخفاضاً ). ومن ناحية أخرى، شهدت قيمة ReNuALمختبرات التطبيقات النووية (
ً بمقدار  )، حيث تجاوز مستوى نفقات االستهالك قيمة ما أُضيف إلى هذه ٪٢مليون يورو ( ١٫٦صافيا

  .األصول خالل العام

، وهو ما يرجع في ٢٠١٨المترتبة على التزامات الوكالة زيادة إجمالية في عام  الخصومشهدت   ‘٨’
زامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة األجل، وتحديداً التأمين الصحي المقام األول إلى زيادة في االلت

ماليين  ٨٫٧بعد انتهاء الخدمة. حيث شهد االلتزام المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة زيادة قدرها 
  .طويل، وهي زيادة متسقة مع االتجاه العام لذلك االلتزام في األجل ال٢٠١٨) خالل عام ٪٤يورو (
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)، وهو ما يرجع إلى ٪٦مليون يورو ( ٣٠٫٥شهد الوضع اإلجمالي لصافي األصول زيادة قدرها   ‘٩’
مليون يورو، وهو ما يتجاوز الزيادة الصافية في الخصوم والبالغة  ٣٤٫٦زيادة في مجموع األصول بمبلغ 

دوق الميزانية العادية . ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن صافي األصول في مجموعة صنيوروماليين  ٤٫٠
ل رصيداً سلبيا بقيمة    .ماليين يورو ٤٫٦ال يزال يسّجِ

  األداء المالي

  .٢٠١٨أدناه ملخص لألداء المالي بحسب الصناديق في عام  ١الجدول يرد في   -٧

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١: ملخص األداء المالي حسب الصناديق عن السنة المنتهية في ١الجدول 

  (المبالغ معبَّر عنها بماليين اليوروهات) 

  التعاون التقني  الميزانية العادية 
موارد خارجة عن 

   الميزانية
موارد 
       أخرى

 

صندوق 
الميزانية 
العادية 

وصندوق 
رأس المال 

  العامل

صندوق 
االستثمارات
الرأسمالية 
   الرئيسية

صندوق 
التعاون 
  التقني

أنشطة التعاون
األنشطة-التقني

الخارجة عن 
    الميزانية

صندوق 
البرامج 

الخارجة عن
  الميزانية

مصرف 
اليورانيوم
الضعيف 

    اإلثراء

الصناديق 
االستئمانية 
والصناديق 

    الخاصة

اإللغاء 
فيما بين 
 الصناديق

المجموع 
  للوكالة

مجموع اإليرادات من
  ٥٨٥٫٠   )٧٫٧(     -   ٢٫٠   ١٠٧٫٦   ١٧٫٨   ٨٣٫٦    ٨٫٠   ٣٧٣٫٧   جميع المصادر أ/

  ٥٦١٫٥   )٧٫٧(  ٠٫٢   ١٫٦   ٨٠٫٤   ١٢٫١   ٨٢٫٩    ٣٫١   ٣٨٨٫٩   مجموع النفقات 
صافي  

المكاسب/(الخسائر) 
  ١٠٫٠      -       -    ٤٫٦   ٤٫٥    ١٫٠   ١٫٣    )٠٫٢(  )١٫٢(  ب/

صافي  
الفائض/(العجز) فيما 

  ٣٣٫٥     -    )٠٫٢(      ٥٫٠   ٣١٫٧     ٦٫٧   ٢٫٠    ٤٫٧  )١٦٫٤(   يخص السنة
 

  دأ/ يشمل مجموع اإليرادات االشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية والمساهمات األخرى؛ وإيرادات المعامالت التبادلية وإيرادات الفوائ

شآت المكاسب/(الخسائر) المحقَّقة وغير المحقَّقة الناتجة عن صرف العمالت األجنبية، والمكاسب/(الخسائر) الناتجة عن بيع الممتلكات والمنب/ يشمل 

  والمعدات أو التخلص منها

  تحليل اإليرادات

مليون يورو في عام  ٥٨٧٫٥مليون يورو من  ٢٫٥تراجع مجموع إيرادات الوكالة بمبلغ  ٢الجدول يبيِّن   -٨
، وهو ما يرجع في المقام األول إلى انخفاض اإليرادات من ٢٠١٨مليون يورو في عام  ٥٨٥٫٠إلى  ٢٠١٧

الي. وقد مليون يورو، على التو ١٫٦مليون يورو و  ٧٫٠المساهمات الطوعية والمساهمات األخرى بما مقداره 
دار ــار بمقــُعّوِض هذان االنخفاضان جزئيا بزيادة في اإليرادات من المساهمات األخرى وفي إيرادات االستثم

  مليون يورو، على التوالي. ٢٫١ماليين يورو و  ٤٫٢
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  : تحليل مقارن لإليرادات٢الجدول 

  (المبالغ معبَّر عنها بماليين اليوروهات)   
  ⁒التغيُّر   التغيُّر  ٢٠١٧  ٢٠١٨  اإليرادات

        
رة   )٠٫٤(   )١٫٦(   ٣٦٣٫٧  ٣٦٢٫١  االشتراكات المقرَّ
  )٣٫٢(   )٧٫٠(   ٢١٧٫٢  ٢١٠٫٢  المساهمات الطوعية

  ٣٢٣٫١   ٤٫٢   ١٫٣  ٥٫٥  مساهمات أخرى
  )٧٫٧(   )٠٫٢(   ٢٫٦  ٢٫٤  اإليرادات من المعاَمالت التبادلية

  ٧٧٫٨   ٢٫١   ٢٫٧  ٤٫٨  إيرادات االستثمار
         

  )٠٫٤(   )٢٫٥(   ٥٨٧٫٥  ٥٨٥٫٠  مجموع اإليرادات

 
أدناه، ظلَّ معظم إيرادات الوكالة يُستمد من  ١الشكل وعلى غرار السنوات السابقة وكما هو مبيَّن في   -٩

رة ( مليون يورو). وتتألَّف  ١٩٧٫٠مليون يورو) ومن المساهمات الطوعية النقدية ( ٣٦٢٫١االشتراكات المقرَّ
المساهمات الطوعية من مساهمات مقدَّمة إلى صندوق التعاون التقني ومساهمات نقدية خارجة عن الميزانية مقدَّمة 

أعاله  ٢الجدول مج العادية وإلى برامج التعاون التقني. وتشمل المساهمات الطوعية التي تظهر في إلى البرا
مليون يورو، تتعلق في المقام األول بإتاحة استخدام المباني مجاناً في النمسا وموناكو،  ١٣٫٢مساهمات عينية قيمتها 

لمقدَّمة من حكومة النمسا بإتاحة استخدام مركز فيينا ماليين يورو هو قيمة المساهمة العينية ا ٨٫٣ويشمل ذلك مبلغ 
الدولي. وتتعلق الزيادة في قيمة المساهمات الطوعية العينية بجهازين من أجهزة معدات المختبرات وردا من جهتين 

 ماليين يورو. ٣٫١وتبلغ قيمتهما  ٢٠١٨متبرعتين خالل عام 

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١: تكوين اإليرادات في الفترة المنتهية في ١الشكل 

 

 
  

صندوق التعاون التقني، 

مليون يورو،  ٧٩٫٣

)١٣٫٦(٪ 

مليون  ٢٦٫٠إيرادات أخرى، 

 ٪)٤٫٤يورو، (

صندوق التعاون التقني 

الخارج عن الميزانية،

مليون يورو،  ١٧٫٦

)٣٫٠(٪ 

 المجموع
مليون يورو ٥٨٥٫٠

صندوق البرامج 

الخارجة عن الميزانية،

مليون يورو،  ١٠٠٫٠

)١٧٫١(٪ 
رة،   ٣٦٢٫١االشتراكات المقرَّ

 ٪)٦١٫٩مليون يورو، (
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رة بارتفاع سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي. وشهدت   -١٠ وقد تأثَّرت اإليرادات من االشتراكات المقرَّ
مليون  ١٩٧٫٠إلى  ٢٠١٧ماليين يورو في عام  ٢٠٧٫٠اإليرادات من المساهمات الطوعية انخفاضاً إجماليا من 

مليون يورو في اإليرادات من المساهمات  ١١٫٣، وهو ما يرجع في المقام األول إلى تراجع بمقدار ٢٠١٨يورو في 
الخارجة عن الميزانية المقدَّمة دعماً للتعاون التقني. وتراجعت اإليرادات من المساهمات الخارجة عن الميزانية 

ماليين يورو، وهو ما يُعزى في جانب كبير منه إلى تراجع المبالغ  ٦٫١بمبلغ المقدَّمة لبرنامج التعاون التقني 
المقدَّمة في إطار تقاسم التكاليف من جانب الحكومات. كما انخفضت اإليرادات المتعلقة بصندوق التعاون التقني، 

تي تتجاوز الحصص شهد تقديم مبلغ أكبر من المساهمات ال ٢٠١٧وهو ما يرجع في المقام األول إلى أنَّ عام 
  المستهدفة للدول األعضاء.

مليون يورو في المساهمات الخارجة عن الميزانية  ١٫٣وقد ُعّوِض هذا االنخفاض جزئيا بزيادة قدرها   -١١
المقدَّمة دعماً للبرنامج العادي، تأثرت أيضاً بارتفاع قيمة اليورو في مواجهة العمالت األخرى، وال سيما الدوالر 

، على النحو المعروض في ٢٠١٦و ٢٠١٥ي العامين األمريكي. وكان ارتفاع اإليرادات الخارجة عن الميزانية ف
  أدناه، متعلقاً بتمويل عدد من األنشطة المحدَّدة، مثل األنشطة المتصلة بمرض فيروس زيكا. ٢الشكل 

  : تطور المساهمات الطوعية النقدية٢الشكل 

 

 
 

وترجع الزيادة في بند المساهمات األخرى إلى أنَّ تكاليف المشاركة الوطنية تكون أعلى في السنة األولى   -١٢
  من فترة السنتين.

الفائدة على  مليون يورو، وهو ما يرجع إلى ارتفاع سعر ٢٫١وشهدت إيرادات االستثمار زيادة قدرها   -١٣
مة بالدوالر األمريكي.   األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات المقوَّ

ت
ها

رو
يو

 ال
ين

الي
بم

 

١٤٠٫٠

١٢٠٫٠

١٠٠٫٠

٨٠٫٠ 

٦٠٫٠ 

٤٠٫٠ 

٢٠٫٠ 

٠٫٠ 

٦٢٫٢

صندوق التعاون التقنيالتعاون التقني الخارج عن الميزانيةصندوق 

عن الميزانية ةالخارجالبرامج صندوق 

٦٥٫٧ ٧٩٫٠ ٨٤٫٦ ٧٩٫٣

١٧٫٦٢٣٫٧٢٠٫٧١١٫٥ 
١٧٫٠

٢٠١٤                      ٢٠١٥                      ٢٠١٦                      ٢٠١٧                      ٢٠١٨ 

١٠٠٫٠٩٨٫٨١٣٠٫٦١٢٧٫٩٨٦٫٥ 
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  تحليل النفقات

) مقارنة ٪٤٫٤مليون يورو ( ٢٣٫٧مليون يورو، بزيادة قدرها  ٥٦١٫٥، بلغ مجموع النفقات ٢٠١٨في عام   -١٤
إيبساس زيادة إجمالية تركَّزت في المقام األول في بالسنة السابقة. وشهدت النفقات المحسوبة على أساس معايير 

ً من مجموعة صندوق  ١٤٫٢صندوق التعاون التقني ( مليون يورو) نتيجة لزيادة التنفيذ. وزادت النفقات أيضا
مليون يورو)، في حين  ٢٫٤مليون يورو) وصندوق البرامج الخارجة عن الميزانية ( ٨٫٢الميزانية العادية (
  مليون يورو). ٢٫٢من صندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية (تراجعت النفقات 

  بحسب طابعها: ٢٠١٨أدناه توزيع نفقات عام  ٣الشكل ويرد في 

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١: تحليل النفقات في الفترة المنتهية في ٣الشكل 

 
 

 
 

أدناه أنَّه في حين أنَّ مستوى النفقات ظلَّ مستقراً على وجه العموم، فإنَّ أعلى زيادة في النفقات  ٣الجدول ويبيِّن 
اإلجمالية كانت ناتجة عن فئات التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية، واالهتالك واالستهالك، والخدمات 

  التعاقدية وغيرها من الخدمات.

  

  

  

  

 مليون  ٤٣٫١التدريب، 
 )٪٧٫٧يورو (

مليون  ٣٣٫٧االهتالك واالستهالك، 
 )٪٦٫٠يورو (

الخدمات المشتركة في مركز فيينا 
 )٪٣٫٥مليون يورو ( ١٩٫٦الدولي، 

 الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات،
 )٪٥٫١مليون يورو ( ٢٨٫٧

 نفقات تشغيلية أخرى، 
التحويالت إلى النظراء اإلنمائيين،  )٪٤٫٩مليون يورو ( ٢٧٫٣

 )٪١٠٫١مليون يورو ( ٥٦٫٥

مليون  ٤٦٫٦نفقات السفر، 
 )٪٨٫٣يورو (

 االستشاريون، الخبراء،
 )٪٢٫٩مليون يورو ( ١٦٫٢

الرواتب والمزايا المستحقة 
 للموظفين،

مليون يورو  ٢٨٩٫٨
)٥١٫٦٪( 

 المجموع
 مليون يورو ٥٦١٫٥
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  للنفقات: تحليل مقارن ٣الجدول 

     (المبالغ معبَّر عنها بماليين اليوروهات) 

  ٪التغيُّر   التغيُّر  ٢٠١٧  ٢٠١٨  النفقات

          

  ١٫٠  ٢٫٩  ٢٨٦٫٩  ٢٨٩٫٨  الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين
  ٠٫٦  ٠٫١  ١٦٫١  ١٦٫٢  االستشاريون، الخبراء 
  ٢٫٥  ١٫١  ٤٥٫٥  ٤٦٫٦  السفر 
  ١٧٫٢  ٨٫٣  ٤٨٫٢  ٥٦٫٥  التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية 
  ٥٫٢  ١٫٠  ١٨٫٦  ١٩٫٦  الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي 
  ٤٫٤  ١٫٨  ٤١٫٣  ٤٣٫١  التدريب 
  ١٠٫٩  ٣٫٣  ٣٠٫٤  ٣٣٫٧  االهتِالك واالستهالك 
  ٢٠٫٠  ٤٫٨  ٢٣٫٩  ٢٨٫٧  الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات 
    ١٫٥  ٠٫٤  ٢٦٫٩  ٢٧٫٣  نفقات تشغيلية أخرى 

  ٤٫٤  ٢٣٫٧  ٥٣٧٫٨  ٥٦١٫٥  مجموع النفقات

وتشمل الرواتب واستحقاقات الموظفين التكاليف المتراكمة الستحقاقات ما بعد الخدمة واستحقاقات الموظفين   -١٥
على أساس سنوي. وقد ظلَّت النفقات  الطويلة األجل، وهو ما يبيِّن بطريقة أفضل التكلفة الحقيقية لتوظيف العاملين

  .٪١بزيادة إجمالية طفيفة قدرها بنسبة  ٢٠١٧و ٢٠١٨ذات الصلة مستقرة نسبيا في جميع الصناديق بين عامي 

مليون يورو  ١٫٨) و ٪٢٫٥مليون يورو ( ١٫١وشهدت تكاليف السفر والتدريب زيادة إجمالية قدرها   -١٦
  .٢٠١٨إلى طبيعة األنشطة البرنامجية المضطلع بها في عام خالل عام  ع)، على التوالي، وهو ما يرج٪٤٫٤(

) في التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية في ٪١٧٫٢ماليين يورو ( ٨٫٣وترجع الزيادة البالغة   -١٧ 
  المقام األول إلى زيادة األنشطة البرنامجية المنفَّذة في إطار برنامج التعاون التقني.

) في نفقات االهتالك واالستهالك إلى استهالك األصول ٪١٠٫٩مليون يورو ( ٣٫٣ع الزيادة البالغة وترج  -١٨
رة داخليا. وتتعلق هذه الزيادة على وجه التحديد باالنتهاء من مشاريع البرامجيات ودخولها  غير الملموسة المطوَّ

 ٢٠١٧مرحلة التشغيل تحت مظلة تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات في إدارة الضمانات، وذلك في أواخر عام 
  .٢٠١٨وبداية عام 

)، وتتعلق هذه الزيادة ٪٢٠مليون يورو ( ٤٫٨وزادت نفقات الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات بمبلغ   -١٩
ولوجيا المعلومات في إطار المشاريع المنفَّذة في هذا المجال، وبخدمات تعاقدية أساساً بخدمات تعاقدية في مجال تكن

  علمية وتقنية.

  .٢٠١٨و  ٢٠١٧وظلَّ سائر فئات النفقات مستقراً بين عامي   -٢٠

  صافي الفائض/(العجز) للسنة

ً بزيادة اإليرادات على  ٣٣٫٥تحقيق فائض صاٍف إجمالي قدره  ٢٠١٨شهد عام   -٢١ مليون يورو، مدفوعا
ماليين يورو، تتعلق في المقام األول بمكاسب غير  ١٠٫٠مليون يورو ومكاسب صافية قدرها  ٢٣٫٥النفقات بمبلغ 

أكبر من نظيره  ٢٠١٨ق في عام محقَّقة ناتجة عن صرف العمالت األجنبية. وبذلك يكون صافي الفائض المتحقِّ 
مليون يورو، وهو ما يُعزى في المقام األول إلى أنَّ صافي الفائض المتحقِّق  ٢٤٫٠بمبلغ  ٢٠١٧المتحقِّق في عام 
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مليون يورو ناتجة  ٤٠٫٢كان متأثراً بخسائر صافية ناجمة أساساً عن خسائر غير محقَّقة مقدارها  ٢٠١٧في عام 
أدناه، فقد تحقَّقت مكاسب صافية ناتجة عن صرف العمالت  ٤الشكل ية. وكما يبيِّن عن صرف العمالت األجنب

، بسبب ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي ٢٠١٨ثمَّ مجدَّداً في عام  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األجنبية في األعوام 
  مقابل اليورو.

  : تطور صافي المكاسب/(الخسائر)٤الشكل 

 
 

  أداء الميزانية

ال تزال الميزانية العادية للوكالة تُعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وهي معروضة في البيانات المالية باعتبارها   -٢٢
البيان الخامس المعنون "بيان المقارنة بين المبالغ المخصصة في الميزانية والمبالغ الفعلية". ومن أجل تيسير 

ب على البيانات ٣٩في إطار معايير إيبساس، أُدرج في المالحظة  المقارنة بين الميزانية والبيانات المالية المعدَّة
  المالية توفيٌق بين الميزانية وبيان التدفقات النقدية.

مليون يورو  ٣٦٥٫٣بمبلغ  ٢٠١٨وقد أُقرَّ الجزء التشغيلي األصلي من اعتمادات الميزانية العادية لعام   -٢٣
يورو واحد للدوالر الواحد. وأُعيد حساب الميزانية  ) بسعر صرف قدره٢٠١٧مليون يورو في عام  ٣٦٠٫٩(

مليون يورو، بمتوسط سعر  ٣٥٧٫٩ليصبح  ٢٠١٨النهائية للجزء التشغيلي من اعتمادات الميزانية العادية لعام 
يورو للدوالر الواحد. ولم تحدث تغييرات بين الجزء الرأسمالي  ٠٫٨٤٧الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو 

أ على ٣٩. وكما هو مبيَّن في المالحظة ٢٠١٨من اعتمادات الميزانية العادية والميزانية النهائية لعام  األصلي
  البيانات المالية، لم تكن هناك مناقالت العتمادات الميزانية العادية بين البرامج الرئيسية.

مليون  ٣٥٤٫٦ساس النقدي المعدَّل، وبلغ مجموع نفقات الميزانية العادية التشغيلية، المحسوبة بناًء على األ  -٢٤
ماليين يورو من التكاليف القابلة لالسترداد نظير األعمال المنفَّذة لحساب آخرين.  ٣٫١يورو، بما في ذلك مبلغ قدره 

  .٢٠١٧مليون يورو في عام  ٣٥٥٫٨وكان مجموع هذه النفقات 

 صافي المكاسب/(الخسائر)
 سعر صرف الدوالر/اليورو

ن ٢٠١٨
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بحسب البرامج الرئيسية على أساس  ٢٠١٨ و ٢٠١٧تحليل مقارن للنفقات اإلجمالية لعامي  ٥الشكل ويَِرد في 
  الميزانية.

  : تحليل مقارن لنفقات الجزء التشغيلي من الميزانية العادية بحسب البرامج الرئيسية٥الشكل 

 
  

، وهو ٪٩٩نسبة تبلغ  ٢٠١٨الميزانية العادية في عام حقَّق معدل االستخدام اإلجمالي للجزء التشغيلي من   -٢٥
استخدام الميزانية بحسب البرامج  ٤الجدول ما يسلِّط الضوء على المستوى العالي الستخدام الموارد المتاحة. ويبين 

  الرئيسية.

  ٢٠١٨: معدالت استخدام الجزء التشغيلي من الميزانية العادية لعام ٤الجدول 

  دل استخدام الجزء التشغيليمع  البرنامج الرئيسي
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٪٩٩٫٨  ٪٩٥٫٥  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١البرنامج الرئيسي 
  ٪٩٩٫٩  ٪٩٩٫٩  التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية -٢البرنامج الرئيسي 
  ٪٩٩٫٢  ٪٩٨٫٥  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
  ٪١٠٠٫٠  ٪١٠٠٫٠  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 
  ٪٩٩٫٩  ٪٩٨٫٨  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 
  ٪٩٩٫٩  ٪٩٨٫٨  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 
  ٪٩٩٫٩  ٪٩٩٫٠  المجموع للوكالة

الرأسمالي من الميزانية العادية، بلغت النفقات المحسوبة بناءً على األساس النقدي المعدل وفيما يخصُّ الجزء   -٢٦
  .٢٠١٨ماليين يورو في عام  ٨٫١ماليين يورو من مجموع النفقات البالغ  ٤٫٧

٢٠١٨
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٢٤٫٧  ٢٤٫٤ 

٧٨٫٦  ٧٧٫٠ 

١٣٨٫٦ ١٣٧٫٠ 

٣٤٫٢  ٣٤٫٣  
٣٧٫٢  ٣٨٫٧  ٣٩٫٨  ٣٩٫٥  

١٦٠٫٠  

١٤٠٫٠  

١٢٠٫٠  

١٠٠٫٠  

٨٠٫٠  

٦٠٫٠  
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  الوضع المالي

  تحليل األموال النقدية واالستثمارات والسيولة

مليون يورو  ١٩٫٤والمكافِئات النقدية واالستثمارات بمبلغ زيادة أرصدة األموال النقدية  ٢٠١٨شهد عام   -٢٧
. ولوحظت أكبر زيادة في صندوق ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون يورو في  ٧٢١٫٧) لتصل إلى ٪٢٫٨(

وعلى ضوء ارتفاع  البرامج الخارجة عن الميزانية، وهو ما يرجع أساساً إلى الفائض الصافي المتحقِّق عن العام.
يحتفظ به صندوق مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الرصيد الذي  دوالر األمريكي مقابل اليورو، أسهمقيمة ال

اإلثراء وصندوق التعاون التقني بالدوالر األمريكي في الزيادة اإلجمالية التي شهدتها القيمة المحسوبة باليورو 
ماليين يورو  ٥٫٤) و ٪٣٫٢ماليين يورو ( ٣٫٨لألموال النقدية واالستثمارات في هذين الصندوقين، والتي بلغت 

  )، على التوالي.٪٤٫٨(

مليون يورو، كانت هناك نسبة  ٧٢٠٫٧ومن مجموع األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات البالغ   -٢٨
ف موجودة في صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية وصندوق مصرف الوكالة لليورانيوم الضعي ٪٦٩قدرها 

  اإلثراء وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية، ومن ثمَّ فهي أموال مخصَّصة ألنشطة محدَّدة.

من مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات  ٪٦٨٫٢، كانت نسبة ٢٠١٨وفي نهاية عام   -٢٩
مة باليورو في حين كانت نسبة  مة  ٪٣١٫٦مقوَّ بالدوالر األمريكي. وظلَّت أسعار الفائدة من هذا المجموع مقوَّ

مة باليورو قريبة من الصفر في عام  ؛ في حين واصلت أسعار الفائدة ٢٠١٨المكتسبة من االستثمارات المقوَّ
مة بالدوالر األمريكي ارتفاعها خالل السنة. وبناًء على مزيج العمالت في حافظة  المكتسبة من االستثمارات المقوَّ

إجمالي العائد المتحقِّق على ما تملكه الوكالة  ٢٠١٨دية واالستثمارات لدى الوكالة، فقد ازداد خالل عام المكافئِات نق
  مليون يورو. ٢٫١من مكافِئات نقدية واستثمارات بمبلغ 

لت الوكالة حيازاتها ٦الشكل وكما يتَّضح من   -٣٠ من استثمارات إلى أموال نقدية ومكافئات نقدية  أدناه، فقد حوَّ
مة باليورو  على مدى السنوات الماضية. ومردُّ هذا التحويل هو استمرار انعدام القدرة على تنفيذ استثمارات مقوَّ

الوقوف على فرص لالستثمار باليورو مع تجنُّب  ٢٠١٨بأسعار فائدة إيجابية. ومع ذلك، فقد أمكن خالل عام 
ل في الحافظة صوب االستثمارات.أسعار الف   ائدة السلبية، ومن ثمَّ التحوُّ
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  : تطور األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات٦الشكل 

 
 

  الحسابات المستحقة التحصيل

ماليين يورو، ليصل إلى  ٨٫٥عموماً، ازداد إجمالي المستحقات الصافية من المعامالت غير التبادلية بمبلغ   -٣١
. والمكونات الرئيسية لهذا الرصيد هي المستحقات من ٢٠١٨األول/ديسمبر كانون  ٣١مليون يورو في  ٥٠٫٩

رة ( مليون يورو)،  ١٤٫٣مليون يورو)، والمساهمات الطوعية المستحقة التحصيل ( ٣٥٫٤االشتراكات المقرَّ
  مليون يورو). ١٫٣والمستحقات األخرى (

رة المستحقة ناتجة باألساس عن الزيادة ا ٢٠١٨والزيادة المسجلة في عام   -٣٢ لتي شهدتها االشتراكات المقرَّ
رة ثابتاً عند ٢٠١٨أدناه. وخالل عام  ٧التحصيل، كما هو مبيَّن في الشكل  ، ظلَّ معدل تحصيل االشتراكات المقرَّ

، وجاءت أكبر زيادة في االشتراكات غير المسدَّدة فيما يخصُّ االشتراكات التي تعود إلى أكثر من سنة. ٪٩٣نسبة 
مليون يورو، بما  ٤٤٫٨واألعوام السابقة  ٢٠١٨مجموع االشتراكات غير المسدَّدة في الميزانية العادية لعام ويبلغ 
رة في الميزانية العادية لعام  ٪١٢يمثِّل  ض ذلك الوكالة لمخاطر متعلقة ٢٠١٨من مجموع األنصبة المقرَّ ، وقد يعّرِ

عدها. وتُذكَّر الدول األعضاء بأنَّ سداد ما عليها من االشتراكات بالسيولة ما لم تُسدَّد هذه المبالغ المستحقة في مو
رة بالكامل وفي موعدها أمٌر مهم حتى تتمكَّن الوكالة من االضطالع بعملياتها.   المقرَّ
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رة المستحقة التحصيل غير المسدَّدة ومعدَّل التحصيل٧الشكل    : االشتراكات المقرَّ

 
  

ماليين  ٨٫٩من  ٪٦٠وارتفع المبلغ الصافي للمساهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية غير المسدَّدة بنسبة   -٣٣
فيما يتعلق بعدد من  ٢٠١٨مليون يورو، وهو ما يرجع إلى تراجع التحصيالت المحقَّقة في عام  ١٤٫٣يورو إلى 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنَّ جزءاً كبيراً من  المساهمات الطوعية المتصلة بالتعهُّدات المعقودة للعام الحالي.
  .٢٠١٨مليون يورو، يتعلق بتعهُّدات ال تُستحق في عام  ٢٫٧بلغ المساهمات الطوعية غير المسدَّدة، ي

  األصول الطويلة األجل

  الممتلكات والمنشآت والمعدات

ن  ٨الشكل كما يتَّضح من   -٣٤ أدناه، ال تزال المباني والتحسينات المدخلة على المباني المستأجرة تمثِّل أكبر مكّوِ
  في القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمنشآت والمعدات.
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التي تعود إلى سنة أو أقلاالشتراكات المقررة 
االشتراكات المقررة التي تعود إلى أكثر من سنة

رة ( )٪معدّل تحصيل االشتراكات المقرَّ
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  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١: تكوين الممتلكات والمنشآت والمعدات في ٨ الشكل

 

). ٪٢٫٨مليون يورو ( ٧٫٦وقد ارتفع مجموع القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ   -٣٥
  ومن بين العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة ما يلي:

  آت والمعدات في عام افات إلى الممتلكات والمنش مليون  ٢٨٫٨ما قيمته  ٢٠١٨بلغ مجموع اإلض
يورو، ويتعلق نحو نصف هذه اإلضافات بأصوٍل قيد التشييد مرتبطة بمشروع تجديد مختبرات التطبيقات 

تركيب أو تنتظر الالتي مختبرات التفتيش ومعدات الماليين يورو)، وبمعدات  ٨٫١( (ReNuAL)النووية 
  ماليين يورو). ٦٫٤التجميع (

  عت على جميع فئات نة فقد توزَّ آت والمعدات خالل الس افات إلى الممتلكات والمنش ا بقية اإلض أمَّ
االت وتكنولوجيا المعلومات ( نين هما معدات االتص ول األخرى، وكان أكبر مكّوِ ماليين يورو)  ٣٫٨األص

  ماليين يورو). ٣٫٨ومعدات المختبرات (

  مليون يورو. ٢١٫١وهذه اإلضافات تقابلها نفقات اهتالك قدرها  

ً في ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وفي   -٣٦ نا ، كان رصيد الممتلكات والمنشآت والمعدات قيد التشييد مكوَّ
  ).ReNuALمليون يورو يتعلق بمشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية ( ٢٦٫١المقام األول من مبلغ 

  ر الملموسةاألصول غي

كانون األول/ديسمبر  ٣١، فإنَّ صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة في ٥الجدول وكما هو مبيَّن في   -٣٧
  مليون يورو. ٦٥٫٦كان يبلغ  ٢٠١٨

  

 معدات التفتيش،
)٪٦٫٧مليون يورو ( ١٩٫١

معدات االتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات،

 )٪٣٫٠مليون يورو ( ٨٫٦

 المختبرات،معدات 
 )٪٦٫٦مليون يورو ( ١٨٫٧

 األصول قيد التشييد،
 )٪١١٫٩مليون يورو ( ٣٤٫١

سائر المعدات واألثاث والتجهيزات 
 )٪٠٫٨مليون يورو ( ٢٫٣والَمركبات،

المباني والتحسينات المدخلة 
 على المباني المستأجرة،

مليون يورو  ٢٠٢٫٦
)٧١٫٠٪( 

 المجموع
مليون يورو ٢٨٥٫٤
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  : تحليل مقارن لألصول غير الملموسة٥الجدول 
 

  (المبالغ معبَّر عنها بماليين اليوروهات)  

  ٪  التغيُّر  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

         األصول غير الملموسة
  ٠٫٢   ١٫٢   ٥٫٣  ٦٫٥  البرامجيات الحاسوبية المشتراة 
رة داخليا    ٠٫٢   ٨٫٠   ٤٧٫٢  ٥٥٫٢  البرامجيات الحاسوبية المطوَّ
  )٠٫٧(  )١٠٫٨(  ١٤٫٧  ٣٫٩  األصول غير الملموسة قيد التطوير 

  )٠٫٣(  )١٫٦(  ٦٧٫٢  ٦٥٫٦  مجموع األصول غير الملموسة
 

هو االستهالك  ٢٠١٨السبب الرئيسي وراء تراجع القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة خالل عام وكان   -٣٨
في المشاريع المضطلع بها تحت مظلة تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات والتي كانت ال تزال قيد التطوير في 

. وخالل ٢٠١٨وأوائل عام  ٢٠١٧ر عام الفترات المشمولة بالتقارير السابقة ولكنها دخلت حيِّز التشغيل في أواخ
ماليين يورو، منها مبلغ  ٩٫٢، أضيفت إلى قيمة البرامجيات المطورة داخليِّا تكاليف إجمالية مقدارها ٢٠١٨عام 
ماليين دوالر يتعلق بمشاريع أخرى  ٥٫٩ماليين دوالر يتعلق بتحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات ومبلغ  ٣٫٣

  يا.لبرامجيات مطورة داخل

أدناه، استمرت نسبة األصول غير  ٩الشكل وفيما يتصل بالمشاريع المذكورة أعاله، وكما هو مبيَّن في   -٣٩
رة داخليا في االرتفاع في عام  ، وهو ما يتماشى مع االتجاه العام الذي لوحظ في السنوات ٢٠١٨الملموسة المطوَّ

نتيجة لدخول المشاريع  ٢٠١٨يد التطوير تراجعاً في عام السابقة. ومع ذلك، فقد شهدت األصول غير الملموسة ق
  .٢٠١٨المضطلع بها تحت مظلة تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات حيِّز التشغيل في النصف األول من عام 

  : تطور تكوين األصول غير الملموسة٩الشكل 
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 ً رة داخليا  البرامجيات الحاسوبية المطوَّ
األصول غير الملموسة قيد التطوير

البرامجيات الحاسوبية المشتراة
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لة   اإليرادات المؤجَّ

، يتعلق أكبر جزء من اإليرادات المؤجلة بالحق ٢٠١٥منذ االعتراف بمباني مركز فيينا الدولي في عام   -٤٠
المتبرع به في استخدام هذه المباني، والذي يقع على الوكالة بموجبه التزام باالحتفاظ بمقرها الرئيسي في فيينا 

أو إرجاعه إلى الحكومة النمساوية. ويجري الوفاء بهذا االلتزام عبر  ٢٠٧٨الدولي حتى عام وشغل مركز فيينا 
ل اإليرادات المؤجلة سنويَّا في بيان  االستمرار في شغل مركز فيينا الدولي خالل الفترة المتبقية من االتفاق، وتُسجَّ

  األداء المالي.

نين رئيسيين آ  -٤١ نين هو المساهمات الواردة مقدَّماً، وتشمل اإليرادات المؤجلة مكّوِ خرين. وأكبر هذين المكّوِ
رة عن عام  دت في عام  ٢٠١٩والتي تتعلق باشتراكات مقرَّ مليون يورو)، ومساهمات مقدَّمة  ٦١٫٨( ٢٠١٨ُسّدِ

رة لعام  دت في عام  ٢٠١٩لصندوق التعاون التقني وفي إطار تكاليف المشاركة الوطنية مقرَّ  ١١٫٩( ٢٠١٨ُسّدِ
مليون يورو، على التوالي) ومساهمات طوعية وردت قبل إتمام قبولها رسميا من جانب الوكالة  ٠٫٢مليون يورو و

ً بمبلغ قدره  ١٦٫٩( مليون يورو يتعلق في المقام  ١٫١مليون يورو). وارتفع مجموع المساهمات الواردة مقدَّما
رة ومساهمات في إطار تكاليف المشا ا المكون اآلخر فهو  ركة الوطنية واردة مقدَّماً.األول باشتراكات مقرَّ أمَّ

، وهو ما يمثِّل تراجعاً مقارنة ٢٠١٨مليون يورو في عام  ٤٣٫١المساهمات الواردة الخاضعة لشروط، والتي بلغت 
ل هذه المساهمات على أنَّها إيرادات حال الوفاء بالشروط ذات الصلة المنصوص ٢٠١٧في عام  ٤٥٫٨بمبلغ  . وتُسجَّ

   عليها في االتفاقات.

بحسب  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤أدناه مقارنة بين أرصدة نهاية السنة لألعوام في الفترة من  ١٠الشكل ويعرض   -٤٢
لة.   فئة اإليرادات المؤجَّ

لة١٠الشكل    : تطور تكوين اإليرادات المؤجَّ

 
 

  

  

٠٫٣  

٤٥٫٨  

٠٫٦  ٠٫٢  

 إيرادات أخرى

لة والمرهونة   بشروطالمساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ

 استخدام مبنى مركز فيينا الدولي

 ً  المساهمات الواردة مقدَّما
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  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

تتألّف االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين من التزامات جارية وغير جارية. وكما هو مبيَّن في   -٤٣
بعد انتهاء الخدمة تمثِّل أدناه، فعلى مدى السنوات الماضية كانت االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي  ١١الشكل 

ن األكبر في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين، وتليها استحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتهاء  المكّوِ
  الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة.

  تبعث على القلق.ويُعدُّ عدم توافر التمويل لاللتزامات على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة قضية مستمرة   -٤٤

) خالل عام ٪٤٫٢مليون يورو ( ١٢٫٥وقد ارتفعت االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين بمبلغ   -٤٥
. وترجع هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة في االلتزامات المترتبة على التأمين الصحي بعد انتهاء ٢٠١٨

والمنهجيات االكتوارية المطبَّقة لتحديد التكاليف الطبية في المستقبل  ٢٠١٨الخدمة نتيجة لتكلفة الخدمة الجارية لعام 
ج الفئات العمرية.   وفقاً لتصنيف أقساط التأمين ذات الصلة بحسب تدرُّ

  تطور تكوين االلتزامات الرئيسية المترتِّبة على استحقاقات الموظفين :١١الشكل 

 

 
  صافي األصول/الِملكية

حه الخ  -٤٦ ي ــي فــط البرتقالـــيمثِّل صافي األصول الفارق بين أصول المنظمة والتزاماتها، وهو ما يوّضِ
أدناه. ورغم الزيادة المطردة في التزامات الوكالة على مر السنوات، فقد ارتفع صافي األصول ألنَّ  ١٢الشكل 

مليون  ٢٧٫٤، شهدت الوكالة تراجعاً عاما في صافي األصول بمبلغ ٢٠١٧األصول نمت بمعدَّل أسرع. وفي عام 
ألجنبية، بيد أنَّ صافي األصول ارتفع يورو، نتيجة للخسائر االكتوارية والخسائر الناتجة عن صرف العمالت ا

 مليون يورو. ٥٥٠٫١مليون يورو من  ٥٨٠٫٦إلى  ٢٠١٨مجدَّداً في عام 
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  : تطور صافي األصول١٢الشكل 

 
 

أدناه، كان لألحداث  ١٣الشكل من منظور تكوين صافي األصول بحسب الصناديق، كما هو مبيَّن في   -٤٧
  المذكورة أعاله األثر التالي:

  مليون يورو  ٢٫٩ارتفع صافي أصول صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل بمبلغ
ماليين يورو، وهو ما يرجع  ٤٫٦ولكنه ال يزال في وضع سلبي بقيمة سلبية قدرها ، ٢٠١٨في عام 

أساساً إلى االرتفاع الذي شهدته االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين، وال سيما المتعلقة 
  بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

  نسبيا، حيث شهد زيادة طفيفة قدرها وظلَّ صافي أصول صندوق التعاون التقني عند مستوى مستقر
مليون يورو، ترجع في المقام األول إلى مكاسب ناتجة من صرف العمالت األجنبية في األموال  ١٫٨

مة بالدوالر األمريكي التي يحوزها صندوق التعاون التقني.   المقوَّ

 ماليين يورو  ٦٫٥األنشطة الخارجة عن الميزانية بمبلغ -وزاد صافي أصول أنشطة التعاون التقني
  ، نتيجة للفائض الصافي المتحقِّق خالل العام.٢٠١٨مليون يورو في عام  ٤٩٫٥ليصل إلى 

  مليون يورو ليصل إلى  ١٨٫٦وزاد صافي أصول صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية بمبلغ
  مليون يورو، نتيجة للفائض الصافي المتحقِّق خالل العام. ٢٩٩٫٠

 ١٠٠٫٨ماليين يورو ليصل إلى  ٥٫٠اليورانيوم الضعيف اإلثراء بمبلغ  وزاد صافي أصول مصرف 
مليون يورو، وترجع هذه الزيادة إلى صافي المكاسب المتأتية من إعادة تقييم صرف العمالت 

 .األجنبية
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  : تطور تكوين صافي األصول بحسب الصناديق١٣الشكل 

 
  إدارة المخاطر

م البيانات المالية الُمعَّدة بموجب معايير إيبساس تفاصيل عن الكيفية التي تدير بها الوكالة المخاطر المالية   -٤٨ تقّدِ
التي تتعرض لها، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) 

سيولة. ومن وجهة نظر عامة، تُدار استثمارات الوكالة على نحو يعطي األولوية للحفاظ على رأس ومخاطر ال
المال كهدف أساسي، مع كفالة قدر كاٍف من السيولة للوفاء باالحتياجات التشغيلية النقدية، ويلي ذلك كسب العائدات 

  بمعدَّل تنافسي على حافظتها المالية في حدود تلك القيود.

  موجز

تبيِّن البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير أنَّ الوكالة تتمتَّع بمركز قوي من حيث سالمة الوضع المالي   -٤٩
العام. وتُظهر البيانات المالية معدالً مرتفعاً الستخدام الميزانية العادية، وزيادة في تقديم األنشطة والبرامج في مجال 

لى األصول الطويلة األجل المملوكة للوكالة فيما يتعلق بمشاريع من قبيل التعاون التقني، واستمرار التركيز ع
) ومشروع تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات، وكلُّ ReNuALمشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية (

ع الوكالة بمركز ذلك في إطار التزام الوكالة بالمسؤولية المالية وبما يتماشى مع األولويات المحدَّدة. وفي حين تتمتَّ 
ل مركزاً سلبيا من حيث قيمة صافي  قوي من حيث سالمة الوضع المالي العام، فإنَّ صندوق الميزانية العادية يسّجِ
له صندوق الميزانية العادية من حيث صافي األصول يرجع إلى الخصوم  األصول. وهذا المركز السلبي الذي يسّجِ

لة المترتبة على استحقاقات الموظفين، وهو ما يُبرز الحاجة إلى توجيه مزيد من الناتجة عن االلتزامات غير المموَّ 
 التركيز لتوفير التمويل لهذه االلتزامات.

 
 

  يوكيا أمانو  (توقيع)                         
 المدير العام                                 
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  بيان مسؤوليات المدير العام وتأكيد توافق البيانات المالية
  المالية للوكالة الدولية للطاقة الذريةمع الالئحة 

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

  مسؤوليات المدير العام

تخدمة  بية المس بية الالزمة وفقاً للمعايير المحاس جالت المحاس ي الالئحة المالية بأن يحتفظ المدير العام بالس تقض
ي بأن يُقِدّم المدير العام عموماً على كامل نطاق منظومة األمم المتحدة وبأن يُِعدَّ بيانا نوية. كما تقض ت مالية س

  المعلومات المالية األخرى التي قد يطلبها المجلس أو التي قد يراها المدير العام ضرورية أو مفيدة.

 ).وعمال بالالئحة المالية، تُعد الوكالة بياناتها المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس

ع قواعد وإجراءات  ؤولية وض س الالزمة إلعداد البيانات المالية، تقع على عاتق المدير العام مس اء األس وإلرس
ول التي تملكها  اد في اإلنفاق، والحفظ الفعال لألص ة االقتص لة تكفل فعالية اإلدارة المالية، وممارس مالية مفّص

ا بأن يتعهد رقاب ا فعاال للمعامالت المالية لكفالة ما الوكالة. والمدير العام ُمطالب أيض ة مالية داخلية تُجري فحص
ة  ابق ا؛ ومط رف فيه ا والتص ة وحفظه ال ة األخرى للوك الي ام في تلقي جميع األموال والموارد الم يلي: االنتظ
تخدام أموال برنامج  أن اس روفات مع االعتمادات التي وافق عليها المؤتمر العام ومع مقررات المجلس بش المص

ادي ال تخدام االقتص تعاون التقني أو أي تفويض آخر ينظم عمليات إنفاق الموارد الخارجة عن الميزانية؛ واالس
  لموارد الوكالة.

  تأكيد توافق البيانات المالية مع الالئحة المالية

د بهذا أنَّ البيانات المالية المرفقة التالية، التي تشتمل على البيانات المرقّمة من البيان  -األول إلى البيان السابعنؤّكِ
رة من الالئحة المالية، مع  حيح وفقاً للمادة الحادية عش ب، والمالحظات الداعمة لها، قد أُِعّدت على الوجه الص

  المراعاة الواجبة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

  

  تريستان باوزفاين  (توقيع)  وــيوكيا أمان  (توقيع)
  ةــة الميزانية والماليمدير شعب  المدير العام  

  

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٨
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  الجزء األول
 

  رأي مراجع الحسابات
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  رسالة من مراجع الحسابات الخارجي
  إلى رئيس مجلس المحافظين

  

  رئيس مجلس المحافظين
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

A-1400 VIENNA  
Austria  

  
  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨جاكارتا، 

  ،السيدة المحترمة

رف بأن أحيَل  يا البيانات المالية للوكالة أتش ابات التابع لجمهورية إندونيس إليكم بالنيابة عن مجلس مراجعة الحس
نة المنتهية في  مبر  ٣١الدولية للطاقة الذرية عن الس ها علينا المدير العام ٢٠١٨كانون األول/ديس ، التي عرض

 هذه البيانات وأبدينا رأينا بشأنها.من الالئحة المالية. وقد راجعنا  ٣-١١عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة 

ف بأن نُقّدم، عمالً بالقاعدة  رَّ نة  ٨-١٢كما نتش أن البيانات المالية للوكالة عن الس من الالئحة المالية، تقريرنا بش
  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  وتفّضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات تقديرنا.

  

  (التوقيع)

  البروفسور الدكتور مورماهادي سورجا دجانيغارا، محاسب محلّف، محاسب عام معتمد

  رئيس مجلس مراجعة الحسابات
  التابع لجمهوريّة إندونيسيا
  مراجع الحسابات الخارجي
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 رأي مراجع الحسابات

 شهادة من مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية
 للفترة المالية المنتهيةللوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

  

  إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  تقرير عن البيانات المالية

ع المالي في  تمل على بيان الوض لقد راجعنا البيانات المالية الُمرفقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تش
مبر  ٣١ ، وبيان األداء المالي، وبيان التغيرات التي طرأت على الملكية، وبيان التدفقات ٢٠١٨كانون األول/ديس

ب البرنامج  النقدية، وبيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، وبيانات اإلبالغ عن القطاعات بحس
  على البيانات المالية. ، والمالحظات٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الرئيسي/الصندوق للسنة المنتهية في 

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

بية الدولية للقطاع العام  ها بنزاهة وفقاً للمعايير المحاس ؤولية إعداد هذه البيانات المالية وعرض تتحمل اإلدارة مس
لة بإع وابط الداخلية ذات الص د الض ميم وتنفيذ وتعهُّ ؤولية تص مل هذه المس اس). وتش داد البيانات (معايير إيبس

المالية وعرضها بصورة نزيهة بحيث تكون خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء بسبب الغش أو الخطأ؛ واختيار 
  وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة؛ ووضع تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة.

  مسؤولية مراجع الحسابات

أن هذه  ؤوليتنا في إبداء رأي بش البيانات المالية اعتماداً على مراجعتنا لها. وقد أجرينا مراجعتنا وفقاً تتمثل مس
ي هذه المعايير منا االمتثال للمتطلبات األخالقية، وتخطيط المراجعة  ابات. وتقتض للمعايير الدولية لمراجعة الحس

  طاء الجوهرية.وإجراءها بهدف الوصول إلى قدر معقول من االطمئنان إلى ُخلو البيانات المالية من األخ

أن  تمدة من المراجعة بش ول على أدلة مس ابات على تنفيذ إجراءات من أجل الحص وتنطوي عملية مراجعة الحس
ابات، بما في  المبالغ واإلقرارات الواردة في البيانات المالية. وتعتمد اإلجراءات المختارة على تقدير مراجع الحس

بب الغش أو الخطأ. ولدى إجراء ذلك تقدير مخاطر ورود أخطاء جوهرية في البي واء أكانت بس انات المالية، س
وابط الداخلية التي يعتمدها الكيان المعني في إعداد البيانات  تقييمات المخاطر المذكورة، ينظر المراجع في الض
ب الظروف القائمة، ولكن ليس  ابات تناس ع إجراءات لمراجعة الحس ها النزيه وذلك من أجل وض المالية وعرض

ات لغ ياس ا تقييم مدى مالءمة الس مل المراجعة أيض وابط الداخلية للكيان. وتش أن فعالية الض رض إبداء رأي بش
بية التي تعدها اإلدارة، وكذلك طريقة عرض البيانات المالية  بية المتبّعة ومعقولية التقديرات المحاس المحاس

  عموما.

ابات كاف تقيناها من مراجعة الحس أن مراجعة ونرى أن األدلة التي اس تناد إليها في تحديد رأينا بش ية ومالئمة لالس
  الحسابات.
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  الرأي

ع المالي للوكالة الدولية للطاقة  نرى أن هذه البيانات المالية تعِرض بنزاهة، من جميع الجوانب الجوهرية، الوض
مبر  ٣١الذرية في  نة الم٢٠١٨كانون األول/ديس كانون  ٣١نتهية في ، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية في الس

  وفقا (للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس). ٢٠١٨األول/ديسمبر 

  تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

نرى أيضا أنَّ معامالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انتهت إلى علمنا، أو قمنا بفحصها في إطار مراجعتنا، 
  جاءت متماشية مع الالئحة المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جميع الجوانب الهامة.

أن مراجعتنا للبيانات المالية للوكالة  ا تقريراً مطوالً بش درنا أيض رة من الالئحة المالية أص ووفقا للمادة الثانية عش
  الدولية للطاقة الذرية.

  

 

 (التوقيع)          
  

  مورماهادي سورجا دجانيغارا،البروفسور الدكتور 
 محاسب محلّف، محاسب عام معتمد
  رئيس مجلس مراجعة الحسابات
  التابع لجمهوريّة إندونيسيا
    مراجع الحسابات الخارجي 

  
 جاكرتا، إندونيسيا

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨
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  الجزء الثاني
 

  البيانات المالية
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  البيانات المالية

  آذار/مارس  ٨نص رسالة مؤرخة 
هة من المدير العام ٢٠١٩   الحسابات الخارجيإلى مراجع  موجَّ

 

 

 ،السيد المحترم

من الالئحة المالية، يُشّرفني أن أقّدم إليكم البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة  ٣-١١عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة 
نة المنتهية في  مبر  ٣١الذرية عن الس التي هذه. وقد قام ٢٠١٨كانون األول/ديس ، التي أوافق عليها بموجب رس

  شعبة الميزانية والمالية التابعة إلدارة الشؤون اإلدارية بإعداد هذه البيانات المالية والتوقيع عليها.مدير 

  وتفّضلوا، سيادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.

  

  يوكيا أمانو  (التوقيع)
  المدير العام       
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  ٣٠الصفحة 

  البيان األول: بيان الوضع المالي
  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

 (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

         ٢٠١٧-١٢-٣١   ٢٠١٨-١٢-٣١  مالحظة 

        األصول

        األصول الجارية

  ٤٦٩ ٢١٠   ٣٩٤ ٩٢٠  ٤  المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية 
  ٢٣٣ ١٦٩   ٣٢٦ ٨٢٨  ٥  االستثمارات 
  ٣٩ ٩٢١  ٤٩ ١٧٥  ٧، ٦  الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير التبادلية 
  ٧ ٣٧٧   ٦ ١٩٧  ٨  الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت التبادلية 
  ً   ٢١ ٢٩٤   ٢٥ ١٣٥  ٩  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما
  ١٢ ٢٨٢   ١٠ ٦٣٩  ١٠  المخزون 
  ٧٨٣ ٢٥٣   ٨١٢ ٨٩٤    مجموع األصول الجارية 

        

        األصول غير الجارية

  ٢ ٥١١   ١ ٧٦٤  ٧، ٦  الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير التبادلية 
  ً   ٨ ٠٣٠   ٧ ٦٢٨  ٩  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما
  ٨٠٩   ٨٠٩  ١١  االستثمار في كيانات الخدمات المشتركة 
  ٢٧٧ ٧٩٣   ٢٨٥ ٤٣٣  ١٢  الممتلكات والمنشآت والمعّدات 
  ٦٧ ١٨٩   ٦٥ ٦٤٠  ١٣  األصول غير الملموسة 
  ٣٥٦ ٣٣٢   ٣٦١ ٢٧٤    مجموع األصول غير الجارية 
        

  ١ ١٣٩ ٥٨٥   ١ ١٧٤ ١٦٨   مجموع األصول
      

        الخصوم

        الخصوم الجارية

  ١٧ ٧٧٤   ١٨ ٧٠١  ١٤  الحسابات المستحقة الدفع 
لة    ١١٣ ٦٠٠   ١٢٩ ١٦١  ١٥  اإليرادات المؤجَّ
  ١٥ ٥٦١   ١٦ ٢٢٠  ١٧، ١٦  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين 
  ٥٠   ١٦٨  ١٨  االلتزامات المالية األخرى 
  ١ ٤٧٢   ١٦٩  ١٩  المخصَّصات 
         ١٤٨ ٤٥٧   ١٦٤ ٤١٩    مجموع الخصوم الجارية 

       الخصوم غير الجارية

لة    ١٦١ ٨٨١   ١٣٨ ١٩٧  ١٥  اإليرادات المؤجَّ
  ٢٧٧ ٦٣٤   ٢٨٩ ٤٢٦  ١٧، ١٦  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين 
  ٣٠٤   ٣٠٤  ١٨  االلتزامات المالية األخرى 
  ١ ٢١٨   ١ ٢١٨  ١٩  المخصَّصات 
  ٤٤١ ٠٣٧   ٤٢٩ ١٤٥   مجموع الخصوم غير الجارية 

        

  ٥٨٩ ٤٩٤   ٥٩٣ ٥٦٤   مجموع الخصوم
        
        

  ٥٥٠ ٠٩١   ٥٨٠ ٦٠٤   صافي األصول
        

        الِملكيّة

  ٥٠٤ ٩٣٩   ٥٢٩ ١١٣  ٢١، ٢٠  أرصدة الصناديق 
  ٤٥ ١٥٢   ٥١ ٤٩١  ٢٢  االحتياطيات 
  ٥٥٠ ٠٩١   ٥٨٠ ٦٠٤   مجموع الِملكيّة 
 

  المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

  (توقيع) تريستان باوزفاين
    مدير شعبة الميزانية والمالية
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٣١الصفحة   

 البيان الثاني: بيان األداء المالي
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 اليوروهات)(المبالغ معبّر عنها بآالف 
    
  ٢٠١٧   ٢٠١٨  مالحظة 
       

        اإليرادات

رة    ٣٦٣ ٦٧٠   ٣٦٢ ١٠١  ٢٣  االشتراكات المقرَّ

  ٢١٧ ٢٣٧   ٢١٠ ١٤٤  ٢٤  المساهمات الطوعية 

  ١ ٣١٥   ٥ ٥١٤  ٢٥  مساهمات أخرى 
  ٢ ٦٢٦   ٢ ٤٣٥  ٢٦  اإليرادات من المعاَمالت التبادلية 
  ٢ ٦٨٢   ٤ ٨٣٣  ٢٧  إيرادات االستثمار 
      

  ٥٨٧ ٥٣٠   ٥٨٥ ٠٢٧   مجموع اإليرادات

        النفقات

  ٢٨٦ ٩٣٣   ٢٨٩ ٨٣١  ٢٨  الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين 
  ١٦ ١٠٠   ١٦ ٢١٩  ٢٩  االستشاريون، الخبراء 
  ٤٥ ٤٦٨   ٤٦ ٦٣٣  ٣٠  السفر 
  ٤٨ ١٧٤   ٥٦ ٤١٧  ٣١  التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية 
  ١٨ ٦٣٥   ١٩ ٥٧٣  ٣٢  الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي 
  ٤١ ٢٩٩   ٤٣ ١٢٠  ٣٣  التدريب 
  ٣٠ ٤١٩   ٣٣ ٧٣٢  ١٣، ١٢  االهتِالك واالستهالك 
  ٢٣ ٩٢٤   ٢٨ ٦٨٧  ٣٤  الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات 
  ٢٦ ٨٩٢   ٢٧ ٣٢٨  ٣٥  نفقات تشغيلية أخرى 

        

  ٥٣٧ ٨٤٤   ٥٦١ ٥٤٠   مجموع النفقات

  )٤٠ ١٧١(    ١٠ ٠٠٧  ٣٦  صافي المكاسب/ (الخسائر) 
     

  ٩ ٥١٥   ٣٣ ٤٩٤   صافي الفائض/(العجز)
     

        تحليل النفقات بحسب البرنامج الرئيسي

  ٦٢ ٢٢٠   ٦٥ ٤١٢  ٣٨  القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية 

  ٩٣ ٢٣٥   ١٠٤ ١٣٢  ٣٨  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة 
  ٩٨ ٥٠١   ٩٧ ٨٨٥  ٣٨  األمان واألمن النوويان 
  ١٦٢ ٠١٦   ١٦٩ ١٨٥  ٣٨  التحقُّق النووي 

  أ/السياسات والتنظيم واإلدارة  
 

١٢٨ ١٩٣   ١٣٠ ٥٨٧  ٣٨  
  ٢ ٨٣١   ٢ ٠٤٧  ٣٨  الخدمات المشتركة والنفقات غير المقيّدة مباشرةً على البرامج الرئيسية 
  )٩ ١٥٢(    )٧ ٧٠٨(   ٣٨  اإللغاءات 
       

  ٥٣٧ ٨٤٤   ٥٦١ ٥٤٠   إجمالي النفقات بحسب البرنامج الرئيسي
     

 
 التعاون التقني.أ/ يشمل إدارة المشاريع وتقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق ببرنامج 

 المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

  (توقيع) تريستان باوزفاين
  مدير شعبة الميزانية والمالية
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  ٣٢الصفحة 

 البيان الثالث بيان التغييرات في الِملكيّة
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

 ٢٠١٧   ٢٠١٨  
      

     
  ٥٧٧ ٤٨٤   ٥٥٠ ٠٩١  الِملكيّة في بداية السنة

    
  )٣٥ ٧٥١(    )١ ٨٧٤(   المكاسب/(الخسائر) اإلكتوارية بشأن االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

  )١ ١٣٥(    )١ ١١٩(   مبالغ المستردة/محّولة من تبرعات السنوات السابقة احتسبت مباشرة في الملكية
  )١(    -  تسويات عن الفترات السابقة

  )٣٦ ٨٨٧(    )٢ ٩٩٣(   صافي اإليرادات المعترف بها مباشرةً في الِملكيّة
    

  ٩ ٥١٥   ٣٣ ٤٩٤  صافي الفائض/(العجز) فيما يخص السنة
    

  )٤(    -  األثر في مقبوضات صندوق رأس المال العامل من الدول األعضاء الجديدة
  )١٧(    ١٢  المستحقة للدول األعضاءاألموال 

     
  ٥٥٠ ٠٩١   ٥٨٠ ٦٠٤  الِملكيّة في نهاية السنة

    
    

 

 المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

  (توقيع) تريستان باوزفاين
  مدير شعبة الميزانية والمالية
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 البيان الرابع: بيان التدفـّقات النقدية
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

  
 المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

 باوزفاين(توقيع) تريستان 
    مدير شعبة الميزانية والمالية

     

  ٢٠١٧   ٢٠١٨  
   

        التدفـّقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٩ ٥١٥   ٣٣ ٤٩٤  صافي الفائض/(العجز) 

  )١ ١٣٥(   )١ ١١٩(  مبالغ مستردة من تبرعات السنوات السابقة احتسبت في الملكية 

  )١(   -  تسويات عن الفترات السابقة 

  ٣٠   )٢(  استهالك الخصم 

  ٣٠ ٤١٩   ٣٣ ٧٣٢  االهتِالك واالستهالك 

لة المتصل باهتالك مركز فيينا الدولي    )٧ ٤٩٠(   )٧ ٣٦٠(  استهالك اإليرادات المؤجَّ

  )٨(   ٩٢  انخفاض القيمة 

  ٦٣٣   ٥١١  والجاري نقله (ارتفاع)/انخفاض في مخصص المخزون الذي يتعذر تسليمه 

  )٣٥ ٧٥١(   )١ ٨٧٤(  المكاسب/(الخسائر) اإلكتوارية بشأن االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

  ٢ ٣٨٢   ١ ٧٩٦  ارتفاع/(انخفاض) في مخصصات تغطية الديون المشكوك في سدادها 

  ١ ٤٢٦   )٢٢(  (المكاسب)/الخسائر بشأن التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة 

  -   )٣ ٠٨٩(  الممتلكات والمنشآت والمعدات والمخزونات الممنوحة 

  ٣٣ ٥١٥   )٨ ٨١٠(  مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبية غير محقّقة بشأن النقد والمكافئات النقدية واالستثمارات 

  ١ ٠٣٨   )٩ ١٢٢(  (ارتفاع)/انخفاض في المستحقات 

  )٤ ٠٥٨(  ١ ١٣٢  (ارتفاع)/انخفاض في المخزونات 

  ً   ٨٩٧  )٣ ٤٣٩(  (ارتفاع)/انخفاض في المبالغ المدفوعة مقدما

لة )انخفاض(ارتفاع/    ٧ ٦٩٠   )٧٦٣(  في اإليرادات المؤجَّ

  ١ ١٧٢   ٩٢٨  في الحسابات المستحقة الدفع )انخفاض(ارتفاع/ 

  ٤٧ ١٧١   ١٢ ٤٥١  ارتفاع/(انخفاض) في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

  )١١٠(   ٢٠٨  ارتفاع/(انخفاض) في خصوم ومخصصات أخرى 

  ٨٧ ٣٣٥   ٤٨ ٧٤٤    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

        من األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية
  )٤٩ ١٠٧(    )٣٦ ٨٠٤(   شراء أو بناء الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

  ٧   )١ ٣٩٤(    بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

  )٩٨٥(   -  تكاليف إخراج األصول من الخدمة

  ٧ ٢٣١   )٨٤ ٨٨٩(    االستثمارات

  )٤٢ ٨٥٤(    )١٢٣ ٠٨٧(    صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
     

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٥(   -   ارتفاع/(انخفاض) في مقبوضات صندوق رأس المال العامل من الدول األعضاء الجديدة

  )١٦(   ١٢   األموال المستحقة للدول األعضاء

  )٢١(   ١٢   التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 
     

  ٤٤ ٤٦٠   )٧٤ ٣٣١(    صافي االرتفاع/(االنخفاض) في النقد والمكافئات النقدية

  ٤٣٠ ١٦٦   ٤٦٩ ٢١٠   النقد والمكافِئات النقدية في بداية الفترة 

       )٥ ٤١٦(    ٤١   مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبية غير محقّقة بشأن النقد والمكافئات النقدية 
  ٤٦٩ ٢١٠   ٣٩٤ ٩٢٠   النقد والمكافئات النقدية والحسابات المصرفية المدينة في نهاية الفترة



GC(63)/6 
  ٣٤الصفحة 

 البيان الخامس أ: بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية
 أ/(الجزء التشغيلي من صندوق الميزانية العادية) 

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

     للسنة الجاريةالميزانية العادية    
   

  

الميزانية 
   المعتمدة

الميزانية 
   النهائية

المبالغ 
الفعلية 
  التباين    (اإلنفاق)

           
القوى النووية ودورة الوقود  -١البرنامج الرئيسي 

  ١ ٧٥٦   ٣٧ ٢٣٤   ٣٨ ٩٩٠   ٣٩ ٨٤٤  النووي والعلوم النووية
التقنيات النووية من أجل التنمية  -٢البرنامج الرئيسي 

  ٤٨   ٣٩ ٧٧٢   ٣٩ ٨٢٠   ٤٠ ٤٨٠  والحماية البيئية
  ٥٣٥   ٣٤ ١٥٥   ٣٤ ٦٩٠   ٣٥ ٦١٣  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
  ٦٠   ١٣٨ ٦٤١   ١٣٨ ٧٠١   ١٤١ ٩٦١  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 
الخدمات الخاصة بالسياسات  -٥البرنامج الرئيسي 
  ٩٢٩   ٧٦ ٩٦٤   ٧٧ ٨٩٣   ٧٩ ٠٤٨  والتنظيم واإلدارة

إدارة التعاون التقني ألغراض  -٦البرنامج الرئيسي 
  ٢٩٥   ٢٤ ٦٨٠   ٢٤ ٩٧٥   ٢٥ ٥٣٤  التنمية

  ٣ ٦٢٤   ٣٥١ ٤٤٥   ٣٥٥ ٠٦٩   ٣٦٢ ٤٨٠  مجموع برامج الوكالة

إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة   
  )٣٢٥(   ٣ ١٠٨   ٢ ٧٨٣   ٢ ٧٨٣  لالسترداد

إجمالي الجزء التشغيلي من صندوق الميزانية 
  ٣ ٢٩٩   ٣٥٤ ٥٥٣   ٣٥٧ ٨٥٢   ٣٦٥ ٢٦٣  العادية

      
اس الميزانية. وقد تم إعداد هذا البيان الخاص بالمقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على  بة مختلف عن أس اس المحاس أ/ أس

  مزيداً من المعلومات). ٣٩األساس النقدي المعّدل (توِرد المالحظة 

 
  هذه البيانات. المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من

        
  (توقيع) تريستان باوزفاين

  مدير شعبة الميزانية والمالية
  

    



GC(63)/6 
٣٥الصفحة   

 البيان الخامس ب: بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية
 أ/الجزء الرأسمالي من صندوق الميزانية العادية) مجموع (

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

  

الميزانية 
   المعتمدة

الميزانية 
   النهائية

المبالغ الفعلية 
  ب/التباين     (اإلنفاق)

            
التقنيات النووية من أجل  -٢البرنامج الرئيسي 

  ٦١٠    ١ ٤٠١    ٢ ٠١١    ٢ ٠١١  التنمية والحماية البيئية
  ١٧٧    ٩٣    ٢٧٠    ٢٧٠  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
  ١ ٠٠٨    ١ ٠٠٨    ٢ ٠١٦    ٢ ٠١٦  التحقق النووي  -٤البرنامج الرئيسي 

الخدمات الخاصة بالسياسات  -٥الرئيسي البرنامج 
  ١ ٥٥٥    ٢ ٢٠٧    ٣ ٧٦٢    ٣ ٧٦٢  والتنظيم واإلدارة

  ٣ ٣٥٠   ٤ ٧٠٩   ٨ ٠٥٩   ٨ ٠٥٩  مجموع الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية

    

     
اس الميزانية. وقد تم إعداد هذا البيان الخاص بالمقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على األ بة مختلف عن أس اس المحاس اس أ/ أس س

  ).٣٩النقدي المعّدل (المالحظة 

        
  مناقشة للتباين بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية.ج لالطالع على ٣٩ب/ يرجى الرجوع إلى المالحظة 

        
  المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

 

  (توقيع) تريستان باوزفاين
  مدير شعبة الميزانية والمالية
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  ٣٦الصفحة 

 البيان السادس: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب البرامج الرئيسية
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

  

القوى النووية
ودورة الوقود

النووي 
والعلوم 
   النووية

التقنيات النووية
من أجل التنمية 
   وحماية البيئة

األمان واألمن 
  التحقُّق النووي   النوويان

الخدمات 
الخاصة 

بالسياسات 
والتنظيم 
   أ/واإلدارة 

نفقات غير 
مقيَّدة مباشرة
على البرامج 

  المجموع  ج/ اإللغاءات  ب/الرئيسية 

            النفقات
الرواتب والمزايا المستحقة 

  ٢٨٩ ٨٣١  -  -  ٧٧ ١٧٧  ١١٢ ٢٥٩  ٤٠ ٦١٥  ٢٨ ٢٥٦  ٣١ ٥٢٤  للموظفين

  ١٦ ٢١٩  -  -  ٣ ٣٥١  ٦٤٢  ٥ ١٤٧  ٣ ٣٣٧  ٣ ٧٤٢  ون، الخبراءاالستشاري

  ٤٦ ٦٣٣  -  -  ٢ ٩٧٤  ٨ ٧٥٨  ١٦ ٢٦٦  ٩ ٣١٣  ٩ ٣٢٢  السفر
التحويالت إلى النظراء في 

  ٥٦ ٤١٧  -  -  ٩٩٥  ٥٠  ١٣ ٦٠٨  ٣٣ ٧٥٥  ٨ ٠٠٩  المشاريع اإلنمائية
لمشتركة في الخدمات ا

  ١٩ ٥٧٣  -  -  ١٦ ٦١٥  ١ ٥١٠  ٣٢٢  ١ ٠٧٥  ٥١  مركز فيينا الدولي

  ٤٣ ١٢٠  -  -  ٤ ٥٥٨  ٢ ٥٠٨  ١٣ ٨٤٤  ١٦ ٩١٣  ٥ ٢٩٧  التدريب

  ٣٣ ٧٣٢  -  -  ٩ ١٤١  ١٩ ٥٠١  ١ ٩٩٣  ١ ٨٤٦  ١ ٢٥١  واالستهالك االهتِالك
لتعاقدية وغيرها الخدمات ا

  ٢٨ ٦٨٧  -  -  ١١ ٦١٥  ١٠ ٥٧٤  ٩٢٦  ٢ ٣٤٥  ٣ ٢٢٧  من الخدمات

  ٢٧ ٣٢٨  )٧ ٧٠٨(   ٢ ٠٤٧  ٤ ١٦١  ١٣ ٣٨٣  ٥ ١٦٤  ٧ ٢٩٢  ٢ ٩٨٩  نفقات تشغيلية أخرى

  ٥٦١ ٥٤٠  )٧ ٧٠٨(   ٢ ٠٤٧  ١٣٠ ٥٨٧  ١٦٩ ١٨٥  ٩٧ ٨٨٥  ١٠٤ ١٣٢  ٦٥ ٤١٢  النفقاتمجموع 

   

     األصول
الممتلكات والمنشآت 

والمعدات واألصول غير 
  ٣٥١ ٠٧٣  -  -  ٨٤ ٧٣٨  ١٨١ ١٤٧  ٢٣ ٠٢٨ ٤٩ ٠٥٠  ١٣ ١١٠  الملموسة

          

            إضافات األصول
والمنشآت  الممتلكات

والمعدات واألصول غير 
  ٣٩ ٩٦٧  -  -  ٧ ١٤٥  ١٦ ٤٢١  ٢ ٦٦٤  ١٣ ٠٣٣  ٧٠٤  الملموسة

                
 

 أ/ يشمل إدارة المشاريع وتقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني.

ترك ل بالخدمات المش اً النفقات التي يمكن تتبّعها مركزياً فيما يتص اس مل أس ية تش رةً على البرامج الرئيس ة، واألعمال المنفّذة ب/ النفقات غير المقيّدة مباش ص ة غير المخّص
 لقابلة لالسترداد، ونفقات الديون المشكوك في سدادها، وما إلى ذلك.لحساب آخرين ا

شمل العمود الخاص باإللغاءات شاملةً لتكاليف الخدمات المشتركة المخّصصة وتكاليف دعم البرنامج. وي سية  إلغاء تكاليف دعم البرنامج وغير  ج/ تَظَهر نفقات البرامج الرئي
 البرامج الرئيسية للتوفيق مع مجموع النفقات في بيان األداء المالي.ذلك من المعاَمالت التي تحدث بين 

  المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.
 

 (توقيع) تريستان باوزفاين

 مدير شعبة الميزانية والمالية

    



GC(63)/6 
٣٧الصفحة   

 البيان المقارن السادس: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب البرامج الرئيسية
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

  

القوى النووية 
ودورة الوقود 

النووي 
والعلوم 
   النووية

التقنيات 
النووية من 
أجل التنمية 

وحماية 
   البيئة

األمان واألمن 
  التحقُّق النووي   النوويان

الخدمات 
الخاصة 

بالسياسات 
والتنظيم 
   أ/واإلدارة 

نفقات غير 
مقيَّدة 

مباشرة على 
البرامج 
  المجموع  ج/اإللغاءات   ب/الرئيسية 

                   النفقات
المزايا الرواتب و

  ٢٨٦ ٩٣٣   -   -   ٧٦ ٣٨٠   ١١٠ ٨١٥   ٤٠ ٣٣٣   ٢٧ ٣٨٤   ٣٢ ٠٢١  المستحقة للموظفين

  ١٦ ١٠٠   -   -   ٣ ٤١٦   ٦٩٦   ٥ ٢٤٨   ٣ ٤٤٤   ٣ ٢٩٦  ون، الخبراءاالستشاري

  ٤٥ ٤٦٨   -   -   ٣ ٤٠٥   ٨ ٩٠٤   ١٦ ٠٧٣   ٨ ١١٥   ٨ ٩٧١  السفر
التحويالت إلى النظراء 

  ٤٨ ١٧٤   -   -   ٨٣٤   ٤٢   ١٢ ٥٥٢   ٢٧ ١٢٥   ٧ ٦٢١  في المشاريع اإلنمائية
لمشتركة في الخدمات ا

  ١٨ ٦٣٥   -   -   ١٥ ٨٨٣   ١ ٠٧٢   ٤٥٤   ١ ١٥٤   ٧٢  مركز فيينا الدولي

  ٤١ ٢٩٩   -   -   ٣ ٨٤٥   ١ ٩٥٣   ١٤ ٤٤٦   ١٥ ٨٦٦   ٥ ١٨٩  التدريب

  ٣٠ ٤١٩   -   -   ٨ ٧٨٣   ١٦ ٨١٣   ١ ٩٨٤   ١ ٦٤٣   ١ ١٩٦  واالستهالك االهتِالك
الخدمات التعاقدية 

  ٢٣ ٩٢٤   -   ٤   ١٣ ٠٣٤   ٨ ٧٢٨   ٧٣٧   ٦٨٦   ٧٣٥  وغيرها من الخدمات

  ٢٦ ٨٩٢   )٩ ١٥٢(    ٢ ٨٢٧   ٢ ٦١٣   ١٢ ٩٩٣   ٦ ٦٧٤   ٧ ٨١٨   ٣ ١١٩  يلية أخرىنفقات تشغ

  ٥٣٧ ٨٤٤   )٩ ١٥٢(    ٢ ٨٣١   ١٢٨ ١٩٣   ١٦٢ ٠١٦   ٩٨ ٥٠١   ٩٣ ٢٣٥   ٦٢ ٢٢٠  النفقاتمجموع 

   

   

                   ألصولا
والمنشآت  الممتلكات

والمعدات واألصول غير 
  ٣٤٤ ٩٨٢   -   -   ٨٦ ٧٨٥   ١٨٤ ٢٢٤   ٢٢ ٣٥٦   ٣٧ ٩٥٨   ١٣ ٦٥٩  الملموسة

                 

                   إضافات األصول
والمنشآت  الممتلكات

والمعدات واألصول غير 
  ٤٩ ١٤١   -   -   ٦ ٤٥٠   ٢٥ ٣٣٤   ١ ١٧٥   ١٥ ٦٥٢   ٥٣٠  الملموسة

 
 مل إدارة المشاريع وتقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق ببرنامج التعاون التقني.أ/ يش

ل في المقام األول  اً النفقات التي يمكن تتبّعها مركزياً فيما يتص اس مل أس ية تش رةً على البرامج الرئيس دادها، والخدمات ب/ النفقات غير المقيّدة مباش كوك في س بنفقات الديون المش
 المخّصصة واألعمال المنفّذة لحساب آخرين القابلة لالسترداد. المشتركة غير

مل العمود الخاص باإللغاءات ة وتكاليف دعم البرنامج. ويش ص تركة المخّص املةً لتكاليف الخدمات المش ية ش إلغاء تكاليف دعم البرنامج وغير ذلك من  ج/ تَظَهر نفقات البرامج الرئيس
 الرئيسية للتوفيق مع مجموع النفقات في بيان األداء المالي.المعاَمالت التي تحدث بين البرامج 

 المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

 (توقيع) تريستان باوزفاين

 مدير شعبة الميزانية والمالية
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  ٣٨الصفحة 

 الوضع المالي -البيان السابع أ: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق 
 ٢٠١٨األول/ديسمبر كانون  ٣١في 

 (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

     موارد أخرى   موارد خارجة عن الميزانية   التعاون التقني   الميزانية العادية  

 

صندوق 
الميزانية العادية
وصندوق رأس 

   المال العامل

صندوق 
االستثمارات 
الرأسمالية 

   الرئيسية

صندوق 
التعاون 
   التقني

صندوق 
التعاون 
التقني 

الخارج عن 
   الميزانية

صندوق 
البرامج 

الخارجة عن 
   يةالميزان

مصرف 
اليورانيوم 
الضعيف 
   اإلثراء

الصناديق 
االستئمانية 
والصناديق 

  المجموع   الخاصة

                   األصول

  ٣٩٤ ٩٢٠    ١ ٢٤١    ٢٣ ١٨٣    ١٨١ ٣٤٣    ٢٤ ٢١٧    ٨٩ ٩٩٩    ٢١ ٥٤٤    ٥٣ ٣٩٣لمبالغ النقدية والمكافِئات النقديةا

  ٣٢٦ ٨٢٨    -    ٩٨ ١١٢    ١٤٨ ٠٧٢    ٢٣ ١٦٠    ٢٧ ٤٨٤    -    ٣٠ ٠٠٠  االستثمارات

  ٥٧ ١٣٦    -    ١ ٤٩٨    ١٢ ٩٠٥    ٨٢٥    ٢ ٣٣٢    ٥٩٣    ٣٨ ٩٨٣  الحسابات المستحقّة التحصيل

 ً   ٣٢ ٧٦٣    -    ٧٧٤    ١ ٣٦٧    ٧٧٣    ١ ٢٧٣    ١ ٨٥٧    ٢٦ ٧١٩  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

  ١٠ ٦٣٩    ٢    ٢٠    ٢٦١    ٢ ٠٨٨    ٧ ٨٨٧    -    ٣٨١  المخزون

  ٢٨٥ ٤٣٣    -    ٧    -    -    -    -    ٢٨٥ ٤٢٦  الممتلكات والمنشآت والمعّدات

  ٦٥ ٦٤٠    ٢    -    -    ٢٢    -    -    ٦٥ ٦١٦  األصول غير الملموسة
االستثمار في كيانات الخدمات 

  ٨٠٩    -    -    -    -    -    -    ٨٠٩  المشتركة

  ١ ١٧٤ ١٦٨    ١ ٢٤٥    ١٢٣ ٥٩٤    ٣٤٣ ٩٤٨    ٥١ ٠٨٥    ١٢٨ ٩٧٥    ٢٣ ٩٩٤    ٥٠١ ٣٢٧  مجموع األصول

                 

                   الخصوم

  ١٨ ٧٠١    ٣    ٢٢    ٢ ٧٧٦    ٥٩١    ٤ ٦٨٥    ١ ٣٠٢    ٩ ٣٢٢  الحسابات المستحقة الدفع

لة   ٢٦٧ ٣٥٨    -    ٢٢ ٨٢٠    ٣٦ ٢٣٥    ٩٥٥    ١٢ ١٥٢    -    ١٩٥ ١٩٦  اإليرادات المؤجَّ
االلتزامات المترتِّبة على 

  ٣٠٥ ٦٤٦    -    ٧    ٤ ٣٧٢    ٢٢    -    ٩٦    ٣٠١ ١٤٩  استحقاقات الموظفين

  ٤٧٢    -    -    ٣٠١    ٦٥    ١    -    ١٠٥  االلتزامات المالية األخرى

  ١ ٣٨٧    -    -    ١ ٢١٨    -    -    -    ١٦٩  المخصَّصات

  ٥٩٣ ٥٦٤    ٣    ٢٢ ٨٤٩    ٤٤ ٩٠٢    ١ ٦٣٣    ١٦ ٨٣٨    ١ ٣٩٨    ٥٠٥ ٩٤١  مجموع الخصوم

                 

  ٥٨٠ ٦٠٤   ١ ٢٤٢   ١٠٠ ٧٤٥   ٢٩٩ ٠٤٦   ٤٩ ٤٥٢   ١١٢ ١٣٧   ٢٢ ٥٩٦   )٤ ٦١٤(   صافي األصول

                 

                   الِملكيَّة

  ٥٢٩ ١١٣    ١ ٢٠٤    ٧٧ ٤٢٥    ٢٧٠ ١٦٢    ٤٥ ٦٠٩    ٨٨ ٨٠٨    ١٦ ٨٨٧    ٢٩ ٠١٨  أرصدة الصناديق

  ٥١ ٤٩١    ٣٨    ٢٣ ٣٢٠    ٢٨ ٨٨٤    ٣ ٨٤٣    ٢٣ ٣٢٩    ٥ ٧٠٩    )٣٣ ٦٣٢(   االحتياطيات

  ٥٨٠ ٦٠٤    ١ ٢٤٢    ١٠٠ ٧٤٥    ٢٩٩ ٠٤٦    ٤٩ ٤٥٢    ١١٢ ١٣٧    ٢٢ ٥٩٦    )٤ ٦١٤(   مجموع الِملكيّة

 

  المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.

 

 (توقيع) تريستان باوزفاين

 مدير شعبة الميزانية والمالية
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٣٩الصفحة   

 الوضع المالي -البيان المقارن السابع أ: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق 
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

 (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

    موارد أخرى   موارد خارجة عن الميزانية   التعاون التقني   الميزانية العادية  

 

صندوق 
الميزانية العادية 
وصندوق رأس 

   المال العامل

صندوق  
االستثمارات 
الرأسمالية 

   الرئيسية

صندوق 
التعاون 
   التقني

صندوق 
التعاون التقني 
الخارج عن 

   الميزانية

صندوق 
البرنامج 

الخارج عن 
   الميزانية أ/

صرف م
اليورانيوم 
الضعيف 
   اإلثراء

الصناديق 
االستئمانية 
والصناديق 

  المجموع   الخاصة

            األصول
نقدية والمكافِئات المبالغ ال

  ٤٦٩ ٢١٠  ١ ٤٧٢  ٧٤ ٤١٢  ١٨٠ ٧٤٧  ١٧ ٨٩٧  ٨٤ ١٢٢  ٢٦ ١٢٠  ٨٤ ٤٤٠  النقدية

  ٢٣٣ ١٦٩  -  ٤٣ ١٠٤  ١٣٧ ٣٥١  ٢٤ ٦٩٢  ٢٨ ٠٢٢  -  -  تاالستثمارا

  ٤٩ ٨٠٩  -  ٣٠٨  ٧ ٤٨٠  ٨٧٦  ١ ٥٨٣  ٥٨٨  ٣٨ ٩٧٤ لمستحقّة التحصيلالحسابات ا
بالغ المدفوعة السلف والم

 ً   ٢٩ ٣٢٤  -  ٨١٦  ٣٦٩  ١ ٢٢٥  ١ ٢٥٣  ٣٤٢  ٢٥ ٣١٩  مقّدما

  ١٢ ٢٨٢  -  -  ٧٥٦  ١ ١٠٥  ١٠ ٠٠٣  -  ٤١٨  المخزون
والمنشآت الممتلكات 
  ٢٧٧ ٧٩٣  -  ٨  -  -  ١  -  ٢٧٧ ٧٨٤  والمعّدات

  ٦٧ ١٨٩  ١٨  -  -  ٤٢  ٢  -  ٦٧ ١٢٧  الملموسة األصول غير
في كيانات االستثمار 

  ٨٠٩  -  -  -  -  -  -  ٨٠٩  الخدمات المشتركة

  ١ ١٣٩ ٥٨٥  ١ ٤٩٠  ١١٨ ٦٤٨  ٣٢٦ ٧٠٣  ٤٥ ٨٣٧  ١٢٤ ٩٨٦  ٢٧ ٠٥٠  ٤٩٤ ٨٧١  مجموع األصول

            

    الخصوم

  ١٧ ٧٧٤  ١   ٣٩  ٢ ٦٩٤  ١ ٣٢٤  ٤ ٧٧٦  ٣١٦  ٨ ٦٢٤  المستحقة الدفعالحسابات 

لة   ٢٧٥ ٤٨١  -  ٢٢ ٨٢٠  ٣٦ ٤٣٨  ١ ٥٧٦  ٩ ٨٦٨  -  ٢٠٤ ٧٧٩  اإليرادات المؤجَّ
المترتِّبة على  االلتزامات

  ٢٩٣ ١٩٥  -     ٤ ٢٨٥  ١٩  -  ٢٠  ٢٨٨ ٨٦٧  استحقاقات الموظفين

  ٣٥٤  -  -  ٣٠١  -  ٦  -  ٤٧  المالية األخرى االلتزامات

  ٢ ٦٩٠  -  -  ٢ ٦١٢  -  -  -  ٧٨  المخصَّصات

  ٥٨٩ ٤٩٤  ١   ٢٢ ٨٦٣  ٤٦ ٣٣٠  ٢ ٩١٩  ١٤ ٦٥٠  ٣٣٦  ٥٠٢ ٣٩٥  لخصوممجموع ا

          

  ٥٥٠ ٠٩١  ١ ٤٨٩  ٩٥ ٧٨٥  ٢٨٠ ٣٧٣  ٤٢ ٩١٨  ١١٠ ٣٣٦  ٢٦ ٧١٤  )٧ ٥٢٤(  صافي األصول

            

           الِملكيَّة

  ٥٠٤ ٩٣٩  ١ ٤٨٠  ٩٥ ٣٥٢  ٢٥٠ ٣٨٤  ٣٦ ٦٩٨  ٧٧ ٨٢٣  ١٩ ٥٣٥  ٢٣ ٦٦٧  اديقأرصدة الصن

  ٤٥ ١٥٢  ٩  ٤٣٢  ٢٩ ٩٩٠  ٦ ٢١٩  ٣٢ ٥١٤  ٧ ١٧٩  )٣١ ١٩١(  االحتياطيات

  ٥٥٠ ٠٩١  ١ ٤٨٩  ٩٥ ٧٨٤  ٢٨٠ ٣٧٤  ٤٢ ٩١٧  ١١٠ ٣٣٧  ٢٦ ٧١٤  )٧ ٥٢٤(  مجموع الِملكيّة

 

 ظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.المالح

 (توقيع) تريستان باوزفاين

 مدير شعبة الميزانية والمالية
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  ٤٠الصفحة 

 األداء المالي -البيان السابع ب: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق 
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

      موارد أخرى  موارد خارجة عن الميزانية   التعاون التقني   الميزانية العادية  

 

صندوق 
الميزانية العادية 
وصندوق رأس 

   المال العامل

صندوق 
االستثمارات 
الرأسمالية 

   الرئيسية

صندوق 
التعاون 
   التقني

صندوق 
التعاون 
التقني 

الخارج عن 
   الميزانية

صندوق  
البرامج 

الخارجة عن 
   الميزانية

مصرف 
اليورانيوم 
الضعيف 
   اإلثراء

الصناديق 
االستئمانية 
والصناديق 

  المجموع    أ/اإللغاء     الخاصة

                   

                     اإليرادات

رة   ٣٦٢ ١٠١   -   -   -   -   -   -   ٨ ٠٥٩   ٣٥٤ ٠٤٢  االشتراكات المقرَّ

  ١٩٦ ٩٧٣   -   -   -   ١٠٠ ٠٢٧   ١٧ ٦١٦   ٧٩ ٣٣٠   -   -  التبرعات النقدية

  ١٣ ١٧١   -   -   -   -   -   -   -   ١٣ ١٧١  التبرعات العينية

  ٥ ٥١٤   -   -   -   -   -   ٣ ٨٥٣   -   ١ ٦٦١  مساهمات أخرى

  ٢ ٤٣٥   -   -   -   -   -   -   -   ٢ ٤٣٥ اإليرادات من المعاَمالت التبادلية

  ٤ ٨٣٣   -   -   ٢ ٠٠٤   ١ ٣٦٧   ١٥٣   ٤٨١   -   ٨٢٨  إيرادات االستثمار
اإليرادات الداخلية بما في ذلك 

  -   )٧ ٧٠٨(    -   -   ٦ ١٧٣   -   -   -   ١ ٥٣٥  تكاليف دعم البرنامج

                    

  ٥٨٥ ٠٢٧   )٧ ٧٠٨(    -   ٢ ٠٠٤   ١٠٧ ٥٦٧   ١٧ ٧٦٩   ٨٣ ٦٦٤   ٨ ٠٥٩   ٣٧٣ ٦٧٢  مجموع اإليرادات

                   

     النفقات
الرواتب والمزايا المستحقة 

  ٢٨٩ ٨٣١  -  -  ١ ١٦٥  ٣١ ٩٦٣  ٢٩٩  -  ٤١  ٢٥٦ ٣٦٣  للموظفين

  ١٦ ٢١٩   -   -   ٩   ٣ ٥٣٦   ٤٥٩   ٣ ٩١٩   ٧٨   ٨ ٢١٨  االستشاريون، الخبراء

  ٤٦ ٦٣٣   -   -   ٥٢   ١٣ ٤٥٣   ١ ٣٣٦   ١٣ ٧٨٩   -   ١٨ ٠٠٣  السفر
التحويالت إلى النظراء في 

  ٥٦ ٤١٧   -   ٢١٥   ٤   ١٠ ٠٠٩   ٤ ٤٥٠   ٣٥ ٢٢٤   -   ٦ ٥١٥  المشاريع اإلنمائية
الخدمات المشتركة في مركز 

  ١٩ ٥٧٣   -   -   -   ١٤٠   -   ١   -   ١٩ ٤٣٢  فيينا الدولي

  ٤٣ ١٢٠   -   -   ١٤   ٦ ٤٩٦   ٤ ٧١٣   ٢٨ ٠٤٩   ٩   ٣ ٨٣٩  التدريب

  ٣٣ ٧٣٢   -   ٨   ٥   -   ٢٠   ٢   -   ٣٣ ٦٩٧  االهتِالك واالستهالك
الخدمات التعاقدية وغيرها من 

  ٢٨ ٦٨٧   -   -   ١٤٢   ٧ ٢٨٦   -   ٤٦   ١ ٤٠٠   ١٩ ٨١٣  الخدمات

  ٢٧ ٣٢٨   )٧ ٧٠٨(    ١٢   ٢٣٧   ٧ ٤٩٩   ٧٩٧   ١ ٩٢٨   ١ ٥٩١   ٢٢ ٩٧٢  نفقات تشغيلية أخرى

                   

  ٥٦١ ٥٤٠   )٧ ٧٠٨(    ٢٣٥   ١ ٦٢٨   ٨٠ ٣٨٢   ١٢ ٠٧٤   ٨٢ ٩٥٨   ٣ ١١٩   ٣٨٨ ٨٥٢  مجموع النفقات

                   

  ١٠ ٠٠٧   -   )٤(   ٤ ٥٨٤   ٤ ٥٦٤   ١ ٠٠٤   ١ ٢٩٥   )١٧٤(   )١ ٢٦٢(   صافي المكاسب/(الخسائر)

                   

  ٣٣ ٤٩٤   -   )٢٣٩(   ٤ ٩٦٠   ٣١ ٧٤٩   ٦ ٦٩٩   ٢ ٠٠١   ٤ ٧٦٦   )١٦ ٤٤٢(   صافي الفائض/(العجز)

 
رنامج وغير ذلك من المعاَمالت التي تحدث بين الصناديق أ/ تَظَهر نفقات الصناديق شاملةً لتكاليف دعم البرنامج والمعامالت التي تحدث بين الصناديق. ويشمل هذا العمود إلغاء تكاليف دعم الب

 النفقات في بيان األداء المالي.للتوفيق مع مجموع 

 (توقيع) تريستان باوزفاين
    مدير شعبة الميزانية والمالية
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٤١الصفحة   

 األداء المالي -البيان المقارن السابع ب: بيان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصناديق 
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

       موارد أخرى   موارد خارجة عن الميزانية   التعاون التقني   الميزانية العادية  

 

صندوق 
الميزانية 
العادية 

وصندوق رأس 
   المال العامل

صندوق 
االستثمارات 
الرأسمالية 

   الرئيسية

صندوق 
التعاون 
   التقني

صندوق 
التعاون 
التقني 

الخارج عن 
   الميزانية

صندوق 
البرامج 

الخارجة عن 
   الميزانية

مصرف 
اليورانيوم 
الضعيف 
   اإلثراء

الصناديق 
االستئمانية 
والصناديق 

  المجموع   اإللغاء أ/   الخاصة

            اإليرادات

رة   ٣٦٣ ٦٧٠  -  -  -  -  -  -  ٨ ١٠١  ٣٥٥ ٥٦٩  االشتراكات المقرَّ

  ٢٠٧ ٠١٢  -  -  -  ٩٨ ٧٧٢  ٢٣ ٦٦٩  ٨٤ ٥٧١  -  -  التبرعات النقدية

  ١٠ ٢٢٥  -  -  -  -  -  -  -  ١٠ ٢٢٥  التبرعات العينية

  ١ ٣١٥  -  -  -  -  -  ٢١٦  -  ١ ٠٩٩  مساهمات أخرى
اإليرادات من المعاَمالت 

  ٢ ٦٢٦  -  -  -  -  -  -  -  ٢ ٦٢٦  التبادلية

  ٢ ٦٨٢  -  -  ٩٣٤  ٨٣٨  ٩٨  ٣٦٧  -  ٤٤٥  إيرادات االستثمار
اإليرادات الداخلية بما في 
  -  )٩ ١٥٢(   -  -  ٦ ٦١٨  -  -  -  ٢ ٥٣٤  ذلك تكاليف دعم البرنامج

                   

  ٥٨٧ ٥٣٠  )٩ ١٥٢(   -  ٩٣٤  ١٠٦ ٢٢٨  ٢٣ ٧٦٧  ٨٥ ١٥٤  ٨ ١٠١  ٣٧٢ ٤٩٨  مجموع اإليرادات

           

     النفقات
الرواتب والمزايا 

  ٢٨٦ ٩٣٣  -  -  ١ ٤١٦  ٣٣ ١٤٥  ٣٧٠  -  ٩٢٣  ٢٥١ ٠٧٩  المستحقة للموظفين

  ١٦ ١٠٠  -  -  ٦٧  ٢ ٨٧١  ٧٧٩  ٣ ٩٥٣  ٢٤٠  ٨ ١٩٠  االستشاريون، الخبراء

  ٤٥ ٤٦٨  -  -  ٢٣٣  ١١ ٢٥١  ٣ ٢٠٣  ١١ ٠٠٩  ٣  ١٩ ٧٦٩  السفر
التحويالت إلى النظراء 

  ٤٨ ١٧٤  -  ٣١  ١٥  ١٢ ١٦٩  ٥ ٠٥٦  ٢٣ ٩٣٤  -  ٦ ٩٦٩  في المشاريع اإلنمائية
الخدمات المشتركة في 

  ١٨ ٦٣٥  -  -  -  ٨٣  -  ١  -  ١٨ ٥٥١  مركز فيينا الدولي

  ٤١ ٢٩٩  -  -  ٥  ٥ ٤١١  ٣ ٩٠٠  ٢٨ ٢٢٩  ١  ٣ ٧٥٣  التدريب

  ٣٠ ٤١٩  -  ٨٨  ٦  -  ٢٠  ٤  -  ٣٠ ٣٠١  االهتِالك واالستهالك
الخدمات التعاقدية وغيرها 

  ٢٣ ٩٢٤  -  -  ٢٩٩  ٢ ٤٦٨  ١  ١٤  ١ ٣٧٦  ١٩ ٧٦٦  من الخدمات

  ٢٦ ٨٩٢  )٩ ١٥٢(   ٦  ٥٢  ١٠ ٥٥٠  ٩٦٤  ١ ٦٤٧  ٥٠٥  ٢٢ ٣٢٠  نفقات تشغيلية أخرى

                   

  ٥٣٧ ٨٤٤  )٩ ١٥٢(   ١٢٥  ٢ ٠٩٣  ٧٧ ٩٤٨  ١٤ ٢٩٣  ٦٨ ٧٩١  ٣ ٠٤٨  ٣٨٠ ٦٩٨  مجموع النفقات

           

 )٤٠ ١٧١(    ١٠  )١٣ ٧٥١(  )١٣ ٦٥٨(  )٤ ٣٦٣(  )٥ ٢٦٧(   ٥٠٦  )٣ ٦٤٨(  صافي المكاسب/(الخسائر)

                   

  ٩ ٥١٥  -  )١١٥( )١٤ ٩١٠(   ١٤ ٦٢٢  ٥ ١١١  ١١ ٠٩٦  ٥ ٥٥٩  )١١ ٨٤٨(  صافي الفائض/(العجز)
  

مل هذا العمود إلغاء تكاليف دعم الب ناديق. ويش املةً لتكاليف دعم البرنامج والمعامالت التي تحدث بين الص ناديق ش رنامج وغير ذلك من المعاَمالت التي تحدث بين أ/ تَظَهر نفقات الص
 ي بيان األداء المالي.الصناديق للتوفيق مع مجموع النفقات ف

  المالحظات المرفقة هي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات.
 

 (توقيع) تريستان باوزفاين
 مدير شعبة الميزانية والمالية
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  ٤٣الصفحة 

 

 

 
  
  
  

  الجزء الثالث
 

مالحظات على البيانات المالية
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٤٥حة الصف  

 

 

  الجزء الثالث

  مالحظات على البيانات المالية

  ٤٧ ............................................................................ : الكيان الُمصدر للبيانات المالية١المالحظة 

  ٤٧ ................................................................................ : أساس إعداد البيانات المالية٢المالحظة 

  ٤٩ ................................................................................ الهامة: السياسات المحاسبية ٣المالحظة 

  ٦٤ .......................................................................... : المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية٤المالحظة 

  ٦٥ .................................................................................................. : االستثمارات٥المالحظة 

  ٦٥ .......................................... : الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير التبادلية٦المالحظة 

  ٦٧ ............................................... : معلومات عن المبالغ المستحقة التحصيل غير التبادلية٧المالحظة 

  ٦٩ ................................................ يل من المعامالت التبادلية: الحسابات المستحقة التحص٨المالحظة 

ً ٩المالحظة    ٧٠ ........................................................................... : السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

  ٧٠  ..........................................................................................  المخزون: ١٠المالحظة 

  ٧١ .............................................................. : االستثمار في كيانات الخدمات المشتركة١١المالحظة 

  ٧٢ ......................................................................... : الممتلكات والمنشآت والمعدات١٢المالحظة 

  ٧٥ ................................................................................... : األصول غير الملموسة١٣المالحظة 

  ٧٨ ................................................................................ المستحقة الدفع: الحسابات ١٤المالحظة 

لة١٥المالحظة    ٧٨ ......................................................................................... : اإليرادات المؤجَّ

  ٧٩ ...................................................... : االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين١٦المالحظة 

  ٨٠ ................................................................... : الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة١٧المالحظة 

  ٨٦ ............................................................................... : االلتزامات المالية األخرى١٨المالحظة 

  ٨٦ ............................................................................................... : المخصصات١٩المالحظة 

  ٨٨ ........................................................................ ي أرصدة الصناديق: التحركات ف٢٠المالحظة 

  ٨٩ ........ : التحركات في أرصدة الصناديق الخاصة بالصناديق الفردية ذات األغراض المحددة٢١المالحظة 

  ٩٠ ........................................... : التحركات في االحتياطيات حسب مجموعات الصناديق٢٢المالحظة 

رة٢٣المالحظة    ٩١ ...................................................................................... : االشتراكات المقرَّ

  ٩٢ ...................................................................................... المساهمات الطوعية: ٢٤المالحظة 

  ٩٣ ....................................................................................... ساهمات األخرى: الم٢٥المالحظة 



GC(63)/6 

  ٤٦ الصفحة

  ٩٣ ....................................................................... : اإليرادات من المعاَمالت التبادلية٢٦المالحظة 

  ٩٤  ................................................................................  : إيرادات االستثمار٢٧المالحظة 

  ٩٤  ...........................................................  : الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين٢٨المالحظة 

  ٩٥  ...........................................................................  : االستشاريون، الخبراء٢٩المالحظة 

  ٩٥ ........................................................................................................ : السفر٣٠المالحظة 

  ٩٦ .................................................................. اإلنمائيينفي : التحويالت إلى النظراء ٣١المالحظة 

  ٩٦ ............................................................ : الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي٣٢المالحظة 

  ٩٦ ..................................................................................................... : التدريب٣٣المالحظة 

  ٩٧  ........................................................  : الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات٣٤المالحظة 

  ٩٧ ...................................................................................... رىأخ: نفقات تشغيلية ٣٥المالحظة 

  ٩٨ .............................................................................. : صافي المكاسب/(الخسائر)٣٦المالحظة 

  ٩٨ ............................................................................. في كيانات أخرى الحصص: ٣٧المالحظة 

  ١٠٥ ......................... التكوين حسب الصناديق –امج الرئيسي نحسب البرب ي: اإلبالغ القطاع٣٨لمالحظة ا

  ١٠٧ ..................................................................................................... : الميزانية٣٩المالحظة 

  ١٠٧ ............. أ: تحركات األموال بين الميزانية األصلية والميزانية النهائية (الميزانية العادية) -٣٩المالحظة 

  ح بالمقارنة بالميزانية،ب: التوفيق بين المبالغ الفعلية على أساس يسم-٣٩المالحظة 
  ١٠٨  .............................................................................................  وبيان التدفقات النقدية

  ١٠٩ ................................................. ج: تحليل التباين بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية-٣٩المالحظة 

  ١١٠ .......................................................... د: صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية-٣٩المالحظة 

  ١١١ ..................................................................................... : األطراف ذات الصلة٤٠المالحظة 

  ١١٢ ........................................................................... : اإلفصاح عن الصكوك المالية٤١المالحظة 

  ١١٥ ................................................................................................. : االرتباطات٤٢المالحظة 

  ١١٧ .............................................................. : الخصوم االحتمالية واألصول االحتمالية٤٣المالحظة 

  ١١٨ .......................................................................... : األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ٤٤المالحظة 

 ١١٨ ....................................................................................................... : الهبات٤٥المالحظة 

 

    



GC(63)/6 
٤٧حة الصف  

 

 

  : الكيان الُمصدر للبيانات المالية١المالحظة 

تقلة ال الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية  تهدف-دولية مس ت في -تس س الربح، أُّسِ
وفقاً لنظامها األساسي. والوكالة جزء من نظام األمم المتحدة الموّحد، وتخضع عالقتها باألمم المتحدة  ١٩٥٧عام 

فاذ في  لذي دخل حيّز الن لذرية" ا قة ا طا ية لل لدول لة ا حدة والوكا م للعالقات بين األمم المت فاق المنّظِ ألحكام "االت
  .١٩٥٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤

اهمة الطاقة الذرية    يع مس ي، في العمل على تعجيل وتوس اس ويتمثل هدف الوكالة، كما حدده نظامها األس
اعدة  تخدام المس مان عدم اس ع طاقتها على ض حة واالزدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وس الم والص في الس

كري. ومن  التي تقدمها، أو التي تُقدَّم بناًء على رافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عس طلبها أو تحت إش
  أجل بلوغ هذا الهدف الذي ينص عليه النظام األساسي تدير الوكالة عملها في إطار البرامج الرئيسية الستة التالية:

 القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية؛  

 الحماية البيئية؛التقنيات النووية من أجل التنمية و  

 األمان واألمن النوويان؛  

 التحقُّق النووي؛  

 الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة؛  

 .إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية  

ية   ب البرامج الرئيس ل بها من مالحظات عن اإلبالغ عن القطاعات حس وترد في البيانات، وما يتص
  كيفية إدارة هذه األنشطة األساسية وتمويلها. وحسب الصناديق، تفاصيل إضافية عن

  : أساس إعداد البيانات المالية٢المالحظة 

بية   تحقاق، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاس اس االس بة على أس أعّدت هذه البيانات المالية بطريقة المحاس
لة محددة، يُطبَّق المعيار الدولي الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس). وعندما ال تتطرق معايير إيبساس ألي مسأ

  إلعداد التقارير المالية أو المعيار المحاسبي الدول، أيهما يكون مناسباً.

تمرار على   بية باس ات المحاس ياس تمرارية األعمال وُطبّقت الس اس مبدأ اس وأُِعدَّت البيانات المالية على أس
  مدار الفترة.

  العرف المحاسبي

ول وفقا لتكلفتها أُعدت البيانات المالية   ل األص جَّ ي بأن تُس بي الذي يقض اس العرف المحاس على أس
  التاريخية.
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  التغييرات في طريقة العرض

اس حلَّ   بي إيبس تحقاقات الموظفين، ٣٩المعيار المحاس در في تموز/يوليه اس ، محّل ٢٠١٦، الذي ص
اس  بي إيبس تحقاقات الموظفين، ٢٥المعيار المحاس . ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١، على أن يكون تاريخ النفاذ اس

اس  بي إيبس ية ٢٠١٨في البيانات المالية لعام  ٣٩وقد اعتمدت الوكالة المعيار المحاس . وتتمثل االختالفات الرئيس
اس  بيَّْين إيبس اس  ٣٩بين المعياَرْين المحاس ئ ٢٥وإيبس ائر اإلكتوارية الناش ب والخس ة عن في االعتراف بالمكاس

بة للوكالة. غير أّن اعتماد المعيار  ها، وليس لذلك أي تأثير بالنس تحقاقات المحدَّدة وطريقة عرض ُخطط االس
ساس  سبي إيب ستلزم توفير مزيد من  ٣٩المحا  ١٧، وبالتالي تمَّ تعديل األرقام المقاَرنة في المالحظة اإلفصاحاتي

ة تغييرات أخرى مطلوبة بسبب اعتماد المعيار المحاسبي ولم تكن ثم لتشمل مزيد من التفاصيل حسب االقتضاء.
  .٣٩إيبساس 

نة الحالية.  ية لكي تتوافق مع طريقة العرض للس نة الماض نيف بعض مبالغ الس وفي إطار جهود  أعيد تص
فر  نيف اإلبالغ عن بعض تكاليف الس ب طبيعتها، أعيَد تص فر المتعلقة بالتدريب حس يق معاملة تكاليف الس تنس

طة التدريب لغير الموظفين في عام  الداعمة كل كامل لعام  .٢٠١٧ألنش بة واإلبالغ بش ومن أجل مواءمة المحاس
نيف نفقات بلغت ٢٠١٧ افية ٦٫٦٥٠، أعيَد تص بح نفقات تدريب غير الموظفين مليون يورو إض وهذه  .لتص

نيف  أت عن نُظم مرحلة ما قبل نظام إيبس. وتَِرُد عملية إعادة التص في المعلومات  المذكورةالمعامالت نش
ابعالواردة في  ٢٠١٧المقارنة لعام  ادس، والبيان الس الً عن المالحظة ب-البيان الثاني، والبيان الس ، ٣٠، فض
  .٣٣والمالحظة 

  العملة الوظيفية وتحويل العمالت األجنبية

  العملة الوظيفية وعملة العرض

ناديق) هي اليورو. وتُعرض البيانات المالية   العملة الوظيفية للوكالة (بما في ذلك كل مجموعات الص
ب كل القيم ألقرب ألف يورو (آالف اليوروهات)، ما لم يبيَّن غير ذلك.   باليورو، وتُقرَّ

  المعامالت واألرصدة

تخدا  ل المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية إلى يوروهات باس رف المعمول به في األمم تُحوَّ عر الص م س
ف هر إذا كانت -المتحدة. ويُحدَّد سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة مرة في الشهر، ويُنقَُّح في منتص الش

  هناك تقلبات كبيرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.

ع   وم النقدية المقّومة بعمالت أجنبية إلى يوروهات بس ول والخص ل األص رف المعمول به في وتُحوَّ ر الص
  األمم المتحدة عند إقفال الحسابات في نهاية السنة.

ئة عن    رف األجنبي المتحققة وغير المتحققة الناش ائر الص ب وخس ُب في بيان األداء المالي مكاس وتُحتَس
ية باستخدام تسوية المعامالت المنفذة بعمالت أجنبية وعن تحويل األصول والخصوم النقدية المقّومة بعمالت أجنب

  أسعار الصرف المعمول بها في نهاية السنة.
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  األهمية النسبية واستخدام اآلراء والتقديرات

بية    بية المحاس بية أمراً جوهرياً في البيانات المالية للوكالة. ويوفّر إطار األهمية النس تعدُّ األهمية النس
مية النسبية في عدة مجاالت محاسبية، ولتحليل هذه الخاص بالوكالة وسيلة منهجية لتحديد القرارات المتصلة باأله

  القرارات، وتقييمها وإقرارها، ومراجعتها دورياً.

شتمل   ستند إلى آراء اإلدارة وتقديراتها وافتراضاتها. وتُدرُج التغييرات التي وت البيانات المالية على مبالغ ت
  معروفة.تطرأ على التقديرات في الفترة التي تصبح فيها تلك التغييرات 

  : السياسات المحاسبية الهامة٣المالحظة 

  األصول

  األصول المالية

األصول المالية هي إما أموال نقدية أو صكوك مالية. وتصنَّف كأصول جارية األصول المالية التي يحل  
نة واحدة من تاريخ اإلبالغ. أما األصول المالية التي يحل أجل استحقاقها بعد أكثر  أجل استحقاقها في غضون س

  من سنة من تاريخ اإلبالغ فتصنف كأصول غير جارية.

كوك مقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو   كوك المالية إلى الفئات التالية: ص نف الوكالة الص ويمكن أن تص
كوك متاحة للبيع. ويُحدد هذا  تحقاق؛ وص كوك محتفظ بها حتى تاريخ االس تحقات؛ وص عجز؛ وقروض ومس

نيف، الذي يتوقف  ابه ألول مرة، ويعاد تقييمه في كل التص كوك المالية، عند احتس على الغرض من اقتناء الص
  تاريخ إبالغ.

  الصكوك المالية:  التصنيف

  الودائع ألجل -االستثمارات   القروض والمستحقات
  المكافئات النقدية والمساهمات المستحقة التحصيل والمستحقات األخرى

  أذون الخزانة والسندات المخصومة األخرى -االستثمارات   االستحقاقالصكوك المحتفظ بها حتى تاريخ 
  ٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١ال شيء في   الصكوك المتاحة للبيع

  ٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١ال شيء في   الصكوك المقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز

تحقات القروض’و  ول مالية تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، وغير مدرجة في ‘ والمس هي أص
  سوق مالية نشطة.

هي أصول مالية غير مشتقة، تُقبض عنها مبالغ محددة أو ‘ الصكوك المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق’و 
ف تطيع، بص تحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتس ة قاطعة، أن تحتفظ بها حتى حلول أجل قابلة للتحديد، ولها أجل اس

ل بعد ذلك بالتكلفة  جَّ كوك في البداية بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعامالت، ثم تُس ل هذه الص جَّ تحقاق. وتس االس
كوك  ومة األخرى كص ندات المخص نَّف أذون الخزانة والس عر الفائدة الفعلي. وتص تخدام طريقة س تهلكة باس المس

  أجل االستحقاق"."محتفظ بها إلى 
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  المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية

رة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في   مل األموال النقدية الحاض المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية تش
لية ثالثة  تحقاقها األص يرة األجل التي تبلغ آجال اس يولة القص تثمارات العالية الس ارف، وغير ذلك من االس المص

  أو أقّل.أشهر 

  االستثمارات

ومة، وتتجاوز آجال   ندات المخص تثمارات الودائع ألجل وأذون الخزانة وغيرها من الس مل االس تش
استحقاقها األصلية جميعاً ثالثة أشهر. وال يلزم استهالك خصم شهادات الودائع ألجل، ألن هذه الشهادات تُشترى 

  بقيمتها اإلسمية.

  المساهمات والمستحقات 

تحقات بالمبالغ تتعلق ال  تحقة للوكالة من الدول األعضاء مس ُب والمانحين والموظفين وغيرهم. والمس تُحتس
  المستحقات بقيمتها اإلسمية، ما لم يكن لخصمها للتوصل إلى قيمتها الحالية الصافية أثر هام نسبياً.

َسُب مخصصات الحسابات غير مضمونة التحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي   على أن أحد وتُحت
المستحقات قد انخفضت قيمته. وتُحتَسُب المخصصات استنادا إلى خبرة التحصيل التاريخية و/أو إلى وجود دليل 
على أن تحصيل مستحٍق معيٍَّن هو أمر مشكوك فيه. وتُحتَسُب الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان األداء 

  ر.المالي في السنة التي تحدث فيها هذه الخسائ

 ً   السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

لف والمبالغ المدفوعة مقدَّماً   وياتٍ تمثّل السُّ ديدلدين أو  تس ط قبل ل اً تس تحقاق. قس مي لالس الموعد الرس
  تُحتَسُب السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقيمتها اإلسمية، ما لم يكن للخصم أثر هام نسبياً.و

  المخزونات

اريع  ّجل كمخزونات مش تريها الوكالة أو التي تُمنُح لها (مثل المعدات واللوازم  تُس لع التي تش جميع الس
اء المتلقية. اء وغير األعض وفي معظم األحيان، تُنقل في إطار برنامج  والبرامجيات) لتحويلها إلى الدول األعض

ار إليها أيضاً باسم  ، ولكن يتم نقلها أيضاً داخل ‘المشتريات الميدانية’التعاون التقني مخزونات المشاريع التي يش
عة لرقابة الوكالة في  لع التي ال تزال خاض اعدة محدَّدة. وتُدرج الس رة في إطار برامج مس عب التقنية مباش الُش
اريع الجاري نقلها إلى النظراء. ووفقا لالتفاقات القائمة بين نظراء الوكالة،  تاريخ اإلبالغ في مخزونات المش

ونات المشاريع هذه عند استكمال معامالت التخليص الجمركي الخاصة بها في البلد يُشطب احتساب تكاليف مخز
ية. لك المخزونات إلى الجهات المتلقّ ها على ت يطرت لة س ها الوكا قل في يان أن  المتلقّي، وهي اللحظة التي تن ولب

يبها التلف  ليمها فعال أو قد يص ص المخزونات الجاري نقلها لفترة من الزمن قد ال يتم تس أو التقادم، يُدرج مخص
بة  بة  ٪٥٠عبور بنس هرا، وبنس ر ش إذا زادت هذه ٪ ١٠٠من القيمة للبنود الجاري نقلها لفترة أكثر من اثني عش
  شهرا. ٢٤الفترة على 
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وتُنتج الوكالة أيضاً منشورات ومواد مرجعية وتحتفظ بها. وال تُحتسُب هذه المنشورات والمواد المرجعية  
ب تكا ول، وتُحس ورات والمواد المرجعية كنفقات متكبَّدة. ويرجع ذلك إلى أّن كأص ليف إنتاج كل نوع من المنش

ص المطلوب للمخزون البطيء البنودالقيمة الحالية للمردود الخدمي الطويل األجل لهذه  وما منها المخص ، مخص
تحديد مدة االحتياز المتبقية  الحركة والمخزون المتقادم، ال يمكن تحديدها على نحو موثوق به، بسبب عدم إمكانية

  واحتماالت التقادم المتصلة بها.

ستبدال راهنة أو كصافي قيمة قابلة للتحقيق،   وتُبيَُّن المخزونات بالقيمة العادلة، محسوبة كتكلفة أو كتكلفة ا
تَخدم في قيد المخزونات التي يُعتزم توزيعها على  تبدال الراهنة، التي تُس تفيدين مجاناً أيهما أقل. وتكلفة االس المس

تتكبدها الوكالة إذا أرادت اقتناء األصل المعني في تاريخ اإلبالغ. أما القيمة  مية، هي التكلفة التي س أو برسوم إس
روط تجارية عموماً أو التي تعتزم  تَخدم لقيد المخزونات التي يعتزم بيعها بش افية القابلة للتحقيق، التي تُس الص

ع تخدامها، فهي س تكمال الوكالة اس ومة منه تكاليف االس ر البيع المقّدر في المعامالت التجارية العادية مخص
  ونفقات البيع.

ط التكلفة المرّجح، ما لم تكن مفردات المخزون فريدة من نوعها،   يغة متوس تخدام ص وتُحدَّد التكلفة باس
أرصدة المخزونات ونفقات المخزون فتُستخدم حينئذ طريقة التحديد الخاص. وتستخدم الوكالة نظاماً دورياً لتحديد 

  في نهاية السنة.

  وتُطبَّق هذه السياسات على الفئات الرئيسية للمخزونات في الوكالة على النحو التالي: 

  صيغة التكاليف  طريقة التقييم  مفردات المخزون

  طريقة التحديد الخاص  أيهما أقلقيمة التكلفة أو تكلفة االستبدال الراهنة،   مخزونات المشاريع الجاري نقلها إلى النظراء

  متوسط التكلفة المرّجح   التكلفة أو القيمة الصافية القابلة للتحقيق، أيهما أقل  قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات

  متوسط التكلفة المرّجح  التكلفة أو القيمة الصافية القابلة للتحقيق، أيهما أقل  لوازم الطباعة

اً.   اس مانات بطريقة مركزية أس ة بالض يانة الخاص وتدير الوكالة مخزوناتها من قطع الغيار ومواد الص
مل المخزونات التي تدار في أماكن مركزية والتي تبلغ تكلفتها  مليون يورو أو أكثر. وتتألف هذه  ٠٫١٠٠وتُرس
ة األخرى الُمدارة مركزياً أو المحتفظ بها المخزونات حالياً من بطاريات وكابالت. أما مفردات المخزونات الثانوي

  في أماكن المركزية فال تَُرْسَمل، نظراً النعدام األهمية النسبية لتلك األرصدة.

نة التي يُحدَّد فيها أنَّ قيمة المخزون قد   م عن انخفاض القيمة في بيان األداء المالي في الس ّجل خص ويُس
  الكميات مقارنة بالطلب. انخفضت بسبب تقادمه أو بسبب وجود فائض في

  الممتلكات والمنشآت والمعّدات

  قياس التكاليف عند احتسابها

وماً منها   وال ال تدر أمواال نقدية، وتُبيَُّن بتكلفتها التاريخية مخص آت والمعدات أص تُعتبر الممتلكات والمنش
تخَدم  االهتالك ول الممنوحة، تُس بة إلى األص بة ناجمة عن انخفاض القيمة. وبالنس ارة محتس المتراكم وأي خس

ييد بتكلفتها وال يبدأ  ول قيد التش ّجل األص اً عن التكلفة التاريخية. وتُس القيمة العادلة في تاريخ االقتناء، عوض
تخدام. وال  بح فيه متاحة لالس مل بنود اهتالكها إال في التاريخ الذي تص ول الموروثة. وتُرس مل األص تُرس
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اوي  آت والمعدات في البيانات المالية إذا كانت تكلفتها تس تثناء بنود  ٣ ٠٠٠الممتلكات والمنش يورو أو أكثر، باس
الممتلكات والمنشآت والمعدات الخاصة بالمعدات الحاسوبية واألثاث، التي تُعتبر بنودا جماعية وتُرسمل بصرف 

  يفها.النظر عن تكال

ب   لة، حس ول منفص ول أو يُعترف بها كأص ُب التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألص وال تُحتس
ادية أو خدمات محتملة  تقبل من منافع اقتص تفيد الوكالة في المس اء، إال عندما يكون من المرّجح أن تس االقتض

ئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند على  ب تكاليف عمليات ناش نحو موثوق. وتُحتس
  اإلصالح والصيانة كنفقات في بيان األداء المالي خالل الفترة المالية التي يقع فيها تكبد تلك النفقات.

  طريقة االهتالك والعمر النافع

ط   تخدام طريقة القس ول على أعمارها النافعة التقديرية باس ب االهتالك بغية توزيع تكاليف األص يُحتس
  بت.الثا

ع هذه   آت والمعدات، وتخض ناف الممتلكات والمنش وتِرد فيما يلي األعمار النافعة التقديرية لمختلف أص
 األعمار الستعراض سنوي.

  العمر النافع (بالسنوات)    صنف األصول
  ٤إلى  ٢من    معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ٥    المركبات
  ١٢    األثاث والتجهيزات الثابتة

    المباني
سنوات (للهياكل السابقة التجهيز والمصنوعة في شكل  ٥

  سنة لباقي الهياكل ١٠٠إلى  ١٥حاويات)، ومن 
  مدة االستئجار أو العمر النافع، أيهما أقل    المباني المستأجرة وتحسيناتها

  ٨    معدات التفتيش
  ١١    معدات المختبرات
  ٥    المعدات األخرى

  األصول غير الملموسة

  قياس التكاليف عند احتسابها 

اس   بي إيبس ة ٣١لقد طبّقت الوكالة المعيار المحاس ول غير الملموس تقبلي. ونتيجة لذلك، لم  األص بأثر مس
والمتصلة باألصول غير  ٢٠١١كانون الثاني/يناير  ١دة قبل تاريخ تُرسَمل تكاليف األصول غير الملموسة المتكبَّ 

  تم تطويرها داخليا.الملموسة التي تم اقتناؤها أو 

بة ناتجة   ارة ُمحتس تهالك المتراكم وأي خس وماً منها االس ة بتكلفتها مخص ول غير الملموس ب األص وتُحس
عن انخفاض القيمة. وبالنسبة لألصول غير الملموسة الممنوحة، تُستخَدم القيمة العادلة في تاريخ االقتناء، عوضاً 

ول غير الملموس ل األص جَّ تهالكها إال عندما تكون متاحة عن التكلفة. وتُس ة قيد التطوير بتكلفتها، وال يبدأ اس
يورو أو أكثر،  ٣ ٠٠٠لالستخدام. وتُرسمل األصول غير الملموسة في البيانات المالية إذا كانت تكلفتها تساوي 

رة داخلياً، التي ُحّددت لها عتبة رسملة قدرها    يورو. ٢٥ ٠٠٠باستثناء البرامجيات المطوَّ
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ب وال تُ   لة، حس ول منفص ول أو يُعترف بها كأص ُب التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألص حتس
ادية أو خدمات محتملة  تقبل من منافع اقتص تفيد الوكالة في المس اء، إال عندما يكون من المرّجح أن تس االقتض

ئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند على نحو موثوق.  يانة ناش ب تكاليف الص وتُحتس
  كنفقات في بيان األداء المالي خالل الفترة المالية التي يقع فيها تكبد تلك النفقات.

  طريقة االستهالك والعمر النافع

تطبَّق على جميع األصول غير الملموسة ذات العمر المحدود طريقة االستهالك على أساس القسط الثابت،  
ول  ع تكلفة األص ع األعمار النافعة التقديرية بمعدالت تُوّزِ أو قيمتها على أعمارها النافعة التقديرية. وتخض

نوي. وعموماً، يبلغ العمر النافع للبرامجيات  تعراض س ة الس ول غير الملموس ية من األص ناف الرئيس لألص
نوات؛ غير أنه ثبت أن العمر النافع لنظام معلومات دعم البرامج على نطاق ال ٥المطورة داخلياً  وكالة (نظام س

ل إلى  روع تحديث تكنولوجيا معلومات  ١٢إيبس) يص اريع المطورة في إطار مش عاماً، وأّن العمر النافع للمش
  سنوات. ٨الضمانات يبلغ 

  العمر النافع (بالسنوات)  صنف األصول
  ٥  البرامجيات المقتناة بصورة منفصلة

 ً رة داخليا   ١٢إلى  ٥من   البرامجيات المطوَّ

  األصول وانخفاض قيمتهاالتحقق من 

ول ومكانها   ول هو تدبير من تدابير الرقابة الداخلية يرمي إلى التأكد من وجود األص التحقق من األص
مان  ول في الوكالة. ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ض تمرة لألص يانة المس وحالتها، ويدعم الص

  البيانات المالية.دقة تسجيل األصول في سجل األصول وإدراجها في 

ويُجرى سنوياً استعراض لألصول الخاضعة لالهتالك أو االستهالك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض قيمتها،  
ارة كاملة أو  بب حدوث خس ترداد. وتنخفض القيمة بس مان أن القيمة الدفترية ال تزال تعتبر قابلة لالس بهدف ض

ارة الكاملة، يُس ّجل انخفاض تام في القيمة. أما في حالة التلف الكبير أو التقادم تلف كبير أو تقادم. وفي حالة الخس
ُب انخفاض القيمة عندما يتجاوز  ُب في  ٢٥ ٠٠٠فيُحتَس ارة الناتجة عن انخفاض القيمة فتُحتَس يورو. وأما الخس

ل المعني قيمته الخدمية القابلة  ترداد. وتكون بيان األداء المالي بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألص لالس
وما منها تكاليف البيع أو تكون قيمة منفعته، أيهما  ل العادلة مخص ترداد إّما قيمة األص القيمة الخدمية القابلة لالس

ارة الناجمة ما ارأعلى. وإذا  ترداد، يمكن أن تُلغى هذه الخس تفعت في الفترات التالية القيمة الخدمية القابلة لالس
  قصى للخسارة المحتسبة الناتجة عن انخفاض القيمة.األار تلك الزيادة، رهنا بالحد عن انخفاض القيمة، بمقد

  األصول الخاضعة لقيود

تخدامها إال دعما   ول المالية للوكالة ومخزونات الوكالة لقيود، بحيث ال يجوز اس ع جميع األص تخض
ناديق التي تم توفيرها لها. طة المعتمدة للص تخ لألنش ال عن ذلك، فإن اس ول المالية والمخزونات وفض دام األص

رف  ندوق البرامج الخارجة عن الميزانية ومص ندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية وص ة بص الخاص
طة  ر إلى جانب ذلك على أنش ة يقتص ناديق الخاص تئمانية والص ناديق االس عيف اإلثراء والص اليورانيوم الض

ح البيان السابعبرنامجية محددة، في إطار تلك الصناديق. ويو   أ أرصدة هذه األصول بحسب الصناديق.-ّضِ
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  عقود اإليجار

  عقود اإليجار التمويلي

ة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبيرة جميع   ول الملموس نَّف كعقود إيجار تمويلي عقود إيجار األص تُص
  المخاطر والمنافع المترتبة على ملكيتها.

  عقود اإليجار التشغيلي

نّف كعقود إيجا  ر بجزء كبير من المخاطر والمنافع تُص غيلي عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤّجِ ر تش
غيلي في بيان األداء المالي على  تحقة في إطار عقود اإليجار التش ب المدفوعات المس الكامنة في الملكية. وتُحتس

  أنها نفقات.

  الخصوم

  االلتزامات المالية

ابات   مل االلتزامات المالية الحس تحقاقات الموظفين تش تحقة الدفع وااللتزامات المترتِّبة على اس المس
  والمخصصات وااللتزامات المالية األخرى.

  الحسابات المستحقة الدفع

لع أو الخدمات التي تلقتها الوكالة ولكن لم تدفع   تحقة الدفع هي التزامات مالية تتعلق بالس ابات المس الحس
ابات في ا ُب هذه الحس اء، بالتكلفة ثمنها. وتُحتَس لبداية بقيمتها العادلة ثم تقاس في وقت الحق، عند االقتض

المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. وبما أن حسابات الوكالة المستحقة الدفع تكون مستحقة عموماً في 
ون  اب األ ١٢غض مية على االحتس بية، وتُطبّق القيم اإلس م أهمية نس هراً ال يكون ألثر الخص لي والقياس ش وَّ

  الالحق.

  االلتزامات المالية األخرى

تشتمل االلتزامات المالية األخرى أساسا على األموال غير الُمنفَقة المحتفظ بها لردها في المستقبل، وعلى  
ابات  نَّف الحس وم كما تُص نَّف هذه الخص ة. وتُص ص ات النقدية غير المخص بنود متنوعة أخرى مثل المقبوض

ل بالقيمة اإلسمية ألن أثر الخصم ليست له أهمية نسبية. المستحقة الدفع،   وتُسجَّ

  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

  تَحتَِسُب الوكالة الفئات التالية من استحقاقات الموظفين: 

 المزايا القصيرة األجل المستحقة للموظفين؛  
 استحقاقات ما بعد الخدمة؛  
 ألجل األخرى؛استحقاقات الموظفين الطويلة ا  
 .استحقاقات إنهاء الخدمة  
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  المزايا القصيرة األجل المستحقة للموظفين

تشمل المزايا القصيرة األجل المستحقة للموظفين استحقاقات الموظفين المعيَّنين ألول مرة (ِمنح االنتداب)،  
تحقاقات األخرى هرية المنتظمة (األجور والرواتب والعالوات)، واالس تحقاقات الش يرة األجل (منحة  واالس القص

شهراً  ١٢التعليم، ورّد ضرائب الدخل). ُويتوقع أن تُسّوى المزايا القصيرة األجل المستحقة للموظفين في غضون 
من تاريخ التقرير المالي، وتُقاس بحسب قيمتها اإلسمية استناداً إلى االستحقاقات المتراكمة بفئات األجور الحالية. 

تحقاقات يرة األجل معيَّنة أخرى للموظفين،  وتُعامل هذه االس تحقاقات قص على أنها التزامات جارية. وهناك اس
  مثل اإلجازة المرضية المدفوعة األجر وإجازة األمومة، تُحتسُب كنفقات عند حدوثها.

  استحقاقات ما بعد الخدمة

تشمل استحقاقات ما بعد الخدمة مساهمة الوكالة في خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وِمنح اإلعادة  
إلى الوطن، وبدل نهاية الخدمة، إلى جانب تكاليف السفر والشحن بسبب نهاية الخدمة. وااللتزام الُمحتَسُب بالنسبة 

با قة  مات المتعل ية لاللتزا حال مة ال هذه الخطط هو القي تاريخ اإلبالغ. ويتولى خبراء ل قات المحّددة في  تحقا الس
ب  تحقة حس تخدام طريقة تقدير المبالغ المس تحقاقات المحددة، باس اب التزامات االس تقلون حس اكتواريون مس

ة الوحدة. وتُحّدد القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التقديري
مة باليورو ذات تواريخ االستحقاق القريبة من تواريخ  باستخدام أسعار فائدة سندات الشركات العالية الجودة المقوَّ
تحقاقات التي تكون عادةً طويلة األجل في  ر االس ّوى بعض عناص تحقاق الخطط الفردية. ويمكن توقُّع أن تس اس

  نها التزامات جارية.شهراً من تاريخ اإلبالغ، ولذلك تعامل على أ ١٢غضون 

وتُحتسب المكاسب أو الخسائر االكتوارية المتعلقة بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات  
تخدام  افي ‘نهج االحتياطي’اإلعادة إلى الوطن والتزامات انتهاء الخدمة باس ُب من خالل ص ، أي أنها تُحتس

  بيان التغيرات في الملكية، وذلك في السنة التي تحدث فيها.األصول/الملكية في بيان الوضع المالي وفي 

  المزايا الطويلة األجل األخرى المستحقة للموظفين

المزايا الطويلة األجل األخرى المستحقة للموظفين هي االستحقاقات التي تجب تسويتها بعد فترة تزيد على  
نوية وإجازة زيارة الوطن. أما اس ١٢ هراً، مثل اإلجازة الس ب ش نوية وزيارة الوطن فتُحَس تحقاقات اإلجازة الس

بية. وعادة ما تُعامل المزايا  ت له أهمية نس م ليس م ألن أثر الخص تخدام الخبراء اإلكتواريين، وال تُخَص دون اس
ر  ّوى بعض عناص تحقة للموظفين على أنها التزامات غير جارية. ويمكن توقُّع أن تس الطويلة األجل المس

تحقاقات الت ون االس هراً من تاريخ اإلبالغ، ولذلك تعامل على أنها  ١٢ي تكون عادةً طويلة األجل في غض ش
  وتُحتسب المزايا الطويلة األجل األخرى المستحقة للموظفين مباشرةً في بيان األداء المالي. التزامات جارية.

  استحقاقات إنهاء الخدمة

تحقاقات التي تكون   تحقاقات إنهاء الخدمة هي االس تحقة الدفع إذا أنهت الوكالة خدمة موّظف لديها اس مس
تحقاقات عندما تُخِطر الوكالة الموظف بأنها  ُب هذه االس ن التقاعد/تاريخ انتهاء العقد. وتُحتَس قبل تاريخ بلوغه س
لة إلنهاء  تنهي عقده في وقت مبكر أو، إذا كان إنهاء الخدمة مرتبطاً بعدد من الموظفين، عند وجود خطة مفّص س

  لخدمة.ا
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  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

أته   ات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، الذي أنش ترك للمعاش ندوق المش ارك في الص و مش الوكالة عض
تحقاقات للموظفين في حاالت التقاعد والوفاة والعجز وما إلى ذلك. وهذ ا الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم اس

تحقاقات محددة. وتنص  تثمر لتوفير اس اهمات تس ترك هو خطة ألرباب عمل متعددين ممولة بمس ندوق المش الص
ندوق مفتوحا للوكاالت  ٣المادة  وية في الص ندوق على أن يكون باب العض ي للص اس (ب) من النظام األس

ارك في النظام الموّحد ة وألي منظمة أخرى دولية أو حكومية دولية تش ص روط  المتخّص للرواتب والبدل وش
  الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت المتخّصصة.

ض هذه الخطة المنظمات المشارِكة فيها لألخطار االكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين   وتُعّرِ
ص االلتزام في المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، وال يوجد بالتالي أي أساس متسق وموثوق به لتخصي

بة للمنظمات  اركة في الخطة على حدة. وكما هو الحال بالنس ول الخطة والتكاليف لكل من المنظمات المش وأص
ع يمّكنهما من تحديد  ات في وض ترك للمعاش ندوق المش ت الوكالة والص ندوق، ليس اركة في الص األخرى المش

ول الخط تحقاقات المحددة، وأص بة اللتزامات االس ة المتناس ة، والتكاليف المرتبطة بالخطة، فيما يتعلق الحص
بية. ولذلك تتعامل الوكالة مع هذه الخطة كما لو كانت  بالوكالة، بدرجة كافية من الموثوقية لألغراض المحاس

وتُحتَسُب مساهمات  استحقاقات الموظفين. ٣٩خطة اشتراكات محددة، وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي إيبساس 
  ة خالل الفترة المالية كنفقات في بيان األداء المالي.الوكالة في الخط

  المخصصات

ية،   مني نتيجة ألحداث ماض ات عندما يكون لدى الوكالة التزام راهن قانوني أو ض ص ُب المخص تُحتس
ورة  ع تقدير المبلغ بص وية االلتزام، ويكون بالوس تدعي األمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتس حا أن يس ويكون مرجَّ

وية االلتزام الحالي في تاريخ موث ل تقدير للنفقات المتوقّع أن تكون مطلوبة لتس ص هو أفض وقة. والمبلغ المخص
  اإلبالغ. ويُجرى خصم من هذا المبلغ التقديري حيثما تكون للقيمة الزمنية للمال أهمية نسبية.

  الخصوم االحتمالية واألصول االحتمالية

  الخصوم االحتمالية

ف عن أي الت  تقبالً يُكش ية لن يتأكد وجودها إال بأن يقع أو ال يقع مس ئة عن أحداث ماض زامات ممكنة ناش
  حدث واحد أو أكثر غير قابل للتنبؤ به على وجه اليقين وال يخضع كلياً لرقابة الوكالة.

  األصول االحتمالية

ية لن يتأكد وجودها إال بأن يقع أ  ئة عن أحداث ماض ول احتمالية ناش ف عن أي أص تقبالً يُكش و ال يقع مس
  حدث واحد أو أكثر غير قابل للتنبؤ به على وجه اليقين وال يخضع كلياً لرقابة الوكالة.

  الِملكيَّة

تُقسَُّم مكّونات صافي األصول/الملكية إلى أرصدة صناديق تمثل ما يتراكم من فوائض وعجز واحتياطيات.  
وتمثّل االحتياطيات فئات محددة من صافي األصول/الملكية التي يحتمل أن يكون لها تأثير في أرصدة الصناديق 
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تقبل. ومن بين األمثلة على هذه االحتياطيات احتياطي االر راء وعقود في المس تباطات الذي يمثل طلبات الش
ائر  ب/الخس دة المكاس ة بأرص مولة بالتقرير، واالحتياطيات الخاص لّمة حتى نهاية الفترة المش الخدمات غير المس

  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين.واالكتوارية 

  اإليرادات

  اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

  المقررة على الدول األعضاءاالشتراكات 

نة التي   اء اعتبارا من اليوم األول من الس تراكات المقررة على الدول األعض ل اإليرادات من االش جَّ تُس
تعود إليها تلك االشتراكات. أما االشتراكات المقررة التي ترد قبل السنة التي تتعلق بها فتسّجل باعتبارها إيرادات 

  مؤجلة.

  المساهمات الطوعية

اهمات الطوعيةحتوي اتفاقات ت  تخدام الوكالة للموارد المحّولة. ويمكن أن  المس أن اس عادة على أحكام بش
تكون هذه األحكام إما قيودا أو شروطا. فالقيود تضع حدودا للغرض الذي تُستخدم فيه الموارد أو تسدي توجيهات 

تخدم الموارد على الن ي بأن تُس روط فتقض أن هذا الغرض، أما الش وص عليه أو أن تُعاد إلى الجهة بش حو المنص
  التي قامت بتحويلها.

اهمات الطوعيةوعادة ما تكون   ندوق  المس ندوق البرامج الخارجة عن الميزانية، وص المقدمة إلى ص
ندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية،  عيف اإلثراء، وص البرامج الخارجة عن الميزانية لليورانيوم الض

  ستئمانية، والصناديق الخاصة، مقيدة في استخدامها.والصناديق اال

ب اإليرادات من   اهمات الطوعيةوتُحتس عند التوقيع على اتفاق التعهد الُملزم بين الوكالة والطرف  المس
ب اإليرادات من  روطاً على الوكالة. وتُحتس ريطة أال يفرض االتفاق ش اهمات الثالث المقّدم للتبّرع، ش المس

 المساهمات الطوعيةقة بصندوق التعاون التقني في اليوم األول من السنة المستهدفة التي تعود إليها المتعل الطوعية
  أو في تاريخ ورود التعهد الملِزم، أي التاريخين يأتي آخرا.

اهمات الطوعيةوتعامل   ُب كإيرادات  المس روط في البداية كإيرادات مؤجلة، وتُحتَس التي تنطوي على ش
الشروط. وتعتبر عموماً الشروط مستوفاة عندما تتم الموافقة على التقارير المرحلية أو الختامية.  عند استيفاء هذه

ا بإعادة هذه  ي أيض روط التبرع تقض اب هذه الفوائد، إال إذا كانت ش ب الفوائد على هذه المنح عند اكتس وتُحتس
  الفوائد إلى المانح في حالة عدم استيفاء الشروط.

المستردة التي تم احتساب إيرادات بشأنها في السنوات السابقة فتسجل باعتبارها  الطوعيةالمساهمات أما   
  تسوية مباشرة للملكية.

  تكاليف المشاركة الوطنية

اء المرتبطة بالبرنامج الوطني للتعاون التقني   اهمات الدول األعض اركة الوطنية مس تمثل تكاليف المش
و. وى ونظراً إلى أن  المعتمد لكل دولة عض مل س من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون ٪ ٥هذه التكاليف ال تش
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طة  لين في إطار أنش ية والزوار العلميّين المموَّ لين على منح دراس اريع الوطنية والحاص مل المش التقني (بما يش
ُب إيرادات تكاليف  اهمات تعتبر إيرادات غير تبادلية. وتُحتَس اركة الوطنية إقليمية أو أقاليمية) فإن هذه المس المش

ملها البرنامج الوطني  اريَع التي يش اعدة والتعاون التقنيين التابعة لمجلس المحافظين المش عندما تَعتمد لجنة المس
تحقة للوكالة، ويكون ذلك عموماً في  بح المبالغ مس كانون الثاني/يناير عقب اجتماع تلك  ١للتعاون التقني وتص

ابقة. نة الس نتين فإن إيرادات ونظرا  اللجنة في الس نة األولى من فترة الس اريع تُعتمد في الس إلى أّن أغلبية المش
  تكاليف المشاركة الوطنية تكون عموما أعلى في تلك السنة مقارنة بالسنة الثانية من فترة السنتين.

  المساهمات العينية بالسلع والخدمات

  المساهمات العينية في شكل سلع

لع الممنوحة ل  ُب الس  ٣ ٠٠٠لوكالة على أنها إيرادات إذا كانت قيمة المفردة منها تبلغ أو تزيد على تُحتََس
تلم الوكالة هذه  بة، عندما تس ول المناس اهمات الطوعيةيورو وتقابلها زيادة في األص ب اإليرادات المس . وتُحتس

اً بالرجوع إلى سعر السلعة بقيمتها العادلة، مقاسة في تاريخ احتساب السلع الممنوحة. وتُقاس القيمة العادلة عموم
  ذاتها، أو سلع مماثلة، في سوق نشطة.

تخدام بعض من   وتتمتع الوكالة، بموجب ترتيبات عقود اإليجار المعقودة مع الحكومات، بالحق في اس
  أراضيها ومبانيها ومرافقها. وترد في قسم عقود اإليجار المذكور آنفا كيفية معاملة الوكالة لهذه الترتيبات.

  الخدمات العينية

ال تُحتَسُب الخدمات الممنوحة للوكالة كإيرادات، حتى وإن تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه  
  الخدمات ونوعها.

  اإليرادات التبادلية

لع   تري جزء كبير من مخاطر ملكية الس لع عندما يُنقَل إلى المش ُب اإليرادات المتأتية من بيع الس تُحتس
  ومنافعها.

وتُحتسُب اإليرادات المتأتية من الخدمات عندما تُقّدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقديرية لمدى اكتمال تقديم تلك  
  الخدمة، شريطة أن يكون باإلمكان تقدير الناتج تقديرا موثوقا.

 استيفاء الشرَطيْن التاليين معاً:اإليرادات المتأتية من استخدام أصول الكيان عند  وتُحتسب 

  على نحو موثوقمبلغ اإليرادات  قياسيمكن   )١(

  .منافع اقتصادية أو خدمات محتملةيستفيد الكيان من من المرّجح أن   )٢(

  إيرادات االستثمار

ُب الفوائد على أذون   ب فيها هذه اإليرادات. وتُحتس تثمار خالل الفترة التي تُكتَس ب إيرادات االس تُحتس
  باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.الخزانة والسندات المخصومة األخرى 
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  النفقات

  النفقات التبادلية

لع والخدمات في اللحظة التي يكون فيها الموّرد قد أدى   راء الس ب النفقات التبادلية الناتجة عن ش تُحتس
لع والخدمات إلى الوكالة وتقبلها الوكالة. وقد تتم هذه  لَّم الس العملية على مراحل التزاماته التعاقدية، أي عندما تُس

  فيما يتعلق ببعض عقود الخدمات.

  النفقات غير التبادلية

اريع   اريع إلى النظراء في المش اس عند تحويل مخزونات المش تتكبَّد الوكالة النفقات غير التبادلية باألس
اريع في  ُب هذه النفقات عندما تكتمل معامالت التخليص الجمركي لمخزونات المش البلد المتلقّي، اإلنمائية. وتُحتس

  أي عندما تنقل الوكالة سيطرتها على تلك المخزونات إلى الجهات المتلقّية.

قات البحوث والمنح   فا قديم منح لتمويل ات اس عند ت باألس دها  بُّ ية يقع تك بادل قات أخرى غير ت وهناك نف
ُب هذه النفقات في اللحظة التي تأذن فيها الوكالة بإتاحة األموا ية. وتُحتس ل أو عندما يكون لديها التزام الدراس

قطعي بالدفع، أيهما أسبق. وفيما يتعلق باتفاقات التمويل غير التبادلي السنوي، تُحتسُب النفقات بالنسبة إلى الفترة 
  التي يتصل بها التمويل.

  الحصص في المنشآت األخرى

نَّف وفقا لمتطلّبات المعايير  ارك الوكالة في عدد من الترتيبات التي تُص اس من  تش بية إيبس إلى  ٣٥المحاس
لالطالع على تفاصيل محددة بشأن هذه الترتيبات  ٣٧على النحو المبيَّن أدناه. ويرجى الرجوع إلى المالحظة  ٣٨

م  وحوكمتها وخلفياتها القانونية. وهنالك اتفاق مبرم بين المنظمات القائمة في مركز فيينا الدولي ينّص على تقاس
مها كل منظمة على حدة وذلك على أساس النسب تكاليف بعض الخدمات ال مشتركة في مركز فيينا الدولي التي تقّدِ

المقررة لتقاسم التكاليف. وتحدَّد النسب سنوياً استنادا إلى عوامل رئيسية، مثل عدد الموظفين، وإجمالي المساحة 
غولة، وما إلى ذلك. وفي عام  م التكاليف للوكالة ٢٠١٨المش بة تقاس في ٪ ٥٥٫١٤٠(مقابل ٪ ٥٤٫٨٧٣، بلغت نس

  ).٢٠١٧عام 
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  منطبقة على  المعالجة المحاسبية  معايير إيبساس ومتطلباتها
  

  : البيانات المالية الموّحدة٣٥المعيار المحاسبي إيبساس 

  

تعتبر الرقابة معيارا رئيسيا في عملية الدمج وبالتالي، 
  فإن ذلك يعني ضمنيا كّل ما يلي:

لإليرادات التجميع التام 
والنفقات واألصول 

  والخصوم.

مها  الخدمات المشتركة التي تقّدِ
  الوكالة:

  الخدمات الطبية -
  خدمات الطباعة واالستنساخ -

  .سلطة على الكيان اآلخر  
   

  التمتع بحقوق في فوائد مالية وغير مالية
  متغيّرة.

  

  القدرة على استخدام الوكالة سلطتها على
للتأثير في طبيعة أو كمية الفوائد الكيان اآلخر 

  المتأتية من مشاركة الوكالة في الكيان اآلخر.

      

  
  : الترتيبات المشتركة٣٧المعيار المحاسبي إيبساس 

  

يتمتع طرفان اثنان أو أكثر برقابة مشتركة (حسب 
) ٣٥التعريف الوارد في المعيار المحاسبي إيبساس 

  بالخصائص التالية:

الدمج  -المشترك التشغيل 
المتناسب لحصة الوكالة من 

اإليرادات والنفقات 
  واألصول والخصوم

  عمليات التشغيل المشترك التالية:

      
  تكون االطراف ُملَزَمة بمقتضى ترتيب ملِزٍم

  مما يمنحها رقابة مشتركة
طريقة  -المشروع المشترك 

المحاسبة على أساس 
  الملكية

األغذية  الشعبة المشتركة بين منظمة -
والزراعة (الفاو) والوكالة الستخدام 

التقنيات النووية في مجال األغذية 
  والزراعة

  تتطلب األنشطة موافقة إجماعية فيما بين
  األطراف المتمتعة برقابة مشتركة

 
قطعة األرض والمباني التابعة لمركز 

فيينا الدولي بما في ذلك صندوق 
عمليات اإلصالح واإلحالل الرئيسية 

(استناداً إلى نسبة محددة لتقاسم 
  التكاليف)

  هناك نوعان اثنان من الترتيبات المشتركة:
  

  عمليات التشغيل المشترك          -
  

        المشاريع المشتركة          -
  

: اإلفصاح عن الحصص ٣٨المعيار المحاسبي إيبساس 
  في منشآت أخرى

  

الكيانات  ينّص على متطلبات اإلفصاح عن الحصص في
األخرى التي ال تفي بمتطلبات الفئات التالية: الكيانات 

الخاضعة للرقابة، الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة 
  فضال عن الكيانات المنّظمة غير المدمجة.

اإلفصاح عن المعلومات  
التي تمّكن مستخدمي 

البيانات المالية من تقييم: 
طبيعة الفوائد المحصلة من 

خرى والمخاطر كيانات أ
المرتبطة بهذه الفوائد فضال 
عما لهذه الفوائد من آثار في 

هذه الكيانات من حيث 
الوضع المالي واألداء 

  المالي والتدفُّقات النقدية.

مركز عبد السالم الدولي للفيزياء  -
النظرية في تريستا: يشترك في تمويله 

كل من منظمة األمم المتحدة للتربية 
(اليونسكو) والحكومة والعلم والثقافة 

  اإليطالية.

  
المتجر التعاوني في مركز فيينا  -

  الدولي

وتعتبر الخدمات المقدمة من منظمات أخرى في فيينا، مثل خدمات صيانة المباني التي تقدمها منظمة األمم  
ناعية (اليونيدو)، والخدمات األمنية التابعة لألمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي  المتحدة للتنمية الص

  كنفقات عندما يتم تسلّم تلك الخدمات. يقدمها مكتب األمم المتحدة في فيينا خدمات مقدمة إلى الوكالة وتقيّد بالتالي
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بي   اس من قبيل المعيار المحاس بية أخرى من معايير إيبس وال تنطبق حالياً على الوكالة معايير محاس
االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  ٣٦معيار المحاسبي إيبساس وال البيانات المالية المستقلة ٣٤إيبساس 

تركة اس المش بي إيبس يُطبق المعيار المحاس اس  ٣٤. وس عندما يقوم كيان ما بإعداد وتقديم بياناته المالية على أس
ب ل اختياريا أو حس عة للرقابة على نحو منفص تثماراته في الكيانات الخاض تحقاق، وبتقديم اس يه االس ما تقتض

تطبيق طريقة المحاسبة على أساس الملكية عندما يوجد قدر كبير  ٣٦لوائحه. ويتطلب المعيار المحاسبي إيبساس 
  من التأثير وحّق ملكية يمكن قياسه كميا.

  اإلبالغ القطاعي والمحاسبة الصندوقية

طة الوكالة، على   ية وعلى تُعَرض المعلومات المتعلقة باإلبالغ القطاعي تبعاً ألنش اس البرامج الرئيس أس
  أساس مصادر التمويل (مجموعات الصناديق).

د أو   ؤوالً عن المعامالت التي تُنفَّذ لقص اؤه ليكون مس بي ذاتي الموازنة يتم إنش ندوق هو كيان محاس والص
طة محددة أو بلوغ أهداف معينة وفقا للوائح أو قيود أو ناديق لغرض القيام بأنش ل الص حدود  هدف محدد. وتُفص

خاصة. وتُعد البيانات المالية على أساس المحاسبة الصندوقية، وهو ما يبيِّن في نهاية الفترة المركَز المالي الموحد 
  لجميع هذه الصناديق. وتمثِّل أرصدة الصناديق القيمة المتراكمة المتبقية من اإليرادات والنفقات.

  توزيع التكاليف المشتركة

تركة  ع التكاليف المش التي تتكبدها الوكالة مركزياً على كل قطاع من قطاعات الوكالة (أي كل برنامج  توزَّ
يد يكفل ما يلي:  ي) على نحو منهجي رش ليمة بين ‘ ١’رئيس ام التكاليف بطريقة س دقة اإلبالغ القطاعي (أي اقتس

ية)؛  اس طبيعة النفقات؛ ‘ ٢’البرامج الرئيس روفات على أس تبعاد المعامالت‘ ٣’عرض المص تركة بين  اس المش
  القطاعات من البيانات المالية الموحدة.

  البرامج الرئيسية

  تشكل البرامج الرئيسية الستة للوكالة هيكل اعتمادات الميزانية العادية. وفيما يلي البرامج الرئيسية الستة: 

ي  - القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية )١( لدعَم ا ١يوفر البرنامج الرئيس لعلمي ا
غيل الموثوق والمأمون لما هو قائم من محطات القوى النووية،  ورة من أجل التش والتقني، والخدمات والمش
ة  ا القوى النووي ال تكنولوجي ل إدخ ا من مرافق دورة الوقود النووي؛ ومن أج اعالت البحوث وغيره ومف

اء البنية  ع لها، بما في ذلك إرس تخدام الموسَّ ية النووية الوطنية؛ ومن أجل ومفاعالت البحوث واالس اس األس
تطوير المفاعالت المتقّدمة واالبتكارية ودورات الوقود الخاصة بها، بما في ذلك من خالل المشروع الدولي 
االت  روع إنبرو)؛ وفي جميع مج ة (مش اري ة ودورات الوقود النووي االبتك اعالت النووي المف المعني ب

عّة، واإلخرا عّة؛ ومن تكنولوجيا النفايات المش تهلَك والنفايات المش ف في الوقود المس رُّ ج من الخدمة، والتص
تدامة والتخفيف من حّدة  ة دور القوى النووية في التنمية المس أجل تحليل وتخطيط الطاقة، بما في ذلك دراس

ر ل وإش وعية؛ ومن أجل إدارة المعارف النووية والمعلومات النووية، والتواص ة موض اك تغيُّر المناخ دراس
قات  ماج النووي، وتطبي لك في مجاالت االند ا في ذ ية، بم جل تطوير العلوم النوو ة؛ ومن أ ات المعني الجه
حتها  ية التي ثبتت ص لذرية والجزيئ يانات النووية وا المعّجالت، واألجهزة النووية؛ ومن أجل تطوير الب

  وتوفير تلك البيانات. 
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ي  -البيئيةالتقنيات النووية من أجل التنمية والحماية  )٢( اء  ٢يزود البرنامج الرئيس الدول األعض
ادات والمواد التعليمية والتدريبية والمعايير والمواد المرجعية والوثائق التقنية في مجال العلوم على  باإلرش
طة البحث والتطوير المكيّفة والتطبيقية. وما زالت األهداف العامة لهذا البرنامج  اس متين قائم على أنش أس

  تدعم تطوير العلوم والتطبيقات النووية واستخدامها في األغراض السلمية. الرئيسي

ي  – األمان واألمن النوويان )٣( ع البرنامج الرئيس ادات األمن  ٣يض معايير األمان النووي وإرش
تمرار. وتتخذ الوكالة ما يلزم من ترتيبات لتطبيق هذه المعايير  نها باس درها الوكالة، ويحّس النووي التي تص

بما واإلرشادات في عملياتها، وتساعد الدول األعضاء، بناء على طلبها، على تنفيذها في أنشطة تلك الدول، 
ارك في بناء قدرات مختلف  ارية. كما أنها تش تش ات النظراء والخدمات االس تعراض في ذلك من خالل اس
لة  كوك الدولية المتص لة باألمان واألمن. وترّوج الوكالة للص طة المتص الجهات المعنية في جميع األنش

ال باألمان واألمن النوويين. ويساعد هذا البرنامج الرئيسي كذلك على تنسيق ال ي الفعـَّ تأهب الدولي للتصّدِ
ين األمن  عاعية والتخفيف من عواقبها، ولدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحس للطوارئ النووية واإلش

  النووي.

ي  – التحقق النووي )٤( ي  ٤يدعم البرنامج الرئيس اس ندة إلى الوكالة بموجب نظامها األس الوالية المس
ق ضمانات ترمي إلى كفالة كون المواد االنشطارية الخاصة وغيرها التي تقتضي من الوكالة أن تضع وتطبّ 

مها الوكالة، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبها أو  من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقّدِ
أي تحت إشرافها أو رقابتها، ال تُستخَدم على نحو يخدم أي غرض عسكري؛ وأن تطبّق هذه الضمانات على 

ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف إذا طلب أطرافه ذلك، أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في مجال الطاقة 
مانات مع الدول ترتِّب على  الذرية إذا طلبت تلك الدولة ذلك. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعقد الوكالة اتفاقات ض

لطة قانونية لتطبيق ا مانات على المواد والمرافق النووية وغيرها من الوكالة التزاماً قانونياً وتمنحها س لض
طة للتحقق، بما في  طلع الوكالة بأنش ي، تض مانات. وفي إطار هذا البرنامج الرئيس عة للض المفردات الخاض
مانات، وعمليات التفتيش  ة بالض مانات، وتركيب األجهزة الخاص ذلك تحليل المعلومات المتعلقة بالض

تنتاجات الميدانية، وتحليل العينات ا تخالص اس طة الوكالة من اس ن هذه األنش مانات. وتمّكِ لالزمة لتنفيذ الض
م الوكالة المساعدة، وفقاً لنظامها األساسي،  قائمة على أسس سليمة بشأن الضمانات. وباإلضافة إلى ذلك، تقّدِ

ي أو الحد من التسلُّح، في مهام التحقُّق األخرى، بما في ذلك مهام التحقُّق بمقتضى اتفاقات نزع السالح النوو
  بناء على طلب الدول وبموافقة مجلس المحافظين.

ات والتنظيم واإلدارة )٥( ياس ة بالس ي  - الخدمات الخاص م التوجيه  ٥يوفّر البرنامج الرئيس القيادة ويقّدِ
طة الوكالة ومبادراتها. وهو يقّدم حلوالً ابتكارية في مجموعة و بة إلى جميع أنش عة والدعم اإلداري بالنس اس

رية، والخدمات اإلدارية، وخدمات  مل الخدمات المالية، وخدمات إدارة الموارد البش من الخدمات تش
عامة لدعم جميع برامج  رافية، والخدمات ال ية، والخدمات اإلش قانون تكنولوجيا المعلومات، والخدمات ال

اء ثقافة موّجهة نحو توفير الخدمات تُطّور با تمرار لتلبية احتياجات جميع الوكالة مع التركيز على إرس س
العمالء بما في ذلك األمانة والدول األعضاء. وهو يوفّر التنسيق الفعّال بما يضمن اتباع نهج الدار الواحدة، 
ع البرامج  اء؛ ووض يما فيما يتعلق بالتوجيهات واألولويات العامة؛ والتفاعالت مع الدول األعض ال س

قائمة على الن تائج، بما في ذلك تقييم األداء وإدارة المخاطر؛ وتعميم مراعاة المنظور وتنفيذها؛ واإلدارة ال
راكات وتعبئة الموارد. اني؛ والش فافية داخل  الجنس اءلة والش يخ ثقافة النزاهة والمس ل ترس وهو يواص

اء  المنظمة. االت مع الدول األعض ر التبادل الفعال للمعلومات داخل األمانة وكذلك االتص كما أنه يُيَّس
  وسائط اإلعالم وعموم الجمهور.و
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ي  -إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية )٦( مل البرنامج الرئيس اريع التعاون التقني  ٦يش ياغة مش ص
نوات للتعاون التقني. ويتكون برنامج التعاون التقني من  وتنفيذها وإدارتها في إطار البرنامج الثنائي الس

ل   ة من صندوق التعاون التقني ومن مساهمات خارجة عن الميزانية.مشاريع وطنية وإقليمية وأقاليمية ُمموَّ

ي   اح القطاعي، يُعرض البرنامج الرئيس ي  ٥وألغراض اإلفص كقطاع واحد هو  ٦والبرنامج الرئيس
  السياسات والتنظيم واإلدارة.

  مجموعات الصناديق

تى الم  تة من خالل ش ية الس طة الوكالة في جميع هذه البرامج الرئيس ف تمول أنش وارد المالية، التي تعرَّ
بأنها صناديق. ويتم إنشاء الصناديق استناداً إلى قرارات يتخذها المؤتمر العام، وتُدار وفقاً لالئحة المالية المعتمدة 
من مجلس المحافظين وللقواعد المالية الصادرة عن المدير العام. ولكل صندوق بارامترات مختلفة تتصل بالكيفية 

ناديق في إطار البيانات المالية، ومكونات التي يجوز بها ا تخدام اإليرادات. ويرد فيما يلي بيان لمجموعات الص س
  كل مجموعة من الصناديق.

  الميزانية العادية

هما الوسيلة الرئيسية لتمويل أنشطة الوكالة،  صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل )١(
ندوق  تند ص تخدامها. ويس ئة عن االعتمادات المأذون باس نان الوكالة من الوفاء بااللتزامات الناش وهما يمّكِ
ل من االشتراكات المقررة واإليرادات  الميزانية العادية إلى ميزانية عادية سنوية يعتمدها المؤتمر العام وتُموَّ

تراكات المتنوع تالم االش تخَدم في تمويل االعتمادات لحين اس ندوق رأس المال العامل، الذي يُس ة. أما ص
لف  ل من ُس دها مجلس المحافظين من حين إلى آخر بموافقة المؤتمر العام، فيموَّ المقررة، وفي أغراض يحّدِ

  من الدول األعضاء.

طي أنشئ كجزء من الميزانية العادية هو صندوق احتيا صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسيةو )٢(
رة  تراكات المقرَّ ندوق جزئياً من االش ل هذا الص تقبل. ويموَّ تخدامها في المس ل هذه األموال لغرض اس لفص
ادر أخرى، مثل الوفورات  مالي من الميزانية العادية، وجزئياً من مص نوية فيما يتعلق بالجزء الرأس الس

  التشغيلي من اعتمادات الميزانية العادية.المحققة في نهاية السنة من الجزء 

  التعاون التقني

ندوق التعاون التقني )٣( طة ص ل أنش ية التي تُمّوِ ندوق العام، وهو اآللية الرئيس  هو أحد مكونات الص
اء التي  اً بتبرعات من الدول األعض اس ندوق التعاون التقني أس الوكالة في مجال التعاون التقني . ويُمّول ص

التعهد بتقديم تبرعات تقابل حصتها اإلرشادية في المبلغ المستهدف لصندوق التعاون التقني الذي يُطلب منها 
اركة الوطنية واإليرادات  اً من تكاليف المش ندوق المذكور أيض نوياً. ويُمّول الص يعتمده المؤتمر العام س

  المتنوعة.

ندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانيةو )٤( ن ص دوق العام، وهو آلية تمويلية هو أحد مكونات الص
اريع يعتمدها مجلس محافظي الوكالة على النحو  طة التي تدعم مش لتمكين المانحين من تقديم تبرعات لألنش

  الذي تحّدده الجهة المانحة.
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  الصناديق الممولة من موارد خارجة عن الميزانية

ندوق البرامج الخارجة عن الميزانية )٥( ندوق ال ص عام، وهو آلية تمويلية لتمكين هو أحد مكونات الص
اريع واردة في الميزانية العادية. كما أّن البيانات المالية  طة التي تدعم مش المانحين من تقديم تبرعات لألنش
ندوق البرامج  اطا مموالً في إطار ص عيف اإلثراء، وهو يُعتبر نش رف الوكالة لليورانيوم الض تعرض مص

  .الخارجة عن الميزانية، كقطاع منفصل

  إيرادات أخرى

بصناديق تخّص أنشطة محدّدة وافق عليها مجلس  الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصةتتصل  )٦(
  محافظي الوكالة.

  مقارنة الميزانيات

اس اإلبالغ المالي في الوكالة. فالميزانيات تُعتََمد في   اس اإلبالغ الخاص بالميزانية عن أس يختلف أس
تحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معايير  اس االس اس نقدي معدَّل، بينما تتبع البيانات المالية أس الوكالة على أس

  إيبساس.

طة الوك  مل البيانات المالية للوكالة كل أنش لة في إطار وبينما تش ورة منفص نوياً بص الة، تُعتمد ميزانيات س
الميزانية العادية، وذلك لكل من الميزانية العادية التشغيلية والجزء الرأسمالي من الميزانية العادية (مصنفة حسب 
تهدف للتبرعات). وال توجد ميزانيات تنادا إلى المبلغ المس ندوق التعاون التقني (اس ي)، ولص  البرنامج الرئيس
ناديق الخارجة عن الميزانية أو  ندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية أو مجموعة الص معتمدة تتعلق بص
ناديق وفقاً لالئحة المالية المعتمدة من مجلس المحافظين وللقواعد  ناديق األخرى. وتُدار كل الص مجموعة الص

  المالية الصادرة من المدير العام.

امس   ان الخ اِرُن البي ة  ويُق ائي ات النه ة) بين الميزاني الغ الفعلي ة والمب الغ الميزاني ة بين مب ارن ان المق (بي
اس ذاته المعتمد في المبالغ المناظرة في  تناداً إلى األس وبة اس ندوق الميزانية العادية والمبالغ الفعليّة المحس لص

ا تخَدم إلعداد الميزانية يختلف عن األس اس الُمس تخدم إلعداد البيانات المالية، فإن الميزانية. وبما أنَّ األس س المس
ب تقّدم توفيقاً بين المبالغ الفعلية المعروضة في تلك المالحظة والمبالغ الفعلية المعروضة في بيان -٣٩المالحظة 

 التدفقات النقدية.

  : المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية٤المالحظة 

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 
 ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

المبالغ النقدية المودعة في حسابات جارية في المصارف والمبالغ النقدية 
  ٢٨٥ ٣٧٨  ٢٤٣ ٣٧٠  الحاضرة

  ١٢١ ٠٥٧  ١٣٣ ١٥٤  األموال النقدية المودعة في حسابات تحت الطلب
  ٦٢ ٧٧٥  ١٨ ٣٩٦  أشهر أو أقل ٣الودائع ألجل التي تبلغ آجال استحقاقها األصلية 

  ٤٦٩ ٢١٠  ٣٩٤ ٩٢٠  مجموع المبالغ النقدية والمكافئات النقدية

) في مجموع المبالغ النقدية ٪١٥٫٨٣مليون يورو (أو  ٧٤٫٢٩٠في المقام األول، يرجع االنخفاض البالغ  
لية بين  تحقاقها األص هر و ٣والمكافئات النقدية إلى الزيادة في الودائع ألجٍل التي تتراوح آجال اس هراً.  ١٢أش ش
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عار فائدة  ول على أس ماح للوكالة بالحص طة األجل للس افية باليورو في ودائع ألجٍل متوس عت أموال إض وُوض
  صفرية أو إيجابية.

هولة إلى اليورو. وفي   عة لقيود قانونية أو يتعذّر تحويلها بس ويُحتَفظ ببعض األموال النقدية بعمالت خاض
مليون  ٤٫٠٥٠يورو (  مليون ١٫٧٥٣ئ لهذه العمالت باليورو ، كان المبلغ المكاف٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١

مبر  ٣١يورو في  رف المعمول بها في األمم المتحدة لهذه ٢٠١٧كانون األول/ديس عار الص اس أس )، على أس
 العمالت.

  : االستثمارات٥المالحظة 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
 ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ١٦٧ ١٣٦  ٣٠٣ ٨٨٦  شهراً  ١٢أشهر و ٣التي تتراوح آجال استحقاقها األصلية بين الودائع ألجل 
  ٢٧ ٦١٩  -  شهراً  ١٢أشهر و ٣أذون الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها األصلية بين 

  ٣٨ ٤١٤  ٢٢ ٩٤٢  سندات مخصومة أخرى

  ٢٣٣ ١٦٩  ٣٢٦ ٨٢٨  مجموع االستثمارات

تثمارات في ٪٤٠٫١٧يورو (أو مليون  ٩٣٫٦٥٩ترجع الزيادة البالغة   تثمارات إلى زيادة االس ) في االس
لية بين  تحقاقها األص هر و ٣الودائع ألجٍل التي تتراوح آجال اس هراً. ويُردُّ ذلك في المقام األول إلى  ١٢أش ش

فرية أو عار فائدة ص ابق نقداً في ودائع ألجٍل بأس افية باليورو كان يُحتفظ بها في الس تثمار أموال إض إيجابية.  اس
تحقاق ما لدى الوكالة من أموال نقدية ٤١وكما هو مبيَّن في المالحظة  حة الس ط الفترة المرجَّ ، ارتفع متوس

 أشهر. ٣وذلك للحيازات باليورو والدوالر األمريكي، ولكنه ظّل أقّل من  ٢٠١٨واستثمارات في نهاية عام 

  غير التبادلية: الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت ٦المالحظة 
 عنها بآالف اليوروهات)معبَّر (المبالغ  
 ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

    االشتراكات المقّررة المستحقة التحصيل
  ٤٠ ٢٥٤  ٤٤ ٧٦١  الميزانية العادية

  ٢١  ٥  صندوق رأس المال العامل 
  )٧ ٦٤٧(  )٩ ٣٩٨(  مخّصص الحسابات غير مضمونة التحصيل 

  ٣٢ ٦٢٨  ٣٥ ٣٦٨  المقّررة المستحقة التحصيلصافي االشتراكات 
  

      المستحقة التحصيل المساهمات الطوعية
  ٧ ٨٦٢  ١٢ ٨١٥  موارد خارجة عن الميزانية

  ١ ٠٦٦  ١ ٤٩٤  صندوق التعاون التقني 
  )٢٥(  )٢٦(  مخّصص الحسابات غير مضمونة التحصيل 

  ٨ ٩٠٣  ١٤ ٢٨٣  المستحقة التحصيل المساهمات الطوعيةصافي 

      المبالغ األخرى المستحقة التحصيل
رة االسترداد   ٨٢٤  ٨٦٢  التكاليف البرنامجية المقرَّ

  ٤٠٦  ٧١٦  تكاليف المشاركة الوطنية 
  ٤٩٥  ٥٧٢  مستحقات من اتفاقات الضمانات 
  )٨٢٤(  )٨٦٢(  مخّصص الحسابات غير مضمونة التحصيل 

  ٩٠١  ١ ٢٨٨  صافي المبالغ األخرى المستحقة التحصيل
  ٤٢ ٤٣٢  ٥٠ ٩٣٩  مجموع صافي الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير التبادلية 

      تكوين الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير التبادلية
  ٣٩ ٩٢١  ٤٩ ١٧٥  الجارية

  ٢ ٥١١  ١ ٧٦٤  غير الجارية
  ٤٢ ٤٣٢  ٥٠ ٩٣٩  التبادليةمجموع صافي الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت غير 
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مليون يورو ليصل  ٢٫٧٤٠ارتفع صافي االشتراكات المقررة المستحقة التحصيل خالل السنة بما مقداره  
مليون يورو نتيجة الرتفاع االشتراكات المقّررة المستحقة التحصيل غير المسّددة والمتعلقة أساساً  ٣٥٫٣٦٨إلى 

مونة ال ابات غير مض ص الحس نة الحالية، عّوض عنه ارتفاع في مخص يل نتيجة لزيادة تقادم بعض بالس تحص
المستحقة التحصيل  المساهمات الطوعيةالمساهمات المقررة المتأخرة. وفي المقام األول، تُردُّ الزيادة في صافي 

المهمة  المساهمات الطوعيةلعدد من  ٢٠١٨مليون يورو إلى تراُجع التحصيل في عام  ٥٫٣٨٠خالل السنة بمبلغ 
ا وقبو د به ام التي تمَّ التعه ا في ع ذكر أنَّ ٢٠١٨له ال دير ب الّي  ٢٫٦٤٦. غير أّن من الج مليون يورو من إجم

اهمات الطوعية تحقة في  المس تحقة غير مس اهمات الطوعية. ويظهر مبلغ ٢٠١٨عام المس الخارجة عن  المس
وتشمل تفاصيل  مليون يورو وهو ما يمثل التخصيص المسبق. ١٫٧٢٨الميزانية المستحقة التحصيل بعد خصم 

هذا  ٣-المرفق ألفالواردة في ومن الجهات المانحة األخرى التحصيل من الدول األعضاء المستحقة المساهمات 
  التخصيص المسبق.

وتشتمل المستحقات غير الجارية على الجزء غير الجاري من المساهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية  
 شهراً. ١٢والمستحقة بعد 
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  : معلومات عن المبالغ المستحقة التحصيل غير التبادلية٧المالحظة 

  مخصص الديون المشكوك في سدادها 

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)   
   ٢٠١٧   ٢٠١٨  

المخصص    
االفتتاحي 
للديون 

المشكوك في 
  سدادها

نفقات الديون 
المشكوك في 
سدادها خالل 

  العام

(مكاسب)/ 
خسائر صرف
عمالت أجنبية
  غير محققة

المبالغ 
المشطوبة 
على أنها 
غير قابلة 
  للتحصيل

نفقات الديون
المشكوك في

سدادها 
  الملغاة

المخصص 
الختامي 
للديون 

المشكوك في
  سدادها

 

المخصص 
االفتتاحي 
للديون 

المشكوك في 
  سدادها

نفقات الديون
المشكوك في
سدادها خالل

  العام

(مكاسب)/ 
خسائر صرف
عمالت أجنبية
  غير محققة

المبالغ 
المشطوبة على
أنها غير قابلة 

  للتحصيل

نفقات الديون
المشكوك في

سدادها 
  الملغاة

المخصص 
الختامي للديون
المشكوك في 

  سدادها

المستحقات من المعامالت غير 
  التبادلية

                     

االشتراكات المقّررة المستحقة  
  التحصيل

                     

  ٧ ٦٤٧     -     -     -   ٢ ٣٥٥   ٥ ٢٩٢     ٩ ٣٩٨     -     -     -   ١ ٧٥١   ٧ ٦٤٧   الميزانية العادية

المتصلة باالشتراكات المقّررةالمبالغ  
  المستحقة التحصيل

 ٧ ٦٤٧     -     -     -   ٢ ٣٥٥   ٥ ٢٩٢     ٩ ٣٩٨     -     -     -   ١ ٧٥١   ٧ ٦٤٧  

      -     -     -     -     -     -      
     

   

المستحقة  المساهمات الطوعية 
  التحصيل

   
    

     
     

   

  ٢٥     -     -   )٣(    -   ٢٨     ٢٦     -     -   ١     -   ٢٥   صندوق التعاون التقني

    -     -     -     -     -     -       -      -     -     -     -     -   موارد خارجة عن الميزانية 

المساهمات الطوعيةالمتصلة بالمبالغ  
  المستحقة التحصيل

 ٢٥     -     -   )٣(    -   ٢٨     ٢٦     -     -   ١     -   ٢٥  
  

 -     -     -     -     -     -      
     

   

     المبالغ األخرى المستحقة التحصيل 
    

     
     

   

رة االسترداد   ٨٢٤     -     -   )١١٧(    -   ٩٤١     ٨٦٢     -     -   ٣٨     -   ٨٢٤ التكاليف البرنامجية المقرَّ

    -     -     -     -     -     -       -     -     -     -     -     -   تكاليف المشاركة الوطنية 

    ٨٢٤     -     -   )١١٧(    -   ٩٤١     ٨٦٢     -     -   ٣٨     -   ٨٢٤  المتصلة بالمستحقات األخرىالمبالغ  
 -     -     -     -     -     -      

     
   

مجموع المبالغ المتصلة بالمستحقات
  من المعامالت غير التبادلية

 ٨ ٤٩٦     -     -   )١٢٠(    ٢ ٣٥٥   ٦ ٢٦١     ١٠ ٢٨٦     -     -   ٣٩   ١ ٧٥١   ٨ ٤٩٦  
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   تقاُدم المستحقات
  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)

 
   ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

 
  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

   
   مبالغ مستحقة عن      مبالغ مستحقة عن

القيمة 
  الدفترية

أقل من سنة
  واحدة

 ٣من سنة إلى 
  سنوات

سنوات  ٣من 
 سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

 ٣من سنة إلى أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية  
  سنوات

سنوات  ٣من 
 سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

 المستحقات من المعامالت غير التبادلية
      

  
 

     

         كات المقّررة المستحقة التحصيلاالشترا 
     

  ٢ ٣٠٧   ٤ ٤٢٣   ٨ ٦٧٤   ٢٤ ٨٥٠   ٤٠ ٢٥٤      ٣ ٥٧٨   ٥ ٥٠١   ٩ ٥٨٤   ٢٦ ٠٩٨   ٤٤ ٧٦١   لعاديةالميزانية ا

  ٢     -   ٣   ١٦   ٢١       ٥     -     -     -   ٥   صندوق رأس المال العامل 

مجموع االشتراكات المقّررة المستحقة  
  التحصيل

 ٣ ٥٨٣   ٥ ٥٠١   ٩ ٥٨٤   ٢٦ ٠٩٨   ٤٤ ٧٦٦  
  

  ٢ ٣٠٩   ٤ ٤٢٣   ٨ ٦٧٧   ٢٤ ٨٦٦   ٤٠ ٢٧٥  

 
  

    
   

     

  المستحقة التحصيل ات الطوعيةالمساهم 
    

   
     

    -   ٣٣   ٣ ٩٨١   ٣ ٨٤٨   ٧ ٨٦٢      ١٨   ٨   ٢ ٦٥٣   ١٠ ١٣٦   ١٢ ٨١٥   موارد خارجة عن الميزانية

  ٣٩   ٨   ٢٠٧   ٨١٢   ١ ٠٦٦       ٤٠   ٨   ٤٢٧   ١ ٠١٩   ١ ٤٩٤   ون التقنيصندوق التعا

المستحقة  المساهمات الطوعيةمجموع  
  التحصيل

 ٥٨   ١٦   ٣ ٠٨٠   ١١ ١٥٥   ١٤ ٣٠٩  
  

  ٣٩   ٤١   ٤ ١٨٨   ٤ ٦٦٠   ٨ ٩٢٨  
 

   
   

   
     

    المبالغ األخرى المستحقة التحصيل 
    

   
     

رة االسترداد   ٨٢٤     -     -     -   ٨٢٤      ٨٦٢     -     -     -   ٨٦٢   التكاليف البرنامجية المقرَّ

  ٦٥   ٩٥   ١٦٩   ٧٧   ٤٠٦      ٧   ٨٧   ١١٨   ٥٠٤   ٧١٦   شاركة الوطنيةتكاليف الم 

    -     -     -   ٤٩٥   ٤٩٥         -     -     -   ٥٧٢   ٥٧٢   فاقات الضماناتمساهمات ات 

مجموع المبالغ األخرى المستحقة  
  التحصيل

 ٨٦٩   ٨٧   ١١٨   ١ ٠٧٦   ٢ ١٥٠  
  

  ٨٨٩   ٩٥   ١٦٩   ٥٧٢   ١ ٧٢٥  
 

                        
مجموع المستحقات من المعامالت غير 

  التبادلية
 ٣ ٢٣٧   ٤ ٥٥٩   ١٣ ٠٣٤   ٣٠ ٠٩٨   ٥٠ ٩٢٨       ٤ ٥١٠   ٥ ٦٠٤   ١٢ ٧٨٢   ٣٨ ٣٢٩   ٦١ ٢٢٥  
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  التبادليةإدارة المخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبالغ المستحقة التحصيل غير 

يوماً من  ٣٠تشمل االشتراكات المقررة غالبية مستحقات الوكالة؛ وهي مستحقة وواجبة األداء في غضون  
نة المالية، أيهما يأتي الحقاً. وفي  تراكات المقّررة أو في اليوم األول من الس الة المتعلقة باالش كانون  ١تلقي الرس

يد نة التالية، يعتبر الرص ى الفقرة ألف من المادة  الثاني/يناير من الس غير المدفوع متأخر الدفع لمدة عام. وبمقتض
اوي متأخراتها المبالغ  ويت عندما تس و حقها في التص ي، تفقد الدولة العض اس رة من النظام األس عة عش التاس

  المقررة للسنتين السابقتين أو تتجاوزها.

د بموجبها المتأخرات وتُصبح مستحقة ولتسهيل سداد متأخرات االشتراكات المقررة، تُتاح خطط سداد ت  وحَّ
سنوية لمدة تصل إلى  ساط  ساطها  ١٠الدفع في أق سداد تدفع أق سنوات. وما دامت الدولة العضو التي لديها خطة 

ندوق رأس  ّددة لص لف غير مس نة الجارية وأي ُس رة عن الس تراكات المقرَّ نوية من المتأخرات، وتدفع االش الس
ليس ثمة  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١يُعيد لها المؤتمر العام حقوق التصويت. وحتى  المال العامل، فيمكن أن

ديدها ( أن خطط تس تحقات تمَّ التفاوض بش مبر  ٣١مليون يورو حتى  ٠٫٠٧٧مس وفي  ).٢٠١٧كانون األول/ديس
تالم دفعة ، ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  يل تتعلق للميزانية العادية تّم اس تحقة التحص ابقةبمبالغ مس نوات س . عن س

على النحو المبيَّن  المشكوك في سدادهامخصص الديون في مليون يورو ٠٫٦٤١على ذلك تسوية قدرها وترتّبت 
  .٤٤في المالحظة 

اء والجهات المانحة األخرى حتى  ٣-وتَِرُد في المرفق ألف   تحقة للدول األعض تراكات المس  ٣١حالة االش
  ٢٠١٨ديسمبر كانون األول/

  : الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت التبادلية٨المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ٢ ٦٨٩   ٢ ٧٦٩   المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة -الحسابات المستحقة التحصيل
  ١ ١٦٢   ٣٦   المبالغ المستردة من ضريبة الدخل –الحسابات المستحقّة التحصيل 
  ٣ ٦٩٣   ٣ ٥٦٥   مبالغ أخرى –الحسابات المستحقة التحصيل 

  )١٦٧(   )١٧٣(   مخصص الحسابات غير مضمونة التحصيل

  ٧ ٣٧٧   ٦ ١٩٧   مجموع صافي الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت التبادلية

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر من عامي  ٣١المعامالت التبادلية في جميع الحسابات المستحقة التحصيل من  
افة  جارية. ٢٠١٧و ريبة القيمة المض تحقات ض افة التي تدفعها الوكالة وتتألف مس ريبة القيمة المض من مبالغ ض

  والتي يمكن للوكالة استردادها.سلع والخدمات على مشترياتها من ال

 :٢٠١٧و ٢٠١٨ون المشكوك في سدادها خالل السنتين وظهرت التحركات التالية في مخصَّص الدي 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٢٠  ١٦٧   كانون الثاني/يناير ١الرصيد االفتتاحي في 
  ١٤٧  ٦١   نفقات الديون المشكوك في سدادها خالل العام
  -  )٥٦(   النفقات المعكوسة للديون المشكوك في سدادها

  ١٦٧  ١٧٢   كانون الثاني/يناير ٣١الرصيد الختامي في 
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 وكان تقاُدم الحسابات المستحقة التحصيل من المعامالت التبادلية كالتالي: 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
  ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

      مبالغ غير مسّددة لفترة:

  ٦ ٠٦١  ٥ ٧٧٩  أقل من سنة واحدة
  ١ ٤٥٠  ٣١٨  سنوات ٣سنة واحدة إلى 

  ٣٤  ٢٦٥  سنوات ٥إلى  ٣
  -  -  سنوات ٥أكثر من 

  ٧ ٥٤٥  ٦ ٣٦٢  القيمة الدفترية اإلجمالية
  

ً ٩المالحظة    : السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

  بآالف اليوروهات)المبالغ معبَّر عنها ( 

   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ١٦ ١٥٢  ١٥ ٣٧٦  الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي
  ١ ٢٠٨  ٧٧٧  المنظمات الدولية األخرى

  ٧ ٢٢٢  ٧ ١٣٨  الموظفون
  ٧٥  ٦٥  السفر

  ٤ ٦٦٦  ٩ ٤٠٧  إيرادات أخرى

 ً   ٢٩ ٣٢٣  ٣٢ ٧٦٣  مجموع السُّلَف والمبالغ المدفوعة مقدما
     

 ً       توزيع السُّلَف والمبالغ المدفوعة مقدما

  ٢١ ٢٩٤  ٢٥ ١٣٥  الجارية
  ٨ ٠٣٠  ٧ ٦٢٨  غير الجارية

 ً   ٢٩ ٣٢٣  ٣٢ ٧٦٣  مجموع السُّلَف والمبالغ المدفوعة مقدما

تركة   تركة في مركز فيينا الدولي مدفوعات الوكالة للخدمات المش لف المتعلقة بالخدمات المش وتمثل الس
 التي تديرها المنظمات األخرى في فيينا، وفقا لنسبة تقاسم التكاليف للوكالة، والتي لم تستخدمها تلك المنظمات بعدُ 

  لتقديم الخدمات.

ة بمنحة التعليم   ويتها والخاص لَف المعلَّقة بانتظار تس اً من السُّ اس ن أس ة بالموظفين فتتكوَّ لف الخاص أما السُّ
  وضرائب الدخل.

لَف األخرى بالمبالغ المدفوعة مقدَّماً للموّردين.   دفعة مسبقة في إطار تشييد مركز الطاقة  وتمثّلوتتعلق السُّ
 .مليون يورو السبب األهّم للزيادة في الدفعات المسبقة للموّردين ٣٫٨٠٠قدرها  في زايبرسدورف

  : المخزون١٠المالحظة 
  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  
  ١١ ٨٦٤  ١٠ ٢٨٧  مخزونات المشاريع الجاري نقلها إلى النظراء

  ٤١٢  ٣٣٨  بالضماناتقطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة 
  ٦  ١٤  لوازم الطباعة

  ١٢ ٢٨٢  ١٠ ٦٣٩  مجموع المخزون
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تأثر برنامج التعاون التقني بمبلغ    ٣١) من المخزونات الجاري نقلها في ٪٩٧مليون يورو ( ٩٫٩٧٦يس
). ٢٠١٧) في عام ٪٩٤يورو ( ١١٫١٥٧عن السنة الماضية ( ٪١١، بانخفاض قدره ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر 

عام ولم  ها في  مة مخزونات متبّرع ب ها لفترة من ٢٠١٨تكن ث جاري نقل قة أنَّ المخزونات ال عاة حقي . ومع مرا
ص مقداره  وماً منها مخصَّ يبها التلف أو التقاُدم، يُعترف بقيمتها مخص ليمها فعالً أو قد يص الزمن قد ال يتمُّ تس

ل مبلغ  ١٫٣٣٩ ائع الجاري نقلها لفترة تزيد على  ٠٫٦٦٧مليون يورو، يتص هراً  ١٢مليون يورو منه بالبض ش
 ٢٤مليون يورو منه بالبضائع الجاري نقلها لفترة تزيد على  ٠٫٦٧٢، ويتصل مبلغ ٪٥٠بمخصَّص عبور بنسبة 

  .٪١٠٠شهراً بمخصَّص عبور بنسبة 

ب تكاليف إنتاجها ف  ي العام ذاته. وبلغت نفقات وال يعترف بالمواد المرجعية على أنها مخزونات وتحتس
ة التي تكبّدتها مختبرات الوكالة إلنتاج المواد المرجعية خالل عام  ص نحو  ٢٠١٨العمالة والنفقات العامة المخص

  ).٢٠١٧يورو في عام  مليون ٠٫١٤٤يورو ( مليون ٠٫١٣٤

  :٢٠١٧و ٢٠١٨وفيما يلي مجموع نفقات المخزون بالنسبة إلى عامي  

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ٣٠ ٤٠٣  ٣٨ ٩٩٢  أرصدة مشاريع موّزعة على النظراء في المشاريع اإلنمائية
  ٢٩  ٨٥  قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات

  ٥١  ٤٩  لوازم الطباعة
  ٨  -  انخفاض قيمة المخزون

  ٦٣٣  ٥١١  الجاري نقلهالتغير في مخصص المخزون 

  ٣١ ١٢٤  ٣٩ ٦٣٧  مجموع نفقات المخزون

من التحويالت إلى النظراء   اريع الجاري نقلها إلى النظراء ض وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المش
اريع اإلنمائية في بيان األداء المالي (يرجى الرجوع إلى المالحظة  ) ، وأدرجت النفقات المرتبطة ٣١في المش

شغيلية األخرى في بيان األداء بلوازم  الطباعة وقطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات ضمن النفقات الت
  ).٣٥المالي (يرجى الرجوع إلى المالحظة 

ائع الجاري نقلها ٢٠١٨وخالل عام   ص عبور البض ل  ٠٫٥١١، بلغت قيمة مخص جَّ مليون يورو. ولم يُس
 .٢٠١٨أّي انخفاض قيمة في عام 

  : االستثمار في كيانات الخدمات المشتركة١١المالحظة 

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ٨٠٩  ٨٠٩  االستثمار في المتجر التعاوني
  ٨٠٩  ٨٠٩  مجموع االستثمار في كيانات الخدمات المشتركة

تثمرت الوكالة ومنظمة اليونيدو مبلغاً أولياً قدره   رين األول/أكتوبر  ١مليون يورو في  ٠٫٨٠٩اس تش
أن  ١٩٧٩ يل بش فية المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي. ويرد مزيد من التفاص يتم إرجاعه في حالة تص س

 .٣٧الترتيب الخاص بالمتجر التعاوني في المالحظة 
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  : الممتلكات والمنشآت والمعّدات١٢المالحظة 

٢٠١٨  
         

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

 

المباني 
والتحسينات 
المدخلة على 

المباني 
  المستأجرة

األثاث 
والتجهيزات 

  الثابتة

معدات 
تكنولوجيا 
المعلومات 
  واالتصاالت

معدات 
  التفتيش

معدات 
  المرِكبات  المختبرات

المعدات 
  األخرى

أصول قيد 
  التشييد

مجموع 
الممتلكات 
والمنشآت 
  والمعدات

كانون الثاني/يناير  ١التكلفة في 
٥٦٤ ٢١٤   ٢١ ٤٨٠   ٣ ٥٤٦   ١ ٤٢٠   ٤٨ ٧٠٨   ٨٢ ٣٤٣   ٣٧ ٨٣٩   ٤ ٢٠٩   ٣٦٤ ٦٦٩   ٢٠١٨  

  ٢٨ ٨٢٨   ١٧ ٣١٥   ٧٦   ٢٧٤   ٣ ٧٥٤   ٢ ٠٠٨   ٣ ٨٤٢   ٢١٤   ١ ٣٤٥   أ اإلضافات 

  )٨ ٩٧٨(      -   )١٤٤(     )٢٢٢(     )٢ ٩٠١(    )١ ٩٨٥(    )٣ ٧١٦(    )١٠(       -   البنود المستغنى عنها 

    -     -   )٤٢١(     ٣٦   ٤٦٠   ٣٢   )١٠٧(       -     -   التسويات األخرى

    -   )٤ ٦٤٩(    ٦٣     -   ٦٢٤   ٢ ٦٠١   ٢     -   ١ ٣٥٩   األصول قيد التشييد المرسملة
كانون  ٣١التكلفة في 

  ٥٨٤ ٠٦٤   ٣٤ ١٤٦   ٣ ١٢٠   ١ ٥٠٨   ٥٠ ٦٤٥   ٨٤ ٩٩٩   ٣٧ ٨٦٠   ٤ ٤١٣   ٣٦٧ ٣٧٣   ٢٠١٨األول/ديسمبر 

              
كانون  ١اإلهالك المتراكم في 

  ٢٨٦ ٣٠٢     -   ٣ ٢١٦   ٩٢٢   ٣١ ٤٧٣   ٦٥ ٣٢٠   ٢٨ ٥٣٥   ٢ ٦٢٨   ١٥٤ ٢٠٨   ٢٠١٨الثاني/يناير 

  ٢١ ٠٨٥     -   ١٣٢   ٢٢٧   ٢ ٦٧٩   ٢ ٧٧٤   ٤ ٥٤٠   ١٩٤   ١٠ ٥٣٩   اإلهالك 

  )٨ ٨٦٧(      -   )١٤٥(     )٢١٠(     )٢ ٨٠٣(    )١ ٩٨٦(    )٣ ٧١٣(    )١٠(       -   البنود المستغنى عنها 

    -     -   )٣٩٢(     ٢٠   ٦٢٦   )١٨٨(     )٦٦(       -     -   التسويات األخرى
كانون  ٣١اإلهالك المتراكم في 

  ٢٩٨ ٥٢٠     -   ٢ ٨١١   ٩٥٩   ٣١ ٩٧٥   ٦٥ ٩٢٠   ٢٩ ٢٩٦   ٢ ٨١٢   ١٦٤ ٧٤٧   ٢٠١٨األول/ديسمبر 

     
 انخفاض القيمة المتراكم في

  ١١٩     -   ٤     -   ٤   ٦   ٣   ٩٧   ٥   ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١

  ١٠٠     -     -     -   ٩٧     -   ٣     -     -   انخفاض القيمة 

  )١٠٠(       -     -     -   )٩٧(       -   )٣(       -     -   البنود المستغنى عنها 

  )٨(       -   )٤(       -   )٢(     )١(     )١(       -     -   ب التسويات األخرى
 ٣١انخفاض القيمة المتراكم في 

  ١١١     -     -     -   ٢   ٥   ٢   ٩٧   ٥   ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر 

              
 ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  ٢٨٥ ٤٣٣   ٣٤ ١٤٦   ٣٠٩   ٥٤٩   ١٨ ٦٦٨   ١٩ ٠٧٤   ٨ ٥٦٢   ١ ٥٠٤   ٢٠٢ ٦٢١   ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر 
  

ييد" تبرعات عينية عبارة عن قطعتين من معدات المختبرات تب ول قيد التش افات المندرجة تحت البندين "معدات المختبرات" و"أص مل اإلض مليون يورو،  ٠٫٢٨٩لغ قيمتهما أ تش
  مليون يورو على التوالي. ٢٫٨و

  ب تشمل حاالت إلغاء الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة.
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٢٠١٧  
         

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

 

المباني 
والتحسينات 
المدخلة على 

المباني 
  المستأجرة

األثاث 
والتجهيزات 

  الثابتة

معدات 
تكنولوجيا 
المعلومات 
  واالتصاالت

معدات 
  التفتيش

معدات 
  المرِكبات  المختبرات

المعدات 
  األخرى

أصول قيد 
  التشييد

مجموع 
الممتلكات 
والمنشآت 
  والمعدات

  ٥٤١ ١٦٦   ٧ ١٢٠   ٣ ٤٥٢   ١ ٤٠٩   ٤٨ ٢٣٢   ٨٠ ٢٣٥   ٣٤ ٨٣٩   ٣ ٨١٠  ٣٦٢ ٠٦٩   ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١التكلفة في 

  ٢٩ ٢٦٠   ١٨ ١٣٧   ٤٢   ١١٩   ٢ ٠٤٩   ١ ٧٧٤   ٤ ١٢٦   ٤١٣   ٢ ٦٠٠   اإلضافات 

  )٦ ٢١٢(      -   )٣٣(    )١٠٨(     )٥٦٤(     )٢ ٦١٢(    )٢ ٨٨١(    )١٤(       -   البنود المستغنى عنها 

    -     -   ٤١     -   )١ ٠٠٩(    ٨٨١   ٨٧     -     -   التسويات األخرى

    -   )٣ ٧٧٧(    ٤٤     -     -   ٢ ٠٦٥   ١ ٦٦٨     -     -   األصول قيد التشييد المرسملة
كانون األول/ديسمبر  ٣١التكاليف في 

٥٦٤ ٢١٤   ٢١ ٤٨٠   ٣ ٥٤٦   ١ ٤٢٠   ٤٨ ٧٠٨   ٨٢ ٣٤٣   ٣٧ ٨٣٩   ٤ ٢٠٩  ٣٦٤ ٦٦٩   ٢٠١٧  

             
كانون الثاني/يناير  ١اإلهالك المتراكم في 

٢٧٢ ٠٥١     -   ٣ ٠٤٦   ٨١١   ٣٠ ٣٠٥   ٦٤ ٨٩٦   ٢٦ ٧٩٩   ٢ ٤٦٤  ١٤٣ ٧٣٠   ٢٠١٧  

  ٢٠ ٤٣٣     -   ١٨١   ١٩٨   ٢ ١٣٢   ٢ ٧٠٧   ٤ ٥٥٩   ١٧٨   ١٠ ٤٧٨   اإلهالك 

  )٦ ١٨٢(     -   )٣٣(     )٨٧(     )٥٦٤(     )٢ ٦٠٨(    )٢ ٨٧٦(    )١٤(       -   البنود المستغنى عنها 

    -     -   ٢٢     -   )٤٠٠(     ٣٢٥   ٥٣     -     -   التسويات األخرى
كانون  ٣١اإلهالك المتراكم في 

  ٢٨٦ ٣٠٢     -   ٣ ٢١٦   ٩٢٢   ٣١ ٤٧٣   ٦٥ ٣٢٠   ٢٨ ٥٣٥   ٢ ٦٢٨  ١٥٤ ٢٠٨   ٢٠١٧األول/ديسمبر 

             
كانون  ١انخفاض القيمة المتراكم في 

  ١٤٣     -   ٤     -   ٤   ٢٣   ١٠   ٩٧   ٥   ٢٠١٧الثاني/يناير 

  ١     -     -     -     -     -   ١     -     -   انخفاض القيمة 

  )٨(       -     -     -     -   )٤(     )٤(       -     -   البنود المستغنى عنها 

  )١٧(       -     -     -     -   )١٣(     )٤(       -     -   التسويات األخرى*
كانون  ٣١انخفاض القيمة المتراكم في 

  ١١٩     -   ٤     -   ٤   ٦   ٣   ٩٧   ٥   ٢٠١٧األول/ديسمبر 

             
كانون  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  ٢٧٧ ٧٩٣   ٢١ ٤٨٠   ٣٢٦   ٤٩٨   ١٧ ٢٣١   ١٧ ٠١٧   ٩ ٣٠١   ١ ٤٨٤  ٢١٠ ٤٥٦   ٢٠١٧األول/ديسمبر 

  * تشمل حاالت إلغاء الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة

آت والمعدات التي تتجاوز قيمتها   اريع الممتلكات والمنش يورو،   مليون ٠٫٥٠٠وفيما يلي عرض لمش
  :٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وقيمتها وحالة إنجازها (منجزة أو قيد التشييد) في 

  ٢٠١٨في عام  منجزة

   مليون يورو. ٠٫٥٠٠لم يُستكمل هذا العام أيٌّ من مشاريع الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة تزيد على 

  قيد التشييد

ة  ات النووي د مختبرات التطبيق دي د، و ٢٦٫١٠٣( -تج يي د التش ت  ١٫٤٤٢مليون يورو قي مليون يورو دخل
مالي تبلغ تكلفته تجديد مختبرات التطبيقات النووية هو م -الخدمة) روع رأس ل  ٣١ش مليون يورو وهو مموَّ

بالكامل. وينقسم التمويل إلى ثلث من الميزانية العادية للوكالة وثلثين من مصادر من خارج الميزانية، ويشكل 
دورف. ويتألف  روع جزءاً من برنامج لتحديث مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرس المش

ن تشييد مختبر مكافحة اآلفات الحشرية والمختبر المرن القابل للتعديل وإدخالهما في الخدمة، إلى المشروع م
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راء المعدات الجديدة المطلوبة  املة للموقع لخدمة هذين المبنَيَْين ولش ية الش اس جانب االرتقاء بالبنية األس
ورة ُملّحة. ية لمختبر مكافحة اآل بص ييد الرئيس رية والمختبر المرن القابل وقد اكتملت أعمال التش فات الحش

رية ومن ثم إدخاله في  للتعديل، غير أنه من المتوقع أن تتّم التجهيزات النهائية لمختبر مكافحة اآلفات الحش
طس  بة للمختبر المرن القابل للتعديل، وهو ٢٠١٩الخدمة في آب/أغس ، فيما من المتوقع أن يكتمل ذلك بالنس
رين األول/أك ان/أبريل ٢٠١٨توبر ما بدأ في تش تودع قياس الجرعات لدعم  .٢٠٢٠، في نيس ييد مس وأما تش

. وأّما الجزء الذي تمَّ وضعه بالفعل في الخدمة منذ ٢٠١٩المعجل الخّطي الجديد فسيُستكمل في نيسان/أبريل 
ية الم ٢٠١٦عام  ية الرئيس اس طلوبة لخدمة فيتعلق بمحطة المحوالت الفرعية التي تُعدُّ جزءاً من البنية األس

  ).٢٠١٧مليون يورو في عام  ١٨٫٠٤٤المباني الجديدة لمشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية (

نيع وقود موكس) ( المحطة  يدين (محطة تص نيع وقود خليط األكس يهدف  مليون يورو). ٠٫٨٦٩اليابانية لتص
األكسيدين في اليابان. وتتكّون  هذا المشروع إلى صوغ نهج ضمانات متكامل لمحطة كبيرة لصنع وقود خليط

. ولم يُضطلع بأي أنشطة إضافية مهّمة ٣-التي ما زالت قيد التشييد من أنابيب مملوءة بغاز الهيليوم األصول
روع فيما بين عامي  ييد  ٢٠١٨و  ٢٠١٣لتطوير هذا المش أن الموعد النهائي لتش بب أوجه عدم التيقن بش بس

غيل وهو عام وقد قد المرفق وإدخاله في الخدمة. . غير أنه من ٢٠٢٢مت اليابان تاريخاً جديداً لبدء التش
الضروري االضطالع ببعض األعمال المتصلة بإعداد وتصنيع واختبار وتركيب المعدات والبرامجيات بغية 

تخدامها في المرفق ( مانات الس مان توافُر جميع نُظم الض ييد منذ عام  ٠٫٨٦٩ض مليون يورو قيد التش
٢٠١٣.( 

سيوفر الظروف البيئية الدقيقة الالزمة في كل غرفٍة  الذيالطاقة  مركز مليون يورو). ١٫٥١٨( الطاقة زمرك 
رية والمختبر المرن القابل للتعديل  اريع  أحد هومن مختبر مكافحة اآلفات الحش ماليةالمش  ٥٫٤ بتكلفة الرأس

ل،  ام الك ل ب ة  ٪٥٨مليون يورو وهو مموَّ ات النووي د مختبرات التطبيق دي روع تج ه من مش من تمويل
)ReNuAL (ؤونالمتبقية من إدارة  ٪٤٢ فيما مبر /األول كانون ٣١ وحتىاإلدارية.  الش  تم ٢٠١٨ديس

  ).٢٠١٧مليون يورو قيد التشييد في عام  ٠٫٢١٩(من المشروع  ٪٢٨استكمال 

. وحددت خالل وزايبرسدورفالتحقق المادي من األصول في مركز فيينا الدولي  ٢٠١٨في عام  واستمر 
االت وتكنولوجيا  ٢٠١٨عام  ثابتة، ومعدات المختبرات، ومعدات االتص بعض مفردات األثاث والتجهيزات ال

صة بكل واحدة منها. ، وألغيت بالتالي حاالت انخفاض القيمة الخا٢٠١٥المعلومات التي انخفضت قيمتها في عام 
يص  ديدتح مَّ يتغير أنه من المتوقع أن  تجريها  لخالالمفردات التي ظلت دون تخص عملية التحقق المادي التي س

عبة الخدمات العامة ابتداء من  تخدام موجات الراديو  لخاإد مع، ٢٠١٩ ريرافبش مات تحديد الهوية باس وس
)RFID (لّ مح لّ ستح لتيا ) فرات العمودية قات الش  أو التلف عن الناجمة القيمة انخفاض وحاالت). باركودملص

ارة أو التقادم  يورو مليون ٠٫٠٠٢( يورو مليون ٠٫١٠٠ قيمتها بلغت ٢٠١٨ عام في بها االعتراف تمَّ  التي الخس
  ).٢٠١٧ عام في

، ما أدى ٢٠١٧ُمْهلََكة تماماَ في عام وتواصلت جهود التخلّص من المعدات القديمة غير العاملة التي كانت  
ليّة قدرها  حب معدات بتكاليف إجمالية أص مليون يورو. والقيمة اإلجمالية لمفردات الممتلكات  ٧٫٥٤٧إلى س

تخدام في  آت والمعدات الُمهلَكة تماماً والتي ال تزال قيد االس مبر  ٣١والمنش ، بما فيها ٢٠١٨كانون األول/ديس
  ).٢٠١٧مليون يورو في عام  ٩٦٫٣٢٣يورو ( مليون ٩٢٫٩٦٠ينا الدولي، بلغت مكونات مبنى مركز في
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راكة أُبرمت   والتبرعات العينية بمعدات مختبرية من مانَِحْين غير تقليديَّْين والتي تمت من خالل اتفاقات ش
 ٢٫٨٠٠ها ، من٢٠١٨) تّم استالمها في عام ٢٤مليون يورو (انظر المالحظة  ٣٫٠٨٩بقيمة بلغت  ٢٠١٧في عام 

يتم تركيبه في عام LINACمليون يورو تتعلق بالمعّجل الخطي ( تودع قياس  ٢٠١٩) الذي س بعد االنتهاء من مس
 الجرعات.

  : األصول غير الملموسة١٣المالحظة 

٢٠١٨  

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

   
البرامجيات 

  المشتراة

البرامجيات 
رة  المطوَّ

 ً   داخليا

األصول غير 
الملموسة 
  قيد التطوير

مجموع 
األصول غير 

  الملموسة
  ٩٨ ٨٩٩  ١٤ ٧٢٢  ٧١ ١٨٦  ١٢ ٩٩١  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١التكلفة في 
  ١١ ١٣٨  ٦ ٧٢٢  ٣ ٠٣٢  ١ ٣٨٤  اإلضافات

  )٢ ٥٦٤(  )٤٠(  )٢ ٣٠٣(  )٢٢١(  البنود المستغنى عنها
  -  )١٧ ٤٨٦(  ١٥ ٤٣١  ٢ ٠٥٥  األصول قيد التشييد المرسملة

  ١٠٧ ٤٧٣  ٣ ٩١٨  ٨٧ ٣٤٦  ١٦ ٢٠٩  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١التكلفة في 
     

  ٣١ ٧١٠  -  ٢٤ ٠٠٢  ٧ ٧٠٨  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١اإلهالك المتراكم في 
  ١٢ ٦٤٧  -  ١٠ ٤٦٩  ٢ ١٧٨  اإلهالك

  )٢ ٥٢٤(  -  )٢ ٣٠٣(  )٢٢١(  تخلصال
  ٤١ ٨٣٣  -  ٣٢ ١٦٨  ٩ ٦٦٥  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١اإلهالك المتراكم في 

       
  ٦٥ ٦٤٠  ٣ ٩١٨  ٥٥ ١٧٨  ٦ ٥٤٤  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 

٢٠١٧  

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

   
البرامجيات 

  المشتراة

البرامجيات 
رة  المطوَّ

 ً   داخليا

األصول غير 
الملموسة قيد 

  التطوير

مجموع 
األصول غير 

  الملموسة
  ٧٩ ٠٧٠  ١٩ ١٤٨  ٤٩ ٣٦٢  ١٠ ٥٦٠  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١التكلفة في 

  ١٩ ٨٨١  ١٦ ٣٤٤  ١ ٧٣٧  ١ ٨٠٠  اإلضافات 
  )٥٤(  )٥٤(    -        -   البنود المستغنى عنها 

  -  -  )٢٨٣(  ٢٨٣  التسويات األخرى
  -  )٢٠ ٧١٧(  ٢٠ ٣٧٠  ٣٤٧  األصول قيد التشييد المرسملة

  ٩٨ ٨٩٧  ١٤ ٧٢١  ٧١ ١٨٦  ١٢ ٩٩٠  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١التكلفة في  
        

  ٢١ ٧٢٢  -  ١٦ ١٦٠  ٥ ٥٦٢  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١اإلهالك المتراكم في 
  ٩ ٩٨٦  -  ٨ ٠٣٨  ١ ٩٤٨  اإلهالك 
  -  -  )١٩٧(  ١٩٧  التسويات األخرى 

  ٣١ ٧٠٨  -  ٢٤ ٠٠١  ٧ ٧٠٧  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١اإلهالك المتراكم في 
          

  ٦٧ ١٨٩  ١٤ ٧٢١  ٤٧ ١٨٥  ٥ ٢٨٣  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

ول غير  تمثل البرامجيات  مانات جزء األص المطّورة في إطار برنامج تحديث تكنولوجيا معلومات الض
مانات هو  بية. وتحديث تكنولوجيا معلومات الض تأثر بأعلى قدر من األهمية النس ة بالوكالة المس ة الخاص الملموس
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ية لتكنولوجيا ا اس روع متعدد المراحل يهدف إلى االرتقاء بالنظم والبني األس لمعلومات التي تدعم عبارة عن مش
طة  ين جودة وكفاءة أنش تفادة منها على نحو أمثل. وتهدف هذه النظم إلى تحس مانات، واالس طة إدارة الض أنش
وب المركزي،  ن نقل تطبيقات الحاس مَّ تكملت المرحلة األولى التي تتض مانات. وقد اس التحقُّق داخل إدارة الض

تحسين األدوات والتطبيقات القائمة وإدخال أدوات  ٢٠١٥عام . وواصلت الوكالة منذ ٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة 
تخدمين. وتم في  هولة وتعزيز الدعم المقّدم للمس وتطبيقات جديدة، وذلك بغية جعل البيانات والمعلومات متاحة بس

  إنجاز برنامج تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات. ٢٠١٨عام 

ها   اريع التي تتجاوز قيمت بالمش ما يتعلّق  يورو، وجميعها أجزاء من برنامج تحديث   مليون ٠٫٥٠٠وفي
يا أو قيد  مانات، يرد فيما يلي عرض لقيمتها وحالة إنجازها (منجزة أو منجزة جزئ تكنولوجيا معلومات الض

  :٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١التشييد) في 

  ٢٠١٨منجزة في عام 

 ) د والتخطيط ة المواعي ل لجدول ام ام المتك ة  :يورو)مليون  ٤٫٢٠١النظ ل لجدول ام ام المتك دف النظ يه
طة  المواعيد والتخطيط ائر أنواع األنش طة التحقق األخرى وس إلى دعم تخطيط عمليات التفتيش وأنش

فر (مثل االجتماعات والتدريب وما إلى ذلك)  مانات وتنطوي على مكون للس التي يجريها موظفو الض
طة واإلبالغ عنها. والغر وجدولة عب مواعيد تلك األنش ض منه هو أن يكون نظام التعاون المركزي لش

 ٣٫٤٢٤الضمانات في التخطيط وجدولة المواعيد وتنفيذ األنشطة وإغالقها، وتوفير رؤية شاملة للعملية (
   ).٢٠١٧مليون يورو قيد التشييد في عام 

  توى القُطري روع إمليون يورو) ١٫١٨٣( (SLDC)ُمِعّد البيانات على المس د : يهدف هذا المش لى س
الفجوة الناتجة عن نقص الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلّق بالتخطيط االستراتيجي الطويل 
روع الخاص  تحدثة في إطار المش فر األداة البرامجية المس تس مانات. وس طة الض نوي ألنش األجل والس

  بُمِعّد البيانات على المستوى القُطري عما يلي:

o  ما ير اعتماد نهج ض بة إلى مختلف مجموعات تيس توى الدولة يكون موحدا بالنس نات على مس
لة  تودع مركزي خاص بالبيانات الهيكلية ذات الص اء مس التقييم الحكومي وذلك عبر إنش

  بالضمانات على مستوى الدولة؛
o  نوية ودعم عملية تلبية احتياجات مجموعات التقييم الحكومي ألغراض تحديد خطط التنفيذ الس

نوية و/أو تكييفالموافقة ا ير عملية تحديث خطة التنفيذ الس مة بالتعقّد، وتيس نهج ضمانات  لمتس
ئة  ايا الناش لة وغيرها من القض اذة ذات الص توى الدولة عبر تجميع كافة الحاالت الش على مس
توى القُطري والتمكين من إدارة  توى الدولة التي تظهر في ُمِعّد البيانات على المس على مس

  تابعة؛إجراءات الم
o ) تمر د حالة التنفيذ والتحليل الالحق على نحو كفؤ ومس مليون يورو  ١٫١١٥التمكين من رص

  ).٢٠١٧قيد التشييد في عام 

 ) مانات ة بالض طة التفتيش الخاص أن أنش يتم في إطار  مليون يورو): ٤٫١٣٥اإلبالغ والتقييم بش وس
ما ة بالض طة التفتيش الخاص أن أنش روع اإلبالغ والتقييم بش تحداث منتوج من منتجات مش نات اس

تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تخطيط أنشطة التحقق وإعداد تقارير بشأنها 
وتقييمها. وبالتالي، فإن هذا المشروع سيدعم على نحو مباشر كافة العمليات األساسية المضطلع بها في 
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مان  إجراءتم ، ٢٠١٨. وفي عام إطار العملية الكلية "التحقق" ينات لض ين المزيد من التحس قابلية تحس
تخدم البينية  تخدام واجهة المس مليون  ٢٫٣٢١( النظم األخرى.كذلك إتاحة تكامله مع لهذا النظام واس

  ).٢٠١٧يورو قيد التشييد في عام 

  ) دة حَّ ة المو امل مات المتك نات من خالل الخد ا م مات الض يهدف  مليون يورو): ٢٫٩٨٥موارد معلو
من  دة إلى تطوير بيئة عمل ض مانات من خالل الخدمات المتكاملة الموحَّ روع موارد معلومات الض مش
تقوم بدمج قدرات نظام دعم إدارة الوثائق  تخدام. وهي س هلة االس مانات المتكاملة تكون س بيئة الض

ير العمل، والملف اإللكتروني للدولة، ونظام تجميع البيانات القائمة  ل س لس على المعلومات وتس
مانات من  يتيح نظام موارد معلومات الض اريع اآلنف ذكرها، س افة إلى نطاق المش الجغرافية. وباإلض
من  مانات المتكاملة) تتض ية (بوابة بيئة الض ية افتراض فحة رئيس خالل الخدمات المتكاملة الموّحدة ص

لف التطبيقات، وآليات إشعار وتعقّب قائمة موحدة من المهام التي يتعيّن على كل مستخدم تنفيذها في مخت
فعالة، وسمات أخرى من شأنها تيسير عملية الوصول إلى المعلومات المتاحة في مختلف تطبيقات نظام 

  )٢٠١٧مليون يورو قيد التشييد في عام  ٢٫١٢٩تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات (

  روع روع مليون يورو) ٠٫٧٠٧( OWLمش بة العديد من  OWL: ينفّذ مش ينات في بيئات الحوس التحس
تعزز األمن و مانات والتي س من إدارة الض ة بإدارة  فعاليةض من نُظم المعلومات الخاص األعمال ض

  ).٢٠١٧مليون يورو قيد التشييد في عام  ٠٫٣١٧الضمانات (

  قيد التشييد

  مليون يورو في حالة قيد التشييد. ٠٫٥٠٠ليس ثمة مشاريع بقيمة تزيد على  

، انخفضت القيمة الصافية ٢٠١٨استكمال نظام تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات في أوائل عام ومع  
ة بمقدار  ول غير الملموس ة قيد  ١٫٥٤٩اإلجمالية لألص ول غير الملموس بب تراُجع عدد األص مليون يورو بس

  التطوير داخلياً وارتفاع مستوى نفقات االستهالك خالل العام. 

مشروعاً في  ٣٩يورو (  مليون ٤٫٨٢٣مشروعاً جديداً بتكاليف إجمالية بلغت  ٣٦هل استُ  ٢٠١٨وفي عام  
اريع الـ  ٧٫٨٨٧بلغت قيمتها  ٢٠١٧عام  تُكمل ٣٦مليون يورو). ومن هذه المش روعاً بتكاليف  ١٦، اس مش

اريع الـ  ٣٫٣٧٩إجمالية قدرها  ييد. ومن بين مش ٢٠مليون يورو، في حين ظلت المش اريع األخرى قيد التش
تهلّة قبل عام  حب  ٢٩و البالغ عددها  ٢٠١٨التطوير الداخلي المس روعا، تم س تكمال  ٣مش منها، وتم اس

روعا، وبقي  ١٩ ييد. وبالتالي، فإن هنالك  ٧مش اريع قيد التش ل في عام  ٢٧مش يتواص روعا س وهذه  ٢٠١٩مش
  قيد التطوير. ، كأصول غير ملموسة٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المشاريع ُمحتسبة، حتى 

  أي حاالت انخفاض في قيمة األصول غير الملموسة المطّورة داخلياً. ٢٠١٨ولم تُسّجل في عام  
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  : الحسابات المستحقة الدفع١٤المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ١٤ ٧٨٩  ١٤ ٢٠٤  المستحقات
  ١٣٤  ١١٠  الموظفون 
  ٢ ٨٥١  ٤ ٣٨٧  المبالغ األخرى المستحقة الدفع 
  ١٧ ٧٧٤  ١٨ ٧٠١  مجموع الحسابات المستحقة الدفع 

  تمثّل المستحقات كمية السلع والخدمات المقدَّمة التي لم يتم تسلُّم فواتيرها حتى تاريخ إعداد التقرير. 

وتمثل المبالغ األخرى المستحقة الدفع في األساس مبلغ الفواتير التي عولجت ولم تسدَّد حتى تاريخ إعداد  
التقرير وفترات الغياب المدفوعة األجر المتجمعة لخبراء استشاريين معيَّنين في تاريخ اإلبالغ والتي تم ترحيلها 

  .إلى الفترة التالية

لة١٥المالحظة    : اإليرادات المؤجَّ

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

 ً   ٨٩ ٧٦٢  ٩٠ ٨٥٦  المساهمات الواردة مقدَّما
لة والمرهونة بشروط    ٤٥ ٨٣٢  ٤٣ ١١٥  المساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ
  ٢١٥  ٣٠٧  مساهمات أخرى 
  ١٣٩ ٦٧٢  ١٣٣ ٠٨٠  اإليرادات المؤجلة 
  ٢٧٥ ٤٨١  ٢٦٧ ٣٥٨  مجموع اإليرادات المؤّجلة 
    

لة      تكوين اإليرادات المؤجَّ

  ١١٣ ٦٠٠  ١٢٩ ١٦١  الجارية
  ١٦١ ٨٨١  ١٣٨ ١٩٧  غير الجارية

  ٢٧٥ ٤٨١  ٢٦٧ ٣٥٨  مجموع اإليرادات المؤّجلة

لة المتعلّقة باستخدام مباني مركز فيينا الدولي أن الحكومة النمساوية أّجرت للوكالة   تثبت اإليرادات المؤجَّ
من تكلفة التحسينات المدخلة على المباني المستأجرة.  ٪٥٠سمي وساهمت بنسبة االمباني األصلية مقابل إيجار 

وفي المقابل، يقع على الوكالة التزام بالحفاظ على مقرها الرئيسي في فيينا وشغل مركز فيينا الدولي حتى عام 
ن ويتم الوفاء بهذا االلتزام عبر شغل مركز فيينا الدولي خالل الفترة المتبقية م. أو إرجاعه إلى الحكومة ٢ ٠٧٨

 ً في بيان األداء المالي. وباإلمكان االطالع على مزيد من التفاصيل  عقد اإليجار وتُحتسب اإليرادات المؤجلة سنويا
  .٣٧في المالحظة 

وتشتمل المساهمات الواردة مقدَّماً في المقام األول على االشتراكات المقررة للميزانية العادية الواردة قبل  
تراكات، وكذلك على المساهمات الخارجة عن الميزانية الواردة من الدول األعضاء السنة التي تتصل بها هذه االش

مليون  ١٫٠٩٤بما مقداره  ٢٠١٨التي لم تقبلها الوكالة رسمياً. ولقد ارتفعت المساهمات الواردة مقدَّماً في عام 
  يورو.

مليون يورو.  ٢٫٧١٧، انخفضت المساهمات الواردة الخاضعة لشروط بما مقداره ٢٠١٨وفي نهاية عام   
منها من جهة مانحة واحدة من الدول  ٪٧٠٫٢ومن إجمالي رصيد المساهمات الواردة الخاضعة لشروط، وردت 
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غير األعضاء. وستُحتسُب المساهمات على أنها إيرادات، إذا تم الوفاء بالشروط ومتى تم ذلك. وقد تم تصنيف 
إعادة تصنيفها كإيرادات في األشهر االثني عشر المقبلة،  التي من المتوقع المساهمات الطوعيةأجزاء من هذه 

مليون يورو على أنها جارية. ومن المتوقع تقديم تقارير نهائية عن هذه المساهمات خالل  ٣٠٫٧والبالغ مجموعها 
  ، وسيكون احتساب اإليرادات مرهوناً بموافقة الجهات المانحة على تلك التقارير.٢٠١٩عام 

تفاصيل عن المساهمات الواردة مقدَّماً والمساهمات الخارجة عن الميزانية المحولة  ٤ف وترد في المرفق أل 
  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الخاضعة لشروط اعتباراً من 

 : االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين١٦المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ٢١٣ ٤١٣  ٢٢٢ ١٢١  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
استحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة 

  واستحقاقات انتهاء الخدمة
٥١ ٩٨٩  ٥٤ ٦٤٩  

  ٢٥ ٠٣٥  ٢٦ ٠٤١  اإلجازة السنوية
مساهمات  –الحساب االحتياطي ألقساط التأمين الصحي 

  الموظفين
٨١٦  ٩٨٣  

  ١ ٩٤٢  ١ ٨٥٢  تكاليف الموظفين األخرى
  ٢٩٣ ١٩٥  ٣٠٥ ٦٤٦  مجموع االلتزامات المتصلة بالموظفين

      تكوين االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين
  ١٥ ٥٦١  ١٦ ٢٢٠  الجارية

  ٢٧٧ ٦٣٤  ٢٨٩ ٤٢٦  غير الجارية
  ٢٩٣ ١٩٥  ٣٠٥ ٦٤٦  مجموع االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

تم احتساب االلتزامات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد  
انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنوية، على أساس التقييم االكتواري. وقد انخفضت 

 ً ي االفتراضات االكتوارية (يرد مزيد من التفاصيل في بسبب التغييرات ف هذه االلتزامات خالل السنة وذلك أساسا
  ).١٧المالحظة 

وقد تم حساب االلتزامات الخاصة باإلجازة السنوية استناداً إلى العدد الفعلي أليام اإلجازة غير المستخدمة  
  في نهاية السنة.

ين من األموال وتمثل اشتراكات الموظفين في الحساب االحتياطي ألقساط التأمين الصحي حصة الموظف  
(مقابل  ٢٠١٨مليون يورو خالل عام  ٠٫١٦٧المحتفظ بها ألقساط التأمين الصحي. وارتفع االحتياطي بما مقداره 

  شركة التأمين.من جانب األقساط  قيمة تخفيضبسبب )، ٢٠١٧مليون يورو في عام  ٠٫٤٩٦زيادة بلغت 

باألساس من  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وتألفت االلتزامات الخاصة بتكاليف الموظفين األخرى حتى   
كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون يورو في  ١٫١٠٤يورو (كانت  مليون ١٫٠٤٩مستحقات اإلجازة السنوية البالغة 

كانون  ٣١مليون يورو في  ٠٫٧١٤يورو (كانت  مليون  ٠٫٦٨٠) ومستحقات اإلجازات التعويضية البالغة ٢٠١٧
  ).٢٠١٧األول/ديسمبر 
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، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وااللتزامات ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى  
عن االلتزامات المتعلقة باإلجازة السنوية غير ممولة  المتعلقة باستحقاقات اإلعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فضالً 

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بالكامل. وتتعلّق جميع هذه االلتزامات تقريباً، والتي وصلت قيمتها اإلجمالية في 
في مليون يورو، بصندوق الميزانية العادية. وتؤثر حالة عدم تمويل هذه االلتزامات تأثيراً سلبياً  ٣٠٢٫٨١١إلى 

  .٢٠١٨كانون/ديسمبر  ٣١هذا الصندوق لدرجة أن مجموع الملكية اقترب من الصفر في 

  : الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة١٧المالحظة 

تشتمل االستحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات اإلعادة  
  واستحقاقات انتهاء الخدمة.إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة 

وبموجب  .وتدير الوكالة مخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وهو خطة الستحقاقات الموظفين المحددة 
المخطط وطبقاً لالئحة الموظفين والنظام اإلداري للموظفين، يحق لموظفي الوكالة السابقين المؤهَّلين أن يحصلوا 

  .على تأمين طبي من خالل الوكالة

واستحقاقات ما بعد الخدمة األخرى هي االستحقاقات التي يحق لموظفي الوكالة الحصول عليها عند انتهاء  
خدمتهم في الوكالة. وتشمل هذه االستحقاقات منحة اإلعادة إلى الوطن وما يتصل بذلك من تكاليف السفر ونقل 

التي تحق لبعض موظفي فئة الخدمات العامة،  األمتعة عند انتهاء الخدمة في الوكالة، وكذلك بدل نهاية الخدمة
  والتي تعتمد على مدة الخدمة.

  التقييمات االكتوارية

تحدَّد االلتزامات الناتجة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن واستحقاقات  
  .انتهاء الخدمة بمساعدة اكتواريين فنيين

مترتبة على استحقاقات الموظفين اللوكالة التزامات اوقد استُخدمت االفتراضات والطرائق التالية لتحديد قيمة  
كانون األول/ديسمبر  ٣١فيما يتعلق بفترة ما بعد الخدمة وغير ذلك من االلتزامات المتعلقة بانتهاء الخدمة حتى 

٢٠١٨. 
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  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١  البارامتر

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:   معدل الخصم
٢٫٠٧٪   

  ٪١٫٧٤التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: 

استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى:  
، ٪١٫١٧استحقاقات اإلعادة إلى الوطن 

   ٪١٫٤٦وبدل نهاية الخدمة 

  استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى:
، وبدل ٪٠٫٩٨اإلعادة إلى الوطن استحقاقات 

  ٪١٫٢٨نهاية الخدمة 
  

عائدات السوق على سندات الشركات 
العالية الجودة باليورو في تاريخ إعداد 
التقرير (المدة المقدرة: التأمين الصحي 

سنة؛ استحقاقات  ٢١بعد انتهاء الخدمة: 
 ٩إلى  ٦ما بعد الخدمة األخرى: من 

  سنوات حسب االستحقاق)

  
عائدات السوق على سندات الشركات العالية 

الجودة باليورو في تاريخ إعداد التقرير (المدة 
 ٢١المقدرة: التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: 

 ٦سنة؛ استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: من 
  سنوات حسب االستحقاق) ٩إلى 

  معدل الزيادة المتوقَّع في الرواتب

  موظفو الفئة الفنية والفئات العليا  والفئات العلياموظفو الفئة الفنية 

للتأمين الصحي بعد انتهاء  ٪٢٫٧٠
للزيادات األخرى فيما  ٪٢٫٩٣الخدمة، و
  بعد الخدمة

بالنسبة إلى السنوات األربع األولى  ٪١٫٦٦
(فقط فيما يتعلّق بالتأمين الصحي بعد انتهاء 

  ٪ ٢٫٦٣ الخدمة)

  موظفو فئة الخدمات العامة  موظفو فئة الخدمات العامة

٢٫٩٢  ٪٢٫٨٨٪  

معدل الزيادة المتوقَّع في التكاليف 
  الطبية

(مدى خطط التأمين  ٪٣٬٠٢ - ٪٢٬٨٨
  المختلفة)

(مدى خطط التأمين  ٪٣٬٠٣ - ٪٢٬٩٢
  المختلفة)

معدل الزيادة المتوقع في تكاليف 
  السفر

١٫٨٠  ٪١٫٨٠٪  

معدل الزيادة المتوقَّع في تكاليف 
  الشحن

١٫٨٠  ٪١٫٨٠٪  

م الجدول التالي معلومات وتحليالت إضافية بشأن االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين التي   ويُقّدِ
 حسبها الخبير االكتواري.
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  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

  ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

     المستحقات المحددةالتحركات في التزام 

  ١٦٥ ٤٢٢  ٢١٣ ٤١٤  االلتزام االفتتاحي المتعلق باالستحقاقات المحددة
      تشمل النفقات في الفترة ما يلي: 

  ٧ ٥٢٩  ٨ ١٥٥  تكلفة الخدمة الجارية
  ٢ ٩٧٨  ٣ ٦٧٧  تكلفة الفائدة

  )٣ ٦٤٢(  )٣ ٩٨٠(  االستحقاقات المدفوعة 
      

  ٩٩  )١٧١(  التحويالت الواردة/(الخارجة)
     الخسائر/(المكاسب) االكتوارية المحتسبة في صافي األصول

      
  ٣٦ ٢٢٦  )٤٥١(  (المكاسب)/الخسائر االكتوارية الناتجة عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية

  ٧ ٣٨٢  ١٩ ٢٠٢  (المكاسب)/الخسائر االكتوارية بسبب التغييرات في االفتراضات الديموغرافية
  )٢ ٥٨١(  )١٧ ٧٢٥(  (المكاسب)/الخسائر بسبب التغييرات في االفتراضات المالية

  ٢١٣ ٤١٤  ٢٢٢ ١٢١  االلتزام الختامي المتعلق باالستحقاقات المحددة

   
  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات) 

  ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى

     المستحقات المحددةالتحركات في التزام 
  ٥٥ ٩٩١  ٥١ ٩٨٩  االلتزام االفتتاحي المتعلق باالستحقاقات المحددة

     تشمل النفقات في الفترة ما يلي: 

  ٦ ٨٨٦  ٦ ٠٥٤  تكلفة الخدمة الجارية
  ٦٦٣  ٥٤٤  تكلفة الفائدة

     تكاليف الخدمة السابقة
  )٦ ٢٧٤(  )٤ ٧٦٠(  االستحقاقات المدفوعة

      
  )١(  )٢٦(  الواردة/(الخارجة)التحويالت 

     الخسائر/(المكاسب) االكتوارية المحتسبة في صافي األصول
  )٤ ٢٦٥(  ١ ٢٧٧  (المكاسب)/الخسائر االكتوارية الناتجة عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية

  ١ ٠٢٥  -  (المكاسب)/الخسائر االكتوارية بسبب التغييرات في االفتراضات الديموغرافية
  )٢ ٠٣٧(  )٤٢٩(  (المكاسب)/الخسائر بسبب التغييرات في االفتراضات المالية

  ٥١ ٩٨٩  ٥٤ ٦٤٩  االلتزام الختامي المتعلق باالستحقاقات المحددة

   
   منها 

 
  ٢٦ ٧٩٢  ٢٨ ٨٨٥  استحقاقات اإلعادة إلى الوطن

  ٢٥ ١٩٦  ٢٥ ٧٦٤  بدل نهاية الخدمة

  ٥١ ٩٨٩  ٥٤ ٦٤٩  

وفي إطار االلتزام الختامي المتعلق باالستحقاقات المحددة وفق التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة،  
مليون يورو في عام  ٩٧٫٥٣٩مليون يورو االلتزام تجاه الموظفين السابقين وُمعاليهم ( ١٠٦٫٠٤١يمثل مبلغ 

مليون يورو  ١١٥٫٨٧٥الحاليين وُمعاليهم (مليون يورو االستحقاق تجاه الموظفين  ١١٦٫٠٨٠) ويمثل مبلغ ٢٠١٧
  ).٢٠١٧في عام 
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وتنشأ المكاسب أو الخسائر االكتوارية عندما يختلف التقييم االكتواري عن التوقعات الطويلة األجل بشأن  
 االلتزامات. وهي تنتج عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية (االختالفات بين االفتراضات االكتوارية السابقة

  وما حدث فعالً) وعن آثار التغيير في االفتراضات االكتوارية.

وأدت التغييرات في االفتراضات المالية، وبشكل رئيسي الزيادة في معدل الخصم الطويل األجل، إلى تحقيق  
مليون يورو لصالح التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ومع ذلك، تم تعويض هذا  ١٧٫٧٢٥مكسب اكتواري قدره 

سب من خالل إدخال تصنيف الفئات العمرية في تحديد معدالت االتجاهات الطبية بما يتماشى مع أفضل المك
  مليون يورو. ١٩٫٢٠٢قدرها  ٢٠١٨الممارسات، مما أدى إلى خسارة اكتوارية في عام 

الوطن  وكانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وااللتزامات المتعلقة باستحقاقات اإلعادة إلى 
. وبالتالي فإن القيمة الحاضرة ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بعد انتهاء الخدمة، غير ممولة بالكامل في 

  لاللتزامات الممولة والقيمة العادلة ألصول الخطة مقدارها صفر.

  تحليل الحساسية

االستحقاقات المحددة وتكلفة إذا تغيَّرت االفتراضات المبيّنة أعاله، فإن التأثير المقدَّر على قياس التزامات  
 الخدمة الجارية وتكلفة الفائدة سيكون على النحو الوارد في الجدول أدناه:

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)
التأمين الصحي بعد   التغيير  أثر التغيير في االفتراضات

  انتهاء الخدمة
استحقاقات ما بعد   

        الخدمة األخرى

الخصم على التزام االستحقاقات  أثر تغيير معدل
  المحددة

+٣ ٥٠٨(    )٣٩ ٧٦٤(  ٪١(  
-٤ ٠٠١     ٥٣ ٤٢٨   ٪١  

أثر تغيير معدل الزيادة في الرواتب على التزام  
  االستحقاقات المحددة

+٣ ٥٩٥     )٣ ٦٧٠(  ٪١  
 -٣ ٢٠١(   ٤ ٧٩٤   ٪١(  

أثر تغيير معدل الدوران على التزام االستحقاقات 
  المحددة

+١٣٠     )٤ ٢٩٦(  ٪١  
 -١٤٥(    ٤ ٧٣٣   ٪١(  

أثر إحداث تغييرات في سن التقاعد القانوني على التزام 
  االستحقاقات المحددة

+٣٩٩(    )١ ٦٢٢(  ٪١(  
-٣٨٣    ١ ٢٥٨   ٪١  

سن التقاعد القانوني 
ً  ٦٥عند بلوغ    عاما

)٩٢٩(    )٤ ٢٥٣(  

أثر التغيير في المعدل المتوقّع الزدياد التكاليف الطبية 
  في:

       

ن تكلفة الخدمة الجارية في االلتزامات       غير منطبق    ٢ ٩٠٣   ٪١+  *مكّوِ
  غير منطبق    )٢ ٠٥٩(  ٪١-   

ن تكلفة الفائدة في االلتزامات       غير منطبق    ٨٥٩   ٪١+  *مكّوِ
  غير منطبق    )٦٥٤(  ٪١-   

  غير منطبق    ٥٠ ٩٦٨   ٪١+  *مجموع التزامات االستحقاقات المحددة    
  غير منطبق    )٣٨ ٩٠٢(  ٪١-   

أثر إحداث تغييرات في متوسط األعمار المتوقعة على 
  التزام االستحقاقات المحددة

  غير منطبق    ٧ ٣٨٢   ٪١+
  غير منطبق    )٥ ٨٩٦(  ٪١-

أثر التغييرات في تكاليف الشحن والسفر على مجموع 
  التزام االستحقاقات المحددة

  ٤١٧     غير منطبق  ٪١+
  )٣٨٢(    غير منطبق  ٪١-
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وتستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى حدوث تغيير في أحد االفتراضات مع اإلبقاء على ثبات  
جميع االفتراضات األخرى. ومن غير المرجح، في الممارسة العملية، أن يحدث هذا ألن التغييرات في بعض 

  االفتراضات قد تكون مرتبطة.

المحددة لالفتراضات الهامة، تم تطبيق نفس الطريقة كما هو الحال عند وعند حساب حساسية التزام المزايا  
حساب التزامات التقاعد المحتسبة في بيان الوضع المالي. ولم تكن هناك تغييرات من الفترة السابقة في األساليب 

  أو عمليات تعديل االفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية.

يتعلق بمتوسط العمر المتوقع من خالل تعديل معدالت الوفيات األساسية بحيث  ويتم حساب الحساسية فيما 
  عاماً في تاريخ التقييم بمقدار عام واحد. ٦٥يزيد (أو ينقص) متوسط العمر المتوقع للمتقاعد البالغ من العمر 

لنسبة لخطط التأمين القادمة با ١٢وتبلغ أفضل تقديرات الوكالة لالستحقاقات المتوقّع دفعها في األشهر الـ   
يورو، وبالنسبة الستحقاقات اإلعادة للوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات  مليون ٤٫٢٠٥الصحي بعد انتهاء الخدمة 

  مليون يورو. ٦٫٣٤٥انتهاء الخدمة 

  ً ً  وتمثل االلتزامات المترتبة على استحقاقات ما بعد الخدمة التزاما ديد غير ممول على الوكالة. ومثل الع ماديا
من منظمات األمم المتحدة األخرى، تقوم الوكالة حالياً بدراسة النُُّهج الممكنة لمواجهة هذه االلتزامات غير الممولة 

  الطويلة األجل؛ بيد أنه لم يتم بعد اعتماد أي نهج رسمي.

لفعلية بالنسبة وتقدم الجداول التالية تفاصيل التزام االستحقاقات المحددة والتسويات القائمة على التجربة ا 
 للفترة الحالية والفترات األربع السابقة.

                 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥   ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  ١٨٥ ٩٨٨     ١٧٥ ٥٥١     ١٦٥ ٤٢٢    ٢١٣ ٤١٣    ٢٢٢ ١٢١   التزام االستحقاقات المحددة

     -        -          -         -       -   أصول الخطة بالقيمة العادلة

  )١٨٥ ٩٨٨(    )١٧٥ ٥٥١(    )١٦٥ ٤٢٢(   )٢١٣ ٤١٣(   )٢٢٢ ١٢١(  الفائض/ (العجز)
إعادة القياس الخسائر/(المكاسب) 
الناتجة عن التسويات القائمة على 

  التجربة الفعلية
)٣٦ ٢٢٦    )٤٥١  

 
)٢٨ ٥٨٥(  

  
 ٦ ٠١٥  

  
)٢ ٨٣٧(  

إعادة القياس الناتجة عن التسويات 
القائمة على التجربة الفعلية كنسبة من 

  التزام االستحقاقات المحددة
)١٫٥٣(    ٪٣٫٤٣    )٪١٧٫٢٨(    ٪١٦٫٩٧    )٪٠٫٢٪(  

                   
                   استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)   
  ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٦     ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  ٤٨ ٨٥٦     ٥٠ ٣٩٠     ٥٥ ٩٩١    ٥١ ٩٨٩    ٥٤ ٦٤٩   التزام االستحقاقات المحددة

       -          -          -         -       -   ل الخطة بالقيمة العادلةأصو

  )٤٨ ٨٥٦(    )٥٠ ٣٩٠(    )٥٥ ٩٩١(   )٥١ ٩٨٩(   )٥٤ ٦٤٩(  الفائض/ (العجز)
إعادة القياس الخسائر/(المكاسب) 
الناتجة عن التسويات القائمة على 

  التجربة الفعلية
 ٤٢٦٥(   ١ ٢٧٧(  

 
 ٣ ٦٠٠  

  
 ٢ ٢٠٩  

  
٢٦٩   

إعادة القياس الناتجة عن التسويات  
القائمة على التجربة الفعلية كنسبة من 

  التزام االستحقاقات المحددة
٠٫٥٥    ٪٤٫٣٨    ٪٦٫٤٣     ٪٨٫٢    ٪٢٪  
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  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

االكتواري بإعداد تقييم ينص النظام األساسي للصندوق على أن يكلف مجلس الصندوق الخبير االستشاري  
اكتواري للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل. والممارسة التي يتبعها مجلس الصندوق هي إجراء تقييم 
اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعات المفتوحة. والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو 

  المقدَّرة المقبلة ستكفي للوفاء بالتزامات الصندوق.تحديد ما إن كانت موجودات الصندوق الراهنة و

ده الجمعية العامة   ويتكون التزام الوكالة المالي تجاه الصندوق من مساهمتها اإللزامية، بالمعدل الذي تحّدِ
للمنظمات األعضاء)، فضالً عن أي حصة من أي مدفوعات  ٪١٥٬٨للمشاركين و ٪٧٬٩لألمم المتحدة (وهو حاليا 

من النظام األساسي للصندوق. وال تصبح مدفوعات العجز االكتواري هذه  ٢٦اكتواري بموجب المادة عجز 
رت الجمعية العامة لألمم المتحدة تطبيق حكم المادة  وعندما تقرر ذلك، بعدما يتبيّن  ٢٦مستحقة الدفع إال إذا قرَّ

توارية للصندوق في تاريخ التقييم. وعلى كل وجود حاجة إلى مدفوعات لسداد العجز على أساس تقدير الكفاية االك
منظمة عضو أن تساهم في سد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع المساهمات التي دفعتها كل منظمة خالل 

  السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.

ييم ، خلص الصندوق إلى وجود حاالت شاذة في بيانات التعداد المستخدمة في التق٢٠١٧وخالل عام  
ً لما هو معمول به في الدورة ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣١االكتواري الذي تم إجراؤه في  . وهكذا، وخالفا

بترحيل تاريخ البيانات الخاصة بالمشاركة في  ٢٠١٦العادية الثنائية السنوات، قام الصندوق في بياناته المالية لعام 
  .٢٠١٦ديسمبر /كانون األول ٣١، إلى ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٣١

لة من األصول االكتوارية إلى  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١وأسفر التقييم االكتواري في   عن نسبة مموَّ
(كانت  ٪١٣٩٫٢الخصوم االكتوارية، بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية في المستقبل، بلغت 

لة تبل٢٠١٦في ترحيل عام  ٪١٥٠٫١ ) ٢٠١٦في ترحيل عام  ٪١٠١٫٤(كانت  ٪١٠٢٫٧غ ). وكانت النسبة المموَّ
  عند وضع نظام تسوية المعاشات التقاعدية الحالي في االعتبار.

وبعد أن أجرى الخبير االستشاري االكتواري تقييماً للكفاية االكتوارية للصندوق، خلُص إلى أنه ال توجد  
من النظام األساسي  ٢٦بموجب المادة  ، إلى مدفوعات سداد العجز٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١ضرورة، في 

للصندوق، ألن القيمة االكتوارية لألصول تفوق القيمة االكتوارية لكل الخصوم المستحقة في إطار الصندوق. 
ً القيمة االكتوارية لكل الخصوم المستحقة في تاريخ  وفضالً عن ذلك، كانت القيمة السوقية لألصول تفوق أيضا

  .٢٦هذا التقرير، لم تكن الجمعية العامة قد طبقت حكم المادة التقييم. وفي وقت كتابة 

بسبب العجز االكتواري، إما أثناء العملية الجارية أو بسبب إنهاء مخطط  ٢٦المادة تم اللجوء إلى وإذا  
 المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، فإن مدفوعات العجز المطلوبة
من كل منظمة عضو ستستند إلى نسبة مساهمات تلك المنظمة العضو في مجموع المساهمات المدفوعة إلى 
الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة للصندوق المشترك 

 ٢٠٤٫٤) ٢٠١٧و ٢٠١٦ و ٢٠١٥( للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة خالل السنوات الثالث السابقة
  منها. ٪٦٦٫٣٢مليون دوالر، ساهمت الوكالة بنسبة 
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يورو (كانت  مليون ٦١٫٩٢٩، بلغت المساهمات المدفوعة إلى الصندوق ٢٠١٨وخالل عام  
تبلغ حوالي  ٢٠١٩والمساهمات المتوقّعة المستحقة في عام . )٢٠١٧مليون يورو في عام  ٦٣٫٠٣٢
  مليون يورو. ٦٣٫٩٤٤

وز إنهاء عضوية الصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، بناًء على التوصية اإليجابية ويج 
وتُْدفَع حصة متناسبة من مجموع أصول الصندوق في تاريخ . الصادرة عن مجلس صندوق المعاشات التقاعدية

كين في الصندوق في ذلك التاريخ، اإلنهاء إلى المنظمة العضو السابقة لمصلحة موظفيها حصرياً الذين كانوا مشار
وفقاً لترتيب يتفق عليه بين المنظمة والصندوق. ويحدد هذا المبلغ مجلُس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 
لموظفي األمم المتحدة استناداً إلى تقييم اكتواري ألصول وخصوم الصندوق في تاريخ اإلنهاء؛ وال يتم تضمين أي 

  تزيد على الخصوم في المبلغ.جزء من األصول التي 

ويُجري مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة مراجعة سنوية للصندوق ويقدم تقريراً عن المراجعة إلى  
مجلس الصندوق كل سنة. وينشر الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن 

  www.unjspf.org.وق على العنوان التالي: االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصند

  : االلتزامات المالية األخرى١٨المالحظة 

  
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  
  ٣٠٤  ٣٠٤  الودائع الواردة

  ٥٠  ١٦٨  ودائع أخرى
  ٣٥٤  ٤٧٢  مجموع االلتزامات المالية

   
     تكوين االلتزامات المالية

  ٥٠  ١٦٨  الجارية
  ٣٠٤  ٣٠٤  غير الجارية

  ٣٥٤  ٤٧٢  مجموع االلتزامات المالية

، تكونت "ودائع أخرى" أساساً من المقبوضات النقدية التي لم يتم بعد ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى  
  تحديد الغرض منها.

  : المخصصات١٩المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  ٧٨  ١٦٩  مخصص قضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية
  ٢ ٦١٢  ١ ٢١٨  مخصص للتخلص من األصول وإعادة تأهيل المواقع

  ٢ ٦٩٠  ١ ٣٨٧  مجموع المخصصات

   
     تكوين المخصصات

  ١ ٤٧٢  ١٦٩  الجارية
  ١ ٢١٨  ١ ٢١٨  الجاريةغير 

  ٢ ٦٩٠  ١ ٣٨٧  مجموع المخصصات
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تتعلق مخصصات التخلص من األصول بالتكاليف التقديرية للتخلص من وحدات القياس المغلقة المختبرية  
مليون  ١٫٢١٨في نهاية األعمار النافعة لوحدات القياس هذه ( في مختبر المواد النووية الجديد في زايبرسدورف

مقداره  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١جزء من المخصصات المستحقة في  ٢٠١٨يورو). واستُْخِدم في عام 
مليون يورو ويتعلق باألعمال المنجزة من أجل إخراج مختبر التحليل الخاص بالضمانات من الخدمة، مما  ١٫٣٩٤
  يم المبنى إلى الجهة المالكة لكي يتم هدمه.يتيح تسل

ضد الوكالة لدى المحكمة اإلدارية مرفوعة  طعن قضايا كانت هناك، ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى  
ل مخصَّص لهذه القضايا يبلغ سابقين حاليين أو لمنظمة العمل الدولية متعلقة بمطالبات من قبل موظفين ، وقد ُسّجِ

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في  فيها بتت ويشمل هذا المخصص قضايا مليون يورو. ٠٫١٦٩
ً  ٠٫١١٩وترتب على ذلك تحميل الوكالة بالتزامات قدرها  ٢٠١٩شباط/فبراير  . ويشمل مليون يورو تقريبا

لح الموظفين ومن المرجح أن يُبت فيها لصا قيد النظر من جانب هذه المحكمة ال تزال المخصص أيضاً قضايا أخرى
  .الحاليين أو السابقين

وقد أُنشئ صندوق رأس المال العامل وفقاً لالئحة المالية الستخدامه فيما يتعلق بالسلف المقدمة لصندوق  
ً وألغراض أخرى يأذن بها المؤتمر العام. ويعتمد المؤتمر العام حجم  الميزانية العادية لتمويل االعتمادات مؤقتا

ل من السلف المقدمة من الدول األعضاء وفقاً للمعدل األساسي لالشتراكات لكل صندوق رأس المال العا مل، ويُموَّ
ده المؤتمر العام. وتُقيّد كل سلفة لحساب الدولة العضو التي دفعت السلفة.   منها كما يحّدِ

ً لالئحة المالية لتمويل مجموعة من األنشطة بهدف دعم قدرة الدول   وأُنشئ صندوق األمن النووي وفقا
األعضاء على حماية المرافق النووية، والمواد النووية قيد االستخدام أو الخزن أو النقل، من اإلرهاب النووي 

  ).GOV/2002/10(الوثيقة 

في إطار صندوق البرامج الخارجة عن  ٢٠٠٩وأُنشئ الصندوق الفرعي لتكاليف دعم البرنامج في عام  
  من الالئحة المالية. ٣-٨الميزانية لتسجيل جميع اإليرادات والنفقات المتصلة بتكاليف دعم البرنامج وفقا للقاعدة 

إلتاحة توافر تمويل متعدد السنوات القتناء وأُنشئ الصندوق االستئماني لمعاهد البحوث وفقاً لالئحة المالية  
  ).GOV/2403المعدات والمستلزمات الضرورية لبرنامج العقود البحثية للوكالة (الوثيقة 

) لتطوير GOV/2005/22وأنشئ صندوق إحالل المعدات على النحو الذي اعتمده مجلس المحافظين (الوثيقة  
ات واالتصاالت من أجل تقديم مستوى مالئم من خدمات تكنولوجيا أو إحالل البنية األساسية لتكنولوجيا المعلوم
 المعلومات واالتصاالت لدعم برامج الوكالة.
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  الصناديق : التحركات في أرصدة٢٠المالحظة 
  

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)
  

صندوق الميزانية العادية  
 وصندوق رأس المال العامل

صندوق االستثمارات 
  الرأسمالية الرئيسية

 صندوق التعاون التقني
صندوق برنامج التعاون 

التقني الخارج عن 
  الميزانية

 صندوق البرامج الخارجة
  عن الميزانية

  مصرف اليورانيوم
  الضعيف اإلثراء

الصناديق االستئمانية 
والصناديق االحتياطية 

  والصناديق الخاصة
  المجموع

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

٥١٢ ٦٩٧   ٥٠٤ ٩٣٩   ١ ٥٧٧   ١ ٤٨٠   ١٠٩ ٨٩٥   ٩٥ ٣٥٢   ٢٦٣ ٣٧٤    ٢٥٠ ٣٨٤   ٣٢ ٢٤٢   ٣٦ ٦٩٨   ٧٥ ٩٦١   ٧٧ ٨٢٣   ١٣ ٨٦٠   ١٩ ٥٣٥   ١٥ ٧٨٨   ٢٣ ٦٦٧   الرصيد االفتتاحي
تحويالت إلى / (من) 

)١٧ ٢٧٣(   )٩ ٣٢٠(    ١٨   )٣٧(    ٣٦٧   )٢٢ ٨٨٧(   )٢٧ ٦١٢(  )١١ ٩٧١(   )٦٥٥(    ٢ ٢١٢   )٩ ٢٣٤(   ٨ ٩٨٤   ١١٦   )٧ ٤١٤(   ١٩ ٧٢٧   ٢١ ٧٩٣   أرصدة الصناديق

  ٩ ٥١٥   ٣٣ ٤٩٤   )١١٥(    )٢٣٩(    )١٤ ٩١٠(   ٤ ٩٦٠   ١٤ ٦٢٢   ٣١ ٧٤٩    ٥ ١١١   ٦ ٦٩٩   ١١ ٠٩٦   ٢ ٠٠١   ٥ ٥٥٩   ٤ ٧٦٦   )١١ ٨٤٨(   )١٦ ٤٤٢(   (العجز) /صافي الفائض

٥٠٤ ٩٣٩   ٥٢٩ ١١٣   ١ ٤٨٠   ١ ٢٠٤   ٩٥ ٣٥٢   ٧٧ ٤٢٥   ٢٥٠ ٣٨٤   ٢٧٠ ١٦٢   ٣٦ ٦٩٨   ٤٥ ٦٠٩   ٧٧ ٨٢٣   ٨٨ ٨٠٨   ١٩ ٥٣٥   ١٦ ٨٨٧   ٢٣ ٦٦٧   ٢٩ ٠١٨   الرصيد الختامي
تشمل أرصدة الصناديق 

صناديق فردية ذات 
    -      -      -        -        -        -        -        أغراض محددة:

  

  ١٥ ١٩٤   ١٥ ٢٠١     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    ١٥ ١٩٤   ١٥ ٢٠١  س المال العاملصندوق رأ

  ٦٧ ٦٩٦   ٨١ ٤٠٥     -      -      -      -    ٦٧ ٦٩٦   ٨١ ٤٠٥     -      -      -      -      -      -      -      -    صندوق األمن النووي
 الفرعي لتكاليفالصندوق 

  ٦ ٤٨٤   ٤ ٧٢١     -      -      -      -    ٦ ٤٨٤   ٤ ٧٢١     -      -      -      -      -      -      -      -    دعم البرامج  
الصندوق االستئماني لمعاهد

  ٦٥٤   ٤٣٣   ٦٥٤   ٤٣٣     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    البحوث  

  ٨٢٧   ٧٧١   ٨٢٧   ٧٧١     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    صندوق إحالل المعدات
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 : التحركات في أرصدة الصناديق الخاصة بالصناديق الفردية ذات األغراض المحددة٢١المالحظة 
 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)
  

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

   
الرصيد 
  أ/اإليرادات  االفتتاحي

تحويالت 
إلى / 
  النفقات  (من)

صافي 
المكاسب/ 
 (الخسائر)

الرصيد 
  الختامي

الرصيد 
  أ/ اإليرادات  االفتتاحي

تحويالت 
  النفقات   إلى / (من)

صافي 
المكاسب/ 
  (الخسائر)

الرصيد 
  الختامي

  ١٥ ١٩٤   )١٧(    -    )٤(    -    ١٥ ٢١٥   ١٥ ٢٠١   ٧     -      -      -    ١٥ ١٩٤   صندوق رأس المال العامل

  ٦٧ ٦٩٦   )٢ ٥١٥(  )٢٤ ٥٥٥(  )٤ ٤٧١(  ٢٩ ٠٧١   ٧٠ ١٦٦   ٨١ ٤٠٥   ١ ٨٩١  )٢٦ ٦٦٢(  ٤ ٩٩٩   ٣٣ ٤٨١   ٦٧ ٦٩٦   صندوق األمن النووي 

  ٦ ٤٨٤   ٢٦٠   )٦ ٩٠٠(  )١ ٠٧٠(  ٦ ٦٢١   ٧ ٥٧٣   ٤ ٧٢١   )٨٥(  )٧ ٧١٣(  )١٤٢(  ٦ ١٧٧   ٦ ٤٨٤  الصندوق الفرعي لتكاليف دعم البرامج 

  ٦٥٤   )١٢١(  )٣٧(  ١٣     -    ٧٩٩   ٤٣٣   ٣٩   )٢٢٧(  )٣٣(    -    ٦٥٤   الصندوق االستئماني لمعاهد البحوث 

  ٨٢٧   ١٢٩   )٨٨(  ٣     -    ٧٨٣   ٧٧١   )٤٢(  )٨(  )٦(    -    ٨٢٧   صندوق إحالل المعدات 

  

  أ/ تشمل اإليرادات المساهمات، والفائدة، وما إلى ذلك.
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 : التحركات في االحتياطيات حسب مجموعات الصناديق٢٢المالحظة 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

  
صندوق الميزانية العادية 
 وصندوق رأس المال العامل

صندوق االستثمارات 
 صندوق التعاون التقني الرأسمالية الرئيسية

صندوق التعاون 
التقني الخارج عن 

  الميزانية
البرامج صندوق 

 الخارجة عن الميزانية
مصرف اليورانيوم 

  الضعيف اإلثراء
الصناديق االستئمانية 

  المجموع  والصناديق الخاصة

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢ ٠١٨ ٢٠١٧  ٢ ٠١٨  ٢٠١٧  ٢ ٠١٨ ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨ ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٦٤ ٧٨٧   ٤٥ ١٥٢   ٢٤   ٩   ٨٠٠   ٤٣٢   ٢٢ ١٧٥   ٢٩ ٩٩٠  ٥ ٦٠٨   ٦ ٢١٩   ٢٣ ٧١٦   ٣٢ ٥١٤  ٣ ٣٣٤   ٧ ١٧٩   ٩ ١٣٠   )٣١ ١٩١(  الرصيد االفتتاحي

  )١٩ ٦٣٥(  ٦ ٣٣٩   )١٥(  ٢٩   )٣٦٨(  ٢٢ ٨٨٨   ٧ ٨١٥   )١ ١٠٦(  ٦١١   )٢ ٣٧٦(  ٨ ٧٩٨   )٩ ١٨٥( ٣ ٨٤٥   )١ ٤٧٠(  )٤٠ ٣٢١(  )٢ ٤٤١(  تحويالت إلى / (من) 
   ٤٥ ١٥٢   ٥١ ٤٩١   ٩   ٣٨   ٤٣٢   ٢٣ ٣٢٠  ٢٩ ٩٩٠  ٢٨ ٨٨٤ ٦ ٢١٩   ٣ ٨٤٣  ٣٢ ٥١٤  ٢٣ ٣٢٩ ٧ ١٧٩   ٥ ٧٠٩   )٣١ ١٩١(  )٣٣ ٦٣٢(  الرصيد الختامي

                            التحركات في االحتياطيات تشمل:
  لرصيد االفتتاحي لالحتياطي الخاصا

  ٤٣٢   ٨٦٤    -     -    -      -     -       -   ٤٣٢   ٨٦٤   بأقساط التأمين الصحي   
  ٤٣٢   ١٢٨    -     -    -      -     -       -   ٤٣٢   ١٢٨   تحويالت إلى / (من) 
  الرصيد الختامي لالحتياطي الخاص 

  ٨٦٤   ٩٩٢      -       -      -        -       -         -   ٨٦٤   ٩٩٢   بأقساط التأمين الصحي   
                         

  ٨٠ ٠١٧   ١٠٢ ١٧٤   ٢٤   ٩   ٨٠٤   ٤٣٧   ٢٢ ٨٠٧   ٣٠ ٢٩٩  ٥ ٦١٨   ٦ ٢٢٨   ٢٣ ٧١٦   ٣٢ ٥١٣  ٣ ٤٠٦   ٧ ٢٤٧   ٢٣ ٦٤٢   ٢٥ ٤٤١   الرصيد االفتتاحي لالرتباطات
  ٢٢ ١٥٧   ٤ ٤٤٨   )١٥(  ٢٩   )٣٦٧(  ٢٢ ٨٨٨   ٧ ٤٩٢   )١ ٠٧٧(  ٦١٠   )٢ ٣٧٦(  ٨ ٧٩٧   )٩ ١٨٥( ٣ ٨٤١   )١ ٤٦٨(  ١ ٧٩٩   )٤ ٣٦٣(  تحويالت إلى / (من) 
  ١٠٢ ١٧٤   ١٠٦ ٦٢٢   ٩   ٣٨   ٤٣٧   ٢٣ ٣٢٥  ٣٠ ٢٩٩  ٢٩ ٢٢٢ ٦ ٢٢٨   ٣ ٨٥٢  ٣٢ ٥١٣  ٢٣ ٣٢٨ ٧ ٢٤٧   ٥ ٧٧٩    ٢٥ ٤٤١   ٢١ ٠٧٨   الرصيد الختامي لالرتباطات 

  الرصيد االفتتاحي الحتياطي 
  ٦٥   ٤٩    -     -    -      -     -       -   ٦٥   ٤٩   الفائض/(العجز) النقدي   

   ١٦    -     -    -      -     -       -    -   ١٦   تحويالت إلى / (من) 
  )١٦(  )٤(   -     -    -      -     -       -  )١٦(  )٤(  أموال مستحقة للدول األعضاء 

  الرصيد الختامي الحتياطي 
  ٤٩   ٦١      -       -      -        -       -         -   ٤٩   ٦١   الفائض/(العجز) النقدي   
                          

 الرصيد االفتتاحي الحتياطي إعادة تقييم
  )٢٢ ١٨٥(  )٥٧ ٩٣٦(   -    )٤(  )٤(  )٦٣٢(  )٣٠٩(  )١٠(  )٩(     -    )٧٢(  )٦٩(  )٢١ ٤٦٧(  )٥٧ ٥٤٥(  الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة   

 المكاسب/(الخسائر) االكتوارية المعترف
  )٣٥ ٧٥١(  )١ ٨٧٤(   -     -    ٣٢٣   )٢٩(  ١     -     -    ٣   )٢(  )٣٦ ٠٧٨(  )١ ٨٤٣(  بها من خالل الملكية   

الرصيد الختامي لالحتياطي الخاص 
بالمكاسب/الخسائر االكتوارية على 
  االلتزامات المترتبة على استحقاقات

  )٥٧ ٩٣٦(  )٥٩ ٨١٠(     -    )٤(  )٤(  )٣٠٩(  )٣٣٨(  )٩(  )٩(       -    )٦٩(  )٧١  )٥٧ ٥٤٥(  )٥٩ ٣٨٨(  الموظفين   
    

رحيل الرصيد االفتتاحي احتياطي ت
  ٦ ٤٥٨     -    -     -    -      -     -       -   ٦ ٤٥٨     -    للمخصصات الخالصة من األعباء

  )٦ ٤٥٨(  ٣ ٦٢٤    -     -    -      -     -       -  )٦ ٤٥٨(  ٣ ٦٢٤   تحويالت إلى / (من) 
احتياطي ترحيل الرصيد الختامي 
    -    ٣ ٦٢٥      -       -      -        -       -         -    -   ٣ ٦٢٥   للمخصصات الخالصة من األعباء



GC(63)/6 
  ٩١الصفحة 

ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادة في  ٢٠١٨مليون يورو في عام  ٦٫٣٣٩زادت االحتياطيات بمبلغ  
األموال الملتزم بها للعقود المفتوحة للسلع والخدمات فضالً عن التحويل إلى االحتياطي من أجل ترحيل االعتمادات 

تبة غير الملتزم بها من أرصدة الصناديق التي قابلتها جزئياً زيادة في الخسارة االكتوارية المتعلقة بااللتزامات المتر
  على استحقاقات الموظفين لفترة ما بعد انتهاء الخدمة.

ويمثِّل االحتياطي الخاص بأقساط التأمين الصحي حصة الوكالة من األموال المتصلة بأقساط التأمين  
 ٠٫٤٣٢(مقابل زيادة بلغت  ٢٠١٨مليون يورو خالل عام  ٠٫١٢٨الصحي. وقد شهد هذا االحتياطي زيادة مقدارها 

  ).٢٠١٧ي عام مليون يورو ف

ا االرتباطات، فتمثِّل األموال الملتَزم بها لتغطية العقود المفتوحة الخاصة بسلع وخدمات لم تتسلمها الوكالة.   أمَّ
 ٢٢٫١٥٧مليون يورو (مقابل زيادة بمبلغ  ٤٫٤٤٨، ازدادت هذه االرتباطات المستقبلية بمبلغ ٢٠١٨وخالل عام 

ل من أرصدة الصناديق إلى االحتياطيات.). وتظهر هذه ا٢٠١٧مليون يورو في عام    لزيادة في شكل مبلغ محوَّ

ا األرصدة االفتتاحية الحتياطي الفوائض النقدية فتمثِّل الفائض النقدي المتراكم عن السنوات السابقة   وأمَّ
 مليون يورو إلى الدول األعضاء عن حصتها ٠٫٠٠٤أعيد مبلغ  ٢٠١٨مليون يورو. وخالل عام  ٠٫٠٤٩والبالغ 

  في الفائض النقدي المحتجز من السنوات السابقة.

د خبراء اكتواريون مستقلون االلتزامات الناشئة من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من   ويحّدِ
استحقاقات الموظفين الطويلة األمد. ويمثِّل احتياطي المكاسب/(الخسائر) االكتوارية المتعلقة بااللتزامات المترتبة 

تحقاقات الموظفين رصيَد المكاسب أو الخسائر االكتوارية المتعلقة بااللتزامات المترتبة على استحقاقات على اس
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة. 

لت خسارة اكتوارية إجمالية مقدارها٢٠١٨وخالل عام  مليون يورو (مقارنة بخسارة اكتوارية قدرها  ١٫٨٧٤ ، ُسّجِ
). وترجع هذه الخسارة االكتوارية أساساً إلى تغيير ١٧) (انظر المالحظة ٢٠١٧مليون يورو في عام  ٣٥٫٧٥١

  في االفتراضات االكتوارية يتعلق بإدخال منهجية تصنيف الفئات العمرية في تحديد معدالت االتجاهات الطبية.

رة٢٣المالحظة   : االشتراكات المقرَّ

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٣٥٥ ٥٦٩  ٣٥٤ ٠٤٢  التقييم التشغيلي
  ٨ ١٠١  ٨ ٠٥٩  تقييم رأس المال

رة   ٣٦٣ ٦٧٠  ٣٦٢ ١٠١  مجموع االشتراكات المقرَّ

من الالئحة المالية، يُحتسب الجدول  ١-٥دال من النظام األساسي للوكالة والقاعدة -وفقاً للمادة الرابعة عشرة 
النسبي ألنصبة اشتراكات الدول األعضاء في الميزانية العادية وفقاً للمبادئ والترتيبات التي أرساها المؤتمر العام. 

ه لألنشطة التي يُضطلع بها في إطار برنامج الميزانية ويمثِّل الجزء التشغيلي من االشتراكات المقرَّ  رة التمويل الموجَّ
ه لالستثمارات  العادية للوكالة المعتمد للسنة المحدَّدة. ويمثل الجزء الرأسمالي من االشتراكات التمويل الموجَّ

إلى ميزانية الوكالة بصيغتها ويستند التقسيم بين الجزء التشغيلي والجزء الرأسمالي . الرأسمالية الرئيسية للوكالة
  الُمعتمدة في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.

رة للدول األعضاء والجهات المانحة األخرى. ٢-وترد في المرفق ألف    تفاصيل االشتراكات المقرَّ
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 : المساهمات الطوعية٢٤المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      النقدية الطوعيةالمساهمات 
  ٨٤ ٥٧٢  ٧٩ ٣٣١  صندوق التعاون التقني

  ٢٣ ٦٦٩  ١٧ ٦١٦  صندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية
  ٩٨ ٧٧١  ١٠٠ ٠٢٦  صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية

  ٢٠٧ ٠١٢  ١٩٦ ٩٧٣  النقدية المساهمات الطوعيةمجموع 

     
      العينية المساهمات الطوعية

  ٧ ٤٩٠  ٧ ٣٦٠  مبنى مركز فيينا الدولي -المباني استئجار 
  ١ ٤٤٠  ١ ٣٦٥  مبان أخرى -استئجار المباني 
  ٨٩٢  ٩٥٦  قطعة أرض مركز فيينا الدولي -استئجار المباني 
  ٤٠٣  ٤٠١  قطع أرض مبان أخرى -استئجار المباني 

     -    ٣ ٠٨٩  معدات
  ١٠ ٢٢٥  ١٣ ١٧١  العينية المساهمات الطوعيةمجموع 

      
  ٢١٧ ٢٣٧  ٢١٠ ١٤٤  المساهمات الطوعيةمجموع 

تفاصيل  ٢-تتألف المساهمات الطوعية من المساهمات النقدية والمساهمات العينية. وترد في المرفق ألف 
  المساهمات النقدية الطوعية المقدَّمة من الدول األعضاء ومن الجهات المانحة األخرى.

عمليات رّدِ وتحويل األجزاء غير المستخدمة من المساهمات  وال يتجسَّد في المبالغ الواردة أعاله أثر 
التي احتُسبت بشأنها إيرادات في  المساهمات الطوعيةالخارجة عن الميزانية إلى الجهات المانحة فيما يتعلق ب

 ٢٠١٨السنوات السابقة واألرصدة الدائنة المتصلة بتكاليف المشاركة الوطنية في السنوات السابقة. وخالل عامي 
مليون يورو على  ١٫١٣٥مليون يورو و ١٫١١٩، بلغت قيمة عمليات الرّدِ والتحويل من هذا القبيل ٢٠١٧و

التوالي. ووفقاً للسياسة المحاسبية للوكالة بشأن المبالغ المردودة على هذا النحو، احتُسبت هذه المبالغ باعتبارها 
  تعديالت مباشرة في حقوق الملكية.

ً استخدام مركز فيينا الدولي باعتباره من األصول الممنوحة وتشمل المساهمات الع   ينية أساسا
مليون يورو) وكذلك الحق المتبرع به في استخدام قطع األرض والمباني والمرافق العامة ذات الصلة  ٨٫٣١٦(

ف مليون يورو). وتتألَّ  ١٫٧٥٥في األماكن األخرى التابعة للوكالة، بما في ذلك في زايبرسدورف وموناكو (
كانون الثاني/يناير  ١المساهمة المتعلقة بمركز فيينا الدولي من حصة الوكالة من قيمة اهتالك الهياكل القائمة حتى 

التي ال تزال قيد االستخدام، باإلضافة إلى التحسينات اإلضافية المدخلة على المباني المستأجرة بتمويل من  ٢ ٠١٥
  حكومة النمسا. وتشمل أيضاً حصة الوكالة من القيمة اإليجارية االسمية لألرض التي يقع عليها مركز فيينا الدولي.

ً تُعتبر من الممتلكات والمنشآت والمعدات، وتشمل المساهمات العينية األخرى التي تتلقاها الوك   الة سلعا
ع على النظراء. وفي عام  ، تلقت الوكالة تبرعاً عبارة عن ٢٠١٨وبنوداً غير ملموسة، ومخزونات للمشاريع تُوزَّ

مليون يورو. وتُحتسب هذه المساهمات كإيرادات  ٣٫٠٨٩قطعتين من معدات المختبرات المتخصصة تبلغ قيمتهما 
  تكاليف السلع الممنوحة قابلة للقياس الموثوق به وكانت السلع قد نُقلت إلى عهدة الوكالة. إذا كانت
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وال يشمل ما تقدَّم ذكره قيمة الخدمات العينية التي تتلقاها الوكالة. فوفقاً للسياسات المحاسبية للوكالة وامتثاالً  
ل الخدمات العينية كإيرادات. وتتلقى الوكالة قدراً كبيراً من الخدمات العينية من بعض  لمعايير إيبساس، ال تُسجَّ

الجهات المانحة فيما يتصل باألنشطة التدريبية والدعم التقني والخدمات االستشارية والخدمات التحليلية وتنسيق 
تحتسب  إلى حالة عدم التيقُّن المتصلة بمراقبة وتقدير قيمة هذه الخدمات، فإن الوكالة ال االجتماعات التقنية. ونظراً 

هذه الخدمات في بياناتها المالية. وباإلضافة إلى ذلك، تتلقى الوكالة خدمات عينية فيما يتعلق بما يُتبرع لها به من 
بين والخبراء االستشاريين وتكاليف السفر المتصلة بهم. وتوفر هذه  الخبراء المجانيين والمتحدثين المدعوين والمدّرِ

ها في االجتماعات التقنية ومشاورات الخبراء في مجاالت محددة تساعد على دعم الموارد للوكالة خبرات يُستعان ب
  مبادرات الوكالة.

  : المساهمات األخرى٢٥المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٢١٦   ٣ ٨٥٣  تكاليف المشاركة الوطنية

  ٩٩٠   ١ ١٤٣  اتفاقات الضمانات 

  ١٠٩   ٥١٨  مساهمات أخرى 
  ١ ٣١٥   ٥ ٥١٤  مجموع المساهمات األخرى 

تُحتسب تكاليف المشاركة الوطنية كإيرادات عندما تَعتمد لجنة المساعدة والتعاون التقنيين المشاريع التي  
كانون  ١يتألَّف منها البرنامج الوطني للتعاون التقني وتصبح المبالغ مستحقة للوكالة، ويكون ذلك عموماً في يوم 

أن أغلبية المشاريع تُعتمد في السنة األولى من فترة السنتين، الثاني/يناير الذي يلي اجتماع اللجنة المذكورة. وبما 
فإنَّ إيرادات تكاليف المشاركة الوطنية تكون أعلى عموماً في تلك السنة مقارنة بالسنة الثانية من فترة السنتين. 

لسنتين، أعلى ، باعتباره السنة األولى من فترة ا٢٠١٨وبالتالي، فإن إيرادات تكاليف المشاركة الوطنية في عام 
د اإليرادات الواردة تحت عنوان "اتفاقات الضمانات" المبالغ القابلة لالسترداد في ٢٠١٧مما في عام  . وتجّسِ

ا بند "مساهمات أخرى" فيمثِّل اإليرادات المؤجلة فيما يتعلَّق  الميزانية العادية بموجب بعض اتفاقات الضمانات. أمَّ
لت من خالل الصندوق المشترك باهتالك التحسينات المدخلة على ال مباني المستأجرة في مركز فيينا الدولي والتي ُمّوِ

  لعمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية (صندوق عمليات اإلصالح واإلحالل الرئيسية).

  : اإليرادات من المعاَمالت التبادلية٢٦المالحظة 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
     إيرادات من بيع السلع / استخدام أصول الكيان

  ٥٣٤  ٤٥٣  المنشورات
  ٢٦١  ٢٩٦  المواد المرجعية الخاصة بالمختبرات

  ٧٩٥  ٧٤٩  
 ً لة تمويالً مشتركا       إيرادات من خدمات مموَّ

  ٧٩١  ٧٩٩  الخدمات الطبية
  ٤١٥  ٣٨٠  الطباعة

 ١ ٢٠٦  ١ ١٧٩  
عة أخرى   ٦٢٥  ٥٠٧  إيرادات متنّوِ

  ٢ ٦٢٦  ٢ ٤٣٥  اإليرادات من المعامالت التبادليةمجموع 

مليون يورو يتعلق باستخدام أطراف أخرى ألصول الوكالة،  ٠٫٣٩٧تضمن إيرادات المنشورات مبلغ قدره ت 
  وخصوصاً اإليرادات المتحققة من نشر وتوزيع مجلة االندماج النووي.
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لة تمويالً مشتركاً" و  المبالَغ المستلمة لقاء خدمات مقدَّمة لمنظمات أخرى يشمل بند "إيرادات من خدمات مموَّ
عة من الخدمات.   تابعة لمنظومة األمم المتحدة على أساس رّدِ التكاليف فيما يتعلق بطائفة متنّوِ

عة أخرى" اإليرادات المتحققة من الترجمة والخدمات األخرى، فضالً عن    ويشمل بند "إيرادات متنّوِ
  األرصدة الدائنة المتفرقة.

  : إيرادات االستثمار٢٧المالحظة 

  معبَّر عنها بآالف اليوروهات)(المبالغ  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ٢ ١٠٨  ٣ ٧٧٨  ودائع ألجل

  ١١٤  ٦١٨  سندات مخصومة
  ٤٦٠  ٤٣٧  حسابات تحت الطلب وحسابات أخرى

  ٢ ٦٨٢  ٤ ٨٣٣  مجموع إيرادات االستثمار

) في مجموع إيرادات االستثمار أساساً إلى ارتفاع ٪٨٠٫٢مليون يورو (بنسبة  ٢٫١٥١ترجع الزيادة البالغة  
كانون األول/ديسمبر  ٣١سعر الفائدة على األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات بالدوالر األمريكي في 

  بالمقارنة مع الفترة السابقة. وهذا نتيجة للزيادة العامة في أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي. ٢٠١٨

حسب الصناديق.  ٢٠١٨ب تفاصيل مجموع إيرادات االستثمار المحتسبة في عام -رد في البيان السابعوت 
لها كل صندوق من الصناديق المذكورة.   ومن المتوقَّع أن تُستخدم هذه المبالغ لدعم األنشطة التي يمّوِ

  : الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين٢٨المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      موظفو الفئة الفنية

  ١٣٦ ٦٩١  ١٣٦ ٨١٧  الرواتب
التكاليف العامة للموظفين: المساهمات في الصندوق 
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

  وغيره من الخطط التقاعدية
٣١ ٣٢٧  ٣٠ ٢٤٨  

  ٣٧ ٠٩٣  ٣٨ ٤٤٨  للموظفين: أخرىالتكاليف العامة 
  ٢٠٥ ١١١  ٢٠٥ ٥١٣  المجموع لموظفي الفئة الفنية

   
     موظفو فئة الخدمات العامة

  ٥٥ ٢٩٢  ٥٦ ٩٠٧  الرواتب
التكاليف العامة للموظفين: المساهمات في الصندوق 
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

  وغيره من الخطط التقاعدية
١١ ٠٨٢  ١١ ٣٩٣  

  ١٥ ٤٤٨  ١٦ ٠١٨  التكاليف العامة للموظفين: أخرى
  ٨١ ٨٢٢  ٨٤ ٣١٨  المجموع لموظفي فئة الخدمات العامة

   
  ٢٨٦ ٩٣٣  ٢٨٩ ٨٣١  مجموع الرواتب والمزايا المستحقة للموظفين
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للموظفين: يشمل بند "التكاليف العامة وتشمل الرواتب الراتب األساسي الصافي وتسوية مقر العمل المنطبقة.  
أخرى" التأمين واستحقاقات الموظفين مثل إجازات زيارة الوطن، وإجازات زيارة األسرة، وِمنَح التعليم وما إلى 

  ذلك، فضالً عن سائر استحقاقات انتهاء الخدمة.

تسببت فيها زيادة في جداول مرتبات  ٪١، ظلت تكاليف الموظفين مستقرة مع زيادة بنسبة ٢٠١٨وفي عام  
  .٢٠١٨لخدمات العامة تم تنفيذها اعتباراً من الربع الثاني من عام موظفي ا

  ء: االستشاريون، الخبرا٢٩المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ١٥ ١٥٦  ١٤ ٩٦٧  االستشاريون والخبراء
  ٨٠٠  ١ ١١٣  المترجمون

  ١٤٤  ١٣٩  كتبة المؤتمرات
  ١٦ ١٠٠  ١٦ ٢١٩  المجموع

تمثِّل نفقات االستشاريين تكلفة التعاقد مع االستشاريين والخبراء والمترجمين، بما في ذلك األجور واألتعاب  
مليون يورو  ١٦٫٢ليصل إلى  ٢٠١٨ذات الصلة. وشهد مجموع نفقات االستشاريين والخبراء زيادة طفيفة في عام 

  مليون يورو. ١٦٫١الذي بلغ فيه  ٢٠١٧مقارنة بعام 

  : السفر٣٠المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
     سفر الموظفين في مهام رسمية

  ٦ ٤٤٣  ٦ ٣٦٤  التفتيش في مجال الضمانات وصيانة المعدات
  ١٢ ٤٩٩  ١٢ ١٩٧  سفر الموظفين في مهام رسمية

  ١٨ ٩٤٢  ١٨ ٥٦١  المجموع لسفر الموظفين
    

     سفر غير الموظفين
  ١٣ ٦٠٠  ١٦ ٠٠٢  االستشاريون والخبراء والمشاركون في االجتماعات

  ٩ ٦٤٣  ١٠ ١٠٣  في إطار مشاريع التعاون التقني
  ٣ ٢٨٣  ١ ٩٦٧  سفر غير الموظفين في إطار مهام أخرى

  ٢٦ ٥٢٦  ٢٨ ٠٧٢  المجموع لسفر غير الموظفين
     

  ٤٥ ٤٦٨  ٤٦ ٦٣٣  مجموع نفقات السفر

عة، مثل تتألَّف نفقات سفر   الموظفين في معظمها من السفر الرسمي العادي للموظفين في مهام رسمية متنّوِ
االجتماعات التقنية، واجتماعات تنسيق البحوث، واجتماعات التواصل، والمساعدة في حاالت الطوارئ، 

  والمؤتمرات/الندوات، والسفر المتعلق بالمشاريع.

ا تكاليف سفر غير الموظفين فهي التكا  ليف (بما فيها تكاليف بطاقات السفر والبدل اليومي) المرتبطة وأمَّ
بسفر االستشاريين أو المشاركين في االجتماعات أو الخبراء اآلخرين الذين تستعين بهم الوكالة لدعم مشاريع 

  التعاون التقني أو لحضور االجتماعات أو المؤتمرات.
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  : التحويالت إلى النظراء اإلنمائيين٣١المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

أرصدة مشاريع موّزعة على النظراء في المشاريع 
  اإلنمائية

٣٠ ٤٠٣  ٣٨ ٩٩٢  

  ٩٢٠٠  ٩ ٨٥٠  خدمات مقدَّمة إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية
  ٥٩١٠  ٥ ١٣٠  العقود البحثية والتقنية

  ٢ ٣٧٨  ٢ ١٨٠  تمويل المركز الدولي للفيزياء النظرية
  ٢٨٣  ٢٦٥  ِمنَح أخرى

  ٤٨ ١٧٤  ٥٦ ٤١٧  مجموع التحويالت إلى النظراء في المشاريع اإلنمائية

ع عليهم في المسار العادي   مخزونات المشاريع هي مفردات تُشترى لفائدة النظراء ويُحتفظ بها حتى تُوزَّ
تشتريها الوكالة لينفِّذها أفراد أو متعاقدون لفائدة  للعمليات. وتشمل الخدمات المقدَّمة لنظراء المشاريع الخدمات التي

  النظراء المتلقِّين.

مقارنة بتلك  ٢٠١٨وترجع زيادة قيمة نفقات توزيع مخزونات المشاريع على النظراء المسجلة في عام  
  إلى توقيت األنشطة البرنامجية للوكالة. ٢٠١٧المسجلة في عام 

م خدمات تقنية وتُسند العقود البحثية والتقنية إلى م  عاهد في الدول األعضاء لتضطلع بأعمال بحثية أو تقّدِ
  متوافقة مع أنشطة الوكالة وواليتها.

  : الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي٣٢المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٩ ٧٨٧  ١٠ ٩٤١  خدمات إدارة المباني
  ٧ ٤٥٩  ٧ ٥٥٧  الخدمات األمنية

  ١ ٣٨٩  ١ ٠٧٥  خدمات المؤتمرات
  ١٨ ٦٣٥  ١٩ ٥٧٣  المجموع للخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي

تمثِّل بنود خدمات إدارة المباني والخدمات األمنية التابعة لألمم المتحدة وخدمات المؤتمرات حصة الوكالة  
منظمات أخرى قائمة في فيينا. ويرد مزيد من التفاصيل من نفقات هذه الخدمات المشتركة التي تتحكم فيها وتديرها 

  .٣٧عن هذه الخدمات في المالحظة 

  : التدريب٣٣المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٣٨ ٥٨٣   ٤٠ ٣٦٠  تدريب النظراء في المشاريع اإلنمائية
  ٢ ٧١٦   ٢ ٧٦٠  الموظفون -التدريب 

  ٤١ ٢٩٩   ٤٣ ١٢٠  مجموع التدريب
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يتألف بند "تدريب النظراء في المشاريع اإلنمائية" من اإلعانات المالية ونفقات التعليم وتكاليف السفر  
  وغيرها من النفقات المرتبطة بالتدريب.

  : الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات٣٤المالحظة  

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٨ ١٨٢   ١٠ ٤٧٢  خدمات تعاقدية في مجال تكنولوجيا المعلومات
  ١ ٦٧٣   ٣ ٦٩٦  خدمات تعاقدية علمية وتقنية

  ٣ ١٤١   ٣ ٧٥٦  خدمات تعاقدية مؤسسية أخرى
  ٤ ١٩٥   ٥ ٠٢٩  الخدمات األمنية وخدمات إدارة المباني خارج مركز فيينا الدولي

  ٦ ٧٣٣   ٥ ٧٣٤  صيانة المعدات والبرامج الحاسوبية
  ٢٣ ٩٢٤   ٢٨ ٦٨٧  المجموع للخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات

يشمل بند "الخدمات التعاقدية في مجال تكنولوجيا المعلومات" نفقات دعم نظم المعلومات الخاصة بالوكالة،  
  بما في ذلك نظام إيبس، وخدمات دعم أخرى.

وتشمل الخدمات التعاقدية العلمية والتقنية األنشطة التي تدعم أعمال البحث العلمي في الوكالة، كالتقارير  
والدراسات البحثية. ويعود السبب الرئيسي في الزيادة في الخدمات العلمية والتقنية إلى عودة مواد اليورانيوم شديد 

  .٢٠١٨اإلثراء إلى بلد المنشأ خالل عام 

ا   الخدمات التعاقدية المؤسسية األخرى فهي النفقات المتصلة بخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية أمَّ
  والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

ويمثِّل بند "الخدمات األمنية وخدمات إدارة المباني خارج مركز فيينا الدولي" نفقات الوكالة على صيانة  
الرئيسي للوكالة، وذلك باألساس في زايبرسدورف وتورونتو وطوكيو ونيويورك مكاتبها الواقعة خارج المقر 

  وجنيف.

مها أطراف ثالثة فيما يتعلق بصيانة   وتشير صيانة المعدات والبرامج الحاسوبية إلى الخدمات التي تقّدِ
  المعدات وكذلك دعم البرامج الحاسوبية المستخدمة.

  : نفقات تشغيلية أخرى٣٥المالحظة 

  الغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)(المب 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ٦ ٩٧٧   ٦ ٧٤٠  اللوازم والمواد
  ٣ ٩٨٤   ٦ ٣١٢  شراء المعدات والبرامج الحاسوبية الثانوية

  ٢ ٦٧٧   ٢ ٦١٨  االتصال والنقل
  ١ ٠١٢   ٨٣٠  معدات مستأجرة
  ٣ ٢٩٥   ٣ ٣٤٣  استئجار المباني
  ٧٣٨   ٦٩٩  التمثيل والضيافة

  ٨٠   ١٣٤  مخزون إمدادات الطباعة، وقطع الغيار الخاصة بالضمانات، ومواد الصيانةاستهالك 
  ٣ ٢١٦   ٢ ٢٩٦  الزيادة/(االنخفاض) في المخصصات والبدالت

  ٣ ١٢٠   ٢ ٥٩١  نفقات تشغيلية أخرى
  ١ ٧٩٣   ١ ٧٦٥  نفقات متفرقة أخرى

  ٢٦ ٨٩٢   ٢٧ ٣٢٨  مجموع النفقات التشغيلية األخرى
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ً اللوازم العلمية والتقنية، كما تشمل المواد واللوازم المكتبية والخاصة تشمل اللوازم   والمواد أساسا
  باالتصاالت.

  ويتعلق بند "االتصال والنقل" بتكاليف الهاتف والبريد ونقل السلع. 

ا بند "شراء المعدات والبرامج الحاسوبية الثانوية" فيتعلق بالنفقات المتكبَّدة نتيجة لشراء مفردات  المعدات  أمَّ
  والبرامج الحاسوبية التي ال تفي بمعايير الرسملة.

  وقد ُصنِّفت جميع العقود التجارية الحالية المبرمة إليجار المعدات والمباني باعتبارها عقود إيجار تشغيلي. 

وعة ويتعلق بند "نفقات تشغيلية أخرى" أساساً بالتكاليف العامة للمرافق في المختبرات. وتشمل النفقات المتن 
ً في إطار منظومة األمم المتحدة من أنشطة وتأمين  ل تمويالً مشتركا ً مساهمات الوكالة فيما يُموَّ األخرى أساسا

  ورسوم مصرفية.

  : صافي المكاسب/(الخسائر)٣٦المالحظة 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  )٣٥ ٢٩٩(  ٩ ٨٢٤  مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبية غير محقَّقة
  )٣ ٤٤٦(  ١٦١  مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبية محقَّقة

ف فيها   )١ ٤٢٦(  ٢٢  مكاسب/(خسائر) بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات أو التصرُّ
  )٤٠ ١٧١(  ١٠ ٠٠٧  مجموع المكاسب/(الخسائر)

أساساً إلى إعادة تقييم حيازات  ٢٠١٨ترجع مكاسب صرف العمالت األجنبية الصافية غير المحقَّقة في عام  
الوكالة من األموال النقدية والمكافِئات النقدية واالستثمارات بالدوالر األمريكي، وما اقترن بذلك من ارتفاع قيمة 

 سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو، وهو العملة الوظيفية للوكالة، خالل هذه الفترة.

  رى: الحصص في كيانات أخ٣٧المالحظة 

 ً لة تمويالً مشتركا   األنشطة المموَّ

  الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة

أُنشئت الشعبة المشتركة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة للعمل في مجاالت ذات اهتمام  
مشترك بين الوكالة والفاو، من أجل تجنُّب ازدواجية األنشطة وتعزيز أوجه التآزر. ومن ثمَّ فإنَّ الشعبة المشتركة 

ين. وتحِدّد عملياِت وحوكمةَ الشعبة المشتركة الترتيباُت المنقَّحة تنفِّذ برنامجاً يوضع كلَّ سنتين بالتشاور بين المنظمت
الخاصة بالشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، التي تبرم بين المدير 

ً ملزم ً تلتزم المنظمتان بموجبه العام للفاو والمدير العام للوكالة ("الترتيبات"). وتضع هذه الترتيبات ترتيبا ا
باالضطالع بنشاط يخضع لرقابة مشتركة. وال تُعتبر الشعبة المشتركة مهيكلة كوسيلة منفصلة بالمعنى المقصود 

  ، ومن ثمَّ فإنَّها تُعامل محاسبيّاً على أنَّها عملية تشغيلية مشتركة.٣٧في المعيار المحاسبي إيبساس 
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عضاء هي المصدر الرئيسي إليرادات الشعبة المشتركة. وقدمت الوكالة واالشتراكات المقررة على الدول األ 
 ٣٫٥٤٥مليون يورو من تمويل الميزانية المقدرة للشعبة المشتركة، وقدمت الفاو ما مجموعه  ١١٫٤٦٤ما مجموعه 

ألغراض الشعبة مليون دوالر أمريكي. ويتم اإلبالغ عن أي أموال من خارج الميزانية يتم توفيرها للفاو أو للوكالة 
مليون يورو  ٣٫٠٢١المشتركة في البيانات المالية للمنظمة المعنية. وتلقت الوكالة أمواالً من خارج الميزانية تبلغ 

فيما يتعلق بعمل الشعبة المشتركة. كما تعترف الوكالة والفاو بحصصهما الخاصة بالنفقات المتعلقة بالشعبة 
، أنفقت ٢٠١٨المكونات الرئيسية لنفقات الشعبة المشتركة. وخالل عام  المشتركة. وتكاليف الموظفين واحدة من

مليون يورو  ٧٫٢٥٠مليون يورو على تكاليف الموظفين واستحقاقات الموظفين ذات الصلة، و ٧٫٤٦٠الوكالة 
موظفاً عالماً وخبيراً تقنياً و ١١٥على تكاليف غير الموظفين. وتعمل الشعبة المشتركة من خالل فريق يضم قرابة 

للدعم مقسمين بين المكاتب واألقسام والمختبرات. وموظفو الشعبة المشتركة هم من الموظفين العاملين في إحدى 
هاتين المنظمتين. وتحتسب تكاليف الموظفين وااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين ذات الصلة في 

لت ٢٠١٨البيانات المالية للمنظمة الموِظفَة لهم. وفي عام   ٢٠، وظَّفت الفاو تسعة موظفين في الفئة المهنية، وموَّ
وظيفة في فئة الخدمات العامة، ومن تقنيي المختبرات، وموظفي اإلدارة، والمساعدين المعنيين بالمعلومات. وتشتمل 

غذية، واستمرار االتّجاهات العالمية الرئيسية التي تستمّر في تحديد إطار التنمية الزراعية على تزايد الطلب على األ
حالة انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، وتأثير تغيُّر المناخ على اإلنتاج الزراعي. وستحّدد الطلبات المتزايدة 
من الدول األعضاء للحصول على المساعدة لمواجهة التحديات في هذه المجاالت، بما في ذلك طلبات الدعم لتحقيق 

. وسيقوم البرنامج ٢٠١٩-٢٠١٨صلة، وجهة برنامج األغذية والزراعة خالل الفترة أهداف التنمية المستدامة ذات ال
بتوسيع نطاق العمل المهم الذي يضطلع به للتصدي لتأثيرات تغير المناخ على األغذية والزراعة من خالل استخدام 

لف األمراض الحيوانية التكنولوجيا النووية، وبتعزيز الجهود المبذولة في مجال األمن البيولوجي لمكافحة مخت
  والنباتية العابرة للحدود التي من المحتمل أن تشكل مخاطر كبيرة على الناس وسبل عيشهم.

  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي

ويباشر المركز عمله في  .١٩٦٤م أُنشئ مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي في عا 
اتفاق ثالثي األطراف بين الوكالة واليونسكو والحكومة اإليطالية. ويخضع المركز لليونسكو بصفته إدارة إطار 

وتتمتَّع الوكالة، من خالل عالقتها مع . )١متخصصة في مجال العلوم تدعم برنامجها (معهد علمي من الفئة 
ة من العلماء والتكنولوجيات في مجاالت المركز، بإمكانية أكبر للوصول إلى ما لدى الدول األعضاء في الوكال

العلوم النووية والبحوث األساسية. وتأتي هذه الزيادة في إمكانية الوصول من خالل أنشطة مثل التدريب والمنح 
الدراسية وغير ذلك من الفعاليات المشتركة. وللوكالة نفوذ كبير لدى المركز، من خالل تمثيلها في اللجنة التوجيهية 

مه إليه من تمويل مادي، ويُحتسب هذا التمويل كنفقات في بيان األداء الماليالتي تدير غير أنَّه . ه، إلى جانب ما تقّدِ
ال يوجد للمركز أيُّ هيكل ملكية رسمي أو أحكام بشأن تصفيته أو غير ذلك من الوسائل التي يمكن عن طريقها 

ناء على ذلك تخرج مساهمات الوكالة بو. لمذكورإجراء قياس موثوق ألي حصة قد تحوزها الوكالة في المركز ا
وال يمكن احتساب أي حصة للوكالة في هذا المركز من  ٣٦في المركز عن نطاق المعيار المحاسبي إيبساس 

 الناحية المحاسبية.
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  :٣٨ويرد أدناه ملخص للمعلومات المالية الخاصة بالمركز وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي إيبساس  

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
ملخص المعلومات المالية الخاصة بمركز 

  ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية
  (مبالغ نهائية)  (مبالغ مؤقتة)  

    ٢٨ ١٥١  ٢٧ ٥٨١  اإليرادات
    ٢٥ ٦٤٨  ٢٦ ٤٣٧  النفقات

   ٢ ٥٠٣  ١ ١٤٤  صافي الفائض/(العجز)
    ١١ ١٤٢  ١٢ ٩٣١  الجاريةاألصول 

    ٤٨١  ٤٥٥  األصول غير الجارية
   ٣ ٠٨٥  ٣ ٥٠١  الخصوم الجارية

    ٢٠ ٨٩١  ١٦ ٩٩٧  الخصوم غير الجارية
    )١٢ ٣٥٣(  )٧ ١١٢(  الِملكيَّة

  مركز فيينا الدولي

  أرض مركز فيينا الدولي ومبانيه

عاماً  ٩٩بشأن عقد إيجار لمدة  ١٩٧٩أبرمت الوكالة "اتفاق مقّرٍ رئيسي" مع الحكومة النمساوية في عام  
فيما يتعلق بحصتها في مباني مركز فيينا الدولي مقابل إيجار اسمي قدره شيلينغ نمساوي واحد في السنة. وفي 

لنمسا، وإال وجب عليها إعادة حصتها في مباني إطار هذا االتفاق، يجب على الوكالة أن تدير مقرها الرئيسي من ا
مركز فيينا الدولي إلى الحكومة النمساوية. وبما أن طابع اتفاق المقر الرئيسي هو أساساً طابع عقد إيجار تمويلي، 
فقد كانت الوكالة ملزمة برسملة حصتها في مباني مركز فيينا الدولي على أساس معدَّل تقاسم تكاليف خدمات إدارة 

مباني. وتتقاسم الوكالة مبنى مركز فيينا الدولي مع ثالثة كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة وهي: مكتب األمم ال
المتحدة في فيينا (اليونوف)، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة 

ف الكيانات األربعة مجتمعة بالمنظمات الكائنة في مركز فيينا ، وتُعر)CTBTOالحظر الشامل للتجارب النووية (
الدولي (المنظمات القائمة في فيينا). ولكّلٍ من هذه الكيانات اتفاقان اثنان مبرمان مع الحكومة النمساوية، يتعلق 

ة بين هذه أحدهما بمقرها الرئيسي في فيينا ويتعلق اآلخر بأجزاء مركز فيينا الدولي التي توصف بأنها مشترك
الكيانات األربعة. وتُعدُّ هذه االتفاقات ترتيبات ملِزمة تُِقيُم ُمجتِمعةً هيكالً منفصالً عن كٍل من المنظمات القائمة في 
فيينا والحكومة النمساوية ال يمكن أن يخضَع إلى رقابة طرف واحد من دون تعاون األطراف األخرى. والمنظمات 

حقوق المتعلقة باألصول، وعليها جميع االلتزامات المتعلقة بالخصوم، في حين يظلُّ القائمة في فيينا لها جميع ال
ً للحكومة النمساوية حيث تعود إليها األرض والمباني بعد  صافي األصول المنبثقة عن الترتيب المذكور مملوكا

قت المنظمات القائمة في فيينا سنة أو بمجرد نقل المقر الرئيسي لهذه المنظمات من فيينا، أيهما أسبق. وقد اتَّف ٩٩
 ً ً لنسبة اقتسام التكاليف التي يجرى استعراضها سنويا . وبأخذ هذه فيما بينها على تقاسم األصول والخصوم وفقا

  العوامل بعين االعتبار، يُعَامل مركز فيينا الدولي على أنه عملية تشغيلية مشتركة.
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وتحتسب الوكالة حصتها في المباني كأصول رأسمالية محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي، وكالتزام  
مقابٍل بالبقاء في مركز فيينا الدولي في شكل إيرادات مؤجلة، وهو ما يتجسَّد في بيان الوضع المالي تحت بند 

لة"، ويُرجى الرجوع إلى المالحظة  ً قيمة لالطالع على الت ١٥"إيرادات مؤجَّ فاصيل. وتحتسب الوكالة أيضا
االهتالك المتصلة بحصتها في المباني والتحسينات المدخلة على المباني المستأجرة والمدفوعات المستحقة في إطار 
عقد اإليجار التشغيلي فيما يتعلق بحصتها في قطعة األرض، باإلضافة إلى معاوضة اإليرادات غير التبادلية المتأتية 

لنمساوية، وذلك من أجل تجسيد واقع األمر المتمثِّل في عدم انتقال أي نقود بين أطراف هذه التعامالت، من الحكومة ا
  .المساهمات الطوعيةبشأن  ٢٤ويُرجى الرجوع إلى المالحظة 

  صندوق عمليات اإلصالح واإلحالل الرئيسية

نصف الصندوق، والمنظمات القائمة يمثِّل هذا الصندوق ترتيباً مشتركاً بين الحكومة النمساوية التي تملك  
االتفاق الُمبَرم في فيينا، التي تتشارك في ملكية الجزء المتبقي من الصندوق. ويعمل هذا الصندوق بموجب أحكام 

بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمم المتحدة وجمهورية النمسا فيما يتعلق بإنشاء وإدارة صندوق مشترك لتمويل 
كانون  ١٩، الذي ُوقِّع في ت اإلصالح واإلحالل الرئيسية في مقارها الرئيسية في مركز فيينا الدوليتكاليف عمليا
. ويهدف ٢٠٠٢شباط/فبراير  ١٤كانون الثاني/يناير و ٢٤ونقِّح من خالل رسائل متبادلة في  ١٩٨١الثاني/يناير 

الموجودة في مركز فيينا الدولي. وهو الصندوق إلى تمويل برامج العمل المتفق عليها لصون وتحسين المرافق 
ُمنشأ بموجب أحكام اتفاق مبرم بين األطراف الخمسة ينصُّ على أن "تتولى األطراف مجتمعة السلطة على 
الصندوق المشترك". وتتخذ معظم مخرجات هذا الصندوق شكل تحسينات مدخلة على المباني المستأجرة في مركز 

ل الباقي أشغاالً ثانوية تشترك المنظمات القائمة في فيينا يزاء من المبانفيينا الدولي، وتجري رسملتها كأج ، ويشّكِ
ل نفقاتها. وبما أنَّ الصندوق يحصل على كامل إيراداته من المشاركين الخمسة، وأنَّ المنظمات األربع  في تحمُّ

ً باعتباره  القائمة في فيينا تستهلك مجمل مخرجاته بنسب متفق عليها، فمن المالئم أن يُعامل الصندوق محاسبيّا
دة  عملية تشغيلية مشتركة. ومن ثمَّ تحتسب الوكالة حصتها من األصول والخصوم، ومن اإليرادات والنفقات، موحَّ

  ).٢٠١٨لعام  ٪٥٤٫٨٢٣بما يتناسب مع نسبة اقتسام التكاليف (

  :٣٨ار المحاسبي إيبساس ويرد أدناه ملخص المعلومات المالية الخاصة بالصندوق وفقاً لمتطلبات المعي 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

ملخص المعلومات المالية الخاصة بصندوق عمليات 
  اإلصالح واإلحالل الرئيسية

٢٠١٧-١٢-٣١   ٢٠١٨-١٢-٣١  
  (مبالغ نهائية)  (مبالغ مؤقتة)

   ٣ ٥٢٥  ٤ ٦٨٦  اإليرادات
   ١ ٩٥٥  ٣ ٨٥٢  النفقات

   ١ ٥٧٠  ٨٣٤  صافي الفائض/(العجز)
    ١١ ٢٩٤  ١٣ ٢٩٤  األصول الجارية

  -   -  األصول غير الجارية
  ٧١٤   ١ ٨٨٠  الخصوم الجارية 

  -   -  الخصوم غير الجارية
    ١٠ ٥٨٠  ١١ ٤١٤  الِملكيَّة 

مليون يورو في عام  ١٫٢٨٦قدَّمت الوكالة تمويالً لصندوق عمليات اإلصالح واإلحالل الرئيسية بمبلغ و 
ة الوكالة من احتياجات الصندوق السنوية ٢٠١٧مليون يورو في عام  ٠٫٩٧٢و ٢٠١٨ . وتمثِّل هذه األموال حصَّ

الواردة في الميزانية وعمليات اإلصالح واالحالل الرئيسية غير المتوقعة التي لم تُدرج في خطة االستثمارات 
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باعتبارها جزءاً من مركز فيينا الدولي في المتفق عليها. وتُحتسب حصة الوكالة من تكاليف األشغال المرسملة 
  بيان الوضع المالي، وتُدمج حصتها من النفقات األخرى في بيان األداء المالي.

  الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي

  الكيانان الخاضعان لسيطرة الوكالة

م الوكالة الخدمات الطبية في مركز فيينا الدولي، إما عن طريق موظفيها   أو عن طريق منظمات تتعاقد تقّدِ
دها إلى الوكالة المنظمات األخرى القائمة في فيينا على أساس عدد الموظفين العاملين  ع المبالغ التي تسّدِ معها. وتُوزَّ
ضهم لطارئ طبي في  في مختلف المنظمات، وتكون الخدمات الطبية متاحة أيضاً لألفراد اآلخرين في حال تعرُّ

ان الهدف من تنظيم هذه الخدمة داخليّاً في الوكالة أساساً هو تلبية احتياجات الوكالة الطبية مركز فيينا الدولي. وك
ضين لمخاطر صحية معينة  المحدَّدة التي تتمثَّل في تقديم الفحوص الطبية المنتظمة للمفتشين الميدانيين المعرَّ

ال يتجزأ من الوكالة ويجري تشغيله وفقاً  وللعاملين في المجال اإلشعاعي. ويُعدُّ مركز الخدمات الطبية جزءاً 
  لقواعدها ولوائحها. ولم تُنشأ أيُّ آلية من آليات اللجان االستشارية أو التنسيقية فيما يخصُّ الخدمات الطبية.

م الوكالة أيضاً خدمات الطباعة للكيانات األخرى على أساس السداد. وتصدر للمستخدمين فواتير شهرية   وتقّدِ
د قيمة الرسوم. ويجري تشغيل خدمات الطباعة كجزء ال يتجزأ من على أساس اس تخدامهم الفعلي، وفقاً لجدول يحّدِ

  الوكالة، والوكالة هي التي تعيِّن موظفي هذه الخدمات وتمتلك ما لها من أصول وتلتزم بما عليها من خصوم.

مات، إلى جانب ما تتلقاه  وتحتسب الوكالة جميع التكاليف واألصول والخصوم المرتبطة بما تقدمه من  خّدِ
من إيرادات لقاء تقديم الخدمات للمنظمات األخرى القائمة في فيينا، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة من كال 

  الكيانين.

  الكيانات األخرى

أخرى  يتولى اليونوف تقديم خدمات األمن التابعة لألمم المتحدة إلى مركز فيينا الدولي، وإلى كيانات خارجية 
على أساس السداد. ورغم أنَّ دائرة األمن والسالمة تعمل تحت سلطة المدير العام لليونوف، فإنَّها مسؤولة أيضاً 
أمام إدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة، والتي تتحمل المسؤولية العامة عن األمن في جميع أنحاء 

عملية في البيانات المالية لألمم المتحدة. ومن ثمَّ، فإنَّ الدائرة المذكورة ال العالم وتضع معايير األمن. وتُدمج هذه ال
  تخضع لرقابة الوكالة. وتحتسب الوكالة مساهمتها في تكاليف الخدمات التي يقِدّمها اليونوف باعتبارها من النفقات.

م اليونوف خدمات المؤتمرات بكامل نطاقها إلى اليونيدو ومنظمة معاهدة   الحظر الشامل للتجارب ويقّدِ
النووية؛ ومع ذلك، تظلُّ الوكالة، باستثناء استخدامها للخدمات المشتركة للترجمة الشفوية، خارج نطاق هذه 
الترتيبات، حيث تُدير خدمات المؤتمرات الخاصة بها بصورة موازية. وبناًء على ذلك، فإنَّ خدمات المؤتمرات 

مها اليونوف في المذكورة ال تخضع لرقابة الوكالة. ون تيجة لذلك، تُحتسب تكاليف خدمات المؤتمرات التي يقّدِ
  البيانات المالية للوكالة على أنها نفقات ُمتكبَّدة.

م اليونيدو مجموعة من خدمات الصيانة والدعم لمركز فيينا الدولي من خالل صندوقها الخاص المعني   وتقّدِ
على سبيل الُسلف لهذا الصندوق، الذي يعمل على أساس انعدام الخسارة  بخدمات إدارة المباني. وتقدم الوكالة أمواالً 

أو الكسب، وذلك في المقام األول من أجل دفع حصتها من مجموعة متنوعة من التكاليف المنقولة المتعلقة بالمرافق 
صة به، والتنظيف وإجراء عمليات اإلصالح والصيانة الروتينية. وليست لهذا الصندوق شخصية اعتبارية خا
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وتعود ملكية جميع أصوله إلى اليونيدو، وتصدر جميع العقود باسمها، وجميع العاملين بخدمات إدارة المباني هم 
من موظفيها. ويُحسب رد التكاليف على أساس المساحة المشغولة وعدد الموظفين في كل منظمة من المنظمات 

ي التكاليف. وتتكفَّل اللجنة المعنية بالخدمات العامة بإدارة القائمة في فيينا، ُمعبَّراً عنه كنسبة مئوية من إجمال
لة من الصندوق الخاص، وهي تتألف من الرؤساء المعنيين بإدارة/تسيير شؤون المنظمات األربع  األنشطة المموَّ

ليونيدو، الذي القائمة في فيينا، في حين أنَّ المسؤولية النهائية عن الخدمات المقدَّمة تقع على عاتق المدير العام ل
يجري تشغيل تلك الخدمات تحت سلطته. ورغم أنَّ الصندوق الخاص يتَّسم ببعض خصائص الترتيبات المشتركة، 
فإنَّ طبيعة الخدمات المقدَّمة وكون القصد من مدفوعات الوكالة هو ردُّ ما تكبدته اليونيدو من تكاليف يعنيان أنَّ 

  ملة هو التعامل معها على أنَّها خدمة مقدَّمة على أساس السداد.الطريقة المثلى لتجسيد مضمون هذه المعا

  الحصص في الكيانات المنظَّمة غير المدمجة

  المتجر التعاوني

رات بين الوكالة والحكومة النمساوية بتاريخ    ١أُنشئ المتجر التعاوني وفقا لألحكام الواردة في تبادل للمذّكِ
لموظفين، وأفراد أسرهم المعالين وغيرهم من األفراد المستحقين، من كخدمة مشتركة لتمكين ا ١٩٧٢آذار/مارس 

الحصول على االمتيازات الممنوحة لهم من قبل الحكومة النمساوية والتي تسمح لهم بشراء بعض المواد على 
جري وي .أساس اإلعفاء من الضرائب، وال تستفيد المنظمات القائمة في فيينا ككيانات من ذلك بأي طريقة مباشرة

تشغيل المتجر التعاوني تحت سلطة الوكالة ضمن نطاق قواعد المتجر التعاوني واتفاقات أخرى. والمتجر التعاوني 
مستقل ماليّاً عن الوكالة وهو يغطي تكاليفه من اإليرادات الناتجة عن مبيعات التجزئة، والتي يحتفظ بها لنفسه. 

لى الوكالة أو على أي منظمة أخرى قائمة في فيينا، فإنَّ وفي ظل عدم وجود أي فوائد ملموسة تعود مباشرة ع
المتجر التعاوني ليس خاضعاً لسيطرة أّيٍ من هذه المنظمات حسب التعريف الوارد في معايير إيبساس، بالنظر 

الخاصة  إلى أنَّ جميع الفوائد يتمتع بها األفراد المستحقون وليس المنظمات القائمة في فيينا ككيانات. ووفقا لألحكام
بالتصفية، يُدفع صافي أي أصول متبقية إلى صناديق رعاية الموظفين بكّلٍ من هذه المنظمات، باستثناء مبلغ 

تشرين األول/أكتوبر  ١مليون يورو الذي قدَّمه كلٌّ من الوكالة واليونيدو في  ٠٫٨٠٩االستثمارات األولية البالغ 
مليون يورو  ٠٫٨٠٩تسب مبلغ االستثمار األولي البالغ قدره ويُح. ، والذي سيعود إلى هاتين المنظمتين١٩٧٩

  كاستثمار في كيانات الخدمات المشتركة.

وبما أنَّ تشغيل المتجر التعاوني يجري تحت سلطة الوكالة، فإنَّ جميع موظفيه لديهم عقود عمل من الوكالة.  
ولذا، تكون الوكالة ملزمة بدفع استحقاقات هؤالء الموظفين لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من المزايا الطويلة 

ي على الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة على تلك االستحقاقات. األجل المستحقة لهم في حال لم يقدر المتجر التعاون
ر مجموع استحقاقات فترة ما بعد الخدمة وغيرها من المزايا الطويلة ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وحتى  ، قُّدِ

 ).٢٠١٧مليون يورو في عام  ٨٫٦٨٩مليون يورو (مقابل  ٩٫٣٦٥األجل المستحقة لموظفي المتجر التعاوني بمبلغ 
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  وفيما يلي ملخص المعلومات المالية الخاصة بالمتجر التعاوني: 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

  ملخص المعلومات المالية الخاصة بالمتجر التعاوني
٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  (مبالغ نهائية)  (مبالغ مؤقتة)
  ٢٩ ٠٨٠   ٢٩ ٠٤٧   اإليرادات

  ٢٨ ٨٨٥   ٢٩ ٤١٣   النفقات
  ١٩٥   )٣٦٦(  صافي الفائض/(العجز)

  ١٦ ٦٣٨   ١٦ ٦٢٢   األصول الجارية
  ١ ٢٨٤   ١ ٥٩٧   األصول غير الجارية

  ٨١٤   ٨٢٤   الخصوم الجارية
  ١٠ ٠٠٦   ١٠ ٧٦٣   الخصوم غير الجارية

  ٧ ١٠٢   ٦ ٦٣٢   الِملكيَّة

  خدمات المطاعم

تشغيلية مستدامة ذاتيّاً وغير هادفة للربح من أجل أُنشئت خدمات المطاعم في مركز فيينا الدولي كعملية  
وأُسندت إلى اليونيدو  تقديم خدمات المطاعم للموظفين وغيرهم من األفراد المستحقين في مركز فيينا الدولي.

آذار/مارس  ٣١مسؤوليةُ إدارة وتنظيم خدمات المطاعم بموجب اتفاق بين األمم المتحدة والوكالة واليونيدو بتاريخ 
ال يتجزأ من أمانة اليونيدو، وليست لها أي شخصية اعتبارية خاصة بها.  اً . وتشِكّل خدمات المطاعم جزء١٩٧٧

وعلى غرار المتجر التعاوني، تعود الفوائد المتأتية من تشغيل خدمات المطاعم على الموظفين في المنظمات القائمة 
، يؤول صافي أّيِ أصول متبقية إلى صناديق رعاية في فيينا، وليس على هذه المنظمات نفسها. وفي حال التصفية

الموظفين في المنظمات القائمة في فيينا. ورغم أنَّ المنظمات القائمة في فيينا تشترك في رعاية خدمات المطاعم، 
فال يمكن ألي منظمة منها، في ظل عدم حصولها على أّيِ فوائد مباشرة وعدم تمتُّعها بأّيِ حقوق في صافي األصول 

لمتبقية، أن تثبت أنَّها تسيطر على خدمات المطاعم أو أنَّ لها نفوذاً كبيراً فيها. ومن ثمَّ فليست للوكالة أي حصة ا
 ملكية في خدمات المطاعم.
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  التكوين حسب الصناديق –: اإلبالغ القطاعي بحسب البرنامج الرئيسي ٣٨المالحظة 
٢٠١٨  

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتهية في 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

  

القوى النووية 
ودورة الوقود 
النووي والعلوم 

  النووية

التقنيات 
النووية من 
أجل التنمية 
  وحماية البيئة

األمان واألمن 
 التحقُّق النووي  النوويان

الخدمات الخاصة 
بالسياسات والتنظيم 

  أ/ واإلدارة

الخدمات المشتركة 
والنفقات غير المقيّدة 
مباشرةً على البرامج 

  المجموع  اإللغاءات  الرئيسية
            صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل 

  ٣٨٨ ٨٥٢    -  ٢ ٠٣٩   ١١٤ ١١١   ١٥١ ٦٩٥   ٣٧ ٤١٧   ٤٣ ٤٥٣   ٤٠ ١٣٧   النفقات  
  ٣٥١ ٠٤٢    -    -   ٨٤ ٧٣٦   ١٨١ ١٤٧   ٢٣ ٠٠٦   ٤٩ ٠٥٠   ١٣ ١٠٣   الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
  ٣٩ ٩٦٢    -    -   ٧ ١٤٥   ١٦ ٤٢١   ٢ ٦٦٤   ١٣ ٠٣٣   ٦٩٩   اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
            صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية 

  ٣ ١١٩    -    -   ١ ٣٥٦   ١ ٢٩٦   ٥     ٤٦٢     -  النفقات
    -    -    -    -    -    -    -    -  الملموسة الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير

    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
            صندوق التعاون التقني

  ٨٢ ٩٥٨    -  ٥   ٧ ٠٩٤     -   ١٧ ٨٩٢   ٤٨ ٩٦٩   ٨ ٩٩٨   النفقات  
    -    -    -    -    -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

     صندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية
  ١٢ ٠٧٤    -  ٢   ٥٧١     -   ٢ ٦١٨   ٥ ٥٧٥   ٣ ٣٠٨   النفقات  

  ٢٢    -    -    -    -   ٢٢     -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة   
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة   

            صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية
  ٨٠ ٣٨٢    -  ١   ٧ ٤٤٦   ١٦ ١٩٤   ٣٩ ٧٦٧   ٥ ٦٣٩   ١١ ٣٣٥   النفقات  
    -    -    -    -    -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

            اليورانيوم الضعيف اإلثراءمصرف 
  ١ ٦٢٨    -    -   ١     -    -    -   ١ ٦٢٧   النفقات

  ٧    -    -    -    -    -    -   ٧   الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
  ٥    -    -    -    -    -    -   ٥   اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

            الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة
  ٢٣٥    -    -   ٨     -   ١٨٦   ٣٤   ٧   النفقات  
  ٢    -    -   ٢     -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
  )٧ ٧٠٨(  )٧ ٧٠٨(    -    -    -    -    -    -  اإللغاء داخل الصناديق لنفقات الخدمات المشتركة غير المخصَّصة  

  ٥٦١ ٥٤٠  )٧ ٧٠٨(  ٢ ٠٤٧   ١٣٠ ٥٨٧   ١٦٩ ١٨٥   ٩٧ ٨٨٥   ١٠٤ ١٣٢   ٦٥ ٤١٢   مجموع النفقات
  ٣٥١ ٠٧٣    -    -   ٨٤ ٧٣٨   ١٨١ ١٤٧   ٢٣ ٠٢٨   ٤٩ ٠٥٠   ١٣ ١١٠   مجموع الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

  ٣٩ ٩٦٧    -    -   ٧ ١٤٥   ١٦ ٤٢١   ٢ ٦٦٤   ١٣ ٠٣٣   ٧٠٤   مجموع اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
  

  .أ/ تشمل إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية
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٢٠١٧  
  ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتهية في 

  معبَّر عنها بآالف اليوروهات) المبالغ(

    

القوى النووية ودورة 
الوقود النووي والعلوم 

  النووية

التقنيات النووية 
من أجل التنمية 
  وحماية البيئة

األمان 
واألمن 
  النوويان

التحقُّق 
  النووي

الخدمات الخاصة 
بالسياسات والتنظيم 

  أ/ واإلدارة

مشتركة والنفقات الخدمات ال
غير المقيّدة مباشرةً على 

  المجموع   اإللغاءات  البرامج الرئيسية
           صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل

  ٣٨٠ ٦٩٨     -  ٢ ٨١٦  ١١٢ ٣١٧   ١٤٣ ٥٧٣   ٣٨ ٣٠٥   ٤٣ ٢٣٨   ٤٠ ٤٤٩   النفقات  
  ٣٤٤ ٩١١     -    -  ٨٦ ٧٦٧   ١٨٤ ٢٢٤   ٢٢ ٣١٤   ٣٧ ٩٥٥   ١٣ ٦٥١   الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
  ٤٩ ١٣٣     -    -  ٦ ٤٤٨   ٢٥ ٣٣٤   ١ ١٧٥   ١٥ ٦٥٢   ٥٢٥   اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

            الرئيسيةصندوق االستثمارات الرأسمالية 
  ٣ ٠٤٨     -    -  ٢ ٣٧٩   ٥٩٦   ٧٣     -    -  النفقات

    -    -    -    -    -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة 
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

            التعاون التقنيصندوق 
  ٦٨ ٧٩١     -  ٩  ٥ ٩٤٤     -   ١٧ ٣٧٨   ٣٩ ٢٤٤   ٦ ٢١٦   النفقات  
  ٣     -    -    -    -    -   ٣     -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

            صندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية
  ١٤ ٢٩٣     -  ٢  ٤٧٢   ١   ٤ ٣٦٦   ٥ ٨٠٣   ٣ ٦٤٩   النفقات  
  ٤٢     -    -    -    -   ٤٢      -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

            صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية
  ٧٧ ٩٤٨     -  ٤  ٦ ٩٩١   ١٧ ٨٤٦   ٣٨ ٣٧٩   ٤ ٩١٣   ٩ ٨١٥   النفقات  
    -    -    -    -    -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
    -    -    -    -    -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  

            مصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء
  ٢ ٠٩٣     -    -  ٢     -    -    -   ٢ ٠٩١   النفقات

  ٨     -    -    -    -    -    -   ٨   غير الملموسةالممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول 
  ٥     -    -    -     -     -     -    ٥   اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

            الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة
  ١٢٥     -    -  ٨٨     -    -   ٣٧     -  النفقات  
  ١٨     -    -  ١٨     -    -    -    -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
  ٣     -    -  ٣     -    -    -    -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة  
  )٩ ١٥٢(   )٩ ١٥٢(    -    -    -    -    -    -  اإللغاء داخل الصناديق لنفقات الخدمات المشتركة غير المخصَّصة  

  ٥٣٧ ٨٤٤   )٩ ١٥٢(   ٢ ٨٣١  ١٢٨ ١٩٣   ١٦٢ ٠١٦   ٩٨ ٥٠١   ٩٣ ٢٣٥   ٦٢ ٢٢٠   مجموع النفقات
  ٣٤٤ ٩٨٢     -    -  ٨٦ ٧٨٥   ١٨٤ ٢٢٤   ٢٢ ٣٥٦   ٣٧ ٩٥٨   ١٣ ٦٥٩   مجموع الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

  ٤٩ ١٤١     -    -  ٦ ٤٥٠   ٢٥ ٣٣٤   ١ ١٧٥   ١٥ ٦٥٢   ٥٣٠   والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسةمجموع اإلضافات على الممتلكات 
  

.ألغراض التنمية أ/ تشمل إدارة التعاون التقني
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  ١٠٧الصفحة 

 

  : الميزانية٣٩المالحظة 

ن الميزانية العادية من جزء تشغيلي وجزء رأسمالي، ويُخصَّص الجزء الرأسمالي لتمويل االستثمارات   تتكوَّ
ً لهيكل برنامج عمل الوكالة، في البرامج  الرئيسية في البنية األساسية. وتُعرض تقديرات الميزانية العادية، وفقا

  هي برامج ذات طابع علمي وتقني: ٤إلى  ١الستة. والبرامج الرئيسية الرئيسية 

  القوى النووية ودورة الوقود والعلوم النووية - ١البرنامج الرئيسي 

  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة - ٢البرنامج الرئيسي 

  األمان واألمن النوويان - ٣البرنامج الرئيسي 

  التحقق النووي - ٤البرنامج الرئيسي 

ر أعمال البرامج الرئيسية العلمية والتقنية:   ويقدم البرنامجان الرئيسيان اآلخران خدمات إدارية وتنظيمية تيّسِ

  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة - ٥البرنامج الرئيسي 

  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية - ٦البرنامج الرئيسي 

ل الجزء  الرأسمالي من الميزانية العادية جزءاً من صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية. وهذا  ويشّكِ
ً للقاعدة  من الالئحة المالية لدعم االستثمارات الرئيسية في البنية  ٦-٤األخير هو صندوق احتياطي أُنشئ وفقا

  األساسية التي تمتثل لخطة الوكالة لالستثمارات الرأسمالية الرئيسية.

لية والميزانية النهائية (الميزانية -٣٩مالحظة ال أ: تحركات األموال بين الميزانية األص
  العادية)

عة على أبواب االعتمادات. ويجوز للمدير العام أن    يعتمد المؤتمر العام في كل سنة ميزانية للوكالة موزَّ
قَرُّ من أجلها. وال يمكنه أن يجري أي يرتبط بنفقات في الحدود المذكورة في أبواب االعتمادات ولألغراض التي تُ 

أي  ٢٠١٧تحويالت بين أّيٍ من أبواب االعتمادات دون موافقة مسبقة من مجلس المحافظين. ولم تجر خالل عام 
ن باليورو  تحويالت بين أبواب االعتمادات. ويتألف المبلغ المخصص لكل باب من أبواب االعتمادات من مكّوِ

ن بالدوالر األمري كي يُعَبَّر عنه بقيمة مكافئة باليورو على أساس متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو ومكّوِ
المعمول به في األمم المتحدة خالل سنة الميزانية. ولذلك ال يمكن تحديد مقدار التفويض الذي يمنحه المؤتمر العام، 

  والذي يُعبَّر عن قيمته باليورو، إال في نهاية سنة الميزانية.

ح  ا كانت عليه في عام  ٢٠١٨الجدول أدناه إعادة تقييم اعتمادات الميزانية العادية لعام  ويوّضِ . ٢٠١٨عمَّ
وترجع أوجه التباين بين الميزانية المعتمدة األصلية والميزانية النهائية إلى إعادة التقييم فحسب. ولم تحدث أي 

لَّق بالجزء الرأسمالي من اعتمادات الميزانية العادية لعام تغييرات بين الميزانية األصلية والميزانية النهائية فيما يتع
٢٠١٨. 

 



GC(63)/6 
  ١٠٨الصفحة 

 

  (المبالغ معبّر عنها بآالف اليوروهات)
الميزانية   البرامج الرئيسية

  المعتمدة األصلية
  أ/

الميزانية النهائية 
 المعاد تقييمها

  ب/

  التباين

  )٨٥٤(  ٣٨ ٩٩٠  ٣٩ ٨٤٤  النووية القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم -١البرنامج الرئيسي 
  )٦٦٠(  ٣٩ ٨٢٠  ٤٠ ٤٨٠  التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية -٢البرنامج الرئيسي 
  )٩٢٣(  ٣٤ ٦٩٠  ٣٥ ٦١٣  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي 
  )٣ ٢٦٠(  ١٣٨ ٧٠١  ١٤١ ٩٦١  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي 

  )١ ١٥٥(  ٧٧ ٨٩٣  ٧٩ ٠٤٨  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥الرئيسي البرنامج 
  )٥٥٩(  ٢٤ ٩٧٥  ٢٥ ٥٣٤  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦البرنامج الرئيسي 

  )٧ ٤١١(  ٣٥٥ ٠٦٩  ٣٦٢ ٤٨٠  مجموع برامج الوكالة
     -    ٢ ٧٨٣  ٢ ٧٨٣  األعمال المنفَّذة لجهات أخرى القابلة لالسترداد

       

  )٧ ٤١١(  ٣٥٧ ٨٥٢  ٣٦٥ ٢٦٣  إجمالي الجزء التشغيلي من صندوق الميزانية العادية
  

بتمبر  GC(61)/RES/4أ/ قرار المؤتمر العام  ادر في أيلول/س رف  ٢٠١٧الص عر الص اس س لية على أس  ١دوالر مقابل  ١الميزانية األص
  يورو.

  يورو مقابل دوالر واحد ٠٫٨٤٧متوسط سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وهو ب/ الميزانية األصلية معاد تقييمها على أساس 

مح بالمقارنة بالميزانية، -٣٩المالحظة  اس يس ب: التوفيق بين المبالغ الفعلية على أس
  وبيان التدفقات النقدية

، يجب، حيثما الماليةعرض معلومات الميزانية في البيانات المعنون  ٢٤بمقتضى المعيار المحاسبي إيبساس  
ال يكون إعداد البيانات المالية والميزانية على أساس يتيح المقارنة، توفيق المبالغ الفعلية المعروضة على أساس 
يتيح مقارنتها بالميزانية مع صافي التدفقات النقدية الناتج عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية، مع بيان 

ختالف األساس والتوقيت والكيانات على نحو منفصل. ويمكن أن تكون هناك أيضاً فوارٌق أي فوارق ناشئة عن ا
  ناشئة عن اختالف األشكال ومخططات التصنيف المستخدمة لعرض البيانات المالية والميزانية.

لمقارنة ويرد فيما يلي التوفيق بين المبالغ الفعلية المحسوبة على أساس يتيح المقارنة، الواردة في "بيان ا 
كانون  ٣١بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية"، والمبالغ الفعلية الواردة في "بيان التدفق النقدي" للفترة المنتهية في 

  :٢٠١٨األول/ديسمبر 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)    
  التمويلية  االستثمارية   التشغيلية     
الفائض الصافي الفعلي حسب بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية  

  والمبالغ الفعلية أ/
 ٣ ٦٢٤    -       -     

     -       -    )٤١ ٢٢٤(  الفرق الناشئ عن اختالف األساس المحاسبي
  ١٢  )٤٤ ٩٦١(  ٥٤ ٦٣٢   الفرق الناشئ عن اختالف طريقة العرض

     -  )٧٨ ١٢٦(  ٣١ ٧١٢   الفرق الناشئ عن اختالف الكيانات
  ١٢  )١٢٣ ٠٨٧(  ٤٨ ٧٤٤   المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية

أ) وصافي التدفقات النقدية. ويقارن -بعرض توفيق بين المبالغ الفعلية (المبالغ الفعلية/بيان اإلنفاق الخامس ٢٤ أ/ يقضي المعيار المحاسبي إيبساس
أ) وصافي التدفقات النقدية (البيان الرابع). وإذا ما اتُّبع ما -التوفيق الوارد في هذه المالحظة التباين بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس

حرفيَّا، فإنَّ إيرادات الوكالة (وهي جزء كبير من التدفقات النقدية) ستظهر وكأنَّها توفِّق بين الفروق. ومن  ٢٤به المعيار المحاسبي إيبساس  يقضي
هذا المعيار  شأن ذلك أن يخلَّ بالوضوح وبقدرة من يطلعون على البيانات المالية على التوصل إلى استنتاجات من العرض بهذه الطريقة. وما يقتضيه

المالية. ونعتقد من الناحية المنطقية هو بيان االختالفات بين األساس المحاسبي المستخدم في إعداد الميزانية واألساس المحاسبي المتَّبع في البيانات 
ل عرضاً مقبوالً.   أنَّ التوفيق المقدَّم يشّكِ
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الناتجة من إعداد الميزانية على أساس  تسلِّط الضوء على الفوارق اختالف األساسالفوارق الناشئة عن و 
نقدي معدَّل. وللتوفيق بين نتائج الميزانية وبيان التدفقات النقدية، تُدرج العناصر غير النقدية، مثل االلتزامات غير 

رة غير المسدَّ  دة، المصفاة في نهاية السنة والمدفوعات المسدَّدة لقاء التزامات عن أعوام سابقة، واالشتراكات المقرَّ
  ومكاسب/خسائر صرف العمالت األجنبية، باعتبارها اختالفات في األساس.

تحدث عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة المبلغ بشأنها في  اختالف التوقيتالفوارق الناشئة عن و 
البيانات المالية. وألغراض المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، لم تكن هناك أي اختالفات في التوقيت 

  فيما يخصُّ الوكالة.

لتصنيف المستخدمة في هي فوارق في األشكال ومخططات ا اختالف طريقة العرضالفوارق الناشئة عن و 
  بيان التدفق النقدي وبيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.

تمثِّل التدفقات النقدية لمجموعات الصناديق، باستثناء صندوق  اختالف الكياناتالفوارق الناشئة عن و 
مالية النتائج الخاصة بجميع مجموعات الميزانية العادية، الُمبلغ عنها في البيانات المالية. وتشمل البيانات ال

  الصناديق.

  ج: تحليل التباين بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية-٣٩المالحظة 

ماليين يورو، أنفقت الوكالة  ٣٫١٠٨باستثناء األعمال الُمنفَّذة لحساب آخرين القابلة لالسترداد التي تبلغ  
، بما في ذلك ٢٠١٨المبالغ الفعلية) من الميزانية العادية لعام مليون يورو (االلتزامات باإلضافة إلى  ٣٥٦٫١٥٤

مليون يورو من ميزانية معدَّلة بمبلغ  ٣٥١٫٤٤٥الجزء الرأسمالي منها. وبلغت نفقات الميزانية العادية التشغيلية 
يورو  مليون ٣٫٦٢٤، وبحيث تبقى رصيد حر قدره ٪٩٩مليون يورو، بما يمثِّل معدَّل تنفيذ بنسبة  ٣٥٥٫٠٦٩

ل إلى عام    ، وهو السنة الثانية من فترة السنتين لتلبية االحتياجات البرنامجية الموافق عليها.٢٠١٩سيرحَّ

مليون يورو (االلتزامات  ٤٫٧٠٩، أُنفق مبلغ ٢٠١٨وفي إطار الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية لعام  
مليون يورو، بما يمثِّل معدَّل تنفيذ  ٨٫٠٥٩ميزانية والبالغ باإلضافة إلى المبالغ الفعلية) من المبلغ المرصود في ال

ل إلى المشاريع ذاتها الموافق عليها.  ٣٬٣٥٠، وبحيث تبقَّى رصيد حر قدره ٪٥٨٫٤٣بنسبة  مليون يورو ليُرحَّ
  وسوف يتواصل استخدام األرصدة الحرة على النحو التالي:

 العناصر اإلضافية لتجديد مختبرات التطبيقات  -وية مليون يورو لتجديد مختبرات التطبيقات النو ٠٫٦١٠
  ).٢) (البرنامج الرئيسي ReNuALالنووية (+

 ٣(البرنامج الرئيسي  -مليون يورو للخدمات التقنية في مجال األمان اإلشعاعي  ٠٫١٧٧(  

 البرنامج  -مليون يورو لصياغة وتنفيذ نهج ضمانات محطة تصنيع وقود موكس في اليابان  ١٫٠٠٨)
  )٤الرئيسي 

 ٥مليون يورو للبنية األساسية والمرافق المشتركة في زايبرسدورف (البرنامج الرئيسي  ٠٫٥٦٧(  

 مليون يورو لالستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات وفي أمن المعلومات (البرنامج  ٠٫٩٨٨
  )٥الرئيسي 
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  د: صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية-٣٩المالحظة 

   ً من الالئحة المالية،  ٦-٤للقاعدة  صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية هو صندوق احتياطي أُنشئ وفقا
التي تتيح إبقاء ("ترحيل") األموال لما بعد انتهاء فترة السنتين. ويرتبط المدير العام بنفقات من الصندوق لتنفيذ 

  لالئحة المالية والقواعد المالية. خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية، مع االمتثال

وخطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية هي خطة طويلة األجل تبيِّن مشاريع الوكالة الرأسمالية الرئيسية.  
ر التخطيط الطويل األجل، وتسمح بتراكم األموال واالحتفاظ بها لما بعد نهاية فترة سنتي  والصندوق هو آلية تيّسِ

وفيرها عند االحتياج إليها. وعالوة على ذلك، يساعد الصندوق على ضمان تخطيط االعتمادات الميزانية من أجل ت
  وإدارتها بأسلوب يزيد من استقرار المبالغ المطلوبة كل سنة ومن إمكانية التنبؤ بها.

ويستعرض مجلس المحافظين الصندوق سنوياً في إطار العملية المقررة العتماد البرنامج والميزانية من  
أجل تحديد أمور من بينها مدى كفاية رصيد الصندوق ومستوى االعتمادات الالزمة للجزء الرأسمالي من الميزانية 
العادية، بعد دراسة عوامل مثل المساهمات الواردة أو المتعهَّد بها الخارجة عن الميزانية لتمويل بنود خطة 

ديالت التي يلزم إدخالها على الخطة المذكورة نتيجة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية، ومعدل التنفيذ، والتع
  للتغيرات في الظروف أو األولويات.

ل الصندوق من مصادر متعددة على النحو المبيَّن أصالً   ، بما في ذلك اعتمادات GC(53)/5في الوثيقة  ويُموَّ
دية السنوية، وأي مصدر آخر قد الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، وأي وفورات من اعتمادات الميزانية العا

  يحدده المجلس.

ويعرض الجدول التالي الحالة المالية لصندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية في نهاية السنة المالية  
٢٠١٨. 
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  مقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية أ/

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)
      الموارد: 

  ٢٣ ٠٧٩  ب/ ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١الرصيد االفتتاحي في 
  ٨ ٠٥٩  ج/ ٢٠١٨الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية لسنة  
  ١ ٤٣٨  د/التحويالت إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية  

    ٣٢ ٥٧٦  مجموع الموارد
   اإلنفاق:

  ٦ ٣٢٠  أجل التنمية وحماية البيئةالتقنيات النووية من  -٢البرنامج الرئيسي 
  ١٠٢  األمان واألمن النوويان -٣البرنامج الرئيسي  
  ١ ٧٤٢  التحقق النووي -٤البرنامج الرئيسي  

  ٣ ٢٢٩  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥البرنامج الرئيسي 
  ١١ ٣٩٤  ٢٠١٨اإلنفاق اإلجمالي خالل عام  

  
    ٢١ ١٨٢  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١الموارد المتاحة في 

   ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١تخصيص الموارد المتاحة في 

  ٦ ٩٢٠  موارد مخصصة للبرامج الرئيسية
  ١٤ ٢٦٢ موارد غير مخصصة 

  األساس النقدي المعدَّل.أ/ أساس المحاسبة مختلف عن أساس الميزانية. وقد أُعدت هذه المالحظة باالستناد إلى 
  ٢٠١٨بتاريخ آب/أغسطس  GC(62)/5ب/:البيانات المالية للوكالة، الوثيقة 

  .٢٠١٧الصادر في أيلول/سبتمبر  GC(61)/RES/4ج/: قرار المؤتمر العام 
  )٥-(المرفق ألف ٢٠١٧د/: الفائض النقدي النهائي من اعتمادات عام 

  : األطراف ذات الصلة٤٠المالحظة 

  موظفي اإلدارةكبار 

اب المدير العام الستة، نظراً لتمتُّعهم بصالحية تخطيط أنشطة   كبار موظفي اإلدارة هم المدير العام ونوَّ
  الوكالة (أو أجزاء كبيرة منها) وتوجيهها والتحكم فيها.

مل، ويشمل مجموع األجور المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة ما يلي: الرواتب الصافية، وتسوية مقر الع 
واالستحقاقات من قبيل العالوات والمنح واإلعانات، والمساهمات في المعاش التقاعدي للموظفين واشتراكات 

ن أجور كبار موظفي اإلدارة بدالت للسكن وبدالت للتمثيل.   التأمين الصحي. وتتضمَّ
 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

   
عدد 
  األفراد

التعويض وتسوية 
  االستحقاقات  مقر العمل

مخططات 
المعاش التقاعدي 
  والتأمين الصحي

مجموع 
  األجور

سلف مستحقة 
السداد مقابل 
  االستحقاقات

قروض 
مستحقة 

  السداد
١٧  ١ ٨٩٧  ٣٠٠  ٣٩٥  ١ ٢٠٣  *٨  ٢٠١٨   

١٧  ١ ٨٤٦  ٣١٠  ٣٢١  ١ ٢١٥  ٧  ٢٠١٧  -  

أكثر  ٢٠١٨، انتهت خدمة موظف واحد من كبار موظفي اإلدارة واستُعيض عنه بآخر. ولم يكن هناك في أي وقت خالل عام ٢٠١٨* في أيار/مايو 
  من كبار موظفي اإلدارة. ٧من 
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ف الوكالة خالل السنة أيّاً من أفراد األسر القريبين لكبار موظفي اإلدارة.    ولم توّظِ

ت بمقتضى النظام اإلداري للموظفين والئحة الموظفين. والسلف هي السلف المدفوعة مقابل استحقاقا 
  والسلف المدفوعة مقابل االستحقاقات متاحة على نطاق واسع لجميع موظفي الوكالة.

  : اإلفصاح عن الصكوك المالية٤١المالحظة 

لخصوم تُقيَّد جميع األصول والخصوم المالية بتكلفتها المستهلكة. ونظراً للطابع القصير األجل لألصول وا 
تفاصيل جميع  ٦-المالية للوكالة فإن قيمتها الدفترية تمثل تقديراً معقوالً لقيمتها العادلة. ويوفر المرفق ألف

  االستثمارات التي تشمل الحسابات تحت الطلب والودائع ألجل وأذون الخزانة وغيرها من السندات المخصومة.

ضها للمخاطر االئتمانية ومخاط  ر السيولة ومخاطر صرف العمالت ومخاطر أسعار وأنشطة الوكالة تعّرِ
ض المرتبطة  لة عن إدارة الوكالة لكّلٍ من هذه المخاطر ولحاالت التعرُّ الفائدة. وترد في األقسام التالية معلومات مفصَّ

ف بها. ومن منظور شامل، تُدار استثمارات الوكالة على نحو يعطي األولوية للحفاظ على رأس المال باعتباره الهد
الرئيسي، مع كفالة قدر واٍف من السيولة للوفاء بمتطلبات التشغيل النقدية، ويلي ذلك الحصول على عائد بمعدَّل 
تنافسي على الحافظة المالية للوكالة في حدود هذين القيدين. ويجري التشديد على المحافظة على رأس المال وتوفير 

ً السيولة بصورة أكبر من معدَّل العائدات. وحاليَّ    ، ال يمكن أن يمتد أيُّ استثمار ألكثر من سنة واحدة.ا

  إدارة المخاطر االئتمانية

تشير عبارة المخاطر االئتمانية إلى خطر تخلُّف طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على نحو يؤدي  
األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية إلى تكبُّد الوكالة خسارة مالية. وتعادل القيمة الدفترية لألصول المالية الحدَّ 

  في تاريخ الرصيد.

وتعتمد الوكالة، من أجل إدارة المخاطر االئتمانية المرتبطة بحافظتها المالية، سياسةً استثماريةً تقصر  
االستثمارات على أنواع معيَّنة من الصكوك المالية، مع وضع حدود قصوى لالستثمارات لدى أّيِ جهة واحدة من 

، نفَّذت الوكالة تعليمات ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١صدار، تبعاً للجودة االئتمانية لهذه الجهة. واعتباراً من جهات اإل
ض للمخاطر االئتمانية فيما  مالية جديدة بشأن إدارة الخزانة. ووفقاً للتعليمات المالية الجديدة، يجري حساب التعرُّ

، لم ٢٠١٧واالستثمارات كنسبة من مجموع الحيازات المالية. وقبل عام يتعلق باألموال النقدية والمكافئات النقدية 
ض إال فيما يخصُّ المكافئات النقدية واالستثمارات.  يكن يُنظر في التعرُّ
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الجودة االئتمانية للوكالة فيما يتعلق  
  بالمكافئات النقدية واالستثمارات

  واالستثماراتالقيمة الدفترية والنسبة المئوية للمكافئات النقدية 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

  أ/فئة الجودة االئتمانية 
٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  

  النسبة المئوية  القيمة الدفترية  النسبة المئوية  القيمة الدفترية 
        

AAA  ٣٢٫٥٠  ٢٢٧ ٩٩٢  ٪٢٦٫٢٤  ١٨٩ ٣٨٢٪  
+AA    -  -  

AA    -  -  
-AA  ٢٫٨٠  ١٩ ٤١٤  ٪٨٫٦٣  ٦٢ ٢٦٤٪  

+A  ٨٫٥٠  ٦٠ ٠٥١  ٪١٦٫٩١  ١٢٢ ٠١٩٪  
A  ١٤٫٨٠  ١٠٣ ٩٩٨  ٪٢٢٫٧٥  ١٦٤ ٢٣٤٪  
A-  ٩٫٨٠  ٦٨ ٥٢٨  ٪٠٫٨٣  ٥ ٩٧٤٪  

BBB+  ٣١٫٤  ٢٢٠ ٨٣٥  ٪٢٤٫٣٩  ١٧٦ ٠٣٩٪  
  ٪٠٫٢  ١ ٥٦٢  ٪٠٫٢٥  ١ ٨٣٦  غير مصنَّفة

 
 

    

  ٪١٠٠  ٧٠٢ ٣٨٠  ٪١٠٠ ٧٤٨ ٧٢١ب/  المجموع 

يخضع  أ/ يعبَّر عن الجودة االئتمانية بالتصنيف الطويل األجل لخطر عدم السداد من جانب جهة اإلصدار، باستثناء مصرف التسويات الدولية. ولم
نتيجة للوضع  AAAمصرف التسويات الدولية للتصنيف بواسطة إحدى وكاالت التصنيف االئتماني؛ بيد أن تداول ديونه يجري عند مستويات 

  الخاص الذي تتمتع به هذه المؤسسة، التي هي مصرف المصارف المركزية في أنحاء العالم كافة.
 

مة باليورو ونسبة  ٪٦٨٬٢كانت نسبة  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١ب/ في  مة بالدوالر األمريكي ونسبة  ٪٣١٬٦من الرصيد مقوَّ  ٪٠٫٢مقوَّ
  ).٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١على التوالي في  ٪٠٬٦ و ٪٣٦٫١و ٪٦٣٫٣بعمالت أخرى (مقابل 

ض لدى المصارف التجارية في مجال المكافِئات النقدية  ٧٠ووضعت الوكالة سقفاً قدره   في المائة للتعرُّ
ض لدى المصارف التجارية، مع مراعاة أنَّ الحد األدنى  واالستثمارات، وكذلك حدوداً قصوى قُطرية للتعرُّ

، كان ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١. وفي هذا الصدد، وحتى AA-للتصنيف القُطري هو الدرجة المسموح به 
ض الوكالة اإلجمالي لدى المصارف التجارية بنسبة   ٧٠، وهو ما يتجاوز قليالً الحد األقصى البالغ ٪٧٣٬٨تعرُّ

ض ألسعار الفائدة السلبية. وكان  في المائة من أجل غرض رئيسي هو الحفاظ على رأس المال، مما يقلل من التعرُّ
ض لدى المصارف التجارية في أّيِ بلد واحد بنسبة  . ويرد في المالحظة AA، وذلك في بلد تصنيفه ٪١٨أعلى تعرُّ

مزيد من التفاصيل بشأن المخاطر االئتمانية المرتبطة بإدارة الحسابات المستحقة التحصيل. ويعرض الجدول  ٧
من مجموع الحيازات المالية  ٪١٠ض لدى أّيِ جهة إصدار واحدة والتي تزيد على التالي تفاصيل مبالغ التعرُّ 

  مليون يورو): ٧٢١٫٧(

  القيمة الدفترية  الصناعة   جهة اإلصدار 
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)         

   ٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  
  النسبة المئوية  القيمة الدفترية النسبة المئوية  القيمة الدفترية   

UniCredit Bank Austria    ٣١٫٤  ٢٢٠ ٨٣٥    ٪٢٤٫٤  ١٧٦ ٠٣٩  مصرف تجاري٪  

مؤسسة مالية    مصرف التسويات الدولية
  (مصارف مركزية)

٢٣٫١  ١٦١ ٩٦٠  ٪٢٣٫١   ١٦٦ ٤٤٠٪  
  ٪٥٤٫٥  ٣٨٢ ٧٩٥  ٪٤٧٫٥  ٣٤٢ ٤٧٩  المجموع   
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  إدارة المخاطر المرتبطة بالعمالت

ضها لتقلبات أسعار   مة بعمالت أجنبية، ولذلك يجب عليها أن تضطلع بإدارة تعرُّ تُجري الوكالة معامالت مقوَّ
الصرف. واالستراتيجية العامة التي تتبعها الوكالة في إدارة مخاطر أسعار الصرف هي أن تكفل تلقِّي اإليرادات 

لها في السوق إلى تلك العمالت. واآلليتان الرئيسيتان في هذا بالعمالت ذاتها التي ستتم بها النفقات المتوقعة أو تحوي
ً بالحيازات النقدية  الصدد هما نظام تقدير االشتراكات بالعملتين لصندوق الميزانية العادية، واالحتفاظ عموما

  للصناديق األخرى بالعملة المتوقَّعة للمدفوعات.

مة بالعمالت  األجنبية للتحويل بأسعار صرف متباينة إلى تدفقات  وتخضع تدفقات اإليرادات الداخلة المقوَّ
مة بالعمالت األجنبية والتي تجري في تاريخ الحق. ولذا فإن مكاسب وخسائر  اإلنفاق الخارجة ذات الصلة المقوَّ
صرف العمالت األجنبية المرتبطة بالحيازات النقدية بالعمالت األجنبية خالل الفترة الفاصلة بين هذه التدفقات 

  اخلة والخارجة ال تمثِّل خطراً اقتصاديّاً حقيقيّاً على الوكالة، بفضل استراتيجية إدارة العمالت المبينة أعاله.الد

مة بالعمالت األجنبية معبَّراً عنها   وترد فيما يلي القيم الدفترية ألصول الوكالة المالية والتزاماتها المالية المقوَّ
مة بعمالت أجنبية صعبة االستخدام باليورو في نهاية الفترة. وبعض األصو ال ‘) عمالت غير سائلة(’ل المالية مقوَّ

  يمكن تحويلها بسهولة إلى اليورو.

مة بها   مجموع األموال النقدية والودائع وغيرها من االستثمارات بحسب العمالت المقوَّ

   (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

مة باليوروهات      مقوَّ
مة  بالدوالرات مقوَّ

  األمريكية
مة بعمالت  مقوَّ

  غير سائلة
مة بعمالت  مقوَّ

  أخرى
  المجموع

      

  ٧٢١ ٧٤٨  ٢٨  ١ ٦٤٦  ٢٢٧ ٨٨٦  ٤٩٢ ١٨٨  ٢٠١٨-١٢-٣١حتى 
  ٧٠٢ ٣٧٩  ١١٧  ٣ ٩٣٤  ٢٥٣ ٥٦٦  ٤٤٤ ٧٦٢  ٢٠١٧-١٢-٣١في 

) في مجموع األموال النقدية والمكافئات النقدية ٪٢٫٨مليون يورو ( ١٩٫٤وترجع الزيادة البالغة  
أساساً  ٢٠١٧كانون الثاني/ديسمبر  ٣١مقارنة بالرصيد في  ٢٠١٨كانون الثاني/ديسمبر  ٣١واالستثمارات في 

وكذلك إلى إعادة تقدير الحيازات بالدوالر  ٢٠١٨إلى صافي فائض المساهمات الخارجة عن الميزانية في عام 
  األمريكي.

  مخاطر السيولةإدارة 

يُقصد بمخاطر السيولة إلى احتمالية مواجهة كيان ما صعوبةً في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالخصوم  
  المالية.

وتُدار مخاطر السيولة عموماً لكّلِ صندوق على حدة. وفيما يخصُّ جميع الصناديق باستثناء الميزانية العادية،  
ا ال يمكن عموماً االرتباط بالتزامات إ ال بعد أن تصبح األموال متاحة، ومن ثمَّ تكون مخاطر السيولة ضئيلة. أمَّ

فيما يخص الميزانية العادية، فإنَّ إطار اإلذن باإلنفاق، القائم على أساس االعتمادات، يكفل أال تتعدَّى النفقات تدفُّقات 
لية لتوفير السيولة إذا طرأت أي مسائل اإليرادات في أي عام معيَّن، في حين يُستخدم صندوق رأس المال العامل كآ

تتعلق بتوقيت التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات النقدية الداخلة (وهو ما يتعلق أساساً باالشتراكات المقررة للدول 
ت األعضاء). ويوفِّر صندوق رأس المال العامل سيولة احتياطية لميزانية الوكالة العادية لقرابة أسبوعين من التدفُّقا
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، استُخدمت جميع األموال ٢٠١٨. وحتى نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٨النقدية. واستُْخِدَمت هذه السيولة في عام 
من الالئحة المالية،  ٠٤-٧المتوفرة في صندوق الميزانية العادية بالكامل. ونتيجة لذلك، وكما هو متوقع في القاعدة 

لتمويل عمليات ميزانية الوكالة العادية في نهاية  مليون يورو من صندوق رأس المال العامل ٣٫٠استخدم 
. وتم استالم االشتراكات المقررة المستحقة من عدد من الدول األعضاء في بداية تشرين ٢٠١٨أيلول/سبتمبر 
. ونتيجة لذلك، تم تجديد موارد صندوق رأس المال العامل بالكامل في أوائل تشرين ٢٠١٨األول/أكتوبر 
  .٢٠١٨األول/أكتوبر 

  تحليل آجال استحقاق الخصوم المالية واألصول المالية للوكالة

كانون  ٣١من إجمالي األصول المالية في  ٪٤١٫٩كانت نسبة الخصوم المالية للوكالة في حدود  
؛ وتُعزى هذه الزيادة في المقام األول ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٪٤١٫٧، مقابل ٢٠١٨األول/ديسمبر 

في الخصوم المترتِّبة على المزايا المستحقة للموظفين. وتتَّسم معظم الخصوم المالية بطابع طويل إلى زيادة كبيرة 
، بلغت االلتزامات المالية القصيرة األجل للوكالة (المستحقة في ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١األجل. وفي 

كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٪٤٫٦من األصول المالية القصيرة األجل للوكالة (مقابل  ٪٤٫٥شهراً)  ١٢غضون 
٢٠١٧ ( .  

ح للفترة المتبقية من آجال استحقاق حيازات٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وفي    ، كان المتوسط المرجَّ
يوماً على  ٨١يوماً و ٤٨الوكالة من األموال النقدية والمكافئات النقدية واالستثمارات باليورو والدوالر األمريكي 

  ).٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١يوماً على التوالي في  ٥٩يوماً و ٣٥التوالي (مقابل 

  إدارة مخاطر أسعار الفائدة

تنافسية معدَّلة لمراعاة المخاطر للعائدات على حافظتها تسعى الوكالة إلى الحصول على معدَّالت سوقية  
االستثمارية؛ بيد أنَّ التركيز، كما ورد أعاله، ينصبُّ على المحافظة على رأس المال والسيولة أكثر مما ينصبُّ 

رها مستثمراً على معدَّل العائد. وفضالً عن ذلك فإنَّ العائدات التي تجنيها الوكالة على الحافظة االستثمارية باعتبا
  آلجال قصيرة وبدخل ثابت، تتوقف على المستوى العام ألسعار الفائدة القصيرة األجل باليورو وبالدوالر األمريكي.

ويعتمد أفق االستثمار على الطلبات المتوقعة على السيولة، فضالً عن أحوال السوق، ويقتصر على األصول  
متوسط العائد الذي حصلت  ٢٠١٨و أقل. وفي هذا اإلطار، بلغ في عام المالية التي يبلغ أجل استحقاقها سنة واحدة أ

)، ٢٠١٧في السنة في عام  ٪٠٬٠٢في السنة على أموالها النقدية واستثماراتها باليورو (مقابل  ٪٠٬١١عليه الوكالة 
). ٢٠١٧ام في السنة خالل ع ٪٠٬٩٩في السنة على أموالها النقدية واستثماراتها بالدوالر األمريكي ( ٪١٬٨٩و

ضة لتقلبات أسعار الفائدة على األصول المالية  والوكالة (مثلها مثل أي مستثمر آلجال قصيرة وبدخل ثابت) معرَّ
ذات أسعار الفائدة العائمة، وعندما يحلُّ أجل استحقاق األصول المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة وتحتاج إلى إعادة 

  استثمار.

  : االرتباطات٤٢المالحظة 

تشمل االرتباطات طلبات الشراء وعقود الخدمات التي لم تُنفَّذ حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وفي  
 ١٠٢٫١٧٤ماليين يورو (كانت  ١٠٦٫٦٢٣، كانت لدى الوكالة ارتباطات بمبلغ ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١

  االرتباطات بحسب مصدر التمويل: . وترد أدناه تفاصيل هذه٢٠١٧كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون يورو في 
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  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 
  ٢٠١٧-١٢-٣١   ٢٠١٨-١٢-٣١   مجموعة الصناديق

  ٢٥ ٤٤١  ٢١ ٠٧٨  صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل
  ٧ ٢٤٧  ٥ ٧٧٩  صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية 
  ٣٢ ٥١٣  ٢٣ ٣٢٨  صندوق التعاون التقني 
  ٦ ٢٢٨  ٣ ٨٥٢  صندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية 
  ٣٠ ٢٩٩  ٢٩ ٢٢٢  صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية 
  ٤٣٧  ٢٣ ٣٢٥  مصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء * 
  ٩  ٣٨  الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة 
  ١٠٢ ١٧٤  ١٠٦ ٦٢٢  مجموع االرتباطات 

لشراء اليورانيوم الضعيف اإلثراء. وبما أنه  ٢٠١٨* تشمل االرتباطات المتصلة بمصرف اليورانيوم الضعيف اإلثراء توقيع عقد في آب/أغسطس  
  ، يتم تضمين المبلغ اإلجمالي للعقد في االرتباطات المبينة أعاله.٢٠١٨لم يحدث تسليم لليورانيوم الضعيف اإلثراء خالل عام 

  لرأسماليةاالرتباطات ا

  من أصل المبالغ الواردة أعاله، كانت االرتباطات الرأسمالية كالتالي: 

   
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  
  ١٢ ١٤٦   ١٠ ١١٩  المعدات العلمية والتقنية

  ٥٦   ١٤ ٦٤٤  عقود التشييد 
  ٣ ٥٩٨   ٢٠١٨  معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
  ١ ٤٨٥   ٥٥٢  البرامجيات 
  ١٩٤   ٤٣  معدات األمان واألمن 
  ٧   ٥٢  األثاث والتجهيزات الثابتة 
  ١٦٦   ٢١  المركبات 
  ١٧ ٦٥٢   ٢٧ ٤٤٩  مجموع االرتباطات الرأسمالية 

  ارتباطات اإليجار التشغيلي

  يعرض الجدول التالي تفاصيل عقود اإليجار التشغيلي التي أبرمتها الوكالة: 

   
  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات) 

٢٠١٧-١٢-٣١  ٢٠١٨-١٢-٣١  
  ٣ ٣٠٤  ٢ ٩٩٧   عقود اإليجار التشغيلي لمرافق المكاتب 

  ٢ ٢٧٣  ١ ٧٨٥   عقود إيجار أخرى  
  ٥ ٥٧٧  ٤ ٧٨٢   مجموع ارتباطات اإليجار التشغيلي  
  

   
  ارتباطات اإليجار التشغيلي بحسب المدة

  ١ ٥١٩  ١ ١٠٣   أقل من سنة واحدة  
  ٢ ٦٧٥  ٢ ٢٣٢   سنة إلى خمس سنوات  
  ١ ٣٨٣  ١ ٤٤٧   على مدى خمس سنوات  
  ٥ ٥٧٧  ٤ ٧٨٢   مجموع ارتباطات اإليجار التشغيلي     
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وتتعلق ارتباطات اإليجار التشغيلي لمرافق المكاتب بمكاتب الوكالة، وفي المقام األول المكاتب الواقعة في  
عن عام  ٢٠١٨نيويورك وتورونتو وجنيف وطوكيو. ويرجع انخفاض قيمة ارتباطات اإليجار المستقبلية في عام 

  كيو) قد شارفت مدَّتها على االنقضاء.(األرجنتين وكندا وطو إيجار المكاتبأساساً إلى أنَّ عقود  ٢٠١٧

ا بند "عقود إيجار أخرى" فيمثِّل باألساس استئجار المعدات المكتبية، مثل الناسخات ومعدات تجليد الكتب   أمَّ
ً إلى أنَّ عقود استئجار معدات نظم تجليد الكتب . والطباعة ويرجع االنخفاض في قيمة هذه االرتباطات أساسا

  دَّتها على االنقضاء.والطباعة قد شارفت م

  : الخصوم االحتمالية واألصول االحتمالية٤٣المالحظة 

  الخصوم االحتمالية

ضد الوكالة لدى المحكمة اإلدارية  قضايا طعن مرفوعة، كانت هناك ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في  
ر فيها  أنَّه من المحتمل، وإنما من غير لمنظمة العمل الدولية تتعلق بادعاءات موظفين حاليين أو سابقين وتقرَّ

ح، أن يُبتَّ في هذه القضايا لصالح الموظفين الحاليين أو السابقين وإذا رجحت الكفة في نهاية المطاف . المرجَّ
  مليون يورو. ٠٫٣٧٥للمدعين في هذه القضايا غير المسواة، فمن المقدَّر أن تكون التكلفة على الوكالة زهاء 

مليون يورو وتتعلق بما يخصُّ الموظفين في المتجر  ٩٫٤٢٤ة خصوم احتمالية تبلغ وتقع على عاتق الوكال  
التعاوني من استحقاقات لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل، ولدى جميع هؤالء 

ستحقاقات عند حلول الموظفين عقود عمل من الوكالة؛ ومع ذلك فالمتجر التعاوني هو المسؤول عن دفع هذه اال
ً عامالً حائزاً لما يكفي من األموال وقادراً على دفع استحقاقات  أجلها. وبما أنَّ المتجر التعاوني ال يزال كيانا

الموظفين لفترة ما بعد الخدمة وغيرها من المزايا الطويلة األجل المستحقة للموظفين، فلم تنشأ أي مستحقات مترتبة 
  .٣٧االحتمالية. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع الى المالحظة على هذه الخصوم 

وتقع على عاتق الوكالة مسؤولية احتمالية متعلقة بإخراج مرافق مختبر المواد النووية في زايبرسدورف  
ث المرتبط بذلك. وفي حين تواصل الوكالة اعتقادها بأّن لديها التزاماً ضمنياً فيم ا يخص من الخدمة وإزالة التلوُّ

عمليات إخراج من الخدمة وإزالة تلوث مثل هذه، فإنه من غير الممكن في الوقت الراهن قياس أو تقويم تقدير 
  النفقات التي من شأن الوكالة تكبدها في نهاية المطاف للوفاء بهذه االلتزامات.

  األصول االحتمالية

ي تتألَّف أساساً من تعهُّدات تستند قيمتها مليون يورو، وه ٢٥٫٢٤١يبلغ مجموع األصول االحتمالية للوكالة  
مليون يورو)، وتعهُّدات تلقت الوكالة مبالغها ولكن لم تقبلها  ٨٫٤٨١إلى تقديرات ولكن لم تتلَق الوكالة مبالغها بعدُ (

الة مليون يورو)، والحاالت التي يوجد فيها اتفاق مساهمة موقَّع ولكن ال تكون الوك ٤٫١٠٥الوكالة رسميّاً بعد (
نها من إصدار فاتورة للجهة المانحة أو ال يكون فيها تلقي المساهمات في حكم المؤكَّد (  ١٢٫٦٥٥بعدُ في وضع يمّكِ

 ).خضع لصدور المزيد من الموافقات البرلمانية من الجهات المانحةيمليون يورو  ١٫٢٨٢، منها مبلغ مليون يورو
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  : األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ٤٤المالحظة 

. وقد أجاز المدير العام إصدار البيانات ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١تاريخ اإلبالغ لدى الوكالة هو يوم  
  .٢٠١٩آذار/مارس  ٩المالية في 

ً أو إيجاباً، بين تاريخ اإلبالغ وتاريخ إصدار   ولم تطرأ أي أحداث هامة تؤثّر على البيانات المالية، سلبا
جدر اإلشارة إلى أنه تم استالم دفعة من الدفعات المقررة في الميزانية العادية في كانون البيانات المالية. ومع ذلك، ت

، مما أثر على تقدير مخصَّص الديون المشكوك في تحصيلها. ونتيجة لذلك، تم تعديل حساب ٢٠١٩الثاني/يناير 
  المخصَّص اعتباراً من تاريخ التقرير.

  : الهبات٤٥المالحظة 

  الل الفترة المشمولة بالتقرير.لم تُدفع أي هبات خ 
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  الجزء الرابع
 

  المرفقات بالبيانات المالية
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١٢١الصفحة   

    ١-المرفق ألف
  قائمة المختصرات

AIPS  (نظام إيبس) نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة  
ASHI  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  
BMS  خدمات إدارة المباني  

CDMS  نظام إدارة بيانات االحتواء  
CIP  قيد التشييد  

CIRS  نظام تقارير التفتيش المحوسب  
CTBTO  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اللجنة التحضيرية لمنظمة  

DASSTA  خدمات تتبع حالة عينات التحليل المتلف  
EBF صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية  

FAO  (الفاو) منظمة األغذية والزراعة  
FAR  اإلبالغ عن األنشطة الميدانية  

GC  المؤتمر العام  
IAEA  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

IAS  المعيار المحاسبي الدولي  
ICTP  المركز الدولي للفيزياء النظرية  
ICSC  لجنة الخدمة المدنية الدولية  
IFRS  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
ILO  منظمة العمل الدولية  

ILOAT  المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية  
INPRO   االبتكارية (إنبرو)المفاعالت النووية ودورات الوقود  
IPSAS  (معايير إيبساس) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  

IT  تكنولوجيا المعلومات  
LEU  اليورانيوم الضعيف اإلثراء  

MCIF  صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية  
MCIP  خطة االستثمارات الرأسمالية الرئيسية  

MBES  نظام تقييم أرصدة المواد  
MOSAIC  تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات  

MP  البرنامج الرئيسي  
MRRF  صندوق عمليات اإلصالح واإلحالل الرئيسية  

NML  مختبر المواد النووية، زايبرسدورف  
NPCs  تكاليف المشاركة الوطنية  

NSF  صندوق األمن النووي  
PP&E  الممتلكات والمنشآت والمعّدات  

ReNuAL   التطبيقات النوويةتجديد مختبرات  
RBF  صندوق الميزانية العادية  
SAL  مختبر التحليل في زايبرسدورف  

SEEIS  نظام المعلومات الخاص بتقييم فعالية الضمانات  
SGIM  شعبة إدارة المعلومات التابعة إلدارة الضمانات  

SIR  تقرير تنفيذ الضمانات  
SSDH  مناولة البيانات المقدمة من الدول  
TACC لجنة المساعدة والتعاون التقنيين  

TCF صندوق التعاون التقني  
UN األمم المتحدة  
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   (تابع): ١المرفق ألف
  قائمة المختصرات

UNESCO (اليونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  
UNIDO (اليونيدو) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  

UNJSPF للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة الصندوق المشترك  
UNORE سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة  

UNOV  مكتب األمم المتحدة في فيينا  
VBOs المنظمات الكائنة في مركز فيينا الدولي  

VIC مركز فيينا الدولي  
WCF صندوق رأس المال العامل  

   



GC(63)/6 
١٢٣الصفحة   

  ٢-المرفق ألف
  اإليرادات من المساهمات

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 
 (معبَّراً عنه باليورو)

 الميزانية العادية  الجهات المانحة   
صندوق التعاون 

  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

 أ/ المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                    الدول األعضاء-أوالً 
  ١٥ ٥٤٤ ٦٢٤   ٧١٨ ٧٦٤   ١ ٣٤٤ ٩٤٥     -    ٢ ٥٤٥ ١٠٦   ١٠ ٩٣٥ ٨٠٩   االتحاد الروسي   
  ٤٣ ٨٦٦   ٣ ٠٢٥     -      -    ٨ ٥٦٧   ٣٢ ٢٧٥   إثيوبيا   
  ٣٠٠ ١٥٢     -      -    ٥٤ ٨٣٢   ٤٩ ٦٨٦   ١٩٥ ٦٣٤   أذربيجان   
  ٣ ٨٥٦ ٠٤٥     -      -    ٦٤ ٥٠٦   ٧٣٥ ٠٠٦   ٣ ٠٥٦ ٥٣٣   األرجنتين   
  ٤٤٩ ٢٥٤   ٣٢٢ ٥٥٠     -    ٤٦ ٣٤٢   ١٦ ٢٧٦   ٦٤ ٠٨٦   األردن   
  ١٢٩ ٧٥٢     -      -    ١٠٤ ٣٧٤   ٥ ١٤٠   ٢٠ ٢٣٨   أرمينيا   
  ٧ ٧٤٦   ٣ ٦٦٢     -      -    ٨٥٧   ٣ ٢٢٧   إريتريا   
  ٩ ٢٩٤ ٣٩٣   ٢٠٠ ٠٠٠    ٣٤٠ ٧٢٠     -    ١٠٠ ٠٠٠   ٨ ٦٥٣ ٦٧٣   إسبانيا   
  ١٠ ٣٣٥ ٥٧٥     -    ١٣٠ ٧٣٧     -    ١ ٩٢٦ ٦٠٥   ٨ ٢٧٨ ٢٣٣   أستراليا   
  ١٨٥ ٥٨٠     -    ١٠ ٠٠٠   ٢٣ ٣١٤   ٣٠ ٨٣٩   ١٢١ ٤٢٧   استونيـا   
  ١ ٨٥٧ ٩٤٨   ٣٧ ٤٢٩     -    ٣٠ ٦٥٦   ٢٦٥ ٩٨٩   ١ ٥٢٣ ٨٧٤   إسرائيل   
  ٢٤ ٦٦٥     -      -    ١٥ ٧١٠   ١ ٧١٣   ٧ ٢٤٢   إسواتيني   
  ٢٤ ٥٠٥     -      -      -   ٥ ١٤٠   ١٩ ٣٦٥   أفغانستان   
  ٣١٠ ٤٨٨     -      -    ٣٩ ٧٨٩   ٥٤ ٨٢٦   ٢١٥ ٨٧٣   إكــوادور   
  ١٨٩ ٤٧٣   ١٣٠ ٠٠٠     -    ٢٥ ٦٣٦   ٦ ٨٥٣   ٢٦ ٩٨٤   ألبانيا   
  ٢٨ ٨٧٤ ٧٥٨     -    ٩٨٢ ٧٤٥     -   ٥ ٢٦٥ ٨٢٧   ٢٢ ٦٢٦ ١٨٦   ألمانيا   
  ٢ ٧٠٥ ٠٥٦     -    ٤٩ ٩٥٨   ١٨ ٨١٦   ٤٩٧ ٧١٤   ٢ ١٣٨ ٥٦٨   اإلمارات العربية المتحدة   
  ١٤ ٣١٦     -      -    ٧ ٠٧٤   -    ٧ ٢٤٢   أنتيغوا وباربودا   
  ١ ٩٧٩ ١٢٦   ٤٩ ٤٦٧   ٣٤ ٦٣٨   ٤٧ ٢٢٦   ٢١١ ٨٩٢   ١ ٦٣٥ ٩٠٣  إندونيسيا   
  ٤٠ ٨٤٢     -      -      -    ٨ ٥٦٧   ٣٢ ٢٧٥   أنغوال   
  ٣٧٤ ٥٠٨     -      -    ٣٨ ٦٦١   ٦٥ ١٠٥   ٢٧٠ ٧٤٢   أوروغواي   
  ١٩٥ ٥٨٠   ٥ ٠٠٠     -    ٩٧ ٥٢٩   ١٨ ٨٤٦   ٧٤ ٢٠٥   أوزبكستان   
  ٤١ ٧٠٨   ٤ ٩٤٩     -      -    ٧ ٧١٠   ٢٩ ٠٤٩   أوغندا   
  ٤٨٥ ٦٩٦     -      -    ٦٦ ٩٦١   ٨٤ ٨٠٨   ٣٣٣ ٩٢٧   أوكرانيا   

  ٢ ٢٢٧ ٨١١   ١٦ ٨٠٠     -    ١٥ ٨٤٠   ٦٦٧ ٢٠٦   ١ ٥٢٧ ٩٦٥   )اإلسالمية –مهورية إيران (ج  
  ١ ٣٤٥ ٢٣١     -    ٢٠ ٠٠٠     -    ١٤٠ ٠٠٠   ١ ١٨٥ ٢٣١   آيرلندا   
  ٨٠ ٩٧٥     -      -      -      -    ٨٠ ٩٧٥   يسلنـداآ   
  ١٦ ٧٢٨ ٢٢٢     -    ٣٦٦ ٠٠٠     -    ٣ ٠٨٩ ٠٧٩   ١٣ ٢٧٣ ١٤٣   إيطاليا   
  ٥٣ ٥٢٩     -      -    ٣٥ ٦١٨   ٣ ٤٢٧   ١٤ ٤٨٤   بابوا غينيا الجديدة   
  ١٠٢ ٤٧٢     -      -    ٤٧ ٤٨٦   ١١ ١٣٦   ٤٣ ٨٥٠   باراغواي   
  ٥٧٥ ٥٤٩   ٦٠ ٠٠٠   ٦ ٠٠٠    ١٣٣ ١١١   ٧٦ ٢٤٢   ٣٠٠ ١٩٦   باكستان   
  ١٦ ٤٧٦     -      -    ١٢ ٠٥٦   ٨٥٧   ٣ ٥٦٣   باالو   
  ١٧٤ ٧٤٥     -      -    ٢٢ ٦٦٥     -    ١٥٢ ٠٨٠   البحرين   
  ١٣ ٨١٨ ٨٢٩     -    ٤٧ ٨١٤   ٧٣ ٩١٤   ٥٩٤ ٦٢٢   ١٣ ١٠٢ ٤٧٩   البرازيل   
  ٣٥ ٢٠١     -      -    ٩ ٨٥٥     -    ٢٥ ٣٤٦   بربادوس   
  ١ ٧١٣ ٨٤٣     -    ٢٥ ٠٠٠   ٧٩١   ٣٢٢ ٩٥٧   ١ ٣٦٥ ٠٩٥   البرتغال   
  ١١٧ ٩٩٧     -      -    ١٦ ٦١١     -    ١٠١ ٣٨٦   دار السالمبروني    
  ٤ ٥٠٦ ٤١٥     -    ٦٤٥ ٠٠٠     -    ٧٢٩ ٠١٠   ٣ ١٣٢ ٤٠٥  بلجيكا   
  ٢٤٠ ٩٨٥     -   ٢٩ ١٠٠   ٣٠ ٠١٠   ٣٦ ٨٣٦   ١٤٥ ٠٣٩   بلغاريا   
  ٢٥ ٥٨٤     -      -    ٢١ ٣٥٥   ٨٥٧   ٣ ٣٧٢   بليز   
  ٤٠ ٨٤٢     -      -      -    ٨ ٥٦٧   ٣٢ ٢٧٥   بنغالديش   
  ١٦٤ ٢٥٤     -      -    ٢٤ ٦٧٦   ٢٨ ٢٦٩   ١١١ ٣٠٩   بنما   
  ١٢ ٢٥٣     -      -      -    ٢ ٥٧٠   ٩ ٦٨٣   بنن   
  ١٣٤ ٩٧٠   ٤٨ ٠٢٠     -    ٣١ ٩٦٥   ١١ ١٣٦   ٤٣ ٨٤٩   بوتسوانا   
  ١٦ ٣٣٧     -      -      -    ٣ ٤٢٧   ١٢ ٩١٠   بوركينا فاسو   
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  ١٢٤الصفحة 

  (تابع) ٢-المرفق ألف
  اإليرادات من المساهمات

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 
 (معبَّراً عنه باليورو)

  الميزانية العادية  الجهات المانحة
صندوق التعاون 

  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  أ/ المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات الخارجة   المجموع
–عن الميزانية 

  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                
  ٣ ٢٢٧     -      -      -      -    ٣ ٢٢٧   بوروندي  
  ٨٢ ٩١٢     -      -    ٣٢ ١٥٦   ١٠ ٢٨٠   ٤٠ ٤٧٦   البوسنة والهرسك  
  ٣ ٤٤٩ ٥٧٢     -    ١٠ ٠٠٠   ١٧ ٧٩١   ٦٩٣ ٠٣٠   ٢ ٧٢٨ ٧٥١  بولندا  
  ٥٣٩ ٨٦٧     -      -    ٤٢ ٥٢٤   ٥٥ ٤٨٠   ٤٤١ ٨٦٣   بيرو  
  ٣٠٢ ٧٢٨     -      -    ٧٤ ٣٢٨   ٤٦ ٢٥٩   ١٨٢ ١٤١   بيالروس  
  ١ ٢٢٢ ٣٥٣     -      -    ٣٨ ٠٥٣   ٢٣٩ ٨٦٢   ٩٤٤ ٤٣٨   تايلند   
  ٩٠ ٥٢٤     -      -      -      -    ٩٠ ٥٢٤   تركمانستان   
  ٤ ٠٦٢ ١٥٩     -      -      -    ٧٦٠ ٠٠٠   ٣ ٣٠٢ ١٥٩  تركيا   
  ١٢٤ ٠٨١     -      -    ٤ ٥٩١     -    ١١٩ ٤٩٠   ترينيداد وتوباغو   
  ١٧ ١٣٧     -      -      -    ١ ٠٠٠   ١٦ ١٣٧   تشاد   
  ٣ ٢٢٧     -      -      -      -    ٣ ٢٢٧   توغو   
  ١٥٧ ١٣٠   ٥ ٣٢٤     -    ٣٧ ٦٠٤   ٢٣ ١٣٠   ٩١ ٠٧٢   تونس   
  ١٠١ ٠٨٤     -      -    ٦٣ ٠١٦   ٧ ٧١٠   ٣٠ ٣٥٨   جامايكا   
  ٢٥٣ ٤٠٧   ٢٠٦ ٠٠٠     -    ٣٠ ٤٨٨   ٣ ٤٢٧   ١٣ ٤٩٢   الجبل األسود   
  ٧٦٢ ٦١٩   ٥٧ ٢٠٢     -    ٤٩ ٨٢٢   ١٣٢ ٧٨١   ٥٢٢ ٨١٤   الجزائر   
  ٥٤ ٤٣٣     -      -    ٧ ٣٦٠     -    ٤٧ ٠٧٣   جزر البهاما   
  ٢٨ ٦٧٦     -      -    ٢٥ ٣٠٣     -    ٣ ٣٧٣   جزر مارشال   
  ٨ ٣٨٥   ٤ ٣٠١     -      -    ٨٥٧   ٣ ٢٢٧   جمهورية أفريقيا الوسطى   
  ١ ٤٦٩ ٨٦٩     -      -    ٧ ١٦٦   ٢٨٣ ٥٥١   ١ ١٧٩ ١٥٢   الجمهورية التشيكية   
  ٢٤٥ ٢٧٧     -      -    ٢٢ ٨٥٧   ٧٤ ٠٠٩   ١٤٨ ٤١١   الجمهورية الدومينيكية   

  ١٥٥ ٠٠٢     -      -    ٣٨ ١٩١   ٣٩ ٢٣٣   ٧٧ ٥٧٨   الجمهورية العربية السورية  
  ٣٥ ٨١٢   ٣ ١٣٩     -      -    ٦ ٨٥٣   ٢٥ ٨٢٠   جمهورية الكونغو الديمقراطية   
  ٤٢ ٣٤٢     -      -      -    ١٠ ٠٦٧   ٣٢ ٢٧٥   جمهورية تنزانيا المتحدة   
  ١ ٨٩٠ ٦٠٦     -      -    ٣٨ ٨٣٤     -    ١ ٨٥١ ٧٧٢   البوليفارية) –فنزويال (جمهورية    
  ١٢ ٧٧١ ١٧٦   ٤٨٩ ٨٣٣   ٣ ٤٩٦ ٣١٢     -    ١ ٦٨٠ ٧٤٦   ٧ ١٠٤ ٢٨٥   جمهورية كوريا   
  ٩ ٦٨٣     -      -      -      -    ٩ ٦٨٣   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية   
  ٥٠ ٩٠١     -      -    ٣٣ ٩٨٢   ٣ ٤٢٧   ١٣ ٤٩٢   جمهورية مولدوفا   
  ١ ٩٤٠ ٥٢٠   ٤٠٨ ١٤٤    ١٨ ٠٠٠   ٣٤ ٠٠١   ٢٩٩ ٨٢٨   ١ ١٨٠ ٥٤٧   جنوب أفريقيا   
  ١١٧ ٨٤٥     -      -    ٨٤ ٠٠٨   ٦ ٨٥٣   ٢٦ ٩٨٤   جورجيا   
  ٤ ٠٨٤     -      -      -    ٨٥٧   ٣ ٢٢٧   جيبوتي   
  ٢ ٦٨٤ ٤٨١     -    ١٣٤ ٤٠٩     -    ٤٨١ ٤٣٧   ٢ ٠٦٨ ٦٣٥   الدانمرك   
  ٧٤ ١١٢     -      -    ٢٧ ٥٨٦   ٩ ٤٢٣   ٣٧ ١٠٣   المتعددة القوميات -بوليفيا، دولة    
  ١٠ ٢٤٥     -      -    ٦ ٦٢٤     -    ٣ ٦٢١   دومينيكا   
  ١٦ ٠٥٨   ٤ ٥٠٣     -      -    ٥ ١٠٠   ٦ ٤٥٥   رواندا   
  ٨١٣ ٧٢٨     -    ٢٠ ٠٠٠   ٤٥ ٠٨١   ١٥١ ٦٢٧   ٥٩٧ ٠٢٠   رومانيا   
  ٢٨ ٥٩٠     -      -      -    ٥ ٩٩٧   ٢٢ ٥٩٣   زامبيا   
  ٩١ ٤٦٤   ١٥ ٠٧٣     -    ٥٩ ٤٧٢   ٣ ٤٢٧   ١٣ ٤٩٢   زمبابوي   
  ١٠ ٨٦٣     -      -      -      -   ١٠ ٨٦٣   سان مارينو   
  ١٦٣ ٧٢٤     -      -    ٣٦ ٨٣٥   ٢٥ ٧٠٠   ١٠١ ١٨٩   سري النكا   
  ٩١ ٤١٨     -      -    ٣٦ ٤٣٢   ١١ ١٣٦   ٤٣ ٨٥٠   السلفادور   
  ٦٩٦ ٣٢١     -    ٣٠ ٠٠٠   ١٤ ٩٥٧   ١٣١ ٩٢٤   ٥١٩ ٤٤٠   سلوفاكيا   
  ٣٩٣ ٧٨٣     -    ١٠ ٠٠٠   ١٦ ٢٤٩   ٦٩ ٣٨٩   ٢٩٨ ١٤٥   سلوفينيا   
  ١ ٩٦٠ ٧٦٥     -      -    ٩ ٦٣٩   ٣٦٨ ٣٦٠   ١ ٥٨٢ ٧٦٦   سنغافورة   
  ١٩ ١٣٧     -      -      -    ٣ ٠٠٠   ١٦ ١٣٧   السنغال   
  ١٤٧ ٠٤٧   ٢٥ ٢٠٥   ٨١ ٠٠٠     -    ٨ ٥٦٧   ٣٢ ٢٧٥   السودان   

  



GC(63)/6 
١٢٥الصفحة   

  (تابع) ٢-المرفق ألف
  اإليرادات من المساهمات

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 
 (معبَّراً عنه باليورو)

  الميزانية العادية  الجهات المانحة
صندوق التعاون 

  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  أ/ المساهمات الخارجة عن الميزانية

 المساهمات الخارجة  المجموع
–عن الميزانية 

  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                
  ٤ ٤٨٤ ٩٣٨     -    ٣١٠ ٤٣٩     -    ٧٨٨ ١١٨   ٣ ٣٨٦ ٣٨١   السويد   
  ٥ ٢٣٤ ١١٢   ١٠٠ ٠٠٠   ١٥٦ ٢١٨     -    ٩٤٠ ٠٠٠   ٤ ٠٣٧ ٨٩٤   سويسرا   
  ٣ ٢٢٧     -      -      -      -    ٣ ٢٢٧   سيراليون   
  ٣٠ ٨١٨   ٢ ٠٩٣     -    ٢٤ ٢٦٢   ٩٠٠   ٣ ٥٦٣   سيشيل   
  ١ ٧٨١ ٠٥٣   ٨ ٦٤٠   ١٤ ٥١٨    ٦٠ ٩٨١   ٣٢٨ ٩٥٤   ١ ٣٦٧ ٩٦٠   شيلي   
  ٣٣٣ ٨٣٦   ١٥٠ ٠٠٠     -    ٥٢ ٧١٧   ٢٦ ٥٥٦   ١٠٤ ٥٦٣   صربيا   
  ٣٣ ٢٧٢ ٢١٠   ١٥ ٨٦٥   ٩٤٠ ٤٩٥   ٨١ ٧٤٥   ٦ ٥٢٨ ٥٢٩   ٢٥ ٧٠٥ ٥٧٦   الصين   
  ١٢٧ ٩٢٢     -      -    ١١٤ ٤٣٠     -    ١٣ ٤٩٢   طاجيكستان   
  ٥٥٧ ٢٧٨     -      -    ٣٢ ٨٠١   ١٠٦ ٢٢٥   ٤١٨ ٢٥٢   العراق   
  ٥٣٥ ٩٦٠     -      -    ٤٧ ٩٠٢   ٩٣ ٣٧٥   ٣٩٤ ٦٨٣   ُعمان   
  ٨١ ٨٥٣     -      -    ٢٤ ٨٥٦     -    ٥٦ ٩٩٧   غابون   
  ١٢٨ ٤٤٤   ٤ ١٩٥     -    ٦٠ ٨٠٤   ١٢ ٨٥٠   ٥٠ ٥٩٥   غانا   
  ١٨٥ ٢٦٣     -      -    ٥٢ ٠٨٦   ٤٢ ١٠٥   ٩١ ٠٧٢   غواتيماال   
  ١٢ ٦١٤     -      -    ٥ ٣٧٢     -    ٧ ٢٤٢   غيانا   
  ٣ ٢٢٧     -      -      -      -    ٣ ٢٢٧   فانواتو   
  ٢٣ ٥٣٨ ٨١٧     -    ٢ ٣٢٦ ٠٠٠     -    ٤ ٠٠٤ ٨٣٨   ١٧ ٢٠٧ ٩٧٩   فرنسا   
  ١ ٠٣١ ٢١٨   ٣٢٣ ٥٠٤     -    ٣٥ ٢٠٠   ١٣٦ ٢٠٧   ٥٣٦ ٣٠٧   الفلبين   
  ٢ ٢٨١ ٠٢٠     -    ٢٨٩ ٠٦٠     -    ٣٧٦ ٠٦٩   ١ ٦١٥ ٨٩١   فنلندا   
  ٢٨ ٢٦٠     -      -    ١٤ ٨٢٧   ٢ ٥٧٠   ١٠ ٨٦٣   فيجي   
  ٢٧٥ ٢٤٠     -      -    ٤٦ ٥٢٦   ٤٧ ٩٧٢   ١٨٠ ٧٤٢   فييت نام   
  ١٨٦ ٠٤١     -      -     -    ٣٥ ١٢٣   ١٥٠ ٩١٨   قبرص   
  ١ ١٨٣ ٤٦٢     -      -    ١٦ ٦١٣   ٢١٣ ٥١١   ٩٥٣ ٣٣٨   قطر   
  ٣٧ ٨٦٠     -      -    ٢٩ ٤٠١   ١ ٧١٣   ٦ ٧٤٦   قيرغيزستان   
  ٨٦٣ ٣٥٥     -   ٤٢ ٤٠٠   ٤٤ ٠٨١   ١٥٦ ٢٤٤   ٦٢٠ ٦٣٠   كازاخستان   
  ٦٤ ٠٧٤     -      -    ٣٠ ٣٤٤     -    ٣٣ ٧٣٠   الكاميرون   
  ٥ ٥١٨     -      -      -    ١ ٨٣٧   ٣ ٦٨١   الكرسي الرسولي   
  ٤٣٦ ٦١٤     -      -    ٣٤ ٧٩٧   ٨١ ٣٨٢   ٣٢٠ ٤٣٥   كرواتيا   
  ١٦ ٣٣٧     -      -      -    ٣ ٤٢٧   ١٢ ٩١٠   كمبوديا   
  ١٤ ٦٢٢ ٢٠٨     -    ١ ٨٧١ ٨٣٥     -    ٢ ٤٠٧ ١٨٦   ١٠ ٣٤٣ ١٨٨   كندا   
  ٣٣٨ ٧٤٨     -      -    ٧١ ٠٣٢   ٥٨ ٥٩٠   ٢٠٩ ١٢٦   كوبا   
  ٥٩ ٤٩٣     -      -    ٢١ ٥٦٥   ٧ ٥٧٠   ٣٠ ٣٥٨   كوت ديفوار   
  ٢٤٠ ٥٦٧   ٤٤ ٧٧١     -    ٤٤ ٠١١     -    ١٥١ ٧٨٥   كوستاريكا     
  ١ ١٠٠ ٧٨٤     -      -    ٣٥ ١٩٧   ١٩ ٩٦٠   ١ ٠٤٥ ٦٢٧   كولومبيا   
  ٤٢ ٤٩١     -      -    ٢٠ ٧٦٥     -    ٢١ ٧٢٦   الكونغو   
  ١ ٢٧٠ ٠٩٣    -      -    ٢٦ ٨٢٣   ٢٣٤ ٧٢٢   ١ ٠٠٨ ٥٤٨   الكويت   
  ١٠٥ ٥٩٩     -      -    ٣٣ ٦٩٥   ١٤ ٥٦٣   ٥٧ ٣٤١   كينيا   
  ٢٤٥ ٩٤٢   ١٠ ٥٠٠     -    ٣٢ ٤٢٠   ٤١ ١١٩   ١٦١ ٩٠٣   التفيا   
  ٢٣٦ ٧٢١     -      -    ٥٠ ٦١٧   ٣٧ ٦٩٣   ١٤٨ ٤١١   لبنان   
  ٣١ ٧٦٢     -      -      -    ٥ ٩٩٧   ٢٥ ٧٦٥   لختنشتاين   
  ٢٨١ ٣٢٥     -      -      -    ٥٣ ١١٢   ٢٢٨ ٢١٣   لكسمبرغ   
  ٤٤٨ ٣٣٨     -      -    ٢٠ ٨٥٠     -    ٤٢٧ ٤٨٨   ليبيا   
  ٣ ٢٢٧     -      -      -      -    ٣ ٢٢٧   ليبيريا   
  ٣٢٢ ٦٣٥   ١٠ ٠٠٠     -    ٢٠ ٧٨٩   ٥٩ ١٠٩   ٢٣٢ ٧٣٧   ليتوانيا   
  ١١٧ ٣٦٩   ١١٣ ٢٨٥     -      -    ٨٥٧   ٣ ٢٢٧   ليسوتو   
  ٢٣٣ ٢٧٥   ١٥٤ ٥٠٠     -    ١٢ ٤٨٩   ١٢ ٨٥٠   ٥٣ ٤٣٦   مالطة   

  



GC(63)/6 
  ١٢٦الصفحة 

  (تابع) ٢-المرفق ألف
  اإليرادات من المساهمات

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١للفترة المنتهية في 
 (معبَّراً عنه باليورو)

  الميزانية العادية  الجهات المانحة
صندوق التعاون 

  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  أ/ المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات الخارجة   المجموع
–عن الميزانية 

  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                
  ١٣ ٥٢٠   ١ ٢٦٧     -      -    ٢ ٥٧٠    ٩ ٦٨٣   مالي   
  ١ ٤٢٨ ٦٤٠   ١٠ ٠٠٠     -    ٤٨ ٧٣٦    ٢٦٥ ٥٦٢    ١ ١٠٤ ٣٤٢   ماليزيا   
  ١٥ ٢٢٦   ٢ ٩٧٣     -      -    ٢ ٥٧٠    ٩ ٦٨٣   مدغشقر   
  ٧٦٠ ٧٤٠   ٨٨ ٩٤١     -    ٥٤ ٢٧١    ١٢٥ ٠٧١    ٤٩٢ ٤٥٧   مصر   
  ٣٢٦ ١٢٣   ٤٧ ١١٦   ١٠ ٠٠٠    ٤٩ ٠٦٥    ٤٤ ٥٤٦    ١٧٥ ٣٩٦   المغرب   
  ٩٣ ١٨٧     -      -    ٦٣ ٥٧٩    ٥ ٩٩٧    ٢٣ ٦١١   ب/مقدونيا الشمالية    
  ٦ ١٦٤ ٠٩٥     -      -    ٦١ ٣٩٧    ١ ١٨٣ ٠٣٤    ٤ ٩١٩ ٦٦٤   المكسيك   
  ٦ ٣٤٩ ٣١٢   ٦ ٣٤١ ١٤٤     -      -    ١ ٧١٣    ٦ ٤٥٥   مالوي   
  ١٣ ٣١٩ ٦٤٧   ٤٥ ٠٠٠   ٨ ٣٧٠ ٠٠٠   ٣٠ ٤٤٣    ٩٤٤ ٨٨٥    ٣ ٩٢٩ ٣١٩   المملكة العربية السعودية   

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   
  ٢٥ ٤٨٣ ٩٧٨     -    ٥ ٩٩٩ ٩٥٨     -   ٣ ٦٧٨ ٤٥٤    ١٥ ٨٠٥ ٥٦٧   وآيرلندا الشمالية   

  ٨٤ ٩٠٣     -      -    ٦٣ ٧٥٦    ٤ ٢٨٣    ١٦ ٨٦٤   منغوليا   
  ٦ ٤٥٦     -      -      -      -     ٦ ٤٥٦   موريتانيا   
  ٩٤ ٩٧٦   ١١ ٥١٠     -    ٣٦ ٩٤٠    ٩ ٤٢٣    ٣٧ ١٠٣   موريشيوس   

  ٢٠ ٨٥٤   ٤ ٥١٧     -      -    ٣ ٤٢٧    ١٢ ٩١٠   موزامبيق  
  ٣٥٥ ١٢٢   ٤٠ ٠٠٠   ٢٦٩ ٧٤٨     -    ٨ ٥٦٧    ٣٦ ٨٠٧   موناكو   
  ٤٠ ٨٤٢     -      -      -    ٨ ٥٦٧    ٣٢ ٢٧٥   ميانمار   
  ١٠٧ ٥٥٤   ٣٠ ٠٠٠     -    ٣٥ ٢٥٧    ٨ ٥٦٧    ٣٣ ٧٣٠   ناميبيا   
  ٣ ٩٣٩ ١٩٥     -    ٢٣٢ ٠٦٢     -    ٦٩٩ ٨٨٣    ٣ ٠٠٧ ٢٥٠  النرويج   
  ٣ ١٤٤ ٤٨٣     -      -      -    ٥٩٣ ٦٥٨    ٢ ٥٥٠ ٨٢٥   النمسا   
  ١٩ ٣٦٥     -      -      -      -    ١٩ ٣٦٥   نيبال   
  ٨ ١٦٨     -      -      -    ١ ٧١٣    ٦ ٤٥٥   النيجر   
  ٩٧١ ٢٠٠   ٧٨ ٧٨٤     -    ٤٢ ٢٥٨    ١٧٢ ١٨٧    ٦٧٧ ٩٧١   نيجيريا   
  ٥٩ ٤٥٤     -      -    ٤٣ ١١٧    ٣ ٤٢٧    ١٢ ٩١٠   نيكاراغوا   
  ١ ٢٢٢ ٦٣٠     -    ٢٧٢ ٩٧٤     -      -    ٩٤٩ ٦٥٦   نيوزيلندا   
  ١٢ ٢٥٣     -      -      -    ٢ ٥٧٠    ٩ ٦٨٣   هايتي   
  ٣ ٠٣٤ ١١٦     -    ٣٥ ٣٠٠     -    ٦٠٧ ٣٦٥    ٢ ٣٩١ ٤٥١   الهند   
  ٦٥ ٢٤٥     -      -    ٣١ ٥٨٥    ٦ ٦٧٦    ٢٦ ٩٨٤   هندوراس   
  ٧٥٥ ٩٥٢     -    ٧١ ٠٠٠     -    ١٣٢ ٧٨١    ٥٥٢ ١٧١   هنغاريا   
  ٧ ٠١١ ٥٠٢     -    ٥٤١ ٠٣٠     -    ١ ٢٢١ ٥٨٣    ٥ ٢٤٨ ٨٨٩   هولندا   
  ١٧٥ ٢٦٨ ٤٩٨   ٤ ٧١١ ٧٢٢   ٥٧ ٢٩١ ٩٠٠     -    ٢١ ٢٤٣ ٦٣٥    ٩٢ ٠٢١ ٢٤٢   الواليات المتحدة األمريكية   
  ٥١ ٧٧٠ ٨٣١   ١ ٥٨٧ ٢٢٥   ٧ ٩٢١ ٣٣٠     -    ٧ ٩٧٨ ٨٣٧    ٣٤ ٢٨٣ ٤٣٩   اليابان   
  ٣٢ ٢٧٥     -      -      -      -    ٣٢ ٢٧٥   اليمن   
  ١ ٨٣٤ ٣١٧     -      -      -    ١٩٤ ٠٣١    ١ ٦٤٠ ٢٨٦   اليونان   
                        
  ٥٥٦ ٨٣٢ ٣٥٢   ١٦ ٧٥٥ ٩٤٢   ٩٤ ٧٩٨ ٦٤٤   ٣ ٨٥٢ ٧٣١   ٧٩ ٣٣١ ٠١٢    ٣٦٢ ٠٩٤ ٠٢٤   المجموع الفرعي   
                        

                    عضاء جديدةأدول  -ثانيا 
  ٣ ٦٠٨     -      -      -      -    ٣ ٦٠٨   غرينادا   
  ٣ ٦٢٢     -      -      -      -    ٣ ٦٢٢   سانت فنسنت وجزر غرينادين   
                        
  ٧ ٢٣٠     -      -      -      -    ٧ ٢٣٠   المجموع الفرعي   
                        

                    جهات مانحة أخرى -ثالثا 
  ٥ ٤٦١ ٣٣٦   ٧٠٣ ٤٣٠   ٤ ٧٥٧ ٩٠٦     -    -      -    المفوضية األوروبية   
  ٣٤٦ ٠٥٥   ١٢٩ ٨٢٥   ٢١٦ ٢٣٠     -    -      -    منظمات دولية   
  ٢٨٠ ٢٥٩   ٢٦ ٣٧٨   ٢٥٣ ٨٨١     -    -      -    مصادر أخرى   
                        

                
  ٦ ٠٨٧ ٦٥٠   ٨٥٩ ٦٣٣   ٥ ٢٢٨ ٠١٧     -      -      -    المجموع الفرعي   
                        
  ٥٦٢ ٩٢٧ ٢٣٢   ١٧ ٦١٥ ٥٧٥   ١٠٠ ٠٢٦ ٦٦٠   ٣ ٨٥٢ ٧٣١   ٧٩ ٣٣١ ٠١٢    ٣٦٢ ١٠١ ٢٥٤   المجموع الكلي   
                        

        أ/ باستثناء المبالغ الُمستََرّدة
    ب/ يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً".
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          ٣-المرفق ألف

  حالة المساهمات المستحقة الدفع
  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتهية في 

  (معبَّراً عنها باليورو)
   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
 البرنامجية
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                                
                      الدول األعضاء  -أوالً 

  ٣ ١٤٧ ٣٨٠   ٢٧٤ ١٠٠   ٢ ٨٧٣ ٢٨٠     -     -     -     -     -   االتحاد الروسي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   إثيوبيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   أذربيجان   
  ٣ ٩٩٤ ٤٧٢     -     -     -   ١ ٨٧١   ٩٢٢ ٣٤٠   ٣ ٠٧٠ ٢٦١     -   األرجنتين   
  ٦٤ ٤١٧     -     -     -     -     -    ٦٤ ٤١٧     -   األردن   
    -     -     -     -     -     -     -     -   أرمينيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   إريتريا   
  ٤٥٢ ٩٢٠   ٢٠٠ ٠٠٠   ٢٥٢ ٩٢٠     -     -     -     -     -   إسبانيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   أستراليا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   استونيـا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   إسرائيل   
  ١٦ ٧٥٦     -     -     -   ٧ ٨٥٥     -    ٨ ٩٠١     -   إسواتيني   
  ٣٨ ٥٥٢     -     -     -     -     -    ٣٨ ٥٥٢     -   أفغانستان   
  ٢٧٢ ٨٣٤     -     -     -   ١ ٠٢٠   ٥٤ ٨٢٦   ٢١٦ ٩٨٨     -   اكوادور   
    -     -     -     -    -     -     -     -   ألبانيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ألمانيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   اإلمارات العربية المتحدة   
  ١٥ ٧٨٢     -     -     -   ١ ٣٠٦     -    ١٤ ٤٧٦     -   أنتيغوا وباربودا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   إندونيسيا   
  ٤١ ٠٠٧     -     -     -     -   ٨ ٥٦٧   ٣٢ ٤٤٠     -   أنغوال   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                                
    -     -     -     -     -     -     -     -   أوروغواي   
  ١١٢ ٢٩٣     -     -     -   ١١٢ ٢٩٣     -     -     -   أوزبكستان   
  ٢٧ ٤١٩     -     -     -     -     -    ٢٧ ٤١٩     -   أوغندا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   أوكرانيا   
  ٢ ٤٧٨ ٧٥٧     -     -     -     -     -   ٢ ٤٧٨ ٧٥٧     -   )إلسالميةا – جمهوريةإيران (   
    -     -     -     -     -     -     -     -   آيرلندا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   أيسلنـدا   
  ٩٠ ٠٠٠     -    ٩٠ ٠٠٠     -     -     -     -     -   إيطاليا   
  ٧٠ ٥٣٥     -     -     -   ١٧ ٨٨٠     -   ٥٢ ٦٥٥     -   بابوا غينيا الجديدة   
  ٢٢٠ ٧٩٦     -     -    ٦٥ ٠٥١   ٢١ ٥٨٧   ١٥ ٥٠٩   ١١٨ ٦٤٩     -   باراغواي   
  ٦ ٥١٠     -    ٦ ٠٠٠     -     -     -   ٥١٠     -   باكستان   
    -     -     -     -     -     -     -     -   باالو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   البحرين   
  ١١ ٨٠٩ ٨٣٣     -     -     -     -     -   ١١ ٨٠٩ ٨٣٣     -   البرازيل   
  ٥٧ ٦٤١     -     -     -   ٤ ٩٢٧     -   ٥٢ ٧١٤     -   بربادوس   
  ٢٥ ٠٠٠     -   ٢٥ ٠٠٠     -     -     -     -     -   البرتغال   
  ٢١ ١١٤     -     -     -     -   ٢١ ١١٤     -     -   بروني دار السالم   
  ٧٥ ٠٠٠     -    ٧٥ ٠٠٠     -     -     -     -     -   بلجيكا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بلغاريا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بليز   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بنغالديش   
  ٢٩٨ ٢٩٩     -     -     -     -     -    ٢٩٨ ٢٩٩     -   بنما   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بنن   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بوتسوانا   
  ١١٧     -     -     -     -     -   ١١٧     -   بوركينا فاسو   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                    
  ٧ ٧٨٤     -     -     -     -     -   ٧ ٧٨٤     -   بوروندي   
  ١٥٣ ٢٢٣     -     -     -     -     -   ١٥٣ ٢٢٣     -   البوسنة والهرسك   
  ١٩ ٠٤٦     -     -     -   ١٩ ٠٤٦     -     -     -   بولندا   
  ٣٦٠ ٠٦٤     -     -    ٢٤٣ ٥٩٦   ١٥ ٩٥٢     -   ١٠٠ ٥١٦     -   المتعددة القوميات -دولة ، بوليفيا   
  ١٨٧ ٥٣٧     -     -     -     -     -   ١٨٧ ٥٣٧     -   بيرو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   بيالروس   
    -     -     -     -     -     -     -     -   تايلند   
  ٩٥ ٠٨٤     -     -     -     -     -   ٩٥ ٠٨٤     -   تركمانستان   
  )٨ ١١٨(     -     -     -   )٨ ١١٨(     -     -     -   تركيا   
  ٢٤٦ ٠٩٧     -     -     -   ٨ ٦٠٦     -   ٢٣٧ ٤٩١     -   ترينيداد وتوباغو   
  ١٥ ٠٣٢     -     -     -     -   ١ ٠٠٠   ١٤ ٠٣٢     -   تشاد   
    -     -     -     -     -     -     -     -   توغو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   تونس   
  ٧ ٤٢٤     -     -     -   ٧ ٤٢٤     -     -     -   جامايكا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   الجبل األسود   
  ٢٥ ٣٧٦     -     -     -   ٢٥ ٣٧٦     -     -     -   الجزائر   
  ١٠١ ١١٧     -     -     -   ٧ ٣٦٠     -   ٩٣ ٧٥٧     -   جزر البهاما   
  ١٢ ٠٣٢     -     -     -   ٥ ٣٨٩   ١٥٠   ٦ ٤٩٣     -   جزر مارشال   
  ٥ ٤٥٥     -     -     -     -     -   ٥ ٤٥٥     -   جمهورية أفريقيا الوسطى   

    -     -     -     -     -     -     -     -   الجمهورية التشيكية  
  ٢ ١٦٥ ١٠٠     -     -    ١٧٩ ٢٤٠     -     -   ١ ٩٨٢ ٦٦٦   ٣ ١٩٤   الجمهورية الدومينيكية   
  ٧٨ ١٥٦     -     -     -     -     -   ٧٨ ١٥٦     -   الجمهورية العربية السورية   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جمهورية الكونغو الديمقراطية   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جمهورية تنزانيا المتحدة   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جمهورية كوريا   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                    
  ٩ ٧٣٣     -     -     -     -     -   ٩ ٧٣٣     -   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جمهورية مولدوفا   
  ٣٤ ٠٠١     -     -     -    ١٩ ١٤٠   ١٤ ٨٦١     -     -   جنوب أفريقيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جورجيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   جيبوتي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   الدانمرك   
  ١٣ ٠٥٤     -     -     -    ١٣ ٠٥٤     -     -     -   دومينيكا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   رواندا   
  ١٦٩ ٤١٩     -     -   ٤٥ ٤٦٤   ٥٨ ٣٢٠     -   ٦٥ ٦٣٥     -   رومانيا   
  ٢٣ ٢٢١     -     -     -     -   ٥ ٩٩٧   ١٧ ٢٢٤     -   زامبيا   
  ٥٤ ٨٠٥     -     -     -   ٣٠ ١٩٣     -   ٢٤ ٦١٢     -   زمبابوي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   سان مارينو   
  ٢٣١ ٩٥٨     -     -   ١٥٤ ٩٦٩   ١٨ ٤٣٢     -   ٥٨ ٥٥٧     -   سري النكا   
  ٩١٧ ٢٢٠     -     -   ١٠ ٩٠٠   ٣٠ ٠٧٢     -   ٨٧٥ ١١٦   ١ ١٣٢   السلفادور   
    -     -     -     -     -     -     -     -   سلوفاكيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   سلوفينيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   سنغافورة   
  ٥٠ ٦١٣     -     -     -     -   ١٢٣   ٥٠ ٤٩٠     -   السنغال   
  ١٧٧ ٦٠٥     -   ٨٧ ٦٠٠     -     -   ٢١ ٩٨٥   ٦٨ ٠٢٠     -   السودان   
    -     -     -     -     -     -     -     -   السويد   
  ٢٥٥ ٠٠٠   ١٠٠ ٠٠٠   ١٥٥ ٠٠٠     -     -     -     -     -   سويسرا   

  ١٢ ٥٦٤     -     -     -     -     -   ١٢ ٥٦٤     -   سيراليون  
    -     -     -     -     -     -     -     -   سيشيل   
  ١ ١٤٦ ٩٣١     -     -     -     -     -   ١ ١٤٦ ٩٣١     -   شيلي   
  ١٣ ٩٦٢     -     -     -    ١٣ ٩٦٢     -     -     -   صربيا   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                                
    -     -     -     -     -     -     -     -   الصين   
  ١٣ ١٠٠     -     -     -   ١٣ ١٠٠     -     -     -   طاجيكستان   
  ٦٧٨ ٠٨٩     -     -     -     -     -    ٦٧٨ ٠٨٩     -   العراق   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ُعمان   
  ٤٣٥ ٦٣١     -     -     -   ٣٢ ٧٨٥     -   ٤٠٢ ٨٤٦     -   غابون   
  ٣٦ ٦٨٥     -     -     -   ٣٦ ٦٨٥     -     -     -   غانا   
  ٦٥٧ ٣٨٣     -     -   ١٢٨ ٣٥٠   ٨ ٧٨٥     -   ٥٢٠ ٢٤٨     -   غواتيماال   
  ٢٧ ١٧٣     -     -     -   ٥ ٣٧٢     -   ٢١ ٤٩٧   ٣٠٤   غيانا   
  ٦ ٩٤٧     -     -     -     -     -   ٦ ٩٤٧     -   فانواتو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   فرنسا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   الفلبين   
  ١٠ ٢٨١ ٥٥٧     -     -     -   ٤٦ ٨٠٢     -   ١٠ ٢٣٤ ٧٥٥     -   )البوليفارية –جمهورية (فنزويال    
    -     -     -     -     -     -     -     -   فنلندا   
  ١٧ ١٥١     -     -     -   ٦ ٢٣١     -   ١٠ ٩٢٠     -   فيجي   
  ١٤ ٢٥٨     -     -     -   ١٤ ٢٥٨     -     -     -   فييت نام   
    -     -     -     -     -     -     -     -   قبرص   
  ٨٤٦ ٣٧١     -     -     -     -     -   ٨٤٦ ٣٧١     -   قطر   
    -     -     -     -     -     -     -     -   قيرغيزستان   
    -     -     -     -     -     -     -     -   كازاخستان   
  ١٥٨ ٩٧٣     -     -     -   ١٥ ٥٧٤     -   ١٤٣ ٣٩٩     -   الكاميرون   
    -     -     -     -     -     -     -     -   الكرسي الرسولي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   كرواتيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   كمبوديا   
  ٩ ١٥٩     -   ٩ ١٥٩     -     -     -     -     -   كندا   
  ٤٦٣ ٦٢٦     -     -     -   ٣٦ ٣٥٤     -   ٤٢٧ ٢٧٢     -   كوبا   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  العاديةالميزانية 

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                                
  ٥٦ ٣٨٢     -     -     -     -     -    ٥٦ ٣٨٢     -   كوت ديفوار   
  ١٤٧ ٣٦٢     -     -     -     -     -    ١٤٧ ٣٦٢     -   كوستاريكا   
  ٢ ٠٨٦ ٠١٢     -   ٨ ١٨٠     -     -     -    ٢ ٠٧٧ ٨٣٢     -   كولومبيا   
  ٥٩ ٨٨٨     -     -     -     -     -    ٥٩ ٧٣٦   ١٥٢   الكونغو   
  ٨٠١     -     -     -   ٥٦   ٧٤٥      -     -   الكويت   
    -     -     -     -     -     -     -     -   كينيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   التفيا   

    -     -     -     -     -     -     -     -   لبنان  
    -     -     -     -     -     -     -     -   لختنشتاين   
    -     -     -     -     -     -     -     -   لكسمبرغ   
  ١ ٧٥٣ ٢٩٦     -     -     -   ٦٥٦     -    ١ ٧٥٢ ٦٤٠     -   ليبيا   
  ١٩٦ ٧٥٤     -     -     -     -     -    ١٩٦ ٧٥٤     -   ليبيريا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ليتوانيا   
  ٤ ١٠٠     -     -     -     -    ٨٥٧    ٣ ٢٤٣     -   ليسوتو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   مالطة   
  ٧ ٢٩٧     -     -     -     -     -    ٧ ٢٩٧     -   مالي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ماليزيا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   مدغشقر   
    -     -     -     -     -     -     -     -   مصر   
    -     -     -     -     -     -     -     -   المغرب   
  ٣١ ٧٨١     -     -     -   ٣١ ٧٨١     -     -     -   أ/مقدونيا الشمالية    
    -     -     -     -     -     -     -     -   المكسيك   
  ٤ ٧٩٣     -     -     -     -   ١ ٧١٣    ٣ ٠٨٠     -   مالوي   
  ٧ ٠٠٨ ٠٠٠     -   ٧ ٠٠٨ ٠٠٠     -     -     -     -     -   المملكة العربية السعودية   

   
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

  وآيرلندا الشمالية   
 -     -     -     -     -     -     -     -    
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          (تابع) ٣-ألفالمرفق 

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  العاديةالميزانية 

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                                
    -     -     -     -     -     -     -     -   منغوليا   
  ١٧ ٨٣٣     -     -     -     -   ٦٣٠   ١٧ ٢٠٣     -   موريتانيا   
  ٧ ٥٢٠     -     -     -   ٧ ٥٢٠     -     -     -   موريشيوس   
    -     -     -     -     -     -     -     -   موزامبيق   
    -     -     -     -     -     -     -     -   موناكو   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ميانمار   
    -     -     -     -     -     -     -     -   ناميبيا   
  ٧٩ ٧١٨     -    ٧٩ ٧١٨     -     -     -     -     -   النرويج   
    -     -     -     -     -     -     -     -   النمسا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   نيبال   
    -     -     -     -     -     -     -     -   النيجر   
  ٢ ٦٦٢ ٦١٥    -     -     -   ٢٥ ٢٤٥   ٣٦٤ ٤٥٠   ٢ ٢٧٢ ٩٢٠    -   نيجيريا   
  ٥ ٢٦٣     -     -     -   ١ ٩٤١   ٣ ٣٢٢     -     -   نيكاراغوا   
    -     -     -     -     -     -     -     -   نيوزيلندا   
  ٥٣٣     -     -     -     -     -   ٥٣٣      -   هايتي   
    -     -     -     -     -     -     -     -   الهند   
    -     -     -     -     -     -     -     -   هندوراس   
  ٣٠ ٠٠٠     -   ٣٠ ٠٠٠     -     -     -     -     -   هنغاريا   
  ٢٥٠ ٠٠٠     -   ٢٥٠ ٠٠٠     -     -     -     -     -   هولندا   
  ١ ٣٩٨ ٥٨٠     -   ٣٩٨ ٥٨٠     -     -     -   ١ ٠٠٠ ٠٠٠    -   الواليات المتحدة األمريكية   
  ٨٧٥ ٠٣٨     -   ٨٧٥ ٠٣٨     -     -     -     -     -   اليابان   
  ١٨٧ ٦٠٢     -     -     -     -    ٢٩ ٦٥٩   ١٥٧ ٩٤٢     -   اليمن   
    -     -     -     -     -     -     -     -   اليونان   
                              

  ٦٠ ٤٣٥ ٢٠١   ٥٧٤ ١٠٠   ١٢ ٢٢٣ ٤٧٥   ٨٢٧ ٥٦٩   ٧١٦ ٠٩٢   ١ ٤٦٧ ٨٤٨   ٤٤ ٦٢١ ٣٣٤   ٤ ٧٨٢   المجموع الفرعي   
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          (تابع) ٣-المرفق ألف

   

  الجهات المانحة   

صندوق 
رأس 
المال 
  العامل

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

التكاليف 
البرنامجية 
المقررة 
  االسترداد

  المساهمات الخارجة عن الميزانية

المساهمات   المجموع
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
 الخارجة عن

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                              
 ً                           دول أعضاء جديدة  -ثانيا

  ٣ ٧٩٢     -     -     -     -     -   ٣ ٦٤٠   ١٥٢   غرينادا   
  ٧ ٣٩١     -     -     -     -     -   ٧ ٢٣٩   ١٥٢   سانت فنسنت وجزر غرينادين   
                              

  ١١ ١٨٣     -     -     -     -     -   ١٠ ٨٧٩   ٣٠٤   الفرعيالمجموع    

                              
 ً ً   -ثالثا                           دول أعضاء سابقا

  ١٨٩ ٣٢٤     -     -   ٣٤ ٧٨٨     -   ٢٥ ٩٦٠   ١٢٨ ٥٧٦     -   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيّة   
                              

  ١٨٩ ٣٢٤     -     -   ٣٤ ٧٨٨     -   ٢٥ ٩٦٠   ١٢٨ ٥٧٦     -   المجموع الفرعي   

                              

 ً                           جهات مانحة أخرى  -رابعا

  ١ ٧٠٠ ٠٠٠     -   ١ ٧٠٠ ٠٠٠     -     -     -     -     -   المفوضية األوروبية   
  ٢٨ ٣٠٧     -   ٢٨ ٣٠٧     -     -     -     -     -   منظمات دولية   
  ١٧ ٥٢٠     -   ١٧ ٥٢٠     -     -     -     -     -   أخرىمصادر    
                              

  ١ ٧٤٥ ٨٢٧     -   ١ ٧٤٥ ٨٢٧     -     -     -     -     -   المجموع الفرعي   

                              

  ٦٢ ٣٨١ ٥٣٥   ٥٧٤ ١٠٠   ١٣ ٩٦٩ ٣٠٢   ٨٦٢ ٣٥٧   ٧١٦ ٠٩٢   ١ ٤٩٣ ٨٠٩   ٤٤ ٧٦٠ ٧٨٩   ٥ ٠٨٦   المجموع الكلي   

          

       أ/ يحل االسم "مقدونيا الشمالية" محل االسم السابق "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً".

    



 

 

G
C

(6
3)

/6
 

ة 
فح

ص
ال

١٣
٥

 

  ٤-المرفق ألف
  حالة اإليرادات المؤجلة

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١عن الفترة المنتهية في 
      (معبَّراً عنها باليورو)

  الجهات المانحة

 ً   المساهمات الواردة مقدَّما
لة  المساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ

  والمرهونة بشروط

  الميزانية العادية
صندوق 
التعاون 
  التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  المساهمات الخارجة عن الميزانية
مجموع 

المساهمات 
المقبوضة 

 ً   مقدَّما

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
 الميزانية
  العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

مجموع 
المساهمات 
الخارجة عن 

الميزانية 
المحولة 
  بشروط

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

                      
                    الدول األعضاء ‘١’
    -    -     -   ٢٦ ٠١٩     -     -     -   ٥ ١٧٠   ٢٠ ٨٤٩   أرمينيا    
    -    -     -   ١ ٦٩٤     -     -     -   ٨٦٢   ٨٣٢   إريتريا    
    -    -     -   ٨ ٧٦٩ ٣٧٧     -     -     -     -   ٨ ٧٦٩ ٣٧٧   إسبانيا    
  ٨٨ ٢٣١  ٥٦ ٢٥٠   ٣١ ٩٨١   ١٠ ٣٣١ ٤٥٩     -     -     -   ١ ٩٣٧ ٨٥٠   ٨ ٣٩٣ ٦٠٩   أستراليا    
    -    -     -   ١٥٦ ١١٨     -     -     -   ٣١ ٠١٩   ١٢٥ ٠٩٩   استونيـا    
    -    -     -   ٣ ٧٨٣     -     -   ٣ ٧٨٣     -     -   إسرائيل    
    -    -     -   ١٣ ١٦٢     -     -     -     -   ١٣ ١٦٢   ألبانيا    
    -    -     -   ٩٨٤     -     -   ٩٨٤     -     -   اإلمارات العربية المتحدة    
    -    -     -   ١١ ٥٦٠     -     -     -     -   ١١ ٥٦٠   أوروغواي    
    -    -     -   ٨٦ ٠٢٢   ٥٠ ٠٠٠     -     -     -   ٣٦ ٠٢٢   وزبكستانأ    
    -    -     -   ٤٣٠ ٣٢١     -     -   ٩٩٦   ٨٥ ٣٠٣   ٣٤٤ ٠٢٢   أوكرانيا    
    -    -     -   ٨٢ ١٠٣     -     -     -     -   ٨٢ ١٠٣   يسلنداآ    
    -    -     -   ٦ ٨٠٧     -     -   ٦ ٨٠٧     -     -   اكستانب    
    -    -     -   ١٦ ٦٠٢     -     -     -     -   ١٦ ٦٠٢   باالو    
    -    -      ٧ ٤٥١     -     -   ٧ ٤٥١     -     -   البحرين    
    -    -     -   ١ ٨٣٢     -     -   ١ ٨٣٢     -     -   لبرازيلا    
    -    -     -   ٧ ٣٤٢     -     -     -     -   ٧ ٣٤٢   البرتغال    
    -    -     -   ١٩٤ ٠٠٧     -     -   ٧ ٥١٣   ٣٧ ٠٥١   ١٤٩ ٤٤٣   لغارياب    
    -    -     -   ٣ ٣٩١     -     -     -     -   ٣ ٣٩١   بليز    
    -    -     -   ٦ ١٧٢     -     -   ٥ ٢٩٥   ٨٧٨     -   بنما   
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    (تابع) ٤-المرفق ألف

  الجهات المانحة

 ً   المساهمات الواردة مقدَّما
لة  المساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ

  والمرهونة بشروط

الميزانية 
  العادية

صندوق 
  التعاون التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  المساهمات الخارجة عن الميزانية
مجموع 

المساهمات 
المقبوضة 

 ً   مقدَّما

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
الميزانية 

  العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

مجموع 
المساهمات 
الخارجة عن 

الميزانية 
المحولة 
  بشروط

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

    -    -     -   ١٤ ٣٩٣     -     -     -   ٥ ٢٤٨   ٩ ١٤٥   بنن    
    -    -     -   ١١ ٩١٢     -     -   ١١ ٩١٢     -     -   بوتسوانا    
    -    -     -   ١٥ ٦٣٨     -     -   ١٥ ٦٣٨     -     -   بيرو    
    -    -     -   ١ ٢١٠ ٨٩٤     -    ٣٦ ٩٤١     -   ٢١٠ ٦٠٢   ٩٦٣ ٣٥١   تايلند    
    -    -     -   ٣ ١٢٤     -     -   ٣ ١٢٤     -     -   تركيا    
    -    -     -   ٥ ٨١٦     -     -     -     -   ٥ ٨١٦   توغو    
    -    -     -   ٢١ ٦٨٦     -     -     -   ٤ ٣٠٩   ١٧ ٣٧٧   الجبل األسود      
    -    -     -   ١٣ ٢٤٥     -     -     -     -   ١٣ ٢٤٥   الجزائر    
    -    -     -   ٧٧ ١٤٩   ٧٧ ١٤٩     -     -     -     -   الجمهورية التشيكية    
    -    -     -   ١٠ ٣٣١     -     -     -   ١٠ ٣٣١     -   لجمهورية الدومينيكيةا    
    -    -     -   ١٤ ٥٤٠   ١٣ ٨٣٩     -     -     -   ٧٠١   جمهورية تنزانيا المتحدة    
    -    -     -   ٤١١ ٢٥٥     -   ٤١١ ٢٥٥     -     -     -   جمهورية كوريا    
    -    -     -   ١ ٦٢٩     -     -     -     -   ١ ٦٢٩   جمهورية مولدوفا    
    -    -     -   ٤ ١٨٦     -     -     -   ٨٦٢   ٣ ٣٢٤   جيبوتي    
    -    -     -   ٩٧٦     -     -     -   ٨٥٤   ١٢٢   دومينيكا    
    -    -     -   ٦ ٤٥٤     -     -     -     -   ٦ ٤٥٤   رواندا    
    -    -     -   ٢٩٠ ٠٠٠     -     -     -     -   ٢٩٠ ٠٠٠   سلوفاكيا    
    -    -     -   ٣٣٨ ٥٣٨     -     -   ٢ ٢٥٠   ٦٩ ٧٩٤   ٢٦٦ ٤٩٤   لوفينياس    
    -    -     -   ١ ٩٧٦ ٨٦٨     -     -   ٢ ٣٩٢   ٣٧٠ ٥١٠   ١ ٦٠٣ ٩٦٦   سنغافورة    
  ٥٥٢ ٩٠٨  ١٩٢ ١٢٣   ٣٦٠ ٧٨٥   ١٩٢ ٨٦٤     -   ١٩٢ ٨٦٤     -     -     -   لسويدا    
    -    -     -   ٢١ ٥١٠     -     -   ٢١ ٥١٠     -     -   شيلي    
    -    -     -   ١٥٠ ٧٣٣   ٥٤ ٠٤١     -   ٤٢ ١٦٦   ٥٤ ٥٢٦     -   الصين    
    -    -     -   ٢٠ ٥١٣     -     -     -   ٢٠ ٥١٣     -   العراق    
    -    -     -   ٤٩٦ ٠٤٩     -     -   ٣٢٨   ٩٣ ٩٢٠   ٤٠١ ٨٠١   ُعمان    
    -    -     -   ٤٠٦ ٥٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٣٨٦ ٥٠٠     -     -     -   فرنسا    
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    (تابع) ٤-المرفق ألف

  الجهات المانحة

 ً   المساهمات الواردة مقدَّما
لة  المساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ

  والمرهونة بشروط

الميزانية 
  العادية

صندوق 
  التعاون التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  المساهمات الخارجة عن الميزانية
مجموع 

المساهمات 
المقبوضة 

 ً   مقدَّما

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
الميزانية 

  العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

مجموع 
المساهمات 
الخارجة عن 

الميزانية 
المحولة 
  بشروط

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

    -    -     -   ٤ ٤٠٠   ٤ ٤٠٠     -     -     -     -   الفلبين    
    -    -     -   ٩٢٥     -     -   ٩٢٥     -     -   قيرغيزستان    
    -    -     -   ٨٠٣ ٧٤٨     -     -   ٥ ٨١٠   ١٥٨ ٥٤٤   ٦٣٩ ٣٩٤   كازاخستان    
    -    -     -   ٣٠٠     -     -   ٣٠٠     -     -   كرواتيا    
    -    -     -   ٣ ٣٩٧     -     -     -     -   ٣ ٣٩٧   كمبوديا    
  ١١ ٥٦٠ ٢٣٤     -   ١١ ٥٦٠ ٢٣٤   ١٢ ٩٠٧ ١٦٨     -     -     -   ٢ ٤٢١ ٢٣٦   ١٠ ٤٨٥ ٩٣٢   كندا    
    -    -     -   ٦ ١٥٦     -     -   ٦ ١٥٦     -     -   كوت ديفوار    
    -    -     -   ١٧ ٠٣١     -     -   ١٧ ٠٣١     -     -   كوستاريكا    
    -    -     -   ١١ ٦٣٨     -     -   ١١ ٦٣٨     -     -   كولومبيا    
    -    -     -   ١ ٣٦٨ ٠٠٠     -   ١ ٣٦٨ ٠٠٠     -     -     -   الكويت    
    -    -     -   ٨٦ ٣٦٦     -     -   ٢ ٦٣٦   ٢٤ ٦٤٨   ٥٩ ٠٨٢   كينيا    
    -    -     -   ٢٣٠ ٠٣٦     -     -   ٢١ ٨٥٦   ٤١ ٣٥٩   ١٦٦ ٨٢١   التفيا    
    -    -     -   ١٤ ٤٠٣     -     -     -     -   ١٤ ٤٠٣   لبنان    
    -    -     -   ٩٤ ٢٤٦     -     -   ٣ ٧٤٥   ٥٩ ٤٥٤   ٣١ ٠٤٧   ليتوانيا    
    -    -     -   ٧٤ ١٤٨     -     -   ٧ ٥٥٥   ١١ ٥٥٦   ٥٥ ٠٣٧   مالطة    
    -    -     -   ٣٧٨     -     -     -   ٦٨   ٣١٠   مدغشقر    
    -    -     -   ٧ ٦٢٠     -     -   ٧ ٦٢٠     -     -   المغرب    
    -    -     -   ٢ ٩٥٦ ٩٦٢     -     -     -     -   ٢ ٩٥٦ ٩٦٢   المكسيك    
    -    -     -   ٤٨٨ ٤٣٩     -     -     -     -   ٤٨٨ ٤٣٩   المملكة العربية السعودية    
  لمملكة المتحدة لبريطانيا ا    

  العظمى وآيرلندا الشمالية   
 ١٩ ٧٢٣ ٦٢٧     -     -     -   ٣ ٦٩٩ ٩٢٤   ١٦ ٠٢٣ ٧٠٣   -     -    -    

    -    -     -   ٦ ٧١٣     -     -     -     -   ٦ ٧١٣   منغوليا    
    -    -     -   ٦٠٨     -     -     -     -   ٦٠٨   وزامبيقم    
    -    -     -   ٩ ٦٦٩   ٩ ٦٦٩     -     -     -     -   اميبيان    
  ٦٣٧ ٢٢٢     -   ٦٣٧ ٢٢٢     -     -     -     -     -     -   النرويج    
    -    -     -   ٥٩٧ ١٢٣     -     -     -   ٥٩٧ ١٢٣     -   لنمساا    
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    (تابع) ٤-المرفق ألف

  الجهات المانحة

 ً   المساهمات الواردة مقدَّما
لة  المساهمات الخارجة عن الميزانية المحوَّ

  والمرهونة بشروط

الميزانية 
  العادية

صندوق 
  التعاون التقني

تكاليف 
المشاركة 
  الوطنية

  المساهمات الخارجة عن الميزانية
مجموع 

المساهمات 
المقبوضة 

 ً   مقدَّما

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
الميزانية 

  العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

مجموع 
المساهمات 
الخارجة عن 

الميزانية 
المحولة 
  بشروط

المساهمات 
الخارجة عن 

–الميزانية 
  الميزانية العادية

المساهمات 
الخارجة عن 

إدارة -الميزانية
  التعاون التقني

    -    -      -    ١ ٧٢٣     -      -    -  ١ ٧٢٣    -   النيجر   
    -    -      -    ٩٦٢ ٨٩٤     -      -    -    -  ٩٦٢ ٨٩٤   وزيلنداني   
    -    -      -    ٣ ٠٧٤ ٦٦٤     -      -    -  ٦١٠ ٩١٠  ٢ ٤٦٣ ٧٥٤   الهند   
    -    -      -    ٤ ٣٥٣     -      -  ٤ ٣٥٣    -    -   هندوراس   
    -    -      -    ١ ١٢٤ ١٨٩     -    ٤١٩ ١٨٨    -  ١٣٣ ٥٥٦  ٥٧١ ٤٤٥   هنغاريا   
    -    -      -    ٦ ٦٧٧ ٠٢٦   ١٢٦ ٢٦٠     -    -  ١ ٢٢٨ ٧١٢  ٥ ٣٢٢ ٠٥٤   هولندا   
    -    -      -    ١٠ ٢٧٤ ٣٤٩     -    ١٠ ٢٧٤ ٣٤٩    -    -    -   الواليات المتحدة األمريكية   
    -    -      -    ٣ ٢٠٣ ٥٩٦   ١٧٤   ٣ ٢٠٣ ٤٢٣    -    -    -   اليابان   
                      
  ١٢ ٨٣٨ ٥٩٥  ٢٤٨ ٣٧٣  ١٢ ٥٩٠ ٢٢٢  ٩٠ ٦٠٨ ٩٠٢  ٣٥٥ ٥٣٢  ١٦ ٢٩٢ ٥٢٠  ٢٢٣ ٦٠٦  ١١ ٩٢٨ ٤١٥ ٦١ ٨٠٨ ٨٣٠   المجموع الفرعي   
                      
                    جهات مانحة أخرى  ‘٢’

  ٣٠ ٢٧٦ ٠٧٩   ٣٥٠ ٩٦٠   ٢٩ ٩٢٥ ١١٩    -      -      -    -    -    -   المفوضية األوروبية   
    -    -      -   ٢٤٣ ٦٤٩     -    ٢٤٣ ٦٤٩    -    -    -   منظمات دولية   
    -    -      -   ٣ ٥٠٠     -    ٣ ٥٠٠    -    -    -   مصادر أخرى   
                      
  ٣٠ ٢٧٦ ٠٧٩  ٣٥٠ ٩٦٠   ٢٩ ٩٢٥ ١١٩  ٢٤٧ ١٤٩     -    ٢٤٧ ١٤٩    -    -    -   المجموع الفرعي   
                        

  ٤٣ ١١٤ ٦٧٤  ٥٩٩ ٣٣٣   ٤٢ ٥١٥ ٣٤١  ٩٠ ٨٥٦ ٠٥١  ٣٥٥ ٥٣٢    ١٦ ٥٣٩ ٦٦٨  ٢٢٣ ٦٠٦  ١١ ٩٢٨ ٤١٥ ٦١ ٨٠٨ ٨٣٠   المجموع الكلي 
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  ٥-المرفق ألف

             
  صندوق الميزانية العادية

  حالة الفائض النقدي

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١في 

  (معبَّراً عنه باليورو)

             
             

     ٢٠١٨حساب الفائض النقدي المؤقت/(العجز) لعام    

    ٣٣١ ٤٨١ ٦٥٦        المقبوضات   

    ٣٢٥ ٤٢٦ ١٥٣        المدفوعات   

    ٦ ٠٥٥ ٥٠٢    الزيادة (النقصان) في المقبوضات على المدفوعات   

    )٢٦ ٠١٩ ٢٤٧(      االلتزامات غير المصفـَّاة   

    )٣ ٦٢٣ ٥٨٥(    ٢٠١٨تحويل أرصدة الميزانية العادية الخالصة من األعباء لعام    

    )٢٣ ٥٨٧ ٣٢٩(      ٢٠١٨العجز النقدي المؤقت لعام    

              

              

  
  ٢٠١٧حساب الفائض النقدي النهائي لعام  

      

    )٢٣ ٠٠٨ ٣٠٩(     العجز النقدي المؤقـَّت عن السنة السابقة     

            المقبوضات من:   

    ٢١ ١٨١ ٤٢٦      مساهمات كل السنوات السابقة   

    ٢ ٣٠٦ ٧٦٩    وفورات ناجمة عن تصفية التزامات سنوات سابقة     

عة        ٩٥٧ ٨٩٥      إيرادات متنّوِ

    -      األرصدة الخالصة من األعباء   

    ١ ٤٣٧ ٧٨٠    ٢٠١٧الفائض النقدي النهائي لعام       

     
لصندوق االستثمارات الرأسمالية تحويل الفائض 

    )١ ٤٣٧ ٧٨٠(    الرئيسية

    -      ٢٠١٧الفائض/ (العجز) النقدي النهائي لعام    

              

    ٦١ ٧٥٤      أ/الفوائض النقدية للسنوات الماضية    

              

    ٦١ ٧٥٤      إجمالي الفائض/ (العجز) النقدي   

           .أ/ مقيَّدة لحين استالم المساهمات 
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       ٦-المرفق ألف
  ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١بيان االستثمارات في 

  (المبالغ معبَّر عنها بآالف اليوروهات)

      

        المكافِئات النقدية واالستثمارات المحسوبة باليورو

القيمة الدفترية    نوع الصك نوع الجهة الُمصدرة
الحصيلة السنوية 

)٪(  
  تاريخ االستحقاق  تاريخ االستثمار األصلي

  ٢٠١٩-٠٤-٠٩  ٢٠١٨-٠٤-٠٩   ٠٠     ٣٠ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
  ٢٠١٩-٠٢-٢٨  ٢٠١٨-٠٥-٣٠   ٠٥     ١٥ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
  ٢٠١٩-٠٤-٢٩  ٢٠١٨-٠٧-٢٧   ٠٠     ٢٠ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
  ٢٠١٩-٠٨-٢٦  ٢٠١٨-٠٨-٢٤   ٠٩     ٣٠ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
  ٢٠١٩-٠٨-٣٠  ٢٠١٨-٠٨-٣١   ٠٠     ٢٠ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
  ٢٠١٩-١٢-٠٢  ٢٠١٨-١١-٣٠   ١٠     ١٥ ٠٠٠   وديعة ألجل  تجاري
      ٣٥     ٦٥ ٠٠٠   حساب تحت الطلب  تجاري
      ٢٩     ٦٥ ٠٠٠   حساب تحت الطلب  تجاري

مجموع المكافِئات النقدية واالستثمارات 
  المقّومة باليورو

 ٢٦٠ ٠٠٠        

            
  النقدية واالستثمارات المقّومة باليورو كنسبة مئوية من المجموعالمكافِئات 

  
٥٤٪  

            
            

    المكافِئات النقدية واالستثمارات المقّومة بالدوالر األمريكي (المكافئ باليورو)

  القيمة الدفترية  نوع الصك نوع الجهة الُمصدرة
الحصيلة السنوية  

)٪(  
  االستحقاقتاريخ   تاريخ االستثمار األصلي

  ٢٠١٩-٠٣-٠٧  ٢٠١٨-٠٥-٠٧  ٢٫٣٠   ٥٢ ٥٦٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠٣-٠٧  ٢٠١٨-٠٥-٠٧  ٢٫٣٠   ٤٥ ٥٥٢   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠١-٢٩  ٢٠١٨-٠٨-٢٩  ٢٫٣٠   ١٣ ١٤٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠١-٠٧  ٢٠١٨-٠٩-٠٥  ٢٫٢٦   ٤ ٣٨٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠٢-١٩  ٢٠١٨-٠٩-١٩  ٢٫٤١   ٨ ٧٦٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠٣-١٩  ٢٠١٨-٠٩-١٩  ٢٫٤٥   ٨ ٧٦٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠٦-٢٧  ٢٠١٨-٠٩-٢٧  ٢٫٥٩   ٦ ١٣٢   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠٧-٣١  ٢٠١٨-١٠-٣١  ٢٫٦٧   ٨ ٧٦٠   ألجلوديعة   فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠١-١٤  ٢٠١٨-١٢-١٣  ٢٫٦٢   ٤ ٣٨٠   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠١-٢٢  ٢٠١٨-١٢-١٩  ٢٫٥٢   ١٠ ٥١٢   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية
  ٢٠١٩-٠١-١٤  ٢٠١٨-١٢-٢١  ٢٫٥٥   ٣ ٥٠٤   وديعة ألجل  فوق الوالية الوطنية

سندات   الوطنيةفوق الوالية 
  الخزينة/المخصومة

 ٢٠١٩-٠٥-١٣  ٢٠١٨-٠٦-١٥  ٢٫٤٤   ١٠ ٤٥٨  

سندات   فوق الوالية الوطنية
  الخزينة/المخصومة

 ٢٠١٩-٠٥-١٥  ٢٠١٨-٠٦-١٥  ٢٫٤٥   ١٢ ٤٨٤  

  ٢٠١٩-٠٤-١١  ٢٠١٨-٠٤-١١  ٢٫٥١   ٨ ٣٢٢   وديعة ألجل  تجارية
  ٢٠١٩-٠٤-٢٩  ٢٠١٨-٠٧-٢٧  ٢٫٧٠   ٨ ٧٦٠   وديعة ألجل  تجارية
  ٢٠١٩-٠٨-٣٠  ٢٠١٨-٠٨-٣١  ٢٫٧١   ٨ ٧٦٠   وديعة ألجل  تجارية
        ٠٫٣   حساب تحت الطلب  تجارية
        ٣ ١٥٤   حساب تحت الطلب  تجارية

مجموع المكافِئات النقدية واالستثمارات 
  المقومة بالدوالر األمريكي

 ٢١٨ ٣٧٨        

  ٪٤٦  كنسبة مئوية من المجموعالمكافِئات النقدية واالستثمارات المقومة بالدوالر األمريكي 

         
مجموع المكافِئات النقدية واالستثمارات 

  المكافئة لقيمة اليورو
 ٤٧٨ ٣٧٨       
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  الجزء الخامس
 

ارجي عن  ات الخ اب تقرير مراجع الحس
ة  دولي ة ال ال ة للوك الي ات الم ان ة البي مراجع

نة المنتهية في  كانون  ٣١للطاقة الذرية للس
  ٢٠١٨األول/ديسمبر 
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  مراجعةعن تقرير 
  للطاقة الذريةالوكالة الدولية حسابات 

  

  
  

  فيما يتعلَّق
  

  بالمسائل المالية المتصلة بنتائج المراجعة المالية
  فيما يتعلق بإدارة مشترياتمراجعة األداء عن و

  الوكالة ومنشوراتها
  

  

  

  

  

٢٠١٨  

 

 

 اتـة الحسابـمجلس مراجع
 التابع لجمهورية إندونيسيا
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  قائمة المحتويات

  الصفحة

  ١٤٧  ........................................................................................................  موجز جامع
  ١٤٨  ...............................................................................................................  مقدمة

  ١٥٠  ...................................................................................  لمحة عامة عن المسائل المالية
  ١٥٤  ............................................................................................  رأي مراجع الحسابات

  ١٥٥  ...............................................................  االستنباطات التفصيلية المستخلصة من المراجعة
  ١٥٥  .........................................................................................  المسائل المالية -أوالً   
   ً   ١٧٥  ................................................................................  الوكالة مشترياتإدارة  -ثانيا
   ً   ١٨٥  ...............................................................................  الوكالة منشوراتإدارة  -ثالثا

  ١٩٧  .......................................................................................................  مسائل أخرى
  ١٩٨  ..................................................................  ارجي السابقةالخمراجع التوصيات االستجابة ل
  ١٩٨  ..........................................................................................................  كلمة شكر

 ١٩٩  ......................................................................................................  المرفق األول
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  الجداولقائمة 

  الصفحة

  ١٦٠  ...................................  : ما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية لدى المصارف التجارية١الجدول 
  ١٦٠  ................................  : ما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية لدى مصرف بنك أوستريا٢الجدول 
  ١٦١  ..............  -AA : ما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية في بلدان تصنيفها االئتماني أدنى من٣الجدول 
  ١٦٢  ....................  األداء المالي للميزانية العادية الخاصة بالوكالة وصندوق رأس المال العامل :٤الجدول 
  ١٦٢  ..............................................  ٢٠١٨-٢٠١٦: المساهمات غير المسدَّدة عن األعوام ٥الجدول 
  ١٦٤  ............................................................٢٠١٨: الميزانية العادية الفصلية في عام ٦الجدول 
  ١٧٣  ................................................................  : عقود البحوث ذات التقارير المتأخرة٧الجدول 
  ١٩٨  ............................................................................  بالغ المشطوبة: تفاصيل الم٨الجدول 

 

  

  قائمة األشكال

  الصفحة

  المبالغ غير المسدَّدة المستحقة على الموظفين المتقاعدين فيما يتعلق بالتأمين الصحي: ١الشكل 
  ١٦٦  ......................................................................................  بعد انتهاء الخدمة            

اة: ٢الشكل    ١٧٢  ...............................................................  المطالبات المتعلقة بالسفر غير المسوَّ
  عدد األصول الرأسمالية غير المستهلكة المشتراة باستخدام اإلجراء الخاص بالمشتريات: ٣الشكل 

  ١٧٥  .......................................................................................  المنخفضة القيمة            
  ١٨٤  ..................................................................  عملية التعقيبات على أداء الموردين: ٤الشكل 
  ١٨٧  ..................................................................  تسلسل عمليات إعداد معايير األمان: ٥الشكل 
  ١٨٨  ...................................................................................  اإلداري نظام سبيس: ٦الشكل 
  المركزي لمنصة الواجهة البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن معايير األمان النوويالدور : ٧الشكل 

  ١٩٠  ..............................................................................  في عملية التنقيح والنشر            
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  جامع موجز

  هذه المراجعةأهمية 

نة المالية  ، حقَّقت الوكالة٢٠١٨خالل الس
مليون يورو ٥٨٥٫٠٣إيرادات بلغت قيمتها 

لت نفقات بلغت قيمتها  جَّ مليون ٥٦١٫٥٤وس
والً ً أص ا ة أيض ال يورو. وأدارت الوك

وماً بلغت قيمتها  مليون ١٬١٧٤٫١٧وخص
ورو و  ى ٥٩٣٫٥٦ي ل ورو، ع ون ي ي ل م

  التوالي.

ك، ي  اًء على ذل ةوبن م مجلس مراجع ّدِ ق
يا هذا ابات التابع لجمهورية إندونيس الحس
ا ت إليه ة التي انته ه النتيج ف التقرير بوص
عملية مراجعة البيانات المالية للوكالة حتى

مبر  ٣١ انون األول/ديس ا ٢٠١٨ك وفيم
  يخصُّ الفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

ابات التابع وقد أجرى مجلس مراجعة الحس
اً عملية لمراجعةلجمهورية إ يا أيض ندونيس

يين مختارين، أال األداء تناولت مجالين رئيس
ة وإدارة ال ات الوك تري ا إدارة مش وهم

  منشوراتها.

طالعنا بمراجعة دنا في اض ترش وقد اس
ايير المع ة األداء ب ة ومراجع الي ات الم ان البي
الدولية لمراجعة الحسابات وبالمعايير الدولية

ات العليا لمراج س ابات، علىللمؤس عة الحس
  التوالي.

  أهداف المراجعة

ديم ة هو تق الي ة الم دف من المراجع ان اله ك
توكيد مستقل للوكالة وللدول األعضاء بشأن
ا من أّيِ ة في مجمله الي ات الم ان خلّوِ البي
بب االحتيال أو واء بس أخطاء جوهرية، س
ودة، وأنَّها متوافقة وقوع أخطاء غير مقص

بي ة الدولية للقطاع العاممع المعايير المحاس
  (معايير إيبساس).

ا هو دف منه ان اله ة األداء، فك ا مراجع أمَّ
ورات تريات والمنش تعزيز فعالية إدارة المش
مها في الوكالة بغية تحسين الخدمات التي تقّدِ
اء؛ والتحقُّق من أنَّ لدول األعض لة ل الوكا
قاً ألطر ها تُجرى وف طلع ب يات المض العمل

  مة على النتائج.اإلدارة القائ

  نتائج المراجعة المالية

لذرية (الوكالة) ية للطاقة ا لدول لة ا ية للوكا مال يانات ال نرى أنَّ الب
مالي ع ال نب الجوهرية، الوض هة، من جميع الجوا تعِرض بنزا

ة في  ال مبر  ٣١للوك انون األول/ديس الي ٢٠١٨ك ا الم وأداءه
قاً لمعايير تاريخ، وف نة المنتهية في هذا ال قدية للس ها الن قات وتدف

  إيبساس.

ائل المالية التي يتعيَّنوقد حدَّدنا أ اً، من بين جملة أمور، المس يض
اءلة. ومن ثمَّ، فإنَّنا بان من أجل زيادة تعزيز المس أخذها في الحس
ية المعنية بمكافحة س اتها المؤس ياس ن س ي الوكالة بأن تحّسِ نوص
اء ثقافة تنظيمية أخالقية، وكذلك بأن جيع إرس االحتيال بهدف تش

تعرض بانتظا ث وتس استُحّدِ ات معايير إيبس ياس م دليل س
وبها عدم ين تعاملها مع بيئة يش والتعليمات المالية من أجل تحس

  اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بالنتائج.

  المالحظات المنبثقة من مراجعة األداء

دعم إدارة ات ل اً وعملي ت نظم ع د وض ة ق ال ا أن الوك تبيَّن لن
وراتها وفقاً ألطر اإلدار ترياتها ومنش ة القائمة على النتائج، بيدمش

اً بعض المجاالت التي تتطلَّب المزيد من االهتمام أنَّه توجد أيض
ي الوكالة بأن تقوم من أجل تعزيز فعاليتها. ومن ثمَّ، فإنَّنا نوص

  بما يلي:

اء بهدف  • يق مع الدول األعض اء إطار لتكثيف التنس إرس
ختعزيز وعي تلك الدول بأهمية دعمها القوي والتزا مها الراس

ليمها في موعدها تريات وتس مان تنفيذ عمليات توريد المش لض
اركة في جمع بفعالية وكفاءة، ومع الجهات النظيرة بهدف المش
تخدام البيانات والمعلومات قدر اإلمكان فيما يتعلق باعتماد واس

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة؛

ينات التي يمكن إدخالها عل  • اف التحس تكش ى نظام إيبسواس
ات دف تعزيز إدارة عملي ذار المبكر به ام لإلن اد نظ من أجل إيج

  التسليم؛

ح بالبارامترات  • وإبالغ جميع الجهات المعنية على نحو واض
ر المخطوطات بان عند تحديد أولويات نش التي تؤخذ في الحس

  وتوزيع العمل داخل قسم النشر؛

دين بطريقة أكثر شموالً  • ووضع نظام يكفل تسجيل أداء الموّرِ
  ورصد ذلك األداء وتيسير تقييمه؛ 

ومواصلة العمل على تحديد المبادرات ووضع االستراتيجيات  •
ورات بجميع ة إدارة المنش اءة في عملي ين الكف من أجل تحس
مراحلها، وكذلك مواصلة التصدي لنقص الموارد المتاحة لخدمات

  رير في مستوى اإلدارة العليا للوكالة.التح
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  مقدمة

  

بتكليف من المؤتمر العام، ُعِهَد إلى مجلس مراجعة الحسابات التابع لجمهورية إندونيسيا بمسؤولية مراجعة   -١
الثانية من الالئحة المالية (المادة  ١-١٢وفقاً للقاعدة  ٢٠١٩و  ٢٠١٨البيانات المالية للوكالة عن السنتين الماليتين 

ابات، الواردة في مرفق الالئحة المالية. وقد  افية الناظمة للمراجعة الخارجية للحس ات اإلض اص رة) واالختص عش
أن اآلثار المالية  روريا من المالحظات بش يا ما يراه ض ابات التابع لجمهورية إندونيس أبدى مجلس مراجعة الحس

 ً ات اإلدارية القائمة وفقا افية الناظمة للمراجعة  ٥/امتثاالً للفقرة المترتِّبة على الممارس ات اإلض اص من االختص
  الخارجية للحسابات.

ية   -٢ لدول بات والمعايير ا ا ية لمراجعة الحس لدول ما هو منطبق من المعايير ا قاً ل نا وف نا مراجعت قد أجري ول
ابا بما اعتمدها فريق المراجعين الخارجيين لحس ابات، حس ات العليا لمراجعة الحس س ت األمم المتحدة للمؤس

  والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ي من إجراء المراجعة هو   -٣ ابات، فقد كان الهدف الرئيس ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لمراجعة الحس
لة خالل العام قد استُخدمت  في األغراض تمكين مراجع الحسابات من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت النفقات المسجَّ

ليمة وفقاً للوائح  لة بطريقة س جَّ نَّفة وُمس التي وافق عليها المؤتمر العام؛ وما إذا كانت اإليرادات والنفقات ُمص
ع المالي في  حيحة عن الوض ورة ص م ص مبر  ٣١المالية؛ وما إذا كانت البيانات المالية تُقّدِ كانون األول/ديس

دة نهاية العا٢٠١٨ ة أرص حَّ مل ذلك ص يل في . ويش بما ترد بالتفص ناديق الوكالة حس لة في جميع ص جَّ م المس
شأن  م المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إرشادات ب حسابات الوكالة. وباإلضافة إلى ذلك، تُقّدِ

ين فعالية عمليات إدا ي من مراجعة األداء هو تحس رة إجراء عمليات مراجعة األداء. وقد كان الهدف الرئيس
المشتريات والمنشورات في الوكالة بغية تحسين الخدمات التي تقدمها الوكالة للدول األعضاء، والوقوف على ما 

  إذا كانت هذه العمليات تُجرى وفقاً ألُطر اإلدارة القائمة على النتائج.

ا  -٤ ات مع أهم مديري البرامج الفرعية واألقس تملت عملية المراجعة على إجراء مناقش م المعنية؛ وقد اش
ول على  عي إلى الحص ات والعمليات واإلجراءات؛ والس ياس تعراض الس لة؛ واس تعراض الوثائق ذات الص واس
شأن المراجعة؛  المعلومات والتوضيحات من اإلدارة من خالل طلبات الحصول على المعلومات واالستفسارات ب

  وتقديم المالحظات والتوصيات المنبثقة من عملية المراجعة.

ملت هذه وت  -٥ نت عملية اختيار البرامج الفرعية التي يتعين النظر فيها تطبيق عدد من العوامل. وش مَّ ض
فها في وثيقتي البرنامج والميزانية للفترتين  اق مع األولويات التي ورد وص توى االتس  ٢٠١٧-٢٠١٦العوامل مس

واغل المتع ٢٠١٩-٢٠١٨و لقة بالكفاءة، وحجم الميزانية، (الكتاب األزرق)، وأوجه التآزر في الوكالة، والش
أن. ابقة، واآلثار المحتملة، وما لإلدارة حاليا من اعتبارات في هذا الش  ومخاطر اإلدارة، وعمليات المراجعة الس

  ونتيجة لذلك، وقع اختيارنا على ما يلي:

  تريات التي أجراها مكتب خدمات مل نطاق مراجعتها المش تريات الوكالة، التي يش إدارة مش
فيما  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠إلى  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١تريات خالل الفترة من المش

 يتعلق بشعبة األمن النووي وإدارة التعاون التقني؛
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  مل نطاق مراجعتها عملية إعداد معايير األمان داخل إدارة ورات الوكالة، التي يش وإدارة منش
لة ا لس ورات س عبة القوى النووية األمان واألمن النوويين، وإعداد منش لطاقة النووية داخل ش

عبة دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات خالل الفترة من   ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١وش
  ؛٢٠١٨إلى حزيران/يونيه 

ؤولة عن الحوكمة  -٦ ائر الجهات  والغرض من هذا التقرير عن المراجعة هو إبالغ الوكالة والهيئات المس وس
ائل إدارية  المعنية بنتائج المراجعة. ؤولة، أُحيلت إليها عبر رس لة مع اإلدارة المس ات مفص وبعد إجراء مناقش

طلع بها. وقد أُدرجت في هذا التقرير أهم هذه  ة من إجراءات المراجعة المض تخلص تنباطات المهمة المس االس
بة والنظر  تنباطات بعد تجميعها بطريقة مناس على النحو الواجب في الردود النهائية المقدَّمة من اإلدارة االس

  وخطط العمل التي وضعتها من أجل تنفيذ التوصيات.
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  لمحة عامة عن المسائل المالية

  اعتماد معايير إيبساس

تضطلع الوكالة بواليتها ضمن إطار قائم على النتائج يضمن الفعالية والمساءلة والشفافية. ومن الضروري   -٧
ل البيانات المالية التي تُعدُّ وفقاً  ّكِ دعم هذا اإلطار عبر تقديم تقارير مالية ومعلومات إدارية عالية الجودة. وتش

ن الوكالة من  يا يمّكِ اس اس عامالً أس اس من لمعايير إيبس ل. ويُعدُّ اعتماد معايير إيبس تأدية واليتها بطريقة أفض
ات اإلدارية المتَّبعة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز التجانُس بين المنظمات التابعة لمنظومة  ل الممارس أفض

ين إمكانية مقارنة البيانات المالية بمث لوب عرض البيانات المالية وإلى تحس يالتها لدى األمم المتحدة من حيث أس
اس إلقاء نظرة  المنظمات الدولية األخرى والحكومات الوطنية. وتكفل البيانات المالية التي تُعدُّ وفقاً لمعايير إيبس
نة الثامنة  ة بالوكالة. وهذه هي الس وم واإليرادات والنفقات الخاص ول والخص قاً على الحالة الفعلية لألص أكثر تعمُّ

  .٢٠١١بساس في عام منذ اعتماد الوكالة معايير إي

  المحاسبة الصندوقية والتقارير القطاعية

الصندوق هو كيان محاسبي ذاتي التوازن يُنشأ من أجل الحصر المحاسبي للمعامالت التي تُنفَّذ لغرض أو   -٨
طة محددة أو بلوغ أهداف معينة وفقاً للوائح أو قيود أو حدود  ناديق لغرض القيام بأنش ل الص هدف محدد. وتُفص

ع خا ندوقية، على نحو يبيِّن في نهاية الفترة الوض بة الص اس المحاس ة. ويجري إعداد البيانات المالية على أس ص
ناديق القيمة المتراكمة المتبقية من اإليرادات والنفقات.  دة الص ناديق. وتمثِّل أرص د لجميع الص المالي الموحَّ

م معلومات  من البيانات المالية تقارير قطاعية تقّدِ ب وتتض ية وبحس ب البرامج الرئيس طة الوكالة بحس عن أنش
تة هي  ية س در التمويل. ولدى الوكالة برامج رئيس القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية؛ ‘ ١‘مص

ة؛ ‘ ٢‘ ة البيئ اي ة وحم ل التنمي ة من أج ات النووي ان؛ ‘ ٣‘والتقني ان واألمن النووي والتحقق النووي؛ ‘ ٤‘واألم
ات والتنظيم واإلدارة؛ والخ ‘٥‘ ياس ة بالس ل هذه ‘ ٦‘دمات الخاص وإدارة التعاون التقني ألغراض التنمية، وتُموَّ

تناداً إلى قرارات  ناديق اس ئت هذه الص ناديق التابعة للوكالة. وقد أنش ية من خالل مجموعات الص البرامج الرئيس
ؤونها وفقاً لالئحة المالية ا ادرة اتخذها المؤتمر العام، وتُدار ش لمعتمدة من مجلس المحافظين وللقواعد المالية الص

تخدام  ناديق األخرى من حيث البارامترات المتعلقة بكيفية اس ندوق عن الص عن المدير العام. ويختلف كلُّ ص
  اإليرادات.

  أداء الميزانية

ندوق الميزانية العادية واالعتمادات ذات ال  -٩ لة التي توافق عليها يرِكّز برنامج الوكالة وميزانيتها على ص ص
مالية. وقد  غيلية والميزانية العادية الرأس مل مكونات الميزانية العادية الميزانية العادية التش اء. وتش الدول األعض

نين. ٪ ٥٨٫٠٢و ٪ ٩٩٫٠٠حققت الوكالة معدَّالت لتنفيذ الميزانية بنسبة    على التوالي في هذين المكِوّ

  ملخص األداء المالي

ندوق رأس المال العامل   -١٠ ندوق الميزانية العادية وص مل ص هدت مجموعة الميزانية العادية، والتي تش ش
مليون يورو  ١١٫٦٨وصندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية، عجزاً صافياً على أساس معايير إيبساس قدره 

ل صندوق التعاون التقني فائضاً صافياً قدره ٢٠١٨خالل عام  ليون يورو. وقد تراجع هذا الفائض م ٢٫٠٠. وسجَّ
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اهمات التي  ٢٠١٧، وهو ما يرجع في المقام األول إلى أنَّ عام ٢٠١٧مقارنة بعام  هد تقديم مبلغ أكبر من المس ش
ل صندوق الموارد الخارجة عن الميزانية وصندوق التعاون  تهدفة للدول األعضاء. وسجَّ تتجاوز الحصص المس

ماليين يورو على التوالي في  ٦٫٦٩مليون يورو و ٣١٫٧٥فائَضْين صافِيَْين قدرهما التقني الخارج عن الميزانية 
. ويرجع تحقيق هذين الفائَضْين الصافِيَْين في المقام األول إلى زيادة الفارق الزمني بين موعد تسجيل ٢٠١٨عام 

طة ذات  اس من ناحية واكتمال التنفيذ المالي لألنش لة من ناحية أخرى. اإليرادات ألغراض معايير إيبس الص
اً قدره  عيف اإلثراء فائض رف الوكالة لليورانيوم الض ندوق مص ل ص جَّ ، ٢٠١٨ماليين يورو في عام  ٤٫٩٦وس

وهو ما يرجع في جانب كبير منه إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو ومن ثمَّ تحقيق مكاسب 
مة بالدوالر األمريكي الت   ي يحتفظ بها هذا الصندوق.في األموال المقوَّ

  تحليل اإليرادات

ل مجموع اإليرادات في عام   -١١ جَّ بة  ٥٨٥٫٠٣ما مقداره  ٢٠١٨س اً بنس مليون يورو، بما يمثِّل انخفاض
ام ٪ ٠٫٤٣ ةً بع ارن ام األول إلى تراجع  ٥٨٧٫٥٣( ٢٠١٧مق اض في المق ذا االنخف مليون يورو). ويرجع ه

ر تراكات المقرَّ اهمات الطوعية بما مقداره اإليرادات من االش ماليين يورو،  ٧٫٠٩مليون يورو و  ١٫٥٧ة والمس
تثمارات زيادة قدرها  اهمات األخرى واالس هدت اإليرادات من المس ماليين  ٤٫٢٠على التوالي. وفي المقابل، ش

  مليون يورو، على التوالي. ٢٫١٥يورو و 

  تحليل النفقات

لت في عام   -١٢ ّجِ بة زيادة في النفقا ٢٠١٨ُس  ٢٠١٧مليون يورو) مقارنةً بعام  ٥٦١٫٥٤(٪ ٤٫٤١ت بنس
تحقاقات الموظفين ( ٥٣٧٫٨٤( تأثرت المرتبات واس بة تبلغ  ٢٨٩٫٨٣مليون يورو). واس مليون يورو) بنس

ن ٢٠١٧مليون يورو مقارنةً بعام  ٢٫٩٠من نفقات الوكالة بزيادة قدرها  ٪٥١٫٦١ فر ثاني أكبر مكّوِ . وكان الس
بة تبلغ مليون ي ٤٦٫٦٣( هدت التحويالت إلى النظراء في ٢٠١٨من النفقات في عام  ٪٨٫٣٠ورو) بنس . وش

 ٢٧٫٣٤. وبلغت النفقات التشغيلية األخرى ٢٠١٧مليون يورو مقارنةً بعام  ٨٫٢٤المشاريع اإلنمائية زيادة قدرها 
  .٢٠١٧مليون يورو مقارنةً بعام  ٠٫٤٤مليون يورو بزيادة قدرها 

  الوضع المالي

. وتتجلى هذه السالمة ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١ال يزال الوضع المالي العام للوكالة سليماً تماماً في   -١٣
  المالية في المؤشرات الرئيسية التالية:

  اً مجموع ول ناقص وبةً باعتبارها مجموع األص ول، محس افية لألص تبلغ القيمة اإلجمالية الص
  مليون يورو؛ ٥٨٠٫٦٠الخصوم، 

 وم الجارية. ويعني ذلك أنَّ الوكالة  وتبلغ قيمة ة أمثال قيمة الخص ول الجارية نحو خمس األص
ر  هر االثني عش تحقة خالل األش بح مس لديها موارد كافية لتغطية التزاماتها التي يُتوقَّع أن تص

  المقبلة.
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مبر  ٣١وفي   -١٤ انون األول/ديس ة وأر٢٠١٨ك دي ات النق افئ ة والمك دي ان مجموع األموال النق دة ، ك ص
بة قدرها  تثمارات يمثِّل نس ول الوكالة. ويعني ذلك أنَّ الوكالة لديها قدر كاٍف من  ٪٦١٫٤٧االس من مجموع أص
  األصول السائلة لتلبية احتياجاتها.

ع المالي للوكالة في عام   -١٥ هدت تغيُّرات مهمة في الوض مقارنةً بعام  ٢٠١٨وفيما يلي المجاالت التي ش
٢٠١٧:  

 ول ا مليون يورو، ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع  ٢٩٫٦لجارية بمبلغ ازدادت األص
ندوق األموال الخارجة  ندوق التعاون التقني وص اً في ص اس تثمارات، أس المبلغ اإلجمالي لالس

  عن الميزانية؛

  ول غير الجارية بمبلغ ماليين يورو، وتتعلق هذه الزيادة في المقام األول  ٤٫٩٤وازدادت األص
  لممتلكات والمنشآت والمعدات، وتحديداً بأصول قيد التشييد؛ببند ا

  وم بمبلغ اً إلى زيادة في  ٤٫٠٧وازداد إجمالي الخص اس ماليين يورو، وهو ما يرجع أس
لة. ورغم أنَّ التغيُّرات التي طرأت على  قات موظفي الوكا تحقا بة على اس مات المترت االلتزا

بَّبت في تحقيق مكا ات المالية تس حي االفتراض ب اكتوارية فيما يتعلق بالتزامات التأمين الص س
ج الفئات  اس تدرُّ نيف على أس ب بفعل األخذ بالتص ت هذه المكاس بعد انتهاء الخدمة، فقد ُعّوِض
العمرية في تحديد معدَّالت االتجاهات الطبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتَّبعة في هذا 

مليون يورو ومن  ١٫٤٧بمبلغ  ٢٠١٨وارية صافية في عام الصدد، وهو ما أدَّى إلى خسارة اكت
  ثمَّ الدفع باتجاه زيادة الخصوم.

افية، حيث ارتفعت من ٢٠١٨وفي عام   -١٦ ول الص هدت الوكالة زيادة إجمالية في قيمة األص  ٥٥٠٫٠٩، ش
 ٣٤٫٥٨بمبلغ  مليون يورو، وهو ما يرجع في المقام األول إلى زيادة مجموع األصول ٥٨٠٫٦١مليون يورو إلى 

  ماليين يورو. ٤٫٠٧مليون يورو بما يتجاوز الزيادة الصافية في الخصوم والبالغة 

  النقد والمكافئات النقدية واالستثمارات

تثمارات بمبلغ ٢٠١٨في عام   -١٧ دة األموال النقدية والمكافئات النقدية واالس مليون  ١٩٫٣٧، ازدادت أرص
ل إلى ٪٢٫٧٦يورو (أو  مبر  ٣١يون يورو في مل ٧٢١٫٧٥) لتص . وترجع هذه الزيادة ٢٠١٨كانون األول/ديس

إلى تحقُّق فائض صاف خالل العام في صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية. وعلى ضوء ارتفاع قيمة الدوالر 
عيف اإلثراء  رف الوكالة لليورانيوم الض ندوق مص همت المبالغ التي يحتفظ بها ص األمريكي مقابل اليورو، أس

وبة باليورو لألموال وص هدتها القيمة المحس ندوق التعاون التقني بالدوالر األمريكي في الزيادة اإلجمالية التي ش
ندوقين، والتي بلغت  تثمارات في هذين الص ماليين يورو  ٥٫٣٤) و ٪٣٫٢٢ماليين يورو ( ٣٫٧٨النقدية واالس

  )، على التوالي.٪٤٫٧٦(

تثمارات البالغ ومن مجموع األموال النقدية والمكا  -١٨ مليون يورو، كانت هناك  ٧٢١٫٧٥فئات النقدية واالس
سبة قدرها  موجودة في صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية وصندوق مصرف الوكالة لليورانيوم  ٪٦٩٫٠١ن

  الضعيف اإلثراء وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية، ومن ثمَّ فهي أموال مخصَّصة ألنشطة محدَّدة.
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بة ٢٠١٨وفي نهاية عام   -١٩ تثمارات  ٪٦٨٫١٩، كانت نس من مجموع المبالغ النقدية والمكافئات النقدية واالس
بة  مة باليورو في حين كانت نس بة  ٪٣١٫٥٧مقوَّ مة بالدوالر األمريكي، أما نس  ٪٠٫٢من هذا المجموع مقوَّ

عار الفائدة  مة بعمالت أخرى. وظلَّت أس مة باليورو قريبة المتبقية منه فكانت مقوَّ تثمارات المقوَّ بة من االس المكتس
مة بالدوالر ٢٠١٨من الصفر في عام  ؛ في حين ارتفعت خالل العام أسعار الفائدة المكتسبة من االستثمارات المقوَّ

األمريكي. وبناء على مزيج العمالت في حافظة الوكالة من المكافئات النقدية واالستثمارات الخاصة، ازداد خالل 
  إجمالي العائد المتحقق على ما تملكه الوكالة من مكافئات نقدية واستثمارات. ٢٠١٨ام ع

  الحسابات المستحقَّة التحصيل

افية من المعامالت غير التبادلية بمبلغ   -٢٠ تحقات الص ل  ٨٫٥١إجماالً، ارتفع مجموع المس ماليين يورو، ليص
. والمكونات الرئيسية لهذا الرصيد هي المستحقات ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون يورو في  ٥٠٫٩٤إلى 

رة ( تراكات المقرَّ يل ( ٣٥٫٣٧من االش تحقة التحص اهمات الطوعية المس مليون  ١٤٫٢٨مليون يورو)، و المس
  مليون يورو). ١٫٢٩يورو)، والمستحقات األخرى (

هدها عام   -٢١ تحقة في المقام األول إلى الزيادة في  ٢٠١٨وترجع الزيادة التي ش رة المس تراكات المقرَّ االش
رة من ٢٠١٨التحصيل. وخالل عام  ، وهو ما ٪٩٢٫٧٩إلى  ٪٩٣٫١٧، انخفض معدَّل تحصيل االشتراكات المقرَّ

رة غير المسدَّدة المتأخرة لمدة تقل عن سنة واحدة بمبلغ قدره  مليون  ١٫٢٥أدَّى إلى ارتفاع في االشتراكات المقرَّ
  مليون يورو. ٣٫٢٦ارتفعت االشتراكات المتأخرة لمدة تزيد على سنة واحدة بمبلغ  يورو. وباإلضافة إلى ذلك،

بة   -٢٢ دَّدة بنس اهمات الطوعية الخارجة عن الميزانية غير المس افي للمس من  ٪٦٠٫٤٣وارتفع المبلغ الص
فيما  ٢٠١٨ مليون يورو، وهو ما يرجع إلى تراجع التحصيالت المحقَّقة في عام ١٤٫٢٨ماليين يورو إلى  ٨٫٩٠

  .٢٠١٨يتعلق بعدد من المساهمات الكبيرة المتعَّهد بها والمقبولة في عام 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات

افية   -٢٣ ن في القيمة الدفترية الص تأجرة تمثِّل أكبر مكّوِ ينات المدخلة على المباني المس ال تزال المباني والتحس
  للممتلكات والمنشآت والمعدات.

آت والمعدات بمبلغ وقد ارتف  -٢٤ افية للممتلكات والمنش مليون يورو  ٧٫٦٤ع مجموع القيمة الدفترية الص
  ). ومن بين العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة ما يلي:٪٢٫٧٥(

  ام دات في ع آت والمع ات والمنش ات إلى الممتلك اف ه  ٢٠١٨بلغ مجموع اإلض ا قيمت م
ات بأصوٍل قيد التشييد مرتبطة بمشروع مليون يورو، ويتعلق نحو نصف هذه اإلضاف ٢٨٫٨٣

ية  قات النوو يد مختبرات التطبي جد عدات تفتيش  ٨٫٠٦( (ReNuAL)ت لك بم ماليين يورو)، وكذ
ال تنتظر التركيب أو التجميع ( ة بتكنولوجيا المعلومات واالتص ماليين  ٦٫٤٤ومعدات خاص

  يورو).

  ا بقية اإلضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات عت على جميع فئات أمَّ خالل السنة فقد توزَّ
االت وتكنولوجيا المعلومات ( نين هما معدات االتص ول األخرى، وكان أكبر مكّوِ  ٣٫٨٤األص

  ماليين يورو). ٣٫٧٥ماليين يورو) ومعدات المختبرات (
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  مليون يورو. ٢١٫٠٩وهذه اإلضافات تقابلها نفقات اهتالك قدرها  

مبر ٣١وفي   -٢٥ ناً في ٢٠١٨ كانون األول/ديس ييد مكوَّ آت والمعدات قيد التش يد الممتلكات والمنش ، كان رص
  ).ReNuALمليون يورو يتعلق بمشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية ( ٢٦٫١٠المقام األول من مبلغ 

  األصول غير الملموسة

ة في   -٢٦ ول غير الملموس افي القيمة الدفترية لألص مبر  ٣١بلغ ص  ٦٥٫٦٤ما قيمته  ٢٠١٨كانون األول/ديس
لة في عام  جَّ مليون يورو. وكان  ٦٧٫١٩والبالغة  ٢٠١٧مليون يورو، وهو ما يمثِّل تراجعاً مقارنة بالقيمة المس

ة خالل عام  ول غير الملموس ي وراء تراجع القيمة الدفترية لألص بب الرئيس تهالك في  ٢٠١٨الس هو االس
طلع بها تحت مظلة تحديث تكنولوج اريع المض مانات والتي كانت ال تزال قيد التطوير في المش يا معلومات الض

. وخالل ٢٠١٨وأوائل عام  ٢٠١٧الفترات المشمولة بالتقارير السابقة ولكنها دخلت حيِّز التشغيل في أواخر عام 
يفت إلى قيمة البرامجيات المطورة داخليا تكاليف إجمالية مقدارها ٢٠١٨عام  ماليين يورو، منها  ٩٫٢١، أض

ات ومبلغ  ٣٫٣٤بلغ م ان م ات الض ا معلوم ث تكنولوجي دي ماليين دوالر يتعلق  ٥٫٨٧ماليين دوالر يتعلق بتح
  بمشاريع أخرى لبرامجيات مطورة داخليا.

  إدارة المخاطر

اس  -٢٧ م البيانات المالية الُمعَدَّة وفقاً لمعايير إيبس يل عن الكيفية التي تدير بها الوكالة المخاطر المالية  تقّدِ تفاص
التي تتعرض لها، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) 
تثمارات الوكالة على نحو يعطي األولوية للحفاظ على رأس  يولة. ومن وجهة النظر العامة، تُدار اس ومخاطر الس
ب  غيلية النقدية، ويلي ذلك كس يولة للوفاء باالحتياجات التش ي، مع كفالة قدر كاٍف من الس اس المال كهدف أس

  العائدات بمعدَّل تنافسي على حافظتها المالية في حدود تلك القيود.

  رأي مراجع الحسابات

البيانات المالية للوكالة عن  وفقاً الختصاصات مراجع الحسابات الخارجي، فإننا مكلَّفون بإبداء رأي بشأن  -٢٨
مبر  ٣١الفترة المالية المنتهية في  نة المالية ٢٠١٨كانون األول/ديس ف مراجعة البيانات المالية للس . ولم تكش

عف أو أخطاء نرى أنها جوهرية من حيث تأثيرها في دقة البيانات المالية واكتمالها  ٢٠١٨ عن أي مواطن ض
دينا رأي مراجعة خالياً من التحفظات بشأن البيانات المالية للوكالة للسنة المالية وصحتها ككل. وبناًء على ذلك، أب

  .٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١المنتهية في 
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  االستنباطات التفصيلية المستخلصة من المراجعة

  المسائل المالية

  سياسة مكافحة االحتيال  -ألف

سة متعلقة بالمبلِّغين  -٢٩ سيا ساد  وضعت الوكالة  شتبه فيه من حاالت االحتيال أو الف ا يُ سير اإلبالغ سرا عمَّ لتي
هم ألعمال انتقامية. ويُحثُّ كلُّ من لديه معلومات  ف هوياتهم وتعريض لوك، ولحماية المبلِّغين من كش وء الس أو س

و المنصوص عليه تُشير إلى احتمالية وقوع احتيال أو فساد أو سوء سلوك، أن يبلغ عن هذه المعلومات على النح
  في تلك السياسة.

ى الجزء   -٣٠ خاص العاملين بمقتض ة المتعلقة بالمبلِّغين هو تزويد الموظفين واألش ياس ع الس والهدف من وض
م  ائل  - ١١الثاني من الدليل اإلداري ("القس خاص من خارج الوكالة بالوس العاملون من غير الموظفين") واألش

ف  الالزمة لإلبالغ عن االحتيال أو لوك، وحماية هؤالء جميعاً من كش وء الس كال س اد أو غيرهما من أش الفس
بب تعاونهم مع عمليات المراجعة  بب تقديم بالغات من هذا القبيل أو بس هم ألعمال انتقامية بس هوياتهم وتعريض

  والتحقيقات.

اد في وكا  -٣١ تركة بعض التقارير المتعلقة بمكافحة الفس رت وحدة التفتيش المش الت منظومة األمم وقد نش
افه والتصدي له في مؤسسات منظومة األمم المتحدةالمتحدة، ومنها التقرير المعنون " " (الوثيقة منع الغش واكتش

JIU/REP/2016/4" ات المتعلقة بالمبِلّغين عن المخالفات في ) والتقرير المعنون ات والممارس ياس تعراض الس اس
  ).JIU/REP/2018/4" (الوثيقة مؤسسات منظومة األمم المتحدة

مل األطراف الخارجية مثل البائعين، وتوفِّر   -٣٢ ة الوكالة المتعِلّقة بالمبِلّغين ليش ياس ويمتد نطاق تطبيق س
موا بالغاتهم، وما يمكنهم اإلبالغ  أن الكيفية التي يمكن بها لهذه األطراف الخارجية أن يقّدِ يل بش ة تفاص ياس الس

ات المعمول بها بغية التخفيف من  عنه، وكيفية التعامل مع البالغات ل الممارس الواردة. وفيما يُعدُّ من أفض
اً تدابير لنقل الموظفين الذين يُزعم  ة الوكالة المتعلِّقة بالمبلغين أيض ياس رار بالحياة المهنية للمبلِّغين، تُبيِّن س اإلض

  إلى إجازة خاصة. ارتكابهم أعماالً انتقامية، بما في ذلك االنتداب المؤقت والنقل واإلحالة

ات المتعلقة بالحوكمة الرامية إلى مكافحة   -٣٣ ياس لة مثل الس ات ذات الص ياس ولدى الوكالة بالفعل بعض الس
االحتيال، والمشتريات والجزاءات المفروضة على البائعين، واإلدارة المالية وإدارة األصول، وسلوك الموظفين، 

ية، والتحقيقات، والتدابير التأديبية. ومع ذلك، فقد أُعرب في تقارير وحدة والمبلِّغين والحماية من األعمال االنتقام
ية أو إطار عمل لمكافحة االحتيال في الوكالة.  س ة مؤس ياس أن عدم وجود س تركة عن القلق بش التفتيش المش

ؤوليا ح لألدوار والمس تركة في تقاريرها تحديداً إلى عدم وجود تعريف واض ارت وحدة التفتيش المش ت وأش
تناداً إلى التقرير  وعة. واس ة الموض ياس أن كيفية تفعيل الس حة بش ادات واض ائلة أو عدم وجود إرش وطرائق المس

JIU/REP/2018/4 مبر  ٣١، ففي قد  ١٥كانت  ٢٠١٨كانون األول/ديس عة لمنظومة األمم المتحدة  تاب منظمة 
ية معنية بمكافحة االحتيال. وكانت بعض هذه س ة مؤس ياس درت بالفعل س تها  أص ياس عت س الوكاالت قد وض

سبيل المثال مركز التجارة الدولية الذي وضع  سنوات مضت، ومنها على  شأن مكافحة االحتيال منذ  المؤسسية ب
  .٢٠٠٧"سياسة مكافحة االحتيال ومكافحة الفساد في مركز التجارة الدولية" في عام 
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ية معنية بمكا  -٣٤ س ة مؤس ياس ع س ع وينبغي أن تنظر الوكالة في وض ن الوكالة من وض فحة االحتيال بما يمّكِ
ضوابط قادرة على منع وقوع االحتيال والكشف عنه فور وقوعه والتصدي بفعالية لحاالت االحتيال عند وقوعها، 

فيما يتعلق بصياغة هذه السياسة، فإنَّها  ٢٠١٨وذلك كله في إطار نهج شمولي متكامل. ورغم إحراز تقدُّم في عام 
  يُوافق عليها بعُد. لم تُستكمل ولم

  ١التوصية 

اء ثقافة  جيع إرس ية معنية بمكافحة االحتيال لتدعم التزام الوكالة بتش س ة مؤس ياس ع الوكالة س ي بأن تض نوص
د على أهمية المساءلة والنزاهة.   مؤسسية ال تتسامح مع االحتيال وتشّدِ

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  إيبساسدليل سياسات معايير   -باء

  مخزون اليورانيوم الضعيف اإلثراء

ر مجلس محافظي الوكالة إنشاء مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف ٢٠١٠في كانون األول/ديسمبر   -٣٥ ، قرَّ
اء التي تواجه انقطاعاً في إمدادات اليورانيوم  مان اإلمدادات تكون مالذاً أخيراً للدول األعض اإلثراء كآلية لض

عيف اإلثراء ال تثنائية تؤثِّر في توافر هذه اإلمدادات الض بب ظروف اس غيل محطات القوى النووية بس الزمة لتش
وق  عيف اإلثراء من الس ول على اليورانيوم الض اء من الحص و/أو إمكانية نقلها، إذا لم تتمكَّن هذه الدول األعض

عيف التجارية أو من خالل الترتيبات الثنائية مع دولة أخرى أو بأي طريقة أخرى.  رف اليورانيوم الض ومص
طنا متريا من اليورانيوم  ٩٠اإلثراء مملوك للوكالة وخاضع لسيطرتها، وسيحتوي على احتياطي مادي يصل إلى 

وف يقع  تخدم في المفاعالت النمطية التي تعمل بالماء الخفيف. وس نع الوقود المس ب لص عيف اإلثراء المناس الض
  كامينوغورسك، كازاخستان.-اإلثراء في محطة أولبا التعدينية في أوستمصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف 

، وقَّعت الوكالة عقداً القتناء اليورانيوم الضعيف اإلثراء للمصرف، ويجري اآلن ٢٠١٨وفي آب/أغسطس   -٣٦
  تنفيذ هذا العقد.

ول على اليوراني  -٣٧ تثنائية أو تعجز عن الحص و تواجه ظروفاً اس عيف اإلثراء ويجوز ألّيِ دولة عض وم الض
ر المدير العام  رف. ويقّرِ ول على إمدادات من المص وق التجارية أو بأي طريقة أخرى أن تطلب الحص من الس
توفي المعايير التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة، ويُبقي المدير العام مجلس  للوكالة ما إذا كان الطلب يس

  المحافظين على علٍم طوال العملية برمتها.

ام   -٣٨ لة لع كا ة للو الي نات الم ا ير البي طات ٤٢، في "الملحوظة ٢٠١٨وتش ا طات"، إلى أنَّ االرتب ا : االرتب
عيف اإلثراء حتى  رف اليورانيوم الض ندوق مص مبر  ٣١المقطوعة من مجموعة ص  ٢٠١٨كانون األول/ديس

طس  ٢٣٫٣بلغت  عيف القتن ٢٠١٨مليون يورو، بما في ذلك العقد الذي ُوقِّع في آب/أغس اء اليورانيوم الض
، فقد أُدرج المبلغ اإلجمالي للعقد ضمن ٢٠١٨اإلثراء. ورغم أنَّ شراء اليورانيوم الضعيف اإلثراء لم يتم في عام 

  االرتباطات.

عيف اإلثراء.   -٣٩ اس فيما يخصُّ مخزون اليورانيوم الض ات معايير إيبس ياس ولم تُحِدّث الوكالة دليلها لس
ه يتعيَّن على الوكالة أن وبالنظر إلى المبالغ  نَّ نا نرى أ عيف اإلثراء، فإنَّ الكبيرة المعنية وأهمية اليورانيوم الض
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تحِدّث دليلها لسياسات معايير إيبساس لتضمينه السياسة المحاسبية والمعاملة المحاسبية فيما يتعلق بإدارة مخزون 
اس  بي إيبس عيف اإلثراء. وينصُّ "المعيار المحاس المخزونات" على أن "تُقاس المخزونات  - ١٢اليورانيوم الض

  بتكلفتها أو بصافي قيمتها القابلة التحقيق أيُّهما أقل".

  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "المعيار المحاسبي إيبساس ٢٠١٦في حزيران/يونيه   -٤٠
تحقاقات ا — ٣٩ اس اس بي إيبس تحقاقات  - ٢٥لموظفين". وقد حلَّ هذا المعيار الجديد محلَّ "المعيار المحاس اس

اس ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١الموظفين" اعتباراً من  بي إيبس تند المعيار المحاس يغة  ٣٩. ويس إلى آخر ص
  استحقاقات الموظفين". - ١٩منقَّحة من "المعيار المحاسبي الدولي 

في حذف خيار كان يسمح للكيانات  ٢٥وإيبساس  ٣٩الختالفات األساسية بين المعيارين إيبساس وتتمثَّل ا  -٤١
بقاً (أو ما  تحقاقات المحدَّدة مس افي االلتزامات المترتبة على االس جيل التغيُّرات التي تطرأ على ص بإرجاء تس

ط المحدَّدة مسبقاً، وتبسيط المتطلبات يُعرف باسم "نهج الممر")، واألخذ بنهج سعر الفائدة الصافي فيما يخصُّ خط
المتعلقة بالمساهمات المدفوعة من الموظفين أو من األطراف الثالثة إلى خطط االستحقاقات المحدَّدة مسبقاً عندما 
تكون هذه المساهمات متعلقة بخطة بسيطة قائمة على االشتراكات ومرتبطة بتقديم خدمة ما. ويُضاف إلى ذلك أنَّه 

اس  في المعيار بي إيبس لت بعض  ٣٩المحاس مان االجتماعي الجامعة وُعّدِ ُحذفت المتطلبات المتعلقة ببرامج الض
دين.  بقاً والخطط التي تجمع بين أرباب عمل متعّدِ تحقاقات المحدَّدة مس ة بخطط االس اح الخاص متطلبات اإلفص

سوى عن  ٣٩المعيار المحاسبي إيبساس  وحيث إنَّ الوكالة لم تكن تتبع "نهج الممر" من األصل، فلم يسفر اعتماد
بقاً في إطار التأمين  تحقاقات المحدَّدة مس ل االلتزام المترتب على االس تراط فص ئيلة تتعلق بما يلي: اش آثار ض
تراط  اح عن هذا االلتزام، وكذلك اش حي في فترة ما بعد الخدمة للموظفين الحاليين والمتقاعدين، واإلفص الص

يم المكا تحقة بعد انتهاء الخدمة اإلفادة بتقس ائر االكتوارية المتعلقة بجميع المزايا الطويلة األجل المس ب والخس س
ات الديموغرافية، وعن  ئة عن تغيُّرات في االفتراض ائر االكتوارية الناش ب والخس نات: المكاس إلى ثالث مكّوِ

  ية.تغيُّرات في االفتراضات المالية، وعن التسويات القائمة على التجربة الفعل

ومن شأن تحديث دليل سياسات معايير إيبساس أو وضع دليل جديد أن يدعم فهم المعيار الجديد وأن يوفِّر   -٤٢
  إرشادات بشأن االنتقال إلى تطبيقه المعيار الجديد وإعداد البيانات المالية باالمتثال له.

  ٢التوصية 

ث الوكالة دليلها لسياسات معايير إيبساس   فيما يتعلق بما يلي: نوصي بأن تحّدِ

  إدارة مخزون اليورانيوم الضعيف اإلثراء؛   ‘١’

  استحقاقات الموظفين". - ٣٩وتنفيذ "المعيار المحاسبي إيبساس   ‘٢’

اس فيما يتعلق بالمعيار  ات معايير إيبس ياس ية وتمَّ تحديث دليل س وقد وافقت الوكالة على هذه التوص
  .٣٩المحاسبي إيبساس 
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  المصروفات النثريةالسُّلف / -جيم

م   -٤٣ ناديق  - ٣على النحو الوارد في "القس أ ص القواعد المالية" في الجزء الخامس من الدليل اإلداري، تُنش
ع  ئيلة أو، في حاالت معيَّنة، حينما ال يكون بوس تحقة الدفع ض لف في األحوال التي تكون فيها المبالغ المس السُّ

د المدفوعات في موع ّدِ لف إال الوكالة أن تس ناديق السُّ تخدام ص دها باتِّباع اإلجراءات النمطية. وال يجوز اس
  لألغراض المحدَّدة لها، وال تتجاوز المدفوعات المسدَّدة منها الحدود القصوى المأذون بها.

اً، في القاعدة   -٤٤ ؤول عن ٥٠-١١٠وتنصُّ القواعد المالية أيض عبة الميزانية والمالية مس ، على أنَّ مدير ش
  ع إجراءات لتشغيل صناديق السُّلف.وض

  والممارسة المعمول بها حاليا فيما يخصُّ مراقبة استعمال صناديق السُّلف وتجديد أرصدتها هي كما يلي:  -٤٥

  يستخدم الموظفون أموالهم الخاصة في شراء البضائع/سداد قيمة الخدمات لصالح الوكالة؛   -أ

م الموظفون اإليصاالت مشفوعة ب  -ب   طلب السترداد النفقات من خالل قسيمة طلب مصروفات نثرية؛ يقّدِ

د المبالغ المعنية للموظفين، بحِدّ أقصى   -ج ّدِ اف اإليصاالت ويس يورو لكّلِ فاتورة أو  ٢٥٠يراجع الصرَّ
  مطالبة؛

اف طلباً لتجديد رصيد المصروفات النثرية إلى قسم الحسابات المستحقة الدفع؛  -د   يرسل الصرَّ

  د قسم الحسابات المستحقة الدفع رصيد المصروفات النثرية بناًء على الطلب المرسل إليه؛ يجدِّ   -هـ

لف   -و ناديق السُّ ائم ص نوي لتلقي قس عبة الميزانية والمالية الجدول الزمني لإلغالق المالي الس ع ش تض
  وطلبات تجديد أرصدتها من حائزي هذه الصناديق.

تندات الخا  -٤٦ لف، وقفنا على فواتير متعلقة بعمليات وبناًء على تدقيق المس ناديق السُّ دة ص ة بتجديد أرص ص
دتها في عام  ٢٠١٧أُجريت في عام  دة ٢٠١٨تمَّ تجديد أرص ة بتجديد األرص تندات خاص . فمن بين ثمانية مس

دورف وإدارة  تندات من وحدات تابعة لمختبرات الوكالة في زايبرس ة مس عت للتدقيق، كانت هناك خمس خض
ولكنها  ٢٠١٨يورو، قبل عام  ١٬٦١٤٫٨٣وشعبة الخدمات العامة تمَّ ردُّ النفقات الواردة فيها، والبالغة  الضمانات

دة لعام  تندات تجديد األرص من مس مولة ض دة المتعلقة بهذه المعامالت ٢٠١٨كانت مش . وقد تمَّ تجديد األرص
جيلها كنفقات في عام  ها وقعت في ٢٠١٨وتس اً بتدقيق وثيقة ٢٠١٧عام ، رغم أنَّ المعامالت نفس . وقد قمنا أيض

، وتبيَّن لنا أنَّها تشتمل على تجديد أرصدة متعلقة بنفقات ٢٠١٩تجديد األرصدة الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير 
  يورو. ٥٠٥٫٧٣بقيمة  ٢٠١٨تمَّ ردُّها في عام 

ألة في تقرير المراجعة الخارجية لعام   -٤٧ فوعة ٢٠١٧وقد ذُكرت هذه المس ع الوكالة  مش ية بأن تض بتوص
مبادئ إرشادية مكتوبة فيما يتعلق بأموال صناديق السلف/صناديق المصروفات النثرية كإجراء مراقبة يهدف إلى 
من  ارها على المعامالت المنفَّذة ض روفات النثرية في مواعيدها واقتص دة المص مان إجراء عملية تجديد أرص ض

  الفترة المحاسبية ذات الصلة.
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دار وتوزيع التعليمات المالية رقم   -٤٨ ية عن طريق إص عبة الميزانية والمالية بتنفيذ هذه التوص وقد التزمت ش
ة بالوكالة"بعنوان  ١٦ روفات النثرية الخاص ناديق المص غيل ص خة "إجراءات تش رين  ٢٠، والمؤرَّ تش

هاء العام الذي وقعت فيه على النحو . وجاءت أبرز التعليمات المتعلقة برّدِ النفقات بعد انت٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
  التالي:

، وتنصُّ على أنَّه يجب تقديم طلبات رِدّ النفقات من صناديق المصروفات النثرية، مشفوعة ١٠الفقرة   -أ
غات اإلنفاق، في غضون شهر واحد من تاريخ الشراء؛    باإليصاالت/المطالبات ذات الصلة ومسّوِ

م ، والتي تنصُّ على أنَّ ١٥الفقرة   -ب دة إلى قس نة، يجب تقديم طلبات تجديد األرص ه خالل فترة نهاية الس
عبة الميزانية والمالية قبل الموعد النهائي المحدَّد في الجدول  تحقة الدفع التابع لش ابات المس الحس
الزمني لإلغالق المالي في نهاية السنة. وباإلضافة إلى ذلك، يلزم على حائزي صناديق المصروفات 

  قديم توكيد بشأن أرصدة هذه الصناديق في آخر يوم عمل في السنة المالية. النثرية ت

لف لمنع تكرار   -٤٩ ناديق السُّ ابقة من ص نة الس م هذه التعليمات المالية تقييد رّدِ النفقات المتكبَّدة في الس وال تنّظِ
  وقوع هذا األمر.

  ٣التوصية 

ي بأن تعيد الوكالة النظر في تعليماتها المالية روفات "المعنونة  ١٦رقم  نوص ناديق المص غيل ص إجراءات تش
  بغية تقييد رّدِ النفقات المتكبَّدة في سنوات سابقة من المصروفات النثرية. "النثرية الخاصة بالوكالة

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  حافظة االستثمارات-دال

مليون يورو. واألنشطة االستثمارية  ٣٢٧، بلغت استثمارات الوكالة ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١حتى   -٥٠
مها  ة بالوكالة تنّظِ أن إدارة الخزانة ١٥التعليمات المالية رقم الخاص تثمارات بش . وبناًء على تدقيق حافظة االس

  الخاصة بالوكالة، تبيَّن لنا ما يلي:

  من حيازاتها المالية لدى مصارف تجارية ٪٧٠على تحتفظ الوكالة بما يزيد 

 ٪٧٠، وضعت الوكالة ما يزيد على ٢٠١٨تبيَّن لنا أنَّه في الفترة من أيار/مايو حتى كانون األول/ديسمبر   -٥١
  أدناه. ١من حيازاتها المالية لدى مصارف تجارية على النحو المبيَّن في الجدول 
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  ما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية لدى المصارف التجارية  -١لجدول ا

  الشهر
قيمة االستثمارات 

  باليورو
النسبة من مجموع 

  االستثمارات
ً  ٥٢٠  أيار/مايو   ٧٢٫٦٠  مليونا

ً  ٤٨٩  حزيران/يونيه   ٧٠٫٧٠  مليونا
ً  ٥٣١  تموز/يوليه   ٧٢٫٨٠  مليونا
  ٧٣٫٣٠  ماليين ٥٠٤  آب/أغسطس
ً  ٤٦٧  أيلول/سبتمبر   ٧١٫٣٠  مليونا

ً  ٤٧٠  تشرين األول/أكتوبر   ٧٢٫٠٠  مليونا
ً  ٤٨٩  تشرين الثاني/نوفمبر   ٧٢٬٣٩  مليونا
ً  ٥٢٥  كانون األول/ديسمبر   ٧٤٫٢٥  مليونا

ى المحدَّد في التعليمات المالية التي تنصُّ على أالَّ تحتفظ   -٥٢ تثمارات الحدَّ األقص وقد تجاوزت هذه االس
ابات جارية أو ودائع  ٪٧٠الوكالة بما يزيد على  كل حس واء في ش ارف تجارية، س من حيازاتها المالية لدى مص

  ألجٍل قصير أو حسابات تحت الطلب.

  من حيازاتها المالية لدى مصرف بنك أوستريا ٪٣٠تحتفظ الوكالة بما يزيد على 

من  ٪٣٠وضعت الوكالة ما يزيد على  ،٢٠١٨أيار/مايو كانون الثاني/يناير إلى تبيَّن لنا أنَّه في الفترة من   -٥٣
غيلية  ارف التي تتعامل معها الوكالة لتنفيذ عملياتها تش تريا وهو أحد المص رف بنك أوس حيازاتها المالية لدى مص

  أدناه. ٢على النحو المبيَّن في الجدول 

  ك أوسترياما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية لدى مصرف بن  -٢الجدول 

  الشهر
قيمة االستثمارات 

  باليورو
النسبة من مجموع 

  االستثمارات
ً  ٢٤٢  كانون الثاني/يناير   ٣٢٫٨٠  مليونا

ً  ٢٢٠  شباط/فبراير   ٣١٫٢١  مليونا
ً  ٢١٦  آذار/مارس   ٣٠٫٧٨  مليونا
ً  ١٥٦  نيسان/أبريل   ٢٣٫٥٧  مليونا
ً  ٢١٦  أيار/مايو   ٣٠٫٢٢  مليونا

ى المحدَّد في التعليمات المالية التي تنصُّ على أالَّ تحتفظ وقد تجاوزت هذه   -٥٤ تثمارات الحدَّ األقص االس
ارف التي تتعامل معها لتنفيذ  ٪٣٠الوكالة بما يزيد على  رف واحد من المص من حيازاتها المالية لدى أّيِ مص

  عملياتها التشغيلية.

  -AA مننفَّذت الوكالة استثمارات في بلد تصنيفه االئتماني أدنى 

نيفه ٢٠١٨وتبيَّن لنا أنَّه في عام   -٥٥ هما في بلد تص رفين يقع مقرُّ ب +A، كانت الوكالة تحتفظ لدى مص ، بحس
تصنيف وكالة فيتش للجهات المصدرة بحسب احتمالية العجز عن سداد االلتزامات في األجل الطويل (التصنيف 

  أدناه.كما هو موضَّح في الجدول  -AAاالئتماني)، أي أدنى من 
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  -AAما تحتفظ به الوكالة من حيازات مالية في بلدان تصنيفها االئتماني أدنى من   -٣الجدول 

  المصرف
تصنيف 

  البلد
قيمة االستثمارات 

  باليورو
 نوعية االستثمارات

ً  ٦٠  A+  بنك الصين (فرع هنغاريا)   وديعة ألجل  مليونا

ً  ٣٠  A+ الصينيالمصرف الصناعي والتجاري    وديعة ألجل  مليونا

تثمارات مع النقطة   -٥٦ م المعنون  ٦ال تتفق هذه االس "النوع المأذون به من من التعليمات المالية، في القس
كوك المالية" تثمار الحيازات المالية للوكالة أو االحتفاظ بها إال في ودائع الص ، والذي ينصُّ على أنَّه ال يجوز اس
اب تحقاق هذه ألجل قصير/حس ات تحت الطلب لدى مصارف تجارية، على أن تكون الفترة المتبقية حتى موعد اس

 ً أو  -AAأن يكون مقرُّ هذه المصارف التجارية في بلد تصنيفه  الودائع/الحسابات سنة واحدة أو أقل. وينبغي أيضا
  أعلى، بحسب التصنيف االئتماني الطويل األجل الصادر عن وكالة فيتش.

تثمار المعقود في   -٥٧ ح أمين الخزانة، في اجتماع لجنة االس ، أنَّ حاالت عدم ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٧وأوض
مة باليورو  تثمار أموالها المقوَّ اً إلى عدم تمكُّن الوكالة من اس اس االمتثال المذكورة في الفقرات أعاله ترجع أس

إلى أنَّ سعر الفائدة المحدَّد من جانب البنك المركزي  بأسعار فائدة إيجابية لدى أطراف مقابلة غير تجارية، بالنظر
لبية مقدارها  ل قيمة س ّجِ رت الوكالة المحافظة  ٠٫٤-األوروبي على األموال المودعة لديه يس في المائة. وقد قرَّ

لتعليمات على االستثمار بأسعار فائدة إيجابية للحصول على عائد استثماري جيِّد، رغم أنَّ هذا القرار ال يتفق مع ا
  المالية الحالية بشأن إدارة الخزانة.

  ٤التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

  إجراء استعراضات منتظمة لتعليماتها المالية بشأن إدارة الخزانة؛  ‘١’

وبها   ‘٢’ وق التي يش تثنائي في التعليمات المالية كإجراء وقائي في مواجهة ظروف الس وإدراج بند اس
  وعدم القدرة على التنبؤ بالنتائج.عدم اليقين 

  وقد وافقت الوكالة على هاتين التوصيتين ونفَّذتهما أثناء المراجعة.

رة غير المسدَّدة  -هاء   االشتراكات المقرَّ

ر   -٥٨ تخدم العنص مالي. وفي حين يُس غيلي وآخر رأس ر تش ة بالوكالة من عنص تتألَّف الميزانية العادية الخاص
التكاليف التشغيلية الجارية، يُستخدم العنصر الرأسمالي لتمويل االستثمار في البنى األساسية الهامة، األول لتمويل 

رة  تراكات المقرَّ ل هذه الميزانية العادية من االش ية. وتُموَّ مالية الرئيس تثمارات الرأس ياً مع خطة الوكالة لالس تماش
، ٢٠١٨امالت التبادلية واإليرادات المتنوعة. وفي عام على الدول األعضاء والمساهمات األخرى وإيرادات المع

رة تشِكّل نسبة قدرها    من إيرادات هذا الصندوق. ٪٩٤٫٧٥كانت االشتراكات المقرَّ

واستناداً إلى األداء المالي للوكالة حسب الصناديق (البيان السابع ب) في السنوات الثالث األخيرة، تبيَّن لنا   -٥٩
  اً متزايداً في صندوق ميزانيتها العادية.أنَّ الوكالة شهدت عجز
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  األداء المالي للميزانية العادية الخاصة بالوكالة وصندوق رأس المال العامل -٤الجدول 

  (بآالف اليوروهات)
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  األداء المالي

  ٣٧٣٬٦٧٢  ٣٧٢٬٤٩٨  ٣٦٣٬١٢٢  اإليرادات
  ٣٨٨٬٨٥٢  ٣٨٠٬٦٩٨  ٣٦٧٬٣٢١  النفقات

  )١٬٢٦٢(  )٣٬٦٤٨(  )٧١٨(  صافي المكاسب (الخسائر)
  )١٦٬٤٤٢(  )١١٬٨٤٨(  )٤٬٩١٨(  صافي الفائض/(العجز)

  المصدر: البيان السابع ب.

  وفيما يتصل بحالة العجز المشار إليها، فقد وقفنا على المسائل التالية:  -٦٠

  مستحقات الميزانية العادية غير المسدَّدة

توى   -٦١ توى المرتفع من إنَّ المس يد النقدي للميزانية العادية هو نتيجة للمس هده حاليا الرص المنخفض الذي يش
مستحقات الميزانية العادية التي تعود إلى سنوات سابقة. فعلى مّرِ السنوات األخيرة، اتَّبع مستوى المساهمات غير 

  أدناه. ٥لجدول المسدَّدة إلى الوكالة اتجاهاً متزايداً على النحو المبيَّن في ا

  ٢٠١٨-٢٠١٦المساهمات غير المسدَّدة عن األعوام   -٥الجدول 

  (بآالف اليوروهات)
 ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  

  ٤٤٬٧٦١  ٤٠٬٢٥٤  ٣٢٬٩٥٦  مستحقات الميزانية العادية
  ٣٦٢٬١٠١  ٣٦٣٬٦٧٠  ٣٥٤٬٨٥١  إيرادات الميزانية العادية من المساهمات

  ٪١٢٫٣٦  ٪١١٫٠٧  ٪٩٫٢٨  المستحقة من اإليراداتالنسبة 
  ٩٬٣٩٨  ٧٬٦٤٦  ٥٬٢٩٢  مخصَّص الحسابات غير المضمونة التحصيل

مبر  ٣١وحتى   -٦٢ تحقات في الميزانية العادية للوكالة بمقدار ٢٠١٨كانون األول/ديس توى المس ، ارتفع مس
يده في  ٤٫٥٠٧ مبر  ٣١مليون يورو مقارنة برص تناداً إلى الجدول . ٢٠١٧كانون األول/ديس أعاله، تبيَّن  ٥واس

، هناك ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون يورو في  ٤٤٫٧٦١لنا أيضاً أنَّ من جملة رصيد المستحقات البالغ 
  يشير إلى أرصدة من سنوات سابقة. ١٨٫٦٦٣مبلغ قدره 

الثالث الماضية، على النحو المبيَّن وهذا االتجاه المتزايد الذي تشهده المساهمات غير المسدَّدة في السنوات   -٦٣
ض الوكالة لمخاطر السيولة ويمكن أن يؤثِّر في استمرارية عمليات الوكالة.٥في الجدول    ، يُعّرِ

  اتفاقات خطط السداد

و واحدة أبرمت اتفاق  ١٢، كانت هناك ٢٠١٨في عام   -٦٤ ويت ودولة عض واً فقدت حقَّها في التص دولة عض
  د المبلغ المطلوب منها.خطة سداد ولكن لم تسدِّ 

ل الوكالة إليها في آذار/مارس   -٦٥ وف ترس ويت، فس اء التي فقدت حقَّها في التص وفيما يخصُّ الدول األعض
ل  ٢٠١٩ وف ترس ويت. وس تعيد حقَّها في التص داده حتى تس ائل تُبلغها فيها بالمبلغ األدنى المطلوب منها س رس

اً في تموز/يوليه  ائل ٢٠١٩الوكالة أيض اء على اتِّخاذ بعض اإلجراءات.  رس تذكيرية لحّثِ هذه الدول األعض
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طس  ل الوكالة في آب/أغس وف ترس ائل تذكيرية نهائية عبر البريد اإللكتروني إلى هذه  ٢٠١٩وأخيراً، س رس
ائل التذكيرية، تنفِّذ الوكا ابيع من انعقاد المؤتمر العام. وباإلضافة إلى الرس ًضا الدول األعضاء، قبل ثالثة أس لة أي

ليا بحالة  رة عليها. وتفيد الوكالة فص تراكات المقرَّ داد االش اء على س جيع الدول األعض طة لتش عدَّة عمليات وأنش
اء التي عليها متأخرات  االتها مع الدول األعض و. وتكثِّف الوكالة اتص ويت لكِلّ دولة عض داد وحقوق التص الس

تراكاتها المقرَّ  داد اش لِّم الوكالة بأنَّ عدَّة دول أعضاء قد ال كبيرة لتشجيعها على س دَّدة. ومع ذلك، تس رة غير المس
د هذه المبالغ بسبب صعوبات مالية تواجهها بلدانها أو ألسباب محدَّدة أخرى.   يكون بوسعها أن تسّدِ

ادية. من األرصدة المستحقة للميزانية الع ٪٨٥٫٧١وقد الحظنا أنَّ أربع دول أعضاء تستأثر بنسبة قدرها   -٦٦
رة تمتدُّ على مدى  تراكات مقرَّ دَّد يتعلق باش د هذه  ٤١ولدى إحدى هذه الدول رصيد غير مس ّدِ عاماً. ودائماً ما تس

رة  د قط االشتراكات المقرَّ الدولة العضو مساهمتها في صندوق التعاون التقني وهي مساهمة طوعية، لكنَّها لم تسّدِ
   هذه االشتراكات إلزامية.غير المسدَّدة المستحقة عليها، رغم أنَّ 

اهمات   -٦٧ رة وال مس تراكات مقرَّ دا ما عليهما من اش ّدِ ومن بين الدول الثالث األخرى، هناك دولتان لم تس
طوعية لفترة تزيد على ثالث سنوات، في حين تقتصر المبالغ غير المسدَّدة من جانب الدولة الثالثة على االشتراك 

ر عليها. غير أنَّنا ق دَّدت جميع ما عليها من متأخرات في كانون المقرَّ اء قد س د الحظنا أنَّ إحدى الدول األعض
  .٢٠١٩الثاني/يناير 

اء الثالث المذكورة أعاله،   -٦٨ دَّدة، فإنَّ الدول األعض تراكات الميزانية العادية غير المس ل باش وفيما يتص
ويت، لم تُبرم ا اء التي فقدت حقَّها في التص داد في إطار البرنامج الذي وكذلك الدول األعض تفاقات خطط س

  وضعته الوكالة لمساعدة الدول األعضاء على سداد اشتراكاتها غير المسدَّدة.

ووفقاً للسياسات المحاسبية المعمول بها في الوكالة، فعندما تبرم دولة عضو اتفاق خطة سداد مع الوكالة،   -٦٩
وم  تحقاتها، فإذا كان مبلغاً كبيراً، يمكن أن يؤثِّر ذلك في القيمة يتعيَّن على الوكالة أن تقيِّم المبلغ المخص من مس

الجارية للحسابات المستحقة التحصيل. ومقتضى ذلك أنَّه يتعيَّن على الوكالة أن تحسب الرصيد غير المسدَّد (أي 
هذا الرصيد أقل  الحسابات المستحقة التحصيل) بمراعاة المبالغ المخصومة في األحوال التي يمكن أن يكون فيها

  من القيمة الجارية للحسابات المستحقة التحصيل.

  صندوق رأس المال العامل

وص عليه في القاعدة   -٧٠ ندوق رأس المال العامل هو  ٤-٧وفقاً لما هو منص من الالئحة المالية، فإنَّ ص
و ندوق الميزانية العادية من أجل تمويل اعتمادات بص لف لص تخدم في تقديم س ندوق يُس رة مؤقتة، وألغراض ص

ندوق رأس المال العامل هو  در أموال ص ية من المجلس. ومص أخرى يأذن بها المؤتمر العام بناء على توص
رة كما يحددها المؤتمر العام.  تراكاتها المقرَّ ية الش اس اء وفقاً للمعدالت األس دفعات مقدَّمة ترد من الدول األعض

 ً ندوق لرأس المال العامل وفقا ية من  ويكون حجم ص لما يعتمده المؤتمر العام من حين إلى آخر بناء على توص
  المجلس.

نة المالية   -٧١ ندوق رأس المال العامل عند ٢٠١٨وفيما يخصُّ الس تمرار ص ، وافق المؤتمر العام على اس
من الميزانية العادية. ولم يتغير مستوى صندوق رأس المال  ٪٤٫١٦مليون يورو، أي بما يساوي  ١٥٫٢مستوى 

كات الرصيد النقدي للميزانية العادية في عام ٢٠١٨و ٢٠١٤العامل بين عامي    كما يلي: ٢٠١٨. وكانت تحرُّ
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  ٢٠١٨الميزانية العادية الفصلية في عام   -٦الجدول 

  (بآالف اليوروهات)

  ٤الربع   ٣الربع   ٢ الربع  ١الربع  

  ٧٧٬٥٠٠  ٠٫٠٠  ٨٦٬٣٠٠  ٩٨٬١٠٠  الرصيد النقدي للميزانية العادية

التقدير الشهري للمبلغ النقدي المصروف من الميزانية 
  العادية

٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  

  ٢٫٥  ٠٫٠  ٢٫٩  ٣٫٣  الفترة التي يغطيها الرصيد النقدي للميزانية العادية

  ١٥٬١٠٠  ١٢٬٢١٠  ١٥٬٢١٠  ١٥٬٢١٠  رأس المال العاملالرصيد النقدي لصندوق 

يد النقدي  افية التي يغطيها الرص هور اإلض عدد الش
  لصندوق رأس المال العامل

٠٫٥  ٠٫٤  ٠٫٥  ٠٫٥  

تناداً إلى الجدول   -٧٢ تخدمت مبلغ  ٦واس ندوق رأس  ٣٫٠أعاله، تبيَّن لنا أنَّ الوكالة اس ماليين يورو من ص
يد الميزانية العادية في المال العامل لتمويل  بب عجز في رص غيلية بس بتمبر  ٣٠نفقات تش . وتمَّ ٢٠١٨أيلول/س

رين األول/أكتوبر  ندوق رأس المال العامل في أوائل تش يد ص إثر تلِقّي الوكالة مدفوعات في  ٢٠١٨تجديد رص
رة تراكات المقرَّ ا للعام الحالي أو االش تراكات في الميزانية العادية إمَّ ح الجدول ٢٠١٩للعام  إطار االش  ٦. ويوّضِ

يد الميزانية  ل رص نة، حين وص أنَّ الفترة الحرجة فيما يتعلق بتدفقات الوكالة النقدية كانت الربع الثالث من الس
سي  سبب الرئي العادية إلى الصفر. وقد الحظنا أنَّ ارتفاع مستوى الرصيد غير المسدَّد في الميزانية العادية هو ال

ى الصفر على هذا النحو، وأنَّ هذا الرصيد غير المسدَّد يتبع اتجاهاً متزايداً على مّرِ السنوات لوصول الرصيد إل
  الثالث الماضية.

ندوق ال   -٧٣ يد ذلك الص ندوق رأس المال العامل، فقد الحظنا أنَّ رص تخدم ص ورغم أنَّ الوكالة يمكنها أن تس
هر فقط.  ف ش دَّدة من الميزانية يكفي لتغطية عمليات الوكالة إال لمدة نص وبالنظر إلى حالة المبالغ غير المس

ندوق رأس المال العامل. ولعلَّ  توى ص ير على الوكالة بأن تعيد النظر في مس العادية في اآلونة األخيرة، فإنَّنا نش
ندوق أن يغطي  ندوق رأس المال العامل بمبلغ كاٍف بحيث يمكن للص توى ص الوكالة تودُّ أن تنظر في زيادة مس

  عمليات الوكالة لمدَّة تزيد عن نصف شهر.

  اإلجراء المتعلق بالعجز النقدي

دَّدة في الميزانية العادية تأثير في تدفقات ٢٠١٨في عام   -٧٤ تراكات غير المس توى االش ، كان الرتفاع مس
بب وقوع عجز إلى أن تستخدم الوكالة صندوق رأس المال العامل بس ٢٠١٨الوكالة النقدية أدَّى في أيلول/سبتمبر 

يولة  عوبات متعلقة بالس اع التي تواجه فيها الوكالة ص يد الميزانية العادية، كما ذُكر أعاله. وفي األوض في رص
ر على أن تعدَّ  اهمين، ينصُّ اإلجراء الداخلي المقرَّ دَّدة بعد من جانب أكبر المس النقدية وتكون هناك مبالغ غير مس

عضاء المعنية على سداد المبالغ المستحقَّة عليها. وهكذا، ال تُضطر الوكالة إلى الوكالة رسالة تحثُّ فيها الدول األ
االقتراض من صناديق أُخرى لتمويل أنشطتها التشغيلية. ومع ذلك، فال توجد إجراءات أخرى لمواجهة التهديدات 

د الدول األعضاء المعنية أيا من المبالغ  سّدِ المستحقَّة عليها بعد تلقيها الرسالة المقترنة بالعجز النقدي في حال لم ت
  التذكيرية.
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لت الوكالة في تموز/يوليه   -٧٥ يد النقدي للميزانية العادية، أرس توى الرص بب انخفاض مس وقد الحظنا أنَّه بس
دَّد. وطلبت الوكالة في  ٢٠١٨ يد غير مس احبة أكبر رص و واحدة هي الدولة ص الة تذكيرية إلى دولة عض رس

التها التذكيري ص/غير الُمنفق من األموال رس يدها غير المخصَّ تخدام رص و أن تأذن لها باس ة من الدولة العض
د الرصيد المستحق الخاص بالميزانية العادية  سّدِ الخارجة عن الميزانية في حال لم يكن بوسع الدولة العضو أن ت

م هذا الطلب في المبادئ التوجيهية أو  اإلجراءات الخاصة بالوكالة، رغم أنَّنا في الوقت المناسب. وال يوجد ما ينّظِ
  .١٩٩٥في عام  GOV/2833الحظنا اقتراح طلب مماثل في الرسالة 

اء في   -٧٦ رة من الدول األعض تراكات المقرَّ يل االش ونحن نقرُّ بالجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تحص
اورنا القلق من أ دَّدة. ومع ذلك، يس دة غير المس وية األرص رة غير موعدها وتس تراكات المقرَّ نَّ تزايد مبلغ االش

افة إلى ذلك فإنَّ هذه  تدامتها المالية. وباإلض طالع الوكالة بوظائفها وفي اس دَّدة يمكن أن يؤثِّر في اض المس
  االشتراكات غير المسدَّدة يمكن أن تصبح غير قابلة للتحصيل.

بتمبر   -٧٧ لذي وقع في أيلول/س قدي ا دَّد ٢٠١٨وبالنظر إلى العجز الن يد غير المس ُيد الرص ، وإلى تزا
يولة،  ندوق الميزانية العادية لمخاطر كبيرة متعلقة بالس ض ص رة في الميزانية العادية بما يعّرِ تراكات المقرَّ لالش
هد حدوث عجز  يرة األجل التي تش فإنَّنا نرى أنَّ الوكالة ينبغي أن تعدَّ إجراءات لمعالجة الحاالت الطارئة القص

ع إجراءات جديدة لمعالجة نقدي في  ياً مع ذلك، فقد حدَّثت الوكالة إجراءاتها الداخلية بوض تقبل. وتماش المس
  الحاالت الطارئة المنطوية على عجز نقدي.

  ٥التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

اء، بما في ذلك   ‘١’ تحقات من الدول األعض يل المس مان تحص تعزيز الجهود التي تبذلها من أجل ض
  استخدام اتفاقات خطط السداد؛ 

ندوق الميزانية العادية، بما في ذلك النظر في   ‘٢’ والنظر في النهج الذي تتَّبعه في تمويل العجز في ص
  تياجات الوكالة.الحاجة إلى تغيير مستوى الصندوق بما يكفي لتلبية اح

  وقد وافقت الوكالة على هاتين التوصيتين.

  ديون الموظفين السابقين غير المسدَّدة المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  -واو

مبر /األولكانون  ٣١في   -٧٨ يل من ٢٠١٨ديس تحقة التحص ابات مس ، أفادت الوكالة في بياناتها المالية بحس
مل المبالغ الزائدة المدفوعة للموظفين التي تبلغ  ٦٫١٩٧بمبلغ المعامالت التبادلية   ٠٫٣٤٧ماليين يورو، بما يش

  مليون يورو.

ياق   -٧٩ لة في س ها الوكا ئدة دفعت مدفوعة للموظفين في معظمها إلى مبالغ زا ئدة ال بالغ الزا وترجع هذه الم
حي. و اط التأمين الص في معظم الحاالت، دفعت الوكالة المبالغ الزائدة الدفعات المقدَّمة المتعلقة بمنح التعليم وأقس

في سياق قيامها بسداد المبلغ الكامل ألقساط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة الخاصة بالموظفين المتقاعدين من 
اط  ة الموظفين المتقاعدين من هذه األقس يل حص خالل برنامج خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة، ثم تحص

فصلة. وهناك حاالت أخرى تنطوي على مستحقات غير مسدَّدة متعلقة باشتراكات الموظفين الحاصلين بصورة من
  على إجازات بدون مرتَّب في صندوق المعاشات التقاعدية.
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داد التزامات   -٨٠ بب قيامها بس وبناًء على التدقيق الذي أجريناه، تبيَّن لنا أنَّ الوكالة تكبَّدت مدفوعات زائدة بس
ط الخاص بخطة واقعة  ة أولئك الموظفين من القس ابقين تجاه أطراف ثالثة فيما يتعلق بحص على عاتق موظفين س

مليون  ٠٫٠٣٤مليون يورو تتألف من مبلغ  ٠٫١٨٣التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة، وبلغت قيمة هذه المدفوعات 
ق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي يورو تمَّ سداده عن طريق برنامج خصم االستحقاقات دوريا من الصندو

رة تخصُّ ما مجموعه  ٠٫١٤٨األمم المتحدة، ومبلغ  ورة دفعات مقدَّمة مباش داده في ص من  ٨٥مليون يورو تمَّ س
ابقين. ومن جملة المدفوعات الزائدة البالغة  مليون  ٠٫١٤٢مليون يورو، ظلَّ مبلغ قدره  ٠٫١٨٣الموظفين الس

دَّد لمدَّ  نتين ومن ثمَّ أُدرج في البيانات المالية للوكالة لعام يورو غير مس ص  ٢٠١٨ة تزيد على س من "مخص ض
  حساب غير مضمون التحصيل".

  وقد أثرنا هذه المسألة في المراجعة السابقة، وأوصينا بأن تقوم الوكالة بما يلي:  -٨١

سابقين غير المسدَّدة لضمان أن  -أ تكون الجهود الرامية  النظر في استعراض جميع ديون الموظفين ال
إلى تحصيلها مواكبة للواقع. وفي حال اعتبرت هذه الديون غير قابلة للتحصيل، ينبغي اتِّباع سياسة 

  الوكالة الخاصة بالشطب؛

ترداد المبالغ الزائدة المدفوعة للموظفين   -ب لة باس بل للتقليل من حالة عدم التيقُّن المتص اف س تكش واس
  أمين الطبي بعد انتهاء الخدمة.السابقين في إطار خطة الت

كل   -٨٢ ابقتين فيما  ١ويبيِّن الش نتين الس ابقين عن الس تحقة على الموظفين الس دَّدة المس أدناه المبالغ غير المس
  يتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

تحقة على الموظفين الم  -١الشكل  دَّدة المس حي بعد انتهاء المبالغ غير المس تقاعدين فيما يتعلق بالتأمين الص
  الخدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

د فيها الموظفون المتقاعدون   -٨٣ ّدِ وقد اتَّخذت الوكالة إجراءات من أجل التقليل من عدد الحاالت التي يس
رفية، وذلك بتغيير طريقة  حي بعد انتهاء الخدمة عن طريق التحويالت المص اط التأمين الص هم من أقس ص حص

٢٥٠ ٠٠٠٫٠٠  

 

٢٠٠ ٠٠٠٫٠٠  

 

١٥٠ ٠٠٠٫٠٠  

 

١٠٠ ٠٠٠٫٠٠  

 

٥٠ ٠٠٠٫٠٠  

 

٠٫٠٠  

 يورو ٢١٣ ٦٢٤٫٧٠

 يورو ١٤٨ ١٣٨٫١٨

٢٠١٨ ٢٠١٧ 

  
 مستحقات الوكالة غير المسدَّدة المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

رو
يو
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م الدوري التلقائي من المعاش  داد لتكون عن طريق الخص اه أولئك الموظفون من الس التقاعدي الذي يتقاض
ف الوكالة حاليا  تكش افة إلى ذلك، تس ات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة. وباإلض ترك للمعاش ندوق المش الص
إمكانية تنفيذ طرائق للسداد عن طريق الخصم المباشر من الحسابات المصرفية فيما يخصُّ الموظفين المتقاعدين 

  معاشاً تقاعديا من الصندوق المشترك. الذين ال يتقاضون

دَّدة تبلغ   -٨٤ تحقات غير مس مليون يورو وتتعلق بحاالت الموظفين  ٠٫٠١٧ومع ذلك، فال تزال هناك مس
  حالة. ٤١المتقاعدين الذين لم يمكن تغيير طريقة السداد الخاصة بهم، والبالغة 

لة  -٨٥ ع الوكالة بقوة على مواص ّجِ نا نُش بذل الجهود من أجل التعجيل بتنفيذ إجراءات متابعة  ومن ثمَّ فإنَّ
  التوصية السابقة المتعلقة بتحصيل هذه الديون.

  ُسلف منح التعليم غير المسدَّدة  -زاي

الئحة الموظفين والنظام اإلداري للموظفين" على أنَّ  ـ ١ينصُّ الجزء الثاني من الدليل اإلداري في "القسم   -٨٦
  الغرض من استحقاقات منح التعليم هو:

ون فيها إجازة زيارة الوطن على الوفاء   -أ اعدة الموظفين الذين يعملون خارج البلدان التي يقض مس
ي فيه الموظف إجازة زيارة الوطن أو  ا في البلد الذي يقض ات بتكاليف تعليم أبنائهم، إمَّ س في مؤس

ر إعادة اندماج األبناء في ذلك البلد؛    تعليمية من نوع من شأنه أن ييّسِ

تحقين إلعانة اإلقامة الداخلية بموجب الفقرة (و)(  -ب تكمال ٢وفي حالة الموظفين المس ) أدناه، اس
اء فترة معقولة مع ذويهم، على  رهم على نحو يكفل لألبناء قض فر أولئك الموظفين وأس ترتيبات س

ة واحدة سنويا.ا   ألقل مرَّ

وينصُّ الجزء الثاني من الدليل اإلداري على أنَّ استحقاق منحة التعليم يبدأ مع بداية السنة الدراسية الالحقة   -٨٧
ة في أول  نَّ الخامس ية التي يتمُّ االبن أو االبنة س نة الدراس ة أو في الس نَّ الخامس لتاريخ إتمام االبن أو االبنة س

ة أشهر م ية، يجوز للموظف خمس نة الدراس ة االبتدائية. وفي بداية الس نها شريطة التحاق االبن أو االبنة بالمدرس
ة أو  جيل األبناء في المدرس تندات التي تثبت تس فوعاً بالمس لفة منحة تعليم مش ول على ُس م طلباً للحص أن يقّدِ

ية، يت نة الدراس م مطالبة بمنحة تعليم الجامعة وتبيِّن التكاليف المتوقعة. وفي نهاية الس عيَّن على الموظف أن يقّدِ
ل عليها. لفة التي حص وية الس لف والمطالبات إلكترونيا عبر نظام  لتس ول على السُّ ويجري تقديم طلبات الحص

  إيبس.

ويجب أن تكون المطالبة مشفوعة بمستندات كتابية من المؤسسة التعليمية تثبت التحاق االبن أو االبنة بها   -٨٨
  يِّن تكاليف التعليم والمبالغ المحدَّدة التي يدفعها الموظف.وتب

مليون  ٤٫٨٥٩، كانت السُّلف غير المسدَّدة المتعلقة بمنح التعليم تبلغ ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١وفي   -٨٩
مل هذا المبلغ  دَّدة منذ عام  ٦يورو. ويش لف متعلقة بمنح تعليم ظلَّت غير مس  ٠٫٠٦١ويبلغ مجموعها  ٢٠١٦ُس

  مليون يورو.

لف، بيد   -٩٠ سُّ سوية هذه ال صلة وت وقد بعثت الوكالة برسائل لتذكير الموظفين المعنيين بتقديم المطالبات ذات ال
من الجزء الثاني من الدليل اإلداري،  ١لم تُكن الوكالة قد تلقت هذه المطالبات. وينصُّ القسم  ٢٠١٨أنَّه حتى عام 
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ابقةالمطالبا - ٨-١-٥"القاعدة في  تحقاقات س ، على أنَّ المبالغ المالية المدفوعة أو غيرها من "ت المتعلقة باس
تحقاقه إياها، ال يجوز أن تطالب الوكالة  ن نية، رغم عدم اس ل عليها أحد الموظفين بحس المزايا التي يحص

هذه المزايا. وقد يسقط باستردادها إال في غضون فترة ال تتجاوز سنتين من تاريخ دفع هذه المبالغ المالية أو منح 
تحق منحة تعليم  لف في األحوال التي يتأكَّد فيها أنَّ الموظف المعني لم يكن يس داد السُّ حقُّ الوكالة في المطالبة بس
لف متعلقة بمنح التعليم إلى  ية كاملة. وقد تلقينا توكيداً من الوكالة بأنَّها لم تعُد تمنح أيَّ س نة الدراس عن الس

بق لهم تقديم مطالبات بمنح تعليم، وأنَّه في حال انتهاء خدمة الموظف، يُحتجز آخر مرتَّب  الموظفين الذين لم يس
  مستحق له إلى حين تسوية جميع السُّلف غير المسدَّدة.

  ٦التوصية 

لين على منح التعليم بتقديم المطالبات  ل الوكالة بذل الجهود من أجل تذكير الحاص ي بأن تواص ونحن نوص
  السُّلف التي ال تزال غير مسدَّدة منذ وقت طويل.وتسوية 

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

ة والحسابات المعلَّقة   -حاء   معامالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -حسابات المقاصَّ

سمبر  ٣١في   -٩١ سدَّدة لبرنامج األمم ٢٠١٨كانون األول/دي المتحدة اإلنمائي ، بلغ مجموع الدفعات المقدَّمة الم
  مليون يورو. ٠٫٧٧٧رصيداً صافياً مقداره 

تحقة الدفع في نظام إيبس وتقرير   -٩٢ ابات المس وكإجراء للمراقبة، أُجريت عملية للمطابقة بين فواتير الحس
اب  ن تقرير حس مَّ هريا. ويتض له برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ش ة الخاص بالخدمات الذي يُرس اب المقاصَّ حس
عالجها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أي األموال الواردة من  بالخدمات المعامالت التي يُ ة الخاص  المقاصَّ
يد  اب، فإنَّ الرص تناداً للتحليل الذي أجريناه لذلك الحس الوكالة التي تمَّ تحويلها إلى الجهة النهائية المتلقية لها. واس

اً معامالت من عامي ٢٠١٨ال يتألَّف فقط من معامالت جرت في عام  مل أيض تبلغ  ٢٠١٧و ٢٠١٦، وإنما يش
هر كانون  ٠٫٠٣٤قيمتها  افة إلى ذلك، تبيَّن من تحليل عملية المطابقة التي أُجريت في ش مليون يورو. وباإلض

لة من عام  ٢٠١٩الثاني/يناير    مليون يورو.  ٠٫٤٤٤تبلغ قيمتها  ٢٠١٨أنَّ هناك معامالت مفتوحة ُمرحَّ

  ٧ التوصية

سنوات  ز الوكالة الجهود التي تبذلها من أجل التأكُّد من أنَّ البنود المعلَّقة لفترة طويلة المتعلقة ب نوصي بأن تعّزِ
  سابقة في حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سوف تخضع للتسوية في نهاية السنة.

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  االستشاريين والخبراءتقييم أداء   -طاء

نة المنتهية في   -٩٣ مبر  ٣١يرد في بيان األداء المالي للس اريين  ٢٠١٨كانون األول/ديس تش يد لالس رص
شاريين والخبراء  ١٦٫٢١٩والخبراء قيمته  سداد أجور االست مليون يورو. ويعبِّر هذا المبلغ عن النفقات المتكبَّدة ل

  قات خدمة خاصة.الذين تتعاقد معهم الوكالة بموجب اتفا
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م   -٩٤ اريين وفقاً للجزء الثاني من الدليل اإلداري، في "القس تش العاملون من  - ١١وتُنظَّم إدارة التعاقُد مع االس
غير الموظفين". وينصُّ الدليل اإلداري على تفويض سلطة التعاقد مع العاملين وتحديد الشروط واألحكام المنطبقة 

عب اريين على هذا التعاقُد إلى مدير ش تش افة إلى ذلك، فإنَّ اإلدارة القائمة بتعيين االس رية. وباإلض ة الموارد البش
ندة إليهم. واإلدارة القائمة بالتعيين  يف للمتطلبات المحدَّدة التي تنطوي عليها المهام المس ؤولة عن إعداد توص مس

  هي المسؤولة أيضاً عن عملية استقدام االستشاريين. 

سنادها وشعبة الموارد الب  -٩٥ شأن مدى مالءمة المرشحين للمهام المزمع إ شرية مسؤولة عن تقديم المشورة ب
ؤوليات اإلدارة  مل مس اريين. وتش تش إليهم ونطاق أجورهم، وعن إعداد العقود حالما يُتَّخذ قرار التعاقُد مع االس

رية مسؤولية استعراض تقييم القائمة بالتعيين الرصد المباشر لألداء، في حين تقع على عاتق شعبة الموارد البش
أداء االستشاريين. وباإلضافة إلى ذلك، تفيد شعبة الموارد البشرية بعدم سداد أّيِ مبالغ لالستشاري إال بعد تأكيد 

  المدير المكلَّف بتعيينه أنَّه قد أدَّى المطلوب منه.

  علق بإدارة االستشاريين والخبراء:وبناًء على التدقيق الذي أجريناه، وقفنا على المسائل التالية فيما يت  -٩٦

  ليس لدى الوكالة نظام إلكتروني لرصد أداء االستشاريين والخبراء

، على أنَّه يجب تسجيل أداء ١١بالقسم  ٢من المرفق  ٢٢ينصُّ الجزء الثاني من الدليل اإلداري، في الفقرة   -٩٧
هر واحد أو أكثر في الوحدة اريين المتعاقد معهم لمدَّة ش تش تعراض اكتمال عمل  االس ة باس النمطية الخاص

  .HRConnectاالستشاريين ضمن نظام إدارة الموارد البشرية 

تخدم نظام   -٩٨ وأنَّها لم تعتمد بعُد نظاماً جديداً  ٢٠١٥منذ عام  HRConnectوتبيَّن لنا أنَّ الوكالة لم تُعد تس
ما يخصُّ رصد أداء االستشاريين والخبراء هي استخدام ليحلَّ محلَّه. والممارسة المعمول بها في الوكالة الحالية في

هذا التقرير.  لب نموذجي ل قا بالنظر إلى عدم وجود  لك  بالتعيين، وذ مة  قائ كلُّ إدارة  عدُّه  لذي تُ يدوي ا التقرير ال
تكمال المهام، وذلك على ال رغم وتحتوي التقارير اليدوية على النواتج المطلوب تحقيقها وعدد األيام الالزمة الس

ة  اريين في المنص تش من أنَّ الدليل اإلداري يُلزم اإلدارة القائمة بالتعيين بإدخال المعلومات عن أداء االس
يل اإلداري يذكر نظام  لدل فة إلى ذلك، فال يزال ا ا رية. وباإلض بإدارة الموارد البش ة  ية الخاص اإللكترون

HRConnect .رغم أنَّه لم يعُد يُستخدم  

   يُعتبر تقييم أداء االستشاريين شرطاً لدفع أجورهمفي الوقت الراهن، ال

رب األجر   -٩٩ ل ض اوياً لحاص هري مس فيما يخصُّ األجور، ينصُّ الدليل اإلداري على أن يكون األجر الش
ور واألجازات (نظام  ٢١اليومي في  تخالص عدد أيام العمل من نظام إدارة الوقت والحض يوم عمل. ويمكن اس

من نظام إي ب اإلدارة القائمة بالتعيين تالمز) ض اريين الذين يعملون من منازلهم، تحس تش بس. وفيما يخصُّ االس
عدد أيام العمل بناًء على ما يذكره االستشاريون في بياناتهم. وبعد ذلك يُحسب حاصل ضرب عدد أيام العمل في 

وص عليه في العق مة األجر اإلجمالي المنص ب بقس د على مجموع عدد أيام العمل معدَّل األجر اليومي الذي يُحس
  المتوقعة.

يفاً للمتطلبات المحدَّدة التي تنطوي   -١٠٠ اً على أن يعدَّ المدير المكلَّف بالتعيين توص وينصُّ الدليل اإلداري أيض
يف المتطلبات  اريين، وفقاً للقالب النموذجي المنطبق. وينبغي أن يكون توص تش ندة إلى االس عليها المهام المس
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حاً وش حين المؤهلين، وتحديد األجور، واض تخدم في تعريف المرش ية التي تُس اس امالً ألنَّه يُعتبر الوثيقة األس
يت على نحو ُمرٍض، واإلذن بدفع األجور.   واإلقرار بأنَّ الخدمات أو األنشطة قد أُّدِ

ب.  -١٠١ اريين على عدد أيام عملهم فحس تش ة العملية، يتوقف األجر المدفوع لالس ونحن نرى أنَّ  وفي الممارس
ون فترة محدَّدة،  اً أن يتوقف في كّلِ مرحلة على إثبات تحقيق المهام المطلوبة في غض دفع األجر ينبغي أيض
وليس على عدد األيام فحسب. وفي حين ال توجد عملية مركزية معمول بها من أجل رصد أداء االستشاريين قبل 

  لتعيين أن يفحص النواتج المقدَّمة قبل الموافقة على دفع األجر.دفع أجورهم، فمن المتوقع من المدير المكلَّف با

  ٨التوصية 

ع عملية إلكترونية أو نظام  اف إمكانية وض تكش ز الوكالة الجهود التي تبذلها من أجل اس ي بأن تعِزّ نوص
  إلكتروني لتتبُّع مستوى األداء.

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  إلغاء السفر  -ياء

  في مهام رسميةالسفر 

فر ٢٠١٨خالل عام   -١٠٢ يل س افراً من الموظفين وغير الموظفين، عن  ٣٢٬٣٧٤، عالجت الوكالة تفاص مس
  طريق نظام الطلبات والمطالبات المتعلقة بالسفر (نظام تراك).

برس (  -١٠٣ ركة أميريكان إكس ميا بإدارة اAMEXوقد تعاقدت الوكالة مع ش ركة المكلَّفة رس فر ) لتكون الش لس
دارها بناًء على  فر وإص ي في حجز تذاكر الس فر)، والتي يتمثَّل دورها الرئيس ركة إدارة الس الح الوكالة (ش لص
ول على  أن متطلبات الحص ورة بش فر تقديم المش ركة إدارة الس افة إلى ذلك، تتولى ش فر. وباإلض أذون الس

بوع وب يرات، وتوفير خدمة هاتفية للطوارئ خالل نهاية األس اعات العمل ألغراض تغيير الحجوزات التأش عد س
تأجرة فيما  يارات المس القائمة أو إجراء حجوزات جديدة للرحالت الجوية أو رحالت القطارات أو الفنادق أو الس
أنها يكون ثمنها غير  ة ومتفاوض بش عار مخفَّض فر الجوي بأس مية، وتوفير تذاكر للس فر في مهام رس ل بالس يتص

ترداد أو خاض تطاع ووفقاً ألقل قابل لالس مية قدر المس فر في مهام رس عاً لغرامة في حالة اإللغاء خالل فترة الس
تأجرة. وقد دفعت الوكالة في عام  يارات المس عر منطقي، وحجز الس مليون يورو  ٢٢٫٨٤٥مبلغاً قدره  ٢٠١٨س

  لشركة أميريكان إكسبرس مقابل ترتيب رحالت السفر.

فر الملغاة في نظام تراك، ووقفنا على وقد أجرينا تدقيقاً لجميع   -١٠٤ دار  ٦١٣رحالت الس رحلة أُلغيت بعد إص
ير حالتها في نظام تراك إلى أنَّها "أُلغيت" أو "ورد  مل هذه الرحالت الملغاة الرحالت التي تش التذاكر. وتش

ير حالتها في نظام تراك إلى أنَّها "أُلغيت" هي رحال فر التي العرض الخاص بها". والرحالت التي تُش ت الس
ا الرحالت التي تُشير حالتها في نظام تراك إلى أنَّها "ورد العرض  أعلنت إلغاءها الجهةُ المسؤولة عن ترتيبها، أمَّ
الخاص بها" فهي رحالت السفر التي أُوقفت بعد تلقي المسافر عرضاً بشأنها من شركة إدارة السفر. وفيما يخصُّ 

ظ ها في ن حالت ير  ها"، تبيِّن المالحظات أنَّ بعض الرحالت التي تُش خاص ب ها "ورد العرض ال ام تراك إلى أنَّ
ث حالة  ؤولة عن ترتيب الرحالت لم تحّدِ ير إلى أنَّها "أُلغيت"، رغم أنَّ  ٢٧٢الجهات المس فر لتش رحلة س

  المسافرين لم يقوموا بهذه الرحالت.
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فر الملغاة أنَّ الوكالة أ  -١٠٥ مليون يورو على تكاليف  ٠٫٧٤٦نفقت مبلغاً قدره ويتبيَّن من تحليل رحالت الس
تردت منه مبلغاً قدره  فر، اس ركة إدارة الس  ٥٨٫٠١مليون يورو بما يمثِّل  ٠٫٤٣٣التذاكر، بما في ذلك أتعاب ش

فر  في المائة من التكلفة اإلجمالية للتذاكر في الرحالت الملغاة. بب رحالت الس وبهذا تكون الوكالة قد تكبَّدت بس
بته  ٠٫٣١٣غاة تكاليف قدرها المل من التكلفة اإلجمالية للتذاكر في الرحالت  ٪٤١٫٩٩مليون يورو، أو ما نس

  الملغاة.

دة. ومع ذلك، فهناك   -١٠٦ باب متعّدِ فر قد أُلغيت ألس باب اإللغاء أنَّ رحالت الس تعراض أس وتبيَّن من اس
م فيها المسافرون أو الجهات المسؤولة عن  ١٣٥   ترتيب السفر أسباباً لإللغاء.حالة لم يقّدِ

  المشاركون في فعاليات الوكالة

واء، عن طريق نظام الطلبات   -١٠٧ فر، للموظفين وغير الموظفين على الس يل الس عالجت الوكالة تفاص
فر (نظام تراك). وفيما يخصُّ سفر غير الموظفين، يجوز لشعب الوكالة أو مكاتبها التي  والمطالبات المتعلقة بالس

افرين بدل إقامة يوميا وعالوة لتغطية التكاليف تنظِّ  فر وأن تمنح المس فر أن تتكفَّل بنفقات الس م رحالت الس
  الطارئة.

م ١وينصُّ الجزء الثاني من الدليل اإلداري، في النقطة هاء(  -١٠٨ ، على أنَّه في ٩) من التذييل جيم الملحق بالقس
عب الوكا فر أو إلغائه، تلتزم ش ركة حالة تأجيل الس ؤولة عن تنظيم الرحالت الملغاة بإبالغ ش لة أو مكاتبها المس

  إدارة السفر بإلغاء التذاكر أو استرداد ثمنها.

فر بعد دفع الوكالة مبلغاً إجماليا بالفعل لتغطية   -١٠٩ اً على أنَّه في حال إلغاء الس وينصُّ الدليل اإلداري أيض
تردُّ المبلغ المناظر من ا فر، يُس افر.تكاليف الس ومع ذلك، ففي حال كان اإللغاء من جانب الوكالة، وكان  لمس

  المسافر قد تكبَّد بالفعل بعض النفقات، يجوز خصم هذه النفقات من المبلغ اإلجمالي الذي يتعيَّن ردُّه إلى الوكالة.

نا على   -١١٠ غاة، وقف فر المل يل رحالت الس ناًء على تحل غاة في عام  ٢٬٧٩٢وب ها٢٠١٨رحلة مل  ٧٠٦ ، من
افرين من غير  افرين من غير الموظفين. وبعد تدقيق جميع الرحالت الملغاة التي تخصُّ مس رحالت تخصُّ مس

افراً تبلغ قيمتها  ١١٦الموظفين، تبيَّن لنا أنَّ هناك بدالت مدفوعة إلى  مليون  ٠٫٠٣٦مليون يورو و  ٠٫١٠٨مس
  دوالر أمريكي لم تُسترد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

لة من   -١١١ كل بدل إقامة يومي، طلبت اإلدارة ذات الص تردَّة المدفوعة في ش وفيما يخصُّ المبالغ غير المس
لف المدفوعة من بدل اإلقامة  اركين المعنيين ردَّ هذه المبالغ. وحتى نهاية فترة المراجعة، لم تُكن هذه السُّ المش

  اليومي قد استُردت بعد.

ألة قد أُث  -١١٢ اً في عام وكانت هذه المس فر ٢٠١٧يرت أيض باب إلغاء الس ية بتوثيق أس أنها توص ، وقُِدّمت بش
ابقة في هذا  يتنا الس ر توص فرهم. ونحن نكِرّ اركين الُملغى س ترداد المبالغ اإلجمالية المدفوعة للمش والتأكُّد من اس

ع الوكالة على التعجيل بتنفيذ إجراءات المتابعة المتصلة بهذه التوصية   .الشأن ونشّجِ

  تقديم المطالبات المتعلقة بالسفر في مهام رسمية  -كاف

فر المقدَّمة حتى   -١١٣ وية المطالبات المتعلقة بالس باط/فبراير  ٢٠أجرينا تدقيقاً لتس ، ووقفنا على ٢٠١٩ش
يوماً بعد انتهاء السفر في المهام الرسمية ذات الصلة. وبلغ  ٩٠رحلة سفر ظلَّت بدون تسوية لفترة تزيد على  ٤٦
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ترد بعُد ما مجموعه  روفة مقدَّماً لهذه الرحالت ولم تُس افي المبالغ المص مليون  ٠٫٠٨٢مليون يورو ( ٠٫٠٨٠ص
  مليون يورو).  ٠٫٠٠٢ -يورو 

ؤولون عن التحقُّق من   -١١٤ افرون والمس ارك فيها المس فر عملية يش وية المطالبات المتعلقة بالس مل تس وتش
ووا المطالب  ٤٦ المطالبات وتعتمد عليهم. وكان هناك لوا عليها ولم يس لف التي حص افي السُّ افراً يبلغ ص مس

  مليون يورو. ٠٫٠٨٠المتعلقة بها ما مجموعه 

، بدأت الوكالة بالفعل في تنفيذ الخصم من مرتبات الموظفين الذين لم يسووا ٢٠١٨واعتباراً من أيار/مايو   -١١٥
مية بعد  فرهم في مهام رس م من  ٩٠المطالبات المتعلقة بس ل مجموع الخص جَّ فر. وس يوماً من انتهاء ذلك الس

. ومع ذلك، ٢٠١٨رحلة سفر في مهمة رسمية في عام  ٦٢مليون يورو يتعلَّق بـ  ٠٫٠٨٨المرتبات مبلغاً قدره 
أنها  ١٢الحظنا أنَّ هناك  لف المدفوعة بش ابق يبلغ مجموع السُّ فر مذكورة في تقرير المراجعة الس رحلة س

  رو ولكنَّها ال تزال دون تسوية.مليون يو ٠٫٠١٩

ابهة في عامي   -١١٦ ائل مش م من المرتبات  ٢٠١٧و ٢٠١٦وكنا قد أثرنا مس ينا بأن تطبِّق الوكالة الخص وأوص
أدناه االتجاه  ٢يوماً. ويعرض الشكل  ٩٠في الحاالت التي يتأخر فيها تقديم المطالبة المتعلقة بالسفر لفترة تتجاوز 

اة.العام للمطالبات غير    المسوَّ

اة  -٢الشكل    المطالبات المتعلقة بالسفر غير المسوَّ

 
 

ي   -١١٧ رحلة سفر لم تُقدَّم المطالبات الخاصة بها ويبلغ صافي السُّلف المدفوعة  ٣٨ويتعيَّن على الوكالة أن تسّوِ
أنها  لف المدفوعة مبلغاً يخصُّ  ٠٫٠٧٢بش افي للسُّ مل هذا المبلغ الص افراً يواجهون  ١٧مليون يورو. ويش مس

عوبات مالية  ع بعُد لعملية التحقُّق وقدره  ٢١مليون يورو ومبلغاً يخصُّ  ٠٫٠٢٥وقدره ص فر لم تخض رحلة س
  مليون يورو. ٠٫٠٤٧
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لِّم بأنَّ التدابير المنفَّذة في عام   -١١٨ همت في التقليل من عدد المطالبات المتعلقة  ٢٠١٨وفي حين أنَّنا نس أس
ر مجدداً توص اة، فإنَّنا نكّرِ وَّ فر غير المس فر غير بالس م المبالغ المرتبطة بوثائق الس ابقة فيما يتعلق بخص يتنا الس

اة من المرتبات.   المسوَّ

  ٩التوصية 

ع الوكالة المسؤولين المعنيين بالتحقُّق من المطالبات بمعالجة المطالبات في الوقت المناسب.   نوصي بأن تشّجِ

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  المتأخرة الخاصة باتفاقات البحوث المنسَّقةالتقارير   -الم

ع من الدليل اإلداري، في الفقرة   -١١٩ م  ١٥ينصُّ الجزء التاس قة"،  - ٦من "القس طة البحثية المنسَّ برنامج األنش
نوية وتقرير نهائي إلى  تفيدين من عقود واتفاقات بحثية تقديم تقارير مرحلية س على أنَّه يجب على جميع المس

م إدارة العقود البحثية وللتقييم من جانب موظف الوكالة.  تعراض من جانب قس ع هذه التقارير لالس وتخض
ل، تنصُّ الفقرة  ياق متص ؤول. وفي س اريع المس م إدارة العقود البحثية بعدَّة  ٢٠المش على تكليف رئيس قس

جالت بالتقارير المرحلية المقدَّمة عن كّلِ عقد بحوث أو  ؤوليات منها تعهُّد س عقد تقني أو عقد أكاديمي متعلق مس
  برسالة دكتوراه أو اتفاق بحوث، وإبالغ األطراف المعنية وتذكيرهم عندما يحين موعد تقديم هذه التقارير.

روع البحثي ذي   -١٢٠ م المتعاقد إلى الوكالة التقارير التالية المتعلقة بتنفيذ المش وتنصُّ عقود البحوث على أن يقّدِ
  الصلة:

ل التقرير المرحلي  التقارير  -أ نوية إلى الوكالة. ويُرس ل المتعاقد تقارير مرحلية س المرحلية: يرس
ر ( هراً من بدء نفاذ العقد طبقاً للمادة ١٢األول إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز اثني عش  ١٩) ش

ل أيُّ تقارير مرحلية الحقة في موعد ال يتجاوز  هراً من  ١٢("بدء النفاذ والمدة"). وتُرس تقديم ش
  التقرير المرحلي األول.

) يوماً من انتهاء ٣٠التقرير النهائي: يُرسل التقرير النهائي إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز ثالثين (  -ب
  المشروع البحثي، أو بحلول التاريخ المتَّفق عليه بين الطرفين.

عقداً  ١٬٥٩٦، فإنَّ الوكالة لديها ٢٠١٩آذار/مارس  ١وبناًء على تحليل لقاعدة بيانات عقود البحوث في   -١٢١
ارياً من عقود البحوث، منها  نة واحدة، على النحو  ٥٤س لة بها لفترة تزيد على س عقداً لم تُقدَّم التقارير المتص

  أدناه. ٧المبيَّن في الجدول 

  عقود البحوث ذات التقارير المتأخرة -٧الجدول 

  عدد العقود  سنة ورود آخر تقرير
١  ٢٠١٥  
٩  ٢٠١٦  
٤٤  ٢٠١٧  

  ٥٤  المجموع
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يه   -١٢٢ قد أطلق، في حزيران/يون ية  م إدارة العقود البحث ، عدداً من الوظائف الجديدة في ٢٠١٨غير أنَّ قس
قة، اريع البحثية المنس ة بالمش وتتعلق إحدى هذه الوظائف بمواعيد تقديم  الوحدة النمطية اإللكترونية الخاص

شهور) التي يحلُّ بعدها موعد تقديم التقارير.  ستخدم هذه الوظيفة إلدخال المدَّة (بال ويمكن لمسؤول المشاريع أن ي
رة تقديم التقارير فور توقيع العقد. وفور تحديد الموعد  اب المواعيد المقرَّ تخدم المدَّة المدخلة لحس التقرير. وتُس

ر لتقديم أحد التقارير، يتلقى مسؤول المشاريع إشعاراً صادراً من النظام عند حلول موعد تقديم ذلك التقرير.  المقرَّ
ر اإلجراء الذي يتعيَّن اتِّخاذه من بين إجراءات المتابعة المتاحة. وحيث إنَّ هذه  اريع أن يقّرِ ؤول المش ويمكن لمس

ف عام  وى في منتص ابقة على حزيران/يونيه ٢٠١٨الوظيفة لم تُطلق س د دون مواعي ٢٠١٨، فهناك عقود س
رة لتقديم التقارير.   مقرَّ

  ١٠التوصية 

ز الوكالة نظام رصد عقود البحوث بغية التأكُّد من أنَّ الباحثين قد قدَّموا جميع التقارير المطلوبة.  نوصي بأن تعّزِ

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

باستخدام اإلجراء الخاص بالمشتريات المنخفضة  األصول الرأسمالية غير المستهلكة المشتراة  -ميم
  القيمة

ير شراء البضائع والخدمات التي   -١٢٣ اط يهدف إلى تيس تريات المنخفضة القيمة هو نش اإلجراء الخاص بالمش
راء وفقاً لهذا اإلجراء إلى موظفين محدَّدين  ٣ ٠٠٠تقل قيمتها عن  لطة الش ض س يورو للمعاملة الواحدة. وتُفوَّ

  بعمليات الشراء باستخدام بطاقة شراء أو من خالل السداد المباشر. يقومون

المشتريات المنخفضة القيمة"، فإنَّ  - ٤من "القسم  ٤٠ووفقاً للجزء السادس من الدليل اإلداري، في الفقرة   -١٢٤
تخدامات راء، هو  أحد االس راء وبطاقة الش ول غير المأذون بها و/ أو غير المالئمة للتفويض بالش راء األص ش

  الرأسمالية غير المستهلكة.

ول الثابتة في   -١٢٥ يل األص ة القيمة وتقرير تفاص تريات المنخفض جل المش كانون  ٣١وبعد تدقيق تقرير س
مبر  تخدام  ٣٨، وقفنا على ٢٠١٨األول/ديس راؤها باس تهلكة التي تم ش مالية غير المس ول الرأس من بنود األص

تريات المن ة القيمة بتكلفة إجمالية قدرهااإلجراء الخاص بالمش ول  ٢٥ ١٠٣٫٠٠ خفض يورو. وتتألف هذه األص
ؤون اإلدارية وتبلغ قيمتها  ٢٦من  مانات  ١٢يورو و ١٨ ٠٢٤٫٦١بنداً تديرها إدارة الش بنداً تديرها إدارة الض

  يورو. ٧ ٠٧٨٫٣٩وتبلغ قيمتها 

ألة في تقريري المراجعة لعامي   -١٢٦ ية بأن تنفِّذ الوكالة  ٢٠١٧و ٢٠١٦وقد ورد ذكر هذه المس مع التوص
تدابير لتحسين الضوابط الداخلية سعياً إلى تجنُّب استخدام اإلجراء الخاص بالمشتريات المنخفضة القيمة في شراء 
بضائع وخدمات ال يسمح هذا اإلجراء بشرائها. وبناًء على استعالمنا من مكتب خدمات المشتريات ومن اثنين من 

ر ين بالش ض ر هو عدم التيقُّن من ماهية البنود المفوَّ بب األرجح لوقوع هذا األمر المتكّرِ اء، فمن المعروف أنَّ الس
تهلَّ مكتب  راء. وبغية منع تكرار وقوع هذا األمر، اس تهلكة في وقت الش مالية غير مس والً رأس التي تُعتبر أص

تريات المنخ أن برنامج المش تريات حملة تدريبية مكثَّفة بش لة خدمات المش ائل األخالقية المتص ة القيمة والمس فض
تريات  تخدام اإلجراء الخاص بالمش طلع المكتب بعمليات مراجعة منتظمة للمعامالت المنفَّذة باس به، ويض
ة القيمة  تريات المنخفض ين تقرير المش اً تحس تريات، فقد تمَّ أيض ة القيمة. ووفقاً لمكتب خدمات المش المنخفض
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صادر من نظام إيبس بحيث ستعراض المعامالت المنفَّذة  ال سمح للمكتب بزيادة التركيز على أهداف محدَّدة عند ا ي
باستخدام اإلجراء الخاص بالمشتريات المنخفضة القيمة. ونتيجة لتنفيذ هذه التدابير التعويضية والضوابط، تراجع 

تريات تخدام اإلجراء الخاص بالمش تراة باس تهلكة المش مالية المس ول الرأس ة القيمة من  عدد األص  ٢١٥المنخفض
كل ٢٠١٨بنداً في عام  ٣٨إلى  ٢٠١٧بنداً في عام  ل عقد  ٣، على النحو المبيَّن في الش وف يتواص أدناه. وس

ة القيمة، ومن ثمَّ  تريات المنخفض التدريبات وإجراء عمليات المراجعة في إطار اإلدارة االعتيادية لبرنامج المش
  ذت. فقد اعتُبر أنَّ التوصية قد نُفِّ 

تريات   - ٣الشكل تخدام اإلجراء الخاص بالمش تراة باس تهلكة المش مالية غير المس ول الرأس عدد األص
 المنخفضة القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحداث رمز بند جديد (رموز بنود   -١٢٧ تريات بالفعل إلى اس افة إلى ذلك، فقد خطط مكتب خدمات المش وباإلض
ة القيمة في نظام إيبس تريات المنخفض تخدام  جديدة) للمش تريات كما لو كانت تُنفَّذ باس تيعاب هذه المش بهدف اس

ادرة عن المكتب. ومن المتوقع االنتهاء من هذه الخطة في عام  راء النمطية الص ، مع إدخال ٢٠١٩أوامر الش
  التغييرات المناسبة في القسم ذي الصلة من الدليل اإلداري.

  إدارة مشتريات الوكالة

  الخلفية

فتها المركز الدولي للتعاون في المجال النووي،   -١٢٨ اء فيها بالتعاون تعمل الوكالة، بص مع الدول األعض
ركائها المتعددين في جميع أنحاء العالم لمي للتكنولوجيات  ،وش تخدام المأمون واآلمن والس على تعزيز االس

طتها ي، يجوز للوكالة، لدعم أنش اس ، أن تدبِّر أمر قيام واحد أو أكثر من النووية. وكما هو مبين في نظامها األس
األعضاء بتوفير أي مواد وخدمات ومعدات ومرافق ضرورية للمشروع، أو أن تتولى هي نفسها تقديم بعض ذلك 
اعدة. ويتم ترتيب  اء الذين طلبوا هذه المس و أو األعض رة، آخذة في اعتبارها رغبات العض ورة مباش أو كله بص

  المشروع، وقد ينطوي على عملية شراء.إدارة  عن طريقهذا التوفير 

عدد األصول الرأسمالية غير المستهلكة المشتراة باستخدام اإلجراء 
 الخاص بالمشتريات المنخفضة القيمة
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تريات هو مكتب تابع إلدارة الشؤون اإلدارية يتولى قيادة أنشطة الشراء في الوكالة.   -١٢٩ ومكتب خدمات المش
ا ؤول ومس تريات مس لطة  ءلومدير مكتب خدمات المش راء في الوكالة، ويجوز له تفويض س عن وظيفة الش

ة، من خالل القواعد ذات الصلة كما هو مشار إليها في جدول الصالحيات المشتريات لموظفين آخرين في الوكال
  ذي الصلة.

ويقوم مكتب خدمات المشتريات بشراء السلع والخدمات لدعم والية الوكالة، بغية إيصالها إلى النظراء في   -١٣٠
ل يا وأوروبا وأمريكا الالتينية، ومن أجل تس اء في جميع أنحاء أفريقيا وآس يمها إلى مقر الوكالة الدول األعض

الرئيسي في فيينا بالنمسا وإلى مختبراتها ومكاتبها الميدانية. وتشتري الوكالة طائفة واسعة من السلع والخدمات، 
 ،أو خدمات إدارة المرافق ،المعدات واإلمدادات المكتبية كما في حالةإما لدعم العمليات في مقر الوكالة الرئيسي، 

  واالتصاالت، أو لدعم المشاريع الميدانية للوكالة في الدول األعضاء. أو تكنولوجيا المعلومات

اءات في الوكالة يكون وقد   -١٣١ لع والخدمات و/أو اإلنش راء الس ً ش بأي من اإلدارات التقنية في الوكالة.  متعلقا
لة من الخطوات يتم معظمها من خالل نظام المعلومات لدعم البرامج على  لس نطاق الوكالة وتتألف العملية من س

ص في الميزانية  تخدام مخص دار اإلذن باس راء وإلص تخدم نظام إيبس إلدخال طلبات الش (نظام "إيبس"). ويُس
إلصدار التماسات العروض وأوامر الشراء، وإلدخال تواريخ االستالم  النظام لتلبية تلك الطلبات. كما يتم استخدام

ائع، ومعالجة ليم البض حن/تس ول فيما يتعلق بالمفردات  ،الفواتير المتعلقة بجاهزية/ش ومعلومات إدارة األص
راء في  م الطالب، وتنتهي عند إغالق أمر الش راء يقدمه القس تراة. ومن حيث النظام، تبدأ العملية بطلب ش المش
نهاية المطاف. إال أن هناك قضايا أخرى تتعلق بالمشتريات، مثل التخطيط واالتصال وااللتزام والوعي من جانب 

  وعملية التقييم، يتعين النظر فيها لضمان تحقيق كفاءة وفعالية عمليات الشراء. ،ل من أصحاب المصلحةك

تريات خالل   -١٣٢ راء التي أجراها مكتب خدمات المش مل نطاق المراجعة التي أجريناها عمليات الش وقد ش
عبة األمن النووي وإدارة فيما  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠إلى  ٢٠١٧كانون األول/يناير  ١الفترة من  يتعلق بش

سؤال الرئيسي المطروح للبحث في هذا الموضوع هو: "إلى أي مدى تمتلك الوكالة إدارة  التعاون التقني. وكان ال
  فعالة للمشتريات لدعم أنشطة الوكالة؟"، وقد تسلسل السؤال إلى األسئلة الثالثة التالية المطروحة للبحث:

 ترياتها تخطيطاً فعاالً؟هل كانت الوكالة تخطط لمش  -أ

 ترصد تنفيذ العقود رصداً فعاالً؟ الوكالةإلى أي مدى كانت   -ب

  هل كان هناك تقييم فعال لعملية الشراء؟  -ج

  وقد أُجريت المراجعة بالتركيز على عينات مختارة من معامالت الشراء شملت مشتريات عادية وميدانية.  -١٣٣

  االستنباطات المستخلصة من المراجعة

راء  ١ ٦٢٥، كانت هناك ٢٠١٨إلى حزيران/يونيه  ٢٠١٧في الفترة من كانون الثاني/يناير   -١٣٤ معاملة ش
عبة تابعة إلدارة األمان واألمن  ٥١ ٨٧٧ ٦٧٣أجريت، بلغت قيمتها  عبة األمن النووي، وهي ش يورو، تتعلق بش

ا ـت قيمتهـة، بلغـمعامل ١ ٦٢٥ل ـن أصـة مـمعامل ١٩ل ـن تحليـن مـالنوويين، وبإدارة التعاون التقني. ويتبي
  يورو، ما يلي: ٧ ٠٧٣ ٤٢١

  يوما؛ ٥٩٨و شيء التتراوح المدة من تقديم طلب الشراء إلى إصدار أمر الشراء بين   -أ
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ليم الفعلي، أو على   -ب ليم المتعاقد عليه وتاريخ التس ليم المتأخر (بالمقارنة بين تاريخ التس تتراوح مدة التس
  يوًما. ٣٧٥يوماً و ٣٩) ألوامر الشراء غير المغلقة بين ٢٠١٨يونيه /حزيران ٣٠األقل يوم 

تخدم النهائي. وإذا كانت هناك أثناء   -١٣٥ ليم إلى المس هد تأخيراً في التس وقد تأكَّد أن بعض تلك المفردات ش
ليم المفردات فإن الوكالة تحاول أن تحلها، وذلك مثالً عن طريق التواص اكل في تس راء مش ل المكثف عملية الش

جلة من  كاوى مس د والمتلقي. ولم تكن هناك أي ش حن والموّرِ لحة المعنيين، مثل وكيل الش حاب المص مع أص
المتلقين أو المستخدمين، ألن الهدف النهائي من عملية التسليم هو تحقيق وصول المفردات واستفادة المتلقي منها. 

ر في الموعد المحدد فيم ليم العناص تفيد منها في وقت أبكر بكثير، بيد أنه إذا تم تس تخدمها المتلقي أو يس كن أن يس
  ويمكن أن يؤدي المشروع ذو الصلة عمله كما هو مخطط له.

  إنشاء طلب الشراء في مرحلة التخطيط للشراء  -ألف

فة جزء من   -١٣٦ راء، وكذلك بص راء دورا هاما في تحقيق هدف الش تؤدي مرحلة التخطيط في عملية الش
ياغة عوامل نجاح ا تريات، وص ع تنبؤات بالمش طة، من قبيل وض روع. وتتألف هذه المرحلة من عدة أنش لمش

المواصفات التقنية في إطار طلب الشراء، وتقدير الميزانية. فعلى سبيل المثال، خالل مرحلة تصميم أحد مشاريع 
تريات بتعيين فوالتعاون التقني  عبة، قام مكتب خدمات المش تريات الش ع تنبؤ بمش ارك في وض رق يمكن أن تش

د إمكانية وجود احتياجات مشتركة في مختلف المشاريع من  سنوية) ويمكن أن تحّدِ شراء ال أنشطة التنبؤ (خطط ال
  أجل توحيد االحتياجات بغية تحقيق هدف الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.

وقد استبينت بعض التحديات في كتابة المواصفات التقنية في إطار تقديم طلب الشراء. ولمعالجة ذلك، عقد   -١٣٧
تريات عدة دورات تدريبية  أنمكتب خدمات المش ؤولين  بش اعدة المس فات التقنية، بهدف مس ياغة المواص ص

عادلة وشفافة وفعالة. وباإلضافة  التقنيين على وضع المواصفات التقنية حسب المعايير المطلوبة لضمان منافسة
إلى ذلك، استهل مكتب خدمات المشتريات مشروعاً لتكوين مكتبة للمواصفات التقنية توفر أمثلة ونموذجاً إرشادياً 

  لمواصفات السلع والخدمات ذات الطابع العام.

  :أن الحال كما يليوتشير مالحظتنا إلنشاء طلب الشراء إلى   -١٣٨

  ضع المواصفات التقنيةالعملية المطولة لو

تمثل صياغة المواصفات التقنية، عند االقتضاء، المرحلة األولى في عملية الشراء. فمن الضروري وضع   -١٣٩
أن وجود متطلبات تقنية تفي بهذه المتطلبات منذ  فافة وفعالة. ومن ش ة عادلة وش من منافس فات تقنية تض مواص

اعد على التعج راء أن يس وف تؤثر في نهاية المطاف على بداية عملية طلب الش ة التي س يل ببدء عملية المناقص
  تحقيق الهدف البرنامجي والغاية البرنامجية.

وعندما تقدم اإلدارة التقنية طلب الشراء، يقوم مكتب خدمات المشتريات بمراجعة المواصفات التقنية، وقد   -١٤٠
ؤول التقن فات التقنية وفقًا لتعليقات مكتب يعيدها إلى اإلدارات التقنية مع تعليقاته. والمس ي ملزم بمراجعة المواص

خدمات المشتريات و/أو مع مراعاتها. وإذا كانت التعليقات كبيرة و/أو تتطلب مزيًدا من التحليل الذي يتعلق بدولة 
  عضو/نظير فقد تكون عملية المراجعة وتبادل الرسائل طويلة.
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أن عملية الذهاب واإلياب هذه، ابت  -١٤١ يغة النهائية لخطة ومن ش ع الص راء وإلى وض داء من تقديم طلب الش
دار التماس العروض، أن تؤثر على اإلطار الزمني  ة، وإلى إص اء، وإعداد وثائق المناقص راء، عند االقتض الش

أمر شراء أن متوسط المدة من تقديم طلب الشراء إلى نشر  ١٣لعملية الشراء. وقد تبين من تحليل عينة مؤلفة من 
من نطاق يمتد من  ٩٨ماس العروض أو االقتراحات يبلغ الت أيام. إال أنه بالنظر إلى أن  ٣٠٣أيام إلى  ٣يوما، ض

لة مراجعة  بة حا جالت لتتبُّع ومراق فات تتم خارج النظام (نظام إيبس) فال توجد س ية مراجعة المواص عمل
سببت في ا لتأخير، واألطراف التي تتحمل مسؤوليات المواصفات التقنية. ولذا فمن الصعب تحديد المرحلة التي ت

دار التماس االقتراحات/العروض. وعالوة على ذلك،  عن هذا التأخير، واإلجراءات الواجب اتخاذها للتعجيل بإص
  ال يمكن استخدام الدروس المستفادة من أفضل الممارسات التي تؤدي إلى تحقيق أقصر مدة.

  ١١التوصية 

  يلي:نوصي بأن تقوم الوكالة بما 

  تحسين نظام إيبس من خالل توفير سمة تتيح للمستخدمين رصد حالة عملية مراجعة طلبات الشراء؛  ‘١’

ياغة   ‘٢’ تريات في التخطيط األولي/الص اركة مكتب خدمات المش وإلزام اإلدارات التقنية بأن تزيد مش
  عملية التماس العروض.األولية للمواصفات التقنية قبل تقديم طلب الشراء، بغية التعجيل باستهالل 

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  تحديد تاريخ االحتياج للمشتريات

لع   -١٤٢ راء أن يحدد تاريخ االحتياج إلى الس ؤول التقني/طالب الش في نظام إيبس، يكون مطلوباً من المس
رائها. وينبغي أن يكون تاريخ االحتياج مطابقاً للتاريخ  المحدد الذي ينبغي أن يكون فيه والخدمات المخطط لش

اءات الزمة فيه، ويمكن أن يمثل تاريخ  لع/الخدمات/اإلنش تكون الس راء/االتفاق قائماً أو الذي س العقد/أمر الش
ليم أو الكتمال عملية التعاقد. ولذلك يتعين أن يكون تاريخ االحتياج دقيقاً ويمكن  االحتياج الزمن التقديري للتس

  التعويل عليه.

يوما من تاريخ إنشاء طلب  ٩٠وفي الممارسة العملية، يحدَّد تاريخ االحتياج افتراضيا في نظام إيبس بمدة   -١٤٣
ة والتقييم واالختيار في عملية  ط الوقت الذي بحلوله ينبغي أن تكتمل عملية المناقص راء، وهذا يمثل متوس الش

بتغيير التاريخ يدويًا، وإال فيبقي  لتقني/طالب الشراءالشراء العادية التي ال إشكال فيها. ويمكن أن يقوم المسؤول ا
تريات، من أجل التعرف على  تحدث مكتب خدمات المش ي المعني. وعالوة على ذلك فقد اس التاريخ االفتراض

ائح في نظام إيبس توجِّ  ه من يعد االحتياجات العاجلة بدقة ومعرفة أي طلب عاجل يتعين إعطاؤه األولوية، نص
راء  تري" (أمر الش لة Note to Buyerبأن يقدم في خانة "ملحوظة للمش لة/التبرير ذا الص ) المعلومات ذات الص

  وتاريخ االحتياج المحدَّد.

ي قد و  -١٤٤ عبة األمن النووي أن النظام االفتراض راء من ش تة طلبات ش هو الذي تبيَّن من فحص عينة من س
تراء تاريخاً معيَّناً لالحتياج. حدد تاريخ االحتياج، األمر الذي يدل على أن مقدم ا لطلب لم يحدد في طلب االش

ليم المتعاقد عليها فيما يخص هذه العينات.  وعالوة على ذلك، كان تاريخ االحتياج غير متوافق مع تواريخ التس
ير إلى أن الس ليم المتعاقد عليها تتجاوز تاريخ االحتياج، األمر الذي قد يش لع لم وفي الغالب، كانت مواعيد التس

تسلَّم في الوقت المناسب حسب احتياج المستخدمين إليها، ولكن ال يمكن استنتاج ذلك من بيانات النظام ألن النظام 
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اريع التعاون التقني، حيث ائعة في مش ة ش يا. وهذه الحالة هي ممارس ال يؤثر تحديد  ماحدد تاريخ االحتياج افتراض
راء على ت فتها الجهة تاريخ االحتياج الوارد في أمر الش ليم. ويتعين على اإلدارات التقنية، بص حديد تاريخ التس

راء  اعد على اإلبالغ بمدى إلحاح الش تريات يس الطالبة، أن تحدد تاريخا دقيقاً ويمكن التعويل عليه لالحتياج للمش
ة التي تستغرقها ى في تحديد تاريخ االحتياج المدفيما يتعلق بالمشاريع الحساسة من حيث الوقت. وينبغي أن تُراعَ 

د، وتقدير وقت التسليم، وذلك، على سبيل المثال، باستخدام البيانات  عملية المناقصة، والمهلة التي يحتاجها الموّرِ
  المقدمة من وكيل الشحن العالمي عن متوسط وقت التسليم الالزم للمفردات المماثلة فيما يخص كل بلد على حدة.

تريات من إعطاء ومن خالل اإلبالغ بمدى إلحا  -١٤٥ يتمكن مكتب خدمات المش راء المحددة، س ح عملية الش
تريات، وفي هذه  عب التقنية من المش يص موارده لتلبية احتياجات الشُّ راء المعيَّنة هذه وتخص األولوية لعملية الش

ة. ونرى أنه يتع تخدام تاريخ االحتياج الواقعي كمعيار لالختيار في عملية المناقص ين على الحالة يمكن اس
ؤولين التقنيين فيها على إدراك أهمية تاريخ االحتياج  راء أو المس جع مقدمي طلبات الش اإلدارات التقنية أن تش
تريات فيما يخص هذه الحاالت العاجلة بتاريخ دقيق  راء وأهمية إبالغ مكتب خدمات المش الخاص بعملية الش

  وواقعي في طلب الشراء.

  ١٢التوصية 

  الوكالة بما يلي:نوصي بأن تقوم 

تخدام البيانات المتاحة عن   ‘١’ راء في نظام إيبس، باس تحديد تاريخ احتياج افتراضيا أكثر دقة لكل عملية ش
  المتوسط الحالي للمدة التي تستغرقها عملية الشراء ووقت التسليم؛

تريات، على أن يحددوا في   ‘٢’ راء، من خالل مكتب خدمات المش جيع مقدمي طلبات الش راء وتش أمر الش
رة التي من شأنها أن تسمح بالنظر في تاريخ واقعي لالحتياج أقرب أو أبعد.   الظروف المبرَّ

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  عملية تسليم المشتريات  -باء

ة ـشرك عـم اـد عليهـات المتعاقـخدمالتستخدم الوكالة في المقام األول، لتوفير المشتريات الميدانية،   -١٤٦
Global Freight Forwarding (GFF) ل إليه املة إلى أن يتلقى المرس ليم ش ركة ملزمة بتوفير خدمات تس . والش

دير (إن وجدت) وعملية  مان امتثال عملية التص ر، ض بيل المثال ال الحص مل الخدمات، على س اعة. وتش البض
بي يق مع الموردين، والتعبئة والتغليف المناس تيراد، والتنس يق مع الجهات المعنية األخرى االس ن، وكذلك التنس

حن،  ول على إذن الش د) للحص (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والنظراء، والوزارات المعنية في بلدان المقص
  الذي يُشار إليه أيًضا باسم "الضوء األخضر".

ركة   -١٤٧ لياً عن الجدول الزمن GFFوتوفر ش تريات، وتقارير عن للوكالة نظام تتبُّع، وتقريراً فص ي للمش
الفواتير، باإلضافة إلى سجل بالمشاكل المتعلقة بتسليم المشتريات. ويشير تحليل بشأن عمليات "الضوء األخضر" 

، إلى أن ثالث مناطق (أفريقيا، والقارة األمريكية، وآسيا والمحيط الهادئ) هذا التقريروالتسليم أجري استناداً إلى 
  ل مقارنة بالمنطقتين األخريين (أوقيانوسيا وأوروبا).لديها فترة معالجة أطو
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د والنظير وسلطة الجمارك وأصحاب  GFFوفي هذه العمليات، تكون شركة   -١٤٨ مسؤولة عن التنسيق مع الموّرِ
ستعدادها في صلة. وإلى جانب ذلك فإن التزام الدول األعضاء وا سليم ما يتعلق بالمصلحة اآلخرين ذوي ال سير ت تي

  يؤثر أيضا على إعداد واعتماد المستندات الالزمة، بما في ذلك النفقات الناجمة عن عملية الشراء.البضائع 

وكشف إجراء المزيد من التحليل أن عملية إعداد الوثيقة الالزمة تساهم إلى حد بعيد في طول عملية تسليم   -١٤٩
ول على ا اريع التعاون التقني، وجدنا أن الحص تريات. وفي أحد مش تغرق أكثر من المش لتخليص الجمركي اس

  سبعة أشهر، بسبب إجراءات الدولة العضو.

ركة   -١٥٠ ا في هذه العملية الطويلة. وفي بعض الحاالت وجدنا أن ش حن غير المكتملة أيض اهم وثائق الش وتس
GFF أدرجت اسم المؤسسة عن طريق الخطأ في طلب اإلعفاء الجمركي ولم تجهز التخليص الجمركي بعد. وفي 

معلومات غير صحيحة على الورق، ولذلك اضطرت في بعض األحيان إلى  GFFحاالت أخرى، أدرجت شركة 
  بدء عملية التخليص الجمركي من جديد.

وم   -١٥١ وم الجمارك أو من رس أ من رس بب هذه العملية الطويلة في تكاليف غير مخطط لها تنش ويمكن أن تتس
ام  ه خالل الفترة من ع ا أن د تبيَّن لن ة. وق ام  ٢٠١٧التخزين المفرط تعين على  ٢٠١٨حتى الربع األول من ع

ركة  ١٤٨ ٠٠٠الوكالة أن تدفع أكثر من  د GFFيورو لش م التخليص  عن جمارك في جهة المقص مل رس (تش
ركة  مح العقد المبرم مع ش وم الجمركية عندما تنطبق). ويس م التفتيش الجمركي، والرس  GFFالجمركي، ورس

وم الجمركية، وهذه  م التفتيش الجمركي والرس م التخليص الجمركي ورس ى من الوكالة رس ركة بأن تتقاض للش
  األخيرة على النحو الذي تسمح به الوكالة.

وم الجمركية إلى الحد األدنى، ألن ونرى أ  -١٥٢ اء، تخفيض تكاليف الرس نه يمكن، بدعم قوي من الدول األعض
اء. كذلك يمكن، بهذا  راؤها بناء على احتياجات الدول األعض ة ألغراض غير ربحية ويتم ش ص المفردات مخص

ول الوكالة (من خالل برنا ير اإلطار الزمني لحص اء، تقص مج األمم المتحدة الدعم القوي من الدول األعض
تيراد المعفي من  اء) على اإلعفاء الجمركي الالزم للتمكين من االس ب االقتض تخدم النهائي، حس اإلنمائي أو المس

  الرسوم الجمركية، وتقصير اإلطار الزمني لعملية التخليص الجمركي.

ركة   -١٥٣ تندات المؤيِّ  GFFوش أن أي من املزمة كذلك بتوفير المس لة بش لنفقات المذكورة أعاله، دة ذات الص
شحنات. وفي حين أن هذا  وينبغي أن تكون هذه المستندات متوفرة على بوابتها اإللكترونية اآلنية الخاصة بتتبُّع ال
ل بدقة جميع الوثائق الداعمة المتعلقة  ركة فإنها لم تحِمّ وح في العقد المبرم مع الش وص عليه بوض االلتزام منص

مالحظتنا لخمسة أوامر شراء في حالة "أُغلق"/"أُغلق نهائياً" أرسلت شركة  ومنلوكالة. بالتكاليف التي تتحملها ا
GFF لة على البوابة اإللكترونية.  ، تبيَّنفواتيرها إلى الوكالة راء هذه لم تكن محمَّ أن الوثائق الداعمة ألوامر الش

رونية يمكن أن يكون مفيداً في تقييم عمليات ونعتقد أن توافر مجموعة كاملة من الوثائق الداعمة في البوابة اإللكت
اس  بيل المثال تحليل التكاليف الجمركية على أس لع والخدمات، وعلى س ليم فيما يتعلق بتوفير الس حن/التس الش

  التكاليف المدفوعة في جهة المقصد، ألن للوكالة الحق، وفقاً لبيان األعمال، في رفض هذه التكاليف.

ال عن ذلك، الحظ  -١٥٤ عوبة في التحديد المنهجي ألي تكاليف غير مخطط لها وفض ا أن الوكالة تجد ص نا أيض
عن الفواتير ال يرد فيه تبويب للنفقات الناتجة من فترات التأخير  GFFتنشأ من طول عملية التسليم. فتقرير شركة 

اس كل حال أن الطويلة في هذه العملية. ويتعين على الوكالة أن تجد هذه المعلومات على أس ة على حدة. ومن ش
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اكل والحد منها في  ليم، بغية التخفيف من المش اعد الوكالة على تقييم عملية التس وجود معلومات منهجية أن يس
  المشاريع المقبلة.

  ١٣التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

يق  ‘١’ اء إطار لتكثيف التنس تريات، مع الدول إرس ، من خالل اإلدارات التقنية وبدعم من مكتب خدمات المش
اء  مان تنفيذ عمليات األعض خ لض بهدف تعزيز وعي تلك الدول بأهمية دعمها القوي والتزامها الراس

  ؛توريد المشتريات وتسليمها في موعدها بفعالية وكفاءة

تفادة من معارفها في إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية  والنظر  ‘٢’ لة بالجمارك من أجل االس ذات الص
  ؛لتعزيز النهج المتبع لحل المشاكل الجمركية

ركة  وإلزام  ‘٣’ ين تقرير الفواتير الوارد من ش تريات بتحس توى GFFمكتب خدمات المش ، بغية تحقيق مس
وم المتعلقة بالتكاليف غير المخطط لها نيف الرس وح لتص أ من  كاٍف ويمكن التعرف عليه بوض التي تنش
  التأخير، واستخدام المعلومات المكتسبة باعتبارها درسا مستفاداً من أجل التحسين المستمر.

ركة  ومطالبة  ‘٤’ تريات، GFFش من تحميل المجموعة الكاملة ب، من خالل مكتب خدمات المش من أن تض
  ق الشحن.الوثائق بطريقة سليمة وفي الوقت المناسب في نظام حفظ السجالت الخاص بوثائ

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  استخدام نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام أيبس)  -جيم

شمل التخطيط والتمويل ا، بدأت الوكالة تنفيذ نظام إيبس كنظام لتخطيط ٢٠١١في عام   -١٥٥ لموارد المؤسسية ي
راء من خالل نظام  طة الش ؤون اإلدارية. ويتم معظم أنش رية والش اريع والموارد البش تريات وإدارة المش والمش

ستخدم إلدخال طلبات الشراء وإلصدار اإلذن باستخدام إيبس. وتنص األدلة اإلدارية للوكالة على أن نظام إيبس يُ 
ات الميزانية  ص راء لتلبية تلك الطلبات. كما يُ مخص ات العروض وأوامر الش دار التماس تخدم نظام إيبس إلص س

تالم المتعلقة ول  وإلدخال تواريخ االس لع، ومعالجة الفواتير، ومعلومات إدارة األص ليم الس حن/تس بجاهزية/ش
  المتعلقة بالمفردات المطلوب شراؤها.

تنا  -١٥٦ راء ومناقش ف تحليلنا لوثائق الش تريات عن وجود بعض  وقد كش لة بالمش مع الموظفين ذوي الص
  التحديات في النظام، على النحو التالي:

  اإلشعار عن طريق البريد اإللكتروني

عارات   -١٥٧ ليم المتعاقد عليه (إش راء تجاوزت تاريخ التس عار بأن عملية الش مة لإلش يوفر نظام إيبس حاليًا س
بوعين من تجاوز تاريخ  الة بريد التأخير). فبعد أس اء رس ليم المتعاقد عليه، يقوم نظام إيبس تلقائيًا بإنش التس

ؤول التقني،  راء (مثالً، الجهة الطالبة/المس لحة في أمر الش حاب المص إلكتروني موجهة إلى األطراف/أص
ت ليم متخلف عن موعده المقرر. ويس د) تخطرهم بأن التس مر ومسؤول إدارة البرامج، والمستخدم النهائي، والموّرِ

إرسال هذه الرسالة اإللكترونية كل أسبوعين إلى أن تسجل الوحدة (الوحدات) المتلقية المسؤولة استالم السلع في 
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النظام بعد الحصول على إثبات التسليم. ويمكن أن تُستخدم هذه السمة أيضا كنظام لإلنذار المبكر إذا أصدرت هذا 
  الشراء إلى تاريخ تسليمه المتعاقد عليه. البريد اإللكتروني في وقت أقرب، قبل أن يصل أمر

  الجدول الزمني الفعلي للمشتريات

طة   -١٥٨ د أنش تخدامها كأداة لرص راء، يمكن اس يوفر نظام إيبس كمية كبيرة من التواريخ المتعلقة بعملية الش
راء. غير أن هذه التواريخ غير كافية، إلى حد ما، إلعداد مقياس يمكن الوثوق به لعمليات  راء، ألنها ال الش الش

تالم التي  تمد من تواريخ االس ليم التي تُدخل في نظام إيبس تُس ليم الفعلي. فتواريخ التس تعكس دائما وقت التس
تالم، ومن ثم ال يتيح ذلك، في  هر الذي يتم فيه إدخال االس بية للنظام، على الش بب اإلعدادات المحاس ر، بس تقتص

  الفعلي للمفردات المشتراة، إذا تم إدخاله في تاريخ الحق.معظم الحاالت، تسجيل تاريخ االستالم 

ول إلى نظام التتبُّ   -١٥٩ افة إلى نظام إيبس، يمكن للوكالة الوص ركة وباإلض د وتحديث  GFFع الخاص بش لرص
ركة  ائع. وتوفر ش حن البض ليم  GFFحالة ش ال عن الجداول الزمنية لتس اً، بناء على الطلب، تقريرا مفص أيض

تريات  دار هذا التقرير على معاملة واحدة في كل المش تص ول إلى النظام واس ر الوص لكل بلد على حدة. ويقتص
لك  بالتزامن، ويحتاج إلى التقرير الخاص بكل من ت تريات معامالت متعددة  مرة. ويدير مكتب خدمات المش

ركة  د الجدول ا GFFالمعامالت في أي وقت. ومن ثم فإن االعتماد على نظام ش تريات وحده لرص لزمني للمش
ليس من المرجح أن يحل مشكلة الرصد. ونحن نرى أن وجود معلومات موثوقة بشأن الجدول الزمني للمشتريات 

  في نظام إيبس سيؤدي إلى تحسين دقة واستدامة رصد المشتريات وتقييمها.

  الشراء تضارب التواريخ في أوامر

اتضح من مالحظتنا أن تاريخ التسليم المبين في أوامر الشراء هو نفس تاريخ صدور أمر الشراء أو تاريخ   -١٦٠
مح بإجراء أي  باب عدة، مثل محدوديات النظام التي ال تس ابق له. وقد ذُكر أن هذه الحالة تحدث نتيجة ألس س

راء، أو طبيعة ا دار أمر تنقيحات، في حالة الخطأ، بعد الموافقة على أمر الش بيل المثال: يتم إص اللتزام. فعلى س
راء أي تاريخ  اط روتيني أو خدمات جارية حيث لم يرد في أمر الش راء لاللتزام الداخلي فقط، لدفع قيمة نش ش
يانة، الهاتف). ومثال آخر: إذا أدخل  ليم محدد (أي الكهرباء، الص ليم" معين ألن الخدمات ليس لها تاريخ تس "تس

د على سبيل الخطأ في أمر الشراء وتمت الموافقة على أمر الشراء فلن يسمح له النظام المشتري العملة  أو الموّرِ
بتنقيح أمر الشراء، وفي هذه الحالة يجب على المشتري إصدار أمر شراء جديد ليحل محل أمر الشراء األصلي. 

راء القديم  هيل تتبُّع التغيرات ومن الناحية المثالية ينبغي أن يكون هناك ارتباط بين أمر الش والجديد، من أجل تس
  في السجل. بيد أن نظام إيبس ال يوفر ارتباطاً تلقائياً بين طلبي الشراء هذين.

  ١٤التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

اف  ‘١’ تكش ينات على نظام إيبس اس من أجل إيجاد نظام إنذار مبكر بغية تعزيز إدارة  إمكانية إدخال تحس
  ؛عمليات التسليم، بهدف الحد من حاالت التسليم المتأخر وتوفير بيانات دقيقة عن االستالم والتسليم

راء، بدءاً من عملية إعداد الطلب والموافقة عليه، بغية التقليل من  وتعزيز  ‘٢’ دار أوامر الش عملية إص
  حل مشكلة التناقضات بين تاريخ التسليم وتاريخ إصدار أمر الشراء.ت أناألخطاء البشرية، و

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.
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دين  -دال   الحاجة إلى قاعدة بيانات شاملة ألداء الموّرِ

لع وخدمات تفي بمتطلبات الوكالة من حيث   -١٦١ يفترض أن يكون الموردون المختارون قادرين على توفير س
أت بعد قاعدة بيانات  ب. وفي وقت إعداد تقرير المراجعة، لم تكن الوكالة قد أنش الجودة والكمية والتوقيت المناس

ي به الدليل اإلداري. ويتم التعامل مع اس كل حالة على  للموردين على النحو الذي يقض اكل األداء على أس مش
 حدة. 

جالً في نظام إيبس. ويجب على مكتب  ٦ ٤٩٥ويوجد لدى الوكالة حاليا   -١٦٢ طاً (البائعون) مس داً نش موّرِ
راء تفوق قيمتها  راء، لكل عملية ش تريات أن يحدد في خطة الش يتم قياس  ٢٥ ٠٠٠خدمات المش يورو، كيف س

ر  د. وأكثر مؤش ليم في الوقت المحدد أداء الموّرِ تخدم هو "التس يوعا يُس ي ش عر". وفي وأداء رئيس في حدود الس
حاالت أخرى، يمكن أن يُطلب من مقدمي العطاءات تقديم مؤشرات األداء الرئيسية المقترحة كجزء من اقتراحهم 

ها خالل التقييم التقني/التجاري.  قدَّمالتقني لكي يُنظر في اس كل  وت بات على أس عاً هذه الطل لة على حدة، تب حا
ية. وتكون  رات األداء الرئيس اً أن تحدد الوكالة مؤش تراتيجية. ويمكن أيض لالحتياج والقيمة والتعقّد واألهمية االس
رات  ة بالعقد المعني. غير أنه ال يُطلب من الموردين أن يُرفقوا تقييم تحقيق مؤش ية خاص رات األداء الرئيس مؤش

ستمد من العقود السابقة المبرمة مع الوكالة (إن وجدت). ويشير ذلك إلى أن المسؤول األداء الرئيسية للمورد، الم
ية من  رات األداء الرئيس تري يمكن أن يكونا أثناء التقييم التقني/التجاري غير ملمين بإنجاز مؤش التقني والمش

 جانب المورد و/أو تقييم هذا اإلنجاز فيما يتعلق بعقوده السابقة مع الوكالة.

لحة، في موقع   -١٦٣ حاب المص الت بين أص راء، بما في ذلك المراس وتخزن الوكالة جميع وثائق عملية الش
مى  افة الوثائق المس تض راء. وحاليًا يمكن لمكتب ROADاس روع/أمر الش . وتُفرز البيانات بناًء على رقم المش

تعراض ي باس ل على معلومات عن أداء المورد في الماض تريات أن يحص هذه الوثائق. ويمكن أن  خدمات المش
ترجاع البيانات يدويًا من موقع  ابق للموردين المحتملين من خالل اس تعراض األداء الس وتحليل  ROADيكون اس

تغرق وقتًا طويالً وله  املة للموردين. إال أن هذا الجهد يس أدائهم في الفترة األخيرة بديالً لوجود قاعدة بيانات ش
جلة في موقع محدودياته، ألن اكتمال البيا نرى أن محدوديات التقييم وقد ال يكون محّدثًا دائًما.  ROADنات المس

راء. كما أن إدارة  تخلالحالي ألداء الموردين يمكن أن  طة الش طين  ٦ ٤٩٥بهدف أنش من الموردين النش
املة  عبة للغاية إذا أُجريت يدويًا. ولذلك يتحتم أن تطور الوكالة قاعدة بيانات ش (البائعين) يمكن أن تكون مهمة ص

  ألداء الموردين لتيسير مهمة الوكالة في رصد أدائهم وتتبُّعه.

  ١٥التوصية 

ي بأن تطلب جيل أداء الموردين بطريقة أكثر الوكال نوص تريات تطوير نظام لتس ة من مكتب خدمات المش
  شموال، واالحتفاظ بقاعدة بيانات ألداء الموردين من أجل رصد أداء الموردين وتسهيل تقييمه.

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  أدوار ومسؤوليات واضحة في عملية الشراء  -هاء

ات  حددت  -١٦٤ تريات، وأدرجتها في الممارس ة بالمش ؤوليات الخاص الوكالة في الدليل اإلداري األدوار والمس
ف  ؤوليات الحالية المقررة في الدليل اإلداري ال تحدد الوص على كامل نطاق الوكالة. ومع ذلك فاألدوار والمس

ؤول. وبناء على مالحظتنا، توجد بعض الفجوات ف يال لمهمة كل مس ة الحالية تزيد من األكثر تفص ي الممارس
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ح المثاالن الواردان أدناه هذه  لع والخدمات. ويوض راء الس روري في عملية ش احتمال التأخير الطويل غير الض
  المشكلة:

  المشاركة المبكرة لمكتب خدمات المشتريات في مرحلة تخطيط المشاريع

ركة   -١٦٥ حنها ش ائع التي تش اءات عن البض ليم وإحص لة عن معامالت التس ، وعلى GFFتتوفر معلومات مفص
ول على هذه المعلومات فيما يتعلق بعمليات  تريات أن يطلب الحص وص، يمكن لمكتب خدمات المش وجه الخص

ركة  ليم ألي بلد معين. وهذه البيانات المقدمة من ش راء GFFالتس الميداني ألنها توفر  مفيدة في التخطيط للش
ؤولين التقنيين  اكل في التخليص الجمركي. ويمكن للمس معلومات تحدد البلدان المتلقية المعيَّنة التي كانت لديها مش
ط لعملية التخليص  د النش جيع النظراء المعنيين على الرص تخدام هذه البيانات لتش ؤولي إدارة البرامج اس ومس

افة إلى ذلك الجمركي أثناء مرحلة التخطيط لل اريع. وباإلض اركة المبكرة من جانب مكتب فمش أن المش من ش
أن مدى تعقُّد  ب بش اريع أن تتيح له إجراء تقييمات في الوقت المناس تريات في مرحلة التخطيط للمش خدمات المش

يص الموارد  اعده على تخص راء وأن تس اً عملية الش يص ليمتخص ً س ع الحالة المثالية المذكورة ا أعاله . ولم توض
تريات وإدارة التعاون التقني فيما يتعلق  ع التنفيذ. وهناك فجوة في المعلومات بين مكتب خدمات المش موض

ركة  ركة GFFبالبيانات الواردة من ش أن البيانات الواردة من ش ة الجارية بش هي أن  GFF. وقد كانت الممارس
ول على التقرير القُ  تطيع الحص تريات ال يس إال إذا طلب ذلك. ومن الناحية األخرى،  طريمكتب خدمات المش

  يكون المسؤول التقني في انتظار مكتب خدمات المشتريات لكي يتبادل البيانات التي توفرها شركة بولور.

  تعميم المعلومات عن أداء الموردين والتعقيبات عليها 

  يوضح الشكل التالي عملية تقييم أداء الموردين:  -١٦٦

  ات على أداء الموردين: عملية التعقيب٤الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

أن قاعدة و  -١٦٧ أت قاعدة بيانات ألداء الموردين. ومن ش في وقت إعداد تقرير المراجعة، لم تكن الوكالة قد أنش
ة.  ابق للمورد أثناء عملية المناقص د أداء الموردين ومرجعاً في تقييم األداء الس البيانات هذه أن تكون أداة لرص

ييم األداء السابق للمورد، في مرحلة التقييم واالختيار، وبسبب غياب قاعدة البيانات هذه، يمكن أن تقوم الوكالة بتق
باستعراض عدد من أوامر الشراء السابقة الخاصة بالمورد، مدعومة بالوثائق ذات الصلة، وحسب االقتضاء بأن 

التقييم الفني 
والتجاري

)عملية المناقصة(

عمليات تسليم 
السلع والخدمات

 التعقيبات على
أداء الموردين

تحديث قاعدة 
بيانات أداء 
الموردين
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على وجه  ،تطلب في الوثيقة المسماة "تعليمات خاصة لمقدمي العروض بشأن إعداد االقتراح" أن يقدم الموردون
ادرة التحد ابقة الص راء الس ابق، بما في ذلك في إطار طلبات الش يد، كجزء من االقتراح، معلومات عن أدائهم الس

ل الوكالة بالجهات المرجعية التي يحددها مقدم العطاء لطلب توفير المعلومات عن  عن الوكالة. ويمكن أن تتص
  أداء العقود.

صلحة المعنيين على تعقيبات مدعمة باألدلة عن أداء وتتطلب هذه الطريقة الحصول من جميع أصحاب الم  -١٦٨
املة  تريات من جمع هذه التعقيبات الش ن مكتب خدمات المش المدعمة والموردين. غير أنه ال توجد حالياً آلية تمّكِ

ا إلى كون األدوار  اً جزئي ذا راجع ة األمن النووي، يمكن أن يكون ه عب ا لش ة. ووفق ة منهجي ة بطريق األدل ب
ات المتعلقة بتوفير التعقيبات بشأن أداء الموردين ليست محددة بوضوح. بيد أنه، في ممارسات الشراء والمسؤولي

ؤولون التقنيون) في  ؤولو إدارة البرامج والمس روع (مس الجيدة، يمكن توقُّع أن تكون األطراف التي تنفذ المش
ليم في الوقت المحدد، واألداء ع فريد لتقييم أداء الموردين (التس وفقاً للوثائق التقنية، وتوفير التوريدات  وض

  المطلوبة، وحضور االجتماعات).

  ١٦التوصية 

ي بأن تزيد الوكالة، عن طريق مكتب خدمات المشتريات، من توضيح وتعميم أدوار ومسؤوليات األطراف صنو
  .المشاركة في عملية الشراء

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  

  الوكالة نشوراتإدارة م

  الخلفية

المنشورات أداة مفيدة لتحقيق أهداف الوكالة، ألنها وسيلة رئيسية لنشر نتائج األعمال المنجزة في برامجها   -١٦٩
بة  ي. وبالنس اس در وفقاً لنظام الوكالة األس املة التي تص ر معايير األمان المتكاملة الش العلمية والتقنية، ولنش

لإلبالغ عن أنشطتها، وتُعتبر مخرجات رئيسية من جميع لإلدارات التقنية، تمثل منشورات الوكالة وسيلة رئيسية 
  البرامج التقنية. 

قة التي تدار باعتبارها   -١٧٠ ورات، مثل معايير األمان المنسَّ در الوكالة مجموعة متنوعة من المنش وتُص
يعية  ل مواض الس يات توافقية، وس اء بتوص ورات تزود الدول األعض املة ومترابطة من المنش مجموعة ش

رة، مثل سلسلة الطاقة النووية. وفضال عن ذلك، تُصدر الوكالة أيضا سلسلة الوثائق التقنية التي  مخصصة محرَّ
تُبلغ عن العديد من جوانب عمل الوكالة ولكن ال يشترط أن تكون بنفس مستوى جودة السالسل التي يتم تحريرها 

بب توقُّع أن المدى العمري للمعلومات التي ت وف تتطلب تحريراً كامالً، بس ر أو أنها س يكون أقص حتوي عليها س
  تحديثات أكثر تواتراً من السالسل المحررة تحريراً كامالً. 

الح الدول   -١٧١ ر في الوكالة هي "خدمة احتياجات ومص طة النش ر على أن أهداف أنش ة النش ياس وتنص س
تائج وف قائم على الن نتين ال اء، على النحو المبين في برنامج فترة الس لدول األعض بات الواردة من ا ي التعقي
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األعضاء" و"ضمان تعميم المعلومات على أوسع نطاق ممكن والقيام بذلك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من 
  حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة...".

عب. وفي معظم  -١٧٢ من إحدى الشُّ روع ض ور باعتباره ناتج مش ر عادةً مع بداية فكرة المنش  وتبدأ عملية النش
راً وكيف ينبغي  ور مبرَّ ر ما إذا كان المنش تعراض الوثائق، وتقّرِ ة باس اإلدارات، تنظر في االقتراح لجنة خاص

عبة بة داخل الش ديقات المناس ولها على التص ي فيه قدماً. وبعد إعداد الوثيقة وحص ال عن موافقة لجنة  ،المض فض
  ع المخطوطة إلى لجنة المنشورات الستعراضها. استعراض الوثائق، يمأل المؤلف استمارة اقتراح ويقدمها م

يق   -١٧٣ ورات للتحرير والتنس م المنش ورات، تحال إلى قس ل الوثيقة على موافقة لجنة المنش وحالما تحص
وتصحيح الطباعة. وبعد تصديق المؤلف والمحرر على التجارب الطباعية للمخطوطة، تُنشر على الشبكة العالمية 

باً. وتجهز للطباعة. وبعد عد ور للتوزيع والبيع، إذا كان ذلك مناس د من خطوات الطباعة، يُفرج عن المنتج المنش
سير العمل هذا، تسلسل وقد قام أيضاً متعاقدون خارجيون بأعمال النشر والطباعة، حسب االقتضاء. وبالنظر إلى 

واء جزًءا ال يتجزأ من عملي ورات على حٍد س م المنش ير تُعتبر اإلدارات التقنية وقس ر، التي يجب أن تس ة النش
  بطريقة تعاونية. 

ورات، باعتبارها عملية   -١٧٤ د والتقييم المتعلقة بإدارة المنش طة التخطيط والرص ملت مراجعتنا أنش وقد ش
ة في ما يتعلق بإدارة  ي المطروح للبحث في هذه المراجعة، وبخاص ؤال الرئيس متكاملة داخل الوكالة. وكان الس

ورات الوكالة، ه ل منش لس ورات فعالة لدعم أهداف الوكالة ؟"، وتس و: "إلى أي مدى توجد لدى الوكالة إدارة منش
  السؤال إلى األسئلة الثالثة المطروحة للبحث التالية: 

  هل كانت الوكالة تخطط لمنشوراتها تخطيطاً فعاالً؟  -أ
 إلى أي مدى كانت الوكالة ترصد عملية النشر رصداً فعاالً؟  -ب

  عال لعملية النشر؟هل كان هناك تقييم ف  -ج

  وقد أجريت المراجعة بالتركيز على عينات مختارة من المنشورات شملت معايير األمان وسلسلة الطاقة النووية. 

  االستنباطات المستخلصة من المراجعة 

  معايير األمان في إطار إدارة األمان واألمن النوويين إعداد

تشتمل سلسلة معايير أمان الوكالة على منشورات ذات طابع رقابي، ويُحافظ عليها كمجموعة متكاملة   -١٧٥
وشاملة ومتسقة من معايير األمان المحدَّثة السهلة االستخدام المالئمة للغرض المقصود وذات الجودة العالية. 

ات من الدول األعضاء واالتفاق معها. وهذه المنشورات هي وثائق توافقية وتتطلب آليات محددة لتلقي التعقيب
  .٥خطوة على النحو الملخص في الشكل  ١٤وينقسم سير عمليات إعداد معايير األمان إلى 
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يات األمان ومتطلبات األمان وأدلة األمان.   -١٦٧ اس وتتألف معايير أمان الوكالة من ثالث فئات تراتبية هي أس
وتعرض أساسيات األمان هدف األمان األساسي ومبادئ الحماية واألمان، وتوفِّر األساس لمتطلبات األمان. وفي 

ي المتطلبا قة من متطلبات األمان ترس مان حماية الناس حين أن مجموعة متكاملة ومتس ت التي يجب تحقيقها لض
يرة إلى توافق آراء  أن كيفية االمتثال لمتطلبات األمان، مش ادات بش يات وإرش والبيئة فإن أدلة األمان تقدم توص

  دولي على ضرورة اتخاذ التدابير الموصى بها. 

ع نظام إلدارة كامل عملية التخطيط لمعايير أمان الوكالة   -١٧٧ ها وتنقيحها  هاإعدادووبهدف وض تعراض واس
درت في عام  اء معايير أمان الوكالة ٢٠١٥وإقرارها واعتمادها، أُص تراتيجيات وعمليات إرس  وثيقة بعنوان "اس

  ألف)". وتتناول الوثيقة المذكورة المسؤوليات والمتطلبات في المجاالت التالية:-ألف (نظام سبيس –

 إدارة المشاريع: الرقابة واإلشراف؛ 
 ياغة واستعراض/تنقيح وإقرار وإرساء معايير األمان؛تخطيط وص 
 إدارة آليات التعقيبات المتعلقة بمعايير األمان؛ 
 الرقابة التحريرية التقنية؛ 
 إدارة المصطلحات: الرقابة واإلشراف؛ 
 إدارة المعارف: السجالت واالستمرارية؛ 
 إدارة الوثائق: مراقبة اإلصدارات واألرشفة؛ 
 لتعاون.التعاون: التشاور وا  

لة، على النحو المبين في   -١٧٨ بيس باء وجيم ودال وهاء وواو منفص فوعة بوثائق نظام س والوثيقة المذكورة مش
  .٦الشكل 

 تسلسل عمليات إعداد معايير األمان – ٥الشكل 
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  اإلداري نظام سبيس  -٦ الشكل

  وقد توصل تحليلنا لعملية إعداد معايير األمان إلى بعض المجاالت التي يمكن للوكالة تحسينها، كما يلي:   -١٧٩

  مؤشرات األداء لتقييم تطبيق نظام سبيس

بيس  -١٨٠ تراتيجيات  كما هو مذكور في نظام س ألف، ينبغي أن تجري األمانة تقييماً دورياً لتنفيذ نظام االس
تعراض/التنقيح.  نوات كمدخل في دورة االس نوات إلى خمس س والعمليات. وينبغي إجراء تقييم كل ثالث س

تهل نائب المدير العام هذه العملية بتكوين فريق تقييم. ولهذا الغرض، توصي الوثيقة أيضاً بوضع مؤش رات ويس
  أداء تتم مراجعتها من خالل تنفيذ نظام سبيس. 

وقد الحظنا أن إدارة األمان واألمن النوويين لم تضع مؤشرات أداء محددة لدعم عملية تقييم واستعراض   -١٨١
بيس تراتيجيات والعمليات الواردة في نظام س أن تنفيذ االس رات األداء وتقييم تنفيذ نظام –منهجية بش ألف. ومؤش

  دان للتحسين المستمر إلدارة معايير األمان وضمان التنفيذ الكامل لهذا النظام الخاص بإدارة الجودة.سبيس مفي

   

هاء-سبيس

  

الهيكل الطويل األمد ومجموعة المراجع 

 لمعايير األمان في األمد الطويل

 المعيار

 االستراتيجيات والعمليات الخاصة بإرساء

 معايير أمان الوكالة

 هاء-سبيس
وآلية  نظام إدارة المعارف والمحتوى

ومنصة الواجهة البينية  التعقيبات

للمستخدم بشأن معايير األمان 

النووي الستعراض/تنقيح 

�المنشورات ونشرها

 باء-سبيس
 عملية اإلعداد واالستعراض خطوة فخطوة

 
 جيم-سبيس

 مبادئ توجيهية لصياغة منشورات
 معايير أمان الوكالة

 وسلسلة األمن النووي
 

 دال-سبيس
تبادل الخبرات بشأن النهوج 

 أدلة األمانالمتعلقة بالجمع بين 

 

 واو-سبيس

 نموذج ملف إعداد الوثيقة

 نظام
 ألف-سبيس

 باء-سبيس

دال-سبيس 

واو-سبيس

هاء-سبيس
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  ١٧التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

  عملية تقييم واستعراض تنفيذ نظام سبيس، وتقديم تقارير دورية عن النتائج؛ تكثيف  ‘١’

ضفاء الطابع الرسمي على والنظر  ‘٢’ صلة بغية المساعدة على تقييم تنفيذ نظام  في إ مؤشرات األداء ذات ال
  سبيس.

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  تنفيذ آليات فعالة للتعقيبات من خالل الواجهة البينية اإللكترونية للمستخدم بشأن معايير األمان النووي

بيس  -١٨٢ ر معايير األمان، من أجل -يدعو نظام س تعراض وتنقيح ونش ألف إلى اتباع نهج أكثر كفاءة الس
  تحقيق األهداف التالية: 

 ؛ضمان أن أي استعراض وتنقيح للمعايير المنشورة يستند إلى عملية منهجية لجمع التعقيبات وتحليلها 
  راً من خالل ها مبرَّ مان أن يكون أي تنقيح لمعايير األمان أو لجزء من مذكورة ض بات ال ية التعقي عمل

 ؛أعاله، ومن ثم ضمان أن تكون األجزاء التي تظل سارية من المعايير مستقرة أيضا
  كل من بدالً من إدارة  لة  كام ها كمجموعة  عايير من خالل إدارت اق التقني بين الم الحفاظ على االتس

 المعايير على حدة؛
  لمصطلحات منسقة؛تعزيز االتساق الداللي من خالل االستخدام المنتظم 
  مان اكتمال المجموعة عن طريق اتباع منهجية لها  إعدادض فل وتكّمِ منتظمة تنطلق من أعلى إلى األس

 تحليالت مواضيعية للفجوات؛ 
  ستخدامها ومن خالل توفير سهولة ا قين لمعايير األمان من خالل تحسين  سَّ دعم االستخدام والتطبيق المن

  ة داخل المجموعة الكاملة.أدوات للمستخدمين للتنقل بسهول

تعراض وتنقيح   -١٨٣ ة اس ة والمحتوى طوال عملي ام إدارة المعرف ذا النهج، وكجزء من نظ ذ ه دعم تنفي ول
الواجهة ’منشورات معايير األمان، استثمرت الوكالة مواردها في تطوير منصة جديدة لتكنولوجيا المعلومات باسم 

أن معاي تخدم بش ة، كما هو ‘. ير األمان النوويالبينية اإللكترونية للمس ية لهذه المنص اس ر األس مل العناص وتش
  ، فيما تشمل، ما يلي:٣موضح في الشكل 

  آلية مركزية للتعقيبات، لجمع التعقيبات واسترجاعها (حسب المنشور وحسب المجاالت المواضيعية) في
 أي وقت ومن أي مكان؛

 قة باألمان واألمن وتصفُّحها؛إمكانية الوصول إلى محتوى سالسل المنشورات المتعل 
  تخدام المراجع ل باس الس فل أو عبر الس املة ثم االنتقال من أعلى إلى األس فُّح المتطلبات الش تص

 والمالحظات اإلضافية عن العالقات الصريحة؛
  تصفُّح توصيات األمن النووي الشاملة ومنشور متطلبات األمان المحددةSSR-6 ثم التنقل من أعلى إلى ،

 سل باستخدام المراجع والمالحظات اإلضافية عن العالقات الصريحة؛فل أو عبر السالاألس
  دي لة التأهب والتص لس ورات س لة من الوثائق التقنية وتقارير األمان ومنش إمكانية الربط مع ما له ص

 للطوارئ، أو حتى استيراد مقدمة كل منها مع عالمات موضوعة لجعلها قابلة للبحث؛
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  م اإللكتروني ذات الصلة؛بأدوات التعلُّ إمكانية الربط 
  ،القدرة على البحث المتقدم باستخدام أربع أنطولوجيات (المجاالت المواضيعية، ونوع المرافق واألنشطة

 والجمهور المستهدف، والمدى العمري)؛
 القدرة على البحث في العالقات (البحث في كل العالقات الضمنية)؛ 
 ة بسهولة؛آلية لتحديث العالقات الصريح 
 .آلية الستيراد المعايير الجديدة أو المنقحة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى اإلصدارات السابقة 

أن معايير األمان النووي في   -٧الشكل  تخدم بش ة الواجهة البينية اإللكترونية للمس الدور المركزي لمنص
 عملية التنقيح والنشر

  

  السمات التالية:وقد تناولت حالة تطوير المنصة   -١٨٤

 جميع معايير األمان متاحة وموسومة؛ 
  يع جميع ا والقدرة على توس يعي المتقدم، مع أداة تتيح "البحث في معايير البحث" أيض البحث المواض

 الفروع من أجل البحث في األنطولوجيا مباشرة؛
 لوحة عرض جديدة للبحث في العالقات، أكثر سهولة في االستخدام؛ 
 دارة جديدة ب عبية (إص وص التش طلحات األمان متاحة، تمتثل htmlلغة ترميز النص رد مص ) من مس

مسرد المصطلحات جاهزة لوضع العالمات بطريقة  اتعالققائمة . وISO 25964و W3C KOSلمعايير 
ية  ف نات وص يا ها كب عاريف والملحوظات اإلعالمية المرتبطة ب تيراد الت ية من أجل اس قائ به تل ش

فة المستخدمة في نصوص المنشورات؛  للمصطلحات المعرَّ
 .آلية قائمة لبدء عمليات التنقيح  
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ة الواجهة البينية اإللكتر  -١٨٥ ر وبعد أن تم دعم منص أن معايير األمان النووي بالعناص تخدم بش ونية للمس
ة في المراحل المبكرة من تجميع  ية المذكورة أعاله، بما في ذلك آلية مركزية للتعقيبات، ال تزال المنص اس األس

عبة في إدارة األمان واألمن النوويي أن معايير األمان غير المتاحة في النظام. وحاليا ال تزال كل ش ن التعقيبات بش
طة التعاون  تعراض األمان وأنش جالت اليدوية للتعقيبات الناتجة من اجتماعات اللجان وبعثات اس تخدم الس تس
بب العملية  ورة واقتراح تنقيحها. وبس تعراض معايير األمان المنش ادر لتحليلها عند اس التقني وغيرها من المص

ية، يوجد احتمال لفقدان المعارف عند تناوب الموظفين. و نال الحال ة الجديدة يتعين أن ي نرى أن تنفيذ المنص
  تشجيعاً أقوى وأنه يتعين بذل جهود ملموسة وأن يتم اإلبالغ عن تلك الجهود بانتظام.

  ١٨التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

ؤون األمان واألمن،العمل  ‘١’ يق ش تخدام الواجهة البينية اإللكترونية  على تعزيز ، من خالل مكتب تنس اس
أن معايير األمان النووي كآلية مركزية لدعم إدارة المعارف والمحتوى فيما يتعلق بمعايير  تخدم بش للمس

  األمان، وبخاصة فيما يتعلق بجمع التعقيبات وتحليلها؛

 ريرا دورياً عن التقدم المحرز.أن يقدم إلى نائب األمين العام تقبمكتب تنسيق شؤون األمان واألمن  إلزام  ‘٢’

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  تقييم استخدام معايير األمان

ع البرامج ،تتوفر لألمانة  -١٨٦ ذكر األدوات الالزمة لقياس أداء أعمالها. ويُ  ،من خالل نهج الوكالة إزاء وض
تند إلى نتائج متوخاة محددة، تقاس في نهاية دورة البرنامج والميزانية ويتم  اً إن إعداد البرنامج والميزانية يس أيض
اط  نوياً يُجرى في مختلف المجاالت في الوكالة، وذلك إما للنش تقييمها مع مرور الزمن. كما يُذكر أن تقييماً س

  ات، أو لمزيج من هذه المجاالت. البرنامجي أو للخدمات أو المهام أو السياس

اء، بما في ذلك   -١٨٧ اهمات من الدول األعض تحدثت الوكالة نظاما جديدا لجمع التعقيبات والمس وقد اس
ستخدامها. ووجدنا خالل التدقيق أن آلية التقييم الخاصة باعتماد  التعقيبات المتصلة باعتماد معايير أمان الوكالة وا

تخدامها اء التي تعتمد  معايير األمان واس ينها، وذلك مثالً بجمع المعلومات والبيانات من الدول األعض يمكن تحس
ا تقييم أثر  معايير أمان الوكالة وتنفذها في إطارها الرقابي الوطني. وعالوة على ذلك، يتعين على الوكالة أيض

  اعتماد معايير األمان على التطوير المستقبلي والدروس المستفادة للوكالة.

  ١٩صية التو
  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

تشجيع النظراء في الدول األعضاء على المشاركة في جمع البيانات/المعلومات إلى الحد الممكن  مواصلة  ‘١’
  عملياً فيما يتعلق باعتماد معايير أمان للوكالة واستخدامها؛

ؤون األمان واألمن  وإلزام  ‘٢’ يق ش ين  أن يحلل التعقيبات ذاتبمكتب تنس تخدمها لتحس لة الواردة ويس الص
  معايير أمان للوكالة.

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.
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  سلسلة الطاقة النووية في إطار إدارة الطاقة النووية إعداد منشورات  -ألف

. وتحدد تلك الوثيقة ٢٠١٦صدرت الصيغة الحالية من إجراءات إعداد منشورات الطاقة النووية في عام   -١٨٨
مل ذلك  أ داخل إدارة الطاقة النووية. ويش تعراض المخطوطات التي تنش العملية التي ينبغي اتباعها إلنتاج واس

لة الطاقة النووية لس لة التقارير التقنية ،س لس ورات  ،والوثائق التقنية ،وس وراً من منش وأي ناتج آخر يمثل منش
  الوكالة.

  ة إلى ست مراحل رئيسية، كما يلي: وتنقسم عملية إصدار منشورات الطاقة النووي  -١٨٩

  إعداد الوثيقة؛ نموذجموافقة فريق تنسيق الوثائق على  - ١المرحلة 
  إعداد المحتوى والبيانات الداعمة؛ وصياغة المخطوطة؛ - ٢المرحلة 
  موافقة فريق تنسيق الوثائق على مسودة المخطوطة؛ - ٣المرحلة 
  مسودة المخطوطة؛موافقة لجنة المنشورات على  - ٤المرحلة 
  التحرير واإلنتاج؛ - ٥المرحلة 
  إصدار المنشور. - ٦المرحلة  

وح في كل خطوة   -١٩٠ ؤولية الفردية بوض ناد المس مان إس وتهدف العملية المبينة في الوثيقة المذكورة إلى ض
ة "إخطار مسبق يجب إكمال استمار ٢٠١٣من خطوات العملية. ومن المالحظ أنه اعتباًرا من كانون الثاني/يناير 

عبة خدمات المؤتمرات والوثائق قبل تقديم المخطوطة إلى  ورات التابع لش م المنش ر" التي يوفرها قس أن النش بش
لجنة المنشورات. وتخضع وثائق سلسلة الطاقة النووية للتحرير، ولكن أنواعاً أخرى من المنشورات، مثل الوثائق 

ها وير الفوتوغرافي أو جاهزة  التقنية والوقائع، يتعين أن تكون قبل عرض ورات جاهزة للتص على لجنة المنش
  للطباعة من وجهة النظر التقنية. 

درت في عام و  -١٩١ افة إلى ذلك، ص لة الطاقة النووية ’وثيقة بعنوان  ٢٠١٦باإلض لس روع التجريبي لس المش
لة الطاقة النووية لس ورات س تعراض الخارجي لمنش تنفَّذ العملية الجديدة ‘. لالس المبينة في الوثيقة في المقام وس

لة الطاقة النووية من خالل اجتماع تقني واحد على األقل  لس تعراض وثائق س يعيد  -األول من خالل إتاحة اس
ويتيح ألي دولة عضو تبدي اهتمامها  -المسودة النهائية للوثيقة إلى المشاركين في االجتماع التقني للتعليق عليها 

بة، أي يغتها النهائية من أجل  عبر القناة المناس ع ص البعثة الدائمة، أن تقدم تعليقات مكتوبة على الوثيقة قبل وض
  النشر.

لة الطاقة النووية إلى بعض المجاالت التي يمكن للوكالة   -١٩٢ لس وقد توصل تحليلنا لعملية إعداد منشورات س
  تحسينها، كما يلي:

  النوويةمنشورات سلسلة الطاقة  إعدادالنظام المتكامل لتتبع 

ورات الطاقة النووية، تتعلق المراحل الثالث األولى بإعداد   -١٩٣ ية إلعداد منش فيما يخص المراحل الرئيس
ورات على المخطوطة،  تتعلق ماالمخطوطة داخل إدارة الطاقة النووية، في المراحل التالية، بعد موافقة لجنة المنش

  رات. سير عمل التحرير واإلنتاج داخل قسم المنشوتسلسل ب
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ولدى قسم المنشورات قاعدة بيانات يصل إليها القسم من خالل واجهات بينية للبيانات مصممة خصيصا   -١٩٤
شاء سجل فريد  ويسجل فيوتشمل التحرير واإلنتاج.  قاعدة البيانات وصف كل من المنشورات على حدة، مع إن

شعبة  سلة، وال سل سم ال شور، وا ل عنوان المن سجَّ شمل المعلومات التي ت سوب المرجعي. وت شور ورقم الحا لكل من
فحات، وتواريخ المعالجة المتعلقة بالمراحل من تاريخ أول اجتماع لل ئة، واألمين العلمي، وعدد الص جنة المنش

تمدة من قواعد البيانات هذه من  ول إلى المعلومات المس اً الوص ور. ويمكن أيض دور المنش ورات حتى ص المنش
، يتيح لإلدارات التقنية تتبُّع حالة المنشورات الجارية ‘راصد المخطوطات’خالل تطبيق على الشبكة الداخلية باسم 

  بعد موافقة لجنة المنشورات عليها. 

بدأت  -١٩٥ ياً  ية  وحال اهمين ودعم عمل بات من المس يد لجمع التعقي اء نظام جد قة النووية إنش طا إدارة ال
مت منصة شيربوينت خصيصاً من الواجهة البينية اإللكترونية  االستعراض أثناء إعداد مسودة المنشور. وقد ُصّمِ

أن معايير األمان النووي، التابعة إلدارة األمان واألمن النوويين. وعال تخدم بش وة على ذلك، تقوم قاعدة للمس
يربوينت بعرض التقدم المحرز في إعداد المخطوطة ابتداء من اقتراح  ة ش افة على منص تض بيانات مركزية مس
ر. وعلى الرغم من النظام المذكور، ال توجد داخليا في إدارة الطاقة النووية قاعدة بيانات  إعداد الوثيقة وإلى النش

رة بتتبُّع كل فكرة منشور على حدة قبل وضع اقتراح إعداد الوثيقة. ونرى أن مركزية تسمح للمسؤولين في اإلدا
د تقدم إعداد المخطوطات داخل اإلدارة، مكمالً  اس لرص ة كأس فة خاص روري بص نظام التتبع المتكامل هذا ض

  خطوطات.للمعلومات عن حالة النشر في العملية التالية داخل قسم المنشورات على النحو المتوفر في راصد الم

  ٢٠التوصية 

ي د التقدم المحرز في إعداد  نوص اس لرص ل الوكالة تطوير وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية كأس بأن تواص
  .المخطوطات داخل إدارة الطاقة النووية

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  معالجة قضايا االنتحال عند بداية إعداد المخطوطات

ص إعداد  حالما يوافق فريق  -١٩٦ يق الوثائق على اقتراح إعداد الوثيقة، يتولى األمين العلمي المخص تنس
ارات واالجتماعات التقنية، ويُ  تش يغة جداول زمنية لالس ع الص رورة لوض ب الض ارياً بحس تش رك خبيرا اس ش

أن يطلب ويتلقى النهائية لمسودة المخطوطة. وتذكر إجراءات سلسلة الطاقة النووية أيضاً أن األمين العلمي ينبغي 
ودة المخطوطة ورات الطاقة النووية، في أقرب وقت ممكن، أثناء كتابة مس ؤول منش أن  ،من مس ورة بش مش
غيل  ورات ليقوم بتش ؤول المنش ودة الوثيقة إلى مس ر في الوكالة؛ وأن يقدم مس وبي متطلبات النش البرنامج الحاس

ً ب الخاص    واإلشارات إلى مراجع االقتباسات سليمة. فحص االنتحال من أجل ضمان أن يكون العمل أصليا

روا هذا   -١٩٧ روع المخطوطة، يمكن أن يكونوا قد نش اركون بأي جزء من مش هم المش إال أنه، في حين يس
روط االتفاق المبرم مع  ور، وذلك في بعض األحيان على خالف ش رونه خالل إعداد المنش ينش ابقا أو س العمل س

أن ذلك، في نها ئة الوكالة. ومن ش عبة المنش ية انتحال جديدة لألمين العلمي في الش كل قض ية المطاف، أن يش
عبة خدمات  ورات بش م المنش ودة مخطوطة الطاقة النووية عملية التحرير في قس ور عندما تدخل مس للمنش

  المؤتمرات والوثائق. 
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عوبة تتعلق بتداخل  -١٩٨ بة ألحد التقارير كانت هناك ص ديد على أنه بالنس وص وبالحصول  وجرى التش النص
ورة. وكانت بعض المواد قد نُ  رت بالفعل، األمر الذي تطلَّ على األذونات الالزمة للمواد المنش ب بذل المزيد من ش

اكل. ونتيجة لذلك، كانت عملية التحرير أكثر تعقُّ  تغرقت وقتًا الوقت والعمل لكي يحل األمين العلمي المش ًدا واس
  أطول من المعتاد. 

ورات كانت قد أثارت بالفعل وعالوة   -١٩٩ اس تحليل الوثائق، أن لجنة المنش على ذلك فقد وجدنا، على أس
ومع ذلك تم الكشف عن قضايا اقتباس أخرى خالل مرحلة ما قبل التحرير  ٢٠١٥قضايا اقتباس في نيسان/أبريل 

كثرة التغييرات المدخلة . وأوضح األمين العلمي أنه تم إرسال ردود ولكن بسبب ٢٠١٥في تشرين الثاني/نوفمبر 
على المسودة فقد احتاج إنجاز عملية التحرير إلى شهور. وأشار األمين العلمي إلى أنه في حين أنهم يعملون على 
اهمين كما هو  ا على المعلومات التي ترد من المس ر فإن األمر يتوقف أيًض ايا حقوق التأليف والنش حل قض

  . منصوص عليه في الدليل اإلداري للوكالة

اهمون قد   -٢٠٠ ور كلما زادت إمكانية أن يكون المس يح أنه كلما طالت العملية المتعلقة بالمنش اً توض وتم أيض
ور الوكالة. ويتعين على األمين العلمي أن  روا أعمالهم خارج الوكالة بحلول الوقت الذي يتم فيه إنتاج منش نش

اهمين ل مع كل من المس كلة من خالل التواص لة من  يعالج هذه المش على حدة من أجل تنقيح الجزء ذي الص
مسودة المخطوطة. بيد أنه في بعض الحاالت يتخلف األمين العلمي عن االتصال بالمؤلفين المعنيين. وهكذا يكون 
ه إذا كان التنقيح طفيفاً، أو أن يحذف الجزء المعيَّن إذا كانت  أمام األمين العلمي خياران، إما أن يقوم بالتنقيح بنفس

  لبية النص قد نُشرت في مكان آخر وكانت خاضعة لحقوق التأليف والنشر.غا

ر أو االنتحال في هذه المرحلة المتأخرة تأخيراً في   -٢٠١ ايا حقوق التأليف والنش بب معالجة قض ويمكن أن تس
املة، وقد تعرِّ  ر الش مول بحعملية النش ور الوكالة إذا لزم حذف أي نص مش قوق ض للخطر نوعية واكتمال منش

توفير المعلومات بفي أقرب وقت ممكن أثناء كتابة المسودة القيام التأليف والنشر التي لطرف ثالث. ومع ذلك فإن 
الكافية عن متطلبات الوكالة بشأن قضايا التعدي على حقوق التأليف والنشر، كما هو مذكور في إجراءات سلسلة 

اهمين ية في المراحل  الطاقة النووية، من المتوقع أن يرفع وعي المس المعنيين بحيث يمنع ذلك ظهور هذه القض
  الالحقة من عملية النشر. 

اركين في االجتماعات التقنية   -٢٠٢ ورات وهو تقديم معلومات للمش م المنش وهناك إجراء اتخذ بمبادرة من قس
ارات  تش لةقواعد الوكالة ولوائحها ب تتعلقأو االس ورات، بما في ذلك كي المتص ايا بكتابة المنش فية التعامل مع قض

على نطاق أوسع. وكانت هذه األنشطة تنفذ بناء  هذا اإلجراء االنتحال وحقوق التأليف والنشر، وينبغي النظر في
اً  ورات. ونرى أن عروض م المنش ور وتعتمد على توافر الموظفين في قس ئة للمنش عبة المنش على دعوة من الش

اورية األولية، أو أن يتم تزويد تقديمية من هذا النوع يتعين أن تُدرج في  جداول أعمال جميع االجتماعات التش
ور  ئلة المتكررة، لكي تقدَّم أمام االجتماع إذا تعذر حض لة، بما فيها األس األمين العلمي بمواد الدعم ذات الص

  موظفي قسم المنشورات المعنيين.

  ٢١التوصية 

ئلة المتكررة، في  ورات، إدراج معلومات داعمة، مثل األس م المنش ل الوكالة، من خالل قس ي بأن تواص نوص
  .العرض التقديمي الذي يقدمه األمين العلمي المعني في االجتماع التشاوري األولي

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.
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  لمعلومات المنشورات من/إلى األمين العلمي المناسبالتسليم 

ليم القائمة ال تطبَّ   -٢٠٣ ق باطراد. فعندما خالل المالحظة وإجراء المقابالت أثناء المراجعة، وجدنا أن آلية التس
يغة النهائية للوثائق التي  ع الص يترك أحد الموظفين العمل في الوكالة، يتيعن أحياناً أن يقوم الموظف الجديد بوض

تودعات الداخلية للمعلومات في الوكالة فقد  تُحفظلم تكتمل. وعلى الرغم من أن عملية تجميع الوثائق  في المس
تبينت بعض األدلة على عدم فاعلي ابقين إلى الموظفين الجدد من اس ة إدارة عملية نقل المعرفة من الموظفين الس

مية،  الفين يمكن أن تكون غير رس ليم الوثائق من الموظفين الس اً أن تس د فجوة المعلومات. والحظنا أيض أجل س
  نبغي تسليمها. األمر الذي قد يترك للموظفين الخالفين معلومات ليست مفصلة تفصيال كافيا بشأن النواتج التي ي

م األول"، الذي يوجز الئحة الموظفين   -٢٠٤ وكما هو مبين في "الدليل اإلداري للوكالة، الجزء الثاني، القس
والنظام اإلداري للموظفين، يكون هؤالء الموظفون الذين في الرتبة الفنية خاضعين في العادة لحد أقصى لخدمتهم 

ة التناوب هذه ياس مح س نوات. وتس بع س تمر من المعارف والخبرات  قدره س للوكالة بأن يكون لديها تدفق مس
بة أثناء العمل في الوكالة يمكن أن تُ  تويات. غير أن المعارف والخبرات المكتس فقد مع الجديدة على جميع المس

  تغييرات في الموظفين. حدوث 

ور المعنون لووفقاً   -٢٠٥ أن أداء البرامج’لمنش ادر عن ‘مبادئ توجيهية بش رين ، الص الوكالة في تش
د تنفيذ البرامج في تحديد مدى تنفيذ المهام المخطط لها ومدى ٢٠١٥األول/أكتوبر  ، يتثمل الغرض من رص

اء أن ما تم التخطيط له  ينفذتحقيق النواتج المخطط لها. وتفترض اإلدارة والدول األعض ، ولذلك تعطيان أهمية س
  عالية لالنحراف عما تم التخطيط له. 

وع معين عن أنه أثناء عملية  وقد  -٢٠٦ لة الطاقة النووية في موض لس ورات س فت مالحظتنا إلعداد منش كش
ببت التأخير في العملية، من بينها حدوث عدة تغييرات في موظفي  الكتابة كان هناك عدد من العوامل التي س

  الدعم ووجود تحديات في حل مشاكل حقوق التأليف والنشر والحصول على األذونات.

  ٢٢توصية ال

في وضع آلية لنقل المعرفة فيما يتعلق بإعداد المنشورات، بغية ضمان التسليم المناسب الوكالة نوصي بأن تنظر 
  .أثناء دوران الموظفين

  وقد وافقت الوكالة على هذه التوصية.

  إدارة النشر في قسم المنشورات التابع لشعبة خدمات المؤتمرات والوثائق  -باء

من حيث الهيكل، يتبع قسم المنشورات في الوكالة لشعبة خدمات المؤتمرات والوثائق في إدارة الشؤون   -٢٠٧
غيلية تعنى بالتحرير  ر في الوكالة، ويتكون من ثالث وحدات تش طة النش ؤول عن جميع أنش م مس اإلدارية. والقس

ورات المنتجة  م المنش در القس ورات للبرامج  كمخرجاتواإلنتاج والتعميم. ويُص التقنية وفقا لقرارات لجنة المنش
  لسياسة المقررة بشأن التوزيع والتسعير والبيع. لووفقاً 

وتستعرض لجنة المنشورات كال من المخطوطات العلمية والتقنية المقدمة للنظر في إصدارها كمنشور   -٢٠٨
ور المقترح بالمعا ورات أن يفي المنش مي للوكالة على حدة. وتكفل لجنة المنش يير العالية المتوقعة لجميع رس

ر  ورات الوكالة، وأن تكون اإلجراءات الالزمة قد اتُّبعت في إعداده، وأن تكون المبادئ التوجيهية للنش منش
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ر  ورات على نش عبة خدمات المؤتمرات والوثائق قد روعيت. ويمكن أن توافق لجنة المنش ادرة عن ش الص
  لمراجعتها، أو أن ترفضها.  المخطوطة، أو أن تعيدها إلى الشعبة المنشئة

ميم العام ويرتِّ   -٢٠٩ لوب في الوكالة، بما في ذلك التص م لتحرير المخطوطات وإعدادها وفقا لدليل األس ب القس
يحية،  وم التوض م الرس وير، وإعادة رس ويبات المخطوطات الجاهزة للتص حيح التجارب المطبعية وتص وتص

بكة العالمي ر على الش ورات للطباعة وللنش اميم الغالف، واإلفراج عن المنش ا وإعداد تص م أيض ة. ويتولى القس
  المسؤولية عن توزيع المنشورات وإرسالها بالبريد أو الشحن وتخزينها وتسويقها وبيعها. 

عبة خدمات المؤتمرات والوثائق   -٢١٠ ر التابع لش م النش ر بعض المجاالت في قس وقد وجد تحليلنا لعملية النش
  يمكن للوكالة تحسينها، كما يلي: 

  اخلية في مجال معالجة مسودات مخطوطات المنشوراتقدرات موارد التحرير الد

تثناء   -٢١١ ودات المخطوطات (باس ورات برمتها داخل الوكالة، يتبين أن جميع مس عند النظر في عملية المنش
ئة تُدرج في قائمة انتظار خدمات التحرير بعد موافقة لجنة  عبة منش ابهها) التي تعدها كل ش الوثائق التقنية وما ش

بة لإلدارات الت ورات تمثل بالنس ورات عليها. وبما أن المنش اء المنش يلة هامة إلطالع الدول األعض قنية وس
والجمهور على أنشطتها وتعتبر مخرجات رئيسية من جميع البرامج التقنية يقاس من خاللها أداؤها فإن كل شعبة 

  منشئة تتوقع أن يجهز قسم المنشورات التابع لشعبة خدمات المؤتمرات والوثائق المخطوطة التي يقدمها. 

تة محررين متفرغين. وعلى مدى العامين ال  -٢١٢ يين، تقلبت موارد التحرير الداخلية بين ثالثة وس ماض
بتمبر  اغرة واحدة، ومحرر ٢٠١٨واعتبارا من أيلول/س ، يوجد ثالثة محررين متفرغين عاملين، ووظيفة ش

م بموارد التحرير الحالية، يوجد  نة واحدة. ومع تزويد القس وراً في قا ٣٩مؤقت واحد في وظيفة مدتها س ئمة منش
عبة خدمات االنتظار لكي تُ  ورات التابع لش م المنش ورات إن قس م المنش ند إلى المحررين. وقد قال رئيس قس س

ورات المدرجة في قائمة االنتظار من خالل النظر في عدد من  ورات والوثائق يعد قائمة أولويات للمنش المنش
  العوامل تشمل ما يلي: 

 األولويات التي يحددها المدير العام؛ 
 درات/عدد المحررين الداخليين وأعباء عملهم الراهنة؛ق 
 األولويات التي يحددها نائب المدير العام/المدير عن طريق مذكرة مكتبية داخلية؛ 
 تاريخ موافقة لجنة المنشورات؛ 
  ُّدها؛حجم المخطوطة ومدى تعق 
 جودة المخطوطة؛ 
 م في اإلدارة التقنية (عندم ؤوالً عن تحديد األولوية من جانب رئيس القس م مس ا يكون رئيس القس

 مخطوطات متعددة)؛
 نوع السلسلة والمجال الموضوعي (ال ترسل إلى المحررين المستقلين إال أنواع معينة من المحتوى)؛ 
  المواعيد النهائية المحددة (المؤتمر العام، مؤتمر، مبادرة رئيسية من جانب الوكالة)؛ 
 ورات المتكررة، وتعمل في بعض االلتزامات األخرى (تقوم وحدة التحرير أ ا بتحرير عدد من المنش يض

نوي، والنماذج القُ  ورات التقرير الس روع لها، ومن هذه المنش فة مدير مش طرية للقوى الحاالت بص
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لة البيانات المرجعية رقم  لس لة البيانات المرجعية ١النووية، وتغير المناخ والقوى النووية، وس لس ، وس
  ة بشأن محطات القوى النووية).، والخبرة التشغيلي٢رقم 

وللمساعدة على إزالة تراكم المخطوطات المنتظرة واستهالل عملية جديدة لتحرير ونشر معايير األمان،   -٢١٣
. بيد ٢٠١٨إلى أيلول/سبتمبر  ٢٠١٧قدمت إدارة األمان النووي تمويال لمنصب محرر إضافي من أيلول/سبتمبر 

  أن هذا المورد لم يعد متاحاً. 

هر أو أكثر   -٢١٤ تة أش وما وقد الحظنا أن العدد الحالي لمخطوطات الوكالة التي تمت الموافقة عليها منذ س
نادها لمحرر يدل على أن من المؤكد أن القدرات الحالية لموارد التحرير المتوفرة زالت  في قائمة االنتظار إلس

  ل في تسلسل سير العمل.في قسم المنشورات ال يمكن أن تعادل عدد المنشورات التي تدخ

كلة. فأوال، يتعين   -٢١٥ ائل في معالجة المش وء في هذه المرحلة على ثالث مس ليط الض ونرى أنه يتعين تس
مان تنفيذ  نى ض لحة المعنيين في الوكالة، لكي يتس حاب المص وح إلى جميع أص إبالغ قواعد تحديد األولوية بوض

حسين الكفاءة في عملية إدارة المنشورات لتادرات ووضع استراتيجيات آلية عادلة. والمسألة الثانية هي تشجيع المب
دي بجميع مراحلها ة فيما يتعلق بعملية التحرير. وثالثا، يتعين التص لنقص الموارد المتاحة لخدمات ، وبخاص

نشورات من ، بالنظر إلى أن وجود اختناق في سير العمل فيما يتعلق بالمالتحرير في مستوى اإلدارة العليا للوكالة
  مخرجاتها البرنامجية. نشرشأنه أن يقلل من القدرة الشاملة للوكالة على 

  ٢٣التوصية 

  نوصي بأن تقوم الوكالة بما يلي:

بان عند تحديد أولويات   ‘١’ ح بالبارامترات التي تؤخذ في الحس إبالغ جميع الجهات المعنية على نحو واض
  النشر؛نشر المخطوطات وتوزيع العمل داخل قسم 

ين الكفاءة في عملية إدارة   ‘٢’ تراتيجيات من أجل تحس ع االس لة العمل على تحديد المبادرات ووض ومواص
  ؛، وال سيما فيما يتعلق بعملية التحريرالمنشورات بجميع مراحلها

  .التصدي لنقص الموارد المتاحة لخدمات التحرير في مستوى اإلدارة العليا للوكالةو  ‘٣’

  الوكالة على هذه التوصية.وقد وافقت 

  

  مسائل أخرى

  حاالت االحتيال واالحتيال المفترض

وابط المراقبة الداخلية، ففي عام   -٢١٦ ين في ض ، وجد ٢٠١٨أبلغتنا اإلدارة بأنَّه رغم وجود مجاالت للتحس
رافية ب الخدمات اإلش ير إلى وقوع احتيال مثبت. وتتعلق حالة االحتيال  مكتـ الداخلية في حالة واحدة أدلَّة تش

 يورو. ١٬٩٤١٫٠٠المثبتة المذكورة بمطالبة متعلقة بالسفر وتنطوي على أثر مالي يبلغ 

اً على التحقيق في حالتين تنطويان على احتيال مفترض   -٢١٧ رافية الداخلية أيض ويعكف مكتب الخدمات اإلش
  ، كانت االدعاءات ذات الصلة ال تزال قيد التحقيق.٢٠١٨كانون األول/ديسمبر  ٣١ى الوكالة، وحتى عل
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  المبالغ المشطوبة

  يورو. ويشمل هذا المبلغ المشطوب ما يلي: ٣٠٬٨٢٠٫٢٩مستحقَّات بلغت  ٢٠١٨ُشطبت في عام   -٢١٨

  تفاصيل المبالغ المشطوبة  -٨الجدول 

  وصف البند قمالر
  المبلغ المشطوب

  (باليورو)

١  
تحقَّة للوكالة متعلقة بالمرتبات وغير  مبالغ مس

  قابلة لالسترداد
٦٬٠٨٣٫٨٥  

  ٢١٬٢٥٠٫٠٠  فواتير مبيعات مختبرات الوكالة  ٢
  ٤٣٫١٢  فواتير مبيعات منشورات الوكالة  ٣
  ٣٬٤٤٣٫٣٢  نفقات متعلقة بمكالمات هاتفية دولية شخصية  ٤

  ٣٠٬٨٢٠٫٢٩  المجموع 

  فقدان المعدات

ام   -٢١٩ ام إيبس في ع جالت نظ اً لس دان ٢٠١٨وفق د أُعلن عن فق ا  ١٨، فق مالً تبلغ تكلفته الً مرس أص
يورو، وفقدان أصلين اثنين مدفوَعي النفقات سلفاً  ٢٬٣٩٠٫٨٥يورو وتبلغ قيمتها الدفترية الصافية  ١٦٬٩٥٩٫٠٠

  يورو. ١٬٣٣١٫٥٠بلغت تكاليف اقتنائهما 

  الهبات

  .٢٠١٨لم تُدفع أي هبات خالل عام   -٢٢٠

  االستجابة لتوصيات المراجع الخارجي السابقة

  يتضمن المرفق األول ردَّ اإلدارة مع بيان اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات المراجع الخارجي السابقة.  -٢٢١

  كلمة شكر

ل تقديرنا لما أبداه المدير العام للوكالة  سّجِ الدولية للطاقة الذرية وموظفو الوكالة من تعاون وما قدَّموه من نودُّ أن نُ
  مساعدة خالل عملية المراجعة التي أجريناها.

  (التوقيع)
  

  البروفسور الدكتور مورماهادي سورجا دجانيغارا، المحاسب القانوني والمحاسب العام المعتمد
  لجمهورية إندونيسيا رئيس مجلس مراجعة الحسابات التابع

  الحسابات الخارجي مراجع
  جاكرتا، إندونيسيا

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨
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  المرفق األول

  ردُّ اإلدارة مع بيان اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات المراجع الخارجي السابقة

  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

  ٢٠١٧تقرير المراجعة لعام 

  الماليةالمسائل 

ادية مكتوبة   ١ ع الوكالة مبادئ إرش ينبغي أن تض
لف/صناديق  سُّ فيما يتعلق بإدارة أموال صناديق ال
روفات النثرية كإجراء مراقبة للتأكُّد من أنَّ  المص
روفات النثرية يجري في  دة المص تجديد أرص
ر على المعامالت المنفَّذة  ب ويقتص الوقت المناس

  ذات الصلة.أثناء الفترة المحاسبية 

عبة الميزانية والمالية التعليمات المالية  درت ش أص
اني/نوفمبر  ١٦رقم  رين الث بعنوان  ٢٠١٦في تش

روفات النثرية  ناديق المص غيل ص "إجراءات تش
  الخاصة بالوكالة".

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٢

ياس  -أ ادر تعديل دليل س اس الص ات معايير إيبس
ادية ذات  ٢٠١٢عام  وغيره من الوثائق اإلرش

ة الحالية المتعلقة  يد الممارس لة بغية تجس الص
  بحساب مخزونات المشاريع الجاري نقلها؛

بل لزيادة تعزيز عملية رصد   -ب تكشاف س واس
ما يتعلق  ة في ها، خاص جاري نقل المخزونات ال

  بالتخليص الجمركي.

د المخزونات الجاري نقلها من  تمَّ تعزيز عملية رص
خالل سلسلة من المبادرات: حيث أعدَّ مكتب خدمات 
ركة  االت وقدَّمها إلى ش فوفة اتص تريات مص المش

Bollore  .مع إلزامها بالتقيُّد بهذه المصفوفة بصرامة
فافية فيما بين جميع  وتهدف هذه األداة إلى تعزيز الش

أن حالة التطورات. الجهات المعنية ذات  لة بش الص
ركة  اً من ش حن) أن  Bolloreوُطلب أيض (وكيل الش

ائع قيد الخزن  م إلى الوكالة تقريراً عن "البض قّدِ ت
فة  ائع قيد النقل" بص الطويل األجل" وكذلك "البض

ق هرية. وتُتاح هذه الت رير للجهات المعنية ذات اش
فيما  الصلة من أجل اتِّخاذ إجراءات المتابعة المالئمة

حونات قيد النقل. ويجري اآلن تعديل  يخصُّ المش
وإجراءات  ٢٠١٢دليل معايير إيبساس الصادر عام 

وف تكتمل  جيل المخزونات الجاري نقلها، وس تس
 .٢٠١٩عملية التعديل مع نهاية الربع األول من عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت جزئيا.

ات معايير   ٣ ياس ل الوكالة دليل س ي بأن تعّدِ نوص
ادر عام  اس الص أن الممتلكات  ٢٠١٢إيبس بش

ملة  مل معايير الرس آت والمعدات لكي يش والمنش
  الخاصة بمجموعة محدَّدة من األصول.

مل  اس لكي يش ات معايير إيبس ياس تمَّ تحديث دليل س
  معايير الرسملة الخاصة بمجموعات األصول.

  نَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.وترى اإلدارة أ
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

نوصي بأن تنظر الوكالة في إجراء عملية منتظمة   ٤
مولة بالتكاليف  فر المش للتحقُّق من رحالت الس

  العامة للموظفين.

، تمَّ تنفيذ عملية يجري ٢٠١٨منذ كانون الثاني/يناير 
بتها  هر من عيِّنة نس بموجبها التحقُّق كلَّ ثالثة أش

مولة بالتكاليف العامة  ٪١٠ فر المش من رحالت الس
فر  للموظفين (إجازات زيارة الوطن ورحالت الس

  لزيارة األسرة).

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٥

تعراض جميع ديون الموظفين   -أ النظر في اس
مان أن تكون  دَّدة لض ابقين غير المس الجهود الس

يلها مواكبة للواقع. وفي حال  الرامية إلى تحص
يل، ينبغي  اعتبرت هذه الديون غير قابلة للتحص

  اتِّباع سياسة الوكالة الخاصة بالشطب؛

واستكشاف سبل للتقليل من حالة عدم التيقُّن   -ب
مدفوعة  ئدة ال ترداد المبالغ الزا باس لة  المتص

ابقين في إطار خطة التأمين  الطبي للموظفين الس
  بعد انتهاء الخدمة.

تحقة على   -أ ت الوكالة جميع المبالغ المس تعرض اس
ابقين، ومنذ كانون الثاني/يناير   ٢٠١٨الموظفين الس

ه  ا مجموع ترداد م يورو،  ١٧٦ ٠٥٢٫٢٨تمَّ اس
دره  يورو  ٦ ٠٨٣٫٨٥واعتُبر أنَّ المبلغ المتبقي وق

  .٢٠١٨غير قابل للتحصيل وُشطب في عام 

ذت ا  -ب ل من اتَّخ ل التقلي ة إجراءات من أج ال لوك
هم  ص ابقين الذين يدفعون حص عدد الموظفين الس
داد  رة إلى الوكالة، وذلك بتغيير طريقة الس مباش
ائي من  دوري التلق م ال لتكون عن طريق الخص
اه أولئك الموظفون من  المعاش التقاعدي الذي يتقاض
ات التقاعدية لموظفي  ترك للمعاش ندوق المش الص

افة إلى ذلك، تجري الوكالة األمم الم تحدة. وباإلض
داد  رفها من أجل تمكين س ات مع مص حاليا نقاش
ة  دم اء الخ د انته أمين الطبي بع ة الت اط خط أقس
المستحقة على الموظفين السابقين عن طريق الخصم 

  المباشر من حساباتهم المصرفية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  تقوم الوكالة بما يلي:ينبغي أن   ٦

فر في مهام   -أ باب إلغاء رحالت الس توثيق أس
  رسمية وإتاحة هذه األسباب بناء على الطلب؛

الغ   -ب ترداد المب ان اس م ل على ض والعم
اركين في  ة المش ة لبقي دفوع ة الم الي اإلجم
الغ  ك المب ذين لم يردُّوا تل اة ال ات الملغ اع االجتم

  بعد.

باب   -أ فر في ال يزال توثيق أس إلغاء رحالت الس
م في  ة؛ وقُّدِ مية في نظام إيبس قيد المناقش مهام رس

مبر  بإدخال تغيير  ٢٠١٨كانون األول/ديس طلب 
بب اإللغاء عند  ي إدخال س على نظام إيبس يقتض

لة على نظام تراك.   إلغاء أّيِ رحلة مسجَّ

اركين   -ب من جملة المبلغ المدفوع إلى بقية المش
الغ  دره  ١٠ ٦٩٦والب ترداد مبلغ ق يورو، تمَّ اس

ل الجهود المبذولة من أجل  ٤ ١٥٠ يورو. وتتواص
اركين في  تحقَّة على بقية المش ترداد المبالغ المس اس

  االجتماعات الملغاة.
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ة   ٧ الي ا الم اته ان ة في بي ال درج الوك ينبغي أن تُ
احات عبة  إفص يالً فيما يتعلق بالش أكثر تفص

تركة بين الفاو والوكالة في إطار المعيار  المش
  : الترتيبات المشتركة.٣٧المحاسبي إيبساس 

افية فيما  احات إض يجري العمل على إدراج إفص
تركة بين الفاو والوكالة في  عبة المش يخصُّ الش

  .٢٠١٨البيانات المالية للوكالة لعام 

 

  هذه التوصية قيد التنفيذ. وترى اإلدارة أنَّ 

  الوقود المستهلك

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٨

تنفيذ عمليات مترابطة إلدارة المخاطر على   ‘١’
اريع لتمكين  توى المش نطاق الوكالة وعلى مس
األفرقة المعنية بإدارة البرامج الفرعية من تحسين 
ك الخطط  مين تل ا عن طريق تض خطط عمله

د دي ة وتخطيط  عمليتي تح غيلي اطر التش المخ
ح  اطر على نحو واض إجراءات تخفيف المخ

  ويمكن تتبُّعه؛

تعراض   ‘٢’ وتحليل النتائج التي يخلص إليها اس
ا في إدارة  ارة المعمول به ة المخت النظم اإلداري
قة النووية  قات النووية وإدارة الطا العلوم والتطبي
ة لتقييم  ادرة تجريبي تعراض هو مب ذا االس (وه

مخاطر) وتحديد الخطوات التالية التي يمكن أن ال
مل تنفيذ المزيد من إجراءات تخفيف المخاطر  تش

  التشغيلية فيما يخصُّ جميع البرامج الرئيسية.

ة إلدارة  ال ة في الوك ة المتَّبع العملي ا يتعلق ب فيم
ول بها إلى  المخاطر، فقد بُذلت جهود من أجل الوص

ع ع ج. وخض دد من الحلول المرحلة التالية من النض
اطر  ة إدارة المخ ة بتعزيز عملي ة المتعلق الممكن
ائج  ة على النت ائم اإلدارة الق ا ب ة التي تربطه والعالق
ية  لداخل ية ا راف خدمات اإلش للتجريب مع مكتب ال
وإدارتي العلوم والتطبيقات النووية والطاقة النووية. 
اط التجريبي،  س لهذا النش ع األس ومن أجل وض

تُحدث عدد من  فهرس  —األدوات والمنهجيات اس
د للمخاطر، وخريطة للجهات المعنية بالمخاطر،  موحَّ
وقائمة بأنواع الضوابط، ونموذج مصفوفة "للمخاطر 

وفقاً للمعايير المعمول بها في قطاع  —وضوابطها" 
يات الوكالة  وص ب خص مت بحس ّمِ ناعة وُص الص
ة  ات المعني ا مع الجه حته وجرى التحقُّق من ص

  ي اإلدارات ذات الصلة.الرئيسية ف

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٩

د مدى   ‘١’ تخدمة في رص ين اآلليات المس تحس
ما  تحقيق مخرجات البرامج الفرعية ونواتجها، ب

  يشمل التالي:

  وضع خطة بأنشطة رصد محددة؛ • 

والتغلب على أوجه القصور في نظم المعلومات  • 
ة  ة ومجموع ة مواتي ة من خالل توفير بيئ الي الح

  أدوات تمكينية لدعم إدارة المشاريع؛

ة التمكين من  •  ات بغي ة جمع التعقيب وتعزيز آلي
اء في عملية جمع  اركة الدول األعض زيادة مش

نويا  د المنتظم لألداء بمعدَّل مرة واحدة س يُنفَّذ الرص
ف المدة  بموجب إطار تقييم أداء البرامج في منتص
عدُّ  لذي يُ تائج ا طار الن هاء البرامج. ويوفِّر إ عد انت وب
لة بتنفيذ هذه  أثناء تخطيط البرامج األداة األوثق ص
رات وخطوط  أن المؤش م بيانات بش العملية، ألنَّه يقّدِ

افة إلى ذلك، األ تهدفة. وباإلض اس والنتائج المس س
ع المديرون على إعداد خطط عمل، بما في ذلك  شجَّ يُ
د والتقييم. وهناك عدَّة أدوات  ع خطة للرص وض
اء  ل. وأثن عداد خطط العم تخدام في إ حة لالس ا مت
د  ائج، يُزوَّ ة على النت ائم ب على اإلدارة الق دري الت

ية لخطط ال اس فوفة أس عمل يمكن المتدربين بمص
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  التوصية
  الوصف

البيانات/المعلومات بالقدر الممكن عمليا ألغراض 
  لنواتج.رصد ا

مان تحقيق   ‘٢’ ين عملية التقييم بغية ض وتحس
  أهداف الوكالة وواليتها من خالل ما يلي:

التأكُّد من أنَّ البارامترات المدخلة في برامجية  • 
املة؛ ومن أنَّ النتائج  هايبريون دقيقة ومفيدة وش

  المحقَّقة مؤيَّدة بقدر كاف من التوثيق؛

ة •  ابع ذ إجراءات مت دروس  وتعزيز تنفي ال
  المستفادة من عملية التقييم.

تكييفها بحيث تتالءم مع االحتياجات المحدَّدة. ويمكن 
تمل على بيانات  اً تكييف خطة العمل بحيث تش أيض
األداء الفعلي (باإلضافة إلى استخالص هذه البيانات 
دة على  ة الجي ايبريون). ومن األمثل ة ه من برامجي
عتها  خطط العمل خطة العمل المتكاملة التي وض

ة الن اق اء التي إدارة الط دول األعض دعم ال ة ل ووي
ا  اء بنيته ة في إرس لُّ برامج للقوى النووي ته تس
اً  ية النووية. ومن األمثلة الجيدة أيض اس األس
ؤون اإلدارية كلَّ  تعراض الذي تجريه إدارة الش االس
هر. ويجري توفير جميع األدوات ذات  ة أش ثالث
الصلة بإدارة المشاريع وشرح طريقة استخدامها في 

ار  ة على إط ائم ب المنتظم على اإلدارة الق دري الت
افة إلى ذلك، يُخطط إلعداد كتِيّب  النتائج. وباإلض

ام  ديرين خالل ع ب ٢٠١٩للم د الجوان ل أح . ويتمثَّ
د لدى الوكالة في جمع  الجوهرية في عملية الرص
د  فة منتظمة بما يجّسِ لة بص المعلومات ذات الص

تخدام الفعلي للم وارد والجدول التقدُّم المحرز واالس
داً، يمكن  دي توى البرامج تح الزمني. وعلى مس
ادر، بما  ول على البيانات من مزيج من المص الحص
تمدة من  بيل المثال البيانات المس في ذلك على س
عبة دورة  النظم الوطنية. ومن األمثلة على ذلك أنَّ ش
ت العمل  الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات قد أرس

إجراء منهجي لجم ات، عن طريق ب ع المعلوم
ع خالل االجتماعات،  تمارات التعقيبات التي تُوزَّ اس
طة التي  أن نواتج األنش اء بش من الدول األعض
ع اإلدارات، عند جمع  جَّ عبة. وتُش طلع بها الش تض
تخدام أدوات مثل  جيلها، على اس بيانات األداء وتس
ول على نفس البيانات أو بيانات  التثليث (أي الحص

ن عدَّة مصادر أو باستخدام طرائق مختلفة) مشابهة م
جيل  يانات. ويجري تس د من دقة الب تأكُّ من أجل ال
اء  حاالت التبايُن وإبالغها إلى اإلدارة، وعند االقتض
اً أهمية  اء. وتدرك اإلدارات أيض إلى الدول األعض
ة  ام الفعلي ديرات واألرق ات عن التق ان اظ ببي االحتف

ذ بجميع مر ة التنفي دف طوال عملي ا، به احله
ات الجيدة إلدخالها  تخالص الدروس والممارس اس
ل  بي ة في دورة التخطيط. فعلى س ة منهجي بطريق
تفادة من تقييم األداء في  كَّلت الدروس المس المثال، ش

رة  ت ف رة  ٢٠١٦/٢٠١٧ال ت ف ي ال ذ ف ي ف ن ت ن ال وم
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تندت إليه عملية  ٢٠١٨/٢٠١٩ اس الذي اس األس
ي  ة ف ي زان ي م ج وال ام رن ب ل ط ل ي ط خ ت رة ال ت ف ال

٢٠٢٠/٢٠٢١.  

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  الهيدرولوجيا القائمة على النظائر المشعة 

ات   ١٠ ا للمعلوم ة توثيقه ال ن الوك ينبغي أن تحّسِ
ا  درولوجي دات مختبر الهي ة عن مع ل المفص

ة دير الفترة  النظيري ة تمكين اإلدارة من تق بغي
تعمل فيها تلك المعدات وهي في  الزمنية التي س
تخدامها  ل حاالتها بالنظر إلى معدَّل اس أفض
ا  دم ا عن اذه الفعلي، واإلجراءات التي يتعيَّن اتخ

  تبلغ المعدات نهاية عمرها التشغيلي/النافع.

أُعدَّت قائمة جرد كاملة بمخزونات معدات المختبر 
غيلية والوظيفية، ت راء والحالة التش بيِّن تاريخ الش

فة  يغة إلكترونية يتعهدها بص وهي موجودة في ص
  مستمرة السيد كاينتز.

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

يانة   ١١ ع الوكالة وتنفِّذ برنامجاً لص ينبغي أن تض
وأن تتعهد  معدات مختبر الهيدرولوجيا النظيرية

يانة بغية  جالت منظمة وموثوقة ألعمال الص س
يانة المنتظمة  ات الص ين فعالية ممارس تحس

  والرئيسية.

بوع  يانة، بدأ تنفيذ أس فيما يخصُّ تنفيذ برنامج للص
سنوي للصيانة، عادة في شهر كانون األول/ديسمبر 
ية  اع األجهزة الرئيس من كّلِ عام، بما يتيح إخض

  لها سلفاً. ألعمال صيانة مخطط

ارت لها  افة إلى ذلك، فجميع األجهزة ص وباإلض
غيلية موجودة  يانة المادية ودفاتر تش اآلن دفاتر للص
عند كّلِ جهاز. وقد أُدرجت الجداول الزمنية ألعمال 
ة بكّلِ جهاز في هذه الدفاتر، ويتولى  يانة الخاص الص

  توثيق هذه األعمال اآلن الموظفون المعنيون.

 

  أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت. وترى اإلدارة

طة الروتينية،   ١٢ تمر لألنش ين المس ألغراض التحس
بة  د الوكالة وتقيِّم الكفاءة المكتس ينبغي أن ترص
ك  ة وذل ات المتراكم ة العين اس كمي من خالل قي
تخدام األمثل للبيانات المتاحة في  عبر تحقيق االس

  النظام.

ام إدارة  ات نظ ان دة بي اع ة ق ت مؤخراً برامجي ل ّدِ ُع
ة بالتريتيوم (نظام تريمز) بحيث  المعلومات الخاص
ديري  دَّل التق ة والمع ات المتراكم ة العين د بكمي تفي
لالنتهاء من العينات مع الترتيب على أساس اإلجراء 

  وعلى أساس األولوية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  



GC(63)/6 
٢٠٤الصفحة   

 

  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

  مختبرات التحليل الخاصة بالضمانات

ب   ١٣ ل القري تقب ة في المس ال د الوك ينبغي أن تؤّكِ
تبدال المطياف الكتلي  تراتيجية محدَّدة الس اس
ة، وأن تقوم في  انوي ات الث ق لأليون الكبير النس
يق الخطة مع األطراف المعنية،  ه بتنس الوقت نفس

يشِكّل بما أنَّ عدم اتِّخاذ قرار مؤكد في هذا الشأن 
ات  دم ب الخ ل مكت ة عم دام ت اطر على اس مخ

  التحليلية الخاصة بالضمانات.

سم "فريق أصدقاء  شاري خارجي با ست شئ فريق ا أُن
مانات" (فريق  ة بالض مختبرات التحليل الخاص
تدامة عمل مكتب  دقاء المختبرات) لدعم اس أص
مانات في األجل  ة بالض الخدمات التحليلية الخاص

، أعدَّ مكتب الخدمات التحليلية الطويل. ونتيجة لذلك
تدامة  مانات وثيقة بعنوان "خطة اس ة بالض الخاص
مالية في األجل الطويل"، مع إيالء  المعدات الرأس
تركيز خاص الستبدال المطياف الكتلي الكبير النسق 
سب. وأطلع المكتب  لأليونات الثانوية في الوقت المنا

دقاء المختبرات على هذه الوثيقة، و قدَّم فريق أص
  الفريق عدداً من التوصيات بشأنها.

وبعد إجراء مزيد من الدراسات والتقييمات بناء على 
دقاء المختبرات، انتهت إدارة  يات فريق أص توص
مانات إلى  ة بالض مكتب الخدمات التحليلية الخاص
تدامة  ي قدماً في تنفيذ خطة االس ية بالمض التوص

اري خارجي باعت تش يغتها التي أعدَّها اس بارها بص
مان  لة العمل على ض ار األكثر فعالية لمواص المس
طلع  تراتيجية التي تض الة االس إمكانية الوفاء بالرس
بها اإلدارة، أي التحقُّق المستقل من األنشطة النووية، 

  بطريقة موضوعية وفي الوقت المناسب.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ة   ١٤ ال ة تطوير ينبغي أن تنظر الوك ل في مواص
ة بإدارة المعارف ونقلها  تراتيجيات الخاص االس
بهدف الوقوف على المعارف الضمنية ونقلها، بما 
يشمل المهارات التقنية والخبرات المتصلة بالعمل 
الذي يضطلع به كل أخصائي عامل في مختبرات 

  التحليل الخاصة بالضمانات.

ة بالض مانات يتَّبع مكتب الخدمات التحليلية الخاص
مانات بالوكالة  عتها إدارة الض اإلجراءات التي وض
االت  ا في ح ارف ونقله المع اظ ب ا يخصُّ االحتف فيم
انتهاء خدمة الموظفين المخطط لها، وفقاً لتوجيهات 
شعبة المفاهيم والتخطيط. وباإلضافة إلى ذلك، ينظر 
مانات في  ة بالض مكتب الخدمات التحليلية الخاص

ل معارف تقنية محدَّدة بحسب وضع آليات إضافية لنق
لة على  لة على حدة. وكان من بين أول األمث كّلِ حا
قة  لدقي مات ا ي يل الجس ئدة فريق تحل قا عد  قا لك ت ذ

ام  ة في ع ات البيئي ذه ٢٠١٨بمختبر العين . وفي ه
هور األخيرة  الحالة ركَّزت الموظفة المعنية في الش
املة لعملية تحليل  ة ش من خدمتها على إجراء دراس

نة ا ّمِ مانات، متض يمات الدقيقة ألغراض الض لجس
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بتها كخبيرة ميدانية، بهدف تقديم  المعارف التي اكتس
تنباطات  تقرير إلى الفريق ومدير اإلدارة عن االس
تها من خبرتها في العمل في مختبر  تخلص التي اس

  العينات البيئية.

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  التعاون التقني

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٥

فوفة اإلطارية   ‘١’ ين عملية إعداد المص تحس
لة  نات غير المموَّ المنطقية عن طريق إدراج المكّوِ
ل  اطر من أج ات والمخ في عمود االفتراض
أن ما إذا كان  ل بش ل إلى تقديرات أفض التوص

  المشروع سيسفر عن النتائج المرجوة؛

تعر  ‘٢’ ين عملية اس اض االقتراحات فيما وتحس
تمل على  اريع التعاون التقني التي تش يتعلق بمش
ية أ/ من خالل  من الحاش وية ض نات منض مكّوِ
من  وية ض نات المنض تحليل إمكانية جعل المكّوِ
ية أ/ التي تكون درجة التيقُّن من تمويلها  الحاش
من  وية ض اريع قائمة بذاتها منض متدنية مش

  الحاشية أ/.

ام ا يخصُّ برن اون التقني للفترة فيم -٢٠٢٠ج التع
اريع ٢٠٢١ ميم المش ث القالب النموذجي لتص ، ُحّدِ

ن اآلن  مَّ م الخاص بإدارة المخاطر يتض ار القس وص
إشارة صريحة إلى الحاشية أ/. وصارت اإلرشادات 
م المعنون "إدارة المخاطر" تنصُّ  الواردة في القس
ف المخاطر المحتملة التي  على ما يلي: "برجاء وص

ً أو أن ي ا روع عموم ذ المش مكن أن تؤثِّر في تنفي
بل  تعرقله، ومدى احتمالية وقوع هذه المخاطر، وس
ا. ورغم أنَّ  اطر أو إدارته ذه المخ التخفيف من ه
المخاطر ال تقع ضمن نطاق سيطرة فريق المشروع، 
فإنَّه ينبغي تحديدها واقتراح تدابير للتخفيف منها في 

لة عل ى هذه المخاطر تغيُّر حال وقوعها. ومن األمث
ات/األولويات الوطنية، و/أو إعادة هيكلة  ياس الس
يص الموارد، و/أو  ات، و/أو إعادة تخص س المؤس
اً نقل  مل المثال األخير أيض تخفيض الميزانية. ويش
ٍو  ن منض روع إلى مكِوّ ن كبير من ميزانية المش مكّوِ

  ضمن الحاشية أ/.

 

  نفيذ.وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد الت

اليب بديلة   ١٦ عى الوكالة إلى إيجاد أس ينبغي أن تس
راء  ايا المرتبطة بأوامر الش للتغلب على القض
د  مل رص القديمة التي ال تزال مفتوحة، بما يش

بغية تلبية احتياجات اإلدارة فيما  ٤تنفيذ المستوى 
راء المفتوحة التي تتطلب  د أوامر الش يتعلق برص

  تسوية نهائية.

اً  ص تحدثت إدارة التعاون التقني تقريراً متخّصِ اس
من  راء" ض اريع وأوامر الش بعنوان "تقرير المش
ة بمجموعة برامجيات أوراكل  لوحة العرض الخاص
ؤون  م الش تخرج قس ة بذكاء األعمال. ويس الخاص
عاون التقني  بإدارة الت ية والمعلومات  مال اإلدارية وال

ؤون اإلدارية والمالية وال م الش معلومات) هذه (قس
ا للوقوف على جميع أوامر  نوي تين س ارير مرَّ التق
ب  راء بحس راء المفتوحة وتوزيع أوامر الش الش
دروا اإلذن  ؤون إدارة البرامج الذين أص اعدي ش مس
راء التي  ترين). وجميع أوامر الش راء (المش بالش
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يتمكن قسم الشؤون اإلدارية والمالية والمعلومات من 
ليم داد قيمتها بالكامل يجري التأكُّد من تس ها وس

راء التي  ال جميع أوامر الش ا. وتُح ائي ا نه إغالقه
ؤون  اعد ش تعراض إلى مس تتطلب مزيداً من االس
ل  إدارة البرنامج المعني للوقوف على حالتها. ويُرس
ؤون اإلدارية والمالية والمعلومات إلى  م الش قس

الة للمتابعة مرتين بغية التأكُّ  د الموظف المعني رس
  من الحصول على رّدٍ منه.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  ٢٠١٦تقرير المراجعة لعام 

  المسائل المالية

ات   ١ ياس أن س ل الوكالة دليلها بش ينبغي أن تعّدِ
اس ادر عام  معايير إيبس  ٨والفقرة  ٢٠١٢الص

م  من الجزء الرابع من الدليل اإلداري  ٢من القس
د التغييرات المعتمدة في األعمار النافعة  بما يجّسِ
ول غير  آت والمعدات واألص للممتلكات والمنش

  الملموسة.

هناك عملية شاملة جارية الستعراض الدليل اإلداري 
عبة الخدمات العامة، طلع بها ش ويُتوقع  وتحديثه تض

  .٢٠١٩االنتهاء منها خالل عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٢

إدماج تخفيف المخاطر فيما يخصُّ االستعانة   ‘١’
مي الخدمات من األطراف الثالثة في الحوكمة  بمقّدِ

  على نطاق الوكالة؛

د من أنَّ   ‘٢’ أكُّ ارات للت والنظر في إجراء اختب
تنباطات التي انتهت إليها المراجعات  جميع االس
سابقة فيما يتعلق بمواطن الضعف على مستوى  ال
جت  قد عول ظام إيبس  نات ن يا عد ب قات وقوا تطبي

  على نحو مناسب.

عبة تكنولوجيا المعلومات مع الجهات   ‘١’ تعمل ش
أجل تنفيذ نظام إدارة  المعنية على نطاق الوكالة من

وف  ات. ومن بين وظائف أخرى، س أمن المعلوم
ة  ايير الالزم ات المع ام إدارة أمن المعلوم د نظ ّدِ يح
مي الخدمات  تعانة بمقّدِ لتخفيف المخاطر عند االس
ة على نطاق  طار الحوكم ة في إ الث من األطراف الث
ات ومعايير نظام إدارة  ياس الوكالة. وقد حظيت س

ا ديري اإلدارات على أمن المعلوم ة م ت بموافق
ى  توى القيادي ويُتوقع تقديم التغييرات المتوخَّ المس

  إدخالها على الدليل اإلداري في وقت قريب.

طلع فريق نظام إيبس إلى جانب الجهات   ‘٢’ اض
الح بهدف  اط للتحليل واإلص المعنية في الوكالة بنش

ل بين المهام فيما ي خصُّ التأكُّد من اتِّباع مبدأ الفص
د  ات وقواع ّلٍ من التطبيق ول إلى ك ة الوص اني إمك
نات. وقد اتُّخذت جميع اإلجراءات الالزمة من  يا الب

  أجل التنفيذ.
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ة   ٣ الب ل مط ا من أج ة جهوده ال ز الوك أن تعّزِ
رفية  لة بتقديم بيانات مص ارف ذات الص المص

ث    الرصيد وفقاً لذلك.شهرية وأن تحّدِ

رفية  ٢٠١٨تلقت الوكالة بالفعل في عام  بيانات مص
من المصرفين المعنيين بهذه التوصية ولم يُعثر على 

  أّيِ بنود تنطوي على عمليات توفيق مهمة.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

وابط   ٤ ين الض ينبغي أن تنفِّذ الوكالة تدابير لتحس
سعياً إلى تجنُّب استخدام اإلجراء الخاص الداخلية 

ائع  راء البض ة القيمة لش تريات المنخفض بالمش
  والخدمات التي ال يسمح هذا اإلجراء بشرائها.

ابقة، نُفِّذت التدابير التالية  يات الس بناًء على التوص
وابط الداخلية  ين الض بما هو مطلوب بهدف تحس حس
اص  دام اإلجراء الخ تخ ة على اس المفروض
ائع غير  راء البض ة القيمة لش تريات المنخفض بالمش
تهلَّ  تخدام هذا اإلجراء: اس رائها باس موح بش المس

تريات حملة تدريبية  أن مكتب خدمات المش مكثَّفة بش
ائل  ة القيمة والمس تريات المنخفض برنامج المش
افة إلى ذلك، فإنَّ  لة به. وباإلض األخالقية المتص
ائح والمواد التدريبية ذات  جميع المعلومات والنص
ام  ة لجميع الموظفين عن طريق نظ اح ة مت ل الص

InSite اً في عبة الميزانية والمالية أيض . وبدأت ش
ديد ما إذا كان أحد البنود يُعدُّ تقديم الدعم من أجل تح

راء  تهلكة قبل الش مالية غير المس ول الرأس من األص
ائل الواردة من الجهات الطالبة بغية  بناء على الرس

  التأكُّد من االمتثال.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٦

انات الموارد مواصلة صقل وتحسين جودة بي  ‘١’
ات  ديرات واالفتراض ة وبعض التق ري البش
ؤولية االكتوارية فيما  اب المس وعة لحس الموض

ة  دم د الخ ا بع ات م اق تحق اس الخطط  -يتعلق ب
لة الستحقاقات محددة.   المموَّ

تحقاقات المحتملة   ‘٢’ لة تحليل االس ومواص
ت الراهن خطط  ديهم في الوق ذين ل للموظفين ال

  ن الوكالة.تأمين غير مقدَّمة م

قدَّم إلى   ‘٣’ لذي يُ ين التقرير ا والنظر في تحس
قات الموظفين  تحقا الخبراء االكتواريين عن اس

عبة الموارد  عبة الميزانية والمالية مع ش تعاونت ش
ينات  رية وفريق نظام إيبس من أجل تنفيذ تحس البش
رية من  ادر بيانات الموارد البش توى مص على مس

د االلتزام االكتواري دي ل تح ب على  أج المترت
افة إلى ذلك،  تحقاقات ما بعد الخدمة. وباإلض اس
تحقاقات الموظفين  ع االعتبارات المتعلقة باس تخض
ة  ال ة من الوك دَّم أمين غير مق ديهم خطط ت ذين ل ال
نوي من أجل الوقوف على أي  اس س للتنقيح على أس
تغيُّرات تطرأ على حالتها وتحديد تأثيرها في االلتزام 

عبة الميزانية والمالية االكتواري. وأخ يراً، تدعم ش
ابات  تند إليها الحس ية التي تس اس البيانات األس
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

اد بعض  تبع اب وراء اس ب ث يبيِّن األس بحي
تحقاقات ما بعد الخدمة،  اب اس الموظفين من حس
رة في الوقت  يما الموظفون الملتحقون مباش وال س

  لة.الراهن بمخطط التأمين الخاص بالوكا

تخدام تقارير مختلفة متعلقة  االكتوارية من خالل اس
  بالموارد البشرية والجمع بين تلك التقارير.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

م من "الق ٧٩و ٧٢أن تنفِّذ الوكالة الفقرتين   ٧  ٩س
ل اإلداري"، واللتين  دلي اني من ال من الجزء الث
تتعلقان بخصم ُسلف السفر من المرتبات عندما ال 
مية  فر في مهام رس تُقدَّم المطالبات المرتبطة بالس

ر.   في موعدها المقرَّ

ارس  ام ٢٠١٨في آذار/م ة في نظ ال ت الوك ، أدخل
ل إلى  إيبس دة ترس دي ائي ج ار تلق ع ة إش وظيف

أن تقديم المطالبات  ائل تذكيرية بش الموظفين رس
التين  ال الرس فر في موعدها. وبعد إرس المتعلقة بالس
ة، يُبلغ الموظفون في  اني ذكيريتين األولى والث الت
موا  الة التذكيرية الثالثة واألخيرة بأنَّهم ما لم يقّدِ الرس

ف ون المطالبات المتعلقة بالس يوماً من  ٩٠ر في غض
انتهاء سفرهم في مهمة رسمية، فإنَّ أيَّ ُسلف تلقوها 
م بالكامل من  فر يمكن أن تُخص أن ذلك الس بش

  مرتباتهم الشهرية.

 

رين األول/أكتوبر  د ٢٠١٨وحتى تش ا يزي ذ م ، نُِفّ
ات يبلغ مجموع  ٥٠على  م من المرتب ة خص ال ح

ترداد قيمة السُّ  ٦٩ ٤٣٧٫٩٣قيمتها  لف يورو الس
المدفوعة بشأن السفر في مهام رسمية بالكامل. وفي 

مبر  ٣١ انون األول/ديس دد ٢٠١٨ك د ع ه ، ش
فر الموظفين المتأخرة لمدَّة  المطالبات المتعلقة بس

مية  ٩٠تتجاوز  فر في مهمة رس يوماً بعد انتهاء الس
ل إلى  حاالت فقط يبلغ مجموع  ٥تراجعاً كبيراً ليص

ا  االت يورو. ومن بي ١٠ ٠٠٠قيمته ذه الح ن ه
مت مطالبتان وتمت معالجتهما في كانون  الخمس، قُّدِ

ناير  ثاني/ي حاالت ٢٠١٩ال جة ال عال ، وتجري اآلن م
م قيمتها من مرتبات  الثالث المتبقية من أجل خص

  الموظفين المعنيين.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  المعلومات النووية

عى الوكالة إلى   ٨ د الموارد الكافية من أن تس حش
ين التعاون القائم وزيادة عدد  لة تحس أجل مواص

  األعضاء. وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي:

طة ٢٠١٨خالل عام  ، نفَّذت الوكالة عدداً من أنش
طة الترويجية، كما أدخلت بعض  ل واألنش التواص



GC(63)/6 
٢٠٩الصفحة   

 

  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

يغة النهائية من مبادرة الترتيبات   ‘١’ ع الص وض
 العملية الخاصة بالشبكة الدولية للمكتبات النووية؛

وزيادة أنشطة التواصل والترويج مع تحسين   ‘٢’
مة في المحافظة على التزام الدول الكفاءة واالستدا

ية  لدول كة ا ب فل توجيه الش ما يك اء، ب األعض
ة مجتمع معني  ام وب إق ة ص ات النووي للمكتب
  بالمكتبات النووية يتَّسم بجودة االنتشار والتنسيق؛

ية للمكتبات   ‘٣’ بكة الدول ين دليل الش وتحس
النووية عن طريق التشاُور فيما بين األعضاء من 

دة تكفل الوصول إلى أجل توفير ن قطة دخول موحَّ
  خدمات المعلومات النووية.

التحسينات فيما يتعلق بتيسير االستخدام، بما في ذلك 
  ما يلي:

ل االجتماعي قائم على   ‘١’ اء منتدى للتواص إنش
  منصة غوغل

  تحديث دليل األعضاء  ‘٢’

بكة الدولية   ‘٣’ اء موقع إلكتروني جديد للش إنش
  للمكتبات النووية في إطار موقع المكتبة

ام   ‘٤’ ة نظ اص بمكتب ل الموقع اإللكتروني الخ نق
تندة إلى إطار دروبال  ة الوكالة المس إينيس إلى منص

)Drupal(  

ية   ‘٥’ لدول كة ا ب اء الش ماع مع أعض تنظيم اجت
ال  باط االتص للمكتبات النووية أثناء اجتماع ض
رين األول/أكتوبر  كة إينيس في تش ب تابعين لش ال

٢٠١٨.  

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ٩

يق والتعاون الداخليين فيما بين   ‘١’ تعزيز التنس
تحد اث مالكي المعلومات والوثائق، عن طريق اس

ين  مية وتنفيذها. ويمكن لتحس مبادئ توجيهية رس
د من موارد  ذا النحو أن يزي اون على ه التع
ا من  اً وكم ة كيف ال دى الوك ة ل اح ات المت المعلوم

دة؛   خالل نقطة دخول موحَّ

وية   ‘٢’ والنظر في تنقيح تعريف ترتيبات العض
بكة نظام إينيس رقم  ، GOV/INF/2000/21في ش

ؤول بكة نظام من أجل تعزيز مس اء ش يات أعض
يما  إينيس فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتهم، وال س
الْي  تمرة في مج وء التطورات المس في ض

  تكنولوجيا المعلومات والمعلومات النووية.

االت  يجري التعاون مع مكتب اإلعالم العام واالتص
وإدارة الطاقة النووية من أجل توفير أداة قائمة على 

ام إينيس لجمع  ائق نظ ة من وث ة متنوع ائف ط
  االجتماعات ومعالجتها وعرضها.

 

افية المتبقية تقييم التعديالت  مل الخطوات اإلض وتش
وية في  الالزم إدخالها على تعريف ترتيبات العض
ة  داخلي ات ال اون مع أهم الجه ام إينيس؛ والتع نظ
دة  وَّ عداد مس جل إدخال التغييرات وإ ية من أ المعن

  ء.لتستعرضها الدول األعضا

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٠

ل   ‘١’ طة التواص طلع به من أنش تعزيز ما تض
الة إخبارية عن  ر رس والترويج، بما في ذلك نش
اء  نظام إينيس، من أجل إذكاء الوعي بين أعض
وء على الفوائد  ليط الض بكة نظام إينيس وتس ش

ظام إينيس إلى  خاص بن قل الموقع اإللكتروني ال تمَّ ن
  دة المستندة إلى إطار دروبال.المنصة الجدي
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

اليين التي  دمين الح تخ ام للمس ا النظ يكفله
  والمحتملين؛

والنظر في الحاجة إلى تعزيز الدعم القانوني   ‘٢’
أليف  ة بحقوق الت ات المتعلق دي ة التح في مواجه
شر والملكية الخاصة بالمحتويات المقدَّمة إلى  والن

  نظام إينيس.

تعراض  افة إلى ذلك، تخطط الوكالة الس وباإلض
يا في مجال الملكية  ها حال ات المعمول ب الممارس
حدة  ها األمم المت تودعات التي تتعهد الفكرية للمس

  وغيرها من المنظمات الدولية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  الوكالة بما يلي:ينبغي أن تقوم   ١١

د والتقييم بهدف   ‘١’ ين توثيق عملية الرص تحس
  تعزيز المساءلة بشأنها؛

د من إدخال معلومات األداء وتحديثها   ‘٢’ والتأكُّ
  في برامجية هايبريون على نحو دقيق وشامل؛

وتوفير آلية محدَّدة لتقليل األخطاء إلى أدنى   ‘٣’
رة ب ات غير مبرَّ دوث اختالف د ح ّدٍ عن ين ح

رات األداء  ة لمؤش دف ته ات المس توي المس
  والمستويات المحقَّقة فعليا.

ية  جميع الخطوات المطلوب اتِّخاذها في هذه التوص
بان في عملية  المنبثقة عن المراجعة أُخذت في الحس
لة في  رات األداء والمعلومات ذات الص ع مؤش وض
نتين  ياق عملية إعداد البرنامج والميزانية لفترة الس س

٢٠٢١-٢٠٢٠.  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  الطب النووي والتصوير التشخيصي

رات األداء المتعلقة   ١٢ ياغة مؤش أن تُعيد الوكالة ص
ات التخطيط التي  ا في عملي النواتج المخطط له ب
تقبل من أجل التأكُّد من أنَّ  طلع بها في المس يُض س
ل عن ورة أفض رات تعبِّر بص ذه المؤش  ه

لة  المخرجات المنتَجة والنواتج المحقَّقة ذات الص
  خالل الفترة المحدَّدة (أي فترة السنتين المعنية).

نتين  ميم الميزانية العادية لفترة الس -٢٠٢٠عند تص
رات األداء المتعلقة ٢٠٢١ ياغة مؤش ، أُعيدت ص

مل  ع نطاقها بحيث تش بالنواتج المخطط لها ووّسِ
لة، بما في ذلك  جميع المخرجات المنتَجة ذات الص

ب  ب القل ّبِ األورام وط ة بط ات المتعلق المخرج
ب  ات الط ل تطبيق االت دعم أخرى مث ك بمج ذل وك
اب،  ي في طب األعص خيص وير التش النووي والتص
والمجاالت الطبية المعنية بفئات سكانية خاصة (مثل 
ن). ومن ثمَّ التعبير  طب األطفال واإلناث وكبار الس

توى فرادى عن جميع المخرجات ا لمنتَجة على مس
  المشاريع والمهام.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

أن تنظر الوكالة، وفقاً لمبادئها التوجيهية وإطارها   ١٣
ائج، في أن تكون  ائم على النت النهج الق اص ب الخ
تقاريرها بشأن تخطيط وتقييم مخرجات المشاريع 

نة، حيثما كان ذلك  ّمِ ر القابلية متض مالئماً، عنص
  للقياس.

تمل تقرير نهاية الدورة عن الفترة   ٢٠١٧-٢٠١٦اش
رات األداء  ار مؤش ة في إط ات رقمي ان على بي
ل تقديم بيانات رقمية  وف يتواص وعة. وس الموض
محدَّدة في التقارير التي تصدر في المستقبل. ويُحتفظ 

 التتبُّع.بسجالت البيانات ألغراض الشفافية وإمكانية 
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  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

رات األداء   ١٤ ين التحقُّق من قياس مؤش بهدف تحس
ل  ّجِ بالتزامن مع توثيق ذلك القياس، ينبغي أن تس
رات  ات والمبّرِ ان ة التحقُّق من البي ة عملي ال الوك
ة بخطوط  اب األرقام الخاص تخدمة في حس المس

تهدفة رات المس اس والمؤش وبتحقيق تلك  األس
  المؤشرات.

لة  يت عملية منتظمة لجمع البيانات المفص أُرس
جيلها لكّلِ مهمة ينفِّذها البرنامج الفرعي  -٢-٢وتس

. ويوثَّق جمع البيانات كلِّها في تقرير شامل وسهل ٢
تمل على  وم البيانية، يش تخدام ومدعَّم بالرس االس
جميع األنشطة الرئيسية التي اضطلع بها قسم الطب 
النووي والتصوير التشخيصي من أجل تحقيق نواتج 

  محدَّدة خالل سنة تقويمية واحدة.

تُخدمت البيانات المجموعة في تقرير نهاية   وقد اس
ل ٢٠١٧-٢٠١٦الدورة للفترة  وف يتواص ، وس

  استخدامها في التقارير الالحقة.

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  والرصد اإلشعاعياألمان اإلشعاعي 

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٦

ر معايير األمان   ‘١’ يط عملية إعداد ونش تبس
الصادرة عن الوكالة بشأن الوقاية من اإلشعاعات 
راع باعتماد تلك المعايير  المهنية، بما يكفل اإلس
لة  رها وتقليل الوقت الالزم لذلك، مع مواص ونش

  عالية الجودة؛المحافظة على إعداد معايير 

ايير   ‘٢’ داد مع ة التخطيط إلع ين مرحل وتحس
اة  ا من خالل مراع ريع وتيرته ان وتس األم
ات ومخاطر معقولة، بما يكفل التنبُّؤ على  افتراض
ع  ار الزمني الالزم لوض اإلط ة ب نحو أكثر دق

  المعايير والمبادئ التوجيهية.

دد من  ا يخصُّ ع ة فيم ة المنقَّح ت العملي دم تُخ اس
مل األمثلة على ذلك ما يلي: دليل المنش ورات. وتش

عاعات المهنية، الذي  أن الوقاية من اإلش األمان بش
رين األول/أكتوبر  ر في تش ؛ وتقرير ٢٠١٨نُش

األمان بشأن الوقاية من اإلشعاعات المهنية في قطاع 
ناعات تعدين اليورانيوم ومعالجته، وهو اآلن في  ص

ر؛ ونموذج إ عداد الوثيقة آخر مراحل اإلعداد للنش
ة  اب ة اإلص الي اطر احتم أن تقييم مخ ة بش التقني
ين بحكم  ض فوف العمال المعرَّ رطان بين ص بالس

  المهنة، والذي تمَّ إعداده.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٧

ايبريون  ‘١’ ة ه ين برامجي دف تعزيز  تحس به
وف  فادة وعمليات التقييم. وس ت الدروس المس
ينطوي ذلك على إضافة خانة تفسيرية للتعامل مع 
ات  ا تغيُّرات في مخرج دث فيه االت التي تح الح

  المهام؛

ية للفترة  ية إعداد البرنامج والميزان ياق عمل في س
ذت جميع ال٢٠٢١-٢٠٢٠ ادة ، نُفِّ تف دروس المس

لذلك (أي  قاً  وأُعدَّت مدخالت برامجية هايبريون وف
ة  ابل اس وق ة للقي ابل ة وق دَّث ة ومح ث تكون واقعي بحي

  للتنفيذ في إطار الميزانية المقترحة).

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.



GC(63)/6 
٢١٢الصفحة   

 

  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

د من إدخال معلومات األداء وتحديثها   ‘٢’ والتأكُّ
  في برامجية هايبريون على نحو دقيق وشامل؛

ة لتقليل األخطاء إلى أدنى وتوفير آلية محدَّد  ‘٣’
رة بين  ات غير مبرَّ دوث اختالف د ح ّدٍ عن ح
رات األداء  ة لمؤش دف ته ات المس توي المس

  والمستويات المحقَّقة فعليا.

يتين ‘ ٣’و‘ ٢’(النقطتان  ‘ ٢’-١١تعادالن التوص
  ‘)٣’-١١و

  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٨

بديلة لتمويل  السعي إلى العثور على مصادر  ‘١’
عاعات  بعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من اإلش
ادر الالزمة  ين الوقوف على المص من أجل تحس

  إليفاد تلك البعثات؛

لة لجمع   ‘٢’ اليب بدي عي إلى إيجاد أس والس
يات  د ومتابعة التوص المعلومات بهدف رص
الصادرة من بعثات خدمة تقييم وقاية العاملين من 

عاعات من أج ين تقييم فعالية تلك اإلش ل تحس
البعثات؛ وينبغي تحليل إمكانية توسيع نطاق نظام 

  إدارة معلومات األمان اإلشعاعي لهذا الغرض؛

ان   ‘٣’ األم امج الفرعي المعني ب تحفيز البرن
عاعيين على التعاون مع خدمات  د اإلش والرص
اء  جيع الدول األعض البعثات األخرى من أجل تش

اعدة خدمة  تقييم وقاية العاملين من على طلب مس
اإلشعاعات، على سبيل المثال عن طريق التعاون 
ية المتكاملة  ات الرقاب تعراض مع خدمة االس
أن  وغيرها من الخدمات المعنية باألمان. ومن ش
اعد هذه البعثات وخدمة تقييم وقاية  ذلك أن يس
ل كلٌّ منهما  عاعات على أن يكّمِ العاملين من اإلش

دمين اآلخر عن طريق الت تخ ركيز على المس
  النهائيين ومنظمات الدعم التقني؛

ة إلى الترويج   ‘٤’ ا الرامي وتعزيز جهوده
املين من  ة الع اي ة تقييم وق دم ة بخ ان تع لالس

  اإلشعاعات فيما بين جميع الدول األعضاء.

ية هو  اط األخير المتبقي بموجب هذه التوص النش
فدة في الجهود الجارية الرامية للترويج للبعثات المو

الوقود  ة ب ات المتعلق ادث ام التبليغ عن الح ار نظ إط
ام  ذه الجهود في ع ذل ه ل ب د تواص ا، وق وتحليله

مل األمثلة على هذه الجهود الترويج ٢٠١٨ . وتش
ة التي  ل اإلقليمي ات العم ذكور في حلق ام الم للنظ
ة، وفي  ة األوروبي دة المنطق ائ ا لف دت في تركي ُعق

يا  تراليا لفائدة منطقة آس والمحيط الهادئ، وفي أس
وانا لفائدة منطقة أفريقيا. وقد أوفدت في إطار  بوتس
ة  ابع ة مت ة وبعث امل ات ك ذكور أربع بعث ام الم النظ

  واحدة.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

افي واحد من   ‘١’  ينبغي أن تقوم الوكالة بما يلي:  ١٩ ب إض يف إلى الوحدة منص أُض
ة ( د ٥-عخ.الفئ الرص مى "فني معني ب ) بمس
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يق مع األطراف المعنية   ‘١’ المحافظة على التنس
ائل المتعلقة  أن المس ف بش رُّ ير التص بما يكفل تيس
بوحدة الخدمات التقنية لألمان اإلشعاعي والوقوف 
ائج  ل من خالل النظر في نت ّلٍ أمث على ح
تعراض اإلدارة الذي أجراه مكتب الخدمات  اس
ت  ة في الوق ال ابع للوك ة الت داخلي ة ال رافي اإلش

  اسب؛المن

ديم   ‘٢’ ميم وتق ة على جودة تص افظ والمح
ة  ان الخاص ايير األم د تطبيق مع ات عن الخدم
بحماية الصحة على عمليات الوكالة؛ والنظر فيما 
ة على اللوائح  ة المرتقب ه الموافق تنطوي علي
عاعي واألمن  ة باألمان اإلش الجديدة الخاص
ة  ار متعلق اذ من آث ا حيِّز النف النووي ودخوله

  د البشرية وبالجوانب المالية.بالموار

عاعي  عاعي"، بهدف تقديم الدعم لألمان اإلش اإلش
التشغيلي أساساً في زايبرسدورف. وسوف يبدأ شغل 

ام  ب في الربع األول من ع ذا المنص . ٢٠١٩ه
ص منصب إضافي من ) بمسمى ٥-عخ.الفئة ( وُخّصِ

ان  ة لألم ات التقني دم دة الخ "فني مختبرات" لوح
اإلشعاعي من أجل معالجة النقص في عدد الموظفين 
افة إلى ذلك، فقد  د الفردي. وباإلض في خدمة الرص
خدمة اإلعارة من وحدة  قل بعض العمل المتعلق ب نُ
عاعي إلى دائرة أخرى،  الخدمات التقنية لألمان اإلش

ا خفَّف اتق  بم ل على ع بء العم ا من ع ّدٍ م إلى ح
  موظفي الوحدة.

قديم   ‘٢’ ميم وت وتجري المحافظة على جودة تص
ب على  ا تجري إدارة األثر المترت ات، كم دم الخ
عاعي واألمن  ة باألمان اإلش اللوائح الجديدة الخاص
توى الخدمات والنظام  النووي في إطار اتفاقات مس

  اإلداري الخاص بالمختبر.

 

  اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.وترى 

  الخدمات العامة

ر الوكالة إجراء تقييم بهدف التقليل من   ٢٠ أن تيّسِ
استخدام نسخ ورقية من الوثائق وتبسيط استخدام 
ين  خ الرقمية من الوثائق عن طريق تحس النس
ة في جميع  الت اإللكتروني دام المراس تخ اس
اً،  ك ممكن ا ذل ات التي يكون فيه األحوال واألوق
جالت  تهالل برامج للرقمنة بحيث تكون الس واس

قية قابلة لالسترجاع، والتقليل من المراسالت الور
دد، ينبغي أن  ذا الص ة. وفي ه داخلي ة ال الورقي
احة  تخدم الوكالة نتائج ذلك التقييم لتعزيز مس تس
ذ  ا يخصُّ األخ ه فيم ل ب ار والتعجي االبتك
بالمراسالت غير الورقية، إذا تبيَّن من التقرير أنَّه 

التكلفة  يمكن تحقيق أوجه كفاءة محتملة من حيث
  على المستوى التشغيلي.

تمَّ تصميم نظام إدارة المراسالت الجارية، والمسمى 
لَّ  لَّ مح ة"، ليح جالت اإللكتروني ام إدارة الس "نظ
ت  ة اإلنترن بك ة على ش ال ائق الوك تودع وث مس

)ROAD( تهالل ة اس ة على وثيق ت الموافق ، وتمَّ
طس  ة بذلك النظام في آب/أغس روع الخاص المش

ي٢٠١٨ كون اختيار التحقُّق من المفهوم متاحاً ، وس
وف ينطوي النظام الجديد على  في وقت قريب. وس
خ  إجراءات عمل جديدة وعلى الرقمنة الكاملة للنس
الورقية، وسوف يشمل بنية جديدة لنظام المراسالت 
الت وتوزيعها. وهناك  ونهجاً جديداً لجمع المراس

تقبل عامل واحد أخير يتعيَّن النظر فيه، أال وه و مس
بكة اإلنترنت، الذي  تودع وثائق الوكالة على ش مس
ة  مي الت الرس ا على جميع المراس الي يحتوي ح
ى  ة بالوكالة، ويُتوخَّ قديمة الخاص جالت ال والس

  إخراجه من الخدمة في األعوام القليلة المقبلة.
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  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

تخدم الوكالة أوجه   ٢١ بة من أن تس الكفاءة المكتس
ية  ، من أجل ٢٠حيث التكلفة، فيما يخصُّ التوص

تحسين خدمات السجالت عن طريق التركيز على 
جالت  ة بإدارة الس ارية الخاص تش الخدمات االس
ل إلى أدنى حّدٍ من عبء  أنها أن تقّلِ التي من ش
افة إلى  العمل في مرحلة المحفوظات. وباإلض

جاد خدمات مالئ فإنَّ إي لك،  مة في مجال إدارة ذ
تخدام المبادئ المقبولة عموماً في  جالت، باس الس
مجال مسك السجالت، فيما يخصُّ جميع سجالت 
جالت،  الوكالة، ينبغي أن يبدأ بإجراء جرد للس
وتقييم وتنقيح السياسات القائمة المتعلقة باالحتفاظ 
ل مع  ام ة للتع ال ة الوك ا خط جالت، ومعه الس ب

  الملفات.

غيل الخ جالت بدأ تش ارية المعنية بالس تش دمة االس
جالت بكامل  م إدارة المحفوظات والس التابعة لقس

: وهي تشتمل على مؤشرات ٢٠١٨وظائفها في عام 
داً تُبلغ إلى  ة جيِّ ف اييس أداء معرَّ ة ومق ي أداء رئيس
عبة بانتظام. وتمَّ إعداد البرنامج التدريبي الجديد،  الش

ر االنتهاء من موقع الت علُّم اإللكتروني في ومن المقرَّ
ام  داد وثيقتين ٢٠١٩الربع األول من ع . وتمَّ إع

ات، وهما اآلن رهن  ياس تين متعلقتين بالس رئيس
الموافقة على إصدارهما، أال وهما: السياسة المتعلقة 
جالت في إدارة  الس اظ ب دول الزمني لالحتف الج ب
مانات،  ؤون اإلدارية ووثيقة مماثلة إلدارة الض الش

  ع الموافقة على كلتا الوثيقتين قريباً.ومن المتوق

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

أن تستكشف الوكالة فرصة بناء قدراتها في مجال   ٢٢
ا. ويمكن أن  ة وحفظه ات الرقمي إدارة المحفوظ
تودع رقمي للحفظ الطويل  اء مس مل ذلك إنش يش
ترجاع،  األجل، وفهرس إلكتروني ألغراض االس
ل  ات من أج ام إلدارة المحفوظ داث نظ تح واس
زيادة الشفافية في دورة حياة المحفوظات وتحسين 

  توثيقها.

عام  ول ٢٠١٨في  ظام إدارة األص راء ن ، تمَّ ش
بكة  ر المحتوى الرقمي على ش الرقمية ألغراض نش
ام  ب اإلعالم الع اون مع مكت التع ت. وب اإلنترن

شبكة اإلنترنت أو شرت على  ل دفعة واالتصاالت، نُ
مبر  وفي  ٢٠١٨من المحتوى في كانون األول/ديس

ارس  هر آذار/م ا ٢٠١٩الربع األول من ش . وفيم
ة  اب دُّ بمث ذي يُع ات، ال ام إدارة المحفوظ يتعلق بنظ
فهرس لسجالت الوكالة، فقد تمَّ تجهيز النظام بالكامل 

مبر  انون األول/ديس ، على أنَّ يجري ٢٠١٨في ك
ار مدى قبول المستخدمين عقد التدريب النهائي واختب

ونقل البيانات من النظام القديم في النصف األول من 
  .٢٠١٩عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

أن تستعرض الوكالة المستوى الراهن الستخدامها   ٢٣
ل بالفيديو وتتَّخذ خطوات من أجل زيادته  التواص

يا  خص ور االجتماعات ش حيثما ليحلَّ محلَّ حض
  كان ذلك ممكناً عمليا.

ل بالفيديو في عام   ٢٠٠٢منذ األخذ بخدمات التواص
تخدام ٢٠١٤وخدمات ويبيكس في عام  هد اس ، يش

  هذه الخدمات في الوكالة تزايُداً مطرداً.

ورغم أنَّ القرارات المتعلقة بطرائق عقد االجتماعات 
توى فرادى البرامج من  والمؤتمرات تُتَّخذ على مس

ب ان اة جميع الظروف  ج ة، بمراع اإلدارات المعني
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خذت  قد اتَّ ماع، ف كّلِ اجت مة الواجب توافرها ل المالئ
عبة تكنولوجيا المعلومات  عبة الخدمات العامة وش ش
ات  دم ذه الخ دام ه تخ ة اس اح ل إت خطوات من أج
بسهولة لجميع الموظفين. وباإلضافة إلى ذلك، فهناك 

حة تُبذل من أجل التدليل عل ى كفاءة تنفيذ جهود واض
ات القائمة على  تخدام المنص البرامج من خالل اس
عات وجهاً  ما بدالً من عقد االجت كة اإلنترنت  ب ش
لة  ثائق برنامج الوكا لوجه، على النحو الوارد في و

  وميزانيتها على مّرِ فترات السنتين الماضية.

  
  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  ٢٠١٥تقرير المراجعة لعام 

  المسائل المالية

لعلَّ الوكالة تعتمد سياسة مقنَّنة للمساءلة في إطار   ١
  زمني محدد من أجل تحقيق أفضل النتائج.

در في  اءلة الخاص بالوكالة وص تمَّ إعداد إطار المس
  .٢٠١٨تموز/يوليه 

 
  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  برنامج العلوم النووية

مان التقيُّد لعلَّ   ٢٤ ع آلية لض الوكالة تنظر في وض
اريع  ر تقارير المش باإلطار الزمني المحدَّد لنش

  البحثية المنسَّقة.

ؤول  ب مس تقدام موظف لمنص ال تزال عملية اس
قة النووية جارية. وقد  ورات في إدارة الطا المنش
ب المؤقت، ويتولى تنفيذ المهام  انتهت مدَّة المنص

لة موظفو مكتب  نائب المدير العام رئيس ذات الص
تمرارية العمليات.  مان اس إدارة الطاقة النووية لض

ب مؤقت جديد مدَّته  هر ريثما  ٦وأُعلن عن منص أش
تنتهي عملية االستقدام. والتُمس إبرام اتفاق مع شعبة 
مان تقديم  خدمات المؤتمرات والوثائق من أجل ض
ر إلى األمناء  ورة قبل النش داء المش خدمات إس

اعدة في معالجة العلم يين في وقت مبكر وتقديم المس
ر واإلذن  ائل المتعلقة بحقوق التأليف والنش المس
داد  ة إع ة مبكرة من عملي ر في مرحل ادة النش إع ب
ارية  تش ورات (أثناء اجتماعات الخدمات االس المنش
لة)، ومن المتوقع أن يؤدي هذا االتفاق إلى  ذات الص

يط العملية الداخلية المتعلقة ب ورات. وقد تبس المنش
عبة خدمات المؤتمرات والوثائق حزمة  أطلقت ش
شورات لدعم األمناء العلميين في  موارد خاصة بالمن
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

سقة. واعتباراً  شورات المشاريع البحثية المن إدارة من
رين األول/أكتوبر  ديم ٢٠١٨من تش ، يجري تق

ورات في اجتماعات  أن تخطيط المنش العروض بش
دَّم ال اريين، وتُق تش ة االس ات المطلوب دريب ت

اً/المعلومات الداعمة بناًء على الطلب، في  يص خص
  حدود الموارد المتاحة.

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

بكات   ٢٧ ل جهودها لتعزيز الش لعلَّ الوكالة تواص
  والتحالفات القائمة الخاصة بمفاعالت البحوث.

ت الوكالة مرفقين اثنين باعتبارهما من المراكز  مَّ س
ام  اعالت البحوث في ع ة على مف ائم ة الق دولي ال

بكة المراكز الدولية القائمة على ٢٠١٧ ئت ش ، وأُنش
روع مختبر  ذ مش دأ تنفي اعالت البحوث. وب مف
يا  بكة اإلنترنت في منطقة آس المفاعالت على ش

خة والمحيط الهادئ والمنطقة األفريقية. وعُ  قدت النس
ة بمبادرة  رة من الدورة التدريبية الخاص الرابعة عش
أن مفاعالت البحوث. وُعقدت  رقية بش أوروبا الش
أن مفاعالت البحوث في  ية إقليمية بش دورات دراس
لت  يا. وتواص فييت نام وتايلند وماليزيا وإندونيس
بكات والتحالفات  طة الرامية إلى دعم الش األنش

أيضاً مع إدارة التعاون التقني  المواضيعية، بالتعاون
  في إطار مشاريع إقليمية للتعاون التقني.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

لعلَّ الوكالة ترصد مشاركة الجنسين في كل مهمة   ٣٠
  يُضطلع بها في إطار البرامج الفرعية.

ُبذلت جميع الجهود الممكنة من أجل تعزيز التوازن 
بين الجنسين عن طريق تفضيل مشاركة المرشحات 

  من النساء في جميع المهام المضطلع بها.

 

توى  روع تجريبي على مس ويجري إطالق مش
اني،  أن تعزيز مراعاة المنظور الجنس الوكالة بش
طة من إدارة الطاقة النووية/البرنامج  اركة نش بمش

  .١ئيسي الر

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

  

  ٢٠١٤تقرير المراجعة لعام 

  المسائل المالية

تراتيجية تمويل   ٣ يذ اس لة تفِكّر في تنف علَّ الوكا ل
ات  اق تحق اس اء ب ل الوف ل من أج ة األج طويل

  الموظفين بقدر يكفي لفترة مقبلة من الزمن.

اء أعدَّت الوكالة اقتراحاً  لتقديمه إلى الدول األعض
ات  ل التزام ة لتموي ات مالئم اد آلي إيج ا يتعلق ب فيم
الوكالة المترتبة على التأمين الصحي في فترة ما بعد 

  الخدمة.

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  عمليات الشراء الخاصة بإدارة الضمانات

ع مبادئ توجيهية   -ب  ١٣ ريحة ولعلَّ الوكالة تض ص
ل أفضل قيمة مقابل المال  بشأن العناصر التي تشّكِ

  لمختلف فئات عمليات الشراء.

تريات رهناً بظهور  تعراض حوكمة المش أُوقف اس
ات  دم ب الخ ا مكت ة التي أجراه ائج المراجع نت

رافية الداخلية في عام  والمراجعة التي  ٢٠١٧اإلش
عام  خارجي في  ها المراجع ال أن  ٢٠١٨أجرا بش

واألداء فيما يتعلق بالمشتريات، على التوالي. اإلدارة 
وقد وردت الرسالة اإلدارية ذات الصلة من المراجع 

رين األول/أكتوبر  ية تش ها . ٢٠١٨الخارجي في ن
وبدأت عملية المراجعة التي أجراها مكتب الخدمات 

مبر  رافية الداخلية في كانون األول/ديس  ٢٠١٧اإلش
ا ف أنه امي بش اع الخت د االجتم رين وُعق ي تش

  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

 

وف  يغتها النهائية، س ع النتائج في ص ورهناً بوض
تعراض حوكمة  يجري العمل على االنتهاء من اس

  .٢٠١٩المشتريات في أقرب وقت ممكن من عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

كل   -ج  يا علَّ إدخال التغييرات على األحكام/اله ل
ل  دلي ث ال دي ت بتح ة يقترن في نفس الوق ائم الق

  اإلداري بعد أخذ الموافقات الواجبة. 

تريات رهناً بظهور  تعراض حوكمة المش أُوقف اس
ات  دم ب الخ ا مكت ة التي أجراه ائج المراجع نت

رافية الداخلية في عام  والمراجعة التي  ٢٠١٧اإلش
ها ال عام أجرا خارجي في  أن  ٢٠١٨مراجع ال بش

اإلدارة واألداء فيما يتعلق بالمشتريات، على التوالي. 
وقد وردت الرسالة اإلدارية ذات الصلة من المراجع 

رين األول/أكتوبر  ية تش ها . ٢٠١٨الخارجي في ن
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

وبدأت عملية المراجعة التي أجراها مكتب الخدمات 
م رافية الداخلية في كانون األول/ديس  ٢٠١٧بر اإلش

رين  ا في تش أنه امي بش اع الخت د االجتم وُعق
  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

 

وف  يغتها النهائية، س ع النتائج في ص ورهناً بوض
تعراض حوكمة  يجري العمل على االنتهاء من اس

  .٢٠١٩المشتريات في أقرب وقت ممكن من عام 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

تنظر في وضع إرشادات بشأن تكوين لعلَّ الوكالة   ١٦
اء ورتبهم)  أفرقة التقييم (من حيث عدد األعض
وأن تُدرج تفاصيل أعضاء هذه األفرقة في خطط 

  الشراء.

تريات رهناً بظهور  تعراض حوكمة المش أُوقف اس
ات  دم ب الخ ا مكت ة التي أجراه ائج المراجع نت

رافية الداخلية في عام  والمراجعة التي  ٢٠١٧اإلش
ه عام أجرا خارجي في  أن  ٢٠١٨ا المراجع ال بش

اإلدارة واألداء فيما يتعلق بالمشتريات، على التوالي. 
وقد وردت الرسالة اإلدارية ذات الصلة من المراجع 

رين األول/أكتوبر  ية تش ها . ٢٠١٨الخارجي في ن
وبدأت عملية المراجعة التي أجراها مكتب الخدمات 

رافية الداخلية في كانون األول/ مبر اإلش  ٢٠١٧ديس
رين  ا في تش أنه امي بش اع الخت د االجتم وُعق

  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

 

وف  يغتها النهائية، س ع النتائج في ص ورهناً بوض
تعراض حوكمة  يجري العمل على االنتهاء من اس

  .٢٠١٩المشتريات في أقرب وقت ممكن من عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

سبة إلى لجنة لعلَّ   -أ  ١٧ الوكالة تُصدر إرشادات منا
رات  جيل مبّرِ أن تس تريات بش تعراض المش اس
استنباطاتها، وال سيما في الحاالت التي يكون فيها 
  استنباط اللجنة فيما يخصُّ أحد الشروط هو "ال".

تريات رهناً بظهور  تعراض حوكمة المش أُوقف اس
ات  دم ب الخ ا مكت ة التي أجراه ائج المراجع نت

والمراجعة التي  ٢٠١٧رافية الداخلية في عام اإلش
عام  خارجي في  ها المراجع ال أن  ٢٠١٨أجرا بش

اإلدارة واألداء فيما يتعلق بالمشتريات، على التوالي. 
وقد وردت الرسالة اإلدارية ذات الصلة من المراجع 

رين األول/أكتوبر  ية تش ها . ٢٠١٨الخارجي في ن
مكتب الخدمات وبدأت عملية المراجعة التي أجراها 

مبر  رافية الداخلية في كانون األول/ديس  ٢٠١٧اإلش
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

رين  ا في تش أنه امي بش اع الخت د االجتم وُعق
  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

 

وف  يغتها النهائية، س ع النتائج في ص ورهناً بوض
تعراض حوكمة  يجري العمل على االنتهاء من اس

  .٢٠١٩المشتريات في أقرب وقت ممكن من عام 

 

  ة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.وترى اإلدار

يات   -ج  ع نطاق تعريف عمل لة توّسِ علَّ الوكا ل
مل التعديالت التي  راء البالغة األهمية ليش الش
تُدخل على العقود وذلك لغرض إحالتها إلى لجنة 

  استعراض المشتريات.

تعراض حوكمة تريات رهناً بظهور  أُوقف اس المش
ات  دم ب الخ ا مكت ة التي أجراه ائج المراجع نت

رافية الداخلية في عام  والمراجعة التي  ٢٠١٧اإلش
عام  خارجي في  ها المراجع ال أن  ٢٠١٨أجرا بش

اإلدارة واألداء فيما يتعلق بالمشتريات، على التوالي. 
وقد وردت الرسالة اإلدارية ذات الصلة من المراجع 

رين األول/أكتوبر الخارجي  ية تش ها . ٢٠١٨في ن
وبدأت عملية المراجعة التي أجراها مكتب الخدمات 

مبر  رافية الداخلية في كانون األول/ديس  ٢٠١٧اإلش
رين  ا في تش أنه امي بش اع الخت د االجتم وُعق

  .٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

 

وف  يغتها النهائية، س ع النتائج في ص ورهناً بوض
تعراض حوكمة  يجري العمل على االنتهاء من اس

  .٢٠١٩المشتريات في أقرب وقت ممكن من عام 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  أمان المنشآت النووية

ولعلَّ الوكالة تُدرج بعثة متابعة ضمن توليفة   -ب  ٢١
ميم المواقع  البعثات الموفدة في إطار خدمة تص

ما  حال في ما هو ال خارجية، ك يخصُّ واألحداث ال
  الموفدة في إطار فرقة استعراض أمان التشغيل.

روع المبادئ التوجيهية المنقَّحة لخدمة  ل مش حص
ن  مَّ ميم المواقع واألحداث الخارجية، الذي يتض تص
النص على بعثات متابعة، على المزيد من الموافقات 

م إلى لجنة المنشورات.   الداخلية، وقُّدِ

 

  قيد التنفيذ.وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية 
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  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

تعراض   -أ  ٢٤ تائج اس قة ن بد تدرس  لة  علَّ الوكا ل
أن بعض معايير  ٢٠١٣األمان النووي لعام  بش

يا  اء حال د بها الدول األعض يَّ األمان التي ال تتق
نَّى فهم ماهية اإلجراءات التي قد يلزم  حتى يتس
اعدة إلى  بل تقديم المس اتخاذها من أجل تحسين س

  الدول األعضاء.

ام  ت خالل ع تُكمل الخطوة األخيرة من  ٢٠١٨اس
ر دليل األم ية، أال وهي نش ان ـتنفيذ هذه التوص

GSG-12  دة وَّ لمس معنون  ٤٧٢(ا ل اً) ا بق ا س
Organization, Management and Staffing of the 

Regulatory Body for Safety  تنظيم الهيئة الرقابية")
ال ا ب ده ا وتزوي ان وإدارته األم ة ب موظفين") المعني

يل األمان  دة  GSG-13ودل وَّ قاً)  ٤٧٣(المس اب س
ون  ن ع م  Functions and Processes of theال

Regulatory Body for Safety  ات ("وظائف وعملي
  الهيئة الرقابية المعنية باألمان").

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

  تكنولوجيا المعلومات

ين   -ب  ٣٢ نظام المراقبة الداخلية في من أجل تحس
ع مبادئ  عبة تكنولوجيا المعلومات، لعلَّه توض ش
لطة الموافقة  تويات س د مس ريحة تحّدِ توجيهية ص
على إجراءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
نيف تلك اإلجراءات، وعملية إبالغها إلى  وتص
ا  ا وخزنه ديثه ة تح الموظفين المعنيين، ودوري

  بطريقة منهجية.

مل شعبة تكنولوجيا المعلومات مع الجهات المعنية تع
ام إدارة أمن  ذ نظ ل تنفي ة من أج ال اق الوك على نط
د هذا النظام مستويات سلطة  المعلومات. وسوف يحّدِ
ك  ذل ة وك ادئ التوجيهي ايير والمب ة على المع الموافق
نيف المعمول بها على نطاق الوكالة.  إجراءات التص

رو ام إدارة أمن ومن المتوقع أن ينطوي مش ع نظ
د  ّدِ ة تح ادئ توجيهي ع مب ات على وض المعلوم
لطة الموافقة على إجراءات تكنولوجيا  تويات س مس
نيف تلك اإلجراءات،  االت، وتص المعلومات واالتص
ة  ا إلى الموظفين المعنيين، ودوري ة إبالغه وعملي
ت  د حظي ة. وق ة منهجي ا بطريق ا وخزنه ديثه تح

ن المعلومات بموافقة سياسات ومعايير نظام إدارة أم
مديري اإلدارات على المستوى القيادي ويُتوقع تقديم 
يل اإلداري في  لدل ها على ا ى إدخال التغييرات المتوخَّ

  وقت قريب.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ة أمن المعلومات تُحدَّث بحيث تكون   ٣٤ ياس لعلَّ س
املة ومواكبة لبيئة تشغيل تكنولوجيا المعلومات  ش
ات  ة مع المتطلب ر ومتوافق اض ت الح في الوق
الواردة فيما اعتمدته الوكالة من المعايير الصادرة 

تكنولوجيا المعلومات مع الجهات المعنية تعمل شعبة 
ام إدارة أمن  ذ نظ ل تنفي ة من أج ال اق الوك على نط
المعلومات. وقد حظيت سياسات ومعايير نظام إدارة 
ديري اإلدارات على  ة م ات بموافق أمن المعلوم
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ار  اييس في إط د المق ة لتوحي دولي ة ال عن المنظم
  .ISO 27000سلسلة المعايير 

ى  توى القيادي ويُتوقع تقديم التغييرات المتوخَّ المس
  يب.إدخالها على الدليل اإلداري في وقت قر

 

 وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ع األدوار   -أ  ٣٦ وزي ف وت ري ع ري ت ج ه ي لَّ ع ل
ؤوليات المتصلة بأمن المعلومات في جميع  والمس
أنحاء الوكالة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات 

  عن بعد.

يات في عملية تقييم مخاطر أمن  أُدرجت هذه التوص
اق  ات على نط ة الطريق المعلوم ة وخريط ال الوك

ذا  ة في ه ي ات الرئيس ن ا. ومن المكّوِ ة به المرتبط
تحداث نظام إدارة أمن المعلومات. وقد  روع اس المش
ات ومعايير نظام إدارة أمن المعلومات  ياس حظيت س
ادي  توى القي ديري اإلدارات على المس ة م بموافق
ى إدخالها على الدليل  ويُتوقع تقديم التغييرات المتوخَّ

  داري في وقت قريب.اإل

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ة   -ب  ات على التوعي دريب م ت ة تنّظِ ال لَّ الوك لع
ؤوليات  ب مع األدوار والمس األمنية بما يتناس
مل أكبر عدد  لة بأمن المعلومات وبما يش المتص
ك  ا في ذل االت، بم ممكن من الموظفين والمج

ول إلى المعلومات عن  ل الوص عد والتراس ب
  اإللكتروني.

تُكملت في عام  أول جولة من التدريبات  ٢٠١٨اس
  على التوعية بأمن المعلومات. 

 

ع فيه في  تمر تنفيذ هذا البرنامج والتوسُّ وف يس وس
من أجل معالجة الوصول إلى المعلومات  ٢٠١٩عام 

  عن بعد والتراسل اإللكتروني.

 

  فيذ.وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التن

نيف المعلومات وإجراءات   -أ  ٣٧ لعلَّ إجراءات تص
ز وتجري مزامنتها.   مراقبة الوصول إليها تُعزَّ

تعمل شعبة تكنولوجيا المعلومات مع الجهات المعنية 
ام إدارة أمن  ذ نظ ل تنفي ة من أج ال اق الوك على نط
المعلومات. وقد حظيت سياسات ومعايير نظام إدارة 

ة ات بموافق ديري اإلدارات على  أمن المعلوم م
ى  م التغييرات المتوخَّ توى القيادي ونتوقع أن نقّدِ المس
يل اإلداري قبل نهاية الربع الرابع  لدل إدخالها على ا

يبدأ ٢٠١٨من عام  . وفور تنفيذ هذه التغييرات، س
ذه  دة تتعلق به دي ايير وإجراءات ج ل بمع العم
نيف المعلومات،  ية، بما في ذلك معيار تص التوص

ول إلى المعلومات، وإجراءات ومعيا ر مراقبة الوص
ل مع  ام ات، وإجراءات التع نيف المعلوم تص

  المعلومات.
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  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ول إلى   -ب  ولعلَّ الخطط األمنية المتعلقة بالوص
المعلومات عن بعد والنظم اإلدارية لتحديد الهوية 

رعة بالنظر تكمل على وجه الس إلى الحاجة  تُس
  إلى تطبيقها على نطاق الوكالة بالكامل.

  تعمل شعبة  —الوصول إلى المعلومات عن بعد
ة على  ات المعني ات مع الجه ا المعلوم تكنولوجي
ام إدارة أمن  ذ نظ ل تنفي ة من أج ال اق الوك نط
ات ومعايير نظام  ياس المعلومات. وقد حظيت س
ديري اإلدارات  ة م ات بموافق إدارة أمن المعلوم
توى القيادي ويُتوقع إدخال تغييرات  على المس
على الدليل اإلداري. وفور تنفيذ هذه التغييرات، 
بدأ العمل بمعايير وإجراءات جديدة تتعلق  ي س
ة  ار مراقب ك معي ا في ذل ة، بم ي ذه التوص به
ات، وإجراءات إدارة  ول إلى المعلوم الوص
حسابات المستخدمين التي تتناول خطط الوصول 

  ات عن بعد.إلى المعلوم
 أوقف مؤقتاً تنفيذ الحل الخاص  —الهوية  إدارة

دم توافر موارد من  ب ع ب ة بس إدارة الهوي ب
يانته في الوقت  غيل ذلك الحل وص الميزانية لتش

  الراهن.

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

ع نظام   -أ  ٣٩ لعلَّ الوكالة تتَّخذ خطوات عاجلة لوض
ي للحادثات موضع التنفيذ، بما يشمل خطة  التصّدِ

تمرارية العمل  إدارة األزمات وخطط تأمين اس
ا يخصُّ نظم  افي من الكوارث فيم وإجراءات التع
ة  االت الخاص تكنولوجيا المعلومات واالتص
ائر األماكن  بالوكالة في مركز فيينا الدولي وس

  التابعة للوكالة.

ا يخ افي من الكوارث فيم ذ إجراءات التع صُّ تمَّ تنفي
  نظام إيبس.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

عافي من   -ب  دة للت عدُّ خططاً موحَّ لة ت علَّ الوكا ل
ات  ا المعلوم ا يخصُّ تكنولوجي الكوارث فيم
الخاصة بشعبة تكنولوجيا المعلومات والضمانات 
ول تكنولوجيا  ونظام إيبس، بما يكفل تعافي أص

ا  اعه د انقط ات بع ل في مركز المعلوم عن العم
عة  اب لدولي وفي جميع األماكن األخرى الت ا ا فيين
بقاً  ى مع الهدفين المحدَّدين مس للوكالة بما يتماش

  لنقطة التعافي ووقت التعافي.

  

ا يخصُّ  افي من الكوارث فيم ذ إجراءات التع تمَّ تنفي
  نظام إيبس.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.
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  ٢٠١٣المراجعة لعام تقرير 

  قضايا إدارة الموارد البشرية

اريين إال في   ‘١’  ١١ تش ال يجوز تعيين الخبراء االس
ية أو  لدرا لة ا كا ها الو لك في المجاالت التي ال تمت
ها؛ أو  قدراً محدوداً من لك إال  عارف أو ال تمت الم
  الستكمال الموارد من الموظفين لمشاريع محددة.

اف   ‘٢’ ص من أجل نقل ويمكن أن يض مخصَّ
دة على  ة معتم ال ارف، لكي ال تكون الوك المع
اريين بعينهم بطريقة متكررة أو  تش خبراء اس
اً تقييم  لفترات أطول مقارنة بغيرهم. وينبغي أيض
الحاجة إلى إدارة تعاقب الموظفين ونقل المعارف 
اميين على النحو  ة النظ ال إلى موظفي الوك

  في هذا الصدد.الواجب، واتخاذ تدابير مناسبة 

د مع   ‘٣’ اقُ ة التع اد النظر في عملي ه يُع لعلَّ
فة خبراء  ابقين والمتقاعدين بص الموظفين الس
مان وجود تخطيط دقيق  اريين، بهدف ض تش اس
لتعاقب الموظفين بحيث ال تؤدي مغادرة موظف 
ل  ارات داخ امي إلى وجود فجوة في المه نظ

د من أنَّ ا أكَّ لَّ اإلدارة تت ة. ولع ال لموظفين الوك
ندة  كوا على التقاعد يكملون المهام المس الذين أوش
إليهم قبل أن يتقاعدوا، بغية الحد من الحاجة إلى 

  االستعانة بخبراء استشاريين.

ارم بالحد األعلى   ‘٤’ وينبغي التقيُّد على نحو ص
اريين إال في حاالت نادرة  تش ن الخبراء االس لس

  وبموافقة المدير العام.

سياسة ووثيقة اختصاصات ومبادئ  أصدرت الوكالة
ية. وفي هذا  س أن إدارة المعارف المؤس توجيهية بش
ترك بين اإلدارات  ئ فريق توجيهي مش دد، أنش الص
ية من أجل تمكين كّلِ  س معني بإدارة المعارف المؤس
إدارة من الوقوف على المعارف الصريحة والضمنية 
ك الموظفون  ا في ذل دى الموظفين، بم الموجودة ل

تقاعدون والمنتقلون والمغادرون، والمحافظة على الم
  تلك المعارف.

وباإلضافة إلى ذلك، فإنَّ تقاسم المعارف وتعلُّمها يُعدُّ 
ارت تُدرج في  ات الوظيفية التي ص اص أحد االختص
ز من  يفات الوظائف في الوكالة، وهو ما يعّزِ توص
ية على نطاق  س التركيز على إدارة المعارف المؤس
د والتقييم من خالل  الوكالة. وقد بدأت جهود الرص

ا ام تقييم األداء الخ ت مبكر نظ ة في وق ال الوك ص ب
افة ٢٠١٨بالتزامن مع دورة األداء لعام  . وباإلض

لة تعميم الحلول  إلى ذلك، يجري العمل على مواص
ير  القائمة على تكنولوجيا المعلومات والرامية لتيس
التعاون (مستودعات الوثائق، ونظام شيربوينت، وما 
ن من زيادة الكفاءة في الوقوف  إلى ذلك) والتي تمّكِ
حوبة  على المعلومات واالحتفاظ بها وإبالغها، مص
تخدمة في التدريبات المعقودة  بالمواد التدريبية المس
ب والتدريبات  راف مدّرِ ية بإش ول دراس في فص

  ).Lynda.comالمقدَّمة عبر اإلنترنت (على موقع 

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  الضمانات

فاء طابع   ٢٠ مانات تنظر في إض لعلَّ إدارة الض
مي على اإلجراءات المعمول بها لديها فيما  رس
ة  ب، بغي دري ا من الت اته اج ل احتي يتعلق بتحلي
ين الوقوف على الكفاءات واإلجراءات التي  تحس
ل في  توى األمث تُطبَّق في اإلدارة وتحقيق المس
إدارة شؤون الموظفين من أجل تطبيق الضمانات 

ستبدال نظام إدارة التعليم القائم،  ر أنَّه يتعيَّن ا وقد تقرَّ
يانة وأنَّ  بالنظر إلى أنَّه لم يعد هناك من يتعهده بالص
مانات  تحديثه لكي يلبي االحتياجات المتعلقة بالض

يكون نهجاً ب عيداً عن الكفاءة. وتنظر الوكالة حاليا س
ركة أوراكل  درته ش تخدام منتج جديد أص في اس

، حيث إنَّه يبدو )OLM –(نظام أوراكل إلدارة التعلُّم 
يكون أكثر قابلية للتنفيذ وفعالية من  أكثر منطقية، وس
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م بفعال ية، ولعلَّ قاعدة البيانات التي يتعهدها قس
  التدريب تُحسَّن لتعزيز فائدتها لإلدارة.

وف يكفل أن  حيث التكلفة من الناحية اإلدارية، وس
واء المتعلقة يلبي الحل المعتمد احتياجات  الوكالة س

  بالضمانات أو غير المتعلقة بها.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  مشروع نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (مشروع نظام إيبس)

ة   ٢٥ د بغي ة لتقييم الفوائ ة تجري دراس ال لَّ الوك لع
ا  ل التي يكفله أثير إجراءات العم الوقوف على ت

  نظام إيبس في االحتياجات من الموظفين.

روع  تعراض لمش على النحو المخطط له، أُجري اس
نظام إيبس وفائده وأُبلغت نتائجه إلى الدول األعضاء 

ة  ة "تقر GOV/INF/2018/4في الوثيق ير المعنون
مرحلي عن تنفيذ نظام المعلومات على نطاق الوكالة 
ح هذه الوثيقة  لدعم البرامج (نظام إيبس)". وتوض
ة  داي ِدّدت في ب ة التي ُح ام داف الع دى تحقيق األه م
سية  سلط الضوء على التحسينات الرئي المشروع، وت

  والمكاسب في الكفاءة.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قد نُفِّذت.

أن   ٢٧ حة بش لعلَّ الوكالة تعدُّ خريطة طريق واض
وء  تخدمة حاليا، على ض التطبيقات القديمة المس
الخبرة المكتسبة من تنفيذ نظام إيبس، وتبلغ جميع 

  الجهات المعنية الداخلية بها.

ات  التطبيق ل ب اء العم ة طريق إلنه دَّت خريط أُع
تويين  ، ووافق ٢و ١القديمة المتبقية فيما يخصُّ المس

  عليها كبير موظفي المعلومات وأصحاب األعمال.

ل  اء العم ة طريق إلنه ع خريط وف توض وس
تويين  ا يخصُّ المس ة فيم ديم ات الق التطبيق  ٤و ٣ب

  .٢٠١٩ليوافق عليها أصحاب األعمال في عام 

  

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ٢٠١٢تقرير المراجعة لعام 

  األمان واألمن النوويان

تعراض   ٣٨ ع قواعد البيانات الس ينبغي أن تخض
كَّلة من موظفين يعملون  نظراء تجريه أفرقة مش
ام التي تتعهَّد قواعد البيانات  ام غير األقس في أقس
ا أن يُطلَب  تعراض. ويجوز أيض عة لالس الخاض
رافية الداخلية أن يُقيِّم  من مكتب الخدمات اإلش

  قواعد البيانات ويفحصها.

ت إدارة ا ب طلب ان واألمن النوويين من مكت ألم
ستعراض قواعد  الخدمات اإلشرافية الداخلية إدراج ا

  .٢٠١٩بياناتها في خطة عمل المكتب لعام 

 

 وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.
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  أنشطة المختبرات في زايبرسدورف وموناكو

يتعيَّن على مختبرات البيئة التابعة للوكالة أن تنقِّح   ٤٥
ية  لداخل يل الفجوات ا قة من تحل خطة العمل المنبث

ع  ٢٠١٠الذي أُجري في حزيران/يونيه  وأن تض
ى مع الهدف المتمثِّل في  معالم بارزة جديدة تتماش
ول على االعتماد بحلول الربع الثاني من  الحص

  .٢٠١٤عام 

مبر   ٢٠١٧قُِدّم طلب االعتماد في كانون األول/ديس
ا (بما في ذلك إلى الهيئة المعنية باالعت ماد في النمس
  جميع الوثائق المطلوبة).

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

لعلَّ مكتب الخدمات التحليلية الخاصة بالضمانات   ٥٣
ير  عى إلى تنفيذ الحل المحدَّد على المدى القص يس
المتمثل في تصليد النفايات السائلة حسب الجداول 

رة.  ة المقرَّ ل، الزمني دى الطوي ل على الم وكح
لدعم من  لة بذل الجهود اللتماس ا يجب مواص
اء فيما يتعلق بالتخلص من النفايات  الدول األعض

  المشعة الناتجة عن مختبر المواد النووية.

رغم أنَّ إحدى الدول األعضاء سحبت العرض الذي 
بق أن قدَّمته لقبول كمية كبيرة من المواد القديمة  س

و ثانية المحتوية على ال بلوتونيوم، أعربت دولة عض
ات  دم ب الخ ا مكت الي ل ح ك ويعم ذل ا ب امه عن اهتم
ا  ده ات على تزوي ان م الض ة ب اص ة الخ التحليلي
ل  ل، تتواص ياق منفص يل التقنية. وفي س بالتفاص
ات  اي ة لفتح قنوات للتخلص من النف الجهود الرامي
ما مع  ي ية المحتوية على اليورانيوم، وال س الروتين

ريكين مرفقين  وين كانا ش موجودين في دولتين عض
اً العمل على  ابقة. ويجري أيض موثوقين في فترة س
استكشاف آليات جديدة، بما في ذلك الشراء والقنوات 

  الدبلوماسية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

  ٢٠١١تقرير المراجعة لعام 

  المسائل المالية

الداخلية: إصدار بيان الرقابة إصدار بيان الرقابة   ٦
  الداخلية كجزء من البيانات المالية.

در في  اءلة الخاص بالوكالة وص تمَّ إعداد إطار المس
ه  ار ٢٠١٨تموز/يولي اهيم إط اج مف . ويجري إدم

ة إلدارة  ادئ التوجيهي ة في المب داخلي وابط ال الض
ا  الي ع ح ة، والتي تخض ال اطر في الوك المخ

تعراض والتحديث. عداد  لالس هاء من إ وفور االنت
اطر في  ة إلدارة المخ دَّث ة المح ادئ التوجيهي المب
وف يُعاد النظر في الجدول  الوكالة وبدء تنفيذها، س

  الزمني إلصدار بيان الرقابة الداخلية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.



GC(63)/6 
٢٢٦الصفحة   

 

  التوصيات الرئيسية المنبثقة عن المراجعة
رقم   ردُّ اإلدارة

  التوصية
  الوصف

أن الرقابة   ٧ نوي بش دار بيان س فيما يتعلق بإص
مان أن تكون هناك إجراءات الداخلية،  ينبغي ض

تعراض فعالية نظام المراقبة الداخلية  قائمة الس
  وتوثيقها وتوكيدها.

در في  اءلة الخاص بالوكالة وص تمَّ إعداد إطار المس
ه  ار ٢٠١٨تموز/يولي اهيم إط اج مف . ويجري إدم

ة إلدارة  ادئ التوجيهي ة في المب داخلي وابط ال الض
ة، والتي  ال اطر في الوك ا المخ الي ع ح تخض

عداد  هاء من إ تعراض والتحديث. وفور االنت لالس
اطر في  ة إلدارة المخ دَّث ة المح ادئ التوجيهي المب
وف يُعاد النظر في الجدول  الوكالة وبدء تنفيذها، س

  الزمني إلصدار بيان الرقابة الداخلية.

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.

دار بيان  ٨ أن الرقابة  فيما يتعلق بإص نوي بش س
اءلة  وح نطاق مس الداخلية، ينبغي أن يُحدَّد بوض

ويمكن تحقيق ذلك من خالل  —فرادى المديرين 
حة في جميع  لطات بطريقة واض تفويض الس

  أجزاء الهيكل التنظيمي.

در في  اءلة الخاص بالوكالة وص تمَّ إعداد إطار المس
ه  ار ٢٠١٨تموز/يولي اهيم إط اج مف . ويجري إدم

ة إلدارة  ادئ التوجيهي ة في المب داخلي وابط ال الض
ا  الي ع ح ة، والتي تخض ال اطر في الوك المخ
عداد  هاء من إ تعراض والتحديث. وفور االنت لالس
اطر في  ة إلدارة المخ دَّث ة المح ادئ التوجيهي المب
وف يُعاد النظر في الجدول  الوكالة وبدء تنفيذها، س

  .الزمني إلصدار بيان الرقابة الداخلية

 

  وترى اإلدارة أنَّ هذه التوصية قيد التنفيذ.
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