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 تقریر من مجلس المحافظین

، یُحـیل مجلس المـحافظین إلى أعضـــــاء الوـكاـلة بموـجب ـھذه  ]1[(ب) من الالئـحة الـمالـیة  3-11وفـقاً للـقاـعدة   -1
 .2021الوثیقة تقریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة لعام 

وـقد فحص المجلس تقریر مراجع الحســـــاـبات الـخارجي وتقریر الـمدیر الـعام عن البـیاـنات الـمالـیة، وـكذـلك   -2
البیانات المالیة نفســھا، فضــالً عن المالحظات والمرفقات الملحقة بھ (األجزاء من األول إلى الخامس من  

م مشروع القرار التالي إلى المؤتمر العام للGOV/2022/11الوثیقة    نظر فیھ.) ویقّدِ

(الجزء    مراجع الحســـــاـبات الـخارجي عن التواصـــــل مع المعنیین ـبالحوكـمةویُحیط المجلس علـماً بتقریر   -3
 ).GOV/2022/11السادس من الوثیقة  

 
 
 
             
 
 
 

 إنَّ المؤتمر العام، 
 
 
 (ب) من الالئحة المالیة، 3-11القاعدة    إذ یضع في االعتبار 
 
 

 ً وبتقریر مجلس المحافظین   2021بتقریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة لعام  یحیط علما
 بشأنھ [*]. 
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 .INFCIRC/8/Rev.4الوثیقة  ]1[ 





GC(66)/3 
 ‘3’  الصفحة

                                                                                                                                                            
 

 الدورة العادیة السادسة والستون 
 

 2021البیانات المالیة للوكالة لعام 
 

 المحتویات 
 الصفحة     

 ‘3’ قائمة المحتویات  

 تقریر المدیر العام عن البیانات المالیة للوكالة للسنة المنتھیة  
 1 2021كانون األول/دیسمبر   31في  

 بیان مسؤولیات المدیر العام وتأكید توافق البیانات المالیة مع الالئحة   
 19 2021األول/دیسمبر كانون  31المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في  

 21 الحسابات   رأي مراجع - الجزء األول 

 27 البیانات المالیة   - الجزء الثاني

 30 2021كانون األول/دیسمبر  31بیان الوضع المالي في   -أوالً    

    ً  31    2021كانون األول/دیسمبر  31بیان األداء المالي للسنة المنتھیة في   -ثانیا

    ً  32     2021كانون األول/دیسمبر  31ة للسنة المنتھیة في لكیَّ رات في المِ یالتغیبیان    -ثالثا

    ً  33     2021كانون األول/دیسمبر   31للسنة المنتھیة في  فقات النقدیةبیان التد -رابعا

    ً بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة (الجزء التشغیلي من صندوق   -أ-خامسا
 34     2021كانون األول/دیسمبر  31المیزانیة العادیة) للسنة المنتھیة في 

    ً  بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة (الجزء الرأسمالي   -ب-خامسا
 المیزانیة العادیة) للسنة المنتھیة    صندوق من    

 35     2021كانون األول/دیسمبر   31في 

    ً  بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب البرامج الرئیسیة للسنة المنتھیة    -سادسا
 36     2021كانون األول/دیسمبر   31في     

    ً  الوضع المالي   -بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب الصنادیق   -أ-سابعا
 38     2021كانون األول/دیسمبر   31في     

    ً  األداء المالي للسنة   -بحسب الصنادیق  بیان اإلبالغ عن القطاعات -ب-سابعا
 40     2021كانون األول/دیسمبر  31المنتھیة في     
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 43 مالحظات على البیانات المالیة    - الجزء الثالث 

 125 المرفقات بالبیانات المالیة   - الجزء الرابع

 127 قائمة المختصرات   -1- ألف   

 المنتھیة    الفترة اإلیرادات من المساھمات عن  -2- ألف   
 128    2021كانون األول/دیسمبر   31في     

 ھیة تعن الفترة المن  غیر المسدَّدة حالة المساھمات  -3- ألف   
 134  2021كانون األول/دیسمبر  31    

 ھیة تحالة اإلیرادات المؤجلة عن الفترة المن -4- ألف   
 139   2021األول/دیسمبر كانون  31    

 142     2021كانون األول/دیسمبر  31حالة الفائض النقدي في  -5- ألف   

 143    2021كانون األول/دیسمبر  31بیان االستثمارات في  -6- ألف   

 تقریر مراجع الحسابات الخارجي عن مراجعة البیانات المالیة  - الجزء الخامس 
 للوكالة الدولیة للطاقة الذریة للسنة المنتھیة     
 145    2021كانون األول/دیسمبر   31في    
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 تقریر المدیر العام عن البیانات المالیة للوكالة 
 2021كانون األول/دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

مة  مقّدِ

م البیانات المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة (والتي یُشــار إلیھا فیما بعد باســم ’الوكالة   -1 یشــرفني أن أقّدِ
من   3-11ووفقاً للبند   .2021كانون األول/دیـسمبر   31المنتھیة في   عن الـسنةالدولیة للطاقة الذریة‘ أو ’الوكالة ‘) 
ُم البیانات المالیة مرفوقة بتقریر مراجع الحســـابات الخارجي الذي یتضـــمن رأیاً غیر    الالئحة المالیة للوكالة، تُقدَّ

 متحفظ حول البیانات المالیة.

ــت   -2 س ــِّ ــتقلة ال تھدف إلى الربح، أُس والوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) ھي منظمة حكومیة دولیة مس
ل جزءاً من نظام ا وفقاً لنظامھا األسـاسـي.  1957في عام  د وتخضـع عالقتھا باألمم  ألمم المتحدة الموحَّ وھي تشـّكِ

م للعالـقات بین األمم المتـحدة والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة" اـلذي دـخل حیِّ  ز النـفاذ  المتـحدة ألحـكام "االتـفاق المنّظِ
 .1957تشرین الثاني/نوفمبر   14في 

ي، في العمل على  -3 اـس اھمة الطاقة الذریة  ویتمثل ھدف الوكالة، كما حدَّده نظامھا األـس یع مـس تعجیل وتوـس
في السـالم والصـحة واالزدھار في جمیع أنحاء العالم، والسـھر وسـع طاقتھا على ضـمان عدم اسـتخدام المسـاعدة  

مھا، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبھا أو تحت إشـرافھا أو رقابتھا، على نحو یخدم أي غرض عسـكري. ومن  التي تقّدِ
تة  أجل بلوغ ھذا الھدف ا یة الـس ي، تُدیر الوكالة عملھا في إطار البرامج الرئیـس اـس لمنصـوص علیھ في النظام األـس

 التالیة:

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة؛ •

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة؛ •

 األمان واألمن النوویان؛ •

 التحقُّق النووي؛ •

 التنظیم واإلدارة؛الخدمات الخاصة بالسیاسات و •

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة. •

وتدعم ھذا   وتضـطلع الوكالة بوالیتھا ضـمن إطار قائم على النتائج یضـمن الفعالیة والمسـاءلة والشـفافیة. -4
حاســبیة  وتُعدُّ الوكالة بیانات مالیة شــاملة بموجب المعاییر الم اإلطار تقاریر مالیة ومعلومات إداریة عالیة الجودة.

الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبســــاس)، وتمثِّل ھذه البیانات عامالً أســــاســــی�ا في تمكین الوكالة من تأدیة والیتھا  
  بكفاءة.
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 تحلیل البیانات المالیة

على  وال تزال المیزانیة تعدُّ  أُِعدَّت البیانات المالیة للوكالة على أســاس االســتحقاق وفقاً لمعاییر إیبســاس. -5
العملة الوظیفیة للوكالة   أســاس نقدي معدَّل، وكذلك ما یرد في البیانات المالیة من المعلومات الخاصــة بالمیزانیة.

  ھي الیورو.

ــتمرار جائحة كوفید -6 ــطتھا  19-وعلى الرغم من اســ ــلت الوكالة التركیز على التنفیذ الفعال ألنشــ ، واصــ
تتوقف أنـشطة التحقق، وواصـلت الوكالة دعم الدول األعضـاء في ، لم  2021ومرة أخرى، خالل عام   البرنامجیة.

 في سیاقھا العام:  2021وفي ھذا اإلطار، ترد فیما یلي بعض المعالم البارزة للسنة المالیة   التصدي للجائحة.

ــتخدام بلغ  ‘1’ ــندوق المیزانیة العادیة معدَّل اسـ ــھد صـ ــھدت اإلیرادات من  .2021% في عام  99.7شـ وشـ
ات ا    االشـــــتراـك درـھ ة ـق ادة طفیـف رة زـی ة  %0.4ملیون یورو (  1.7المقرَّ ادة في المیزانـی ا یرجع إلى الزـی ) وھو ـم

رة في المیزانـیة الـعادـیة إلى الیورو وفـقاً لســـــعر   م ـباـلدوالر من االشـــــتراـكات المقرَّ المعتـمدة وتحوـیل الجزء المقوَّ
ل في عام     .2021الصرف المسجَّ

ملیون یورو في  23.7أســـاســـاً إلى زیادة قدرھا    المســـاھمات الطوعیةمن وتُعزى الزیادة في اإلیرادات   ‘2’
ــعیف   ــرف الیورانیوم الضـ ــاھمات الخارجة عن المیزانیة المتعلقة بمصـ ــندوق التعاون التقني والمسـ إیرادات صـ

  ملیون یورو في اإلیرادات من المساھمات الخارجة عن المیزانیة.  21.3اإلثراء، قابلھا جزئی�ا انخفاض قدره  

ملیون یورو بســبب اآلثار الســلبیة لجائحة    0.8ملیون یورو إلى   2.6وانخفضــت إیرادات االســتثمار من   ‘3’
 على األسواق المالیة.  19-كوفید

فر بمقدار   ‘4’ فر   2.1وانخفضـت نفقات الـس تمرار قیود الـس ملیون یورو، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اـس
الرغم من ھذه القیود، اســـتمر الســـفر في إطار الضـــمانات للقیام بأعمال ومع ذلك، على   التي فرضـــتھا الجائحة.

وال تزال النفقات المتعلقة بالسفر مرتفعة بسبب ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع تكلفة إجراء   .2021التفتیش خالل عام 
  1.9ت بمقدار  وتجدر اإلشــارة إلى أن نفقات التدریب زاد بعثات التحقق بســبب فترات الحجر الصــحي اإللزامیة.

وتـشیر ھذه الزیادة إلى أن أنـشطة بناء قدرات الموارد البـشریة في إطار التعاون التقني تـسیر بخطى   ملیون یورو.
 .19-بسبب جائحة كوفید  2020بطیئة بعد التباطؤ الذي شھده عام 

ا   ‘5’ درـھ ادة ـق ة زـی ائـی ــاریع اإلنـم ب  ملیون    13.8وشــــــھدت التحویالت إلى النظراء في المشـــ یورو بســــــب
في شـــكل معدات    19-االحتیاجات البرنامجیة للنظراء الوطنیین بما في ذلك المســـاعدة المقدَّمة للتصـــدي لكوفید

  وإمدادات والمساعدة المقدَّمة للدول األعضاء للتصدي لحاالت الطوارئ.

ــنة بمقدار   ‘6’ ــكل   19.1وزاد إجمالي الفائض الصــافي لھذه الس ــي إلى  ملیون یورو، ویعزى ذلك بش ــاس أس
ملیون یورو ومكاسـب صـرف عمالت أجنبیة محققة بقیمة   8.3مكاسـب صـرف عمالت أجنبیة غیر محققة بقیمة  

  ملیون یورو.  2.6

وقد شــــھدت   ملیون یورو. 30.9وزادت قیمة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالســــتثمارات بمقدار   ‘7’
وكالة للیورانیوم الضــعیف اإلثراء، وصــندوق المیزانیة العادیة  جمیع الصــنادیق ھذه الزیادة باســتثناء مصــرف ال

  وصندوق رأس المال العامل.
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ــتراكاتوزاد إجمالي   ‘8’ رة    االشــ ــتراكات المقرَّ ــیل فیما یخص االشــ ــتحقة التحصــ ــددة والمســ غیر المســ
رة غیر  ویرجع ذلك في المقام األول إلى االشــــتراكات ا ملیون یورو؛  18.1بمقدار    والمســــاھمات الطوعیة لمقرَّ

رة   المـسددة المـستحقة التحـصیل المتعلقة بالـسنوات الـسابقة. وتجدر اإلـشارة إلى أن معدل تحـصیل االـشتراكات المقرَّ
  .2020، كما في عام %93عند    2021ظل في عام 

ملیون یورو، وھو ما یرجع بشكل   6.1وانخفضت مخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء بمقدار   ‘9’
 .  19-اسي إلى المعاملة المحاسبیة لعملیات التسلیم المعلقة بسبب التحدیات اللوجستیة المرتبطة بجائحة كوفیدأس

دار   ‘10’ ــآت والمـعدات بمـق ات والمنشـــ ة للممتلـك دفترـی ة اـل ــافي مجموع القیـم ملیون یورو   4.9وانخفض صـــ
ملیون یورو التي تتجاوز    24.4بالغ  ویرجع ذلك أســـاســـاً إلى المســـتوى المرتفع لنفقات االســـتھالك ال ).1.7%(

ــافات البالغ قیمتھا  ــآت والمعدات.  19.8اإلضــ وتمت معالجة التأخیر في الجدول   ملیون یورو للممتلكات والمنشــ
  19-الناجم عن القیود واالضــطرابات التي تســببت فیھا جائحة كوفید +ReNuALالزمني لتنفیذ البناء في مشــروع 

واضـــطلع المتعاقد العام بأنشـــطة االختبار واإلدخال في  االنتھاء من المشـــاریع إلى حد كبیر.وتم    2021في عام 
البحث عن حلول للمســــائل   2022وســــیتم في عام   الخدمة، بما في ذلك تحدید العیوب والعقبات وعالج معظمھا.

ي وإصـــدار شـــھادة اإلتمام  في مركز الطاقة، مما یســـمح بقبول المبان  2العالقة في مختبر یوكیا أمانو والمرحلة 
 .2022النھائي خالل الربع األول من عام 

وكان االنخـفاض في التزامات اســـــتحـقاقات الموظفین في الوكالة ناتـجاً في المـقام األول عن انخفاض في  ‘11’
صــحي  اإلیرادات المؤجلة وعن االلتزامات المترتبة على اســتحقاقات الموظفین الطویلة األجل، ال ســیما التأمین ال

ملیون یورو، ویرجع ذلك    26.0وانخفضـت التزامات التأمین الصـحي بعد نھایة الخدمة بمقدار   بعد انتھاء الخدمة.
وعلى الرغم من  .2021في الغالب إلى ارتفاع معدل الخصـــم المتأثر بالتضـــخم وانتعاش الطلب العالمي في عام  

ة الـخدـمة ت اـی أمین الصـــــحي بـعد نـھ ة.  %46مـثل  ذـلك، ال تزال التزاـمات الـت اـل الي التزاـمات الوـك ویرجع   من إجـم
ملیون یورو بشــكل أســاســي إلى زیادة   1.8االنخفاض في االلتزامات المتعلقة بإجازات الموظفین الســنویة بمقدار  

ن الموظفین تمكنوا من الـسفر وبالتالي اـستخدام أرـصدة إجازاتھم الـسنویة بـسبب تخفیف  ألفعالیة إدارة اإلجازات و
  .19-كوفید  جائحة  فرضتھا  القیود التي

) بسـبب االنخفاض  %18.9ملیون یورو (  98.7وشـھد الوضـع اإلجمالي لصـافي األصـول زیادة قدرھا  ‘12’

ومع ذلك،   ملیون یورو.  37.0ملیون یورو وزیادة مجموع األصـــول بمقدار   61.6في إجمالي االلتزامات بمقدار  

ــندوق المیزا ــول ص ــافي أص ــع ص ــارة إلى أن وض ــلبی�ا بلغت قیمتھ  تجدر اإلش ــیداً س ل رص ــّجِ نیة العادیة ظلَّ یس

ویرجع ذلك أـساـساً إلى االلتزامات الكبیرة المتعلقة بالتأمین الـصحي بعد    2021ملیون یورو في نھایة عام   112.9

  نھایة الخدمة.
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 األداء المالي

 .2021أدناه ملخص لألداء المالي حسب الصنادیق في عام    1یرد في الجدول   -7

 2021كانون األول/دیسمبر  31ملخص األداء المالي حسب الصنادیق عن السنة المنتھیة في  :1الجدول 

  
رة    /أ وإیرادات المعامالت التبادلیة، وإیرادات    ،والمساھمات األخرى  والمساھمات الطوعیةیشمل مجموع اإلیرادات االشتراكات المقرَّ

 الفوائد
أو  ب/ یشــمل مكاســب/(خســائر) صــرف عمالت أجنبیة غیر محققة والمكاســب/(الخســائر) على بیع الممتلكات والمنشــآت والمعدات

 التخلص منھا.

 تحلیل اإلیرادات

ا ھو مبیَّن في   -8 دول  كـم دا  2الـج ا مـق ة بـم اـل اه، انخفض مجموع إیرادات الوـك ملیون یورو من   2.1ره  أدـن
ــاً إلى انخفاض  2021ملیون یورو في عام    626.7إلى   2020ملیون یورو في عام    628.8 ــاسـ ، ویرجع ذلك أسـ

ملیون یورو، على   1.8مالیین یورو و 4اإلیرادات من المسـاھمات األخرى وانخفاض إیرادات االسـتثمار بمقدار  
ض ـھذان االنخـفاضـــــان جزئیـ�ا بزـیادة في اإلیرادات من  .يالتوال ومن المـعامالت   المســـــاھـمات الطوعـیةوـقد ُعِوّ

 ملیون یورو على التوالي.    0.1ملیون یورو و  1.9التبادلیة بمقدار  
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  تحلیل مقارن لإلیرادات :2الجدول 

 

أدناه، ظلَّت معظم إیرادات الوكالة تُسـتمد من  1الشـكل  وعلى غرار السـنوات السـابقة وكما ھو مبیَّن في  -9
رة ( ــتراكات المقرَّ ــاھمات الطوعیةملیون یورو) ومن  379.1االشــ وتتألَّف   ملیون یورو).  232.8النقدیة ( المســ

من المســـاھمات المقدَّمة إلى صـــندوق التعاون التقني والمســـاھمات النقدیة الخارجة عن   المســـاھمات الطوعیة
المیزانـیة المـقدَّـمة إلى البرامج الـعادـیة وإلى برامج التـعاون التقني وإلى مصـــــرف الوـكاـلة للیورانیوم الضـــــعیف  

د اإلثراء. ملیون یورو) قبول الجھة   20(  اإلیرادات المتعلقة بمصــرف الوكالة للیورانیوم الضــعیف اإلثراء  وتجســِّ
أعاله أیضاً   2الجدول  نة في المبیَّ   المساھمات الطوعیةوتشمل  المانحة للتقریر النھائي عن األموال المستلَمة سابقاً.

ــاھمات عینیة مقدارھا  ــا وموناكو،   9.8مس ــتخدام المباني في النمس ملیون یورو، تتعلق في المقام األول بإتاحة اس
ق باســتخدام مركز فیینا  یون یورو منھا قیمة المســاھمة العینیة المقدَّمة من حكومة النمســا فیما یتعلَّ مل  7.9ل تُمثِّ و

ــھدتھ  ویتعلَّ  الدولي. ــاھمات الطوعیةُق االنخفاض الذي ش ع بھا في عام  العینیة بانخفاض قیمة المعدات المتبرَّ   المس
 .2020مقارنة بعام    2021

دوی -10 ل فياالنخفاض    جّسِ تكالیف المشاركة الوطنیة أقلَّ في السنة الثانیة من   كونالمساھمات األخرى   المسجَّ
 فترة السنتین.

ملیون یورو بســـبب انخفاض أســـعار الفائدة بالدوالر    1.8انخفضـــت إیرادات االســـتثمار بمقدار  ولقد   -11
اـئدة التي أجراـھا   أثیر  االحتـیاطي الفـیدرال  نـظام األمریكي الـناتج عن التخفیضـــــات في ســـــعر الـف ي اســـــتـجاـبة للـت

االحتیاطي    نظام واســتمرت ھذه اإلجراءات التي اتخذھا   .2020خالل عام   19-االقتصــادي الســلبي لجائحة كوفید
اـلدوالر    2020الفـیدرالي في ـعام   ة من الودائع ألـجل ـب اـل ا الوـك اً على إیرادات الفواـئد التي حققتـھ أثیر ســـــلـب في الـت

 .2021األمریكي خالل عام  
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 2021كانون األول/دیسمبر  31تكوین اإلیرادات في الفترة المنتھیة في  :1الشكل 

 

ونتجت الزیادة اإلجمالیة في اإلیرادات   النقدیة.  المســاھمات الطوعیةأدناه االتجاه في   2الشــكل  ویوضــح   -12
ــاھمات، من  ــكل  2021ملیون یورو في عام    232.8إلى    2020ملیون یورو في عام   230.3من ھذه المســ ، بشــ

التحقیق مقارنة ملیون یورو في إیرادات ـصندوق التعاون التقني بـسبب ارتفاع معدل   4.8أـساـسي من زیادة قدرھا 
ملیون یورو  2.4وُعّوِض ذلك جزئی�ا بانخفاض قدره   .2021بالمبلغ المســتھَدف لصــندوق التعاون التقني في عام 
  في اإلیرادات من المساھمات الخارجة عن المیزانیة.

 النقدیة المساھمات الطوعیةتطور   :2الشكل 

 

 

 

 ،صندوق التعاون التقني
 %)13.8 ملیون یورو (86.4

صندوق التعاون التقني الخارج 
 ،عن المیزانیة

 %)3.9 ملیون یورو (24.5

رة  ،االشتراكات المقرَّ
 ملیون یورو 379.1
)60.5(% 

 ،إیرادات أخرى
 %)2.4 ملیون یورو (14.8

صندوق البرامج الخارجة عن 
 ،المیزانیة

 ملیون یورو 121.9
)19.4(% 

 المجموع
  ملیون یورو626.7
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 تحلیل النفقات

ملیون یورو   9.2ملیون یورو، وھو ـما یمـثل زـیادة ـقدرـھا    556.1النفـقات  ، بلغ مجموع 2021في ـعام   -13
ــابقة.1.7( ــنة الس ــندوق المیزانیة العادیة ( %) مقارنة بالس ــات في ص ملیون یورو)،   10.8وكانت ھناك انخفاض

نیة  ملیون یورو)، وصـندوق التعاون التقني الخارج عن المیزا  0.7الرأسـمالیة الرئیسـیة (  اتوصـندوق االسـتثمار
ملیون یورو)، ومـصرف الوكالة للیورانیوم    0.12ملیون یورو)، وـصندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة (  1.2(

ملیون یورو)، والصـــنادیق    21.9یورو) والزیادات في صـــندوق التعاون التقني (ملیون   0.5الضـــعیف اإلثراء (
  ملیون یورو).  0.026االستئمانیة والصنادیق الخاصة (

 بحسب طابعھا:  2021أدناه توزیع نفقات عام   3الشكل  ویُبیُِّن  

 2021كانون األول/دیسمبر   31تحلیل النفقات في الفترة المنتھیة في  :3الشكل 

 
ــیما الرواتب    3الجدول ویبین   ــاً في العدید من الفئات المختلفة، ال ســ ــھدت النفقات انخفاضــ أدناه أنھ في حین شــ

ــاریع   ــفر، فقد ُعّوِض ذلك من خالل زیادة التحویالت إلى النظراء في المشــ ــتحقاقات الموظفین وكذلك الســ واســ
  اإلنمائیة ونفقات التشغیل األخرى.

 ت تحلیل مقارن للنفقا :3الجدول              

 (المبالغ معبَّر عنھا بمالیین الیوروھات)  
 التغیُّر (%)  التغیُّر  2020 2021 النفقات 

          
 (2.8) (9.0)  325.9  316.9 الرواتب واستحقاقات للموظفین

  8.0  1.1  13.7  14.8 االستشاریون، الخبراء 
 (14.4)  (2.1)  14.6  12.5 السفر

  21.9  13.8  62.9  76.7 اإلنمائیین التحویالت إلى النظراء 
 (2.9) (0.6)  21.0  20.4 الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي 

  16.3  2.0  12.3  14.3 التدریب
  3.4  1.3  38.4  39.7 االھتالك واالستھالك

 (4.2) (1.1)  26.4  25.3 الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات 
            12.0  3.8  31.7  35.5 أخرى نفقات تشغیلیة 

  1.7 9.2  546.9  556.1 مجموع النفقات 

ــتحقاقات   -14 ــتحقاقات ما بعد الخدمة واسـ ــتحقاقات الموظفین التكالیف المتراكمة السـ ــمل الرواتب واسـ وتشـ
لتوظیف الـعاملین على أســـــاس  الموظفین الطویـلة األـجل األخرى، وھو ـما یبیِّن بطریـقة أفضـــــل التكلـفة الحقیقـیة  

 

 

الخدمات التعاقدیة وغیرھا من 
 ،الخدمات

 %)4.5 ملیون یورو (25.3
 ،التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة 

 %)13.8 ملیون یورو (76.7

 ،الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي
 %)3.7 ملیون یورو (20.4

 ،التدریب
 %)2.6 ملیون یورو (14.3

 

 ،االھتالك واالستھالك
 %)7.1 ملیون یورو (39.7

الرواتب واستحقاقات 
 ،موظفینال
 ملیون یورو 316.9
)57.0(% 

 المجموع 
 ،االستشاریون، الخبراء  ملیون یورو556.1

 %)2.7 ملیون یورو(14.8
 

 ،السفر
 %)2.2 ملیون یورو (12.5

 ،نفقات تشغیلیة أخرى
 %)6.4 ملیون یورو (35.6
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، ویرجع ذلك أســاســاً إلى انخفاض مســتحقات  %2.8، انخفضــت ھذه النفقات بنســبة  2021وخالل عام   ســنوي.
ع الموظفون على االسـتفادة من  ّجِ اإلجازات السـنویة بسـبب اإلدارة األكثر فعالیة ألیام اإلجازات السـنویة حیث شـُ

 إجازاتھم.

) في عام  %14.4ملیون یورو (  2.1االنخفاض، حیث انخفضـــت بمقدار  واســـتمرت تكالیف الســـفر في   -15
وفي حین أن نفقات التدریب لم تصـل   بسـبب القیود المفروضـة على السـفر التي ال تزال سـاریة إلى اآلن.  2021

ملیون یورو بسبب أنشطة بناء قدرات الموارد البشریة في  1.9، فقد زادت بمقدار  19-إلى مستویات ما قبل كوفید
 .19-بسـبب جائحة كوفید  2020إطار التعاون التقني التي تسـیر بخطى سـریعة بعد التباطؤ الذي شـھدتھ في عام 

)  %21.9ملیون یورو (  13.8وكان الســـبب في الزیادة في التحویالت إلى النظراء في المشـــاریع اإلنمائیة بقیمة 
والمساعدة المقدَّمة    19-ة المقدَّمة للتصدي لكوفیدھو االحتیاجات البرنامجیة للنظراء الوطنیین بما في ذلك المساعد

  للدول األعضاء للتصدي لألحداث الطبیعیة وحاالت تفشي األمراض وحاالت الطوارئ.

ــاریین المتعلقة بالخدمات التي یقدمھا الخبراء والمترجمون، بما في ذلك   -16 ــتش وشــھدت نفقات الخبراء االس
%)، وفي حین زادت النفقات التشــــغیلیة األخرى  8.0ملیون یورو ( 1.1الرســــوم واألتعاب، زیادة طفیفة قدرھا 

تراكات  12.0ملیون یورو ( 3.8بمبلغ   بة لالـش دادھا بالنـس كوك في ـس بب الزیادة في مخصـص الدیون المـش %) بـس
رة في السنوات القلیلة الماضیة. رة في المیزانیة العادیة من جراء عدم دفع االشتراكات المقرَّ  المقرَّ

 صافي الفائض/(العجز) للسنة

ملیون یورو، راجع إلى زیادة شــھدتھا اإلیرادات مقارنة  81.4، بلغ صــافي الفائض العام  2021في عام  -17
ــب ملیون یورو، تتعلَّ   10.9ملیون یورو ومكاســب صــافیة قدرھا   70.6بالنفقات بمقدار   ق في المقام األول بمكاس

ملیون یورو عن   19.1أعلى بمقدار    2021وكان الفائض الصـــافي لعام  قة.صـــرف العمالت األجنبیة غیر المحقَّ 
عار الصـرف األجنبي.2020عام   اً إلى المكاـسب غیر المحققة في أـس اـس لت في عام   ، ویرجع ذلك أـس ّجِ   2021وسـُ

بـسبب ارتفاع   2019و  2018و 2016مكاـسب ـصافیة ناتجة عن ـصرف العمالت األجنبیة، كما حدث في األعوام  
 الر األمریكي مقابل الیورو.قیمة الدو

 تطور صافي المكاسب/(الخسائر)  :4الشكل 
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 أداء المیزانیة
ال تزال المیزانیة العادیة للوكالة تُعدُّ على أسـاس نقدي معدَّل، وھي معروضـة في البیانات المالیة ضـمن   -18

ــیر المقارنة بین بیانات   الفعلیة".البیان الخامس المعنون "بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ   ومن أجل تیسـ
ــاس، أُ  ــتحقاق وفقاً لمعاییر إیبس ب على  -39في المالحظة    ردوالمیزانیة والبیانات المالیة المعدَّة على أســاس االس

 .التدفق النقديالبیانات المالیة توفیٌق بین المیزانیة وبیان  

ة على الجزء التشـــــغیلي األصـــــلي م -19 ام  وـقد تـمت الموافـق ة لـع ادـی ة الـع ادات المیزانـی بمبلغ    2021ن اعتـم
وأعید   ) بســــعر صــــرف قدره دوالر واحد لكل یورو.2020ملیون یورو في عام   380.6ملیون یورو ( 386.7

ملیون یورو،    378.1لیـصبح    2021حـساب المیزانیة النھائیة للجزء التـشغیلي من اعتمادات المیزانیة العادیة لعام 
ولم تحدث تغییرات بین   یورو للدوالر الواحد.  0.843الصـرف المعمول بھ في األمم المتحدة وھو بمتوسـط سـعر 

وكـما ھو مبیَّن في  .2021الجزء الرأســــــمالي األصـــــلي من اعتـمادات المیزانـیة الـعادـیة والمیزانـیة النـھائـیة لـعام  
  میزانیة العادیة بین البرامج الرئیسیة.أ على البیانات المالیة، لم تكن ھناك مناقالت العتمادات ال-39المالحظة  

ملیون یورو، بما یشــمل نفقات األعمال المنفَّذة    377.1وقد بلغ مجموع نفقات المیزانیة العادیة التشــغیلیة   -20
ــترداد البالغة   ــاب آخرین القابلة لالســ ملیون    363.2، بلغت ھذه النفقات  2020وفي عام   ملیون یورو.  3.2لحســ

  یورو.

ــكل ویَِرد في  ــاس   2021و  2020تحلیل مقارن للنفقات اإلجمالیة لعامي  5الش ــیة على أس ــب البرامج الرئیس بحس
  المیزانیة.

 تحلیل مقارن لنفقات الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة  :5الشكل 
 بحسب البرامج الرئیسیة 
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غیلي من المیزانیة العادیة في عام   -21 تخدام اإلجمالي للجزء التـش بة تبلغ    2021وحقَّق معدل االـس %،  99.7نـس
لِّط الـضوء على المـستوى العالي الـستخدام الموارد   اـستخدام المیزانیة بحـسب   4الجدول  ویبین   المتاحة.وھو ما یـس

 البرامج الرئیسیة.

 2021معدالت استخدام الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة لعام  :4الجدول 

 معدل استخدام الجزء التشغیلي  البرنامج الرئیسي
 2021 2020 

 %89.1 %97.9 والعلوم النوویةالقوى النوویة ودورة الوقود النووي  - 1البرنامج الرئیسي 
 %97.9 %99.9 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة - 2البرنامج الرئیسي 
 %94.1 %99.4 األمان واألمن النوویان - 3البرنامج الرئیسي 
 %99.4 %100.0 التحقق النووي - 4البرنامج الرئیسي 
 %97.6 %100.0 بالسیاسات والتنظیم واإلدارةالخدمات الخاصة  - 5البرنامج الرئیسي 
 %97.2 %100.0 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -6البرنامج الرئیسي 
 % 97.1 % 99.7 المجموع للوكالة

 
مالي من المیزانیة العادیة، بلغت النفقات   -22 بة للجزء الرأـس ملیون یورو من مجموع النفقات البالغ    0.5بالنـس
 .2021ملیون یورو في عام    6.2

 الوضع المالي

 تحلیل المبالغ النقدیة واالستثمارات والسیولة

ملیون یورو   30.9زیادة أرـصدة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالـستثمارات بمبلغ   2021ـشھد عام   -23
الزیادة في األســـاس إلى  وتعود   .2021كانون األول/دیســـمبر   31ملیون یورو في   780.6%) لتصـــل إلى 4.1(

  ملیون یورو).  108.1الزیادة في رصید الحیازات من الیورو (

بة  2021وفي نھایة عام  -24 تثمارات  87.0، كانت نـس % من مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالـس
مة بالیورو في حین كانت نســــــبة   مة بالدوالر األمریكي،12.8مقوَّ % مـنھ 0.2ونســــــبة    % من ھذا المجموع مقوَّ

مة بعمالت أخرى. مة بالیورو قریبة من الصـــــفر في عام   مقوَّ وظلـَّت أســــــعار الـفائدة على الحـیازات الـمالـیة المقوَّ
مة بالدوالر األمریكي  فإنَّ ومع ذلك،   .2021 ــعار الفائدة على الحیازات المالیة المقوَّ كان االنخفاض الكبیر في أسـ
ً ـساری االحتیاطي الفیدرالي للتـصدي للجائحة. واـستمرت ھذه    نظام لفائدة التي أجراھا  بـسبب التخفیـضات في ـسعر ا  ا

ا   ذـھ ام اإلجراءات التي اتـخ ام    نـظ دأت في ـع درالي والتي ـب اطي الفـی الي    2020االحتـی اً على إجـم أثیر ســـــلـب في الـت
حققتھا الوكالة خالل عام  وبالتالي، انخفـضت إیرادات االـستثمار اإلجمالیة التي   .2021إیرادات االـستثمار في عام 

  ملیون یورو.  1.8بمقدار    2021

لت الوكالة في عام   6الشــكل  وكما یتضــح من  -25 حیازاتھا من أموال نقدیة ومكافِئات نقدیة   2021أدناه، حوَّ
  إلى استثمارات من أجل االستفادة من أسعار الفائدة األعلى التي تتیحھا الودائع األطول أجالً.
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 األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات تطور   :6الشكل 

 

 الحسابات المستحقة التحصیل

ملیون یورو، لیصـل    17.1إجماالً، ارتفع مجموع المسـتحقات الصـافیة من المعامالت غیر التبادلیة بمقدار   -26
والمكونات الرئیســیة لھذا الرصــید ھي المســتحقات   .2021كانون األول/دیســمبر   31ملیون یورو في  72.6إلى  

رة ( ملیون یورو)،   12.6المسـتحقة التحصـیل (  والمسـاھمات الطوعیةملیون یورو)،   59.5من االشـتراكات المقرَّ
 ملیون یورو).  0.5والمستحقات األخرى (

رة المـستحقة التحـصیل في عام   -27 كل رئیـسي إلى زیادة  بـش  2021وترجع الزیادة في ـصافي االـشتراكات المقرَّ
رة المسـتحقة التحصـیل في المیزانیة العادیة، على النحو المبین في  وخالل عام   أدناه. 7الشــكل  االشـتراكات المقرَّ

رة عند  2021 ، ومع ذلك، فإن مســـاھمات المیزانیة العادیة غیر  %93، ظل معدل تحصـــیل االشـــتراكات المقرَّ
دار   ة زادت بمـق ــابـق ــددة عن الســـــنوات الســـ وبلغ مجموع  ملیون یورو.  54.7ملیون یورو فبلـغت    15.6المســـ

%  21.4ملیون یورو، بما یمثِّل  81.2واألعوام السابقة   2021االشتراكات غیر المسدَّدة في المیزانیة العادیة لعام 
رة في المیزانیة العادیة لعام   ض ذلك الوكالة لمخاطر متعلقة بال2021من مجموع األنصــبة المقرَّ ســیولة  ، وقد یعّرِ

وتُذكَّر الدول األعضـاء بأنَّ سـداد ما علیھا من االشـتراكات   ما لم تُسـدَّد ھذه المبالغ المسـتحقة في الوقت المناسـب.
رة بالكامل وفي موعدھا أمٌر مھم حتى تتمكَّن الوكالة من االضطالع بعملیاتھا.  المقرَّ
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رة المستحقة التحصیل غیر   :7الشكل   المسدَّدة ومعدَّل التحصیل االشتراكات المقرَّ

 

 األصول الطویلة األجل
 الممتلكات والمنشآت والمعدات

أدناه، ال تزال المباني والتحســینات المدخلة على المباني المســتأجرة تمثِّل أكبر   8الشــكل  كما یتَّضــح من   -28
ن في القیمة الدفتریة الصافیة للممتلكات والمنشآت والمعدات.  مكّوِ

 2021كانون األول/دیسمبر  31تكوین الممتلكات والمنشآت والمعدات في  :8الشكل 
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دار   -29 ــآت والمـعدات بمـق ات والمنشـــ ة للممتلـك دفترـی ة اـل ــافي مجموع القیـم ملیون یورو   4.9وانخفض صـــ
ملیون یورو التي تتجاوز    24.4ویرجع ذلك أســـاســـاً إلى المســـتوى المرتفع لنفقات االســـتھالك البالغ   %).1.7(

  ملیون یورو للممتلكات والمنشآت والمعدات .  19.8افات البالغ قیمتھا اإلض

% من 30.8ملیون یورو بنسـبة    6.1وتتعلق اإلضـافات للممتلكات والمنشـآت والمعدات، التي تصـل إلى  -30
ملیون یورو)،   ReNuAL )2.0بأصـول قید اإلنشـاء تشـمل المباني الواقعة في نطاق مشـروع    إجمالي اإلضـافات،

دد األغراض ( ات    1.6والمبنى المتـع ة إلى    0.3(ملیون یورو)، ومرفق علوم النیوتروـن ــاـف اإلضـــ ملیون یورو) ـب
 معدات التفتیش ومعدات المختبرات وغیرھا من المعدات التي تنتظر التركیب أو التجمیع.

 صول غیر الملموسةاأل

أدناه، بلغ ـصافي القیمة الدفتریة لألـصول غیر الملموـسة، وھي باألـساس   5الجدول رقم كما ھو مبیَّن في  -31
  ملیون یورو.  53.8،  2021كانون األول/دیسمبر   31برمجیات مشتراة أو مطورة داخلی�ا، في 

 تحلیل مقارن لألصول غیر الملموسة  :5الجدول 

 (المبالغ معبَّر عنھا بمالیین الیوروھات)  
 % التغیُّر  2020 2021  

         األصول غیر الملموسة
 17.0 0.8  4.7 5.5 البرمجیات الحاسوبیة المشتراة

رة داخلی�ا  )15.7( )7.2(  45.9 38.7 البرمجیات الحاسوبیة المطوَّ
 17.1 1.4 8.2 9.6 األصول غیر الملموسة قید التطویر

 )8.5( )5(  58.8 53.8 مجموع األصول غیر الملموسة

 
توى العالي الذي    ویتمثَّل -32 ة في المـس ي وراء انخفاض القیمة الدفتریة لألصـول غیر الملموـس العامل الرئیـس

، أضــیفت  2021وخالل عام  شــھدتھ نفقات االســتھالك بما یتجاوز قیمة ما أضــیف إلى ھذه األصــول خالل العام.
ا   دارـھ ة مـق الـی الیف إجـم ا تـك ات المطورة داخلیـ� ة البرمجـی ا    8.7إلى قیـم مالیین یورو تتعلق    3.4مالیین یورو، منـھ

ملیون یورو تتعلق بمشـــــاریع أخرى لبرمجـیات    5.3بمرحـلة ـما بـعد تـحدـیث تكنولوجـیا معلوـمات الضــــــماـنات و
 مطورة داخلی�ا.

أدناه، انخفـضت قیمة األـصول غیر    9الـشكل  وفیما یتـصل بالمـشاریع المذكورة أعاله، وكما ھو مبیَّن في  -33
ــما مقداره   رة داخلی�ا بــ ملیون یورو مقارنة بالسنة الماضیة، بینما ارتفعت قیمة األصول غیر   7.2الملموسة المطوَّ

 ملیون یورو.  1.4الملموسة التي ال تزال قید التطویر بما مقداره  
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 تطور تكوین األصول غیر الملموسة  :9الشكل 

 

 لةاإلیرادات المؤجَّ 

ا اـلدولي في ـعام   -34 اني مركز فییـن ة  2015مـنذ ـبداـیة االعتراف بمـب ، یتعلق أكبر جزء من اإلیرادات المؤجـل
بالحق المتبرع بھ في اســتخدام ھذه المباني، والذي یقع على الوكالة بموجبھ التزام باالحتفاظ بمقرھا الرئیســي في 

ویتحقق الوـفاء ـبااللتزام   إرـجاـعھ إلى الحكوـمة النمســـــاوـیة.أو    2078فییـنا وشــــــغل مركز فییـنا اـلدولي حتى ـعام  
باالحتفاظ بمقر الوكالة في فیینا من خالل االـستمرار في ـشغل مركز فیینا الدولي خالل الفترة المتبقیة من االتفاق،  

ل اإلیرادات المؤجلة سنویَّا في بیان األداء المالي.  وتُسجَّ

نین -35 نین ھو المـساھمات الواردة مقدَّماً،   رئیـسیین آخرین. وتـشمل اإلیرادات المؤجلة مكّوِ وأكبر ھذین المكّوِ
رة عن عام   دت في عام   2022والتي تتعلق باشــتراكات مقرَّ ّدِ ملیون یورو)، ومســاھمات مقدَّمة   47.3(  2021ســُ

رة لعام   دت في عام   2022لصـندوق التعاون التقني وفي إطار تكالیف المشـاركة الوطنیة المقرَّ ّدِ   12.9(  2021 سـُ
وردت قـبل إتـمام قبولـھا رســـــمـیاً من ـجاـنب  ومســـــاھـمات طوعـیةملیون یورو، على التوالي)    1.3ملیون یورو و

ــاھمات الواردة مقدَّماً بمقدار   ملیون یورو). 24.2الوكالة ( ملیون یورو، وھو یتعلق    4.1وانخفض مجموع المســ
رة وال ا  مســـــاھـمات الـخارـجة عن المیزانـیة الواردة مـقدَّـماً.في المـقام األول ـبانخـفاض في االشـــــتراـكات المقرَّ وأمـَّ

، وھو ما 2021ملیون یورو في عام    46.2المكون اآلخر فھو المساھمات الواردة الخاضعة لشروط، والتي بلغت 
وتحتسب ھذه المساھمات على أنَّھا إیرادات حال الوفاء بالشروط   .2020في عام   71.0یمثِّل تراجعاً مقارنة بمبلغ 

 ذات الصلة المنصوص علیھا في االتفاقات.

بحســـب فئة   2021إلى   2016أدناه مقارنة بین أرصـــدة نھایة الســـنة لألعوام من  10الشـــكل  ویعرض  -36
لة.  اإلیرادات المؤجَّ
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لة  :10الشكل   تطور تكوین اإلیرادات المؤجَّ

 

 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین
ــتحقاقات الموظفین من التزامات جاریة وغیر جاریة.ف  تتألَّ  -37 وكما ھو مبیَّن   االلتزامات المترتِّبة على اســ
أدناه، فعلى مدى الســنوات الماضــیة كانت االلتزامات المتعلقة بالتأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة    11الشــكل في 

ن األكبر في االلتزامات المترتبة على اسـتحقاقات المو ظفین، وتلیھا اسـتحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد  تمثِّل المكّوِ
 انتھاء الخدمة واستحقاقات انتھاء الخدمة.

لتغیرات التي تطرأ على االفتراضـــــات  بشـــــدة ـباالتزاـمات الـتأمین الصـــــحي بـعد انتـھاء الـخدـمة    وتـتأثر -38
، ارتفع مـعدل  2021وفي ـعام   لتغیرات التي تطرأ على مـعدل الخصـــــم الطوـیل األـجل.ااالكتوارـیة، وال ســـــیـما  

) إلى مســتوى مماثل لمعدلھ في األوقات الســابقة  %0.73( 2020الخصــم من مســتوى منخفض تاریخی�ا في عام  
ــم   ).%1.28(  19-لكوفید ــحي بعد نھایة الخدمة، والذي   فيوأثرت الزیادة في معدالت الخصـ التزام التأمین الصـ

شـــھدت التزامات اســـتحقاقات  أدناه،   11الشـــكل  ن في وكما ھو مبیَّ  ).%7.5ملیون یورو (  26.0انخفض بمقدار  
ــاســي إلى الزیادة في معدالت   الموظفین األخرى بشــكل عام انخفاضــاً، ویرجع ــكل أس ــبب في ذلك أیضــاً بش الس

 الخصم.

 تطور تكوین االلتزامات الرئیسیة المترتِّبة على استحقاقات الموظفین  :11الشكل 
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ل  وال یزال التزام   -39 ة یمـث دـم ة الـخ اـی د نـھ أمین الصـــــحي بـع الي االلتزاـمات وال یزال في   %46الـت من إجـم
ل، وھي مسألة تثیر القلق بشكل مستمر.   معظمھ غیر مموَّ

 صافي األصول/الِملكیة

حھ   -40 وفي عام   أدناه. 12الشكل  یمثِّل صافي األصول الفارق بین أصول المنظمة والتزاماتھا، وھو ما یوّضِ
ــھدت  2021 ــول من ، شـ ــافي األصـ ملیون یورو،    621.1ملیون یورو إلى   522.4الوكالة زیادة إجمالیة في صـ

  .االلتزاماتواالنخفاض في  2021وكان ذلك راجعاً في المقام األول إلى الزیادة في األصول في عام  

 تطور صافي األصول :12الشكل 

 
أما االسـتنتاجات الرئیسـیة فھي كما  أدناه تطور صـافي األصـول حسـب الصـنادیق.  13الشـكل ویرد في  -41

 یلي:

ملیون یورو، وھو ما یمثل وضــعاً ســلبی�ا قدره    32.7زاد صــافي أصــول صــندوق المیزانیة العادیة بمقدار   •
استحقاقات الموظفین،  وتعزى الزیادة في المقام األول إلى انخفاض االلتزامات المترتبة على   ملیون یورو. 112.9

وال ســیما التزامات التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة وااللتزامات المترتبة على مســتحقات اإلجازات الســنویة  
  للموظفین.

ملیون یورو،   168.6ملیون یورو لیصـل إلى   18.3وارتفع صـافي أصـول صـندوق التعاون التقني بمقدار   •
 التي شھدتھا االستثمارات والمبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة.  ویرجع ذلك في المقام األول إلى الزیادة 

ملیون یورو لیصــل إلى   5.1وارتفع صــافي أصــول صــندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة بمقدار   •
  نتیجة للزیادة التي شھدتھا المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة. 2021ملیون یورو في عام    67.0

 381.7ملیون یورو لیصـل إلى    40.2ول صـندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة بمقدار  وزاد صـافي أصـ •
 ملیون یورو، نتیجة للفائض الصافي المتحقِّق خالل السنة.

ملیون یورو لیصــل إلى   0.4وارتفع صــافي أصــول مصــرف الوكالة للیورانیوم الضــعیف اإلثراء بمقدار   •
  .2020مقارنة بعام   2021ستوى االلتزام في عام  ملیون یورو، ویرجع ھذا إلى انخفاض م  88.5
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  تطور صافي األصول بحسب الصنادیق :13الشكل 

 

 إدارة المخاطر

م البیانات المالیة الُمعَدَّة وفق معاییر إیبساس تفاصیل عن الكیفیة التي تدیر بھا الوكالة المخاطر المالیة   -42 تقّدِ
االئتمان ومخاطر الـسوق (أـسعار ـصرف العمالت األجنبیة وأـسعار الفائدة)  التي تتعرض لھا، بما في ذلك مخاطر  

ومن وجھة النظر العامة، تُدار اســتثمارات الوكالة على نحو یعطي األولویة للحفاظ على رأس   ومخاطر الســیولة.
ذلك كســـب  المال كھدف أســـاســـي، مع كفالة قدر كاٍف من الســـیولة للوفاء باالحتیاجات التشـــغیلیة النقدیة، ویلي  

 العائدات بمعدَّل تنافسي على حافظتھا المالیة في حدود تلك القیود.

 ملخص

ــة في ھذا التقریر الحالة المالیة العامة للوكالة. -43   19-وال تزال جائحة كوفید تبیِّن البیانات المالیة المعروض
وفي حین أن الوضـع   المبیَّن أعاله.  تؤثر على االقتصـاد العالمي والوضـع المالي واألداء المالي للوكالة على النحو

المالي العام للوكالة ال یزال قوی�ا، فإن وضـع صـافي األصـول في صـندوق المیزانیة العادیة ال یزال سـلبی�ا ویرجع  
ــم بطابع   ــتحقاقات الموظفین، والتي تتســ لة المترتبة على اســ ھذا في المقام األول إلى التزامات الوكالة غیر المموَّ

 طویل األجل.

 

 

 

 رافائیل ماریانو غروسي  (التوقیع) 
 المدیر العام
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وتأكید توافق البیانات المالیة مع الالئحة المالیة للوكالة  بیان مسؤولیات المدیر العام 
 2021كانون األول/دیسمبر  31الدولیة للطاقة الذریة في 

 

 مسؤولیات المدیر العام

تقضــي الالئحة المالیة بأن یحتفظ المدیر العام بالســجالت المحاســبیة الالزمة وفقاً للمعاییر المحاســبیة المســتخدمة  
كما تقضــــي بأن یُقِدّم المدیر العام   اق منظومة األمم المتحدة وبأن یُِعدَّ بیانات مالیة ســــنویة.عموماً على كامل نط

 المعلومات المالیة األخرى التي قد یطلبھا المجلس أو التي قد یراھا المدیر العام ضروریة أو مفیدة.

  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبساس).الوكالة بیاناتھا المالیة وفقا للمعاییر   دُّ وعمال بالالئحة المالیة، تُعِ 

وإلرســاء األســس الالزمة إلعداد البیانات المالیة، تقع على عاتق المدیر العام مســؤولیة وضــع قواعد وإجراءات  
لة تكفل فعالیة اإلدارة المالیة، وممارســة االقتصــاد في اإلنفاق، والحفظ الفعال لألصــول التي تملكھا  مالیة مفصــَّ

ــاً فعاالً للمعامالت المالیة لكفالة ما  وكالة.ال ــاً بأن یتعھد رقابة مالیة داخلیة تُجري فحص والمدیر العام ُمطالب أیض
ة  ة وحفظھـا والتصـــــرف فیھـا؛ ومطـابـق ة األخرى للوكـاـل یلي: االنتظـام في تلقي جمیع األموال والموارد المـالـی

عام ومع مقررات المجلس بشــأن اســتخدام أموال برنامج  المصــروفات مع االعتمادات التي وافق علیھا المؤتمر ال
التعاون التقني أو أي تفویض آخر ینظم عملیات إنفاق الموارد الخارجة عن المیزانیة؛ واالســــتخدام االقتصــــادي  

 لموارد الوكالة.

 تأكید توافق البیانات المالیة مع الالئحة المالیة

د بموجب ھذا البیان أنَّ  البیانات المالیة المرفقة التالیة، التي تشــتمل على البیانات المرقَّمة من البیان األول إلى  نؤّكِ
ب، والمالحظات الداعمة لھا، قد أُِعدَّت على الوجھ الصـحیح وفقاً للمادة الحادیة عشـرة من الالئحة  -البیان السـابع

 للقطاع العام.المالیة، مع إیالء االعتبار الواجب للمعاییر المحاسبیة الدولیة  

  ھلین برونر دي كاستریس (التوقیع)       رافائیل ماریانو غروسي   (التوقیع)
 مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة      المدیر العام                 

 

 

 

 2022آذار/مارس   03
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 الجزء األول 
 

 رأي مراجع الحسابات
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 رسالة من مراجع الحسابات الخارجي إلى رئیس مجلس المحافظین 
 

 رئیس مجلس المحافظین
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

A-1400 VIENNA 
 النمسا

 2022آذار/مارس   31جاكارتا، 

 

 ،السید المحترم 

ــیا البیانات المالیة للوكالة   ــابات التابع لجمھوریة إندونیس أتشــرف بأن أحیَل إلیكم بالنیابة عن مجلس مراجعة الحس
ــمبر    31الدولیة للطاقة الذریة حتى تاریخ  ــنة المنتھیة بحلولھ  2021كانون األول/دیس التي  و،  ذلك التاریخ  عن الس

وقد راجعنا ھذه البیانات وأبدینا   من الالئحة المالیة.  3-11یر العام عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة  عرضـھا علینا المد
  رأینا بشأنھا.

م، عمالً بالقاعدة   ف بأن نُقّدِ من الالئحة المالیة، تقریرنا بشــأن البیانات المالیة للوكالة حتى تاریخ    8-12كما نتشــرَّ
  .بحلول ذلك التاریخنة المالیة المنتھیة  عن الس  2021كانون األول/دیسمبر   31

 .وتفضَّلوا سیادتكم بقبول أسمى آیات تقدیرنا

 (التوقیع) 
 

الدكتور أغونغ فیرمان سامبورنا، مراجع مالي معتمد من الدولة، ومحاسب معتمد في التحلیل الجنائي، والرئیس  
 داخلي حكومي مؤھل، ومراجع حسابات التنفیذي الحكومي المعتمد لمراجعة الحسابات 

 
 رئیس مجلس مراجعة الحسابات

 جمھوریة إندونیسیا 
 مراجع حسابات خارجي 
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 رأي مراجع الحسابات 
شھادة من مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة الدولیة 

  2021كانون األول/دیسمبر  31للطاقة الذریة للفترة المالیة حتى تاریخ 
 والمنتھیة بحلولھ 

 إلى المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 تقریر عن البیانات المالیة

ــع المالي في  ــتمل على بیان الوضــ   31لقد راجعنا البیانات المالیة الُمرفقة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، التي تشــ
انون األول/دیســـــمبر   ان التغیرات التي طرأت  2021ـك الي، وبـی ان األداء الـم ات  ، وبـی دفـق ان الـت ة، وبـی على الملكـی

ــب البرامج   اـعات بحســـ ات اإلبالغ عن القـط اـن ة، وبـی الغ الفعلـی ة والمـب الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ان المـق ة، وبـی دـی النـق
  ، والمالحظات على البیانات المالیة.2021كانون األول/دیسمبر   31الرئیسیة/الصنادیق للسنة المنتھیة في 

 المالیة  مسؤولیة اإلدارة عن البیانات

تتحمل اإلدارة مســؤولیة إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضــھا بنزاھة وفقاً للمعاییر المحاســبیة الدولیة للقطاع العام  
ــاس). ــؤولیة (معاییر إیبس ــمل ھذه المس تصــمیم وتنفیذ وتعھُّد الضــوابط الداخلیة ذات الصــلة بإعداد   ما یلي:  وتش

یث تكون خالیة من أي أخطاء جوھریة، ـسواء بـسبب الغش أو الخطأ؛  البیانات المالیة وعرـضھا بـصورة نزیھة بح
 واختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة المالئمة؛ ووضع تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل الظروف القائمة.

 مسؤولیة مراجع الحسابات

وقد أجرینا مراجعتنا وفقاً   .تتمثل مســــؤولیتنا في إبداء رأي بشــــأن ھذه البیانات المالیة اعتماداً على مراجعتنا لھا
وتقتضــي ھذه المعاییر منا االمتثال للمتطلبات األخالقیة، وتخطیط المراجعة   للمعاییر الدولیة لمراجعة الحســابات.

 وإجراءھا بھدف الوصول إلى قدر معقول من االطمئنان إلى ُخلو البیانات المالیة من األخطاء الجوھریة.

على تنفیذ إجراءات من أجل الحصــول على أدلة مســتمدة من المراجعة بشــأن    وتنطوي عملیة مراجعة الحســابات
وتعتمد اإلجراءات المختارة على تقدیر مراجع الحســابات، بما في  المبالغ واإلقرارات الواردة في البیانات المالیة.

ــبب الغش أو الخط ــواء أكانت بسـ ولدى إجراء   أ.ذلك تقدیر مخاطر ورود أخطاء جوھریة في البیانات المالیة، سـ
تقییـمات المـخاطر الـمذكورة، ینظر المراجع في الضـــــوابط الداخلیة التي یعتمدھا الكیان المعني في إعداد البیانات  
المالیة وعرضــھا النزیھ وذلك من أجل وضــع إجراءات لمراجعة الحســابات تناســب الظروف القائمة، ولكن لیس  

وتشــمل المراجعة أیضــا تقییم مدى مالءمة الســیاســات   للكیان.لغرض إبداء رأي بشــأن فعالیة الضــوابط الداخلیة  
المـحاســـــبـیة المتَّبـعة ومعقولـیة التـقدیرات المـحاســـــبـیة التي تـعدـھا اإلدارة، وـكذـلك طریـقة عرض البـیاـنات الـمالـیة  

  عموماً.

رأینا بشـأن مراجعة ونرى أن األدلة التي اسـتقیناھا من مراجعة الحسـابات كافیة ومالئمة لالسـتناد إلیھا في تحدید  
 الحسابات.
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 الرأي

ــع المالي للوكالة الدولیة للطاقة   نرى أن ھذه البیانات المالیة تعِرض بنزاھة، من جمیع الجوانب الجوھریة، الوضـ
ة في   ذرـی انون األول/دیســـــمبر    31اـل ان  2021ـك ة، وبـی ان التغیرات التي طرأت على الملكـی الي وبـی ا الـم ، وأداءـھ

دـیة، وبـی ات النـق دفـق ــب  الـت اـنات اإلبالغ عن القـطاـعات بحســـ ة، وبـی الغ الفعلـی ة والمـب الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ان المـق
، والمالحظات على البیانات المالیة  2021كانون األول/دیـسمبر    31البرامج الرئیـسیة/الـصنادیق للـسنة المنتھیة في  

 وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبساس).

 عن المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرىتقریر  

نرى أیـضاً أنَّ معامالت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، التي انتھت إلى علمنا، أو قمنا بفحـصھا في إطار مراجعتنا،  
 جاءت متماشیة مع الالئحة المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة من جمیع الجوانب الھامة.

عشـرة من الالئحة المالیة أصـدرنا أیضـاً تقریراً مطوالً بشـأن مراجعتنا للبیانات المالیة للوكالة    ووفقاً للمادة الثانیة
 الدولیة للطاقة الذریة.

 

 

 التوقیع) (
 

الدكتور أغوس جاكو برامونو، المحاسب القانوني  
 والمحاسب العام المعتمد 

 نائب رئیس مجلس مراجعة الحسابات 
 جمھوریة إندونیسیا 

 حسابات خارجي مراجع 
 

 جاكرتا، إندونیسیا 
 2022آذار/مارس  31
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 الجزء الثاني
 

 

 البیانات المالیة
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 البیانات المالیة

ھة من المدیر العام   2022آذار/مارس  3نص رسالة مؤرخة   موجَّ
 إلى مراجع الحسابات الخارجي 

 

 

 

 ،السید المحترم 

إلیكم البیانات المالیة للوكالة الدولیة للطاقة  م  فني أن أقدِّ من الالئحة المالیة، یُشرِّ   3-11عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة  
نة المنتھیة في  مبر   31الذریة عن الـس التي ھذه.2021كانون األول/دیـس  توقد قام ، التي أوافق علیھا بموجب رـس

 ھا.التابعة إلدارة الشؤون اإلداریة بإعداد ھذه البیانات المالیة والتوقیع علی باإلنابة  شعبة المیزانیة والمالیة  ة مدیر

لوا،    بقبول أسمى آیات التقدیر.  سیادتكم وتفضَّ

 رافائیل ماریانو غروسي (التوقیع)
 المدیر العام    

  



GC(66)/3 
 30  الصفحة

 

  

31-12-312020-12-2021مالحظة

األصول
األصول الجاریة

208 431 699 425 4المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة
528 318 919 354 5االستثمارات

451 55 029 68 7 ,6الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة
351 8 588 8 8الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة

ً 486 21 374 25 9السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّما
905 94 755 88 10المخزون

929 929 364 971 مجموع األصول الجاریة
     

األصول غیر الجاریة
                               -533 4 7 ,6الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة

ً 073 7 036 8 9السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّما
809  809  11االستثمارت في كیانات الخدمات المشتركة

114 286 257 281 12الممتلكات والمنشآت والمعدَّات
803 58 765 53 13األصول غیر الملموسة

799 352 400 348 مجموع األصول غیر الجاریة

728 282 7641 319 1مجموع األصول

االلتزامات
االلتزامات الجاریة

100 26 958 25 14الحسابات المستحقة الدفع
لة 413 111 371 103 15اإلیرادات المؤجَّ

196 20 829 20 17 ,16االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین
108  191  18االلتزامات المالیة األخرى

75  270  19المخصَّصات
892 157 619 150 مجموع االلتزامات الجاریة

     
االلتزامات غیر الجاریة

لة 791 170 283 144 15اإلیرادات المؤجَّ
076 430 241 402 17 ,16االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین

304  304  18االلتزامات المالیة األخرى
218 1 218 1 19المخصَّصات

389 602 046 548 مجموع االلتزامات غیر الجاریة
     

281 760 665 698 مجموع االلتزامات
     
     

447 522 099 621 صافي األصول
     

الِملكیَّة
733 583 797 605 21 ,20أرصدة الصنادیق

(286 61 )302 15 22االحتیاطیات
447 522 099 621 مجموع الِملكیَّة

مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة
 (التوقیع) ھلین برونر دي كاستریس

بیان الوضع المالي البیان األول: 
في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
(المبالغ معبَّر عنھا بآالف الیوروھات)

المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.
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20212020مالحظة

اإلیرادات
رة 428 377 088 379 23االشتراكات المقرَّ

745 240 584 242 24التبرعات
790 5 799 1 25مساھمات أخرى

246 2 380 2 26اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة
592 2 837  27إیرادات االستثمار

801 628 688 626 مجموع اإلیرادات

النفقات
851 325 895 316 28الرواتب واستحقاقات الموظفین

704 13 823 14 29االستشاریون، الخبراء
644 14 516 12 30السفر

882 62 714 76 31التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة
985 20 360 20 32الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي

353 12 281 14 33التدریب
372 38 658 39 13 ,12االھتالك واالستھالك

365 26 332 25 34الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات
737 31 551 35 35نفقات تشغیلیة أخرى

     
893 546 130 556 مجموع النفقات

     

(591 19 )872 10 36صافي المكاسب/ (الخسائر)
     

317 62 430 81 صافي الفائض/(العجز)
     

تحلیل النفقات بحسب البرنامج الرئیسي
457 50 328 54 38القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة

600 102 752 118 38التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة
033 70 334 73 38األمان واألمن النوویان

949 187 229 186 38التحقُّق النووي
157 133 527 125 38السیاسات والتنظیم واإلدارة أ/

361 8 909 2 38الخدمات المشتركة والنفقات غیر المقیّدة مباشرةً على البرامج الرئیسیة
(664 5 )(949 4)38اإللغاءات

893 546 130 556 مجموع النفقات بحسب البرنامج الرئیسي

یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني. أ/ 

المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

بیان األداء المالي البیان الثاني: 
للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021

(المبالغ معبَّر عنھا بآالف الیوروھات)

(التوقیع) ھلین برونر دي كاستریس
 مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة
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المیزانیة المعتمدة

المیزانیة النھائیة
 المبالغ الفعلیة 

(النفقات)
 التباین   ب/

  
  

  
  

ت النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة
البرنامج الرئیسي 2- التقنیا

 2 067
 2 063

-     
                     

 
 2 063

البرنامج الرئیسي 3- األمان واألمن النوویان
  310

  310
  7

  303
ُّق النووي البرنامج الرئیسي 4 - التحق

 1 033
 1 033

-     
                     

 
 1 033

ت والتنظیم واإلدارة
صة بالسیاسا

ت الخا
البرنامج الرئیسي 5- الخدما

 2 790
 2 790

  456
 2 334

صندوق المیزانیة العادیة
مجموع الجزء الرأسمالي من 

 6 200
 6 196

  463
 5 733

المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

س
(التوقیع) ھلین برونر دي كاستری

مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة

َّل (المالحظة 39). س النقدي المعد
ص بالمقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة على األسا

َّ ھذا البیان الخا وقد أُِعد
س المیزانیة. 

ف عن أسا
س المحاسبة مختل

أ/ أسا

س ب: بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة
البیان الخام

صندوق المیزانیة العادیة) أ/
(الجزء الرأسمالي من 

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

ج لالطالع على مناقشة بشأن تباین بین المیزانیة النھائیة والمبالغ الفعلیة.
ب/ یرجى الرجوع إلى المالحظة 39-
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القوى النوویة ودورة 
الوقود النووي والعلوم 

النوویة
التقنیات النوویة من أجل 

التنمیة وحمایة البیئة
األمان واألمن النوویان

ُّق النووي التحق

صة 
الخدمات الخا

بالسیاسات والتنظیم 
واإلدارة أ/

دة مباشرة  نفقات غیر مقیَّ
على البرامج الرئیسیة ب/

 اإللغاءات ج/
 المجموع

النفقات
ت الموظفین

ب واستحقاقا
الروات

 35 265
 29 834

 44 975
 124 855

 82 780
(  814)

-     
                   

 
 316 895

االستشاریون، الخبراء
 2 624

 3 670
 4 341

  517
 3 671

-     
                        

 
-     

                   
 

 14 823
السفر

  983
  551

 1 737
 8 945

  300
-     

                        
 

-     
                   

 
 12 516

ت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة
التحویال

 6 995
 57 045

 11 139
  116

 1 419
-     

                        
 

-     
                   

 
 76 714

ت المشتركة في مركز فیینا الدولي
الخدما

  140
  12

  553
  110

 19 545
-     

                        
 

-     
                   

 
 20 360

ب
التدری

 2 454
 6 075

 2 790
 1 245

 1 717
-     

                        
 

-     
                   

 
 14 281

االھتالك واالستھالك
 1 285

 3 633
 2 320

 23 619
 8 801

-     
                        

 
-     

                   
 

 39 658
ت

ت التعاقدیة وغیرھا من الخدما
الخدما

  688
 1 931

  784
 11 979

 9 944
  6

-     
                   

 
 25 332

ت تشغیلیة أخرى
نفقا

 3 894
 16 001

 4 695
 14 843

( 2 650)
 3 717

( 4 949)
 35 551

مجموع النفقات
 54 328

 118 752
 73 334

 186 229
 125 527

 2 909
( 4 949)

 556 130
     

صول
األ

صول غیر الملموسة
ت واأل

ت والمعدا
ت والمنشآ

الممتلكا
 13 462

 71 524
 22 247

 154 000
 73 789

-     
                        

 
-     

                   
 

 335 022

صول
ضافات األ

إ

صول غیر الملموسة
ت واأل

ت والمعدا
ت والمنشآ

الممتلكا
 1 665

 5 603
 2 939

 13 635
 6 409

-     
                        

 
-     

                   
 

 30 251

یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني.
أ/ 

     
. المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات

س: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب البرامج الرئیسیة
 البیان الساد

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة

صیل، وما إلى ذلك.
ضمونة التح

ت الدیون غیر م
ب آخرین القابلة لالسترداد، ونفقا

َّذة لحسا صة، واألعمال المنف
صَّ

ت المشتركة غیر المخ
صل بالخدما

ت التي یمكن تتبّعھا مركزیاً فیما یت
ً على البرامج الرئیسیة تشمل أساساً النفقا ت غیر المقیَّدة مباشرة

النفقا
ب/ 

ت في بیان األداء المالي.
ث بین البرامج الرئیسیة للتوفیق مع مجموع النفقا

ت التي تحد
ف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمال

ت إلغاء تكالی
ص باإللغاءا

ویشمل العمود الخا
ف دعم البرنامج. 

صة وتكالی
صَّ

ت المشتركة المخ
ف الخدما

ً لتكالی ت البرامج الرئیسیة شاملة
َظَھر نفقا ت

ج/ 

س
(التوقیع) ھلین برونر دي كاستری



GC(66)/3 
 37  الصفحة

 

 

  

  

القوى النوویة ودورة 
الوقود النووي والعلوم 

النوویة
التقنیات النوویة من أجل 

التنمیة وحمایة البیئة
األمان واألمن النوویان

ُّق النووي التحق

صة 
الخدمات الخا

بالسیاسات والتنظیم 
واإلدارة أ/

دة مباشرة  نفقات غیر مقیَّ
على البرامج الرئیسیة ب/

 اإللغاءات ج/
 المجموع

النفقات
ت الموظفین

ب واستحقاقا
الروات

 36 827
 30 665

 45 632
 128 121

 85 113
(  507)

-     
                   

 
 325 851

االستشاریون، الخبراء
 2 651

 3 171
 3 334

  524
 4 024

-     
                        

 
-     

                   
 

 13 704
السفر

  950
  935

 2 792
 9 585

  382
-     

                        
 

-     
                   

 
 14 644

ت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة
التحویال

 4 560
 46 900

 8 978
  62

 2 382
-     

                        
 

-     
                   

 
 62 882

ت المشتركة في مركز فیینا الدولي
الخدما

  5
  2

  455
  92

 20 431
-     

                        
 

-     
                   

 
 20 985

ب
التدری

 1 040
 5 963

 2 130
  650

 2 570
-     

                        
 

-     
                   

 
 12 353

االھتالك واالستھالك
 1 317

 3 349
 2 101

 22 288
 9 317

-     
                        

 
-     

                   
 

 38 372
ت

ت التعاقدیة وغیرھا من الخدما
الخدما

  484
 1 706

  484
 12 202

 11 488
  1

-     
                   

 
 26 365

ت تشغیلیة أخرى
نفقا

 2 623
 9 909

 4 127
 14 425

( 2 550)
 8 867

( 5 664)
 31 737

مجموع النفقات
 50 457

 102 600
 70 033

 187 949
 133 157

 8 361
( 5 664)

 546 893
     

صول
األ

صول غیر الملموسة
ت واأل

ت والمعدا
ت والمنشآ

الممتلكا
 13 082

 69 579
 21 639

 164 182
 76 435

-     
                        

 
-     

                   
 

 344 917

صول
ضافات األ

إ

صول غیر الملموسة
ت واأل

ت والمعدا
ت والمنشآ

الممتلكا
 1 025

 4 503
 1 742

 14 181
 6 736

-     
                        

 
-     

                   
 

 28 187

یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني.
أ/ 

     
المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

س: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب البرامج الرئیسیة
البیان المقارن الساد

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2020
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

مدیر شعبة المیزانیة والمالیة

صیل، وما إلى ذلك.
ضمونة التح

ت الدیون غیر م
ب آخرین القابلة لالسترداد، ونفقا

َّذة لحسا صة، واألعمال المنف
صَّ

ت المشتركة غیر المخ
صل بالخدما

ت التي یمكن تتبَّعھا مركزیاً فیما یت
ت غیر المقیَّدة مباشرةً على البرامج الرئیسیة تشمل أساساً النفقا

النفقا
ب/ 

ت في بیان األداء المالي.
ث بین البرامج الرئیسیة للتوفیق مع مجموع النفقا

ت التي تحد
ف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمال

ت إلغاء تكالی
ص باإللغاءا

ویشمل العمود الخا
ف دعم البرنامج. 

صة وتكالی
صَّ

ت المشتركة المخ
ف الخدما

ً لتكالی ت البرامج الرئیسیة شاملة
تَظَھر نفقا

ج/ 

(توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین



GC(66)/3 
 38  الصفحة

 

  

موارد أخرى

صندوق المیزانیة العادیة 
س المال العامل

صندوق رأ
و

صندوق االستثمارات 
الرأسمالیة الرئیسیة

صندوق التعاون التقني
 

صندوق التعاون 
 

التقني الخارج عن 
المیزانیة

صندوق البرامج 
 

الخارجة عن المیزانیة
ف الیورانیوم 

صر
م

ف اإلثراء
ضعی

ال
صنادیق االستئمانیة 

 ال
صة

صنادیق الخا
وال

 المجموع
صول

األ
ت النقدیة

ئا    المبالغ النقدیة والمكافِ
 50 138

 26 528
 96 269

 67 768
 153 684

 30 136
 1 176

 425 699
ت

   االستثمارا
-     

                          
-     

                        
 68 116

 286 803
-     

                     
 

-     
                       

 
 354 919

صیل
ت المستحقة التح

   الحسابا
 63 588

  445
 3 789

 1 082
 9 379

 2 867
-     

                       
 

 81 150
ً ف والمبالغ المدفوعة مقدَّما

   السل
 28 142

  480
 1 373

  262
 2 453

  700
-     

                       
 

 33 410
   المخزون

  590
-     

                        
 23 046

 9 341
  683

 55 055
  40

 88 755
ت

ت والمعدَّا
ت والمنشآ

   الممتلكا
 281 187

-     
                        

  1
  68

-     
                     

 
  1

-     
                       

 
 281 257

صول غیر الملموسة
   األ

 53 765
-     

                        
-     

                     
-     

                   
 

-     
                     

 
-     

                     
 

-     
                       

 
 53 765

ت المشتركة
ت الخدما

   االستثمار في كیانا
  809

-     
                        

-     
                     

-     
                   

 
-     

                     
 

-     
                     

 
-     

                       
 

  809
صول

مجموع األ
 478 219

 27 453
 192 594

 78 521
 453 002

 88 759
 1 216

1 319 764

االلتزامات
ت المستحقة الدفع

   الحسابا
 9 972

  323
 9 793

 3 071
 2 766

  1
  32

 25 958
لة ت المؤجَّ

   اإلیرادا
 163 098

-     
                        

 14 187
 8 424

 61 665
  280

-     
                       

 
 247 654

ت الموظفین
ت المترتبة عن استحقاقا

   االلتزاما
 417 556

  185
-     

                     
  15

 5 314
-     

                     
 

-     
                       

 
 423 070

ت المالیة األخرى
   االلتزاما

  191
-     

                        
-     

                     
-     

                   
 

  304
-     

                     
 

-     
                       

 
  495

ت
صا

صَّ
   المخ

  270
-     

                        
-     

                     
-     

                   
 

 1 218
-     

                     
 

-     
                       

 
 1 488

مجموع االلتزامات
 591 087

  508
 23 980

 11 510
 71 267

  281
  32

 698 665

صول
صافي األ

( 112 868)
 26 945

 168 614
 67 011

 381 735
 88 478

 1 184
 621 099

ة الِملكیَّ
صنادیق

صدة ال
   أر

( 23 725)
 23 763

 116 772
 57 955

 341 374
 88 483

 1 175
 605 797

ت
   االحتیاطیا

( 89 143)
 3 182

 51 842
 9 056

 40 361
(  5)

  9
 15 302

ة مجموع الِملكیَّ
( 112 868)

 26 945
 168 614

 67 011
 381 735

 88 478
 1 184

 621 099

     
المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

س 
(التوقیع) ھلین برونر دي كاستری

مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة

ضع المالي
صنادیق - الو

البیان السابع أ: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب ال
في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ
المیزانیة العادیة

التعاون التقني
موارد خارجة عن المیزانیة
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موارد أخرى

صندوق المیزانیة العادیة 
س المال العامل

صندوق رأ
و

صندوق االستثمارات 
الرأسمالیة الرئیسیة

صندوق التعاون التقني
 

صندوق التعاون التقني 
 

الخارج عن المیزانیة
صندوق البرامج 

 
الخارجة عن المیزانیة

ف الیورانیوم 
صر

م
ف اإلثراء

ضعی
ال

صنادیق االستئمانیة 
 ال

صة
صنادیق الخا

وال
 المجموع

صول
األ

ت النقدیة
ئا    المبالغ النقدیة والمكافِ

 61 023
 25 183

 82 079
 37 582

 219 264
 4 905

 1 172
 431 208

ت
   االستثمارا

 3 260
-     

                         
 59 060

 23 040
 188 343

 44 825
-     

                         
 

 318 528
صیل

ت المستحقة التح
   الحسابا

 52 395
  441

 3 795
  248

 4 011
 2 912

-     
                         

 
 63 802

ً ف والمبالغ المدفوعة مقدَّما
   السل

 25 715
  137

  801
  629

  585
  692

-     
                         

 
 28 559

   المخزون
  510

-     
                         

 26 331
 12 411

  576
 55 055

  22
 94 905

ت
ت والمعدَّا

ت والمنشآ
   الممتلكا

 286 111
-     

                         
-     

                     
-     

                     
 

-     
                     

 
  3

-     
                         

 
 286 114

صول غیر الملموسة
   األ

 58 803
-     

                         
-     

                     
-     

                     
 

-     
                     

 
-     

                     
 

-     
                         

 
 58 803

ت المشتركة
ت الخدما

   االستثمار في كیانا
  809

-     
                         

-     
                     

-     
                     

 
-     

                     
 

-     
                     

 
-     

                         
 

  809
صول

مجموع األ
 488 626

 25 761
 172 066

 73 910
 412 779

 108 392
 1 194

1 282 728

االلتزامات
ت المستحقة الدفع

   الحسابا
 11 571

  627
 8 638

 3 580
 1 672

  2
  10

 26 100
لة ت المؤجَّ

   اإلیرادا
 178 143

-     
                         

 13 106
 8 335

 62 340
 20 280

-     
                         

 
 282 204

ت الموظفین
ت المترتبة عن استحقاقا

   االلتزاما
 444 375

  224
-     

                     
  15

 5 657
  1

-     
                         

 
 450 272

ت المالیة األخرى
   االلتزاما

  6
-     

                         
(  21)

  102
  325

-     
                     

 
-     

                         
 

  412
ت

صا
صَّ

   المخ
  75

-     
                         

-     
                     

-     
                     

 
 1 218

-     
                     

 
-     

                         
 

 1 293
مجموع االلتزامات

 634 170
  851

 21 723
 12 032

 71 212
 20 283

  10
 760 281

صول
صافي األ

( 145 544)
 24 910

 150 343
 61 878

 341 567
 88 109

 1 184
 522 447

ة الِملكیَّ
صنادیق

صدة ال
   أر

( 11 319)
 22 863

 110 326
 50 646

 321 960
 88 110

 1 147
 583 733

ت
   االحتیاطیا

( 134 225)
 2 047

 40 017
 11 232

 19 607
(  1)

  37
( 61 286)

ة مجموع الِملكیَّ
( 145 544)

 24 910
 150 343

 61 878
 341 567

 88 109
 1 184

 522 447

     
المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

(توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
مدیر شعبة المیزانیة والمالیة

ضع المالي
صنادیق - الو

البیان المقارن السابع أ: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب ال
في 31 كانون األول/دیسمبر 2020

ف الیوروھات)
ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

المیزانیة العادیة
التعاون التقني

موارد خارجة عن المیزانیة
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موارد أخرى

صندوق المیزانیة العادیة 
س المال العامل

صندوق رأ
و

صندوق االستثمارات 
الرأسمالیة الرئیسیة

صندوق التعاون التقني
 

صندوق التعاون 
 

التقني الخارج عن 
المیزانیة

صندوق البرامج 
 

الخارجة عن المیزانیة
ف الیورانیوم 

صر
م

ف اإلثراء
ضعی

ال
صنادیق االستئمانیة 

 ال
صة

صنادیق الخا
وال

 اإللغاء
أ/

 المجموع

اإلیرادات
رة ت المقرَّ

االشتراكا
 372 892

 6 196
-     

                    
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                         

 
-     

                    
 

 379 088
ت النقدیة

التبرعا
-     

                            
-     

                         
 86 391

 24 549
 101 882

 20 000
-     

                         
 

-     
                    

 
 232 822

ت العینیة
التبرعا

 9 762
-     

                         
-     

                    
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                         

 
-     

                    
 

 9 762
ت أخرى

اشتراكا
 1 620

-     
                         

  179
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                         

 
-     

                    
 

 1 799
ت التبادلیة

ت من المعاَمال
اإلیرادا

 2 235
-     

                         
  116

  29
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                         
 

-     
                    

 
 2 380

ت االستثمار
إیرادا

  143
-     

                         
  212

  38
  427

  17
-     

                         
 

-     
                    

 
  837

ف دعم البرنامج
ت الداخلیة بما في ذلك تكالی

اإلیرادا
  19

  84
-     

                    
-     

                    
 

 4 846
-     

                    
 

-     
                         

 
( 4 949)

-     
                

 

مجموع اإلیرادات
 386 671

 6 280
 86 898

 24 616
 107 155

 20 017
-     

                         
 

( 4 949)
 626 688

النفقات
ت الموظفین

ب واستحقاقا
الروات

 281 128
  326

  5
-     

                    
 

 35 187
  249

-     
                         

 
-     

                    
 

 316 895
االستشاریون، الخبراء

 6 175
  654

 3 586
  438

 3 969
  1

-     
                         

 
-     

                    
 

 14 823
السفر

 8 998
-     

                         
  869

  98
 2 550

  1
-     

                         
 

-     
                    

 
 12 516

ت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة
التحویال

 6 249
-     

                         
 52 640

 12 663
 5 172

-     
                    

 
(  10)

-     
                    

 
 76 714

ت المشتركة في مركز فیینا الدولي
الخدما

 19 755
(  5)

  12
-     

                    
 

  598
-     

                    
 

-     
                         

 
-     

                    
 

 20 360
ب

التدری
 1 951

  9
 9 070

  776
 2 475

-     
                    

 
-     

                         
 

-     
                    

 
 14 281

االھتالك واالستھالك
 39 603

  13
-     

                    
  5

  36
  1

-     
                         

 
-     

                    
 

 39 658
ت

ت التعاقدیة وغیرھا من الخدما
الخدما

 20 535
  835

  33
-     

                    
 

 3 927
  2

-     
                         

 
-     

                    
 

 25 332
ت تشغیلیة أخرى

نفقا
 23 938

  152
 4 256

 5 428
 6 581

  138
  7

( 4 949)
 35 551

مجموع النفقات
 408 332

 1 984
 70 471

 19 408
 60 495

  392
(  3)

( 4 949)
 556 130

ب/(الخسائر)
صافي المكاس

 3 341
(  323)

 2 056
  505

 4 845
  452

(  4)
-     

                    
 

 10 872

ض/(العجز)
صافي الفائ

( 18 320)
 3 973

 18 483
 5 713

 51 505
 20 077

(  1)
-     

                    
 

 81 430
     

ت في بیان األداء المالي.
صنادیق للتوفیق مع مجموع النفقا

ث بین ال
ت التي تحد

ف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمال
ویشمل ھذا العمود إلغاء تكالی

صنادیق. 
ث بین ال

ت التي تحد
ف دعم البرنامج والمعامال

صنادیق شاملةً لتكالی
ت ال

أ/ تَظَھر نفقا

س
(التوقیع) ھلین برونر دي كاستری

مدیرة شعبة المیزانیة والمالیة باإلنابة

صنادیق - األداء المالي
البیان السابع ب: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب ال

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

المیزانیة العادیة
التعاون التقني

موارد خارجة عن المیزانیة
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موارد أخرى

صندوق المیزانیة العادیة 
س المال العامل

صندوق رأ
و

صندوق االستثمارات 
الرأسمالیة الرئیسیة

صندوق التعاون التقني
 

صندوق التعاون 
 

التقني الخارج عن 
المیزانیة

صندوق البرامج 
 

الخارجة عن المیزانیة
ف الیورانیوم 

صر
م

ف اإلثراء
ضعی

ال
صنادیق االستئمانیة 

 ال
صة

صنادیق الخا
وال

 اإللغاء
أ/

 المجموع

اإلیرادات
رة ت المقرَّ

االشتراكا
 371 330

 6 098
-     

                    
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                          

 
-     

                    
 

 377 428
ت النقدیة

التبرعا
-     

                            
-     

                          
 81 559

 36 464
 111 232

 1 090
-     

                          
 

-     
                    

 
 230 345

ت العینیة
التبرعا

 10 400
-     

                          
-     

                    
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                          

 
-     

                    
 

 10 400
ت أخرى

مساھما
 1 674

-     
                          

 4 116
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                          

 
-     

                    
 

 5 790
ت التبادلیة

ت من المعاَمال
اإلیرادا

 2 210
-     

                          
  36

-     
                    

 
-     

                    
 

-     
                    

 
-     

                          
 

-     
                    

 
 2 246

ت االستثمار
إیرادا

  400
-     

                          
  465

  185
 1 077

  465
-     

                          
 

-     
                    

 
 2 592

ف دعم البرنامج
ت الداخلیة بما في ذلك تكالی

اإلیرادا
  114

-     
                          

-     
                    

-     
                    

 
 5 550

-     
                    

 
-     

                          
 

( 5 664)
-     

                
 

مجموع اإلیرادات
 386 128

 6 098
 86 176

 36 649
 117 859

 1 555
-     

                          
 

( 5 664)
 628 801

النفقات
ت الموظفین

ب واستحقاقا
الروات

 287 743
  351

-     
                    

  65
 36 904

  788
-     

                          
 

-     
                    

 
 325 851

االستشاریون، الخبراء
 6 921

  750
 2 520

  417
 3 095

  1
-     

                          
 

-     
                    

 
 13 704

السفر
 8 549

-     
                          

 1 312
  55

 4 728
-     

                    
 

-     
                          

 
-     

                    
 

 14 644
ت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة

التحویال
 6 223

-     
                          

 34 486
 17 327

 4 889
-     

                    
 

(  43)
-     

                    
 

 62 882
ت المشتركة في مركز فیینا الدولي

الخدما
 20 599

-     
                          

-     
                    

-     
                    

 
  386

-     
                    

 
-     

                          
 

-     
                    

 
 20 985

ب
التدری

 1 563
  3

 8 702
  759

 1 326
-     

                    
 

-     
                          

 
-     

                    
 

 12 353
االھتالك واالستھالك

 38 368
-     

                          
-     

                    
  2

-     
                    

 
  2

-     
                          

 
-     

                    
 

 38 372
ت

ت التعاقدیة وغیرھا من الخدما
الخدما

 21 542
 1 603

  28
-     

                    
 

 3 167
  11

  14
-     

                    
 

 26 365
ت تشغیلیة أخرى

نفقا
 27 632

(  50)
 1 553

 2 020
 6 123

  123
-     

                          
 

( 5 664)
 31 737

مجموع النفقات
 419 140

 2 657
 48 601

 20 645
 60 618

  925
(  29)

( 5 664)
 546 893

ب/(الخسائر)
صافي المكاس

(  957)
  400

( 4 220)
( 2 936)

( 7 360)
( 4 529)

  11
-     

                    
 

( 19 591)

ض/(العجز)
صافي الفائ

( 33 969)
 3 841

 33 355
 13 068

 49 881
( 3 899)

  40
-     

                    
 

 62 317
     

ت في بیان األداء المالي.
صنادیق للتوفیق مع مجموع النفقا

ث بین ال
ت التي تحد

ف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمال
ویشمل ھذا العمود إلغاء تكالی

صنادیق. 
ث بین ال

ت التي تحد
ف دعم البرنامج والمعامال

صنادیق شاملةً لتكالی
ت ال

أ/ تَظَھر نفقا

(توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة

صنادیق - األداء المالي
البیان المقارن السابع ب: بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب ال

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2020
ف الیوروھات)

ر عنھا بآال (المبالغ معبَّ

المیزانیة العادیة
التعاون التقني

موارد خارجة عن المیزانیة
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 الكیان الُمصدر للبیانات المالیة :1المالحظة  

تســتھدف الربح، أُنشــئت في  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) ھي منظمة حكومیة دولیة مســتقلة ال -1
اـسي. 1957 عام  د، وتخضـع عالقتھا باألمم المتحدة   وفقاً لنظامھا األـس والوكالة جزء من نظام األمم المتحدة الموحَّ

ل حیِّ  ذي دـخ ة" اـل ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل دة والوـك ات بین األمم المتـح م للعالـق اق المنّظِ ام "االتـف اذ في ألحـك ز النـف
  .1957 تشرین الثاني/نوفمبر 14

اھمة الطاقة الذریة   -2 یع مـس ي، في العمل على تعجیل وتوـس اـس ویتمثل ھدف الوكالة، كما حدَّده نظامھا األـس
زدھار في جمیع أنحاء العالم، والسـھر وسـع طاقتھا على ضـمان عدم اسـتخدام المسـاعدة  في السـالم والصـحة واال

مھا، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبھا أو تحت إشـرافھا أو رقابتھا، على نحو یخدم أي غرض عسـكري. ومن  التي تقّدِ
ي، تُدیر الوكالة عملھا في  اـس تة  أجل بلوغ ھذا الھدف المنصـوص علیھ في النظام األـس یة الـس إطار البرامج الرئیـس

 التالیة:

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة؛ •

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة؛ •

 األمان واألمن النوویان؛ •

 التحقُّق النووي؛ •

 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة؛ •

 التنمیة.إدارة التعاون التقني ألغراض  •

ــیة   -3 ــب البرامج الرئیسـ ــل بھا من مالحظات عن اإلبالغ عن القطاعات حسـ وتِرد في البیانات، وما یتصـ
 وحسب الصنادیق، تفاصیل إضافیة عن كیفیة إدارة ھذه األنشطة األساسیة وتمویلھا.

 أساس إعداد البیانات المالیة :2المالحظة  

بطریقة المحاســبة على أســاس االســتحقاق، وفقاً لمتطلبات المعاییر المحاســبیة  ت ھذه البیانات المالیة  أعدَّ  -4
اس). اس نقدي معدَّل، وكذلك ما یرد في البیانات   الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبـس وال تزال المیزانیة تعدُّ على أـس

اس ألي م المالیة من المعلومات الخاصـة بالمیزانیة. ــتطرق معاییر إیبـس ألة محددة، یُطبَّق المعیار  وعندما ال تــــ ـس
  الدولي إلعداد التقاریر المالیة أو المعیار المحاسبي الدولي، أیھما یكون مناسباً.

ــاس  19-وجراء جائحة كوفید -5 ــبي إیبسـ َل تاریخ التطبیق الفعلي للمعیار المحاسـ األدوات  المعنون   41، أُّجِ
 .2023كانون الثاني/ینایر   1، لفترة سنة واحدة حتى  ماعیةالفوائد االجتالمعنون   42، والمعیار المحاسبي  المالیة

وأُِعدَّت البیانات المالیة على أـساس مبدأ اـستمراریة األعمال وُطبّقت الـسیاـسات المحاـسبیة باـستمرار على   -6
 مدار الفترة المالیة.
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 العرف المحاسبي

ل األصـــول وفقا لتكلفتھا  أُعدت البیانات المالیة على أســـاس العرف المحاســـبي الذي یقضـــي بأن  -7 تُســـجَّ
 التاریخیة.

 العملة الوظیفیة وتحویل العمالت األجنبیة

 العملة الوظیفیة وعملة العرض

وتُعرض البـیاـنات الـمالـیة   العمـلة الوظیفـیة للوـكاـلة (بـما في ذـلك ـكل مجموـعات الصــــــنادیق) ھي الیورو. -8
ب كل القیم ألقرب ألف یورو (آالف     الیوروھات)، ما لم یُبیَّن غیر ذلك.بالیورو، وتُقرَّ

 المعامالت واألرصدة

ل المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبیة إلى یوروھات باسـتخدام سـعر الصـرف المعمول بھ في األمم   -9 تُحوَّ
  الشـھر إذا كانت   ویُحدَّد سـعر الصـرف المعمول بھ في األمم المتحدة مرة في الشـھر، ویُنقَُّح في منتصـف المتحدة.

  ھناك تقلبات كبیرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.

ل األصــول   -10 مة بعمالت أجنبیة إلى یوروھات بســعر الصــرف المعمول بھ النقدیة المقوَّ   وااللتزاماتوتُحوَّ
  في األمم المتحدة عند إقفال الحسابات في نھایة السنة.

ــرف ا -11 ــائر صـ ــب وخسـ ُب في بیان األداء المالي مكاسـ ــَ لعمالت األجنبیة المتحققة وغیر المتحققة  وتُحتسـ
ــویة المعامالت المنفذة بعمالت أجنبیة وعن تحویل األصــول  ــئة عن تس مة بعمالت  النقدیة المقوَّ   وااللتزاماتالناش

 أجنبیة باستخدام أسعار الصرف المعمول بھا في نھایة السنة.

  والتقدیراتاألھمیة النسبیة وإعمال النظر في اآلراء 

ویوفر إـطار األھمـیة النســـــبـیة   تـعدُّ األھمـیة النســـــبـیة أمراً جوھرـیاً في ســــــیاق البـیاـنات الـمالـیة للوـكاـلة. -12
ــبیة،   ــبیة في عدة مجاالت محاسـ ــلة باألھمیة النسـ ــیلة منھجیة لتحدید القرارات المتصـ ــبیة في الوكالة وسـ المحاسـ

  تھا دوریاً.ولتحلیل ھذه القرارات وتقییمھا وإقرارھا ومراجع

ــاتھا. -13 ــتند إلى آراء اإلدارة وتقدیراتھا وافتراضــ ویجري اســــتعراض   وترُد في البیانات المالیة مبالغ تســ
وتُدرُج التغیرات التي تطرأ على التقدیرات في الفترة التي   التقدیرات واالفتراضــات األســاســیة بشــكل مســتمر.

ل من أحكام وتقدیرات وافتراضات مھمة عند تطبیق السیاسات  ومن بین ما أُدخِ  تصبح فیھا تلك التغیرات معروفة.
 المحاسبیة وكان لھ أھم األثر على المبالغ المحتسبة في البیانات المالیة ما یلي:

  احتساب اإلیرادات؛ •

  القیاس االكتواري الستحقاقات الموظفین؛ •

تھالك فیما یتعلق   • آت والمعدات  اختیار األعمار النافعة وطریقة االھتالك/االـس بالممتلكات والمنـش
  واألصول غیر الملموسة؛
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  تقییم المخزون؛ •

  الخسائر الناجمة عن انخفاض قیمة األصول؛ •

 تصنیف الصكوك المالیة؛ •

 العرضیة.  وااللتزامات  األصول •

 السیاسات المحاسبیة الھامة :3المالحظة  

 األصول

 األصول المالیة

وتـصنَّف كأـصول جاریة األـصوُل المالیة التي یِحلُّ   نقدیة أو ـصكوك مالیة.األـصول المالیة ھي إما مبالغ   -14
أما األصـول المالیة التي یحل أجل اسـتحقاقھا بعد أكثر   أجل اسـتحقاقھا في غضـون سـنة واحدة من تاریخ اإلبالغ.

 من سنة من تاریخ اإلبالغ فتصنف كأصول غیر جاریة.

الصــكوك المالیة إلى الفئات التالیة: صــكوك مقیَّمة بالقیمة العادلة بفائض أو  ویجوز للوكالة أن تُصــنِّف   -15
ــكوك متاحة للبیع. ــتحقاق؛ وصــ ــكوك محتفظ بھا إلى أجل االســ ــتحقات؛ وصــ ویُحدَّد ھذا   عجز؛ وقروض ومســ

ل التصـــنیف، الذي یتوقف على الغرض من اقتناء الصـــكوك المالیة، عند احتســـابھ ألول مرة، ویعاد تقییمھ في ك
  تاریخ إبالغ.

 الصكوك المالیة التصنیف
 الودائع ألجل -االستثمارات  القروض والمستحقات

ئات النقدیة واالشـــتراكات المســـتحقة التحصـــیل والمســـتحقات  المكافِ 
 األخرى

أجــل   ى  إـل ھــا  ـب ظ  ـف ـت ـح ـم اـل وك  ـــك الصـــ
 االستحقاق

 أذون الخزانة والسندات المخصومة األخرى -االستثمارات 

ـكانون  31و  2021ـكانون األول/دیســــمبر   31ال شــــيء في ـتاریخ   المتاحة للبیعالصكوك 
 2020األول/دیسمبر 

الصــــكوك المقیَّمة بالقیمة العادلة بفائض 
 أو عجز

ـكانون  31و  2021ـكانون األول/دیســــمبر   31ال شــــيء في ـتاریخ  
 2020األول/دیسمبر 

ــول مالیة تُقبض عنھا مب -16 ــتحقات‘ ھي أص الغ محددة أو قابلة للتحدید، وغیر مدرجة في و’القروض والمس
  سوق مالیة نشطة.

و’الصـكوك المحتفظ بھا إلى أجل االسـتحقاق‘ ھي أصـول مالیة غیر مشـتقة، تُقبض عنھا مبالغ محددة أو   -17
قابلة للتحدید، ولھا أجل اســتحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتســتطیع، بصــفة قاطعة، أن تحتفظ بھا حتى حلول أجل  

ل بعد ذلك بالتكلفة   ســتحقاق.اال ل ھذه الصــكوك في البدایة بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت، ثم تُســجَّ وتســجَّ
وتصـنَّف أذون الخزانة والسـندات المخصـومة األخرى كصـكوك   المسـتھلكة باسـتخدام طریقة سـعر الفائدة الفعلي.

  "محتفظ بھا إلى أجل االستحقاق".
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 النقدیة والمكافِئات النقدیةالمبالغ  

ــرة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في  -18 ــمُل المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة المبالغ النقدیة الحاضــ تشــ
المصـارف، وغیر ذلك من االسـتثمارات العالیة السـیولة القصـیرة األجل التي تبلغ آجال اسـتحقاقھا األصـلیة ثالثة  

  أشھر أو أقل.

 تاالستثمارا

ــومة، وتتجاوز آجال   -19 ــندات المخصـ ــتثمارات الودائع ألجل وأذون الخزانة وغیرھا من السـ ــمُل االسـ تشـ
ولیس من الضــروري اســتھالك خصــم شــھادات الودائع ألجل، ألن ھذه   اســتحقاقھا األصــلیة جمیعاً ثالثة أشــھر.

 الشھادات تُشترى بقیمتھا االسمیة.

 االشتراكات والمستحقات

المسـتحقات بالمبالغ الواجب أن تسـددھا إلى الوكالِة الدوُل األعضـاء والجھاُت المانحة والموظفون  ُق  تتعلَّ  -20
وتُحتـسُب المـستحقات بقیمتھا االـسمیة، ما لم   وتُمثُِّل ھذه المـستحقاُت أـصوالً مالیة غیر مـشتقة. وغیرھا من الجھات.

 یاً.یكن لخصمھا للتوصل إلى قیمتھا الحالیة الصافیة أثر ھام نسب

وتُحتسـَُب مخـصـصات الحـسابات غیر مـضمونة التحـصیل عندما یكون ھناك دلیل موـضوعي على أن أحد   -21
ُب المخـصـصات اـستناداً إلى خبرة التحـصیل التاریخیة و/أو إلى وجود دلیل   المـستحقات قد انخفـضت قیمتھ. وتُحتسـَ

ُب الخـسائ على أن تحـصیل مـستحٍق معیٍَّن ھو أمر مـشكوك فیھ. ر الناتجة عن انخفاض القیمة في بیان األداء  وتُحتسـَ
 المالي في السنة التي تُتكبَُّد فیھا ھذه الخسائر.

 ً  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

تحقاقھ الرـسمي.تعتبر الـسلف والمبالغ المدفوعة مقدَّ  -22 داداً لقـسط قبل حلول أجل اـس ویةً لدین ما أو ـس  ماً تـس
 وعة مقدماً بقیمتھا االسمیة، ما لم یكن لخصمھا أثر ھام نسبیاً.وتُحتَسُب السلف والمبالغ المدف

 المخزونات

ــجَّ  -23 ل كمخزوناِت مشــاریَع جمیُع الســلع التي تشــتریھا الوكالة أو التي تُمنُح لھا (مثل المعدات واللوازم  تُس
تُنقل مخزونات المشـاریع  وفي معظم األحیان،   یة.والبرامجیات) لنقلھا إلى الدول األعضـاء وغیر األعضـاء المتلقِّ 

عب   التي تُعرف أیضــاً باســم ’المشــتریات المیدانیة‘ في إطار برنامج التعاون التقني، ولكنھا تُنقَل أیضــاً داخل الشــُّ
اعدة محدَّدة. ر وذلك في إطار برامج مـس كل مباـش لع التي ال تزال خاضـعة لرقابة الوكالة في  التقنیة بـش وتُدرج الـس

ووفـقا لالتـفاـقات الـقائـمة بین نظراء الوـكاـلة،  ـنات المشـــــاریع الـجاري نقلـھا إلى النظراء.ـتاریخ اإلبالغ في مخزو
ي، وتعتبر تلك ھي اللحظة  یتوقّف احتســاب مخزونات المشــاریع عندما تســتلمھا الجھات المســتفیدة في البلد المتلقِّ 

ــیطرتھا على تلك المخزونات إلى الجھات المتلقِّ  ــباً لحقیقة أن المخزونات التي   یة.التي تنقل فیھا الوكالة  سـ وتحسـ
لَّم فعالً أو قد یـصیبھا التلف أو التقادم، یُحتـسب مخـصص بنـسبة   % من 50تظل قید النقل لفترة من الزمن قد ال تـُس

ــبة   ــھراً، وبنسـ ــر شـ   24% إذا زادت ھذه الفترة على 100القیمة للمفردات الجاري نقلھا لفترة أكثر من اثني عشـ
 شھراً.
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ــورات ومواد مرجعیة وتحتفظ بھا.وتُنتِ  -24 ــورات والمواد المرجعیة   ج الوكالة منشـ ــُب ھذه المنشـ وال تُحتسـ
 كونویرجع ذلك إلى   كأصـول، وتُحسـب تكالیف إنتاج كل نوع من المنشـورات والمواد المرجعیة كنفقات متكبَّدة.

ــوماً منھا ا ــول، مخصــ ــص المطلوب للمخزون  القیمة الحالیة للمردود الخدمي الطویل األجل لھذه األصــ لمخصــ
البطيء الحرـكة والمخزون المتـقادم، ال یمكن تـحدـیدـھا على نحو موثوق، بســــــبب ـعدم إمـكانـیة تـحدـید ـمدة الحـیازة  

 المتبقیة واحتماالت التقادم المتصلة بھا.

وتحتفظ الوكالة بمخزون من الیورانیوم الضــعیف اإلثراء في مرفق تخزین الیورانیوم الضــعیف اإلثراء   -25
ویقع مصــــرف الوكالة للیورانیوم الضــــعیف اإلثراء في محطة أولبا التعدینیة في أوســــكمان  الخاص بالوكالة.

 بكازاخستان، ویقع تحت مسؤولیة السلطات الكازاخیة المختصة المسؤولة عن شؤون األمان واألمن والضمانات.
 وھو یتكون من نســبتي إثراء مختلفتین:أســطوانة،    60ن ھذا الرصــید من الیورانیوم الضــعیف اإلثراء في ویُخزَّ 
ن الدولة العضو من وفي حال انقطاع إمداد دولة عضو بالیورانیوم الضعیف اإلثراء وعدم تمكُّ  %.1.6% و4.95

ــتوفیة لمعاییر األھلیة، یُمكن لھا  ــواق التجاریة، وكانت ھذه الدولة مسـ ــترداد ھذا اإلمداد عبر اللجوء إلى األسـ اسـ
وتتألُف تكلفة مخزون  الضــــعیف اإلثراء من مصــــرف الوكالة للیورانیوم الضــــعیف اإلثراء.اقتناء الیورانیوم  

ــناد الالزمة لنقل المخزون إلى   الیورانیوم واألســـطوانات من ســـعر االقتناء زائداً التكالیف المباشـــرة القابلة لإلسـ
 مرفق التخزین.

تكلـفة اســـــتـبدال راھـنة أو كصـــــافي قیـمة قابـلة  وتُبیَُّن المخزونات بالقیـمة الـعادلة، محســـــوبة كتكلـفة أو ك -26
ــتَخدم في قید المخزونات التي یُعتزم توزیعھا على الجھات   للتحقیق، أیھما أقل. وتكلفة االســتبدال الراھنة، التي تُس

المســتفیدة، مجاناً أو برســوم اســمیة، ھي التكلفة التي ســتتكبدھا الوكالة إذا أرادت اقتناء األصــل المعني في تاریخ  
روط تجاریة عموماً   بالغ.اإل تَخدم لقید المخزونات التي یعتزم بیعھا بـش أما القیمة الصـافیة القابلة للتحقیق، التي تـُس

ر في المعامالت التجاریة العادیة مخصــومة منھ تكالیف  أو التي تعتزم الوكالة اســتخدامھا، فھي ســعر البیع المقدَّ 
رانیوم الضــعیف اإلثراء محســوبة كتكلفة أو كصــافي قیمة قابلة للتحقیق،  وتُبیَُّن قیمة الیو االســتكمال ونفقات البیع.

ُل فیھا انخفاض في القیمة مخصـَّ  أیھما أقل. جَّ ٌص یعادُل الفارَق بین سـعِر  وبالتالي، سـیُحتسـب في الحاالت التي یُسـَ
 البیع الفوري للیورانیوم الضعیف اإلثراء في نھایة كل فترة إبالغ والتكلفة.

ــتخدام صــیغة متوســط التكلفة المرجح، ما لم تكن مفردات المخزون فریدة من نوعھا،  وتُحدَّ  -27 د التكلفة باس
ــتخدم حینئذ طریقة التحدید الخاص. وتســتخدم الوكالة نظاماً دوریاً   وفي حال كانت المفردات فریدة من نوعھا، تُس

  لتحدید أرصدة المخزونات ونفقات المخزون ذات الصلة في نھایة السنة.

 وتُطبَّق ھذه السیاسات على الفئات الرئیسیة لمخزونات الوكالة على النحو التالي: -28

 صیغة التكالیف طریقة التقییم مفردات المخزون
مخزونــات المشــــــاریع الجــاري نقلھــا إلى 

 النظراء
ــتبدال الراھنة،  قیمة التكلفة أو تكلفة االس

 طریقة التحدید الخاص أیھما أقل

ــة  قطع الغیـار   ومواد الصــــیـانـة الخـاصـــ
 بالضمانات

التكلفة أو القیمة الـصافیة القابلة للتحقیق، 
 حمتوسط التكلفة المرجَّ   أیھما أقل

التكلفة أو القیمة الـصافیة القابلة للتحقیق،  لوازم الطباعة
 حمتوسط التكلفة المرجَّ  أیھما أقل

القیمة الـصافیة القابلة للتحقیق، التكلفة أو   الیورانیوم الضعیف اإلثراء واألسطوانات
 حمتوسط التكلفة المرجَّ  أیھما أقل

 وتدیر الوكالة مخزوناتھا من قطع الغیار ومواد الصــیانة الخاصــة بالضــمانات بطریقة مركزیة أســاســاً. -29
ُل المخزوـنات التي ـتدار في أـماكن مركزـیة والتي تبلغ تكلفتـھا   لف ـھذه  وتـتأ ملیون یورو أو أكثر.  0.100وتُرســـــمـَ

أما مفردات المخزونات الثانویة األخرى الُمدارة مركزیاً أو المحتفظ بھا  المخزونات حالیاً من بطاریات وكابالت.
 في أماكن المركزیة فال تَُرْسَمل، نظراً النعدام األھمیة النسبیة ألرصدة من ھذا القبیل.
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لســنة التي یُحدَّد فیھا أنَّ قیمة المخزون قد  ویُســجل خصــم عن انخفاض القیمة في بیان األداء المالي في ا -30
  الضـــعیف ق بالیورانیوم  وفیما یتعلَّ  انخفضـــت بســـبب تقادمھ أو بســـبب وجود فائض في الكمیات مقارنة بالطلب.

 اإلثراء، یمكن أن تُتكبد خسائر انخفاض القیمة عندما یلحق باألسطوانات أي ضرر.

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 التكالیف عند احتسابھاقیاس 

آت والمعدات أصـوالً ال تدر مبالغ نقدیة، وتُبیَُّن بتكلفتھا التاریخیة مخصـوماً منھا  -31 تُعتبر الممتلكات والمنـش
وبالنســبة لألصــول الممنوحة، تُســتخَدم القیمة   االھتالك المتراكم وأي خســارة محتســبة ناجمة عن انخفاض القیمة.

ــاً عن التكلفة التاریخیة.العادلة في تاریخ االقتناء ــول التي ال تزال قید اإلنجاز بتكلفتھا وال  ، عوض ــجل األص وتُس
ــتخدام. ــمل األصــول الموروثة. یبدأ اھتالكھا إال في التاریخ الذي تصــبح فیھ متاحة لالس ــمل بنود   وال تُرس وتُرس

یورو أو أكثر، باســتثناء بنود   3 000الممتلكات والمنشــآت والمعدات في البیانات المالیة إذا كانت تكلفتھا تســاوي 
الممتلكات والمنشـآت والمعدات الخاصـة بالمعدات الحاسـوبیة واألثاث التي تُعتبر بنوداً جماعیة وتُرسـمل بصـرف  

 النظر عن تكالیفھا.

ــب   -32 ــلة، حسـ ــول منفصـ ــول أو یُعترف بھا كأصـ ــُب التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصـ وال تُحتسـ
عندما یكون من المرجح أن تســـتفید الوكالة في المســـتقبل من منافع اقتصـــادیة أو خدمات محتملة    االقتضـــاء، إال

ــئة عن البند المعني ویكون من الممكن قیاس تكلفة ذلك البند على نحو موثوق. ــالح   ناشـ وتُحســـب تكالیف اإلصـ
 بد تلك النفقات.والصیانة كنفقات في بیان األداء المالي خالل الفترة المالیة التي یقع فیھا تك

 طریقة االھتالك والعمر النافع

یُحســب االھتالك بغیة توزیع تكالیف األصــول على أعمارھا النافعة التقدیریة باســتخدام طریقة القســط   -33
  الثابت.

وفیما یلي تقدیر الممتلكات والمنـشآت والمعدات للفترة الحالیة وفترة المقارنة، وھي خاضعة لالستعراض   -34
 سنویاً في حال اختلفت التوقعات عن التقدیرات السابقة.  والتعدیل

 العمر النافع (بالسنوات)    صنف األصل 
 4إلى  2من   معدات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 5   المركبات

 12   األثاث والتجھیزات الثابتة 

   المباني 
سنوات (بالنسبة للھیاكل المسبقة   5

حاویات)، ومن  الصنع والمعبأة في 
 سنة لباقي الھیاكل  100إلى   15

مدة االستئجار أو العمر النافع، أیھما     المباني المستأجرة والتحسینات المدخلة علیھا
 أقل 

 8   معدات التفتیش

 11   معدات المختبرات 

 5   المعدات األخرى 



GC(66)/3 
 53  الصفحة

 

  األصول غیر الملموسة

 قیاس التكالیف عند احتسابھا

ــاس   -35 ــبي إیبس ــةالمعنون   31طبقت الوكالة المعیار المحاس ــتقبلي.  األصــول غیر الملموس ونتیجة   بأثر مس
ــة المتكبَّ  ــول غیر الملموسـ ــَمل تكالیف األصـ ــلة    2011كانون الثاني/ینایر    1دة قبل تاریخ  لذلك، لم تُرسـ والمتصـ
 باألصول غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا أو تطویرھا داخلیاً.

وتُحـسب األصـول غیر الملموـسة بتكلفتھا مخصـوماً منھا االـستھالك المتراكم وأي خـسارة ُمحتـسبة ناتجة   -36
وبالنـسبة لألـصول غیر الملموـسة الممنوحة، تـُستخَدم القیمة العادلة في تاریخ االقتناء، عوـضاً   عن انخفاض القیمة.

ــة قید التطویر بتكلف عن التكلفة. ــول غیر الملموسـ ل األصـ ــجَّ ــتھالكھا إال عندما تكون متاحة وتُسـ تھا، وال یبدأ اسـ
یورو أو أكثر،   3  000وتُرسـمل األصـول غیر الملموسـة في البیانات المالیة إذا كانت تكلفتھا تسـاوي  لالسـتخدام.

رة داخلیاً، التي ُحددت لھا عتبة رسملة قدرھا   یورو. 25  000باستثناء البرامجیات المطوَّ

ــُب التكالیف   -37 ــب  وال تُحتسـ ــلة، حسـ ــول منفصـ ــول أو یُعترف بھا كأصـ الالحقة في القیمة الدفتریة لألصـ
االقتضـــاء، إال عندما یكون من المرجح أن تســـتفید الوكالة في المســـتقبل من منافع اقتصـــادیة أو خدمات محتملة  

ــئة عن البند المعني ویكون من الممكن قیاس تكلفة ذلك البند على نحو موثوق. ــ ناشــ ــب تكالیف الصــ یانة  وتُحســ
 كنفقات في بیان األداء المالي خالل الفترة المالیة التي یقع فیھا تكبد تلك النفقات.

 طریقة االستھالك والعمر النافع

تطبَّق على جمیع األصــول غیر الملموســة ذات العمر المحدود طریقة االســتھالك على أســاس القســـط   -38
وتخـضع األعمار النافعة التقدیریة   عمارھا النافعة التقدیریة.الثابت، بمعدالت تُوِزع تكلفة األـصول أو قیمتھا على أ

وعادة ما یبلغ العمر النافع للبرمجیات   لألصـــناف الرئیســـیة من األصـــول غیر الملموســـة الســـتعراض ســـنوي.
سنوات؛ غیر أنھ ثبت أن العمر النافع لكل من نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة   5المطورة داخلیاً  

نظام إیبس)، وحزمة االســتعراض والتحلیل المدمج ، وبرمجیة اســتعراض المراقبة من الجیل المقبل یصــل إلى  (
  8ســنة، وأن العمر النافع للمشــاریع المطورة في إطار مشــروع تحدیث تكنولوجیا معلومات الضــمانات یبلغ   12

 سنوات، للفترة الحالیة وفترة المقارنة.

 النافع (بالسنوات) العمر   صنف األصل
 5 البرمجیات المقتناة بصورة منفصلة

 ً رة داخلیا  12إلى  5من  البرمجیات المطوَّ

 التحقق من األصول وانخفاض قیمتھا

أـكد من وجود األصـــــول ومـكانـھا   -39 التحقق من األصـــــول ھو أـحد ـتدابیر الرـقاـبة اـلداخلـیة الرامـیة إلى الـت
ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ضمان   المستمرة لألصول في الوكالة.وحالتھا، وھو یدعم الصیانة  

 دقة تسجیل األصول في سجل األصول وإدراجھا في البیانات المالیة.

ویُجرى ســـنویاً اســـتعراض لألصـــول الخاضـــعة لالھتالك أو االســـتھالك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض   -40
وتنخفض القیمة بســبب حدوث خســارة   ریة ال تزال تعتبر قابلة لالســترداد.قیمتھا، بھدف ضــمان أن القیمة الدفت
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أما في حالة التلف الكبیر   وفي حالة الخســارة الكاملة، یُســجل انخفاض تام في القیمة. كاملة أو تلف كبیر أو تقادم.
ُب انخـفاض القیـمة عـندـما یتـجاوز   انخـفاض القیـمة    وأـما الخســـــارة الـناتـجة عن یورو.  25  000أو التـقادم فیُحتســـــَ

ُب في بـیان األداء الـمالي ـبالمبلغ اـلذي تتـجاوز ـبھ القیـمة اـلدفترـیة لألصـــــل المعني قیمـتھ الـخدمـیة الـقابـلة   ــَ فتُحتســـ
وتكون القیمة الخدمیة القابلة لالســترداد إما قیمة األصــل العادلة مخصــوما منھا تكالیف البیع أو قیمة  لالســترداد.

ت في الفترات التالیة القیمة الخدمیة القابلة لالسـترداد، یمكن أن تُلغى ھذه الخسـارة  وإن ازداد منفعتھ، أیھما أعلى.
ــبة الناتجة عن انخفاض   ــارة المحتسـ ــى للخسـ الناجمة عن انخفاض القیمة، بمقدار تلك الزیادة، رھناً بالحد األقصـ

 القیمة.

 األصول الخاضعة لقیود

ــول المالیة للوكالة   -41 ــع جمیع األصـ ــتخدامھا إال دعماً تخضـ ومخزونات الوكالة لقیود، بحیث ال یجوز اسـ
وفضــال عن ذلك، فإن اســتخدام األصــول المالیة والمخزونات   لألنشــطة المعتمدة للصــنادیق التي تم توفیرھا لھا.

ــرف   ــندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة ومصـ ــندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة وصـ ــة بصـ الخاصـ
ــتئمانیة والصــنادیق الخاصــة یقتصــر إلى جانب ذلك على أنشــطة  الیورانیو م الضــعیف اإلثراء والصــنادیق االس

ح البیان السابع برنامجیة محددة، في إطار تلك الصنادیق.  أ أرصدة ھذه األصول بحسب الصنادیق.-ویوّضِ

 عقود اإلیجار

 عقود اإلیجار التمویلي

ــنَّف كعقود إیجار تمویلي عقوُد إیجار -42 ــة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبیرة جمیع    تُصـ ــول الملموسـ األصـ
 المخاطر والمنافع المترتبة عن ملكیتھا.

 عقود اإلیجار التشغیلي

ــنَّ  -43 ر بجزء كبیر من المخاطر والمنافع  تُصـ ــغیلي عقود اإلیجار التي یحتفظ فیھا المؤّجِ ف كعقود إیجار تشـ
المدفوعات المستحقة في إطار عقود اإلیجار التشغیلي في بیان األداء المالي على أنھا  وتُحسب   الكامنة في الملكیة.

 نفقات.

 االلتزامات

 االلتزامات المالیة

ــتحقاقات الموظفین   -44 ــتحقة الدفع وااللتزامات المترتبة عن اسـ ــابات المسـ ــمل االلتزامات المالیة الحسـ تشـ
 والمخصصات وااللتزامات المالیة األخرى.

 الحسابات المستحقة الدفع

الحسـابات المسـتحقة الدفع ھي التزامات مالیة تتعلق بالسـلع أو الخدمات التي تلقتھا الوكالة ولكن لم تدفع   -45
ُب ـھذه الحســـــاـبات في الـبداـیة بقیمتـھا الـعادـلة ثم تـقاس في وـقت الحق، عـند االقتضـــــاء، ـبالتكلـفة   ثمنـھا. وتُحتســـــَ

وبما أن حـسابات الوكالة المـستحقة الدفع تكون مـستحقة عموماً في  الفائدة الفعلي.  المـستھلكة باـستخدام طریقة ـسعر
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لي والقیاس    12غضــون  ــاب األوَّ ــمیة على االحتس ــبیة، وتُطبق القیم االس ــھراً ال یكون ألثر الخصــم أھمیة نس ش
 الالحق.

 االلتزامات المالیة األخرى

ألموال غیر الُمنفَقة المحتفظ بھا لردھا في المســـتقبل،  تشـــتمل االلتزامات المالیة األخرى أســـاســـاً على ا -46
مثلما تُصـــنَّف    االلتزاماتوتُصـــنَّف ھذه   وعلى بنود متنوعة أخرى مثل المقبوضـــات النقدیة غیر المخصـــصـــة.

ل بالقیمة االسمیة ألن أثر الخصم لیست لھ أھمیة نسبیة.  الحسابات المستحقة الدفع، وتُسجَّ

 استحقاقات الموظفین  االلتزامات المترتِّبة عن

 تَحتَِسُب الوكالة الفئات التالیة من استحقاقات الموظفین: -47

  استحقاقات الموظفین القصیرة األجل؛ •

  استحقاقات ما بعد الخدمة؛ •

  استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى؛ •

  استحقاقات إنھاء الخدمة. •

 استحقاقات الموظفین القصیرة األجل

اســتحقاقات الموظفین القصــیرة األجل اســتحقاقات الموظفین المعیَّنین ألول مرة (ِمنح االنتداب)،  تشــمل  -48
واالســتحقاقات الشــھریة المنتظمة (األجور والرواتب والبدالت)، واالســتحقاقات القصــیرة األجل األخرى (منحة  

تحقاقات الموظفین القصـیر التعلیم، ورد ضـرائب الدخل). وى اـس ھراً من   12ة األجل في غضـون  ویُتوقع أن تـُس ـش
وتُعامل  تاریخ اإلبالغ، وھي تُقاس بحسـب قیمتھا االسـمیة اسـتناداً إلى رصـید االسـتحقاقات بفئات األجور الحالیة.

األجل معیَّنة أخرى خاصــة بالموظفین،    وھناك اســتحقاقات قصــیرة  ھذه االســتحقاقات على أنھا التزامات جاریة.
 وعة األجر وإجازة األمومة، تُحتسُب كنفقات عند حدوثھا.مثل اإلجازة المرضیة المدف

 استحقاقات ما بعد الخدمة

تشـــمل اســـتحقاقات ما بعد الخدمة مســـاھمة الوكالة في خطة التأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة، وِمنح  -49
وااللتزام   دمة.اإلعادة إلى الوطن، وبدالت انتھاء الخدمة، إلى جانب تكالیف الســـفر والشـــحن بســـبب انتھاء الخ
ــتحقاقات المحددة في تاریخ اإلبالغ. ــبة لھذه الخطط ھو القیمة الحالیة اللتزام االس ــُب بالنس ویتولى خبراء   الُمحتَس

اب التزام ا تقلون حـس تحقاقات المحددة، باـستخدام طریقة تقدیر المبالغ المـستحقة حـسب الوحدة.الاكتواریون مـس  ـس
ســتحقاقات المحددة بخصــم التدفقات النقدیة الخارجة المســتقبلیة التقدیریة باســتخدام  وتُحدد القیمة الحالیة اللتزام اال

مة بالیورو ذات تواریخ االـستحقاق القریبة من تواریخ اـستحقاق   أـسعار فائدة ـسندات الـشركات العالیة الجودة المقوَّ
  12ویلة األجل في غضــون ویمكن توقُّع تســویة بعض عناصــر االســتحقاقات التي تكون عادةً ط الخطط الفردیة.

 شھراً من تاریخ اإلبالغ، ولذلك فھي تُعامل على أنھا التزامات جاریة.
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ــحي بعد انتھاء الخدمة   -50 ــائر االكتواریة المتعلقة بالتزامات التأمین الصــ ــب أو الخســ ــب المكاســ وتُحتســ
ــتخدام ’نھج االحتیاطي ــُب من خالل  والتزامات اإلعادة إلى الوطن والتزامات انتھاء الخدمة باســ ‘، أي أنھا تُحتســ

  صافي األصول/الملكیة في بیان الوضع المالي وفي بیان التغیرات في الملكیة، وذلك في السنة التي تحدث فیھا.

 استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى

ید على  اســـتحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى ھي االســـتحقاقات التي تجب تســـویتھا بعد فترة تز -51
ب   شـھراً، مثل اإلجازة السـنویة وإجازة زیارة الوطن. 12 وأما اسـتحقاقات اإلجازة السـنویة وزیارة الوطن فتُحسـَ

م ألن أثر الخصــم لیســت لھ أھمیة نســبیة. وعادة ما  دون اللجوء إلى خدمات الخبراء االكتواریین، وھي ال تُخصــَ
ویمكن توقُّع تســــویة بعض   على أنھا التزامات غیر جاریة.تُعامل اســــتحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى  

شـھراً من تاریخ اإلبالغ، ولذلك تُعامل على   12األجل في غضـون    عناصـر االسـتحقاقات التي تكون عادةً طویلة
 وتُحتسب استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى مباشرةً في بیان األداء المالي. أنھا التزامات جاریة.

 استحقاقات إنھاء الخدمة

ف لدیھا  اسـتحقاقات إنھاء الخدمة ھي االسـتحقاقات التي تكون مسـتحقة الدفع إن أنھت الوكالة خدمة موظَّ  -52
ُب ھذه االســتحقاقات عندما تُخِطر الوكالة الموظف بأنھا   قبل تاریخ بلوغھ ســن التقاعد/تاریخ انتھاء العقد. وتُحتســَ

لة إلنھاء إن كان إنھاء الخدمة مرتبطاً بعدد من الموظفین، عند وجود خطة مفصــَّ ســتنھي عقده في وقت مبكر أو،  
 الخدمة.

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة 

الوكالة عـضو مـشارك في الـصندوق المـشترك للمعاشات التــــــقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، الذي أنشأتھ   -53
وـھذا  متـحدة لتـقدیم اســـــتحـقاـقات للموظفین في ـحاالت التـقاـعد والوـفاة والعجز وـما إلى ذـلك.الجمعـیة الـعاـمة لألمم ال

وتنص   الصـندوق المشـترك ھو خطة ألرباب عمل متعددین ممولة بمسـاھمات تسـتثمر لتوفیر اسـتحقاقات محددة.
ً  3المادة   ــندوق مفتوحا ــویة في الصـ ــندوق على أن یكون باب العضـ ــي للصـ ــاسـ للوكاالت    (ب) من النظام األسـ

المتخصــصــة وألي منظمة أخرى دولیة أو حكومیة دولیة تشــارك في النظام الموحد للرواتب والبدالت وشــروط 
، كان لدى الوكالة  2020كانون األول/دیسـمبر   31وحتى   الخدمة األخرى لألمم المتحدة والوكاالت المتخصـصـة.

في المائة   2.06األمم المتحدة، أي ما نسـبتھ   مشـاركا في الصـندوق المشـترك للمعاشـات التقاعدیة لموظفي  2777
والوكالة واحدة من المنظمات األعضاء الـ   مشاركا.  134 632من مجموع المـشاركین في الصندوق البالغ عددھم  

 المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة. 25

ات   -54 ذه الخطـة المنظـم ض ـھ الموظفین الحـالیین  وتُعّرِ ة المرتبطـة ـب ا لألخطـار االكتوارـی ة فیـھ ــارـكِ المشـــ
والســـابقین في المنظمات األخرى المشـــاركة في الصـــندوق، وال یوجد بالتالي أي أســـاس متســـق وموثوق بھ 

وكما ھو الحال   لتخصــیص االلتزام وأصــول الخطة والتكالیف لكل من المنظمات المشــاركة في الخطة على حدة.
لمنظمات األخرى المشــاركة في الصــندوق، لیســت الوكالة والصــندوق المشــترك للمعاشــات في وضــع بالنســبة ل

نھما من تحدید الحصـة المتناسـبة اللتزام االسـتحقاقات المحددة، وأصـول الخطة، والتكالیف المرتبطة بالخطة،  یمكِّ 
تتعامل الوكالة مع ھذه الخطة كما لو    ولذلك فیما یتعلق بالوكالة، بدرجة كافیة من الموثوقیة لألغراض المحاسـبیة.

ــاس   ــبي إیبسـ ــتراكات محددة، وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسـ ــتحقاقات الموظفین.المعنون   39كانت خطة اشـ  اسـ
 وتُحتَسُب مساھمات الوكالة في الخطة خالل الفترة المالیة كنفقات في بیان األداء المالي.
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 المخصَّصات

عندما یكون لدى الوكالة التزام راھن قانوني أو ضــمني نتیجة ألحداث ماضــیة،  تُحتســُب المخصــصــات   -55
حاً أن یسـتدعي األمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتسـویة االلتزام، ویكون بالوسـع تقدیر المبلغ بصـورة   ویكون مرجَّ

لتزام الحالي في والمبلغ المخصـــص ھو أفضـــل تقدیر للنفقات المتوقع أن تكون مطلوبة لتســـویة اال موثوق بھا.
 ویُجرى خصم من ھذا المبلغ التقدیري حیثما تكون للقیمة الزمنیة للمال أھمیة نسبیة. تاریخ اإلبالغ.

 العرضیةواألصول   العرضیةااللتزامات  

 االلتزامات العرضیة

ــابقة لن یتأكد وجودھا إال في حال وقوع أو ع -56 ــئة عن أحداث سـ ُح عن أي التزامات محتملة ناشـ ــَ دم  یُفصـ
 وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر قابلة للتنبؤ بھا على وجھ الیقین وتكون غیر خاضعة كلیاً لرقابة الوكالة.

 العرضیةاألصول  

ــابقة لن یتأكد وجودھا إال في حال وقوع أو عدم   -57 ــئة عن أحداث سـ ُح عن أي التزامات محتملة ناشـ ــَ یُفصـ
 للتنبؤ بھا على وجھ الیقین وتكون غیر خاضٍعة كلیاً لرقابة الوكالة.وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر قابلة  

 الِملكیّة

ُم مكوِّ  -58 ــَّ ــنادیق تمثل ما یتراكم من فوائض وعجز  تُقســ ــدة صــ ــول/الملكیة إلى أرصــ ــافي األصــ نات صــ
ر في ل االحتـیاطـیات فـئات مـحددة من صـــــافي األصـــــول/الملكـیة التي یحتـمل أن یكون لـھا تأثیوتمـثِّ  واحتـیاطـیات.

ومن بین األمثـلة على ـھذه االحتـیاطـیات احتـیاطي االرتـباـطات اـلذي یمـثل   أرصـــــدة الصــــــنادیق في المســـــتقـبل.
ـمة حتى نـھاـیة فترة اإلبالغ، واالحتـیاطـیات الـخاصـــــة ـبأرصـــــدة  الشـــــراء وعقود الـخدـمات غیر المســـــلَّ  أوامر

  حقاقات الموظفین.المكاسب/الخسائر االكتواریة الناشئة عن االلتزامات المترتِّبة عن است

 اإلیرادات

 اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة

 االشتراكات المقررة على الدول األعضاء

ل اإلیرادات المتأتیة من االـشتراكات المقررة على الدول األعـضاء اعتباراً من الیوم األول من الـسنة   -59 تـُسجَّ
ــتراكات. ــنة التي تتعلق بھا فتســجل باعتبارھا  أما  التي تعود إلیھا تلك االش ــتراكات المقررة التي ترد قبل الس االش

 إیرادات مؤجلة.

 المساھمات الطوعیة

 أحكاماً بـشأن اـستخدام الوكالة للموارد المحولة.  بالمـساھمات الطوعیةعادة ما تتـضمن االتفاقات الخاـصة   -60
فالقیود تضع حدوداً للغرض الذي تُستخدم فیھ الموارد أو تسدي   ویمكن أن تكون ھذه األحكام إما قیوداً أو شروطاً.
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توجیھات بشــأن ھذا الغرض، أما الشــروط فتقضــي بأن تُســتخدم الموارد على النحو المنصــوص علیھ أو أن تُعاد  
 إلى الجھة التي قامت بتحویلھا.

ــاھمات الطوعیةوعادة ما تكون  -61 ــندوق البرامج الخارجة عن  المسـ ــندوق   المقدمة إلى صـ المیزانیة، وصـ
البرامج الـخارـجة عن المیزانـیة للیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء، وصــــــندوق التـعاون التقني الـخارج عن المیزانـیة،  

 والصنادیق االستئمانیة، والصنادیق الخاصة، مقیدة في استخدامھا.

أتـیة من   -62 ــاھـمات الطوعـیةوتُحتســـــب اإلیرادات المـت عـند قبول التعـھد، شـــــریـطة أال تفرض ـھذه    المســـ
ویمكن بدال من ذلك احتسـابھا عند التوقیع على اتفاق ُملزٍم متعلق بالمسـاھماِت   شـروطاً على الوكالة.  المسـاھمات

ــب اإلیرادات المتأتیة من   بین الوكالة والجھة المانحة الخارجیة. ــاھمات الطوعیةوتُحتسـ ــندوق    المسـ المتعلقة بصـ
أو في التاریخ الذي یرد فیھ التعھد    المـساھمات األول من الـسنة المـستھدفة التي تعود إلیھا  في تاریخ الیوم  التعاون التقني  

 آخراً.التاریخین یأتي   الملزم، أيُّ 

ُب كإیرادات    المســاھمات الطوعیةوتعامل   -63 التي تنطوي على شــروط في البدایة كإیرادات مؤجلة، وتُحتســَ
ــروط. ــتیفاء ھذه الشــ ــتوفاة عندما تتم الموافقة على التقاریر المرحلیة أو  وع عند اســ ــروط مســ موماً، تعتبر الشــ

وتُحتسب الفوائد على ھذه المنح عند اكتساب ھذه الفوائد، إال إن كانت شروط التبرع تقضي أیضا بإعادة   الختامیة.
  ھذه الفوائد إلى الجھة المانحة في حال عدم استیفاء الشروط.

المـستردة التي تم احتـساب إیرادات بـشأنھا في الـسنوات الـسابقة فتـسجل باعتبارھا    وعیةالمـساھمات الطأما  -64
 تسویة مباشرة للملكیة.

 تكالیف المشاركة الوطنیة

ق بالبرنامج الوطني للتعاون التقني  تمثل تكالیف المشــاركة الوطنیة مســاھمات الدول األعضــاء فیما یتعلَّ  -65
% من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون  5ونظراً إلى أن ھذه التكالیف ال تشــمل ســوى  عضــو.المعتمد لكل دولة  

لة في إطار المشـاریع اإلقلیمیة أو   التقني (بما في ذلك المشـاریع الوطنیة والمنح الدراسـیة والزیارات العلمیة المموَّ
ُب إیرادات تكالیف المشـــاركة الوطنیة عندما  وتُحت األقالیمیة) فإنَّ ھذه المســـاھمات تعتبر إیرادات غیر تبادلیة. ســـَ

تَعتمد لجنة المسـاعدة والتعاون التقنیین التابعة لمجلس المحافظین المشـاریَع التي یشـملھا البرنامج الوطني للتعاون  
ــتحقة للوكالة، ویكون ذلك عموماً في   كانون الثاني/ینایر عقب اجتماع تلك اللجنة في   1التقني وتصــبح المبالغ مس

أغلبیة المشــاریع تُعتمد في الســنة األولى من فترة الســنتین، فإنَّ إیرادات تكالیف   ونظراً إلى أنَّ  لســنة الســابقة.ا
 المشاركة الوطنیة تكون عموماً أعلى في تلك السنة مقارنة بالسنة الثانیة من فترة السنتین.

 المساھمات العینیة بالسلع والخدمات

 المساھمات العینیة في شكل سلع

ُب الســـــلع الممنوحة للوكالة على أنـھا إیرادات إذا كانت قیـمة المفردة منـھا تبلغ   -66 یورو أو   3  000تُحتَســـــَ
تلم الوكالة ھذه   وتُحتـسب اإلیرادات بقیمتھا العادلة،   .التبرعاتأكثر، وتقابلھا زیادة في األصـول المعنیة، عندما تـس

لع الممنوحة.  وتُقاس اب الـس لع  وتُقاس ا في تاریخ احتـس لعة ذاتھا، أو ـس عر الـس لقیمة العادلة عموماً بالرجوع إلى ـس
 مماثلة، في سوق نشطة.



GC(66)/3 
 59  الصفحة

 

وتتمتع الوـكاـلة، بموـجب ترتیـبات عقود اإلیـجار المعقودة مع الحكوـمات، ـبالحق في اســـــتـخدام بعض من  -67
 لة لھذه الترتیبات.وترد في قسم عقود اإلیجار المذكور آنفاً كیفیة معاملة الوكا أراضیھا ومبانیھا ومرافقھا.

 الخدمات العینیة

ــاح عن المعلومات المتعلقة بطابع   -68 ُب الخدمات الممنوحة للوكالة كإیرادات، حتى وإن تم اإلفصـ ــَ ال تُحتسـ
 ھذه الخدمات ونوعھا.

 اإلیرادات التبادلیة

 ومنافعھا.تُحتسُب اإلیرادات المتأتیة من بیع السلع عندما یُنَقل إلى المشتري جزء كبیر من مخاطر ملكیة السلع   - 69

ق بتورید الیورانیوم الضـعیف اإلثراء الخاص بالوكالة، ینبغي للتكلفة المحتسـبة للدولة العضــو  وفیما یتعلَّ  -70
الضــعیف اإلثراء، أن تســاوي الســعر المتداول في الســوق زائداً    المعنیة، أي اإلیرادات المتأتیة من بیع الیورانیوم 

 ق بالتورید وتجدید المخزون، أیھما أعلى.تكلفة التورید، أو التكالیف اإلجمالیة التي تتحملھا الوكالة فیما یتعلَّ 

ــُب اإلیرادات المتأتیة من الخدمات عندما تُقدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقدیریة لمدى -71 اكتمال تقدیم    وتُحتســ
 تلك الخدمة، شریطة أن یكون باإلمكان تقدیر الناتج على نحو موثوق.

 وتُحتسب اإلیرادات المتأتیة من استخدام أصول الكیان عند استیفاء كال الشرطین التالیین: -72

 یكون باإلمكان قیاس مقدار اإلیرادات على نحو موثوق )1(

 قبل من منافع اقتصادیة أو خدمات محتملةح أن یستفید الكیان في المستیكون من المرجَّ  )2(

 إیرادات االستثمار

ــب فیھا ھذه اإلیرادات. -73 ــتثمار خالل الفترة التي تُكتَس ــب إیرادات االس ــُب الفوائد على أذون   تُحتس وتُحتس
 الخزانة والسندات المخصومة األخرى باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

 النفقات

 التبادلیةالنفقات  

د قد استوفى  ورِّ تُحتسب النفقات التبادلیة الناتجة عن شراء السلع والخدمات في اللحظة التي یكون فیھا المُ  -74
ــلع والخدمات إلى الوكالة وتقبلھا الوكالة. ــلَّم الس وقد تتم ھذه العملیة على مراحل   التزاماتھ التعاقدیة، أي عندما تُس

 فیما یتعلق ببعض عقود الخدمات.

 النفقات غیر التبادلیة

تتكبَّد الوكالة النفقات غیر التبادلیة باألســاس عند تحویل مخزونات المشــاریع إلى النظراء في المشــاریع   -75
ي مخزونات المـشاریع، وھي اللحظة  وتُحتـسُب ھذه النفقات عندما تـستلم الجھات المـستفیدة في البلد المتلقِّ  اإلنمائیة.

 یة.الوكالة تنقل سیطرتھا على تلك المخزونات إلى الجھات المتلقِّ   التي یُعتبر فیھا أنَّ 
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اـقات تتعلَّ  -76 دـھا ـباألســـــاس عـند تـقدیم منح لتموـیل اتـف ة یقع تكبـُّ ادلـی البحوث  وھـناك نفـقات أخرى غیر تـب ق ـب
ــیة. ــُب ھذه النفقات في اللحظة التي تأذن فیھا الوكالة بإتاحة األموال أو عندما والمنح الدراســ یكون لدیھا    وتُحتســ

بق. بة إلى    ق باتفاقات التمویلوفیما یتعلَّ  التزام قطعي بالدفع، أیھما أـس ُب النفقات بالنـس نویة، تُحتـس غیر التبادلي الـس
  الفترة التي یتصل بھا التمویل.

 الحصص في كیانات أخرى

إلى   35ـسبیة إیبـساس من تـشارك الوكالة في عدد من الترتیبات التي تـُصنَّف وفقا لمتطلبات المعاییر المحا -77
لالطالع على تفاـصیل محددة بـشأن ھذه الترتیبات   37ویرجى الرجوع إلى المالحظة   على النحو المبیَّن أدناه. 38

ــم   وحوكمتھا وخلفیاتھا القانونیة. وھنالك اتفاق مبرم بین المنظمات القائمة في مركز فیینا الدولي ینص على تقاســ
مھا كل منظمة على حدة وذلك على أساس النسب  تكالیف بعض الخدمات   المشتركة في مركز فیینا الدولي التي تقّدِ

وتحدَّد النســـب ســـنویاً اســـتناداً إلى عوامل رئیســـیة من قبیل عدد الموظفین، وإجمالي   المقررة لتقاســـم التكالیف.
(مقابل    %53.925للوكالة    نـسبةبال  ، بلغت نـسبة تقاـسم التكالیف2021المـساحة المـشغولة، وما إلى ذلك. وفي عام  

   ).2020% في عام  54.105
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 منطبقة على  المعالجة المحاسبیة  معاییر إیبساس ومتطلباتھا 
 

 دة البیانات المالیة الموحَّ  :35المعیار المحاسبي إیبساس 

  

   

تعتبر الرقابة معیاراً رئیسیاً في إطار عملیة تجمیع  
وبالتالي، فإن ذلك یعني ضمنیاً كل   المعاییر المحاسبیة

 ما یلي: 

التجمیع التام لإلیرادات والنفقات  
 . وااللتزامات واألصول  

الخدمات المشتركة في مركز فیینا 
مھا الوكالة:   الدولي التي تقّدِ

  
 الخدمات الطبیة -

 سة على الكیان اآلخر. السلطة الُممارَ  •
 

 خدمات الطباعة واالستنساخ -
بحقوق في فوائد مالیة وغیر مالیة  التمتع  •

 رة.متغّیِ 

  

القدرة على استخدام الوكالة سلطتھا على  •
الكیان اآلخر للتأثیر في طابع أو كمیة الفوائد  

المتأتیة من مشاركة الوكالة في الكیان 
 اآلخر. 

    

 
 الترتیبات المشتركة  :37المعیار المحاسبي إیبساس 

  

أكثر برقابة مشتركة (حسب  یتمتع طرفان اثنان أو 
)  35التعریف الوارد في المعیار المحاسبي إیبساس  

 بالخصائص التالیة: 

الدمج   -التشغیل المشترك  
المتناسب لحصة الوكالة من  

اإلیرادات والنفقات واألصول  
 . وااللتزامات

 عملیات التشغیل المشترك التالیة: 

تكون األطراف ُملَزَمة بمقتضى ترتیب ملِزٍم   •
 یمنحھا رقابة مشتركة. مما 

طریقة    -المشاریع المشتركة  
 المحاسبة على أساس الملكیة. 

الشعبة المشتركة بین منظمة   -
األغذیة والزراعة (الفاو) والوكالة  

الستخدام التقنیات النوویة في  
 مجال األغذیة والزراعة 

تتطلب األنشطة موافقة إجماعیة فیما بین  •
 مشتركة. األطراف المتمتعة برقابة 

 
قطعة األرض والمباني التابعة  
لمركز فیینا الدولي بما في ذلك  

صندوق عملیات اإلصالح  
واإلحالل الرئیسیة (استناداً إلى  

 نسبة محددة لتقاسم التكالیف) 
 ھناك نوعان اثنان من الترتیبات المشتركة: 

  

 عملیات التشغیل المشترك      -
  

     المشاریع المشتركة      -
 

اإلفصاح عن الحصص   :38المعیار المحاسبي إیبساس 
 في كیانات أخرى 

  

على متطلبات اإلفصاح عن الحصص في   ینصُّ 
الكیانات األخرى التي ال تفي بمتطلبات الفئات التالیة:  

فیھا، والترتیبات المشتركة والمنشآت   الُمتحكَّمالكیانات 
  ة غیر المدمجة.مَ فضالً عن الكیانات المنظَّ  المساِعدة

اإلفصاح عن المعلومات التي  
المالیة  ن مستخدمي البیانات تمكِّ 

من تقییم: طابع الفوائد المحصلة  
من كیانات أخرى والمخاطر  

المرتبطة بھذه الفوائد فضال عما  
لھذه الفوائد من آثار في ھذه  
الكیانات وفي وضعھا المالي  

 قاتھا النقدیة. وأدائھا المالي وتدفُّ 

مركز عبد السالم الدولي   -
(المركز الدولي    للفیزیاء النظریة
:  تریستيفي  ة) للفیزیاء النظری 

یشترك في تمویلھ كل من منظمة  
األمم المتحدة للتربیة والعلم  

والثقافة (الیونسكو) والحكومة  
 اإلیطالیة. 

  
المتجر التعاوني في مركز فیینا  -

 الدولي 

منظـمة تعتبر الـخدـمات التي تـقدمـھا منظـمات أخرى ـقائـمة في فییـنا، مـثل ـخدـمات إدارة المـباني التي تـقدمـھا   -78
األمم المتحدة للتنمیة الصـناعیة (الیونیدو) والخدمات األمنیة التابعة لألمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي  
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م  یقدمھا مكتب األمم المتحدة في فیینا، خدماٍت مقدمةً إلى الوكالة، وبالتالي، فھي تحتســـب كنفقات عندما یتم تســـلَّ 
  تلك الخدمات.

وحالیاً، ال تنطبق على الوكالة معاییر محاســـبیة أخرى من معاییر إیبســـاس من قبیل المعیار المحاســـبي   -79
اس   تقلةالمعنون   34إیبـس اس    البیانات المالیة المـس بي إیبـس آت    المعنون 36والمعیار المحاـس تثمارات في المنـش االـس

ــتركة ــاریع المش ــبي   .الزمیلة والمش ــاس  ویتعیَُّن تطبیق المعیار المحاس عندما یقوم كیان ما بإعداد وتقدیم    34إیبس
بیاناتھ المالیة على أـساس االـستحقاق، وبتقدیم اـستثماراتھ في الكیانات الخاـضعة للرقابة على نحو منفـصل اختیاریاً  

تطبیق طریقة المحاســبة على أســاس الملكیة    36ویتطلب المعیار المحاســبي إیبســاس   أو حســبما تقتضــیھ لوائحھ.
 قدر كبیر من التأثیر وحق ملكیة یمكن قیاسھ كمیاً.  عندما یوجد

 اإلبالغ القطاعي والمحاسبة الصندوقیة

تُعَرض المعلومات المتعلقة باإلبالغ القطاعي بحـسب أنـشطة الوكالة، على أـساس البرامج الرئیـسیة وعلى  -80
 أساس مصادر التمویل (مجموعات الصنادیق).

التوازن یُنشـــأ من أجل الحصـــر المحاســـبي للمعامالت التي تُنفَّذ    والصـــندوق ھو كیان محاســـبي تلقائي -81
وتُفـصل الـصنادیق لغرض االـضطالع بأنـشطة محددة أو بلوغ أھداف معینة وفقاً للوائح أو   لغرض أو ھدف محدد.
ضـع  وتُعد البیانات المالیة على أسـاس المحاسـبة الصـندوقیة، وھي تبین في نھایة الفترة الو قیود أو حدود خاصـة.

 وتمثِّل أرصدة الصنادیق القیمة المتراكمة المتبقیة من اإلیرادات والنفقات. المالي الموحد لجمیع الصنادیق.

 توزیع التكالیف المشتركة

ة (أي ـكل  -82 اـل اً على ـكل قـطاع من قـطاـعات الوـك اـلة مركزـی دـھا الوـك الیف المشـــــترـكة التي تتكـب تُوزعُ التـك
‘ دقة اإلبالغ القطاعي (أي اقتســــام التكالیف بطریقة  1رشــــید یكفل ما یلي: ’برنامج رئیســــي) على نحو منھجي 

یة)؛ و’ لیمة بین البرامج الرئیـس اس طابع النفقات؛ و’2ـس تبعاد المعامالت3‘ عرض النفقات على أـس تركة   ‘ اـس المـش
 بین القطاعات من البیانات المالیة الموحدة.

 البرامج الرئیسیة

ــیة ا -83 ــكل البرامج الرئیسـ ــتة للوكالة ھیكل اعتمادات المیزانیة العادیة.تشـ ــیة   لسـ وفیما یلي البرامج الرئیسـ
 الستة:

النوویــة )1( النووي والعلوم  الوقود  النوویــة ودورة  الرئیســـــي    -  القوى  البرنــامج  للــدول    1یوفر 
وق  األعـضاء في الوكالِة الدعَم العلمي والتقني، والخدمات واإلرـشادات والمـشورة: من أجل التـشغیِل الموث

بھ والـمأمون لـما ھو قائم من محـطات للقوى النوویة، ومـفاعالت البحوث وغیرھا من مرافق دورة الوقود  
النووي؛ ومن أجل إدخال تكنولوجیا القوى النوویة ومفاعالت البحوث واالـستخدام الموسـَّع لھا، بما یـشمل 

ــِر المفا ــیة النوویة الوطنیة؛ ومن أجل تطویِر ونش ــاس ــاء البنیة األس مة ودورات  عالت النوویة المتقدِّ إرس
ــة بھا، بما في ذلك المفاعالت   ــطة الحجم النمطیة  الوقود الخاصـ ــغیرة والمتوسـ وتطویر تكنولوجیا    ،الصـ

االندماج النووي، وكذلك من خالل المشــروع الدولي المعني بالمفاعالت النوویة ودورات الوقود النووي  
ة، واإلخراج من الـخدـمة،  االبتـكارـیة (مشـــــروع إنبرو)؛ وفي جمیع مـجاالت تكنولوجـیا النـفاـیات المشـــــعـَّ 

ف في الوقود المسـتھلَك والنف ة، بما في ذلك المصـادر المشـعة  ایات المشـعَّ واالسـتصـالح البیئي، والتصـرُّ
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ِل وتخطیط الـطاـقة، بـما   ة؛ ومن أـجل تحلـی ةالمختوـمة المھمـل ائعـی دور القوى  ـل  في ذـلك إجراء دراســـــة وـق
ة تغیُّر المنـاخ؛ ومن أجـل إدارة المعـارف النوویـة  النوویـة في التنمیـة المســـــتـدامـة والتخفیف من حـدَّ 

اك الجھات المعنیة؛ ومن أجل النھوض بقطاع العلوم النوویة، بما والمعلومات النوویة، والتواصـل وإشـر
ِل   ة؛ ومن أـج ات المعجالت، واألجھزة النووـی اج النووي، والبحوث، وتطبیـق دـم االت االـن ك في مـج في ذـل

 تطویر البیانات النوویة والذریة والجزیئیة التي ثبتت صحتھا وتوفیر تلك البیانات.

ــي    –  التنمیة والحمایة البیئیةالتقنیات النوویة من أجل   )2( ــاء   2یزود البرنامج الرئیس الدول األعض
ـباإلرشـــــادات والمواد التعلیمـیة والـتدریبـیة والمـعاییر والمواد المرجعـیة والوـثائق التقنـیة في مـجال العلوم  

ذا  وما زالت األھداف العامة لھ والتطبیقیة.  التكییفیةعلى أســاس متین قائم على أنشــطة البحث والتطویر  
  البرنامج الرئیسي تدعم تطویر العلوم والتطبیقات النوویة واستخدامھا في األغراض السلمیة.

ــادات األمن  3یضــع البرنامج الرئیســي    –  األمان واألمن النوویان )3( معاییر األمان النووي وإرش
 ّ ــِ ــدرھا الوكالة، ویحســ ــتمرار.النووي التي تصــ طبیق ھذه  وتتخذ الوكالة ما یلزم من ترتیبات لت نھا باســ

المعاییر واإلرشــادات في عملیاتھا، وتســاعد الدول األعضــاء، بناء على طلبھا، على تنفیذھا في أنشــطة  
كما أنھا تشــارك في بناء قدرات   تلك الدول، بما یشــمل اســتعراضــات النظراء والخدمات االســتشــاریة.
ــلة باألمان واألمن. ــكوك الدولیة  وتروِّ  مختلف الجھات المعنیة في جمیع األنشـــطة المتصـ ج الوكالة للصـ

ویســـاعد ھذا البرنامج الرئیســـي أیضـــاً على تنســـیق التأھب الدولي   المتصـــلة باألمان واألمن النوویین.
ال للطوارئ النوویة واإلشعاعیة والتخفیف من عواقبھا، ویُسِھُم في الجھود العالمیة الرامیة   ي الفعـــَّ للتصّدِ

  إلى تحسین األمن النووي على نحو فعال.

امج الرئیســـــي    –  التحقق النووي )4( ا    4ـیدعم البرـن ة بموـجب نـظامـھ اـل دة إلى الوـك ة المســــــن الوالـی
األســاســي التي تقتضــي من الوكالة أن تضــع وتطبق ضــمانات ترمي إلى ضــمان عدم اســتخدام المواد  

مھا الوك الة،  االنشـطاریة الخاصـة وغیرھا من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقّدِ
أو التي تـُقدَّم بـناًء على طلبـھا أو تـحت إشـــــرافـھا أو رقابتـھا، على نحو یـخدم أي غرض عســـــكري؛ وأن 
تطبَِّق ـھذه الضــــــماـنات على أي ترتـیب ثـنائي أو متـعدد األطراف إذا طـلب أطراـفھ ذـلك، أو على أي من 

قیقاً لھذه الغایة، تعقد  وتح األنشـــطة التي تضـــطلع بھا الدول في مجال الطاقة الذریة في حال طلبت ذلك.
الوـكاـلة اتـفاـقات ضــــــماـنات مع اـلدول ترـتِّب على الوـكاـلة التزاـماً ـقانونـیاً وتمنحـھا ســـــلـطة ـقانونـیة لتطبیق  

وتضــطلع الوكالة  الضــمانات على المواد والمرافق النوویة وغیرھا من المفردات الخاضــعة للضــمانات.
قبیل جمع المعلومات المتعلقة بالضـمانات وتحلیلھا؛   في إطار ھذا البرنامج الرئیسـي بأنشـطة للتحقق، من

ــییرھا وتقییمھا، بما یشــمل تركیب   ووضــع نُُھج خاصــة بالضــمانات؛ وتخطیط أنشــطة الضــمانات وتس
 األجھزة الخاصـــة بالضـــمانات، وعملیات التفتیش المیدانیة، وتحلیل العینات الالزمة لتنفیذ الضـــمانات.

ن ھذه األنـشطة الوكالة من   وعالوة  اـستخالص اـستنتاجات قائمة على أـسس ـسلیمة بـشأن الـضمانات.وتمّكِ
م الوكالة المســـاعدة، وفقاً لنظامھا األســـاســـي، في مھام التحقُّق األخرى، بما في ذلك مھام  على ذلك، تقّدِ
ه   ــبما یقرُّ ــلُّح، بناء على طلب الدول وحس ــالح النووي أو الحد من التس التحقُّق بمقتضــى اتفاقات نزع الس

  لس المحافظین.مج

ــات والتنظیم واإلدارة  )5( ــیاسـ ــة بالسـ ــي   –  الخدمات الخاصـ م   5یوفر البرنامج الرئیسـ القیادة ویقّدِ
ا. ادراتـھ ة ومـب اـل ة الوـك ا یتعلق بجمیع أنشــــــط دعم اإلداري فیـم ھ واـل ة في  التوجـی ارـی دم حلوالً ابتـك وھو یـق

ــمل الخدمات المالیة، الخدمات   ــعة من الخدمات تشـ ــتریات، وخدمات إدارة  مجموعة واسـ المتعلقة بالمشـ
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ا   ات تكنولوجـی دـم ات النشـــــر، وـخ دـم ات، وـخ ات اللـغ دـم ات المؤتمرات، وـخ دـم ة، وـخ الموارد البشـــــرـی
المعلومات، والخدمات القانونیة، والخدمات اإلشـــرافیة، والخدمات العامة، لدعم جمیع برامج الوكالة مع  

ت تُطور باـستمرار لتلبیة احتیاجات جمیع العمالء بما التركیز على إرـساء ثقافة موجھة نحو توفیر الخدما
یق الفعَّ وھو یوفِّ  في ذلك األمانة والدول األعضـاء. یما  ر التنـس ال بما یضـمن اتباع نھج الدار الواحدة، ال ـس

ــع البرامج وتنفیذھا؛   ــاء؛ ووضـ فیما یتعلق بالتوجیھات واألولویات العامة؛ والتفاعالت مع الدول األعضـ
القــ المنظور  واإلدارة  وتعمیم مراعــاة  المخــاطر؛  وإدارة  األداء  تقییم  ذلــك  بمــا في  النتــائج،  على  ائمــة 

وھو یواصــل ترســیخ ثقافة النزاھة والمســاءلة والشــفافیة داخل   الجنســاني؛ والشــراكات وتعبئة الموارد.
ــاء كما أنھ یُیَســـر التبادل الفعال للمعلومات داخل األمانة وكذلك االتصـــاالت مع الدو المنظمة. ل األعضـ

  ووسائط اإلعالم وعامة الجمھور.

مشــاریع التعاون    صــیاغة 6یشــمل البرنامج الرئیســي   –  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة )6(
ویتكون برـنامج التـعاون التقني   التقني وتنفـیذـھا وإدارتـھا في إـطار برـنامج التـعاون التقني لفترة الســـــنتین.

لة من صـــندوق التعاون التقني ومن مســـاھمات خارجة عن من مشـــاریع وطنیة وإقلیمیة وأقالیمی ة ُمموَّ
  المیزانیة.

  – كقطاع واحد ھو   6والبرنامج الرئیســي    5وألغراض اإلفصــاح القطاعي، یُعرض البرنامج الرئیســي   -84
  السیاسات والتنظیم واإلدارة.

 مجموعات الصنادیق

ف  الـستة من خالل مختلف الموارد المالیة، التي تُ تمول أنـشطة الوكالة في جمیع ھذه البرامج الرئیـسیة   -85 عرَّ
ویتم إنـشاء الـصنادیق اـستناداً إلى القرارات التي یتخذھا المؤتمر العام، وھي تُدار وفقاً لالئحة   على أنھا الـصنادیق.

ـبارامترات  ولـكل صــــــندوق   الـمالـیة المعتـمدة من مجلس المـحافظین وللقواـعد الـمالـیة الصـــــادرة عن الـمدیر الـعام.
ــتخدام اإلیرادات. ــل بالكیفیة التي یجوز بھا اسـ ــنادیق في إطار   مختلفة تتصـ ویرد فیما یلي بیان لمجموعات الصـ

 البیانات المالیة، ومكونات كل مجموعة من الصنادیق.

 المیزانیة العادیة

الوســیلة الرئیســیة لتمویل أنشــطة   صــندوق رأس المال العاملو  صــندوق المیزانیة العادیةیعتبر   )1(
ئة عن االعتمادات المأذون باـستخدامھا. نان الوكالة من الوفاء بااللتزامات الناـش تند   الوكالة، وھما یمّكِ ویـس

ل من االشتراكات المقررة   صندوق المیزانیة العادیة إلى میزانیة عادیة سنویة یعتمدھا المؤتمر العام وتُموَّ
ما صـندوق رأس المال العامل، الذي یُسـتخَدم في تمویل االعتمادات لحین اسـتالم  أ واإلیرادات المتنوعة.

دھا مجلس المحافظین من حین إلى آخر بموافقة المؤتمر العام،   ــتراكات المقررة، وفي أغراض یحّدِ االشـ
ل من ُسلف من الدول األعضاء.  فیموَّ

نشــئ كجزء من المیزانیة  ھو صــندوق احتیاطي أ  صــندوق االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیةو )2(
ل ھذا الـصندوق جزئیاً من االـشتراكات   العادیة لفـصل ھذه األموال لغرض اـستخدامھا في المـستقبل. ویموَّ

ــادر أخرى، مثل  ــمالي من المیزانیة العادیة، وجزئیاً من مصـ ــنویة فیما یتعلق بالجزء الرأسـ رة السـ المقرَّ
 غیلي من اعتمادات المیزانیة العادیة.الوفورات المحققة في نھایة السنة من الجزء التش
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 التعاون التقني

ل   صــندوق التعاون التقني )3( ھو أحد مكونات الصــندوق العام، وھو یُمثُِّل اآللیة الرئیســیة التي تُُمّوِ
ل صــــندوق التعاون التقني أســــاســــاً من ویُموَّ  من خاللھا الوكالةُ أنشــــطتھا في مجال التعاون التقني.

تقابل حصتھا اإلرشادیة في  مساھماتول األعضاء التي یُطلب منھا التعھد بتقدیم  دلل  المساھمات الطوعیة
ل الصــندوق المذكور  ویُموَّ  المبلغ المســتھدف لصــندوق التعاون التقني الذي یعتمده المؤتمر العام ســنویاً.

 أیضاً من تكالیف المشاركة الوطنیة والمداخیل المتنوعة.

ھو أحد مكونات الصندوق العام، وھو عبارة عن   المیزانیةصندوق التعاون التقني الخارج عن و )4(
ُن المانحین من تقدیم   ق باألنشــطة التي تدعم مشــاریع یُوافُِق  فیما یتعلَّ  مســاھمات طوعیةآلیة تمویلیة تُمّكِ

  علیھا مجلس محافظي الوكالة على النحو الذي تحدده الجھة المانحة.

 میزانیةلة من موارد خارجة عن الوَّ الصنادیق المم

ھو أحد مكونات الصـــــندوق العام، وھو آلیة تمویلیة    صـــــندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة )5(
ُن المانحین من تقدیم   ویرد   لألنـشطة التي تدعم مـشاریع واردة في المیزانیة العادیة. مـساھمات طوعیةتُمّكِ

الضـعیف اإلثراء، وھو یُعتبر نشـاطا  في البیانات المالیة أیضـاً عرض بشـأن مصـرف الوكالة للیورانیوم  
  مموالً في إطار صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة، كقطاع منفصل.

 موارد أخرى

بصـنادیق تخص أنشـطة محددة وافق علیھا    الصـنادیق الخاصـةو  الصـنادیق االسـتئمانیةتتصـل   )6(
 مجلس محافظي الوكالة.

 مقارنة المیزانیات

وتُعتََمد المیزانیات في  المیزانیة عن أســــاس اإلبالغ المالي في الوكالة.یختلف أســــاس اإلبالغ الخاص ب -86
الوكالة على أســــاس نقدي معدَّل، بینما تتبع البیانات المالیة أســــاس االســــتحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معاییر  

 إیبساس.

طة الوكالة، تُعتمد المیزان -87 مل البیانات المالیة للوكالة كافة أنـش نویاً وعلى نحو منفصـل  وفي حین تـش یات ـس
فیما یتعلق بالمیزانیة العادیة، وذلك لكل من المیزانیة العادیة التشــــغیلیة والجزء الرأســــمالي من المیزانیة العادیة  

ــتنادا إلى المبلغ المســـتھدف   ــنفة حســـب البرنامج الرئیســـي)، ولصـــندوق التعاون التقني (اسـ للمســـاھمات  (مصـ
عتمدة تتعلق بـصندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة أو مجموعة الـصنادیق  وال توجد میزانیات م ).الطوعیة

وتُدار كل الصــــــنادیق وفـقاً لالئـحة الـمالـیة التي یعتـمدھا   الـخارجة عن المیزانـیة أو مجموعة الصــــــنادیق األخرى.
  مجلس المحافظین ووفقاً للقواعد المالیة التي یصدرھا المدیر العام.

ة   -88 ات النھـائـی ة) بین المیزانـی الغ الفعلـی ة والمـب الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ان المـق ان الخـامس (بـی اِرُن البـی ویـُق
ة المحـسوبة اـستناداً إلى األـساس ذاتھ المعتمد عند حـساب المبالغ المناظرة  لـصندوق المیزانیة العادیة والمبالغ الفعلیَّ 

عداد المیزانیة یختلف عن األســاس المســتخدم إلعداد البیانات المالیة،  وبما أنَّ األســاس الُمســتخَدم إل في المیزانیة.
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م توفیقاً بین المبالغ الفعلیة المعروضــة في تلك المالحظة والمبالغ الفعلیة المعروضــة في ب تقدِّ -39فإن المالحظة  
 بیان التدفقات النقدیة.

 المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة :4المالحظة  

 

ئات  %) التي شـــھده مجموع المبالغ النقدیة والمكافِ 1.3مالیین یورو (أو    5.509یرجع االنخفاض البالغ   -89
أشھر أو أقل إلى    3النقدیة باألـساس إلى التحول من االـستثمار في الودائع ألجل التي تبلغ آجال اـستحقاقھا األـصلیة  

شــھراً (یرجى الرجوع إلى   12أشــھر و  3صــلیة بین  االســتثمار في الودائع ألجل التي تتراوح آجال اســتحقاقھا األ
ا الودائع ألـجل أطول.5المالحـظة   دة األعلى التي تتیحـھ اـئ ار الـف ادة من أســــــع َض  ) وذـلك من أـجل االســـــتـف وُعّوِ

الغ النـقدـیة والمـكافِ  اً بزـیادة في األموال المودـعة في حســـــاـبات تـحت  االنخـفاض في مجموع المـب ـئات النـقدـیة جزئـی
  لتمكین الوكالة من الحصول على أسعار فائدة صفریة أو إیجابیة بالنسبة للحیازات بالیورو.الطلب  

ویُحتَفظ ببعض المبالغ النقدیة بعمالت تكون إما خاضـــــعة لقیود قانونیة أو یتعذر تحویلھا بســـــھولة إلى   -90
األول/دیســـــمبر    31وفي   الیورو. ــانون  ــ2021ك ب العمالت  ــذه  لھ المكــافئ  المبلغ  كــان  یســــــاوي  ،  الیورو 
)، وذلك اســتناداً إلى ســعر  2020كانون األول/دیســمبر    31ملیون یورو في  1.738یورو (مقابل   ملیون 0.538

وكان الســبب الرئیســي وراء انخفاض المبالغ بھذه العمالت   الصــرف المعمول بھ في األمم المتحدة لھذه العمالت.
خفض قیـمة البیزو الكوبي التي ـكاـنت ســـــارـیة في أواـئل ـعام  المقـیدة ـقانوـنا أو غیر الـقابـلة للتحوـیل بســـــھوـلة ھو  

2021. 

 االستثمارات :5المالحظة  

 

ــاس إلى زیادة  11.4ملیون یورو (أو   36.392ترجع الزیادة البالغة   -91 ــتثمارات باألس %) في مجموع االس
أســعار الفائدة األعلى التي  االســتثمار في الودائع ألجل أطول ال ســیما تلك المقومة بالیورو من أجل االســتفادة من 

  .  2021تتیحھا الودائع ألجل أطول المقومة بالیورو، وھي أسعار ُعرضت خالل فترات معینة في عام 
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 الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة :6المالحظة  

 

ملیون یورو   11.932بمقدار  شــھد صــافي االشــتراكات المقررة المســتحقة التحصــیل زیادة خالل الســنة   -92
تحقة   ملیون یورو.  59.478لیصـل بذلك إلى   رة المـس تراكات المقرَّ جلةُ إلى زیادةٍ في االـش وترجع ھذه الزیادة المـس

ویرجع   دة تتعلق باألسـاس باشـتراكات بعض المسـاھمین الرئیسـیین خالل السـنوات السـابقة.التحصـیل غیر المسـدَّ 
مالیین    6.133المســتحقة التحصــیل خالل الســنة بمبلغ قدره    ھمات الطوعیةالمســااالنخفاض التي شــھده صــافي 

ــیل في عام  ــتراكات المھمة التي تمَّ التعھد بتقدیِمھا    2021یورو، في المقام األول، إلى زیادة التحص لعدد من االش
لمیزانیة المـستحقة  الخارجة عن ا  المـساھمات الطوعیةویرُد مبلغ   وفي الـسنوات الـسابقة. 2021واـستالُمھا في عام  

بقة. 0.024التحصـیل مطروحاً منھ مبلغ   تراكات   ملیون یورو الذي یمثل المخصـصـات المـس مل تفاصـیُل االـش وتـش
ــاء والجھات المانحة األخرى، الواردةُ في المرفق ألف ــددة من الدول األعضـ ــات  3-غیر المسـ ــصـ ، ھذه المخصـ

یر مـضمونة التحـصیل فیھا في االـشتراكات المقررة  ویرجع الـسبب الرئیـسي لزیادة مخـصص الحـسابات غ المـسبقة.
إلى دولة عضو واحدة لیس لھا حق التصویت في السنوات الخمس الماضیة وعلیھا مبالغ كبیرة مستحقة التحصیل  

   من االشتراكات المقررة.
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 إدارة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمبالغ المستحقة التحصیل غیر التبادلیة

یوماً من  30تمثُل االشتراكات المقررة غالبیة مستحقات الوكالة؛ وھي مستحقة وواجبة الدفع في غضون  -93
كانون  1وفي  تلقي الرســالة المتعلقة باالشــتراكات المقررة أو في الیوم األول من الســنة المالیة، أیھما یأتي الحقاً.

وبمقتضـى الفقرة ألف من المادة   ع متأخر الدفع لمدة عام.الثاني/ینایر من السـنة التالیة، یعتبر الرصـید غیر المدفو
ــاوي متأخراتھا المبالغ   ــویت عندما تس ــو حقھا في التص ــي، تفقد الدولة العض ــاس ــرة من النظام األس ــعة عش التاس

 المقررة للسنتین السابقتین أو تتجاوزھا.

د ب -94 موجبھا المتأخرات وتُصـــبح  ولتســـھیل ســـداد متأخرات االشـــتراكات المقررة، تُتاح خطط ســـداد توحَّ
وما دامت الدولة العضـو التي لدیھا خطة سـداد تدفع   سـنوات. 10مسـتحقة الدفع في أقسـاط سـنویة لمدة تصـل إلى  

ددة لصـندوق   لف غیر مـس نة الجاریة وأي سـُ رة عن الـس تراكات المقرَّ نویة من المتأخرات، وتدفع االـش اطھا الـس أقـس
لم    2021كانون األول/دیســـمبر   31وفي  ھا المؤتمر العام حقوق التصـــویت.رأس المال العامل، فیمكن أن یُعید ل

  ).2020كانون األول/دیسمبر   31ملیون یورو في   0.00یكن ثمة مستحقات تمَّ التفاوض بشأن خطط لتسدیدھا (

المانحة األخرى  حالة االشــتراكات غیر المســددة من الدول األعضــاء والجھات    3-وتَِرُد في المرفق ألف -95
 .2021كانون األول/دیسمبر   31في 

 الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة :8المالحظة  

 

كانون األول/دیســـمبر من عامي  31جمیع الحســـابات المســـتحقة التحصـــیل من المعامالت التبادلیة في  -96
یمة المـضافة من مبالغ ـضریبة القیمة المـضافة  وتتألف المـستحقات المـستردة من ـضریبة الق جاریة. 2020و  2021

  ق بمشتریاتھا من البضائع والخدمات والتي یكون بوسعھا استردادھا.التي تدفعھا الوكالة فیما یتعلَّ 

  :2020و  2021وظھرت التحركات التالیة في مخصص الدیون غیر مضمونة التحصیل خالل السنتین   -97

 الیوروھات) ر عنھا بآالف (المبالغ معبَّ  
  2021 2020 

 202 178 كانون الثاني/ینایر 1الرصید االفتتاحي في 

 27               56 نفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل خالل العام 

 (51) (34) نفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل الملغاة 

 178 200 كانون الثاني/ینایر  31الرصید الختامي في 
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  التبویب الزمني للحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة كالتالي:وكان  -98

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  
 31 -12 -2021 31 -12 -2020 

   مبالغ غیر مسددة لفترة:

 909 4 317 5 أقل من سنة واحدة
 219 3 152 3 سنوات 3سنة واحدة إلى 

 248 166 سنوات 5إلى  3
 153 153 سنوات 5أكثر من 

 529 8 788 8 القیمة الدفتریة اإلجمالیة

ً السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّ  :9المالحظة    ما

 

اء الـخدـمات   -99 ة لـق اـل ا اـلدولي ـمدفوـعات الوـك الـخدـمات المشـــــترـكة في مركز فییـن ة ـب ل الســـــلف المتعلـق تمـث
مركز فیینا الدولي، وفقا لنســبة تقاســم التكالیف التي أقرتھا  في المشــتركة التي تدیرھا المنظمات األخرى القائمة  

 الوكالة، والتي لم تستخدمھا تلك المنظمات بعُد لتقدیم الخدمات.

لَف المعلَّقة بانتظار تـسویتھا والخاـصة بمنحة التعلیم   -100 ن أـساـساً من السـُّ لف الخاـصة بالموظفین فتتكوَّ أما السـُّ
لَف األخرى بالمبالغ المدفوعة مقدَّماً للمورِّ  وضـرائب الدخل. وتعزى الزیادة بشـكل   ،دینوتتعلق سـلف السـفر والسـُّ

دـماً إلى المورد فیـما یتعلق   الغ الـمدفوـعة مـق ــاســـــي إلى الجزء غیر الُمطبق من المـب بتشـــــیـید المبنى المتـعدد  أســـ
  .األغراض

 المخزون :10المالحظة  

 

ــیر قائمة المخزون العابر إلى انخفاض قدره   -101 ، وھو ما یرتبط  2020ملیون یورو مقارنة بعام   6.119تشـ
ابقا، واإلمدادات المقدمة إلى النظراء الوطنیین، فضـال   تراة ـس لیم وتركیب المعدات المـش را بزیادة تـس ارتباطا مباـش

كر أیضـا  كما ذُ  .19-عن المعالجة المحاـسبیة للتـسلیمات المعلقة بـسبب التحدیات اللوجـستیة المرتبطة بجائحة كوفید
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ائیین   ام  31(المالحـظة  في التحویالت إلى النظراء اإلنـم ة في ـع ــاـعدة التقنـی دیم المســـ أثرا    2021)، ال یزال تـق مـت
ـفالزـیادة في التحویالت إلى النظراء اإلنـمایین واالنخـفاض في مخزوـنات المشـــــاریع الـجاري   .19-بـجائـحة كوفـید

  نقلھا ترتبط ارتباطا مباشرا بذلك.

اون التقني بمبلغ   -102 امج التـع أثر برـن ا  98(ملیون یورو    32.410ویســــــت اري نقلـھ ات الـج %) من المخزوـن
% مقارنة بالســنة الماضــیة (مقابل  16.3، وھو ما یُمثل انخفاضــاً بنســبة  2021كانون األول/دیســمبر   31بحلول  

لِّم إلى النظیر  ، ورد مخزون واحد ُمتبرَّ 2021وفي عام  ).2020%) في عام  98ملیون یورو (  38.742 ع بھ وسـُ
ــلیمھا فعالً  ألن  ونظراً  و.ملیون یور 0.050المتلقي بقیمة   المخزونات الجاري نقلھا لفترة من الزمن قد ال یتمُّ تســ

اُدم، تُحتَ  ا التلف أو التـق د یصـــــیبـھ داره  أو ـق ص مـق ا مخصـــــَّ اً منـھ ا مخصـــــوـم ــب قیمتـھ ملیون یورو  9.794ســـ
فترة تزـید  ملیون یورو مـنھ ـبالبضـــــائع الـجاري نقلـھا ل  8.122)، یتعلق مبلغ  2020ملیون یورو في ـعام   2.047(

ص عبور بنســبة    12على  ملیون یورو منھ بالبضــائع الجاري نقلھا    1.672%، ویتصــل مبلغ 50شــھراً بمخصــَّ
ص عبور بنســبة   24لفترة تزید على   ومن إجمالي مخزونات المشــاریع الجاري نقلھا إلى   %.100شــھراً بمخصــَّ

 .19-المعدات واللوازم المتعلقة بكوفیدملیون یورو ب  11.538النظراء في المشاریع اإلنمائیة، یتعلق مبلغ  

اإلثراء لدى الوكالة في مرفق   الضــــعیفاإلثراء إلى الیورانیوم    الضــــعیفویشــــیر مخزون الیورانیوم   -103
الضـــــعیف اإلثراء الخــاص بـالوكـالـة الموجود في محطــة أولبــا التعــدینیــة في أوســـــكیمین   الیورانیوم  تخزین 

یورانیوم الضــعیف اإلثراء تحت مســؤولیة الســلطات الكازاخیة المختصــة  ومرفق الوكالة لتخزین ال بكازاخســتان.
ویـتألف مخزون الیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء ھذا من یورانیوٍم مثرى   فیـما یتعلق باألمان واألمن والضــــــمانات.

  یورو للكیلوغرام الواحد من الیورانیوم بإجمالي   781.77% (محسـوبة على أسـاس  4.95 بنسـبتین مختلفتین ھما:
یورو للكیلوغرام الواحد    196.07% (محســـوبة على أســـاس 1.6كیلوغرام من الیورانیوم) و 128.13 63قدره  

وُحســــــبت أســــــعار التســـــلیم الفوري في  كیلوغرام من الیورانیوم).  054.96 27من الیورانیوم ـبإجـمالي ـقدره  
ــمبر   31 ــبة  یورو للكیلو،    410.30و  1603.52بمبلغ    2021كانون األول/دیســ %  4.95للیورانیوم المثرى بنســ

اإلثراء ســتظل ترد في التقاریر في عام    الضــعیفولذلك فإن قیمة المخزون من الیورانیوم   % على التوالي.1.6و
ل الغرض من مـصرف  ویتمثَّ  أـسطوانة یتم احتـسابھا في المخزونات. 60وھو مخزن في  بالتكلفة التاریخیة.  2021

ثراء في أن یكون آلیة مالذ أخیر لدعم الســـــوق التجاریة دون إحداث خلل فیھا،  الوكالة للیورانیوم الضـــــعیف اإل
وذلك في حال انقطاع إمداد دولة عضــو بالیورانیوم ضــعیف اإلثراء وعدم تمكن الدولة العضــو من اســترداد ھذا  

  التجاریة، واستیفاء ھذه الدولة معاییر األھلیة.  األسواقاإلمداد عبر اللجوء إلى  

ــب تكالیف إنتاجھا في العام ذاتھ.وال یُ  -104 وبلغت نفقات   عترف بالمواد المرجعیة على أنھا مخزونات وتحتسـ
قرابة    2021دتھا مختبرات الوكالة إلنتاج المواد المرجعیة خالل عام العمالة والنفقات العامة المخصـصـة التي تكبَّ 

  ).2020یورو في عام   ملیون 0.124یورو (مقابل   ملیون 0.115
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  :2020و 2021وفیما یلي مجموع نفقات المخزون لعامي  -105

 

وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء ضمن التحویالت إلى النظراء   -106
)، وأدرـجت النفـقات المرتبـطة  31في المشـــــاریع اإلنـمائـیة في بـیان األداء الـمالي (یرجى الرجوع إلى المالحـظة  

غیلیة األخرى في بیان األداء   بلوازم الطباعة وقطع الغیار ومواد الصـیانة الخاصـة بالضـمانات ضـمن النفقات التـش
 ).35المالي (یرجى الرجوع إلى المالحظة  

ــائع الجاري نقلھا  2021وخالل عام   -107 ــص عبور البض ملیون یورو.    7.747، بلغت قیمة التغیر في مخص
ـجل انخـفاض في القیـمة خال ق بمخزون أُبلغ عن فـقداـنھ أو  ملیون یورو تعلَّ   0.049بـما مـقداره    2021ل ـعام  وســـــُ

 انتھاء صالحیتھ أثناء النقل.

 االستثمارات في كیانات الخدمات المشتركة :11المالحظة  

 

ـسیتم   1979 األول/أكتوبر تـشرین 1ملیون یورو في  0.809اـستثمرت الوكالةُ والیونیدو مبلغاً أولیاً قدره   -108
رد المزید من التفاصــیل بشــأن الترتیب الخاص  یو إرجاعھ في حالة تصــفیة المتجر التعاوني بمركز فیینا الدولي.

 .37بالمتجر التعاوني في المالحظة  
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یورو،   ملیون  0.500فیـما یلي عرض لمشـــــاریع الممتلـكات والمنشـــــآت والمـعدات التي تتـجاوز قیمتـھا   -109
  :2021كانون األول/دیسمبر   31وقیمتھا وحالة إنجازھا باعتبارھا قید اإلنجاز في 

 قید اإلنجاز

• ) ــة  النووی ــات  التطبیق مختبرات  ــد  ــدی ــاز،    ReNuAL/ReNuAL+(  )22.800تج اإلنج ــد  قی یورو  ملیون 
وتجدیُد مختبرات التطبیقات النوویة والعناصــُر اإلضــافیة   -  ملیون یورو دخلت الخدمة فعلی�ا)  21.517و

ل بالكامل لتحدیث  ReNuALلتجدید مختبرات التطبیقات النوویة (+ ) ھما جزء من مشروع رأسمالي ُمَموَّ
ــدورف تبلغ تكلفتھ إجماالً   ملیون یورو،    57.800مختبرات التطبیقات النوویة التابعة للوكالة في زایبرسـ

الِن من مصـــــادر ـخارـجة عن المیزانـیة. لٌ ثلثـھا مموَّ   من المیزانـیة الـعادـیة للوـكاـلة والثلـثان اآلخران ُمَموَّ
ُن المشــروع تشــییَد مختبر مكافحة اآلفات الحشــریة والمختبر المرن القابل للتعدیل، الذي أعیدت  ویتضــمَّ 

 عن االرتقاء بالبنیة  تســمیتھ فیما بعد لیصــبح اســمھ مختبرات یوكیا أمانو، وإدخالھما في الخدمة، فضــالً 
 األـساـسیة الـشاملة للموقع لخدمة ھذین المبنَیَْین الجدیدین ولـشراء المعدات الجدیدة المطلوبة بـشكل عاجل.

تُكِملت األعمال النھائیة الخاصـة باإلدخال في الخدمة فیما یتعلَّ  ریة في واـس ق بمختبر مكافحة اآلفات الحـش
واســـــتُكِمـلت األعـمال النـھائـیة   ھو اآلن في الـخدـمة ـبالـكاـمل.وـھذا المبنى    2019تشـــــرین األول/أكتوبر  

ره مركز الطاقة ومن  الخاـصة بتجھیز مختبرات یوكیا أمانو كما أنَّ  قبول تـشغیل المبنى مرتبطة بما ـسیقّرِ
ــأن في الربع األول من عام االمقرر   ــتودع قیاس الجرعات لدعم   .2022تخاذ قرار في ھذا الشــ أما مســ

وجمیُع األعمال المتعلقة بالبنیة األســــاســــیة الرئیســــیة   لجدید، فھو في الخدمة بالكامل.ي االمعجل الخطِّ 
  22.208المطلوبة لخدمة المباني الجدیدة لمشـــروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة مســـتكملةٌ اآلن (

 ).2020ملیون یورو قید اإلنجاز في عام 

ومركز  .ملیون یورو أُدِخلت في الخدمة فعلی�ا)  4.280ملیون یورو قـید اإلنـجاز، و  1.466الـطاقة (مركز   •
ات متعلِّ  اـج انو من احتـی ا أـم ة ومختبرات یوكـی ات الحشـــــرـی ة اآلـف افـح ا لمختبر مـك ذي یُلبِّي ـم ة اـل اـق ة  الـط ـق

ــمالي مموَّ  ــروع رأســ % منھا 62مالیین دوالر،    5.933ل بالكامل تبلغ تكلفتھ  بالظروف البیئیة ھو مشــ
لة من میزانیة مشروع  لھا إدارة  38الــ    تجدید مختبرات التطبیقات النوویة في حین أنَّ مموَّ % المتبقیةَ تُمّوِ

ؤون اإلداریة. رین األول/أكتوبر   الـش روع في تـش تُكِملت المرحلة األولى من ھذا المـش وھو   2019وقد اـس
ــیید فیما یتعلق بالمرحلة   اآلن في الخدمة. ــتُكِملت أعمال التشــ ــروع وھو اآلن قید   2واســ من ھذا المشــ

ــتعراض من أجل تصــحیح قائمة العیوب. ــغیل المبنى في و االس ــتكمال إجراءات قبول تش من المتوقع اس
 ).2022ملیون یورو قید اإلنجاز في عام   1.466( 2022الربع األول من عام  

ــروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة   • ملیون یورو قید    1.586(  (ReNuAL 2)المرحلة الثانیة من مشـ
ــتمراراً  ReNuAL 2مختبرات التطبیقات النوویة (تُعَدُّ المرحلة الثانیة من مشـــروع تجدید   اإلنجاز). ) اسـ

) والعناصـر اإلضـافیة لتجدید مختبرات التطبیقات  ReNuALلبرنامج تجدید مختبرات التطبیقات النوویة (
وقد وفر  ) لتحدیث مختبرات التطبیقات النوویة التابعة للوكالة في زایبرســــدورف.ReNuALالنوویة (+

ــافي مباني جدیدة ألربعة من المختبرات الثمانیة الخاصـــة  مشـــروعا التجدید األســـاســـي والت جدید اإلضـ
زا ـقدرات مختبر قـیاس الجرـعات من خالل تزوـیده بمرفق  ـبالتطبیـقات النووـیة في زایبرســـــدورف، وعزَّ

وســـتشـــمل المرحلة الثانیة من مشـــروع التجدید تشـــییَد مبنى جدید (المختبر المرن القابل   معجل خطي.
ــفاتھا الوراثیة  ) خاص بال2للتعدیل   مختبرات الثالثة المتبقیة، أي مختبر تحســـین الســـالالت النباتیة وصـ

ومختبر العلوم واألجھزة النوویة ومختبر البیئة األرضــیة، وإدخالھ في الخدمة، كما أنَّھ ســتُوفَُّر في إطار  
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ختبرات  ھذه المرحلة الثانیة مســـاحة ُمجدَّدة ومحســـنة مخصـــصـــة لمختبر قیاس الجرعات داخل مبنى م
ــاً دفیئات جدیدة لتحل محل   التطبیقات النوویة القائم. ــروع أیضــ ــمل المرحلة الثانیة من ھذا المشــ وتشــ

الدفیئات القائمة فضـالً عن أي عملیات ارتقاء بالبنیة األسـاسـیة للموقع بھدف تلبیة احتیاجات ھذه المباني  
ــروع التجدید عبارة عن  الجدیدة. ــتكون المرحلة الثانیة من مشـ ــمالي بتكالیف قدرھا  وسـ ــروع رأسـ مشـ

ة الـعادـیة للوـكاـلة والموارد    34.500 اداً إلى توزیع ـھذه التـكالیف بین المیزانـی ملیون یورو، وذـلك اســـــتـن
 ).2020ملیون یورو قید اإلنجاز في عام   0.194الخارجة عن المیزانیة (

دد األغراض ( • د اإلنجـاز)  1.997المبنى المتـع ارة عن المبنى   ملیون یورو قـی دد األغراض ھو عـب المتـع
ــیید مبنى إلیواء مركز تدریب في مجال األمن النووي ("المركز")، وكافیتیریا   ــروع یھدف إلى تشــ مشــ

وســیُوفُّر   جدیدة فضــالً عن فضــاء للترحیب بالزوار في مختبرات الوكالة في زایبرســدورف بالنمســا.
أنھ أن یعزز بـشكل كبیر من  بُنيمركز قیادة إیضـاحي    یضـمُّ المركز مرفقاً مخصـصـاً   لھذا الغرض من ـش

 قدرة الوكالة على دعم الدول األعضــــاء التي تســــعى إلى معالجة الشــــواغل المتعلقة باألمن النووي.
  وســـتســـتوعب الكافیتیریا الجدیدة العدد الحالي والمتنامي من الموظفین والمتدربین والزوار في الموقع. 

وـسیكون المبنى المتعدد    مثابة نقطة وـصول مركزیة بالنـسبة للزائرین.وـسیكون فـضاء الترحیب بالزوار ب
ــمالي بتكالیف قدرھا  ــروع رأس ــتناداً إلى توزیع    9.500األغراض عبارة عن مش ملیون یورو، وذلك اس

ة ( ة عن المیزانـی ارـج ة والموارد الـخ اـل ة للوـك ادـی ة الـع الیف بین المیزانـی ذه التـك د    0.360ـھ ملیون یورو قـی
 ).2020عام  اإلنجاز في 

ملیون یورو قید    0.869المحطة الیابانیة لتصــنیع وقود خلیط األكســیدین (محطة تصــنیع وقود موكس) ( •
یھدف ھذا المشـروع إلى صـوغ نھج ضـمانات متكاملة خاص بمحطة كبیرة لصـنع وقود خلیط   اإلنجاز).

ولم   .3-ب مملوءة بغاز الھیلیوم ن األصول التي ما زالت قید اإلنجاز من أنابیوتتكوَّ  األكسیدین في الیابان.
بســبب   2021و  2013یُضــطلع بأي أنشــطة إضــافیة كبرى لتطویر ھذا المشــروع في الفترة بین عامي  

أما اآلن، فمن المقرر االنتھاء   أوجھ عدم التیقُّن بشـأن الموعد النھائي لتشـیید المرفق وإدخالھ في الخدمة.
ومع ذـلك، یلزم   .صـــــول المزـید من ـحاالت الـتأخیررغم إمـكانـیة ح  2024من أعـمال التشـــــیـید في ـعام  

االضــــطالع ببعض األعمال المتصــــلة بتطویر وتصــــنیع واختبار وتركیب المعدات والبرامجیات بغیة  
ملیون یورو قید اإلنجاز منذ عام    0.869ضــمان توافُر جمیع نُظم الضــمانات الســتخدامھا في المرفق (

2013.(  

 التحقق المادي من األصــول في مركز فیینا الدولي وزایبرســدورف. ، تواصــلت أعمال2021وفي عام  -110
% من مجموع  93.59أنَّھ تم التحقق من   2021-2020وتُظھر نتائج التحقُّق من أصول الضمانات بالنسبة للدورة  

التابع إلدارة  وسـیُجِري الفریق المعني باألصـول   لة في نظام إیبس التي تمتلكھا الوكالة.أصـول الضـمانات المسـجَّ 
  2من القسم   16ق على مدى دورة من سنتین على النحو المنصوص علیھ في الفقرة  الشؤون اإلداریة أنشطةَ التحقُّ 

وسـتُسـتخدم   .2022من الدلیل اإلداري، ومن المقرر أن یَسـتَِھلَّ الفریق ھذه األنشـطة في عام    السـادسمن الجزء ا
ــتخدام موجات الر ــحات تحدید الھویة باس ) للحصــول على معلومات حول مكان وجود األصــول  RFIDادیو (ماس

بت حاالت انخفاض في القیمة ناجمة عن التلف أو التقادم أو   ــِ ــافة إلى ذلك، احتُســ والغرض من تثبیتھا.  وباإلضــ
عــام   الخســــــارة. القیمــة  2021وفي  في  االنخفــاض  تكــالیف  مجموع  بلغ  (مقــابــل    0.229،  یورو  ملیون 

 ).2020 ام ع في یورو ملیون 0.014
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ــلت جھود التخلَّ  -111 ــحب  كلیاً ص من المعدات القدیمة غیر العاملة التي كانت ُمْھلََكة وتواصـ ، مما أدى إلى سـ
وبلغت القیمة اإلجمالیة لمفردات الممتلكات والمنـشآت   مالیین یورو. 6.143أـصول بتكالیف إجمالیة أـصلیة قدرھا  

ً والمعدات الُمھلَكة   ــتخدام في التي ال تزال قید ا كلیا ــمبر    31السـ ، بما فیھا مكونات مباني  2021كانون األول/دیسـ
 ).2020ملیون یورو في عام   90.296ملیون یورو (مقابل   97.378مركز فیینا الدولي،  

 ، لم ترد أي مساھمات عینیة فیما یخصُّ المعدات.  2021وفي عام  -112

 األصول غیر الملموسة :13المالحظة  
2021 

 (المبالغ معبَّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  
البرامجیات  
الحاسوبیة  
 المشتراة 

البرامجیات  
الحاسوبیة  
رة   المطوَّ

 داخلی�ا 

األصول غیر  
الملموسة قید  

 التطویر 

مجموع  
األصول غیر  

 الملموسة 

  236 127   205 8   930 100  101 18  2021كانون الثاني/ینایر   1التكلفة في  
  430 10   544 5   770 3   116 1 المضافةالبنود  

 (606 1)  - (643) (963)  البنود المستغنى عنھا
  18  -  -  18 التسویات األخرى

 0 (176 4)   390 2  786 1   األصول قید اإلنجاز المرسملة
  078 136  573 9  447 106  058 20 2021كانون األول/دیسمبر   31التكلفة في 

    0 
  433 68  -  047 55  386 13 2021كانون الثاني/ینایر   1االستھالك المتراكم في  

  244 15  -  119 13  125 2 االستھالك
 (605 1)  - (643) (962)  البنود المستغنى عنھا

 2   -  - 2  التسویات األخرى
  074 82  -  523 67  551 14 2021كانون األول/دیسمبر   31االستھالك المتراكم في  

      
  -  -  -  - 2021كانون الثاني/ینایر   1انخفاض القیمة المتراكم في  

  240   -  239   1   انخفاض القیمة
 (1)   -  - (1)   البنود المستغنى عنھا

المتراكم في   كـانون األول/دیســـــمبر    31انخفـاض القیمـة 
2021  0   239  -   239  

          
  765 53  573 9  685 38  507 5 2021كانون األول/دیسمبر   31صافي القیمة الدفتریة في 

  



GC(66)/3 
 79  الصفحة

 

2020 

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  

  

البرامجیات  
الحاسوبیة  
 المشتراة 

البرامجیات  
الحاسوبیة  

رة داخلی�ا   المطوَّ

األصول غیر  
الملموسة قید  

 التطویر 
مجموع األصول  

 الملموسة غیر  
 100 115 308 7 301 91 491 16 2020كانون الثاني/ینایر  1التكلفة في 

 338 12 756 6 068 4 514 1 البنود المضافة 
 (228) - - (228) البنود المستغنى عنھا 

 26 - - 26 التسویات األخرى 
 - (859 5) 561 5 298 األصول قید اإلنجاز المرسملة 

 236 127 205 8 930 100 101 18 2020األول/دیسمبر كانون  31التكلفة في  
     
      

 827 54 - 203 43 624 11 2020كانون الثاني/ینایر  1االستھالك المتراكم في 
 791 13 - 844 11 947 1 االستھالك 

 (205)  - (205) البنود المستغنى عنھا 
 20 - - 20 األخرى یات التسو

 433 68 - 047 55 386 13 2020كانون األول/دیسمبر  31االستھالك المتراكم في 
     

 12 - - 12 2020كانون الثاني/ینایر  1انخفاض القیمة المتراكم في 
 (12) - - (12)  البنود المستغنى عنھا

كانون األول/دیسمبر  31انخفاض القیمة المتراكم في 
2020 - - - - 

     
 803 58 205 8 883 45 715 4 2020كانون األول/دیسمبر   31صافي القیمة الدفتریة في  

  (مشــروع موزاییك)   رة في إطار برنامج تحدیث تكنولوجیا معلومات الضــماناتتمثل البرامجیات المطوَّ  -113
ھو   ومشـروع موزاییك جزء األصـول غیر الملموسـة الخاصـة بالوكالة المسـتأثر بأعلى قدر من األھمیة النسـبیة.

عبارة عن مشــروع متعدد المراحل یھدف إلى االرتقاء بالنظم والبنى األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات التي تدعم  
وتھدف ھذه النظم إلى تحسـین جودة وكفاءة أنشـطة   أنشـطة إدارة الضـمانات، واالسـتفادة منھا على النحو األمثل.

ن نقل تطبیقات الحاســـوب المركزي،  وقد اســـتُكملت المرحلة   التحقُّق داخل إدارة الضـــمانات. األولى التي تتضـــمَّ
تحســین األدوات والتطبیقات القائمة وإدخال أدوات    2015وواصــلت الوكالة منذ عام  .2015-2014خالل الفترة  

دم   دعم المـق ة وتعزیز اـل ل أكثر ســـــھوـل ة بشــــــك اـح ات مـت ات والمعلوـم اـن ل البـی ة جـع ك بغـی دة، وذـل دـی ات ـج وتطبیـق
ــتخدمین. ــتُك للمســ ــمانات.  2018مل في عام  واســ ،  2021وخالل عام  برنامج تحدیث تكنولوجیا معلومات الضــ

ملیون یورو   0.500منھا بقیمة تجاوزت   على مشــروع موزاییك، واســتُكملت عملیتان  عملیة تحســینیة  15 أُدِخلت
ــطة التفت ــأن أنشــ ــاریع االرتقاء بنظام اإلبالغ والتقییم بشــ ــة  وذلك في إطار المرحلة الجدیدة من مشــ یش الخاصــ

 .بالضمانات، واالرتقاء بنظام إدارة معدات الضمانات

یورو، وقیمتـھا وـحاـلة إنـجازـھا   ملیون 0.500وفیـما یلي عرض للمشـــــاریع األخرى التي تتـجاوز قیمتـھا   -114
 :2021كانون األول/دیسمبر   31(منجزة أو منجزة جزئی�ا أو قید اإلنجاز) في 

 2021منجزة في عام  

  ملیون یورو.  0.500أربعة مشاریع بقیمة تزید على   2021م استُكملت في عا

ملیون یورو): أدخل    0.786(  االرتقاء بنظام اإلبالغ والتقییم بشــأن أنشــطة التفتیش الخاصــة بالضــمانات •
إصـداٌر جدیٌد من نظام اإلبالغ والتقییم بشـأن أنشـطة التفتیش الخاصـة بالضـمانات تحسـینات كبیرة على  

ــتخدم.واجھة  ن تجربة المسـ ــَّ ــتخدم وحسـ ــتخَدُم ألغراض   المسـ ــتخدمین اآلن أداةٌ وحیدةٌ تُسـ وتُتاح للمسـ
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وتجعَُل واجھةُ المستخدِم   اإلحاطة، واألنشطة المیدانیة، واستخالص المعلومات، واإلبالغ، واالستعراض.
دةُ نظاَم اإلبالغ والتقییم بشـــأن أنشـــطة التفتیش الخاصـــة بالضـــمانات أیســـر   ق بالجوانب  فیما یتعلَّ الموحَّ

وأدِخلت تحسینات كبیرة على "قابلیة االستخدام   ل بین وظائف النظام، والتعلُّم.المتـصلة باالـستخداِم، والتنقُّ 
بالنســــبة للعمیل غیر المتصــــل باإلنترنت" في نظام اإلبالغ والتقییم بشــــأن أنشــــطة التفتیش الخاصــــة  

ــمانات. ــل باإلنترنت"،  كما أنَّ "ترحیل تقاریر اإلحاطة   بالضـ والمعاینة التكمیلیة إلى العمیل غیر المتصـ
َن   الذي یُزاَمُن مع ترحیل نســخ من ھذه التقاریر إلى إصــدار البرامجیة المتوافر في المقر الرئیســي، َحســَّ

  الموثوقیة وتجربة المستخدم.

ارة المخزون في زـیادة كـفاءة عملـیة إد ملیون یورو):  0.576(االرتـقاء بنـظام إدارة مـعدات الضــــــماـنات   •
المســـــتودع"   في  التحكم  ــة  "لوح ــدرة  بق ــات  الضـــــمــان ــدات  مع إدارة  ــام  نظ ــد  تزوی عبر  ــة  ــال الوك

"Warehouse Dashboard" ُُّز الـقدرة على تتب ـعة  ، التي تقلُِّص اســـــتـخدام الورق، وتعّزِ ع المفردات الُموزَّ
وباإلضافة   ون مفردات المخزون.وذلك من خالل اإلدارة الكاملة للتوقیعات الرقمیة للموظفین الذین یستلم

 إلى ذلك، تعزیز األمن عبر تحقیق المزید من التكامل بین إدارة األذون ونظام إدارة معدات الضمانات.

جرى نشـر المشـروع بنجاح وحظي المشـروع   :ملیون یورو)  0.792(  نظام اسـتعراض المسـاعدة التقنیة •
وتتمثل الوظائف الرئیسـیة المنفذة في إطار   اریة.بالقبول من جانب المسـتخدمین من أوسـاط األعمال التج

لین التابعین لشــــعبة إدارة المعلومات في إجراء اســــتعراض  ) دعم المحلِّ 1 ھذا المشــــروع في ما یلي:
ق بتسـلسـل سـیر عمل تصـمیم مشـاریع إطار إدارة دورة البرنامج في سـیاق التعاون  للضـمانات فیما یتعلَّ 

ــیاق التعاون التقني؛ وق بالمالتقني وكذلك فیما یتعلَّ  ــاریع المنفذة في س ــعبة  ) دعم المحلِّ 2ش لین التابعین لش
إدارة المعلومات في إجراء اســـتعراض في الوقت المناســـب فیما یتعلق بمشـــتریات إدارة التعاون التقني  

ــأن جمیع اـلدول تَِرُد فـیھ جمیع  3ومشـــــترـیات جمیع اإلدارات في الوـكاـلة؛ و ) إـعداد تقریر تحلیلي بشـــ
) النظُر ـبإیـجاز في 4ـیاـنات ذات الصــــــلة ـبالتـعاون التقني فیـما یخص ـكل دوـلة في فترة زمنـیة معیـنة؛ والب

حاالت االســتعراض المفتوحة فیما یتعلق بمختلف مفردات إدارة التعاون التقني والنظُر في اإلحصــائیات  
ــ ــة،  الداعمة للتحلیل فیما یتعلق بمفردات إدارة التعاون التقني (التقاریر، واالســ صــ ــَّ ــارات الُمخصــ تفســ

 واستعراضات البیانات).

یـھدف مشـــــروع تنفـیذ تـكاـمل بـیاـنات التطبیـقات إلى   ملیون یورو): 0.505(  تنفـیذ تـكاـمل بـیاـنات التطبیـقات •
تطویر وتنفیذ ھیكل خاص بالتكامل للمـستقبل من ـشأنھ تحـسین اآللیات الخاـصة بأمن البیانات والتحكم في 

القائمة فیما یتعلق بتكامل البیانات، ومعالجة مـسألة توافر البیانات والمـسائل  البیانات، والتـصدي للتحدیات  
ا  ة ـم ــب لتلبـی ذ الـحل األنســـ اط وتنفـی ات، وذـلك من أـجل اســـــتنـب اـن ة البـی ة الجودة وحوكـم ة بحوكـم المتعلـق

 للمنظمات من متطلبات حالیة ومستقبلیة فیما یخصُّ التكامَل.

 قید اإلنجاز

أكـمل الفریق   ملیون یورو قـید اإلنـجاز).  1.723(  المركزي للتحلـیل المترابط وتقییم البـیاـناتالنـظام اآللي   •
إعداد حزمة االســتعراض والتحلیل المدمجة لتمكین المفتشــین من تقییم البیانات المتأتیة من نظم الرصــد  

ا یتصــل باالســتخدام في واســتُكملت أعمال التنفیذ وإصــدار األذون فیم اآللي في المواقع النوویة الیابانیة.
لخزن   2نظاَم اســــتعراض المراقبة من الجیل المقبل في المرفق المؤقت    مجال الضــــمانات فیما یخصُّ 
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الوقود المســتھلك ونظاَم التنفیذ في وقت شــبھ آني الخاص بمرفق التغلیف في تشــرنوبل بأوكرانیا، وذلك  
 تشون.من أجل تحسین كفاءة عملیات المراقبة التي یضطلع بھا المف

ــتوى الدولة   • ــمانات على مس تم االرتقاء بُمِعّدِ البیانات على    ملیون یورو قید اإلنجاز):  1.169(نھج الض
المســتوى القُطري لجعلھ متوافقاً مع الصــیغ الُمَحدَّثَة من العملیات الخاصــة بتحلیِل مســار االقتناء وبنھجِ  

ــتوى الدولة. ــمانات على مسـ ــدار من نظام  الضـ في االعتبار تحدیثات فریق    SLA-IT  ویأُخذ أحدث إصـ
ــمانات على   ــول ونھجِ الض ــار الوص ف مس ــِ ــتكش ــتین بُمس التأمل فیما یتعلق بالوحدتین النمطیتین الخاص

ــتوى القُطري، وكذلك الورقات الُمولَّدة. ــین بُمِعّدِ البیانات على المســ ــتوى الدولة، الخاصــ وأدِخلَت   مســ
ات طّيٍ/توسـیعٍ بناًء على الطلب ولكي تدعم أیضـاً نمط  تحسـیناٌت على واجھة المسـتخدم لكي تشـمل سـم

ــخة   القائمات المزدوجة. ــیناریوھات راس ــین كفاءة مجموعات التقییم الحكومي عبر تزویدھا بس وتم تحس
وأـسالیب إخفاء ومؤـشرات الـستخدامھا في إطار عملیات تحلیل مـسار االقتناء، فـضالً عن تحـسین إمكانیة  

 على عملیات تحلیل مسار االقتناء وتفعیل عملیة خاصة بالموافقات الرسمیة.  ب التعدیالت المدخلةتعقُّ 

نُفّذَ   ملیون یورو قید اإلنجاز).  1.105(المســــتخدمة في إطار نظام إیبس   eBSاالرتقاء بمجموعة برامج  •
وجرى توسـیعھ    2011نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إیبس) ألول مرة في عام 

ذ ذلك الحین عبر إـضافة أربعة مـستویات مختلفة.  وخالل الفترة الحالیة، أـصبح اإلـصدار األـساـسي من من
غیر مدعوم تقریباً من   12.1اإلصــدار    أي )eBSمن شــركة أوراكل (  eBusiness Suiteمجموعة برامج  

ل تلق ي اـلدعم  ـجاـنب شـــــرـكة أوراـكل ویـجب على الوـكاـلة أن ترتقي بمجموـعة البرامج ـھذه حتى تُواصـــــِ
والتحدیثات (بما في ذلك اإلصــالحات األمنیة) من الجھة البائعة. ویُعمُل في إطار ھذا المشــروع أیضــاً  

األعمال المتـصلة    2021على االرتقاء بقاعدة البیانات األـساـسیة إلى اإلـصدار الحالي. واـستكملت في عام 
قة بالوكالة، واالختبار األولي بـشأن  بوظائف الـشراء، والتحلیل، والتـصمیم، ومعالجة التخـصیـصات المتعل

 .2022نیسان/أبریل    بحلولأنشطة المشروع النھائیة    تستكملقبول المستخدم. ومن المتوقع أن 

ــاب ھانا  • ، ثُبَِّت ھذا النظام  M-Filesعقب اقتناء   ملیون یورو قید اإلنجاز).  1.061(نظام اإلدارة الذكیة س
وقد انتھینا من العمل على اإلصــــدار الجاھزلالختبار من  الضــــمانات.وجرى اختباره داخل بیئة إدارة  

ن الجدید الخاص بإدارة الوثائق الذي ســیُســتَخَدُم لمناولِة الوثائق الذي یَتََحكَُّم فیھا نظام إدارة الجودِة   المكّوِ
 الخاصُّ بإدارة الضمانات، بما في ذلك ترحیل الوثائق الموجودة في النظام القائم.

أداة إدارة   ).قید اإلنجاز ملیون یورو  0.684(  دارة الخدمات التابعةُ لنظام إدارة معدات الضــــماناتأداة إ •
الخدمات ھي أداة تُستَخدُم على كامل نطاق إدارة الضمانات لتعقب الحادثات والمشاكل التي تطال معدات  

ــینھا عبر تزویدھا بقدرات وظیفیة فیما یخص التقاریر عن ر ــمانات جرى تحسـ ــد أداء المعدات  الضـ صـ
الصـحة" الخاصـةُ بمنصـة   وباإلضـافة إلى ذلك، أدمجت وظیفة رصـد "حالة ولوحات التحكم ذات الصـلة.

ُن من إنشاء إشعارات بوقوع الحوادث وإرسالھا إلى شعبة الدعم  Roogleبث البیانات عن بُعد ( ) التي تمّكِ
 التقني، وارتقى الفریق بمنصة جیرا إلى أحدث إصدار.
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المعلومات   • تكنولوجیا  (  - شعبة  الثانیة)  (المرحلة  ھایبریون  بنظام  قید    0.500االرتقاء  یورو  ملیون 
إدارة   تھدف المرحلة الثانیة من مشروع االرتقاء بنظام ھایبریون إلى االرتقاء بنظام التخطیط اإلنجاز).

تنفیذه، على النسخة السحابیة من مجموعة لشركة أوراكل (في الموقع)، وإعادة   أداء المؤسسات التابع  
بالتخطیط والمیزنة). ویتمثل الغرض من المشروع في   البرامج اآلنفة الذكر (الخدمة السحابیة الخاصة 

تثبیت اإلصدار الجدید والمدعوم من ھذا المنتوج، لیُستَعاَض بھ عن البرامجیة الحاسوبیة المستخدمة حالیا  
 . Hyperionخصیصات، ولتبسیط العملیات ذات الصلة بنظام المنطویة على كم ھائل من الت 

مالیین یورو بســــبب    5.038وانخفض صــــافي القیمة اإلجمالیة لألصــــول غیر الملموســــة بمبلغ قدره   -115
  المستوى العالي من نفقات االستھالك، بما یعوض إلى حد كبیر قیمة اإلضافات خالل العام.

ً  29اسـتُھل    2021وفي عام  -116 مشـروعا   34یورو ( .مالیین5.473بتكالیف إجمالیة قدرھا     جدیداً مشـروعا
مشــروعاً، اســتُكمل    29ومن بین ھذه المشــاریع البالغ عددھا   ملیون یورو).  5.862بلغت قیمتھا   2020في عام 

 األخرى قید اإلنجاز. 12مالیین یورو، في حین ظلت المشاریع الــــ  3.770مشروعاً بتكالیف إجمالیة قدرھا  17
مشــاریع،   3مشــروعاً، تم ســحب    28والبالغ عددھا    2021من بین مشــاریع المطورة داخلی�ا المســتھلة قبل عام و

العمل على ما   2022وبالتالي، ســـیتواصـــل في عام   مشـــروعاً قید اإلنجاز. 13مشـــروعاً، وظل   12واســـتكمال 
 .2021ل/دیسمبر  كانون األو 31مشروعاً تشكل أصوال غیر ملموسة قید التطویر في  25مجموعھ 

ام   -117 ــل غیر ملموٍس ُمطوَّ 2021وفي ـع ة أصـــ اض في قیـم ة انخـف اـل ت ـح جـل ت  ، ســـــُ ة بلـغ ا بتكلـف ٍر داخلیـ�
  یورو.ملیون  0.239

 الحسابات المستحقة الدفع :14المالحظة  

 

  إعداد التقریر.تمثل المستحقات كمیة السلع والخدمات المقدَّمة التي لم یتم تسلُّم فواتیرھا حتى تاریخ   -118

وتمثل المبالغ األخرى المســتحقة الدفع في المقام األول مبلغ الفواتیر التي ُعوِلجت ولم تســدَّد حتى تاریخ   -119
إعداد التقریر وفترات الغیاب المدفوعة األجر المتجمعة لخبراء اســــتشــــاریین معیَّنین في تاریخ اإلبالغ والتي تم  

  التالیة.ترحیلھا إلى الفترة  
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لة :15المالحظة    اإلیرادات المؤجَّ

 

لة المتعلِّ  -120 رت للوكالة  قة باـستخدام مباني مركز فیینا الدولي أن الحكومة النمساویة أجَّ تُثبُِت اإلیرادات المؤجَّ
 المـستأجرة.% من تكلفة التحـسینات المدخلة على المباني  50المباني األـصلیة مقابل إیجار اـسمي وـساھمت بنـسبة  

ــغل مركز فیینا الدولي حتى عام   ــي في فیینا وشـ وفي المقابل، یقع على الوكالة التزام بالحفاظ على مقرھا الرئیسـ
ویتم الوفاء بھذا االلتزام عبر شــــغل مركز فیینا الدولي خالل الفترة المتبقیة من  أو إرجاعھ إلى الحكومة.  2078

وـباإلمـكان االطالع على المزـید من  نوـیاً في بـیان األداء الـمالي.عـقد اإلیـجار وتُحتســـــب اإلیرادات المؤجـلة ســـــ
 .37التفاصیل في المالحظة 

ــاھمات الواردة مقدَّماً في المقام األول على االشــتراكات المقررة للمیزانیة العادیة الواردة   -121 ــتمل المس وتش
ة عن المیزانیة الواردة من الدول  قبل الســنة التي تتصــل بھا ھذه االشــتراكات، وكذلك على المســاھمات الخارج

ــمیاً. ــاء التي لم تقبلھا الوكالة رسـ ــاھمات الواردة مقدَّماً في عام   األعضـ ــت المسـ بمبلغ قدره    2021ولقد انخفضـ
 مالیین یورو.  4.126

ملیون    24.857، انخفضـــت المســـاھمات الواردة الخاضـــعة لشـــروط بمبلغ قدره  2021وفي نھایة عام  -122
% منھا من جھتین مانحتین اثنتین  42.2رـصید المـساھمات الواردة الخاـضعة لـشروط، وردت  ومن إجمالي یورو.

وقد   وـستُحتـسُب ھذه المـساھمات على أنھا إیرادات، إذا تم الوفاء بالـشروط ومتى تم ذلك. من الدول غیر األعـضاء.
ــاھمات الطوعیةتم تصــنیف األجزاء من ھذه   ــھر االثني  التي من المتوقع إعادة    المس تصــنیفھا كإیرادات في األش

ــر المقبلة، والبالغ مجموعھا  ومن المتوقع تقدیم تقاریر نھائیة وتقاریر   ملیون یورو على أنھا جاریة.  31.136عش
، وـسیكون احتـساب اإلیرادات مرھوناً بموافقة الجھات المانحة على  2021مرحلیة عن ھذه المـساھمات خالل عام 

 تلك التقاریر.

ــاھمات الواردة مقدَّماً والمســـاھمات الخارجة عن المیزانیة   4رد في المرفق ألف  وت -123 ــیل عن المسـ تفاصـ
 .2021كانون األول/دیسمبر    31المحولة والخاضعة لشروط اعتباراً من 

 االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین :16المالحظة  
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بالتأمین الصـحي بعد انتھاء الخدمة، واسـتحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد  تم احتسـاب االلتزامات المتعلقة   -124
ــاس التقییم االكتواري. ــنویة، على أسـ ــتحقاقات اإلجازة السـ ــتحقاقات انتھاء الخدمة، واسـ وقد   انتھاء الخدمة واسـ

اریة (یرد  انخفضــت ھذه االلتزامات خالل الســنة وذلك في المقام األول بســبب التغییرات في االفتراضــات االكتو
 ).17مزید من التفاصیل في المالحظة  

واحتُسبت االلتزامات المتعلقة باإلجازة السنویة استناداً إلى العدد الفعلي ألیام اإلجازة غیر المستخدمة في  -125
% إلى اإلدارة  5.07ویرجع االنخفاض في االلتزامات المتعلقة بإجازات الموظفین الســـنویة بنســـبة   نھایة الســـنة.

ع الموظفون على االسـتفادة من أیام إجازاتھم.الفع ّجِ ومن بین العوامل األخرى   الة ألیام اإلجازات السـنویة حیث شـُ
التي ســــاھمت في ھذا االنخفاض التطوراُت العالمیةُ مثل التخفیف من القیود المفروضــــة على الســــفر في الربع  

 وارتفاع معدالت التطعیم. 2021األخیر من عام  

وتمثل اـشتراكات الموظفین في الحـساب االحتیاطي ألقـساط التأمین الـصحي حـصة الموظفین من األموال   -126
% وذلك بـسبب  18.1، ـشھد رـصید الحـساب زیادة بنـسبة  2021وخالل عام   المحتفظ بھا ألقـساط التأمین الـصحي.

ــیغنا فیما یتعلق باألعضــ ــركة س ــاركین في خطة التأمین  القدر األقل من المدفوعات الفعلیة المحولة إلى ش اء المش
 الطبي التكمیلي.  

باألســـاس   2021كانون األول/دیســـمبر   31فت االلتزامات المتعلقة بتكالیف الموظفین األخرى حتى  وتألَّ  -127
الغـة   ارة الوطن الـب ات إجـازة زـی ل   ملیون  1.711من مســـــتحـق اـب انون    31ملیون یورو في    2.701یورو (مـق ـك

ملیون یورو   0.621یورو (مقابل  ملیون 0.455قات اإلجازات التعویضـیة البالغة  ) ومسـتح2020األول/دیسـمبر  
). أما االنخفاض الذي ـشھدتھ مـستحقات إجازة زیارة الوطن فھو یجـسد أیضـاً  2020كانون األول/دیـسمبر   31في 

 معدالت التطعیم ورفع القیود المفروضة على السفر.

ــمبر   31وفي  -128 ــحي بعد انتھاء الخدمة، وااللتزامات  ، كان2021كانون األول/دیس ت التزامات التأمین الص
المتعلقة باـستحقاقات اإلعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فـضالً عن االلتزامات المتعلقة باإلجازة الـسنویة غیر ممولة 

 ً ا اً، التي بلغ مجموعـھا وتتعلَّ  .1ـبالـكاـمل تقریـب ـكانون    31في    ملیون یورو  418.732ق جمیع ـھذه االلتزاـمات تقریـب
ــمبر   ــندوق المیزانیة العادیة.2021األول/دیسـ ــلبیاً في ھذا   ، بصـ وتؤثر حالة عدم تمویل ھذه االلتزامات تأثیراً سـ

 .2021دیسمبر  /األول كانون 31الصندوق لدرجة أن مجموع الملكیة یظل سلبیاً في 

 الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة :17المالحظة  

االســـتحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على اســـتحقاقات التأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة  تشـــتمل   -129
 واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة واستحقاقات انتھاء الخدمة.

ــتحقاقات الموظفین المحددة. -130 ــحي بعد انتھاء الخدمة، وھو خطة الســ  وتدیر الوكالة مخطط التأمین الصــ
موجب المخطط وطبقاً لالئحة الموظفین والنظام اإلداري للموظفین، یحق لموظفي الوكالة الـسابقین أن یحـصلوا  وب

 على تأمین طبي من خالل الوكالة.

 
بالمرتبات  % من النفقات المتصلة  4لة من مساھمات خارجة عن المیزانیة والتي تُخَصُم فیما یتعلق بھا نسبة  باستثناء الوظائف المموَّ  1

ر تطبیق ھذا الخصم من أجل تمویل الصندوق الفرعي الخارج عن المیزانیة الخاص بالتأمین   . 2021وذلك منذ تموز/یولیھ   وقد تقرَّ
 الصحي بعد انتھاء الخدمة. 
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ــول علیھا عند   -131 ــتحقاقات التي یحق لموظفي الوكالة الحصـ ــتحقاقات ما بعد الخدمة األخرى ھي االسـ واسـ
ذه االسـتحقاقات منحة اإلعادة إلى الوطن وما یتصـل بذلك من تكالیف السـفر  وتشـمل ھ انتھاء خدمتھم في الوكالة.

ونـقل األمتـعة عـند انتـھاء الـخدـمة في الوـكاـلة، وـكذـلك ـبدالت انتـھاء الـخدـمة التي تحق لبعض موظفي فـئة الـخدـمات  
 العامة، والتي تعتمد على مدة الخدمة.

 التقییمات االكتواریة

دَّد   -132 ادة إلى الوطن  تـح ات اإلـع اـق ة واســـــتحـق دـم اء الـخ د انتـھ أمین الصـــــحي بـع ة عن الـت اتـج ات الـن االلتزاـم
  واستحقاقات انتھاء الخدمة بمساعدة اكتواریین فنیین.

ــتحقاقات   -133 ــات والطرائق التالیة لتحدید قیمة التزامات الوكالة المترتبة عن اســ ــتُخدمت االفتراضــ وقد اســ
ا یتعلق بفترة  ة حتى    الموظفین فیـم دـم اء الـخ انتـھ ة ـب ات المتعلـق ك من االلتزاـم ة وغیر ذـل دـم د الـخ ا بـع انون   31ـم ـك

  :2021األول/دیسمبر  

 

م الجدول التالي معلومات وتحلیالت إضـــافیة بشـــأن االلتزامات المترتبة عن اســـتحقاقات الموظفین   -134 ویُقّدِ
 التي حسبھا الخبیر االكتواري.

31-12-312020-12-2021البارامتر

التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: 0.73%التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: %1.28

استحقاقات اإلعادة إلى  استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: 
، وبدالت انتھاء الخدمة %0.77 الوطن %0.60

استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: استحقاقات
، وبدالت انتھاء الخدمة اإلعادة إلى الوطن %0.16

%0.28

عائدات السوق على سندات الشركات العالیة الجودة 
بالیورو في تاریخ إعداد التقریر (المدة المقدرة: التأمین 

الصحي بعد انتھاء الخدمة: 23.7 سنة؛ استحقاقات ما بعد 
الخدمة األخرى: من 6.3 إلى 8.6 سنوات حسب 

االستحقاق)

عائدات السوق على سندات الشركات العالیة الجودة 
بالیورو في تاریخ إعداد التقریر (المدة المقدرة: 
التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: 24.4 سنة؛ 

استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: من 6.5 إلى 
9.1 سنوات حسب االستحقاق)

موظفو الفئة الفنیة والفئات العلیاموظفو الفئة الفنیة والفئات العلیا
2.70% للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة، و%3.00 

للزیادات األخرى فیما بعد الخدمة
2.70% للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة، 
للزیادات األخرى فیما بعد الخدمة و%3.31 

موظفو فئة الخدمات العامةموظفو فئة الخدمات العامة
%3.07%2.93

معدل الزیادة المتوقَّع في التكالیف 
مدى خطط التأمین المختلفة)الطبیة مدى خطط التأمین المختلفة)%3.07 - %3.75 ( ) %3.36 - %2.93

1.40%2.20%معدل الزیادة المتوقع في تكالیف السفر

معدل الزیادة المتوقَّع في تكالیف 
1.40%2.20%الشحن

معدل الخصم

معدل الزیادة المتوقَّع في الرواتب
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الختامي المتعلق باالســتحقاقات المحددة وفق التزام التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة،  في إطار االلتزام   -135
ــابقین وُمعالیھم (مقابل   134.520یمثل مبلغ  ملیون یورو في   142.579ملیون یورو االلتزام تجاه الموظفین الســ

  203.768 وُمعالیھم (مقابلملیون یورو االستحقاقات تجاه الموظفین الحالیین    185.814 ) ویمثل مبلغ2020عام 
  ).2020مالیین یورو في عام 

وتنشأ المكاسب أو الخسائر االكتواریة عندما یختلف التقییم االكتواري عن التوقعات الطویلة األجل بشأن   -136
ابقة  وھي تنتج عن التـسویات القائمة على التجربة الفعلیة (االختالفات بین االفتراـضات االكتواریة الـس االلتزامات.

  وما حدث فعالً) وعن آثار التغییر في االفتراضات االكتواریة.

 والتزام التأمین الـصحي بعد انتھاء الخدمة ـشدید الحـساـسیة للتغیرات التي تحدث في االفتراـضات المالیة. -137
عاش النـشاط على  جزئی�ا إلى االرتفاع في معدل التـضخم وانت  التي تعود  –وتُمثِّل الزیادة التي ـشھدھا معدل الخـصم  
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ــھده التزام التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة بمبلغ قدره   –الصــعید العالمي   ــي لالنخفاض الذي ش الحافز الرئیس
  ملیون یورو.  26.013

ــمبر   31وفي  -138 ــحي بعد انتھاء الخدمة وااللتزامات  2021كانون األول/دیسـ ، كانت التزامات التأمین الصـ
القیـمة الـحالـیة    ـفإنَّ وـبالـتالي   .2ـھا، غیر مموـلةدة إلى الوطن بـعد انتـھاء الـخدـمة، في جلِّ المتعلـقة ـباســـــتحـقاـقات اإلـعا

  لاللتزامات الممولة والقیمة العادلة ألصول الخطة مقدارھا صفر.

 تحلیل الحساسیة

االســـتحقاقات المحددة وتكلفة  نة أعاله، فإن التأثیر المقدَّر في قیاس التزام  إذا تغیَّرت االفتراضـــات المبیَّ  -139
 الخدمة الجاریة وتكلفة الفائدة سیكون على النحو الوارد في الجدول أدناه:

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ   
التأمین الصحي بعد انتھاء   التغییر أثر التغییر في االفتراضات:

 الخدمة 

استحقاقات ما   
بعد الخدمة  

       األخرى 

تغییر معدل الخصـم في التزام االسـتحقاقات  أثر 
 المحددة

+1 % (63 703)  (4 007) 
-1 % 87 821  4 593 

أثر تغییر مـعدل الزـیادة في الرواـتب على التزام 
 االستحقاقات المحددة

+1 % (6 182)  4 074 
-1 % 8 087  (3 614) 

تحقاقات   أثر تغییر معدل الدوران في التزام االـس
 المحددة

+1 % (7 070)  12 
-1 % 7 819  (16) 

أثر إحداث تغییرات في ـسن التقاعد القانوني في  
 التزام االستحقاقات المحددة

 (237)  (427 1) + سنة
 131  604 1 سنة -

سن التقاعد القانوني 
 (180)  (193 4) عاماً  65عند بلوغ 

أثر التغییر في المـعدل المتوقّع الزدـیاد التـكالیف 
 الطبیة في:

    

ن تكلفة الخدمة الحالیة في االلتزامات    غیر منطبق  654 5 % 1+ *مكّوِ
 غیر منطبق  (896 3) % 1-  
ن تكلفة الفائدة في االلتزامات    غیر منطبق  674 % 1+ *مكّوِ
 غیر منطبق  (500) % 1-  
 غیر منطبق  645 82 % 1+ *مجموع التزام االستحقاقات المحددة  
 غیر منطبق  (763 61) % 1-  

األعمــار  متوســــط  في  تـغـییرات  إحــداث  أثر 
 المتوقعة على التزام االستحقاقات المحددة

 غیر منطبق  287 17 + سنة
 غیر منطبق  (980 16) سنة -

ــفر   ــحن والس على أثر التغییرات في تكالیف الش
 مجموع التزام االستحقاقات المحددة

 499  غیر منطبق % 1+
 (453)  غیر منطبق % 1-

وتســـتند تحلیالت الحســـاســـیة الواردة أعاله إلى تغیر في أحد االفتراضـــات مع اإلبقاء على ثبات جمیع   -140
ــات األخرى. ذا ألن   االفتراضـــ ة، أن یحـدث ـھ ــة العملـی ارســـ التغییرات في بعض  ومن غیر المرجح، في المـم

 االفتراضات قد تكون مترابطة.

 
ت المتصلة بالمرتبات  % من النفقا4لة من مساھمات خارجة عن المیزانیة والتي تُخَصُم فیما یتعلق بھا نسبة باستثناء الوظائف المموَّ  2

ر تطبیق ھذا الخصم من أجل تمویل الصندوق الفرعي الخارج عن المیزانیة الخاص بالتأمین   . 2021وذلك منذ تموز/یولیھ   وقد تقرَّ
 الصحي بعد انتھاء الخدمة. 
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وعند حسـاب حسـاسـیة التزام االسـتحقاقات المحددة لالفتراضـات الھامة، تم تطبیق نفس الطریقة كما ھو  -141
ولم تكن ھناك تغییرات من الفترة الســابقة   الحال عند حســاب التزامات التقاعد المحتســبة في بیان الوضــع المالي.

  عملیات تعدیل االفتراضات المستخدمة في إعداد تحلیالت الحساسیة. في الطرائق أو

یة بحیث   -142 اـس ط العمر المتوقع من خالل تعدیل معدالت الوفیات األـس یة فیما یتعلق بمتوـس اـس ب الحـس وتُحـس
  واحد.عاماً في تاریخ التقییم بمقدار عام   65یزید (أو ینقص) متوسط العمر المتوقع للمتقاعد البالغ من العمر 

القادمة بالنـسبة   12ع دفعھا في األـشھر الــــــ  وتبلغ أفـضل تقدیرات الوكالة فیما یتعلق باالـستحقاقات المتوقَّ  -143
یورو، وبالنســبة الســتحقاقات اإلعادة للوطن بعد انتھاء   مالیین 4.493لخطط التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة  

 ن یورو.مالیی 9.208الخدمة واستحقاقات انتھاء الخدمة  

ومـثل  وتمـثل االلتزاـمات المترتـبة عن اســـــتحـقاـقات ـما بـعد الـخدـمة التزاـماً ـمادیـ�ا غیر ممول على الوـكاـلة. -144
العدید من منظمات األمم المتحدة األخرى، تقوم الوكالة حالی�ا بدراســـة النُُّھج الممكن اتباعھا لمعالجة مســـألة ھذه  

 بید أنھ لم یتم بعد اعتماد أي نھج رسمي.  االلتزامات غیر الممولة الطویلة األجل؛

م الجداول التالیة تفاـصیل التزام االـستحقاقات المحددة والتـسویات القائمة على التجربة الفعلیة بالنـسبة   -145 وتقّدِ
 للفترة الحالیة والفترات األربع السابقة.

                  التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة
 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ   
  2021  2020  2019  2018  2017 

  413 213     121 222     483 306    347 346   334 320 التزام االستحقاقات المحددة 
  -     -            -   -  - أصول الخطة بالقیمة العادلة 

 (413 213)   (121 222)   (483 306)  (347 346)  (334 320) الفائض/ (العجز) 
إعادة القیاس الخسائر/(المكاسب)  
الناتجة عن التسویات القائمة على  

 التجربة الفعلیة 
(3 749)   2 662 

 

 294 
  

(451) 
  

36 226 

إعادة القیاس الناتجة عن التسویات  
القائمة على التجربة الفعلیة كنسبة من 

 التزام االستحقاقات المحددة 
%1.17-   %0.77   %0.10   (%0.20)   %16.97 

                   
                  استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ   
  2021  2020  2019  2018  2017 

  989 51    649 54     640 59   116 63   277 64  التزام االستحقاقات المحددة
  -           -           -   -  - أصول الخطة بالقیمة العادلة 

 (989 51)   (649 54)   (640 59)  (116 63)  (277 64) الفائض/ (العجز) 
إعادة القیاس الخسائر/(المكاسب)  
الناتجة عن التسویات القائمة على  

 التجربة الفعلیة 
1 096  (2 233) 

 

166 
  

 1 277  
  

 (4 265)  

إعادة القیاس الناتجة عن التسویات  
القائمة على التجربة الفعلیة كنسبة من 

 التزام االستحقاقات المحددة 
%1.71   (%3.54)   %0.28   %2   (%8.20) 
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

األسـاسـي للصـندوق على أن یكلف مجلس الصـندوق الخبیر االسـتشـاري االكتواري بإعداد  ینص النظام   -146
والممارســة التي یتبعھا مجلس الصــندوق ھي إجراء   تقییم اكتواري للصــندوق مرة كل ثالث ســنوات على األقل.

یم االكتواري  والغرض الرئیـسي من التقی تقییم اكتواري كل ـسنتین باـستخدام طریقة حاـصل المجموعات المفتوحة.
 ھو تحدید ما إن كانت أصول الصندوق الحالیة والمقدَّرة المقبلة ستكفي للوفاء بالتزاماتھ.

ده الجمعیة العامة  -147 ُن التزام الوكالة المالي تجاه الـصندوق من مـساھمتھا اإللزامیة، بالمعدل الذي تحّدِ ویَتَكوَّ
ــاركین و7.9لألمم المتحدة (وھو حالیا   ــة من أي  %  15.8% للمشـ ــالً عن أي حصـ ــاء)، فضـ للمنظمات األعضـ

ــندوق. 26مدفوعات عجز اكتواري بموجب المادة   ــي للصــ ــاســ ــبح مدفوعات العجز   من النظام األســ وال تصــ
رت الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة تطبیق حكم الـمادة  وعـندـما تقرر    26 االكتواري ـھذه مســـــتحـقة اـلدفع إال إذا قرَّ

اجة إلى مدفوعات لسداد العجز على أساس تقدیر الكفایة االكتواریة للصندوق في تاریخ  ذلك، بعدما یتبیَُّن وجود ح
اِھَم في ـسد ھذا العجز بمبلغ یتناـسب مع مجموع المـساھمات التي دفعتھا كل  التقییم. وعلى كل منظمة عـضو أن تُسـَ

 منظمة خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ التقییم.

ا التقییم الذي تنتھي فترتھ  2019كانون األول/دیسمبر   31تقییم اكتواري للصندوق في  وقد أنِجَز آخر  -148 ، أمَّ
ل الصــندوق في بیاناتھ المالیة لعام  2021كانون األول/دیســمبر   31في    2020، فھو قید اإلجراء حالی�ا.  وقد رحَّ

 .2020كانون األول/دیسمبر   31، إلى  2019كانون األول/دیسمبر   31تاریخ البیانات الخاصة بالمشاركة في 

لة من األصــول االكتواریة    2019كانون األول/دیســمبر    31وأســفر التقییم االكتواري في  -149 عن نســبة مموَّ
ــات التقاعدیة في المســتقبل، بلغت   االلتزاماتإلى   ــویات للمعاش  %.144.4االكتواریة، بافتراض عدم إجراء تس

 وضع نظام تسویة المعاشات التقاعدیة الحالي في االعتبار.  % عند107.1وكانت النسبة الممولة تبلغ  

وبعد أن أجرى الخبیر االـستـشاري االكتواري تقییماً للكفایة االكتواریة للـصندوق، خلُص إلى أنھ ال توجد   -150
من النظام األـساـسي    26، إلى مدفوعات ـسداد العجز بموجب المادة  2019كانون األول/دیـسمبر   31ـضرورة، في 

 المســـتحقة في إطار الخطة.  االلتزاماتدوق، ألن القیمة االكتواریة لألصـــول تفوق القیمة االكتواریة لكل  للصـــن
المستحقة في تاریخ    االلتزاماتوعالوة على ذلك، كانت القیمة السوقیة لألصول تفوق أیضاً القیمة االكتواریة لكل 

 .26مة قد طبقت حكم المادة  وفي وقت إعداد ھذا التقریر، لم تكن الجمعیة العا التقییم.

بســبب العجز االكتواري، إما أثناء العملیة الجاریة أو بســبب إنھاء مخطط   26وإذا تم اللجوء إلى المادة   -151
اھمات   بة مـس تند إلى نـس تـس ات التقاعدیة للصـندوق، فإن مدفوعات العجز المطلوبة من كل منظمة عضـو ـس المعاـش

 ات المدفوعة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ التقییم.تلك المنظمة العضو في مجموع المساھم
) ــة  ــابق الســــ الثالث  الســـــنوات  خالل  ــدوق  للصـــــن ــدفوعــة  الم ــات  ــاھم المســــ مجموع    2019و  2018وبلغ 

 % منھا.2.88مالیین دوالر، ساھمت الوكالة بنسبة    993.150 7)2020و

یورو (مقـابـل   ملیون  70.446ى الصـــــنـدوق  ، بلغـت المســـــاھمـات المـدفوعـة إل2021وخالل عـام   -152
ام   70.913 ات المتوقَّ  ).2020ملیون یورو في ـع ــاھـم ا المســـ ام  وأـم ة في ـع ة المســـــتحـق فتبلغ حوالي    2022ـع
 ملیون یورو. 72.904

ویجوز إنھاء عضــویة الصــندوق بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بناًء على التوصــیة اإلیجابیة   -153
الـصادرة عن مجلس ـصندوق المعاـشات التقاعدیة.  وتُْدفَع حـصة متناـسبة من مجموع أـصول الـصندوق في تاریخ  
إنھاء العضـویة إلى المنظمة العضـو السـابقة لفائدة موظفیھا حصـریاً الذین كانوا مشـاركین في الصـندوق في ذلك  

د م ــندوق.  ویحّدِ ــات التقاعدیة  التاریخ، وفقاً لترتیب تتِفق علیھ المنظمة والصـ ــترك للمعاشـ ــندوق المشـ جلُس الصـ
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لموظفي األمم المتـحدة ھذا المبلَغ  اســـــتـناداً إلى تقییم اكتواري ألصـــــول والتزامات الصــــــندوق في تاریخ إنـھاء 
 العضویة؛ وال یتم تضمین أي جزء من األصول التي تزید على االلتزامات في المبلغ.

تحدة مراجعة سنویة للصندوق ویقدم تقریراً عن المراجعة إلى  ویُجري مجلس مراجعي حسابات األمم الم -154
وینشــر الصــندوق تقاریر فصــلیة عن اســتثماراتھ،   مجلس الصــندوق وإلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة كل ســنة.

 .www.unjspf.orgویمكن االطالع على ھذه التقاریر من خالل زیارة موقع الصندوق على العنوان التالي:  

 االلتزامات المالیة األخرى :18المالحظة  

 

انون األول/دیســـــمبر    31وفي   -155 ة  2021ـك الـغ ة األـجل الـب اـنت االلتزاـمات الطویـل ملیون یورو   0.304، ـك
ــتركة بین  تتعلق بالمبالغ التي أودعتھا منظمة الفاو لتغطیة التكالیف التي تكبدتھا الوكالة بالنیابة عن  ــعبة المشـ الشـ

 فت "المبالغ األخرى" في المقام األول من المبالغ النقدیة المستلمة ولم یُحدد الغرض منھا.الفاو والوكالة، بینما تألَّ 

 المخصصات :19المالحظة  

 

تتعلق مخصـــــصـــــات التخلص من األصـــــول ـبالتـكالیف التـقدیرـیة للتخلص من وـحدات القـیاس المغلـقة   -156
ة في   اس ـھذه  المختبرـی ة لوـحدات القـی افـع ار الـن ة األعـم اـی ــدورف في نـھ د في زایبرســـ ة الـجدـی مختبر المواد النووـی

  ملیون یورو).  1.218(

، كانت ھناك قضــایا مرفوعة ضــد الوكالة أمام المحكمة اإلداریة  2021كانون األول/دیســمبر   31وفي  -157
ا موظفون ـحالیون أو امـھ دـعاوى أـق ة تتعلق ـب دولـی ل اـل ة العـم ا مخصـــــص یبلغ    لمنظـم ـجل لـھ د ســـــُ ــابقون، وـق ســـ

ویشـــمل المخصـــص أیضـــا قضـــایا أخرى ال تزال قید النظر أمام المحكمة، ویُرى احتمال   ملیون یورو. 0.259
   القضاء فیھا لصالح الموظفین الحالیین أو السابقین.

http://www.unjspf.org/
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یتعلق بالســلف المقدمة لصــندوق  أُنشــئ صــندوق رأس المال العامل وفقاً لالئحة المالیة الســتخدامھ فیما  -158
ویعتـمد المؤتمر الـعام حجم   المیزانـیة الـعادـیة لتموـیل االعتـمادات مؤقـتاً وألغراض أخرى ـیأذن بـھا المؤتمر الـعام.

ل من السلف المقدمة من الدول األعضاء وفقاً للمعدل األساسي لالشتراكات لكل  صندوق رأس المال العامل، ویُموَّ
ده الم  وتُقیَّد كل سلفة في حساب الدولة العضو التي دفعت السلفة. ؤتمر العام.منھا كما یحّدِ

وأُنشــئ صــندوق األمن النووي وفقاً لالئحة المالیة لتمویل مجموعة من األنشــطة بھدف دعم قدرة الدول   -159
ھاب النووي  األعضـــاء على حمایة المرافق النوویة، والمواد النوویة قید االســـتخدام أو الخزن أو النقل، من اإلر

  ).GOV/2002/10(الوثیقة  

في إطار صـندوق البرامج الخارجة عن   2009وأُنشـئ الصـندوق الفرعي لتكالیف دعم البرنامج في عام  -160
 من الالئحة المالیة.  3-8المیزانیة لتسجیل جمیع اإلیرادات والنفقات المتصلة بتكالیف دعم البرنامج وفقا للقاعدة  

الســـتئماني لمعاھد البحوث وفقاً لالئحة المالیة إلتاحة توافر تمویل متعدد الســـنوات  وأُنشـــئ الصـــندوق ا -161
 ).GOV/2403القتناء المعدات والمستلزمات الضروریة لبرنامج العقود البحثیة للوكالة (الوثیقة  

ه مجلس المـحافظین (الوثیـقة   -162 )  GOV/2005/22وأنشـــــئ صــــــندوق إحالل المـعدات على النحو اـلذي أقرَّ
ــتوى مالئم من  ــیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصــاالت أو إحاللھا وذلك من أجل تقدیم مس ــاس لالرتقاء بالبنیة األس

 خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لدعم برامج الوكالة.
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المـقام األول إلى  ملیون یورو ویرجع ذـلك في   76.588، ازدادت االحتـیاطـیات بمبلغ ـقدره  2021في ـعام  -163
ــئة عن  ــب االكتواریة الناشـ ــالً عن المكاسـ ــلع والخدمات فضـ الزیادة في األموال الملتزم بھا للعقود المفتوحة للسـ

 االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین.

التأمین - 164 بأقساط  المتصلة  األموال  من  الوكالة  حصة  الصحي  التأمین  بأقساط  الخاص  االحتیاطي    ویمثِّل 
% وذلك بسبب انخفاض المدفوعات الفعلیة المحولة  18.1، شھد االحتیاطي زیادة بنسبة  2021وخالل عام   الصحي.

  ). 2020% في عام  18.1إلى شركة سیغنا فیما یتعلق باألعضاء المشاركین في خطة التأمین الطبي التكمیلي (
مالیین یورو كمدخرات ناتجة عن    4.343قدره  ، تلقت الوكالة من شركة سیغنا مبلغاً  2021وفي شباط/فبرایر  

ل ھذا المبلغ كزیادة في احتیاطي أقساط التأمین الصحي واستُخِدم لسداد مدفوعات  انخفاض الطلبات من جانبھا، وُسجِّ 
بما َمكََّن في نفس الوقت من تغطیة حصة الوكالة    2021أقساط التأمین لشھري كانون الثاني/ینایر وشباط/فبرایر  

ا تبلغان إجماالً  وحصة  اللتین  بـ  ملیون یورو.  3.616لموظفین  المبلغ المتبقي والمقدر  ملیون یورو    0.727وأما 
 فیظلُّ مسجالً في احتیاطي أقساط التأمین الصحي الخاص بالوكالة.

اـھا الوـكاـلة.و -165  أـما االرتـباـطات فتمـثل األموال الملتزم بـھا للعقود المفتوـحة لتورـید ســـــلع وـخدـمات لم تتلـق
ملیون یورو (مقابل زیادة بمبلغ قدره   46.297، ازدادت ھذه االرتباطات المستقبلیة بمبلغ قدره  2021وخالل عام 

ــنادیق إلى   ).2020ملیون یورو في عام    23.287 ــدة الصــ ل من أرصــ ــكل مبلغ محوَّ وتظھر ھذه الزیادة في شــ
یـشمل األرـصدة الخاـصة بطلبات الـشراء فیما رـصید ـصندوق التعاون التقني   وتجدر اإلـشارة إلى أنَّ  االحتیاطیات.

 یتعلق بالسلع والخدمات التي لم تبرم بعد عقود بشأنھا.

ا األرـصدة االفتتاحیة الحتیاطي الفوائض النقدیة، فتمثِّل الفائض النقدي المتراكم عن الـسنوات الـسابقة   -166 وأمَّ
  ملیون یورو.  0.053والبالغ  

د خبراء اكتواریون مســ -167 تقلون االلتزامات الناشــئة من اســتحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغیرھا من ویحّدِ
ویمثِّل احتیاطي المكاسب/(الخسائر) االكتواریة المتعلقة بااللتزامات المترتبة   استحقاقات الموظفین الطویلة األجل.

بااللتزامات المترتبة عن اســتحقاقات  عن اســتحقاقات الموظفین رصــیَد المكاســب أو الخســائر االكتواریة المتعلقة  
 التأمین الصـحي بعد انتھاء الخدمة واسـتحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة واسـتحقاقات انتھاء الخدمة.

ام   جـِّ 2021وخالل ـع ھ، ســـــُ ا    39.747 َل ربح اكتواري مجموـع درـھ ة ـق ــارة اكتوارـی ل خســـ اـب ملیون یورو (مـق
ـلت في 28.128 ّجِ ام    ملیون یورو ســـــُ ة  2020ـع ــب وترجع ـھذه   ).17) (یرجى الرجوع إلى المالحـظ اســـ   المـك

ــم وتغیرات في  ــات االكتواریة المتعلقة باالنخفاض في معدل الخصـ ــاً إلى تغییر في االفتراضـ ــاسـ االكتواریة أسـ
 معدالت الوفیات.

رة :23المالحظة    االشتراكات المقرَّ

 

من الالئحة المالیة، یُحتســب   1-5النظام األســاســي للوكالة والقاعدة  دال من -وفقاً للمادة الرابعة عشــرة  -168
ــاھا   ــاء في المیزانیة العادیة وفقاً للمبادئ والترتیبات التي أرس ــتراكات الدول األعض ــبة اش ــبي ألنص الجدول النس
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ھ  المؤتمر العام. رة التمویل الموجَّ لألنشطة التي یُضطلع بھا في إطار  ویمثِّل الجزء التشغیلي من االشتراكات المقرَّ
ھ   برنامج المیزانیة العادیة للوكالة المعتمد للســنة المحدَّدة. ویمثل الجزء الرأســمالي من االشــتراكات التمویل الموجَّ

ویســتند التقســیم بین الجزء التشــغیلي والجزء الرأســمالي إلى میزانیة   لالســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة للوكالة.
 صیغتھا الُمعتمدة في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.الوكالة ب

رة للدول األعضاء والجھات المانحة األخرى.  2-وترد في المرفق ألف -169  تفاصیل االشتراكات المقرَّ

 المساھمات الطوعیة :24المالحظة  

 

ةتتكون   -170 ــاھـمات الطوعـی ة.  المســـ ل    2-وترد في المرفق ألف من تبرـعات نـقدـیة وتبرـعات عینـی تـفاصــــــی
 النقدیة المقدَّمة من الدول األعضاء ومن الجھات المانحة األخرى. المساھمات الطوعیة

د في المبالغ الواردة أعاله أثر عملیات رّدِ وتحویل األجزاء غیر المســتخدمة من المســاھمات   -171 وال یتجســَّ
ــاھمات الطوعیةالخارجة عن المیزانیة إلى الجھات المانحة فیما یتعلق ب ــأنھا إیرادات في   المسـ ــبت بشـ التي احتُسـ

  2021وخالل عامي   الـسنوات الـسابقة واألرـصدة الدائنة المتـصلة بتكالیف المـشاركة الوطنیة في الـسنوات الـسابقة.
 ملیون یورو على التوالي.  29.402ملیون یورو و  23.252  بلـغت ـھذه المـبالغ المســـــتردة والتحویالت،  2020و

اسـة المحاسـبیة للوكالة بشـأن المبالغ المردودة على ھذا النحو، احتُسـبت ھذه المبالغ باعتبارھا تعدیالت  ووفقاً للسـی
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلیرادات المتعلقة بمصرف الوكالة للیورانیوم الضعیف اإلثراء   مباشرة في حقوق الملكیة.

 لجھة المانحة لألموال المستلَمة سابقاً.تعبِّر عن قبول التقریر النھائي من طرف املیون یورو)  20(

مركز فییـنا اـلدولي ـباعتـباره من األصـــــول    وتـتألف المســـــاھـمات العینـیة في المـقام األول من اســـــتـخدام  -172
مالیین یورو) وـكذـلك الحق المتبرع ـبھ في اســـــتـخدام قطع األرض والمـباني والمرافق الـعاـمة   7.894الممنوـحة (

اكن األخر ة في األـم ا  ذات الصــــــل اكو وفوكوشـــــیـم ــدورف وموـن ك في زایبرســـ ا في ذـل ة، بـم اـل ة للوـك ابـع ى الـت
ن المسـاھمة المتعلقة بمركز فیینا الدولي من حصـة الوكالة من قیمة اھتالك الھیاكل   ملیون یورو). 1.818( وتتكوَّ

ینات ا 2015كانون الثاني/ینایر   1القائمة حتى   تخدام، باإلضـافة إلى التحـس إلضـافیة المدخلة  التي ال تزال قید االـس
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وتشمل أیضاً حصة الوكالة من القیمة اإلیجاریة االسمیة لقطعة   على المباني المـستأجرة بتمویل من حكومة النمسا.
  األرض التي یقع علیھا مركز فیینا الدولي.

معدات،  وتشـمل المسـاھمات العینیة األخرى التي تتلقاھا الوكالة سـلعاً تُعتبر من الممتلكات والمنشـآت وال -173
ع على النظراء. اریع تُوزَّ ة، ومخزونات للمـش ، تلقَّت الوكالة تبرعاً بمخزونات  2021وفي عام   وبنوداً غیر ملموـس

وتُحتســب ھذه المســاھمات كإیرادات إذا كانت تكالیف الســلع الممنوحة   ملیون یورو. 0.05لصــالح النظراء بقیمة  
 نُقلت إلى عھدة الوكالة.قابلة للقیاس بطریقة موثوقة وإذا كانت السلع قد  

فوفقاً للســـیاســـات المحاســـبیة للوكالة   وال یشـــمل ما تقدَّم ذكره قیمة الخدمات العینیة التي تتلقاھا الوكالة. -174
ل الخدمات العینیة كإیرادات. وتتلقى الوكالة قدراً كبیراً من الخدمات العینیة من  وامتثاالً لمعاییر إیبسـاس، ال تُسـجَّ

مانحة فیما یتصــل باألنشــطة التدریبیة والدعم التقني والخدمات االســتشــاریة والخدمات التحلیلیة  بعض الجھات ال
وتنسـیق االجتماعات التقنیة، وتجدر اإلشـارة بوجھ خاص إلى خدمات الدعم المقدمة فیما یتعلق بالسـنوات الخمس  

  2019النوویة الذي بدأ في عام  األولى من تشــغیل المعجل الخطي الممنوح لمشــروع تجدید مختبرات التطبیقات  
ونظراً إلى حالة عدم التیقُّن المتصـلة بمراقبة وتقدیر قیمة ھذه الخدمات، فإن  ).12(یرجى الرجوع إلى المالحظة  

ــب ھذه الخدمات في بیاناتھا المالیة. ــافة إلى ذلك، تتلقى الوكالة خدمات عینیة فیما یتعلق   الوكالة ال تحتسـ وباإلضـ
ــفر  بما یُتبرع   ــاریین وتكالیف الس ــتش بین والخبراء االس لھا بھ من الخبراء المجانیین والمتحدثین المدعوین والمدّرِ

وتوفر ھذه الموارد للوكالة خبرات یُســــتعان بھا في االجتماعات التقنیة ومشــــاورات الخبراء في  المتصــــلة بھم.
  مجاالت محددة تساعد على دعم مبادرات الوكالة.

 مات أخرىمساھ :25المالحظة  

 

تُحتـسب تكالیف المـشاركة الوطنیة كإیرادات عندما تَعتمد لجنة المـساعدة والتعاون التقنیین المـشاریع التي   -175
كانون  1یتألَّف منھا البرنامج الوطني للتعاون التقني وتصـبح المبالغ مسـتحقة للوكالة، ویكون ذلك عموماً في یوم  

نتین،   المذكورة.  الثاني/ینایر الذي یلي اجتماع اللجنة نة األولى من فترة الـس اریع تُعتمد في الـس وبما أن أغلبیة المـش
 فإنَّ إیرادات تكالیف المشـاركة الوطنیة تكون أعلى عموماً في تلك السـنة مقارنة بالسـنة الثانیة من فترة السـنتین.

ــنتین، ف 2021ومن ثمَّ، ونظراً إلى أنَّ عام   ــنة الثانیة من فترة الســ إنَّ اإلیرادات المتأتیة فیھ من تكالیف  یمثِّل الســ
د اإلیرادات الواردة تحت عنوان "اتفاقات الضـــمانات"   .2020المشـــاركة الوطنیة جاءت أقل مقارنة بعام   وتجســـِّ

ا بند "مسـاھمات أخرى" فیمثِّل   المبالغ القابلة لالسـترداد في المیزانیة العادیة بموجب بعض اتفاقات الضـمانات. أمَّ
ــتأجرة في مركز فیینا الدولي والتي  اإلیرادات ا ــینات المدخلة على المباني المسـ لمؤجلة فیما یتعلَّق باھتالك التحسـ

لت من خالل الـصندوق المـشترك لعملیات اإلـصالح واالـستبدال الرئیـسیة (ـصندوق عملیات اإلـصالح واإلحالل   ُمّوِ
   الرئیسیة).
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 التبادلیةاإلیرادات من المعاَمالت   :26المالحظة  

 

ــورات مبلغاً قدره   -176 ــمن إیرادات المنش ــول    0.459تتض ــتخدام أطراف أخرى ألص ملیون یورو یتعلق باس
 الوكالة، وخصوصاً اإلیرادات المتحققة من نشر وتوزیع مجلة االندماج النووي.

ــتركاً" المبالَغ   -177 لة تمویالً مش ــمل بند "إیرادات من خدمات مموَّ ــتلمة لقاء خدمات مقدَّمة لمنظمات  ویش المس
عة من الخدمات.   أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة على أساس رّدِ التكالیف فیما یتعلق بطائفة متنّوِ

عة أخرى" اإلیرادات المتحققة من الترجمة والخدمات األخرى، فضــــالً عن  -178 ویشــــمل بند "إیرادات متنّوِ
 األرصدة الدائنة المتفرقة.

 إیرادات االستثمار :27الحظة  الم

 

%) في مجموع إیرادات االســتثمار بشــكل  67.7ملیون یورو (أو بنســبة    1.755یرجع االنخفاض البالغ   -179
 .2020مقارنة بعام  2021رئیسي إلى سعر الفائدة األدنى بكثیر على الودائع ألجل بالدوالر األمریكي خالل عام 

شــھدتھ أســعار الفائدة على الدوالر األمریكي التخفیضــاُت في ســعر الفائدة على  وكان مردُّ االنخفاض الكبیر الذي  
  19-االحتیاطي الفیدرالي اســتجابة للتأثیر االقتصــادي الســلبي لجائحة كوفید  نظام األموال الفیدرالیة التي أجراھا  

في الـتأثیر    2020الفـیدرالي في ـعام  االحتـیاطي    نـظام واســـــتمرت ـھذه اإلجراءات التي اتـخذـھا   .2020خالل ـعام  
 .2021سلباً على إیرادات الفوائد التي حققتھا الوكالة من الودائع ألجل بالدوالر األمریكي خالل عام  

 حسب الصنادیق.  2021ب تفاصیل مجموع إیرادات االستثمار المحتسبة في عام  -وترد في البیان السابع -180
لھا كل صندوق من الصنادیق المذكورة.ومن المتوقَّع أن تُستخدم ھذه المب   الغ لدعم األنشطة التي یمّوِ



GC(66)/3 
 99  الصفحة

 

 الرواتب واستحقاقات الموظفین :28المالحظة  

 

ــویة مقر العمل المنطبقة. -181 ــي الصــافي وتس ــاس ــمل الرواتب الراتب األس ــمل بند "التكالیف العامة  تش ویش
إجازات زیارة الوطن، وإجازات زیارة األســــرة، وِمنَح للموظفین: أخرى" التأمین واســــتحقاقات الموظفین مثل 

 التعلیم وما إلى ذلك، فضالً عن سائر استحقاقات انتھاء الخدمة.

ویرجع ذلك أســاســاً   %.2.75، انخفض مجموع الرواتب واســتحقاقات الموظفین بنســبة  2021وفي عام  -182
ع الموظفون  إلى انخفاض مســتحقات اإلجازات الســنویة بســبب اإلدارة الفعالة أل ّجِ یام اإلجازات الســنویة حیث شــُ

 .على االستفادة من أیام إجازاتھم 

  االستشاریون، الخبراء :29المالحظة  

 

ــاریین والخبراء والمترجمین، بما في ذلك األجور   -183 ــتشـ ــاریین تكلفة التعاقد مع االسـ ــتشـ تمثِّل نفقات االسـ
   واألتعاب ذات الصلة.
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 السفر :30المالحظة  

 

عة،   -184 تتألَّف نفقات سـفر الموظفین في معظمھا من السـفر الرسـمي العادي للموظفین في مھام رسـمیة متنّوِ
ــاعدة في حاالت الطوارئ،   ــال، والمسـ ــیق البحوث، واجتماعات االتصـ مثل االجتماعات التقنیة، واجتماعات تنسـ

  والمؤتمرات/الندوات، والسفر المتعلق بالمشاریع.

ــاركین في  -185 ــاریین أو المشــ ــتشــ ــفر االســ ــفر غیر الموظفین فھي التكالیف المرتبطة بســ ا تكالیف ســ وأمَّ
االجتماعات أو الخبراء اآلخرین الذین تســتعین بھم الوكالة لدعم مشــاریع التعاون التقني أو لحضــور االجتماعات  

  أو المؤتمرات (بما فیھا تكالیف بطاقات السفر والبدل الیومي).

وما تفرضــــھ من قیود على الســــفر وعملیات إغالق وفترات حجر صــــحي    19-تزال جائحة كوفید وال -186
 %.14.5وھذا ھو الـسبب الرئیـسي النخفاض نفقات الـسفر بنـسبة   .2021أطول تؤثر على ـصناعة الـسفر في عام  

 دانیة.ومع ذلك، لم تتوقف أنشطة التحقق المی ، أُلغیت رحالت السفر غیر الضروریة.2021وخالل عام  

 التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة :31المالحظة  

 

ع، أو في  -187 مخزونات المشــاریع ھي المفردات المشــتراة لفائدة النظراء والتي عادة ما یُحتفظ بھا حتى توزَّ
المشـــــروع أو الجـھة  بعض الـحاالت، تُشـــــترى من خالل مكـتب برـنامج األمم المتـحدة اإلنـمائي المحلي أو ـمدیر  

وتـشمل الخدمات المقدَّمة للنظراء في المشاریع اإلنمائیِة الخدماَت التي تشتریھا الوكالة لینفِّذھا   المناظرة للمـشروع.
 أفراد أو متعاقدون لفائدة النظراء المتلقِّین.

ــاریع اإلنمائیة -188 عة على النظراء في المشـ ــاریع الموزَّ ــبب في زیادة مخزونات المشـ   14.015بقیمة    والسـ
ــدي   ــاعدة المقدَّمة للتصـ ــاس ھو االحتیاجات البرنامجیة للنظراء الوطنیین بما في ذلك المسـ ملیون یورو في األسـ
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ــدي لبعض األحداث الطبیعیة وحاالت تفشـــي األمراض    19-لكوفید ــاء للتصـ ــاعدة المقدَّمة للدول األعضـ والمسـ
ة و وـحاالت الطوارئ. ادة في العقود البحثـی ة التي  وتعزى الزـی ة والتقنـی ذ بعض العقود البحثـی أخر تنفـی ة إلى ـت التقنـی

 بسبب الجائحة.  2021إلى عام    2020كان ال بد من تأجیلھا من عام 

 الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي :32المالحظة  

 

ابـعة لألمم المتـحدة   -189 ة الـت اني والـخدـمات األمنـی ل بنود ـخدـمات إدارة المـب ــة  تمثـِّ وـخدـمات المؤتمرات حصـــ
ویرد مزید من  الوكالة من نفقات ھذه الخدمات المشــتركة التي تتحكم فیھا وتدیرھا منظمات أخرى قائمة في فیینا.

 .37التفاصیل عن ھذه الخدمات في المالحظة 

 التدریب :33المالحظة  

 

ــاریع اإلنمائیة" من اإلعانات الما -190 ــفر  یتألف بند "تدریب النظراء في المشـ لیة ونفقات التعلیم وتكالیف السـ
  وغیرھا من النفقات المرتبطة بالتدریب.

ــاسملیون یورو. ویرجع ذلك    1.928وزادت نفقات التدریب بمقدار   -191 ــطة بناء قدرات   في األســ إلى أنشــ
بـسبب   2020الموارد البـشریة في إطار التعاون التقني التي تـسیر بخطى ـسریعة بعد التباطؤ الذي ـشھدتھ في عام  

 .19-جائحة كوفید

 الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات :34المالحظة  

 

عم نظم المعلومات الخاصة بالوكالة،  یشمل بند الخدمات التعاقدیة في مجال تكنولوجیا المعلومات نفقات د -192
 بما في ذلك نظام إیبس، وخدمات دعم أخرى.

20212020

769 8                         772 8خدمات تعاقدیة في مجال تكنولوجیا المعلومات

390 2                         647 2خدمات تعاقدیة علمیة وتقنیة

531 3                         717 2خدمات تعاقدیة مؤسسیة أخرى

481 4                         846 4الخدمات األمنیة وخدمات إدارة المباني خارج مركز فیینا الدولي

194 7                         350 6صیانة المعدات والبرامج الحاسوبیة

365 26                        332 25المجموع للخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات

(المبالغ معبَّر عنھا بآالف الیوروھات)
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وتـشمل الخدمات التعاقدیة العلمیة والتقنیة األنـشطة التي تدعم أعمال البحث العلمي في الوكالة، كالتقاریر   -193
  والدراسات البحثیة.

ــیة األخرى فھي   -194 ا الخدمات التعاقدیة المؤســس ــلة بخدمات الترجمة التحریریة والترجمة  أمَّ النفقات المتص
 الشفویة والخدمات الطبیة وغیرھا من الخدمات.

ویمثِّل بند "الخدمات األمنیة وخدمات إدارة المباني خارج مركز فیینا الدولي" نفقات الوكالة على صـیانة   -195
زایبرســدورف وتورونتو وطوكیو ونیویورك  مكاتبھا الواقعة خارج المقر الرئیســي للوكالة، وذلك باألســاس في 

 وجنیف.

مھا أطراف ثالثة فیما یتعلق بصــیانة   -196 وتشــیر صــیانة المعدات والبرامج الحاســوبیة إلى الخدمات التي تقّدِ
  المعدات وكذلك دعم البرامج الحاسوبیة المستخدمة.

 نفقات تشغیلیة أخرى :35المالحظة  

 

والمواد أســـاســـاً اللوازم العلمیة والتقنیة، كما تشـــمل المواد واللوازم المكتبیة والخاصـــة  تشـــمل اللوازم   -197
 باالتصاالت.

 ویتعلق بند "االتصاالت والنقل" بتكالیف الھاتف والبرید ونقل السلع. -198

ا بند "شــــراء المعدات والبرامج الحاســــوبیة الثانویة" فیتعلق بالنفقات المتكبَّدة نتیجة   -199 لشــــراء مفردات  أمَّ
 المعدات والبرامج الحاسوبیة التي ال تفي بمعاییر الرسملة.

ار   -200 ارـھا عقود إیـج اعتـب اني ـب ار المـعدات والمـب ة المبرـمة إلیـج الـی ة الـح ارـی نـِّفت جمیع العقود التـج وـقد صـــــُ
  تشغیلي.

رة،  وتتعلق الزیادة في المخصــصــات والبدالت بزیادة المتأخرات من المســتحقات من االشــت -201 راكات المقرَّ
 .6ویُرجى في ھذا الصدد الرجوع إلى المالحظة 
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ــاً بالتكالیف العامة للمرافق في المختبرات. -202 ــاسـ ــغیلیة أخرى" أسـ ــمل النفقات   ویتعلق بند "نفقات تشـ وتشـ
ل تمویالً مشـتركاً في إطار منظومة األمم المتحدة من أنشـطة   المتنوعة األخرى أسـاسـاً مسـاھمات الوكالة فیما یُموَّ

  وتأمین ورسوم مصرفیة.

 الخسائر)(صافي المكاسب/ :36المالحظة  

 

كبیراً بفضـل تحویل الدوالر األمریكي  2021كان صـافي ما تحقَّق من أرباح في العملة األجنبیة في عام   -203
الغالب عن ارتفاع  وتعبِّر مكاســب صــرف العملة األجنبیة التي لم تتحقَّق في  إلى الیورو بأســعار صــرف مؤاتیة.

 قیمة الدوالر األمریكي مقابل الیورو، وھو العملة المعمول بھا في الوكالة، خالل ھذه الفترة.

 الحصص في كیانات أخرى :37المالحظة  

 ً لة تمویالً مشتركا  األنشطة المموَّ

 الشعبة المشتركة بین الفاو والوكالة

التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة للعمل في مجاالت ذات اھتمام  أُنشــئ المركز المشــترك الســتخدام   -204
ومن ثمَّ فإنَّ المركز المـشترك   مـشترك بین الوكالة والفاو، من أجل تجنُّب ازدواجیة األنـشطة وتعزیز أوجھ التآزر.

دد ینفِّذ برنامجاً یوضـــع كلَّ ســـنتین بالتشـــاور بین المنظمتین.   بواســـطة   المشـــتركوحوكمة المركز   عملیات  وتحَّ
تخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة،   ترك بین الفاو والوكالة الـس الترتیبات المنقَّحة الخاصـة بالمركز المـش

وتضـــــع ـھذه الترتیـبات ترتیـباً ملزـماً تلتزم   التي تبرم بین الـمدیر الـعام للـفاو والـمدیر الـعام للوـكاـلة ("الترتیـبات").
وال یُعتبر المركز المـشترك مھیكالً كوـسیلة منفـصلة   طالع بنـشاط یخـضع لرقابة مـشتركة.المنظمتان بموجبھ باالـض

 ، ومن ثمَّ فإنَّھ یُعامل محاـسبی�ا على أنَّھ عملیة تـشغیل مـشترك.37بالمعنى المقـصود في المعیار المحاـسبي إیبـساس  
ان للـفاو والوـكاـلة على2021  فبرایر/شــــــباط  23وفي  الترتیـبات المنقَّـحة الـخاصـــــة ـبالمركز    ، وقَّع الـمدیران الـعامـَّ

ل االســم اآلن من الشــعبة المشــتركة بین الفاو   المشــترك الســتخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة وتحوَّ
ــتخدام   ــترك بین الفاو والوكالة الســ ــتخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة إلى المركز المشــ والوكالة الســ

  في األغذیة والزراعة.  التقنیات النوویة

رة على الدول األعضـاء ھي المصـدر الرئیسـي إلیرادات المركز المشـترك. -205 وقدَّمت   واالشـتراكات المقرَّ
ملیون یورو أعید تقییمھا بمتوســط ســعر الصــرف المعمول بھ في  12.0ملیون یورو (  12.3الوكالة ما مجموعھ  

قـدره   رة للمركز  2021واحـد في عـام    یورو/دوالر أمریكي  0.843األمم المتحـدة  المقرَّ ) من تمویـل المیزانیـة 
  150.000وباإلضــافة إلى ذلك، ســاھمت الفاو بمبلغ قدره   ملیون دوالر. 4.1المشــترك وقدَّمت الفاو ما مجموعة 

ویُبلغ عن أي أموال من خارج المیزانیة تُوفَّر للفاو أو للوكالة ألغراض   .ReNUALدوالر أمریكي في مشـــروع 
وفي الواقع، تلقَّت الوكالة أمواالً من خارج المیزانیة تصــل   ركز المشــترك في البیانات المالیة للمنظمة المعنیة.الم

ــروع العمل المتكامل    2021ملیون یورو في عام   2.292إلى   ــترك بما في ذلك مشــ ــغیل المركز المشــ لدعم تشــ
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ــلمیة، والفنیین  ،  )زودیاكمشـــروع (  لمكافحة األمراض الحیوانیة المصـــدر ومشـــاریع مبادرة االســـتخدامات السـ
 وتقر الوكالة والفاو أیضاً بحصة كل منھما من النفقات المتصلة بالمركز المشترك. المبتدئین والمتدربین بالمجان.

، مقابل  2021وأنفقت الوكالة في عام   وتكالیف الموظفین واحدة من المكونات الرئیســیة لنفقات المركز المشــترك.
رة  تموی ملیون یورو على تكالیف الموظفین    9.711الخارجة عن المیزانیة    والتبرعاتل المیزانیة الســــنویة المقرَّ

ویعمل المركز   ملیون یورو على تكالیف غیر متصـــلة بالموظفین. 7.878واســـتحقاقات الموظفین ذات الصـــلة و
ــم قرابة   ــترك من خالل فریق یضـ ــام  عالماً وخبیراً تقنیاً وموظف دع 150المشـ ــمین بین المكاتب واألقسـ م مقسـ

ــترك ھم من الموظفین العاملین في إحدى ھاتین المنظمتین. والمختبرات. وتحتســب تكالیف   وموظفو المركز المش
فة لھم.  الموظفین وااللتزامات المترتبة على اســتحقاقات الموظفین ذات الصــلة في البیانات المالیة للمنظمة الموّظِ

او  ، وظَّـفت ال2021وفي ـعام   ـلت    10ـف ة، وموَّ ة المھنـی اـمة، ومن   20موظفین في الفـئ ة الـخدـمات الـع ة في فـئ وظیـف
اعدین المعنیین بالمعلومات. یة التي   تقنیي المختبرات، وموظفي اإلدارة، والمـس تمل االتجاھات العالمیة الرئیـس وتـش

حالة انعدام األمن الغذائي،  تســـتمر في تحدید إطار التنمیة الزراعیة على تزاید الطلب على األغذیة، واســـتمرار  
وســوف یســترشــد برنامج األغذیة والزراعة في عام   وســوء التغذیة، وتأثیر تغیُّر المناخ على اإلنتاج الزراعي.

بالطلبات المتزایدة من الدول األعضـاء للحصـول على المسـاعدة لمواجھة التحدیات في ھذه المجاالت، بما   2022
- وتجدر اإلشــارة إلى أنھ، خالل جائحة كوفید التنمیة المســتدامة ذات الصــلة.  في ذلك طلبات الدعم لتحقیق أھداف

ارات فیـما یتعلق بفیروس كوفـید19 ا المطورة في إـطار ـھذا البرـنامج في إجراء اختـب   19-، ســـــاھـمت التكنولوجـی
  19-مختبرات/معاھد) على الدعم للكـشف عن كوفید 305دولة عـضواً ( 129وحـصلت   وفیما یتعلق بالكـشف عنھ.

ــیع نطاق العمل المھم الذي   وغیره من األمراض الحیوانیة/الحیوانیة المصــدر ومكافحتھا. ــیقوم البرنامج بتوس وس
یضطلع بھ للتصدي لتأثیرات تغیر المناخ على األغذیة والزراعة من خالل استخدام التكنولوجیا النوویة، وبتعزیز  

تلف األمراض الحیوانـیة والنـباتـیة الـعابرة للـحدود التي من الجھود المـبذوـلة في مـجال األمن البیولوجي لمـكافـحة مخ
ل مخاطر كبیرة على الناس وسبل عیشھم.  المحتمل أن تشّكِ

 مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة في ترییستي

ویباشـر المركز عملھ في  .1964أُنشـئ مركز عبد السـالم الدولي للفیزیاء النظریة في ترییسـتي في عام   -206
ویخضــع المركز للیونســكو بصــفتھ إدارة   إطار اتفاق ثالثي األطراف بین الوكالة والیونســكو والحكومة اإلیطالیة.
وتتمتَّع الوكالة، من خالل عالقتـھا مع  ).1متخصـــــصـــــة في مـجال العلوم تدعم برنامجـھا (معـھد علمي من الفـئة  

ــاء في ا ــول إلى ما لدى الدول األعضـ لوكالة من العلماء والتكنولوجیات في مجاالت  المركز، بإمكانیة أكبر للوصـ
وتأتي ھذه الزیادة في إمكانیة الوصـول من خالل أنشـطة مثل التدریب والمنح   العلوم النوویة والبحوث األسـاسـیة.

الـیات المشـــــترـكة. ة   اـلدراســــــیة وغیر ذـلك من الفـع وللوـكاـلة نفوذ كبیر ـلدى المركز، من خالل تمثیلـھا في اللجـن
ـمھ إلـیھ من تموـیل ـمادي، ویُحتســـــب ـھذا التموـیل كنفـقات في بـیان األداء    التوجیھـیة التي ّدِ ـتدیره، إلى ـجاـنب ـما تـق

بید أنَّھ ال یوجد للمركز أيُّ ھیكل ملكیة رـسمي أو أحكام بـشأن تـصفیتھ أو غیر ذلك من الوـسائل التي یمكن  المالي.
ة في الم اـل ا الوـك د تحوزـھ ــة ـق اس موثوق ألي حصـــ ا إجراء قـی اء على ذـلك تخرج   ركز الـمذكور.عن طریقـھ وبـن

وال یمكن احتسـاب أي حصـة للوكالة في  36مسـاھمات الوكالة في المركز عن نطاق المعیار المحاسـبي إیبسـاس  
   ھذا المركز من الناحیة المحاسبیة.
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 :38إیبساس  ویرد أدناه ملخص للمعلومات المالیة الخاصة بالمركز وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي   -207

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  
ــالم   ــة بمركز عبد السـ ملخص المعلومات المالیة الخاصـ

 2020 -12-31 2021 -12-31 الدولي للفیزیاء النظریة

 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة)   
  283 26 638 26 اإلیرادات

  342 24 855 23 النفقات

 941 1 783 2 الفائض/(العجز)صافي 

  453 17 252 20 األصول الجاریة

  006 1 397 1 األصول غیر الجاریة

  342 13 749 13 الجاریة االلتزامات

  474 15 474 15 غیر الجاریة االلتزامات

 (357 10) (574 7) الِملكّیة

 
 مركز فیینا الدولي

 أرض مركز فیینا الدولي ومبانیھ

بشـــــأن عـقد إیـجار ـمدـتھ    1979أبرـمت الوـكاـلة "اتـفاق مقّرٍ رئیســـــي" مع الحكوـمة النمســـــاوـیة في ـعام   -208
ــنة. 99 ــاوي واحد في الس ــیلینغ نمس  عاماً لقاء حصــتھا في مباني مركز فیینا الدولي مقابل إیجار رمزي قدره ش

وجب علیھا إعادة حصــتھا في  وكجزء من االتفاق، یجب على الوكالة أن تدیر مقرھا الرئیســي من النمســا، وإال
وبما أن طابع اتفاق المقر الرئیسـي ھو أسـاسـاً طابع عقد إیجار   مباني مركز فیینا الدولي إلى الحكومة النمسـاویة.

تمویلي، فقد كانت الوكالة ملزمة برســملة حصــتھا في مباني مركز فیینا الدولي على أســاس معدَّل تقاســم تكالیف  
 اسـم الوكالة مبنى مركز فیینا الدولي مع ثالثة كیانات أخرى تابعة لألمم المتحدة وھي:وتتق خدمات إدارة المباني.

ــناعیة  ،مكتب األمم المتحدة في فیینا ــیریة لمنظمة (الیونیدو)  ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصــ ، واللجنة التحضــ
ــاـمل للتـجارب النووـیة، وتُعرف   اـھدة الحظر الشـــ اـنات األربـعة م  جمیعمـع ائـنة في ـھذه الكـی المنظـمات الـك جتمـعةً ـب

ولـكّلٍ من ـھذه الكـیاـنات اتـفاـقان اثـنان مبرـمان مع الحكوـمة النمســـــاوـیة، یتعلق أـحدھـما بمقرـھا   مركز فییـنا اـلدولي.
 الرئیـسي في فیینا ویتعلق اآلخر بأجزاء مركز فیینا الدولي التي توصـف بأنھا مـشتركة بین ھذه الكیانات األربعة.

ــالً عن كٍل من المنظمات القائمة في فیینا والحكومة وتُعدُّ ھذه االتفاق ات ترتیبات ملِزمة تُِقیُم ُمجتِمعةً ھیكالً منفصــ
ــَع إلى رقابة طرف واحد من دون تعاون األطراف األخرى. ــاویة ال یمكن أن یخضـ وللمنظمات القائمة في  النمسـ

، في حین یـظلُّ صـــــافي  ـبااللتزاـماتلـقة  فییـنا جمیع الحقوق المتعلـقة ـباألصـــــول، وعلیـھا جمیع االلتزاـمات المتع
سـنة    99األصـول المنبثقة عن الترتیب المذكور مملوكاً للحكومة النمسـاویة حیث تعود إلیھا األرض والمباني بعد 

وقد اتَّفقت المنظمات القائمة في فیینا فیما بینھا   أو بمجرد نقل المقر الرئیـسي لھذه المنظمات من فیینا، أیھما أـسبق.
م األصـول   ام التكالیف، التي    وااللتزاماتعلى تقاـس بة اقتـس نویاً.  یجريوفقاً لنـس تعراضـھا ـس وبأخذ ھذه العوامل   اـس

 بعین االعتبار، یُعَاَمل مركز فیینا الدولي على أنھ عملیة تشغیل مشترك.

ُب الوكالة حصـتھا في ال -209 مالیة محتفظ بھا بموجب عقد إیجار تمویلي، وكالتزام  وتَحتسـِ مباني كأصـول رأـس
د في بیان الوضـــــع المالي تحت بند  مـقابٍل بالبـقاء في مركز فییـنا الدولي في شــــــكل دخل مؤجَّ  ل، وھو ما یتجســـــَّ

لة"، ویُرجى الرجوع إلى المالحظة   ب الوكالة أیضــــاً   لالطالع على التفاصــــیل. 15"إیرادات مؤجَّ قیمة وتحتســــِ
االھتالك المتصــلة بحصــتھا في المباني والتحســینات المدخلة على المباني المســتأجرة والمدفوعات المســتحقة في 
إطار عقد اإلیجار التشغیلي فیما یتعلق بحصتھا في قطعة األرض، باإلضافة إلى معاوضة اإلیرادات غیر التبادلیة  
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د   ة، وذـلك من أـجل تجســــــی ــاوـی ة النمســـ ة من الحكوـم أتـی ة بین أطراف ـھذه  المـت دـی الغ نـق ال أي مـب ة ـعدم انتـق حقیـق
 .المساھمات الطوعیةبشأن    24التعامالت، ویُرجى الرجوع إلى المالحظة 

 صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة

یمثُِّل ھذا الصــندوق ترتیباً مشــتركاً بین الحكومة النمســاویة التي تملك نصــف الصــندوق، والمنظمات   -210
االتفاق  ویعمل ھذا الـصندوق بموجب أحكام   فیینا، التي تتـشارك في ملكیة الجزء المتبقي من الـصندوق. القائمة في

الُمبَرم بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة واألمم المتحدة وجمھوریة النمســــا فیما یتعلق بإنشــــاء وإدارة صــــندوق  
، الذي  في مركز فیینا الدولي  الرئیســیةارھا  مشــترك لتمویل تكالیف عملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیســیة في مق

شباط/فبرایر    14كانون الثاني/ینایر و  24ونقِّح من خالل تبادل للرسائل في    1981كانون الثاني/ینایر    19ُوقِّع في  
ویھدف الـصندوق إلى تمویل برامج العمل المتفق علیھا لـصون وتحـسین المرافق الموجودة في مركز فیینا   .2002
و ُمنشـــــأ بموـجب أحـكام اتـفاق مبرم بین األطراف الخمســـــة ینصُّ على أن "تتولى األطراف مجتمـعة وھ اـلدولي.

ــترك". ــلطة على الصــندوق المش ــینات مدخلة على المباني   الس ــكل تحس وتَتَِّخذُ معظم مخرجات ھذا الصــندوق ش
ل البا ــّكِ ــملتھا كأجزاء من المباني، ویش ــتأجرة في مركز فیینا الدولي، وتجري رس ــترك  المس ــغاالً ثانویة تش قي أش

ل نفقاتھا. وبما أنَّ الصـندوق یحصـل على كامل دخلھ من المشـاركین الخمسـة،   المنظمات القائمة في فیینا في تحمُّ
وأنَّ المنظمات األربع القائمة في فیینا تستھلك مجمل مخرجاتھ بنسب متفق علیھا، فمن المالئم أن یُعامل الصندوق  

ــبیاً باعتباره عملیة ــترك.  محاسـ ــغیل مشـ ــول   تشـ ــتھا من األصـ ، ومن وااللتزاماتومن ثمَّ تحتســـب الوكالة حصـ
دة بما یتناسب مع نسبة اقتسام التكالیف (  ).2021% لعام  53.925اإلیرادات والنفقات، موحَّ

 :38ویَِرُد أدناه ملخص المعلومات المالیة الخاصة بالصندوق وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي إیبساس   -211

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  
ملخص المعلومات المالیة الخاصة بصندوق عملیات  

 اإلصالح واإلحالل الرئیسیة 
31-12-2021 31-12-2020 

 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة) 
  951 4 140 5 اإلیرادات

  499 6 358 6 النفقات

  (548 1) (218 1) صافي الفائض/(العجز)

  344 15 749 14 األصول الجاریة

  -  - األصول غیر الجاریة

 244 2  867 2 الجاریة االلتزامات

  -  - غیر الجاریة االلتزامات

 100 13 882 11 الِملكیة

ــیة بمبلغ قدره   -212 ملیون یورو   1.386وقدَّمت الوكالة تمویالً لصــندوق عملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیس
ة الوكالة من احتیاجات   .2020ملیون یورو في عام    1.340وبمبلغ قدره    2021عام في  وتمثِّل ھذه األموال حصـَّ

ــیة غیر المتوقعة التي لم تُدرج في  ــنویة الواردة في المیزانیة وعملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیس الصــندوق الس
ف األـشغال المرـسملة باعتبارھا جزءاً من مركز وتُحتـسب حـصة الوكالة من تكالی خطة االـستثمارات المتفق علیھا.

 فیینا الدولي في بیان الوضع المالي، وتُدمج حصتھا من النفقات األخرى في بیان األداء المالي.
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 الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي

 الوكالة  إلشراف  الكیانان الخاضعان

دو -213 ا اـل ة في مركز فییـن ات الطبـی دـم ة الـخ اـل م الوـك ّدِ ات  تـق ا أو عن طریق منظـم ا عن طریق موظفیـھ لي، إـم
دھا إلى الوكالة المنظمات األخرى القائمة في فیینا على أـساس عدد الموظفین   تتعاقد معھا. ع المبالغ التي تـسّدِ وتُوزَّ

ضـــھم لطارئ   العاملین في مختلف المنظمات، وتكون الخدمات الطبیة متاحة أیضـــاً لألفراد اآلخرین في حال تعرُّ
دولي.طبي   ا اـل ة    في مركز فییـن ام األول ھو تلبـی ة في المـق اـل اً في الوـك ة داخلـی دـم ذه الـخ دف من تنظیم ـھ ان الـھ وـك

ــین   ضـ ــین المیدانیین المعرَّ احتیاجات الوكالة الطبیة المحدَّدة التي تتمثَّل في تقدیم الفحوص الطبیة المنتظمة للمفتشـ
ــحیة معیَّ  ــعاعي.لمخاطر صـ ویُعدُّ مركز الخدمات الطبیة جزءاً ال یتجزأ من الوكالة   نة وللعاملین في المجال اإلشـ

ولم تُنشــأ أيُّ آلیة من آلیات اللجان االســتشــاریة أو التنســیقیة فیما یخصُّ   ویجري تشــغیلھ وفقاً لقواعدھا ولوائحھا.
 الخدمات الطبیة.

م الوكالة أیضــاً خدمات الطباعة للكیانات األخرى على أســاس الســداد. -214 صــدر للمســتخدمین فواتیر  وت وتقّدِ
د قیمة الرسـوم. ویجري تشـغیل خدمات الطباعة كجزء ال  شـھریة على أسـاس اسـتخدامھم الفعلي، وفقاً لجدول یحّدِ

یتجزأ من الوكالة، والوكالة ھي التي تعیِّن موظفي ھذه الـخدمات وتمتـلك ما لـھا من أصـــــول وتلتزم بـما علیـھا من 
 .التزامات

ــول   -215 ُب الوكالة جمیع التكالیف واألصـ ــِ المرتبطة بما تقدمھ من خدمات، إلى جانب ما   وااللتزاماتوتَحتَسـ
تتلـقاه من إیرادات لـقاء تـقدیم الـخدـمات للمنظـمات األخرى الـقائـمة في فییـنا، وذـلك فیـما یتعلق ـبالـخدـمات المـقدَّـمة من 

 كال الكیانین.

 الكیانات األخرى

امكـتب األمم ایتولى   -216 دة في فییـن دولي،    لمتـح ا اـل دة إلى مركز فییـن ة لألمم المتـح ابـع ات األمن الـت دـم دیم ـخ تـق
داد. لطة المدیر وإلى كیانات خارجیة أخرى على أـساس الـس  ةالعام  ة ورغم أنَّ دائرة األمن والـسالمة تعمل تحت ـس

المة ولمكتب األمم المتحدة في فیینا ؤون الـس ؤولة أیضـاً أمام إدارة ـش األمن التابعة لألمم المتحدة، والتي  ، فإنَّھا مـس
ــع معاییر األمن. ــؤولیة العامة عن األمن في جمیع أنحاء العالم وتضـ وتُدَمج ھذه العملیة في البیانات   تتحمل المسـ

ــع لرقابة الوكالة. المالیة لألمم المتحدة. ــاھمتھا في  ومن ثمَّ، فإنَّ الدائرة المذكورة ال تخضـ ُب الوكالة مسـ ــِ وتَحتَسـ
 باعتبارھا من النفقات.  مكتب األمم المتحدة في فییناالخدمات التي یقِدّمھا    تكالیف

م   -217 خدمات المؤتمرات بكامل نطاقھا إلى الیونیدو ومنظمة معاھدة الحظر    مكـتب األمم المتحدة في فییناویـقّدِ
للخدمات المشتركة للترجمة الشفویة، خارج  الشامل للتجارب النوویة؛ ومع ذلك، تظلُّ الوكالة، باستثناء استخدامھا  

وبناًء على ذلك، فإنَّ الدائرة   نطاق ھذه الترتیبات، حیث تُدیر خدمات المؤتمرات الخاصــــة بھا بصــــورة موازیة.
ــع لرقابة الوكالة. مھا   المذكورة ال تخضــ ــب تكالیف خدمات المؤتمرات التي یقّدِ مكتب األمم  ونتیجة لذلك، تُحتســ

 في البیانات المالیة للوكالة على أنھا نفقات ُمتكبَّدة.  االمتحدة في فیین

م الیونیدو مجموعة من خدمات الصــــیانة والدعم لمركز فیینا الدولي من خالل صــــندوقھا الخاص   -218 وتقّدِ
لف لھذا الصـــندوق، الذي یعمل على أســـاس   المعني بخدمات إدارة المباني. م الوكالة أمواالً على ســـبیل الســـُّ وتُقّدِ

عدام الخـسارة أو الكـسب، وذلك في المقام األول من أجل دفع حـصتھا من مجموعة متنوعة من التكالیف المنقولة  ان
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ــیانة الروتینیة. ــالح والص ــیة   المتعلقة بالمرافق والتنظیف وإجراء عملیات اإلص ــخص ــندوق ش ــت لھذا الص ولیس
ــدر جم ــولھ إلى الیونیدو، وتصـ ــة بھ، وتعود ملكیة جمیع أصـ ــمھا، وجمیع العاملین  اعتباریة خاصـ یع العقود باسـ

ویُحسـب رد التكالیف على أسـاس المسـاحة المشـغولة وعدد الموظفین في  بخدمات إدارة المباني ھم من موظفیھا.
وتتكفـَّل اللجـنة المعنـیة   ـكل منظـمة من المنظـمات الـقائـمة في فییـنا، ُمعبَّراً عـنھ كنســــــبة مئوـیة من إجـمالي التـكالیف.

لة من الصــندوق الخاص، وھي تتألف من الرؤســاء المعنیین بإدارة/تســییر  بالخدمات   العامة بإدارة األنشــطة المموَّ
ــؤولیة النھائیة عن الخدمات المقدَّمة تقع على عاتق   ــؤون المنظمات األربع القائمة في فیینا، في حین أنَّ المســ شــ

ــلطت ــغیل تلك الخدمات تحت سـ ــندوق الخاص ببعض   ھ.المدیر العام للیونیدو، الذي یجري تشـ ــام الصـ ورغم اتسـ
ــتركة، فإنَّ طابع الخدمات المقدَّمة وحقیقة أنَّ  ــائص الترتیبات المشـ ــد من مدفوعات الوكالة ھو ردُّ ما  خصـ القصـ

ــید مضــــمون ھذه المعاملة ھو التعامل معھا على أنَّھا   تكبدتھ الیونیدو من تكالیف یَعنِیان أنَّ الطریقة المثلى لتجســ
 على أساس السداد.  خدمة مقدَّمة

 الحصص في الكیانات المنظَّمة غیر المدمجة

 المتجر التعاوني

رات بین الوكالة والحكومة النمســاویة بتاریخ   -219 ئ المتجر التعاوني وفقا لألحكام الواردة في تبادل للمذّكِ أُنشــِ
من األفراد المسـتحقین،   كخدمة مشـتركة لتمكین الموظفین، وأفراد أسـرھم المعالین وغیرھم   1972آذار/مارس   1

من الحـصول على االمتیازات الممنوحة لھم من قبل الحكومة النمـساویة والتي تـسمح لھم بـشراء بعض المواد على  
ویجري    أـساس اإلعفاء من الـضرائب، وال تـستفید المنظمات القائمة في فیینا ككیانات من ذلك بأي طریقة مباـشرة.

والمتجر   وكالة ضــــمن نطاق قواعد المتجر التعاوني واتفاقات أخرى.تشــــغیل المتجر التعاوني تحت ســــلطة ال
التعاوني مســتقل مالی�ا عن الوكالة وھو یغطي تكالیفھ من اإلیرادات الناتجة عن مبیعات التجزئة، والتي یحتفظ بھا 

ھ. ة تعود مباـشرة على الوكالة أو على أي منظمة أخرى قائمة لنفـس في فیینا،   وفي ظل عدم وجود أي فوائد ملموـس
أّيٍ من ھذه المنظمات حســب التعریف الوارد في معاییر إیبســاس،    إلشــراففإنَّ المتجر التعاوني لیس خاضــعاً  

ووفـقاً   ـبالنظر إلى أنَّ من یتمتع بجمیع الفواـئد ھم األفراد المســـــتحقون ولیس المنظـمات الـقائـمة في فییـنا ككـیاـنات.
صـول متبقیة إلى صـنادیق رعایة الموظفین بكّلٍ من ھذه المنظمات،  لألحكام الخاصـة بالتصـفیة، یُدفع صـافي أي أ

ــتثمارات األولیة البالغ   ــتثناء مبلغ االس تشــرین    1ملیون یورو الذي قدَّمھ كلٌّ من الوكالة والیونیدو في   0.809باس
اتین المنظمتین.1979األول/أكتوبر   ذي ســـــیعود إلى ـھ الغ   ، واـل ار األولي الـب ــب مبلغ االســـــتثـم دره  ویُحتســـ ـق

 ملیون یورو كاستثمار في كیانات الخدمات المشتركة. 0.809

ــلطة الوكالة، فإن لدى جمیع موظفي المتجر التعاوني عقود   -220 ــغیل المتجر التعاوني یتم تحت س وبما أنَّ تش
ومن ـھذا المنطلق، تكون الوـكاـلة ملزـمة ـبدفع اســـــتحـقاـقات ھؤالء الموظفین لفترة ـما بـعد انتـھاء   عـمل من الوـكاـلة.

ــتحقاقات الطویلة األجل المتعلقة بھؤالء الموظفین في حال لم تكن اإلیرادات المتأتیة من  الخدمة وغیرھا من االسـ
، قُّدَر  2021كانون األول/دیسمبر    31وحتى   الـستحقاقات. تلك ا   عن المتجر التعاوني كافیة للوفاء بااللتزامات المالیة المترتبة  

إجمالي ما ســــبق ذكره من اســــتحقاقات الموظفین لفترة ما بعد الخدمة وغیرھا من االســــتحقاقات الطویلة األجل  
 ). 2020یورو في عام   ملیون   13.290ملیون یورو (مقابل   11.706المتعلقة بموظفي المتجر التعاوني بمبلغ قدره  

 یما یلي ملخص المعلومات المالیة الخاصة بالمتجر التعاوني:وف -221
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 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  

 ملخص المعلومات المالیة الخاصة بالمتجر التعاوني 
31-12-2021 31-12-2020 

 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة) 
 890 20 852 24 اإلیرادات

 860 22 980 24 النفقات

 (970 1) (128) الفائض/(العجز)صافي 

 546 15 452 15 األصول الجاریة

 301 1 138 1 األصول غیر الجاریة

 924 104 1 الجاریة االلتزامات

 590 14 832 12 غیر الجاریة االلتزامات

 333 1 654 2 الِملكّیة

 

 خدمات المطاعم 

للربح من أجل   ھادفة كعملیة تشــغیل مســتدامة ذاتیاً وغیرأُنشــئت خدمات المطاعم في مركز فیینا الدولي   -222
ــتحقین في مركز فیینا الدولي. ــندت إلى الیونیدو   تقدیم خدمات المطاعم للموظفین وغیرھم من األفراد المســ وأُســ

 . 1977  آذار/مارس   31مســـؤولیةُ إدارة وتنظیم خدمات المطاعم بموجب اتفاق بین األمم المتحدة والوكالة والیونیدو بتاریخ  
وعلى  وتشـِكّل خدمات المطاعم جزءاً ال یتجزأ من أمانة الیونیدو، ولیسـت لھا أي شـخصـیة اعتباریة خاصـة بھا.

ــغیل خدمات المطاعم على الموظفین في المنظمات القائمة في  غرار المتجر التعاوني، تعود الفوائد المتأتیة من تش
صــفیة، یؤول صــافي أّيِ أصــول متبقیة إلى صــنادیق رعایة وفي حال الت فیینا، ولیس على ھذه المنظمات نفســھا.
ورغم أنَّ المنظمات القائمة في فیینا تشـترك في رعایة خدمات المطاعم،   الموظفین في المنظمات القائمة في فیینا.

فال یمكن ألي منظمة منھا، في ظل عدم حصـــولھا على أّيِ فوائد مباشـــرة وعدم تمتُّعھا بأّيِ حقوق في صـــافي  
ومن ثمَّ فلیســت للوكالة   ول المتبقیة، أن تثبت أنَّھا تســیطر على خدمات المطاعم أو أنَّ لھا فیھا نفوذاً كبیراً.األصــ

   أي حصة ملكیة في خدمات المطاعم.
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 المیزانیة :39المالحظة  

ص الجزء   -223 ــَّ ــمالي، ویُخصــ ــغیلي وجزء رأســ ن المیزانیة العادیة من جزء تشــ ــمالي لتمویل  تتكوَّ الرأســ
وتُعرض تقدیرات المیزانیة العادیة، وفقاً لھیكل برنامج عمل الوكالة،   االسـتثمارات الرئیسـیة في البنیة األسـاسـیة.

 ھي برامج ذات طابع علمي وتقني: 4إلى   1والبرامج الرئیسیة   في البرامج الرئیسیة الستة.

 العلوم النوویةالقوى النوویة ودورة الوقود و –  1البرنامج الرئیسي  

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة –  2البرنامج الرئیسي  

 األمان واألمن النوویان –  3البرنامج الرئیسي  

 التحقق النووي –  4البرنامج الرئیسي  

ر أعمال البرامج الرئیسیة    العلمیة والتقنیة:ویقدم البرنامجان الرئیسیان اآلخران خدمات إداریة وتنظیمیة تیّسِ

 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  –  5البرنامج الرئیسي  

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة –  6البرنامج الرئیسي  

ل الجزء الرأـسمالي من المیزانیة العادیة جزءاً من ـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة. -224 وھو  ویـشّكِ
من الالئحة المالیة لدعم االستثمارات الرئیسیة في البنیة األساسیة التي   06-4احتیاطي أُنـشئ وفقاً للقاعدة  ـصندوق  

 تمتثل لخطة الوكالة لالستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

تحرـكات األموال بین المیزانـیة األصـــــلـیة والمیزانـیة النـھائـیة (المیزانـیة   أ:-39المالحـظة  
  العادیة)

عة على أبواب االعتمادات.یعتم -225 ــنة میزانیة للوكالة موزَّ ویجوز للمدیر العام أن   د المؤتمر العام في كل س
وال یمكنھ أن یجري أي   یرتبط بنفقات في الحدود المذكورة في أبواب االعتمادات ولألغراض التي تُقَرُّ من أجلھا.

أي    2021ولم تجر خالل عام  مجلس المحافظین.تحویالت بین أّيٍ من أبواب االعتمادات دون موافقة مســبقة من 
ن ـبالیورو   تحویالت بین أبواب االعتـمادات. ویـتألف المبلغ المخصـــــص لـكل ـباب من أبواب االعتـمادات من مكّوِ

ن بالدوالر األمریكي یُعَبَّر عنھ بقیمة مكافئة بالیورو على أـساس متوـسط ـسعر ـصرف الدوالر مقابل الیورو   ومكّوِ
وـلذـلك ال یمكن تـحدـید مـقدار التفویض اـلذي یمنـحھ المؤتمر   األمم المتـحدة خالل ســــــنة المیزانـیة.المعمول ـبھ في  

العام، والذي یُعبَّر عن قیمتھ بالیورو، إال في نھایة ســنة المیزانیة، والذي كان مقوماً على أســاس متوســط ســعر 
 .2021یورو مقابل دوالر واحد في عام   0.843صرف ھو 

ح الجدول أدناه إعادة تقییم اعتمادات المیزانیة العادیة لعام  -226 ا كانت علیھ في عام  2021ویوّضِ  .2021عمَّ
  وترجع أوجھ التباین بین المیزانیة المعتمدة األصلیة والمیزانیة النھائیة إلى إعادة التقییم فحسب.
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 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 
المیزانیة   الرئیسیة البرامج  

المعتمدة  
 األصلیة 

 
 أ/ 

المیزانیة  
النھائیة  
المعاد  
 تقییمھا 

 ب/ 

 التباین 
 
 
 

 ج/ 
 (998) 077 41 075 42 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة - 1البرنامج الرئیسي 

 (761) 027 42 788 42 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة - 2البرنامج الرئیسي 

 (071 1) 612 36 683 37 األمان واألمن النوویان - 3البرنامج الرئیسي 

 (732 3) 357 147 089 151 التحقُّق النووي - 4البرنامج الرئیسي 

 (328 1) 351 81 679 82 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة - 5البرنامج الرئیسي 

 (629) 530 26 159 27 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة - 6الرئیسي البرنامج 

 (519 8) 954 374 473 383 مجموع برامج الوكالة

 - 179 3 179 3 األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد

    

 (519 8) 133 378 652 386 الجزء التشغیلي من صندوق المیزانیة العادیة مجموع

دوالر    1المیزانیة األصــلیة على أســاس ســعر الصــرف    2020الصــادر في أیلول/ســبتمبر    GC(63)/RES/3أ/ قرار المؤتمر العام 
 یورو. 1مقابل 

یورو مقابل دوالر    0.843ب/ المیزانیة األصلیة معادا تقییمھا على أساس متوسط سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة وھو  
 .2021واحد في عام 

 .المیزانیة األصلیة المعتمدة والمیزانیة النھائیة المعاد تقییمھاج/ یمثل الفارق بین 

ــمح بالمقارنة بالمیزانیة،   ب:-39المالحظة   ــاس یســ التوفیق بین المبالغ الفعلیة على أســ
 وبیان التدفق النقدي

المبالغ  عرض معلومات المیزانیة في البیانات المالیة، فإن  24بمقتضــــى المعیار المحاســــبي إیبســــاس   -227
الفعلیة المعروـضة على أساس یتیح مقارنتھا بالمیزانیة یجب توفیقھا، حیثما ال یتم إعداد البیانات المالیة والمیزانیة  
على أـساس یتیح المقارنة، مع التدفقات النقدیة الـصافیة الناتجة عن األنـشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة، مع  

المحاســبي وفي التوقیت وفي الكیانات على نحو منفصــل. ویمكن أن تكون ھناك  تحدید أي اختالفات في األســاس  
 أیضاً اختالفات في األشكال ومخططات التصنیف الُمستَخَدمة لعرض البیانات المالیة والمیزانیة.

اس یتیح المقارنة، الواردة في "بیان -228 وبة على أـس المقارنة    ویَِرُد فیما یلي التوفیق بین المبالغ الفعلیة المحـس
المنتھیــة في  للفترة  النقــدي"  التــدفق  الفعلیــة الواردة في "بیــان  والمبــالغ  بین مبــالغ المیزانیــة والمبــالغ الفعلیــة"، 

 :2021كانون األول/دیسمبر   31
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 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ   
 التمویل  االستثماریة  التشغیلیة   

المـقارـنة بین مـبالغ الـفائض الصـــــافي الفعلي حســـــب بـیان  
 - - 144 1  المیزانیة والمبالغ الفعلیة أ/

 - - (808 19)  األساس المحاسبي االختالف في

 - (981 24) 741 27  طریقة العرض في ختالفالا

 - (283 32) 509 44  الكیاناتفي ختالف الا

 - (264 57) 586 53  المبلغ الفعلي في بیان التدفق النقدي

ــاس  یقضــي  أ/   ــبي إیبس أ) وصــافي التدفقات -بتحقیق توفیٍق بین المبالغ الفعلیة (المبالغ الفعلیة/بیان النفقات الخامس 24المعیار المحاس
أ) وصـــــافي الـتدفـقات النـقدـیة -النـقدـیة. ویـقارن التوفیق الوارد في ـھذه المالحـظة التـباین بین المیزانـیة والمـبالغ الفعلـیة (البـیان الـخامس

حرفی�ا، فإنَّ إیرادات الوكالة (وھي جزء كبیر من التدفقات   24ع). وإذا ما اتُّبع ما یقضــي بھ المعیار المحاســبي إیبســاس  (البیان الراب 
النقدیة) سـتظھر وكأنَّھا توفِّق بین الفروق. ومن شـأن ذلك أن یُِخلَّ بوضـوح البیانات المالیة وبقدرة من یطلعون علیھا على اسـتخالص 

بھذه الطریقة. وما یقتضـــیھ ھذا المعیار من الناحیة المنطقیة ھو بیان االختالفات بین األســـاس المحاســـبي   اســـتنتاجات من العرض
ل عرضاً مقبوالً   .الُمستَخَدم في إعداد المیزانیة واألساس المحاسبي المتَّبع في البیانات المالیة. ونعتقد أنَّ التوفیق المقترح یشّكِ

ــاس المحالاو -229 ــبيختالفات في األسـ ــوء على االختالفات الناتجة من إعداد    اسـ ــلِّط الضـ ھي اختالفات تسـ
المیزانیة على أســاس نقدي معدَّل. وللتوفیق بین نتائج المیزانیة وبیان التدفق النقدي، تُدرج العناصــر غیر النقدیة،  

دَّدة لقاء التزامات عن أعوام  نة والمدفوعات المـس تراكات    مثل االلتزامات غیر المصـفاة في نھایة الـس ابقة، واالـش ـس
رة غیر المسدَّدة، ومكاسب/خسائر صرف العمالت األجنبیة، باعتبارھا اختالفات في األساس المحاسبي.  المقرَّ

 تحدث عندما تختلف فترة المیزانیة عن الفترة المبلغ بشأنھا في البیانات المالیة.  ختالفات في التوقیتالاو -230
اك أي   ة، لم تكن ھـن الغ الفعلـی ة والمـب الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ت  وألغراض المـق ات في التوقـی ا یخصُّ    اختالـف فیـم

 الوكالة.

ھي اختالفات في األشـــكال ومخططات التصـــنیف الُمســـتَخَدمة في بیان    ختالفات في طریقة العرضالاو -231
 التدفق النقدي وبیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة.

تمثِّل التدفقات النقدیة لمجموعات الصنادیق، باستثناء صندوق المیزانیة العادیة،    ختالفات في الكیاناتالاو -232
 ات المالیة. وتشمل البیانات المالیة النتائج الخاصة بجمیع مجموعات الصنادیق.الُمبلغ عنھا في البیان

 تحلیل التباین بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة ج:-39المالحظة  

، أنفقت الوكالة  مالیین یورو  3.280باسـتثناء األعمال الُمنفَّذة لحسـاب آخرین القابلة لالسـترداد التي تبلغ   -233
ــافة إلى المبالغ الفعلیة) من المیزانیة العادیة لعام   374.272 ، بما في ذلك  2021ملیون یورو (االلتزامات باإلضــ

ملیون یورو من میزانیة معدَّلة بمبلغ    373.810وبلغت نفقات المیزانیة العادیة التشــغیلیة   الجزء الرأســمالي منھا.
  ملیون یورو.   1.143%، وبذلك تبقَّى رصید حر قدره  99.70یذ بنسبة  ملیون یورو، بما یمثِّل معدَّل تنف   374.954قدره  

ام   -234 ة لـع ادـی ة الـع الي من المیزانـی ار الجزء الرأســــــم دره  2021وفي إـط ملیون یورو   0.462، أُنفق مبلغ ـق
ــود في المیزانیة والبالغ   ــافة إلى المبالغ الفعلیة) من المبلغ المرصــ بما   یورو،  مالیین  6.196(االلتزامات باإلضــ

ــبة   ــاریع ذاتھا   مالیین  5.734%، وبذلك تبقَّى رصــید حر قدره  7.46یمثِّل معدَّل تنفیذ بنس ل إلى المش یورو لیُرحَّ
 وسوف یتواصل استخدام األرصدة الحرة على النحو التالي: الُموافق علیھا.
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ة    2.064 • ات النووـی د مختبرات التطبیـق دـی امج    ReNuAL+مشـــــروع    –ملیون یورو لتـج (البرـن

 )2الرئیسي  

ملیون یورو لتعزیز األـمان اإلشــــــعاعي من خالل قـیاس الجرـعات بكـفاءة وـبأســـــلوب    0.303 •
 )3عصري (البرنامج الرئیسي  

ــنیع وقود موكس في ا  1.033 • ــمانات محطة تصـ ــیاغة وتنفیذ نھج ضـ  -لیابان  ملیون یورو لصـ
 )4(البرنامج الرئیسي  

ملیون یورو إلدارة أمن االســتثمار في البنیة األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات وفي أمن    1.301 •
 )5المعلومات (البرنامج الرئیسي  

 ) 5ملیون یورو للبنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف (البرنامج الرئیسي    1.033 •

  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة د:-39المالحظة  

من الالئحة   6-4صــندوق االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة ھو صــندوق احتیاطي أُنشــئ وفقا للقاعدة   -235
الـمالـیة، التي تتیح إبـقاء ("ترحـیل") األموال لـما بـعد انتـھاء فترة الســـــنتین. وللـمدیر الـعام صـــــالحـیة اإلنـفاق من 

بالالئحة المالیة   لرأســمالیة الرئیســیة لتنفیذ خطة االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة عمالً صــندوق االســتثمارات ا
 والقواعد المالیة.

ــمالیة   -236 ــاریع الوكالة الرأسـ ــیة ھي خطة طویلة األجل تبیِّن مشـ ــمالیة الرئیسـ ــتثمارات الرأسـ وخطة االسـ
ر التخطیط الطویل األجل، وتسـ الرئیسـیة. مح بتراكم األموال واالحتفاظ بھا لما بعد نھایة والصـندوق ھو آلیة تیسـِّ

وعالوة على ذلك، یساعد الصندوق على ضمان تخطیط   فترة سنتي المیزانیة من أجل توفیرھا عند االحتیاج إلیھا.
 االعتمادات وإدارتھا بأسلوب یزید من استقرار المبالغ المطلوبة كل سنة ومن إمكانیة التنبؤ بھا.

لمحافظین الـصندوق ـسنویاً في إطار العملیة المقررة العتماد البرنامج والمیزانیة من ویـستعرض مجلس ا -237
أجل تحدید أمور من بینھا مدى كفایة رصـــید الصـــندوق ومســـتوى االعتمادات الالزمة للجزء الرأســـمالي من 

ــاھمات الواردة أو المتعھَّد بھا الخارجة عن  ــة عوامل مثل المسـ المیزانیة لتمویل بنود  المیزانیة العادیة، بعد دراسـ
یة، ومعدل التنفیذ، والتعدیالت التي یلزم إدخالھا على الخطة المذكورة نتیجة   مالیة الرئیـس تثمارات الرأـس خطة االـس

  للتغیرات في الظروف أو األولویات.

ل الصـــــندوق من مصـــــادر متعددة على النحو المبیَّن أصـــــالً في الوثیقة   -238   ، بما في ذلك GC(53)/5ویُموَّ
اعتمادات الجزء الرأســــمالي من المیزانیة العادیة، وأي وفورات من اعتمادات المیزانیة العادیة الســــنویة، وأي  

 مصدر آخر قد یحدده المجلس.

ویعرض الجدول التالي الحالة المالیة لصـندوق االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة في نھایة السـنة المالیة   -239
2021. 
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 مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة أ/مقارنة بین  

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 

    الموارد:

 958 26 ب/ 2021كانون الثاني/ینایر  1الرصید االفتتاحي في 

 196 6 ج/ 2021الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة لسنة 

 154 33 مجموع الموارد

  

  النفقات:

 24 القوى النوویة ودورة الوقود والعلوم النوویة - 1الرئیسي البرنامج 

 363 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة - 2البرنامج الرئیسي 

 225 األمان واألمن النوویان - 3البرنامج الرئیسي 

 25 التحقُّق النووي - 4البرنامج الرئیسي 

 774 4 السیاسات والتنظیم واإلدارة - 5البرنامج الرئیسي 

 411 5 2021مجموع النفقات خالل عام 

  

 243 27 2021كانون األول/دیسمبر  31الموارد المتاحة في 

  

  2021كانون األول/دیسمبر  31تخصیص الموارد المتاحة في 

 799 14 موارد مخصصة للبرامج الرئیسیة

 موارد غیر مخصصة
 

12 945 

  

 وقد أُِعدَّت ھذه المالحظة باالستناد إلى األساس النقدي المعدَّل. أساس المحاسبة مختلف عن أساس المیزانیة. /أ
 .2021المؤرخة أیلول/سبتمبر  GC(65)/4ب/ البیانات المالیة للوكالة، الوثیقة 

 .2020الصادر في أیلول/سبتمبر  GC(64)/RES/2ج/ قرار المؤتمر العام 

 األطراف ذات الصلة :40المالحظة  

 كبار موظفي اإلدارة

اب المدیر العام الســتة، نظراً لتمتُّعھم بصــالحیة تخطیط أنشــطة   -240 كبار موظفي اإلدارة ھم المدیر العام ونوَّ
 الوكالة (أو أجزاء كبیرة منھا) وتوجیھھا والتحكم فیھا.

مجموع األجور المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة ما یلي: الرواتب الصــــافیة، وتســــویة مقر  ویشــــمل  -241
اـعدي للموظفین   اش التـق ات في المـع ــاھـم ات، والمســـ اـن دالت والمنح واإلـع ل الـب ات من قبـی اـق ل، واالســـــتحـق العـم

ن أجور كبار موظفي اإلدارة بدالت السكن وبدالت التمث واشتراكات التأمین الصحي.  یل.وتتضمَّ
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 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 

 عدد األفراد  

التعویض  
وتسویة مقر  

 االستحقاقات  العمل 

مخططات  
المعاش  
التقاعدي  
والتأمین  
 مجموع األجور  الصحي 

سلف غیر  
مسدَّدة مقابل  
 االستحقاقات 

قروض غیر  
 مسدَّدة 

2021 11 * 1 284 521 283 2 088 32 - 

2020 8 1 297 395 332 2 024 31 - 

        

، انتـھت ـخدـمة موظف  2021، انتـھت ـخدـمة موظفین اثنین من كـبار موظفي اإلدارة، وفي أـیار/ـمایو 2021* في ـكانون الـثاني/یـنایر  
ــتعیض عنھ بآخر. ــبتمبر وُعیَِّن نائب مدیر عام باإلنابة للفترة من كانون الثاني/ینایر إلى  آخر من كبار موظفي اإلدارة واســ أیلول/ســ

2021. 

ف الوكالة خالل السنة أی�ا من أفراد أسر المقربین لكبار موظفي اإلدارة. -242  ولم توّظِ

 والســلف ھي الســلف المدفوعة مقابل اســتحقاقات بمقتضــى الئحة الموظفین والنظام اإلداري للموظفین. -243
 لجمیع موظفي الوكالة.والسلف المدفوعة مقابل االستحقاقات متاحة على نطاق واسع  

 إقرارات اإلفصاح عن الصكوك المالیة :41المالحظة  

ــول   -244 ــتھلكة.  وااللتزاماتتُقیَّد جمیع األصـ ــول   المالیة بتكلفتھا المسـ ــیر األجل لألصـ ونظراً للطابع القصـ
ات ة.  وااللتزاـم ادـل ا الـع دیراً معقوالً لقیمتـھ ل تـق ة تمـث دفترـی ا اـل إن قیمتـھ ة ـف اـل ة للوـك الـی   6- ِرُد في المرفق ألفوتَ  الـم

 تفاصیل جمیع االستثمارات التي تشمل الحسابات تحت الطلب والودائع ألجل.

ضــھا للمخاطر االئتمانیة ومخاطر الســیولة والمخاطر المرتبطة بالعمالت ومخاطر  -245 وأنشــطة الوكالة تعّرِ
ض  وتَِرُد في األقسام التالیة معلومات مفصَّلة عن  أسعار الفائدة. إدارة الوكالة لكّلٍ من ھذه المخاطر ولحاالت التعرُّ
ــتثمارات الوكالة على نحو یعطي األولویة للحفاظ على رأس المال   المرتبطة بھا. ــامل، تُدار اســ ومن منظور شــ

باعتباره الھدف الرئیســي، مع كفالة قدر واٍف من الســیولة للوفاء بمتطلبات التشــغیل النقدیة، ویلي ذلك الحصــول  
ــي على الحافظة المالیة للوكالة في حدود ھذین القیدین.على ع ــدید على الحفاظ على   ائد بمعدَّل تنافس ویجري التش

وحالیَّاً، ال یمكن أن یمتد أيُّ اســتثمار ألكثر من ســنة   رأس المال والســیولة أكثر من التشــدید على معدل العائدات.
 واحدة.

 إدارة المخاطر االئتمانیة

مقابل عن الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة على    طرٍف نظیرٍ   تخلُّف  خاطر االئتمانیة إلى خطرتشــــیر عبارة الم -246
وتُعاِدل القیمة الدفتریة لألـصول المالیة الحدَّ األقـصى للتعرض للمخاطر   نحو یؤدي إلى تكبُّد الوكالة خـسارة مالیة.

 االئتمانیة في تاریخ الرصید.

لمخاطر االئتمانیة المرتبطة بحافظتھا المالیة، ســیاســةً اســتثماریةً تقصــر  وتعتمد الوكالة، من أجل إدارة ا -247
االســتثمارات على أنواع معیَّنة من الصــكوك المالیة، مع وضــع حدود قصــوى لالســتثمارات لدى أّيِ جھة من 

ض للمخاطر االئتمانیة فیما ی جھات اإلصــدار، تبعاً للجودة االئتمانیة لجھة اإلصــدار. ب التعرُّ تعلق بالمبالغ  ویُحســَ
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وتعمل الوكالة بشــكل نشــط على   ئات النقدیة واالســتثمارات كنســبة من مجموع الحیازات المالیة.النقدیة والمكافِ 
 .النظیرة رصد جمیع التصنیفات فیما یتعلق بالحیازات االستثماریة واالستثمارات لدى األطراف  

ل، ألي ـسبب من األـسباب، أي حاالت انخفاض ف -248 ي قیمة األـصول المحتفظ بھا خالل ھذه الفترة،  ولم تـُسجَّ
ویعود نـجاح الوـكاـلة في إدارة   ـئات النـقدـیة واالســـــتثـمارات.فیـما یتعلق بحـیازات الوـكاـلة من المـبالغ النـقدـیة والمـكافِ 

  إلى سـیاسـتھا االسـتثماریة المتحفظة التي تھدف دائماً إلى إبقاء الجودة 19-المخاطر االئتمانیة خالل جائحة كوفید
وذلك اســتناداً إلى منھجیة مؤســســة ســتاندرد آند بورز لتصــنیف الجودة    AAالشــاملة الخاصــة بحافظتھا مصــنفة  

 االئتمانیة.

الجودة االئتمانیة للوكالة فیما یتعلق 
ئات النقدیة  بالمبالغ النقدیة والمكافِ 
 واالستثمارات 

 ئات النقدیة واالستثمارات والمكافِ القیمة الدفتریة والنسبة المئویة للمبالغ النقدیة  

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 

 فئة الجودة االئتمانیة أ/ 
31-12-2021 31-12-2020 
 النسبة المئویة  القیمة الدفتریة  النسبة المئویة  القیمة الدفتریة 

        

AAA 63 432 %8.13 88 835 %11.85 

+AA - - - - 
AA - - 7 906 %1.05 

-AA 33 478 %4.29 88 163 %11.76 
A+ 109 569 %14.03 198 995 %%26.54 
A 371 553 %47.60 82 294 %10.98 
A- - - 90 000 %12.00 

BBB+ 202 016 %25.88 191 939 %25.60 

 0.21% 605 1 0.07% 570 غیر مصنَّفة 
 

 
    

 %100 ب/ 736 749 %100.00 ب/ 618 780  المجموع 

یعبَّر عن الجودة االئتمانیة بالتصــنیف الطویل األجل لخطر عدم الســداد من جانب جھة اإلصــدار، باســتثناء مصــرف التســویات   /أ
ل دیُوِنھ یجري عند تداوُ   ولم یخضـع مصـرف التسـویات الدولیة للتصـنیف بواسـطة إحدى وكاالت التصـنیف االئتماني؛ بید أنَّ  الدولیة.

 نتیجة للوضع الخاص الذي تتمتع بھ ھذه المؤسسة، التي ھي مصرف المصارف المركزیة في أنحاء العالم كافة. AAA المستویات
مة بالیورو ونســبة  87.0كانت نســبة    2021كانون األول/دیســمبر    31ب/ في   مة بالدوالر األمریكي 12.8% من الرصــید مقوَّ % مقوَّ
 ).2020كانون األول/دیسمبر  31% على التوالي في 0.4% و23.4و% 76.2% بعمالت أخرى (مقابل 0.2ونسبة 

 
 إدارة المخاطر المرتبطة بالعمالت

ــھا لتقلبات   -249 ضـ ــطلع بإدارة تعرُّ مة بعمالت أجنبیة، ولذلك یجب علیھا أن تضـ تُجري الوكالة معامالت مقوَّ
إدارة مخاطر أـسعار الـصرف في ـضمان تلقي  وتتمثل االـستراتیجیة العامة التي تتبعھا الوكالة في  أـسعار الـصرف.

واآللیتان الرئیســــیتان في ھذا   اإلیرادات أو تحویلھا في الســــوق بنفس العمالت التي ســــتتم بھا النفقات المتوقعة.
ــندوق المیزانیة العادیة، واالحتفاظ عموماً بالحیازات النقدیة   ــدد ھما نظام تقدیر االشـــتراكات بالعملتین لصـ الصـ

رى بالعملة المتوقَّعة للمدفوعات، مما یخفف من قدر المخاطر االقتـصادیة المرتبطة بالعمالت الذي  للـصنادیق األخ
 تتعرض لھ الوكالة.

ــیُد المنح الخارجة عن المیزانیة   -250 م بھا رصــ ــافة إلى ذلك، ما فتئت الوكالة تُوائُِم بین العملة الُمقوَّ وباإلضــ
ة بھــا األمو مــَ الُمقَوَّ إلى الفقرة  (الیورو) والعمالت  المــالیــة (یُرجى الرجوع  الحیــازات  بھــا ضـــــمن  ال الُمحتفظ 
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العمالت ذات   253 ة من مـخاطر مرتبـطة ـب ا تطرـحھ المنح الـخارـجة عن المیزانـی اه) وذـلك بـھدف التخفیف مـم أدـن
  صلة بالمیزانیة.

مة بالعمالت األجنبیة للتحویل بأـسعار ـصر -251 ف متباینة إلى تدفقات  وتخـضع تدفقات اإلیرادات الداخلة الُمقوَّ
مة بالعمالت األجنبیة والتي تجري في وقت الحق. مكاســب وخســائر   ولذا فإن�  اإلنفاق الخارجة ذات الصــلة المقوَّ

ــلة بین ھذه التدفقات   ــرف العمالت األجنبیة المرتبطة بالحیازات النقدیة بالعمالت األجنبیة خالل الفترة الفاصـ صـ
ــادیاً حقیقی�ا على الوكالة، وذلك بفضـــل اســـتراتیجیة إدارة العمالت المبینة  الداخلة والخارجة ال تمثِّل خطر اً اقتصـ

 أعاله.

مة بالعمالت األجنبیة معبَّراً   -252 وتَِرُد فیما یلي القیم الدفتریة ألصــــول الوكالة المالیة والتزاماتھا المالیة المقوَّ
ة الفترة. اـی الیورو في نـھ ا ـب ة عنـھ الـی ا أن بعض األصـــــول الـم ة االســـــتخـدام    كـم ة صـــــعـب ة بعمالت أجنبـی ـم مقوَّ

 غیر سائلة") ال یمكن تحویلھا بسھولة إلى الیورو. ("عمالت

مة بھا  مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة وغیرھا من االستثمارات بحسب العمالت المقوَّ

  ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  

مة بالیورو   مة  مقوَّ مة بعمالت   بالدوالر األمریكي مقوَّ مقوَّ
 المجموع  بعمالت أخرى  مقومة غیر سائلة 

      

 618 780 589 538 141 100 350 679 2021-12-31في 

 736 749 339 1 738 1 431 175 228 571 2020-12-31في 

ة   -253 الـغ ادة الـب الغ  4.12ملیون یورو (  30.882ترجع الزـی افِ %) في مجموع المـب ة والمـك دـی ة  النـق دـی ات النـق ـئ
أسـاسـاً   2020كانون الثاني/دیسـمبر    31مقارنة بالرصـید في   2021كانون الثاني/دیسـمبر   31واالسـتثمارات في 

الذي   یورو   75.289مالیین یورو) مقابل االنخفاض البالغ    108.112إلى الزیادة التي ـشھدھا رـصید الحیازات من الیورو ( 
ھما: أ)    2021وسبب ھذه التحركات راجع إلى أمرین اثنین خالل عام  شھده رصید الحیازات بالدوالر األمریكي.

ة بـھا  مـَ م بـھا رصــــــید المنح الـخارـجة عن المیزانـیة (الیورو) مع العمالت الُمقَوَّ أن الوـكاـلة ـكاـنت تُوائِم العمـلة الُمقوَّ
ا  تعلق ـبالمنح الـخارـجة عن المیزانـیة، وب) أن الوـكاـلة تلقـَّ األموال التي تحتفظ بـھا الوـكاـلة فیـما ی ت مســـــاھـمات إمـَّ

  بالیورو أو تم تحویلھا إلى الیورو.

 إدارة مخاطر السیولة

ــیولة احتمالیة مواجھة كیان ما صــعوبةً في الوفاء بااللتزامات المرتبطة   -254   بااللتزامات یُقصــد بمخاطر الس
 المالیة.

وفیما یخصُّ جمیع الصــنادیق باســتثناء المیزانیة   وتُدار مخاطر الســیولة عموماً لكّلِ صــندوق على حدة. -255
 ح األموال متاحة، ومن ثمَّ تكون مخاطر الـسیولة ـضئیلة.العادیة، ال یمكن عموماً عقد االرتباطات إال بعد أن تـصب

ا فیما یخصُّ المیزانیة العادیة، فإنَّ إطار اإلذن باإلنفاق، القائم على أســـاس االعتمادات، یكفل أال تتعدَّى النفقات   أمَّ
السـیولة إن طرأت  تدفُّقات اإلیرادات في أي عام معیَّن، في حین یُسـتخدم صـندوق رأس المال العامل كآلیة لتوفیر  

ام األول  ة (وھو ـما یتعلق في المـق ة اـلداخـل دـی ة الـخارـجة والـتدفـقات النـق ــاـئل تتعلق بتوقـیت الـتدفـقات النـقدـی أي مســـ
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ویوفِّر صندوق رأس المال العامل سیولة احتیاطیة لمیزانیة الوكالة العادیة   باالشتراكات المقررة للدول األعضاء).
 لنقدیة.لقرابة أسبوعین من التدفُّقات ا

وحتى نھایة شـــھر  ، حصـــلت حاالت تأخیر في تحصـــیل اشـــتراكات الدول األعضـــاء.2021وفي عام  -256
رین الثاني/نوفمبر   تُخِدمت  جمیع األموال المتوافرة في صـندوق المیزانیة العادیة   كانت،  2021تـش تخداماً  قد اـس اـس

ونتیجة لذلك، وكما ھو متوقع اســتناداً   ل أعضــاء.من عدة دو  اســتُِلمتكامالً، بما في ذلك أي مبالغ مدفوعة مقدماً 
خدم كامل مبلغ صــندوق رأس المال العامل لتمویل عملیات میزانیة  من الالئحة المالیة، فقد اســتُ   04-7إلى القاعدة  

ــتُ  الوكالة العادیة. ــھر تشــرین الثاني/نوفمبر  وباإلضــافة إلى ذلك، اس من عدة    2021لمت في الجزء األخیر من ش
رة غیر مسـدَّدة ومبالُغ مدفوعة مقدماً مما نتج عنھ تجدید موارد صـندوق رأس  دوٍل  أعضـاَء مبالُغ اشـتراكات مقرَّ

وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المستوى   .2021المال العامل بالكامل بحلول نھایة تشرین الثاني/نوفمبر  
 .1997الحالي لصندوق رأس المال العامل لم یتغیر منذ عام  

 المالیة واألصول المالیة للوكالة  االلتزاماتتحلیل آجال استحقاق  

كانون األول/دیسمبر   31% من أصولھا المالیة في  52.3المالیة للوكالة في حدود    االلتزاماتكانت نسبة   -257
وتعزى ھذه النســبة األدنى أســاســاً إلى انخفاض في  .2020كانون األول/دیســمبر   31% في 58.8، مقابل  2021

  31وفي   األجل. الـمالیة بطابعٍ طویل  االلتزاماتوتتَّســـــم معظم  اللتزامات المترتـبة عن اســـــتحـقاقات الموظفین.ا
شـھراً)   12، بلغت االلتزامات المالیة القصـیرة األجل للوكالة (المسـتحقة في غضـون  2021كانون األول/دیسـمبر  

  ).2020كانون األول/دیسمبر   31% في 5.7% من األصول المالیة القصیرة األجل للوكالة (مقابل 5.5

ح للفترة المتبقیة من آجال اسـتحقاق حیازات  2021كانون األول/دیسـمبر   31وفي  -258 ، كان المتوسـط المرجَّ
یوماً على    119یوماً و 47ئات النقدیة واالسـتثمارات بالیورو والدوالر األمریكي الوكالة من المبالغ النقدیة والمكافِ 

  ).2020كانون األول/دیسمبر   31یوماً على التوالي في  71یوماً و  51ابل التوالي (مق

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة

تـسعى الوكالة إلى الحـصول على معدَّالت ـسوقیة تنافـسیة معدَّلة لمراعاة المخاطر للعائدات على حافظتھا   -259
ــبُّ على الحف ــتثماریة؛ بید أنَّ التركیز، كما ورد أعاله، ینص ــبُّ  االس ــیولة أكثر مما ینص اظ على رأس المال والس

وفـضالً عن ذلك فإنَّ العائدات التي تجنیھا الوكالة على الحافظة االـستثماریة باعتبارھا مـستثمراً   على معدَّل العائد.
آلجال قصــــیرة وبدخل ثابت، تتوقف على المســــتوى العام ألســــعار الفائدة القصــــیرة األجل بالیورو وبالدوالر  

 .األمریكي

ــوق، ویقتصــر على   -260 ــیولة، فضــالً عن أحوال الس ــتثمار على الطلبات المتوقعة على الس ویَعتَِمُد أفق االس
  2021وفي ھذا اإلطار، حصـلت الوكالة خالل عام   األصـول المالیة التي یبلغ أجل اسـتحقاقھا سـنة واحدة أو أقل.

ط نســبتھ ّ ومكافِئاتھا النقدیة واســتثماراتھا بالیورو (مقابل    % في الســنة على مبالغھا النقدیة0.08  على عائد متوســِ
ــنة في عام  0.09 ــتثماراتھا  0.24)، و2020% في السـ ــنة على مبالغھا النقدیة ومكافِئاتھا النقدیة واسـ % في السـ

والوكالة (مثلھا مثل أي مســـتثمر آلجال قصـــیرة   ).2020% في الســـنة في عام  1.13بالدوالر األمریكي (مقابل  
ضــة لتقلبات أســعار الفائدة على األصــول المالیة ذات أســعار الفائدة العائمة، وعندما یحلُّ أجل  وبدخل ثابت) م عرَّ

  استحقاق األصول المالیة ذات أسعار الفائدة الثابتة وتحتاج إلى إعادة استثمار.



GC(66)/3 
 121  الصفحة

 

 االرتباطات :42المالحظة 

كانون    31وفي   تُنفَّذ حتى نھایة الفترة المـشمولة بالتقریر. تـشمل االرتباطات طلبات الـشراء وعقود الخدمات التي لم   - 261
ــمبر   في   ملیون یورو   93.148ملیون یورو (مـقاـبل    139.445، ـكاـنت ـلدى الوـكاـلة ارتـباـطات بمبلغ ـقدره  2021األول/دیســ

 وترد أدناه تفاصیل ھذه االرتباطات بحسب مصدر التمویل: ).2020كانون األول/دیسمبر   31

 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ  
 2020-12-31 2021-12-31 مجموعة الصنادیق

  720 19  435 35  صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل

  124 2  234 3  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

  017 40  841 51  صندوق التعاون التقني

  241 11  066 9  التعاون التقني الخارج عن المیزانیةصندوق 

  006 20  861 39  صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة

  3      -                  مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء

  37  8   الصنادیق االستئمانیة والصنادیق الخاصة

  148 93  445 139  مجموع االرتباطات

 االرتباطات الرأسمالیة

 من أصل المبالغ الواردة أعاله، كانت االرتباطات الرأسمالیة كالتالي: -262

  
 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 

31-12-2021 31-12-2020 
  312 13 015 20 المعدات العلمیة والتقنیة

  090 2 665 10 عقود التشیید

  793 220 6 وتكنولوجیا المعلوماتمعدات االتصاالت 

  389 424 1 البرامجیات

  58 171 معدات األمان واألمن

  13 140 األثاث والتجھیزات الثابتة

  - 180 المركبات

  655 16 805 38 مجموع االرتباطات الرأسمالیة

 ارتباطات اإلیجار التشغیلي

 اإلیجار التشغیلي التي أبرمتھا الوكالة:یعرض الجدول التالي تفاصیل عقود   -263
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 ر عنھا بآالف الیوروھات) (المبالغ معبَّ 

31-12-2021 31-12-2020 
  805 2 887 3  عقود اإلیجار التشغیلي لمرافق المكاتب 

  659 095 1  عقود إیجار أخرى 

  464 3 982 4  مجموع ارتباطات اإلیجار التشغیلي 

  
   

  ارتباطات اإلیجار التشغیلي بحسب المدة
  049 1 882  أقل من سنة واحدة 

  069 1 644 2  سنة إلى خمس سنوات 

  346 1 456 1  خمس سنواتمن أكثر  

  464 3 982 4 مجموع ارتباطات اإلیجار التشغیلي   

التزامات تتعلق بمكاتب الوكالة، وفي المقام  وااللتزامات الخاـصة باإلیجار التـشغیلي لمرافق المكاتب ھي   -264
األول ـبالمـكاـتب الواقـعة في نیویورك وأونـتاریو وجنیف وبوینوس آیرس وریو دي ـجانیرو وطوكیو. كـما أنَّ قیـمة 

ة أعلى في ـعام   ار المســـــتقبلـی اـطات اإلیـج ام    2021ارتـب ة بـع ارـن د    2020مـق ام األول إلى عـق ویرجع ذـلك في المـق
  بوینوس آیرس وإلى تقلُّبات أسعار صرف العمالت األجنبیة.اإلیجار الجدید في 

ــتئجار المعدات المكتبیة، مثل معدات تجلید الكتب   -265 ا بند "عقود إیجار أخرى" فیمثِّل في المقام األول اسـ أمَّ
تـجدـید  في المـقام األول إلى    2020مـقارـنة بـعام    2021وترجع الزـیادة في قیـمة ـھذه االرتـباـطات في ـعام    والطـباـعة.

 .Canon Austriaعقود استئجار نظام الطباعة مع شركة 

 االلتزامات العرضیة واألصول العرضیة :43المالحظة  

 العرضیة االلتزامات

ــد الوكالة لدى المحكمة اإلداریة  2021كانون األول/دیســــمبر   31حتى   -266 ــایا طعن ضــ ، كانت ھناك قضــ
ر فیـھا أنـَّھ من المحتـمل، وإنـما من غیر  لمنظـمة العـمل اـلدولـیة تتعلق ـبادـعاءات   موظفین ـحالیین أو ســـــابقین وتقرَّ

ــابقین. ــالح الموظفین الحالیین أو السـ ــایا لصـ ح، أن یُبتَّ في ھذه القضـ فإن رجحت الكفة في نھایة المطاف   المرجَّ
 ملیون یورو. 0.293للمدعین في ھذه القضایا غیر المسواة، فمن المقدَّر أن تكون التكلفة على الوكالة زھاء 

ملیون یورو تتعلق ـباســـــتحـقاـقات الموظفین    11.706وتقُع على ـعاتق الوـكاـلة التزاـمات عرضــــــیة تبلغ   -267
الـعاملین في المتجر التـعاوني لفترة ـما بـعد انتـھاء الـخدـمة وغیرـھا من االســـــتحـقاـقات الطویـلة األـجل، وـلدى جمیع  

ــتحقاقات فترة ما بعد انتھاء الخدمة، اآلنفة الذكر، تُدفع  ھؤالء الموظفین عقود عمل من الوكالة؛ ومع ذلك، فإ ن اس
َص للمتجر التعاوني احتیاطي قدره  2020من میزانیة المتجر التعاوني عندما تُصـــبح ُمســـتَحقَّةً. وفي عام   ، ُخصـــِّ

 یزال كیاناً  مالیین یورو للوفاء بھذه االلتزامات. وعالوةً على ذلك، تجدر اإلشـارة إلى أن المتجر التعاوني ال  4.0
ــتحقاقات   ــتحقاقات الموظفین لفترة ما بعد الخدمة وغیرھا من اسـ عامالً لدیھ ما یكفي من األموال والقدرة لدفع اسـ
الموظفین الطویـلة األـجل ولم تتراكم أي مســـــتحـقات مترتـبة عن ـھذه االلتزاـمات. ولمزـید من التـفاصــــــیل، یرجى  

 .37الرجوع الى المالحظة  
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الوكالة التزام محتمل یتعلق بإخراج مرافق مختبر المواد النوویة في زایبرســدورف من ویقع على عاتق  -268
ا  دیرٌي فیـم ا التزاٌم تـق اتقـھ ھ ال یزال یقع على ـع أـن ة ترى ـب اـل ك المرافق. ومع أن الوـك ة التلوث من تـل ة وإزاـل دـم الـخ

ھ یتـع ة ـباإلخراج من الـخدـمة وإزاـلة التلوث، إال أنـَّ الغ  یخص ـھذه العملـیات المتعلـق ذَّر في الوـقت الراھن قـیاس المـب
 التي قد تتكبَّدھا الوكالة في نھایة المطاف للوفاء بھذه االلتزامات أو تقدیر تلك المبالغ على نحو موثوق.

ویقع على الوكالة التزاٌم محتمٌل یتعلق بعملیات النقل و/أو اإلزالة و/أو أنشـــطة ما بعد التشـــغیل األخرى   -269
ــلة بالیورانیو ــعیف اإلثراء الخاص بالوكالة في حال إلغاء  المتص ــطوانات الیورانیوم الض ــعیف اإلثراء وأس م الض

اتفاق الدولة المضیفة أو انتھاء صالحیتھ. وال یمكن في ھذا الوقت قیاس المبالغ التي قد تتكبدھا الوكالة فیما یتعلق  
 بتلك االلتزامات المحتملة وال یمكن تقدیرھا على نحو موثوق.

 العرضیةاألصول 

ــول   -270 ــیة لدىیبلغ مجموع األصــ ملیون یورو، وھي تتألَّف في المقام األول من   31.089لوكالة ا  العرضــ
مالیین یورو)، وتعھُّدات مســــتلمة    3.190تعھُّدات تســــتند قیمتھا إلى تقدیرات ولكن لم تتلَق الوكالة مبالغھا بعُد (

یورو)، والحاالت التي یوجد فیھا اتفاق مـساھمة موقَّع ولكن ال ملیون   12.800ولكن لم تقبلھا الوكالة رـسمیاً بعد (
نھا من إصـــدار فاتورة للجھة المانحة أو ال یكون فیھا تلقي المســـاھمات في حكم   تكون الوكالة بعُد في وضـــع یمّكِ

 ملیون یورو). 15.099المؤكَّد (

 األحداث التالیة لتاریخ اإلبالغ :44المالحظة  

وـقد أـجاز الـمدیر الـعام إصـــــدار   .2021ـكانون األول/دیســـــمبر    31اإلبالغ ـلدى الوـكاـلة ھو یوم  ـتاریخ   -271
  .2022آذار/مارس   3البیانات المالیة في 

ــدار   -272 ــلباً أو إیجاباً، بین تاریخ اإلبالغ وتاریخ إصـ ولم تطرأ أي أحداث ھامة تؤثر في البیانات المالیة، سـ
  البیانات المالیة.

 الھبات :45المالحظة  

 لم تُدفع أي ھبات خالل الفترة المشمولة بالتقریر. -273
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المرفقات بالبیانات المالیة
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   :  1-المرفق ألف

 قائمة المختصرات 
 نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة  نظام إیبس 

CASCADE النظام اآللي المركزي للتحلیل المترابط وتقییم البیانات 
 2019كورونا مرض فیروس  19-كوفید
 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  الفاو

 نظام ھانا لإلدارة الذكیة   نظام ھانا  
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة   الوكالة  

 مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة  المركز الدولي للفیزیاء النظریة  
 المفاعالت النوویة ودورات الوقود االبتكاریة  مشروع إنبرو 
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام معاییر إیبساس

 المحطة الیابانیة لتصنیع وقود خلیط األكسیدین   محطة تصنیع وقود موكس 
 تحدیث تكنولوجیا معلومات الضمانات  مشروع موزاییك

 التطبیقات النوویة تجدید مختبرات  ReNuAL مشروع
 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  الیونسكو
 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة    الیونیدو 

 العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانیة المصدر  مشروع زودیاك 
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المرفق ألف-2

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

الدول األعضاءأوالً-
959 384 00018 678466 985 3733516 072 5572 860 8االتحاد الروسي

614 43     -                         -                         -                    956 6588 34إثیوبیا

135 214     -                         -                         -                    092 04342 172أذربیجان

121 132 4     -                         -                    104 1108 907788 335 3األرجنتین

678 936167 69     -                    621 9126 20917 73األردن

177 32     -                         -                    269285 6236 25أرمینیا

361 4     -                         -                         -                    465896 3إریتریا

972 810 00010 490150 904     -                    373 849 1091 907 7إسبانیا

410 049 10     -                         -                         -                    899 904 5111 144 8أسترالیا

573 168     -                         -                         -                    136 43733 135إستونیا

875 109 2     -                    000 40     -                    363 512266 803 1إسرائیل

743 7     -                         -                    58130132 7إسواتیني

530 30     -                         -                         -                    269 2616 24أفغانستان

241 296     -                         -                    386 14     -                    855 281إكوادور

363 38     -                         -                    979100 2848 29ألبانیا

074 053 30     -                    417 366 2     -                    098 248 5605 438 22ألمانیا

390 802 2     -                         -                    079650 661531 270 2اإلمارات العربیة المتحدة

581 7     -                         -                         -                         -                    581 7أنتیغوا وباربودا

404 380 2     -                         -                    156 4932 755467 910 1إندونیسیا

658 34     -                         -                         -                         -                    658 34أنغوال

653 394     -                         -                    229996 42875 318أوروغواي

470 162     -                         -                    266 73120 47328 113أوزبكستان

402 51136 1     -                         -                    165 7267 27أوغندا

741 359257     -                    800 2576 32549 201أوكرانیا

853 661 1     -                    000 135     -                    861 992159 366 1آیرلندا

382 103     -                         -                         -                         -                    382 103آیسلندا

955 152 15     -                    000 119     -                    736 849 2192 184 12إیطالیا

908 37     -                         -                         -                         -                    908 37بابوا غینیا الجدیدة

906 54     -                         -                         -                         -                    906 54باراغواي

440 526     -                    000 40972120 31099 406باكستان

791 3     -                         -                         -                         -                    791 3باالو

157 268 2101 043 1     -                         -                    988 95942 181البحرین

419 295 13     -                         -                    760150 540 5092 754 10البرازیل

535 26     -                         -                         -                         -                    535 26بربادوس

484 658 1     -                    100 8107279 502301 277 1البرتغال

اإلیرادات من المساھمات
عن الفترة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021

(المبالغ معبَّر عنھا بالیورو)

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة
التقني

 تكالیف المشاركة 
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/

 المجموع
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المرفق ألف-2 (تابع)

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

980 90     -                         -                         -                         -                    980 90بروني دار السالم

499 922 0004 000290 900     -                    508 991707 024 3بلجیكا

102 000221 20     -                    406637 05939 161بلغاریا

556 4     -                         -                         -                    660896 3بلیز

614 43     -                         -                         -                    956 6588 34بنغالدیش

164 195     -                         -                         -                    764 40037 157بنما

746 66220 7     -                         -                    687 3972 10بنن

917 74     -                         -                    688 64315 58611 47بوتسوانا

084 13     -                         -                         -                    687 3972 10بوركینا فاسو

465 3     -                         -                         -                         -                    465 3بوروندي

116 00067 17     -                         -                    851 2659 40البوسنة والھرسك

425 617 0003 00040 38816960 868691 825 2بولندا

700 690     -                         -                    124150 426156 534بیرو

918 220     -                         -                    783 0926 04342 172بیالروس

689 345 1     -                         -                    660 1961 833264 079 1تایلند

457 121     -                         -                    150     -                    307 121تركمانستان

806 009 6     -                         -                    270401 181 1351 828 4تركیا

050 144     -                         -                         -                         -                    050 144ترینیداد وتوباغو

445 17     -                         -                         -                    582 8633 13تشاد

722 8     -                         -                         -                    791 9311 6توغو

779 110     -                         -                    434 4941 85121 87تونس

449 36     -                         -                         -                    165 2847 29جامایكا

224 23     -                    000 5     -                    582 6423 14الجبل األسود

911 504649 43     -                    112455 840119 486الجزائر

668 79     -                         -                         -                    225 44315 64جزر البھاما

660 3     -                         -                         -                         -                    660 3جزر مارشال

465 3     -                         -                         -                         -                    465 3جمھوریة أفریقیا الوسطى

229 550 0011 00098 51     -                    778 450267 133 1الجمھوریة التشیكیة

358 232     -                         -                         -                    675 68345 186الجمھوریة الدومینیكیة

647 50     -                         -                    851531 2659 40الجمھوریة العربیة السوریة

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة
التقني

 تكالیف المشاركة 
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/

 المجموع
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المرفق ألف-2 (تابع)

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

614 00093 50     -                         -                    956 6588 34جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

303 402 1     -                         -                    350     -                    953 401 1جمھوریة إیران اإلسالمیة

805 08047 3     -                         -                    067 65810 34جمھوریة تنزانیا المتحدة

316 562 2     -                         -                         -                         -                    316 562 2جمھوریة فنزویال البولیفاریة

538 684 20914 327160 303 4     -                    260 953 7421 267 8جمھوریة كوریا

829 19     -                         -                         -                    500 3292 17جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

668 13     -                         -                         -                    687 9812 10جمھوریة مولدوفا

851 373 8231 000148 34830 6421 038234 959جنوب أفریقیا

449 36     -                         -                         -                    165 2847 29جورجیا

361 4     -                         -                         -                    465896 3جیبوتي

682 563 3     -                    424 045 1     -                    344 914477 040 2الدانمرك

138 68     -                         -                         -                    232 90613 54دولة بولیفیا المتعددة القومیات

687 4     -                         -                         -                    791896 3دومینیكا

084 13     -                         -                         -                    687 3972 10رواندا

969 865     -                         -                    160323 486170 695رومانیا

037 84433 1     -                         -                         -                    193 31زامبیا

771 00043 20     -                    478991 3024 18زمبابوي

081 8     -                         -                         -                    581500 7سان مارینو

790 3     -                         -                         -                         -                    790 3سانت فنسنت وجزر غرینادین

686 4     -                         -                         -                    790896 3سانت لوسیا

801 192     -                         -                    448 6141 73937 153سري النكا

265 40     -                         -                         -                         -                    265 40السلفادور

837 679     -                    000 65010110 086131 538سلوفاكیا

943 000586 00040 27114860 524207 279سلوفینیا

489 206 2     -                         -                    23661 192418 788 1سنغافورة

366 219108 76     -                         -                    886 2617 24السنغال

321 70780 36     -                         -                    956 6588 34السودان

871 587 5675 376186 281 1     -                    946 982780 338 3السوید

956 899 0005 00080 585     -                    303 653992 242 4سویسرا

465 3     -                         -                         -                         -                    465 3سیرالیون

714 7     -                         -                    133     -                    581 7سیشیل

361 515 2001 6608 50710 10     -                    994 485 1شیلي

778 127     -                         -                    765 1814 83224 98صربیا

647 758 53     -                    565 121 8021 7395 345 54110 285 42الصین

290 39     -                         -                    087 56115 6429 14طاجیكستان

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة
التقني

 تكالیف المشاركة 
 المجموعالوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/
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المرفق ألف-2 (تابع)

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

608 454     -                         -                    712     -                    896 453العراق

499 520     -                         -                    409311 77999 420عُمان

071 53     -                         -                         -                         -                    071 53غابون

638 03987 4405 37517 5381 24612 51غانا

790 3     -                         -                         -                         -                    790 3غرینادا

115 128     -                         -                         -                         -                    115 128غواتیماال

372 9     -                         -                         -                    791 5811 7غیانا

361 4     -                         -                         -                    465896 3فانواتو

168 342 00025 000150 065 5     -                    170 815 9983 311 16فرنسا

210 120904 4     -                    552 4292 109176 721الفلبین

500 293 2     -                    000 380     -                    710 790362 550 1فنلندا

870 11     -                         -                    498     -                    372 11فیجي

638 342     -                    200 69417 2732 47166 256فییت نام

496 165     -                         -                    345130 02131 134قبرص

491 276 1     -                         -                    645155 691238 037 1قطر

112 9     -                         -                         -                    791 3211 7قیرغیزستان

261 868     -                    100 1448089 937153 625كازاخستان

802 855576 520     -                    274 7471 92610 43الكامیرون

642 5     -                         -                         -                    815 8271 3الكرسي الرسولي

608 342     -                         -                    461 2735 87466 270كرواتیا

595 29     -                         -                         -                    799 7968 20كمبودیا

544 948 19     -                    893 517 7     -                    271 356 3792 074 10كندا

274 339     -                         -                    050369 85557 281كوبا

850 00065 10     -                    177 7471 92610 43كوت دیفوار

430 720245 24     -                    083 1     -                    627 219كوستاریكا

408 048 1     -                         -                    879583 94633 013 1كولومبیا

050 23     -                         -                    306     -                    744 22الكونغو

088 473 1     -                    600 730113329 645216 926الكویت

832 118     -                    000 0445 5989 19020 84كینیا

021 205     -                         -                         -                    301 72040 164التفیا

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة المجموع
التقني

 تكالیف المشاركة 
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/
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المرفق ألف-2 (تابع)

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

796 164     -                         -                    76     -                    720 164لبنان

516 42     -                         -                         -                    060 4568 34لختنشتاین

384 302     -                         -                         -                    317 06757 245لكسمبرغ

935 136     -                         -                    030 9721 93325 109لیبیا

465 3     -                         -                         -                         -                    465 3لیبیریا

906 309     -                         -                    89997 91060 248لیتوانیا

465 3     -                         -                         -                         -                    465 3لیسوتو

582 86     -                    000 60010 3291 65314 60مالطة

863 13     -                         -                         -                         -                    863 13مالي

225 551 0001 10     -                    092 7504 383293 243 1مالیزیا

863 13     -                         -                         -                         -                    863 13مدغشقر

200 816     -                         -                    309670 221160 655مصر

198 084353 00096 46664515 00347 194المغرب

539 38     -                         -                    647 2696 6236 25مقدونیا الشمالیة

908 514 5     -                    760 59158817 969784 711 4المكسیك

932 6     -                         -                         -                         -                    932 6مالوي

313 586 5     -                    000 21472300 010 0271 276 4المملكة العربیة السعودیة

685 639 26     -                    688 874 5     -                    073 936 9243 828 16المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة

745 23     -                         -                    478965 3024 18منغولیا

193 8     -                         -                         -                    262 9311 6موریتانیا

452 50     -                         -                    851336 2659 40موریشیوس

863 13     -                         -                         -                         -                    863 13موزامبیق

389 000377 41640 285     -                    851 1229 42موناكو

614 43     -                         -                         -                    956 6588 34میانمار

029 41     -                         -                    06025 9448 32نامیبیا

222 546 4     -                    820 120 1     -                    296 106649 776 2النرویج

767 093 3     -                    000 18     -                    023 744583 492 2النمسا

260 24     -                         -                         -                         -                    260 24نیبال

723 8     -                         -                         -                    791 9321 6النیجر

864 148 5341 00036 32512 8352 170215 882نیجیریا

807 21     -                         -                         -                    478 3294 17نیكاراغوا

919 185 1     -                    772 113     -                         -                    147 072 1نیوزیلندا

397 10     -                         -                         -                         -                    397 10ھایتي

937 653 3     -                         -                         -                    255 682718 935 2الھند

004 41     -                         -                         -                    060 9448 32ھندوراس

101 027 1     -                    000 32519799 579177 750ھنغاریا

894 532 0007 000 1801 367     -                    732 168 9821 996 4ھولندا

908 724 146180 253 43012 562 50     -                    682 181 65022 727 95الوالیات المتحدة األمریكیة

630 381 00054 340 5027 105 8     -                    474 380 6547 555 31الیابان

658 34     -                         -                         -                         -                    658 34الیمن

770 491 1     -                         -                    285122 363157 334 1الیونان

830 634 330590 549 83924 435 316100 999178 390 34786 080 379المجموع الفرعي

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة
التقني

 تكالیف المشاركة 
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/

 المجموع
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المرفق ألف-2 (تابع)

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

المیزانیة العادیة

 المساھمات 
الخارجة عن 
المیزانیة - 

التعاون التقني

دول أعضاء جدیدةثانیاً-
 465 3      -                         -                         -                         -                     465 3 جزر القمر

 811 3 ساموا

 465 3      -                         -                         -                         -                     277 7 المجموع الفرعي

جھات مانحة أخرىثالثاً-
 291 504 20     -                     291 504 20     -                         -                         -                      المفوضیة األوروبیة

 100 562      -                     100 562      -                         -                         -                      المنظمات الدولیة

 352 379      -                     352 379      -                         -                         -                      مصادر أخرى

 743 445 21     -                     743 445 21     -                         -                         -                      المجموع الفرعي

 038 084 612 330 549 24 582 881 121 316 178  999 390 86 624 087 379المجموع الكلي

 أ/ باستثناء المبالغ الُمستََردّة

 صندوق التعاون  المیزانیة العادیةالجھات المانحة المجموع
التقني

 تكالیف المشاركة 
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/
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ف-3
المرفق أل

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - المیزانیة العادیة

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - التعاون التقني

أوالً-
ضاء

الدول األع
االتحاد الروسي

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
5 286 000

                                -     
5 286 000

إثیوبیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

أذربیجان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

األرجنتین
                                -     

6 681 551
2 712 004

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

9 393 555

األردن
                                -     

171 367
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

171 367

أرمینیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إریتریا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إسبانیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

أسترالیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إستونیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إسرائیل
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

15 000
                                -     

15 000

إسواتیني
                                -     

10 562
                                -     

6 912
                                -     

                                -     
                                -     

17 474

أفغانستان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إكوادور
                                -     

408 692
                                -     

21 455
                                -     

                                -     
                                -     

430 147

ألبانیا
                                -     

                                -     
                                -     

13 256
                                -     

                                -     
                                -     

13 256

ألمانیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ت العربیة المتحدة
اإلمارا

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

أنتیغوا وباربودا
                                -     

20 086
                                -     

1 306
                                -     

                                -     
                                -     

21 392

إندونیسیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

أنغوال
                                -     

34 981
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

34 981

أوروغواي
                                -     

189 249
140 714

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

329 963

أوزبكستان
                                -     

                                -     
                                -     

89 966
                                -     

                                -     
                                -     

89 966

أوغندا
                                -     

21 748
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

21 748

أوكرانیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

آیرلندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

آیسلندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

إیطالیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بابوا غینیا الجدیدة
913

90 531
                                -     

18 094
                                -     

                                -     
                                -     

109 538

باراغواي
                                -     

151 831
6 988

                                -     
65 422

                                -     
                                -     

224 241

باكستان
                                -     

260
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

260

باالو
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

البحرین
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

البرازیل
                                -     

33 191 829
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

33 191 829

س
بربادو

                                -     
128 664

                                -     
14 698

                                -     
                                -     

                                -     
143 362

البرتغال
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بروني دار السالم
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بلجیكا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بلغاریا
                                -     

                                -     
                                -     

637
                                -     

                                -     
                                -     

637

بلیز
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ش
بنغالدی

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

حالة المساھمات غیر المسدَّدة
عن الفترة المنتھیة في 31 كانون األول/دیسمبر 2021

ر عنھا بالیورو) (المبالغ معبَّ

الجھات المانحة
س المال العامل

صندوق رأ
 

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني

 
ف المشاركة الوطنیة

 تكالی
ف البرنامجیة 

 التكالی
المقررة االسترداد

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة

 المجموع
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ف-3 (تابع)
المرفق أل

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - المیزانیة العادیة

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - التعاون التقني

بنما
                                -     

326 372
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

326 372

بنن
                                -     

20 735
828

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

21 563

بوتسوانا
                                -     

                                -     
                                -     

45
                                -     

                                -     
                                -     

45

بوركینا فاسو
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بوروندي
                                -     

16 629
881

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

17 510

البوسنة والھرسك
                                -     

96 761
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

96 761

بولندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

بیرو
                                -     

816 712
                                -     

150
                                -     

                                -     
                                -     

816 862

س
بیالرو

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

تایلند 
                                -     

                                -     
64 167

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

64 167

تركمانستان
                                -     

122 453
                                -     

52 623
                                -     

                                -     
                                -     

175 076

تركیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ترینیداد وتوباغو
                                -     

509 056
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

509 056

تشاد
                                -     

42 995
8 104

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

51 099

توغو
                                -     

11 484
1 791

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

13 275

س 
تون

                                -     
80 464

21 494
1 434

                                -     
                                -     

                                -     
103 392

جامایكا
                                -     

28 594
                                -     

490
                                -     

                                -     
                                -     

29 084

الجبل األسود
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

5 000
                                -     

5 000

الجزائر
                                -     

430 276
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

430 276

جزر البھاما
                                -     

56 939
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

56 939

جزر مارشال
                                -     

991
                                -     

5 656
                                -     

                                -     
                                -     

6 647

جمھوریة أفریقیا الوسطى
                                -     

15 661
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

15 661

الجمھوریة التشیكیة
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

الجمھوریة الدومینیكیة
4 259

2 506 355
                                -     

                                -     
180 263

                                -     
                                -     

2 690 877

الجمھوریة العربیة السوریة
                                -     

40 644
9 851

531
                                -     

                                -     
                                -     

51 026

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
                                -     

304
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

304

جمھوریة إیران اإلسالمیة
                                -     

4 348 795
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

4 348 795

جمھوریة تنزانیا المتحدة
                                -     

28 561
4 054

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

32 615

جمھوریة فنزویال البولیفاریة
22 967

17 232 916
                                -     

48 217
                                -     

                                -     
                                -     

17 304 100

جمھوریة كوریا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
                                -     

8 342
2 500

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

10 842

جمھوریة مولدوفا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ب أفریقیا
جنو

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

جورجیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

جیبوتي
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

الدانمرك
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ت
دولة بولیفیا المتعددة القومیا

                                -     
114 085

                                -     
7 055

244 987
                                -     

                                -     
366 126

دومینیكا
                                -     

3 826
                                -     

2 449
                                -     

                                -     
                                -     

6 275

رواندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

رومانیا
                                -     

                                -     
                                -     

68 115
45 723

                                -     
                                -     

113 838

ف المشاركة الوطنیة
 تكالی

ف البرنامجیة 
 التكالی

المقررة االسترداد

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة
 المجموع

الجھات المانحة
س المال العامل

صندوق رأ
 

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني
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ف-3 (تابع)
المرفق أل

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - المیزانیة العادیة

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - التعاون التقني

زامبیا
                                -     

82 053
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

82 053

زمبابوي
                                -     

19 777
                                -     

29 673
                                -     

                                -     
                                -     

49 450

سان مارینو
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ت وجزر غرینادین
ت فنسن

سان
                                -     

8 101
                                -     

3 833
                                -     

                                -     
                                -     

11 934

ت لوسیا
سان

                                -     
9 589

896
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
10 485

سري النكا 
                                -     

306 106
82 766

12 051
155 853

                                -     
23 787

580 563

السلفادور
                                -     

138 593
                                -     

9 745
10 962

                                -     
                                -     

159 300

سلوفاكیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

سلوفینیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

سنغافورة
                                -     

                                -     
                                -     

61
                                -     

                                -     
                                -     

61

السنغال
                                -     

18 287
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

18 287

السودان
                                -     

137 466
8 848

                                -     
                                -     

88 100
30 000

264 414

السوید
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

سویسرا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

سیرالیون 
                                -     

10 655
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

10 655

سیشیل
152

15 186
                                -     

4 630
                                -     

                                -     
                                -     

19 968

شیلي
                                -     

4 379 740
                                -     

13 048
                                -     

                                -     
                                -     

4 392 788

صربیا
                                -     

                                -     
                                -     

756
                                -     

                                -     
                                -     

756

صین
ال

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
40 000

                                -     
40 000

طاجیكستان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

العراق
                                -     

899 845
                                -     

712
                                -     

                                -     
                                -     

900 557

عُمان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

غابون
                                -     

517 677
                                -     

19 137
                                -     

                                -     
                                -     

536 814

غانا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

غرینادا 
152

14 897
                                -     

8 189
                                -     

                                -     
                                -     

23 238

غواتیماال
                                -     

129 321
                                -     

3 907
                                -     

                                -     
                                -     

133 228

غیانا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

فانواتو
                                -     

9 525
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

9 525

فرنسا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

الفلبین
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

فنلندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

فیجي
                                -     

44 691
2 585

16 768
                                -     

                                -     
                                -     

64 044

ت نام
فیی

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

ص
قبر

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

قطر
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

قیرغیزستان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

كازاخستان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

الكامیرون
                                -     

223 988
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

223 988

الكرسي الرسولي
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

كرواتیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ف المشاركة الوطنیة
 تكالی

ف البرنامجیة 
 التكالی

المقررة االسترداد

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة
 المجموع

الجھات المانحة
س المال العامل

صندوق رأ
 

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني
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ف-3 (تابع)
المرفق أل

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - المیزانیة العادیة

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - التعاون التقني

كمبودیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

كندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

كوبا
                                -     

548 330
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

548 330

ت دیفوار
كو

                                -     
52 064

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
52 064

كوستاریكا
1 231

437 295
                                -     

861
                                -     

                                -     
                                -     

439 387

كولومبیا
                                -     

1 023 486
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                  -   

1 023 486

الكونغو
152

127 278
10 284

446
                                -     

                                -     
                                -     

138 160

ت
الكوی

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

كینیا
                                -     

                                -     
                                -     

9 044
                                -     

5 000
                                -     

14 044

التفیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

لبنان
                                -     

331 005
1 714

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

332 719

لختنشتاین
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

لكسمبرغ
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

لیبیا
                                -     

1 089 591
25 972

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

1 115 563

لیبیریا
                                -     

206 960
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

206 960

لیتوانیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

لیسوتو
                                -     

7 129
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

7 129

مالطة
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

مالي
                                -     

10 428
820

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

11 248

مالیزیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

مدغشقر
                                -     

13 993
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

13 993

صر
م

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

ب
المغر

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

مقدونیا الشمالیة 
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

المكسیك
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

مالوي
                                -     

2 904
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

2 904

المملكة العربیة السعودیة 
                                -     

                                -     
                                -     

72
                                -     

                                -     
                                -     

72

المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

منغولیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

موریتانیا
                                -     

12 244
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

12 244

س
موریشیو

                                -     
                                -     

                                -     
16 511

                                -     
                                -     

                                -     
16 511

موزامبیق
                                -     

40 178
6 894

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

47 072

موناكو
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

میانمار
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

نامیبیا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ف المشاركة الوطنیة
 تكالی

ف البرنامجیة 
 التكالی

المقررة االسترداد

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة
 المجموع

الجھات المانحة
س المال العامل

صندوق رأ
 

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني
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ف-3 (تابع)
المرفق أل

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - المیزانیة العادیة

 المساھمات الخارجة عن 
المیزانیة - التعاون التقني

النرویج
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

25 000
                                -     

25 000

النمسا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

نیبال
152

48 382
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

48 534

النیجر
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

نیجیریا
                                -     

1 719 392
3 808

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

1 723 200

نیكاراغوا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

نیوزیلندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ھایتي
                                -     

9 030
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

9 030

الھند
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

س
ھندورا

                                -     
2 290

                                -     
350

                                -     
                                -     

                                -     
2 640

ھنغاریا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     

ھولندا
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
1 000 000

1 000 000

ت المتحدة األمریكیة
الوالیا

                                -     
204 382

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
204 382

الیابان
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

2 561 893
                                -     

2 561 893

الیمن
                                -     

259 991
29 703

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

289 694

الیونان
                                -     

                                -     
                                -     

122
                                -     

                                -     
                                -     

122

المجموع الفرعي
29 978

81 073 147
3 147 666

503 005
703 211

8 025 993
1 053 787

94 536 787

ثانیاً-
ضاء جدیدة

دول أع
جزر القمر 

  152 
 6 912 

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
 7 064 

ساموا
  152 

 3 826 
 3 978 

المجموع الفرعي
  304 

 10 738 
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

 11 042 

ثالثاً-
ً ضاء سابقا

دول أع
ة جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیّ

                                -     
 128 576 

 26 108 
                                -     

 34 986 
                                -     

                                -     
 189 671 

صادر أخرى
م

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

المجموع الفرعي
                                -     

 128 576 
 26 108 

                                -     
 34 986 

                                -     
                                -     

 189 671 

رابعاً-
جھات مانحة أخرى
ضیة األوروبیة

المفو
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

 200 000 
                                -     

 200 000 

ت الدولیة
المنظما

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
 178 100 

                                -     
 178 100 

صادر أخرى
م

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

المجموع الفرعي
                                -     

                                -     
                                -     

                                -     
                                -     

 378 100 
                                -     

 378 100 

المجموع الكلي
 30 282 

81 212 461 
3 173 774 

 503 005 
 738 197 

8 404 093 
1 053 787 

95 115 600 

ف المشاركة الوطنیة
 تكالی

ف البرنامجیة 
 التكالی

المقررة االسترداد

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة
 المجموع

الجھات المانحة
س المال العامل

صندوق رأ
 

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني
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ف-4 (تابع)
المرفق أل

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - المیزانیة 

العادیة

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - التعاون 

التقني

سلوفینیا
287 365

66 485
11 375

                             -     
                             -     

365 225
                             -     

                             -     
                          -     

سنغافورة
1 829 230

425 320
                             -     

                             -     
                             -     

2 254 550
                             -     

                             -     
                          -     

السنغال
                             -     

6 252
                             -     

                             -     
                             -     

6 252
                             -     

                             -     
                          -     

السوید
7 301

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

7 301
844 858

808 959
1 653 817

شیلي
                             -     

                             -     
40 293

                             -     
                             -     

40 293
                             -     

                             -     
                          -     

صین
ال

                             -     
27 799

9 806
619 820

58 881
716 306

                             -     
                             -     

                          -     

طاجیكستان
                             -     

                             -     
55 587

                             -     
                             -     

55 587
                             -     

                             -     
                          -     

العراق
                             -     

20 513
5 222

                             -     
                             -     

25 735
                             -     

                             -     
                          -     

غانا
                             -     

                             -     
766

                             -     
                             -     

766
                             -     

                             -     
                          -     

غیانا
10 219

1 822
20 792

                             -     
                             -     

32 833
                             -     

                             -     
                          -     

فرنسا
64 531

                             -     
                             -     

594 000
                             -     

658 531
                             -     

                             -     
                          -     

فنلندا
5 171

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

5 171
                             -     

                             -     
                          -     

ص
قبر

912
                             -     

11 790
                             -     

                             -     
12 702

                             -     
                             -     

                          -     

قطر
                             -     

                             -     
10 570

                             -     
                             -     

10 570
                             -     

                             -     
                          -     

قیرغیزستان
3 980

                             -     
9 846

                             -     
                             -     

13 826
                             -     

                             -     
                          -     

كازاخستان
651 998

155 738
37 091

                             -     
                             -     

844 827
                             -     

                             -     
                          -     

الكامیرون
                             -     

                             -     
451

                             -     
451

902
                             -     

                             -     
                          -     

كرواتیا
                             -     

                             -     
19 021

                             -     
                             -     

19 021
                             -     

                             -     
                          -     

كندا
27 226

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

27 226
22 801 754

                             -     
22 801 754

كوبا
                             -     

                             -     
1 735

                             -     
                             -     

1 735
                             -     

                             -     
                          -     

ت دیفوار
كو

                             -     
10 929

36 228
                             -     

                             -     
47 157

                             -     
                             -     

                          -     

كولومبیا
                             -     

                             -     
18 784

                             -     
                             -     

18 784
                             -     

                             -     
                          -     

ت
الكوی

                             -     
                             -     

6 816
547 200

                             -     
554 016

                             -     
                             -     

                          -     

كینیا
1 440

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

1 440
                             -     

                             -     
                          -     

التفیا
171 227

40 984
38 902

                             -     
                             -     

251 113
                             -     

                             -     
                          -     

لبنان
                             -     

                             -     
33

                             -     
                             -     

33
                             -     

                             -     
                          -     

لیبیا
                             -     

                             -     
48 688

                             -     
                             -     

48 688
                             -     

                             -     
                          -     

لیتوانیا
259 199

61 931
22 717

                             -     
                             -     

343 846
                             -     

                             -     
                          -     

لیسوتو
                             -     

911
                             -     

                             -     
                             -     

911
                             -     

                             -     
                          -     

مالطة
62 223

14 572
9 294

                             -     
                             -     

86 089
                             -     

                             -     
                          -     

مالیزیا
                             -     

                             -     
696

                             -     
                             -     

696
                             -     

                             -     
                          -     

مدغشقر
                             -     

57
                             -     

                             -     
                             -     

57
                             -     

                             -     
                          -     

صر
م

26 556
163 024

670
                             -     

                             -     
190 250

                             -     
                             -     

                          -     

ب
المغر

                             -     
                             -     

31 657
                             -     

                             -     
31 657

                             -     
                             -     

                          -     

المكسیك
                             -     

                             -     
62 043

                             -     
                             -     

62 043
                             -     

                             -     
                          -     

المملكة العربیة السعودیة
3 874 141

1 551 565
                             -     

                             -     
                             -     

5 425 706
                             -     

                             -     
                          -     

المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة
17 253 964

4 002 745
                             -     

                             -     
                             -     

21 256 709
                             -     

                             -     
                          -     

منغولیا
761

                             -     
4 771

                             -     
                             -     

5 532
                             -     

                             -     
                          -     

میانمار
35 845

9 091
                             -     

                             -     
                             -     

44 936
                             -     

                             -     
                          -     

نامیبیا
2 141

                             -     
1 134

                             -     
                             -     

3 275
                             -     

                             -     
                          -     

النرویج
13 993

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

13 993
                             -     

2 419 068
2 419 068

النمسا
6 388

592 898
                             -     

                             -     
                             -     

599 286
                             -     

                             -     
                          -     

النیجر
                             -     

1 822
                             -     

                             -     
                             -     

1 822
                             -     

                             -     
                          -     

نیجیریا
                             -     

                             -     
225

                             -     
                             -     

225
                             -     

                             -     
                          -     

نیكاراغوا
1 172

                             -     
22 410

                             -     
                             -     

23 582
                             -     

                             -     
                          -     

نیوزیلندا
1 094 593

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

1 094 593
                             -     

                             -     
                          -     

الھند
3 055 485

730 272
                             -     

                             -     
                             -     

3 785 757
                             -     

                             -     
                          -     

ھنغاریا
770 314

180 329
                             -     

                             -     
                             -     

950 643
                             -     

                             -     
                          -     

ھولندا
5 141 578

1 188 528
                             -     

                             -     
                             -     

6 330 106
                             -     

                             -     
                          -     

ت المتحدة األمریكیة
الوالیا

                             -     
                             -     

                             -     
18 598 839

169 400
18 768 239

                             -     
                             -     

                          -     

الیابان
163 204

                             -     
                             -     

1 665 517
182 576

2 011 296
                             -     

                             -     
                          -     

الجھات المانحة

ً  المساھمات الواردة مقدَّما
ضعة لشروط

لة والخا  المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني

 
ف المشاركة 

 تكالی
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة

 مجموع المساھمات الواردة 
ً مقدَّما

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - المیزانیة 

العادیة

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - التعاون 

التقني

 مجموع المساھمات 
الخارجة عن المیزانیة 

المحولة بشروط
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رج 
 

 
عن المیزانیة - المیزانیة 

العادیة

رج 
 

 
عن المیزانیة - التعاون 

التقني

المجموع الفرعي
47 331 961 

12 884 789 
1 301 839 

23 141 008 
 413 685 

85 073 280 
23 646 612 

3 228 027 
26 874 639 

ثانیاً-
جھات مانحة أخرى

ضیة األوروبیة
المفو

                             -     
                             -     

                             -     
                             -     

                             -     
                                   -     

14 510 748 
 679 489 

15 190 237 

ت الدولیة
المنظما

                             -     
                             -     

                             -     
 644 928 

                             -     
 644 928 

                             -     
                             -     

                          -     

صادر أخرى
م

                             -     
                             -     

                             -     
 2 000 

                             -     
 2 000 

                             -     
4 102 732 

4 102 732 

المجموع الفرعي
                             -     

                             -     
                             -     

 646 928 
                             -     

 646 928 
14 510 748 

4 782 221 
19 292 969 

المجموع الكلي
47 331 961 

12 884 789 
1 301 839 

23 787 936 
 413 685 

85 720 208 
38 157 360 

8 010 248 
46 167 608 

 مجموع المساھمات 
الخارجة عن المیزانیة 

المحولة بشروط

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - المیزانیة 

العادیة

 المساھمات الخارجة 
عن المیزانیة - التعاون 

التقني
ف المشاركة 

 تكالی
الوطنیة

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة
 مجموع المساھمات الواردة 

ً مقدَّما

ف-4 (تابع)
المرفق أل

الجھات المانحة

ً  المساھمات الواردة مقدَّما
ضعة لشروط

لة والخا  المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

 المیزانیة العادیة
صندوق التعاون التقني
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المرفق ألف-5

 حساب الفائض النقدي المؤقت / (العجز) لعام 2021
              484 574 353المقبوضات
              691 539 339المدفوعات

في المقبوضات على المدفوعات                 793 034 14الزیادة (النقصان) 
(34 270 239)               

               (446 235 20)العجز النقدي المؤقت لعام 2021

حساب الفائض النقدي النھائي لعام 2020
العجز النقدي المؤقـَّت عن السنة السابقة   (22 394 747)               

المقبوضات من:
                520 983 10اشتراكات جمیع السنوات السابقة

وفورات ناجمة عن تصفیة التزامات سنوات سابقة  1 369 528                  
عة                   979 113 1إیرادات متنّوِ

                      955 91 األرصدة الخالصة من األعباء
                 (765 835 8)العجز النقدي النھائي لعام 2020

               (080 776 13)مطروحاً منھ: العجز النقدي النھائي لعام 2019
                               -تحویل الفائض لصندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

               (845 611 22)الفائض/ (العجز) النقدي النھائي لعام 2020

                      401 53 الفوائض النقدیة للسنوات الماضیة أ/

               (444 558 22)مجموع الفائض/ (العجز) النقدي

مقیَّدة لحین استالم المساھمات أ/ 

   

 حالة الفائض النقدي
 في 31 كانون األول/دیسمبر 2021

(المبالغ معبَّر عنھا بالیورو)

االلتزامات غیر المصفـَّاة   
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المرفق ألف-6

مة بالیورو المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقوَّ

الحصیلة السنویة  القیمة الدفتریةنوع الصكنوع الجھة الُمصدرة
تاریخ االستحقاقتاریخ االستثمار األصلي(%)

 000 100 حساب تحت الطلبتجاریة

 504 101 حساب تحت الطلبتجاریة

07-01-082022-01-002021%        000 50 ودیعة ألجلتجاریة

23-02-232022-02-002021%        000 50 ودیعة ألجلتجاریة

30-03-302022-03-002021%        000 70 ودیعة ألجلتجاریة

06-05-062022-05-002021%        000 30 ودیعة ألجلتجاریة

15-06-152022-06-002021%        000 20 ودیعة ألجلتجاریة

09-08-092022-08-002021%        000 5 ودیعة ألجلتجاریة

09-08-092022-08-002021%        000 10 ودیعة ألجلتجاریة

10-10-082022-10-002021%        000 19 ودیعة ألجلتجاریة

23-12-232022-12-002021%        000 10 ودیعة ألجلتجاریة

 465 504 

%83

المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة بالدوالر األمریكي (المكافئ بالیورو)

الحصیلة السنویة القیمة الدفتریةنوع الصكنوع الجھة الُمصدرة
تاریخ االستحقاقتاریخ االستثمار األصلي(%)

31-03-292022-09-092021%.        898 8 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

28-02-292022-09-092021%.        691 9 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

29-04-252022-05-122021%.        453 11 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

31-05-292022-10-122021%.        017 8 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

29-07-312022-12-272021%.        303 13 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

31-08-232022-12-282021%.        070 12 ودیعة ألجلفوق الوالیة الوطنیة

31-01-312022-12-102021%.        991 5 ودیعة ألجلتجاریة

05-01-062022-07-212021%.        524 3 ودیعة ألجلتجاریة

31-01-282022-05-282021%.        929 7 ودیعة ألجلتجاریة

31-01-282022-06-262021%.        286 5 ودیعة ألجلتجاریة

30-06-302022-11-322021%.        546 8 ودیعة ألجلتجاریة

28-02-312022-08-192021%.        203 2 ودیعة ألجلتجاریة

 96 910 

%17

مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المكافئة بالیورو 414 562 

بیان االستثمارات في 31 كانون األول/دیسمبر 2021
(المبالغ معبَّر عنھا بالیورو)

مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة 
بالیورو

المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة بالیورو كنسبة مئویة من المجموع

مة  مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقوَّ
بالدوالر األمریكي

المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة بالدوالر األمریكي كنسبة مئویة من المجموع
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 الجزء الخامس 

 
تقریر مراجع الحسابات الخارجي عن  

مراجعة البیانات المالیة للوكالة  

الدولیة للطاقة الذریة للسنة المنتھیة  

 2021كانون األول/دیسمبر    31في  
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  تقریر المراجعة

  المتعلّقة بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

  (الوكالة)
 

 

  فیما یتعلق
 

  بالمسائل المالیة المتصلة بنتائج المراجعة المالیة
 إدارة المعارف المؤسسیةو ومراجعة أداء إدارة الموارد البشریة

 وبرنامج التعاون التقني
 

 
 

2021 
 
 

  مراجعة الحساباتمجلس 
 جمھوریة إندونیسیا

 



GC(66)/3 
 148الصفحة  

 

 قائمة المحتویات 
 

 151................................................................................................... موجز جامع

 153.......................................................................................................... مقّدمة

 154.............................................................................. لمحة عامة عن المسائل المالیة 

 159....................................................................................... رأي مراجع الحسابات 

 160.......................................................... االستنباطات التفصیلیة المستخلصة من المراجعة

 160...................................................................................... المسائل المالیة   -أوالً    

    ً  180............................................................................... إدارة الموارد البشریة  -ثانیا

    ً  183........................................................................... إدارة المعارف المؤسسیة  - ثالثا

    ً  188...................................................................... إدارة مشاریع التعاون التقني  -رابعا

 202.................................................................................................. أخرى  مسائل

 203............................................................. لتوصیات المراجع الخارجي السابقة  االستجابة

 203................................................................................................... شكر وتقدیر 

 205................................................................................................. األول المرفق 

  



GC(66)/3 
 149الصفحة  

 

 قائمة الجداول 
 

 158............................................................. 2021- 2018النسب المالیة للفترة  -1الجدول 

 160................................... 2021النسب لدى الوكالة في كانون األول/دیسمبر تحلیل   -2الجدول 

 161................................................. ق النسبة لكل مجموعة من مجموعات الصنادی -3 الجدول

 تحلیل نسبة صندوق المیزانیة العادیة  -4الجدول 
 161.................................................. 2021-2019وصندوق رأس المال العامل في الفترة    

 العادیة وصندوق رأس المال العاملتحلیل النسب الخاصة بصندوق المیزانیة  -5الجدول 
 ، بعد تعدیلھا الستبعاد المبالغ النقدیة في صندوق  2021األول/دیسمبر  كانون 31في    

 162.............................................. إلیرادات المؤجلة وا عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة   

 162........................................ المقررة غیر المسددة في السنوات السابقة   االشتراكات -6الجدول 

 164...................................... فع المسند إلى كل صنف من أصناف األصولالعمر النا -7 الجدول

ً  -8الجدول   165...................................................................... نسبة األصول المھلكة كلیا

 165............................................................................... األصول المتقادمة -9الجدول 

 166............................................................. حالة األصول لكل صنف رئیسي   -10الجدول 

 173................................................ الجدول الزمني لتقادم مشاریع التعاون التقني   -11الجدول 

   -مقارنة بین المیزنة في إطار إدارة دورة البرنامج وفي نظام إیبس  -12الجدول 
 176....................................................................................على مستوى المدخالت    

 - مقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة في نظام إیبس  -13الجدول 
 GHA1013 .....................................................................................176المشروع    

 نظام إیبس مقارنة بین مبالغ النفقات من المیزانیة والنفقات الفعلیة في  -14الجدول 
 MEX2016 ...............................................177المشروع  –وفي إطار إدارة دورة البرنامج    

 202............................. حاالت االحتیال أو االحتیال المفترض المبلغ عنھا في الوكالة  -15 الجدول

 202..................................................................... تفاصیل المبالغ المشطوبة  -16 الجدول

 205........................................................................... التوصیات والمتابعة  -17 الجدول

  



GC(66)/3 
 150الصفحة  

 

 

 
 158.................................................... 2021-2018المالیة من الفترة اتجاه النسب   -1الشكل 

 188...................................................... االتجاھات في دورة برنامج التعاون التقني -2الشكل 

 189............................................... الرصد والتقییم في دورة مشروع التعاون التقني   -3الشكل 

  -سیر عمل تصمیم المشاریع الوطنیة في منصة إطار إدارة دورة البرنامج  -4الشكل 
 190............................................................... 2023-2022دورة التعاون التقني للفترة     

 195............................................................................. عملیة إدارة المخاطر -5الشكل 

 198........................................... من المصفوفة اإلطاریة المنطقیة إلى تنفیذ المشروع -6الشكل 

 199.................................................. فرقة مشروع التعاون التقني والجھات المعنیة  -7الشكل 

 200......................................................... أداة رصد لتنفیذ مشروع التعاون التقني  -8الشكل 

 

 األشكال قائمة 



GC(66)/3 
 151الصفحة  

 

 

 

 موجز جامع 
 أھمیة ھذه المراجعة

ام   ة  2021خالل ـع دولـی ة اـل اـل ت الوـك ة  ، حقـق اـق للـط
ا   درـھ ة) إیرادات ـق اـل ة (الوـك ذرـی ملیون    626.7اـل
لت نفقات بلغت قیمتھا  ــجَّ ملیون    556.1یورو وسـ

ذـلك أصـــــوالً والتزاـمات یورو؛ بلـغت   وأدارت ـك
و  1  319.8قیمتھــا   یورو  ملیون    698.7ملیون 

  یورو على التوالي.

م مجلس مراجعة الحســـــابات   وبـناًء على ذلك، یـقّدِ
یســـیا ھذا التقریر بوصـــفھ  التابع لجمھوریة إندون

ات   اـن ة البـی ة مراجـع ا عملـی ة التي انتـھت إلیـھ النتیـج
ة حتى   اـل ة للوـك الـی انون األول/دیســـــمبر    31الـم ـك

ذلـــك    2021 في  الـمـنـتـھیـــة  الـفـترة  یـخصُّ  وفـیمـــا 
 التاریخ.

التـابع   كمـا أجرى مجلس مراجعـة الحســــــابـات 
لجمھوریة إندونیســیا مراجعة لألداء في المجاالت  

إدارة المعارف  ، ورة الموارد البشریةالرئیسیة إلدا
 وبرنامج التعاون التقني.  ،المؤسسیة

ــدنا في اضــطالعنا بالمراجعة المالیة   ــترش وقد اس
ــة   لمراجع ــة  ــدولی ال ــاییر  ــالمع ب األداء  ــة  ومراجع
ــات العلیا   ــسـ ــابات وبالمعاییر الدولیة للمؤسـ الحسـ

 لمراجعة الحسابات، على التوالي.

 أھداف المراجعة 

ان الـھدف من   د  ـك دیم توكـی ة ھو تـق الـی ة الـم المراجـع
ــأن خلّوِ   ــاء بشــ ــتقل للوكالة وللدول األعضــ مســ
ــاء   أخط أّيِ  من  ــا  مجملھ في  ــة  ــالی الم ــات  ــان البی
ــبب االحتیال أو الخطأ، وأنَّھا   ــواء بس جوھریة، س
ة للقـطاع   ة اـلدولـی اییر المـحاســـــبـی ة مع المـع متوافـق

 العام (معاییر إیبساس).

ن الـھدف ھو تقییم  وفیـما یتعلق بمراجـعة األداء، ـكا
ــیة  تلكفعالیة  ــمان جودة    المجاالت الرئیسـ في ضـ

 الخدمات المقدَّمة إلى الدول األعضاء.

 لمحة عامة عن المراجعة المالیة

ة   ذرـی ة اـل ة للطـاـق دولـی ة اـل اـل ة للوـك الـی ات الـم اـن نرى أنَّ البـی
ة،   ب الجوھرـی ة، من جمیع الجواـن ة) تعِرض بنزاـھ اـل (الوـك

  2021كانون األول/دیـسمبر   31للوكالة في الوـضع المالي  
ة في ـھذا   ة المنتھـی ة للســــــن دـی ا النـق اتـھ دفـق الي وـت وأداءـھا الـم

 التاریخ، وفقاً لمعاییر إیبساس.

لجھود التي بذلتھا الوكالة لخفض نفقاتھا االستشاریة  با  ونُقرُّ 
بـید أنـنا الحظـنا أن النفـقات   خالل الســـــنتین الـماضـــــیتین.

ــة حیث إنَّ   المتكبدة كانت أعلى من ــصــ المیزانیة المخصــ
 المیزانیة قد أُِعَدت على أسـاس افتراضـات غیر صـحیحة.

ز وبالتالي، نوصـي   الوكالة عملیة المیزنة الخاصـة  بأن تعِزّ
ــبة وذات الصــلة   بھا من خالل تطبیق االفتراضــات المناس

ــودة  لمنع  ــتقبل تكون فیھا المیزانیة المرص حاالت في المس
لك، الحظنا أیضــاً أوجھ قصــور  وإلى جانب ذ غیر كافیة.

اون التقني   ــاریع التـع ة مشـــ ة على میزـن الـی ة الـم اـب في الرـق
الوكالة تطبیق موحدَّة للرصــــد واإلبالغ    أن تطبِّقونقترح  

 فیما یخص ھذه المشاریع.

 موجز مراجعة األداء

ــعت نظماً وعملیات   من دواعي التقدیر أن الوكالة قد وضــ
رة معارفھا المؤسـسـیة،  لدعم إدارة مواردھا البشـریة، وإدا

ومع ذلك، تجدر اإلشــارة    وإدارة مشــاریع التعاون التقني.
داً من  ب مزـی ــاً مجـاالت أخرى تتطـل اك أیضـــ إلى أن ھـن

مھا للدول األعضاء.  االھتمام لتعزیز الخدمات التي تقّدِ

ت الوكالة في  ــَّ ــریة، نصــ وفیما یتعلق بإدارة الموارد البشــ
بیـد أن   غیر الموظفین.دلیلھـا اإلداري على عملیـة تعیین  

ھذه العملیة تتطلب وثائق ومبادئ توجیھیة ناظمة لتوضـیح  
  مصـــطلحات محددة ووصـــف الخطوات الشـــاملة للعملیة. 

ــاً إدراج نـتائج تقییـمات األداء   وســـــیكون من المفـید أیضـــ
الســابقة عند اســتعراض المرشــحین الذین ســبق لھم العمل  

  لدى الوكالة.
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املة موثَّقة إلدارة المعارف المؤـسـسیة.وفیما یتعلق   یاـسة ـش بید أن   بإدارة المعارف المؤـسـسیة، فإنَّ الوكالة لدیھا ـس
ذلك یحتاج إلى أن یكون مصـــحوباً بخطة عمل موثقة لدعم تطبیقھا بصـــورة منھجیة ومتســـقة على نطاق الوكالة  

ات والنماذج ذات الصــلة والرقابة  وینبغي دعم ذلك باألدو المؤســســیة للموظفین. المعارفولضــمان عدم ضــیاع  
القوـیة، ـباإلضـــــاـفة إلى عملـیات توكـید الجودة من أـجل تجـنب فـقدان المـعارف المؤســـــســــــیة في المـجال النووي  

 وتطبیقاتھ.

ــاریع التعاون التقني،   توفیما یتعلق بإدارة مشـ ــرورة تعزیز عملیة تقییم الجودة عن طریق توفیر    أقرَّ الوكالة بضـ
ــجیل في الموقع اإللكتروني إلطار إدارة دورة البرنامج.وظیفتي التتبع والت ــافة المتحققة   س وھذا یوفِّر القیمة المض

من عملیة اـستعراض الجودة من خالل إنـشاء إطار للتقییم القاطع، ویـضمن تنفیذ تقییم الجودة طوال دورة مـشروع  
ــ التعاون التقني.   توى مدخالت مشـــروع التعاون التقني. وتحتاج الوكالة أیضـــاً إلى تحدید المخاطر المرتبطة بمسـ

ة لجمع   اســــــب ة مـن اون التقني وطریـق ــاریع التـع زة إلدارة مشـــ ة إلى أدوات معزَّ اـج الـح ة ـب اـل ت الوـك ل، أقرَّ المـث وـب
ــلة في البلدان التي تجري فیھا  ــائیة منتظمة للجھات المعنیة ذات الصـ ــتقصـ ــات اسـ المعلومات، مثل إجراء دراسـ

 لة كأداة لرصد المشاریع على المستوى اإلجمالي بعد إغالق المشاریع.مشاریع التعاون التقني ذات الص
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مة   مقّدِ
بتكلیف من المؤتمر العام، ُعِھَد إلى مجلس مراجعة الحسابات التابع لجمھوریة إندونیسیا بمسؤولیة مراجعة  -1

من الالئحة المالیة (المادة الثانیة    1-12للقاعدة  وفقاً    2021و  2020البیانات المالیة للوكالة عن السنتین المالیتین  
وقد    واالختصاصات اإلضافیة الناظمة للمراجعة الخارجیة للحسابات، الواردة في مرفق الالئحة المالیة.  عشرة) 

أبدى مجلس مراجعة الحسابات التابع لجمھوریة إندونیسیا ما یراه ضروری�ا من المالحظات بشأن اآلثار المالیة  
لل  وفقاً/امتثاالً  القائمة  اإلداریة  الممارسات  على  للمراجعة    5فقرة  المترتِّبة  الناظمة  اإلضافیة  االختصاصات  من 

  الخارجیة للحسابات.

من   -2 منطبق  ھو  لما  وفقاً  مراجعتنا  أجرینا  الحساباتولقد  لمراجعة  الدولیة  الدولیة  و   المعاییر  المعاییر 
والوكاالت    ، حسبما اعتمدھا فریق المراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة للمؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات

 المتخصصة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة. 

ووفقاً لمتطلبات المعاییر الدولیة لمراجعة الحســـابات، فقد كان الھدف الرئیســـي من إجراء المراجعة ھو  -3
لة خالل العام قد اـستُخدمت في األغراض   تمكین مراجع الحـسابات من إبداء رأي بـشأن ما إذا كانت النفقات المـسجَّ

لة بطریقة ســــلیمة وفقاً للوائح  التي وا فق علیھا المؤتمر العام؛ وما إذا كانت اإلیرادات والنفقات ُمصــــنَّفة وُمســــجَّ
ــع المالي في   ــحیحة عن الوضـ ــورة صـ م صـ ــمبر    31المالیة؛ وما إذا كانت البیانات المالیة تُقّدِ كانون األول/دیسـ

لة في جمی .2021 ــجَّ ة أرصــدة نھایة العام المس ــمل ذلك صــحَّ ــبما ترد بالتفصــیل في ویش ع صــنادیق الوكالة حس
ابات الوكالة. أن    حـس ادات بـش ابات إرـش ات العلیا لمراجعة الحـس ـس م المعاییر الدولیة للمؤـس وباإلضـافة إلى ذلك، تُقّدِ

،  وكان الـھدف الرئیســـــي لمراجـعة األداء ھو تقییم فـعالـیة إدارة الموارد البشـــــرـیة  إجراء عملـیات مراجـعة األداء.
في ضــمان جودة الخدمات المقدَّمة إلى  داخل الوكالة التعاون التقني  إدارة مشــاریع و  عارف المؤســســیة،وإدارة الم

 الدول األعضاء.

وقد اشـتملت عملیات المراجعة على إجراء مناقشـات مع كبار مدیري البرامج الفرعیة واألقسـام المعنیة؛   -4
واإلجراءات؛ والســعي إلى الحصــول على  واســتعراض الوثائق ذات الصــلة؛ واســتعراض الســیاســات والعملیات  

أن المراجعة؛   ارات بـش تفـس المعلومات والتوضـیحات من اإلدارة من خالل طلبات الحصـول على المعلومات واالـس
 وتقدیم المالحظات والتوصیات المترتبة عن عملیة المراجعة.

ـنت عملـیة اختـیار البرامج الفرعـیة التي یتعین النظر فیـھا تطبیق ـعدد من -5 العواـمل التي شـــــمـلت    وتضـــــمَّ
- 2018و  2017-2016البرنامج والمیزانیة للفترات  وثائق  مسـتوى االتسـاق مع األولویات التي ورد وصـفھا في 

الكفـاءة، وحجم    2021-2020و  2019 ة، والشـــــواغـل المتعلقـة ـب (الكتـاب األزرق)، وأوجـھ التـآزر في الوكـاـل
ا من المیزانـیة، والمـخاطر التي تـھدد اإلدارة، وعملـیات المر ة، وـما لإلدارة ـحالیـ� ــابـقة، واآلـثار المحتمـل اجـعة الســـ

، وإدارة  ونتیجة لذلك، اخترنا إدارة الموارد البشـــریة اعتبارات في ھذا الشـــأن، والطبیعة الســـریة للمواضـــیع.
 وبرنامج التعاون التقني.  المعارف المؤسسیة،

والمكلَّفین بالحوكمة في الوكالة وسـائر الجھات  والغرض من ھذا التقریر عن المراجعة ھو إبالغ اإلدارة   -6
لة مع اإلدارة المســـؤولة، أُحیلت إلیھا عبر رســـائل إداریة   المعنیة بنتائج المراجعة. ــَّ وبعد إجراء مناقشـــات مفصـ

وقد أُدرجت في ھذا التقریر أھم ھذه   االســـتنباطات المھمة المســـتخلصـــة من إجراءات المراجعة المضـــطلع بھا.
بـعد تجمیعـھا على النحو الالئق والنظر على النحو الواـجب في الردود النـھائـیة المـقدَّـمة من اإلدارة  االســـــتنـباـطات  

 وخطط العمل التي وضعتھا من أجل تنفیذ التوصیات.
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 لمحة عامة عن المسائل المالیة 
 اعتماد معاییر إیبساس 

ومن الضروري   الفعالیة والمساءلة والشفافیة.تضطلع الوكالة بوالیتھا ضمن إطار قائم على النتائج یضمن   -7
الجودة. عالیة  إداریة  ومعلومات  مالیة  تقاریر  تقدیم  اإلطار عبر  ھذا  وفقاً   دعم  تُعدُّ  التي  المالیة  البیانات  ل  وتشّكِ
ن الوكالة من تأدیة والیتھا بطریقة أفضل. س من أفضل  ویُعدُّ اعتماد معاییر إیبسا لمعاییر إیبساس عامالً أساسی�ا یمّكِ

األمم  لمنظومة  التابعة  المنظمات  بین  التجانُس  تعزیز  إلى  یؤدي  أن  المتوقع  ومن  المتَّبعة،  اإلداریة  الممارسات 
المتحدة من حیث أسلوب عرض البیانات المالیة وإلى تحسین إمكانیة مقارنة البیانات المالیة بمثیالتھا لدى المنظمات  

قاً   الدولیة األخرى والحكومات الوطنیة. وتكفل البیانات المالیة التي تُعدُّ وفقاً لمعاییر إیبساس إلقاء نظرة أكثر تعمُّ
وھذه ھي السنة الحادیة عشرة منذ   على الحالة الفعلیة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والنفقات الخاصة بالوكالة.

 . 2011اعتماد الوكالة معاییر إیبساس في عام 

 والتقاریر القطاعیة المحاسبة الصندوقیة 

وتُفَصل   الصندوق ھو كیان محاسبي ذاتي التوازن تم إنشاؤه لحساب معامالت ذات غرض أو ھدف محّدد. -8
ویجري   الصنادیق لغرض االضطالع بأنشطة محددة أو بلوغ أھداف معینة وفقاً للوائح أو قیود أو حدود خاصة.

د لجمیع  إعداد البیانات المالیة على أساس المحاسبة الصندوقیة ، على نحو یبیِّن في نھایة الفترة الوضع المالي الموحَّ
والنفقات. الصنادیق. اإلیرادات  من  المتبقیة  المتراكمة  القیمة  الصنادیق  أرصدة  المالیة   وتمثِّل  البیانات  وتتضمن 

التمویل. مصدر  وبحسب  الرئیسیة  البرامج  بحسب  الوكالة  أنشطة  عن  معلومات  م  تقّدِ قطاعیة  البرامج  و  تقاریر 
‘ والتقنیات النوویة من أجل 2’‘ القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة؛  1’ الرئیسیة الستة للوكالة ھي:

البیئة؛   وحمایة  النوویان؛  3’التنمیة  واألمن  واألمان  النووي؛  4’‘  والتحقق  بالسیاسات  5’‘  الخاصة  والخدمات   ‘
واإلدارة؛   التعا6’والتنظیم  وإدارة  من خالل ‘  الرئیسیة  البرامج  ھذه  جمیع  ل  وتُموَّ التنمیة،  ألغراض  التقني  ون 

وقد أنشئت ھذه الصنادیق استناداً إلى قرارات اتخذھا المؤتمر العام، وتُدار   مجموعات الصنادیق التابعة للوكالة.
  الصادرة عن المدیر العام. شؤونھا وفقاً لالئحة المالیة المعتمدة من مجلس المحافظین (المجلس) وللقواعد المالیة  

 ویختلف كلُّ صندوق عن الصنادیق األخرى من حیث البارامترات المتعلقة بكیفیة استخدام اإلیرادات. 

 أداء المیزانیة 

یرِكّز برنامج الوكالة ومیزانیتھا على صندوق المیزانیة العادیة واالعتمادات ذات الصلة التي توافق علیھا  -9
األعضاء. مكون الدول  الرأسمالیة.وتشمل  العادیة  والمیزانیة  التشغیلیة  العادیة  المیزانیة  العادیة  المیزانیة  وقد   ات 

نین. 7.46% و99.70حققت الوكالة معدَّالت لتنفیذ المیزانیة بنسبة   % على التوالي في ھذین المكِوّ

 ملخص األداء المالي 

لبی�ا قدره  ملیون یورو،    32.7زاد صـافي أصـول صـندوق المیزانیة العادیة بمقدار   -10 وھو ما یمثل وضـعاً ـس
  168.6ملیون یورو لیـصل إلى    18.3وارتفع ـصافي أـصول ـصندوق التعاون التقني بمقدار   ملیون یورو.  112.9

ملیون یورو، ویرجع ذـلك في المـقام األول إلى الزـیادة التي شــــــھدتـھا االســـــتثـمارات والمـبالغ النـقدـیة والمـكافـِئات  
ملیون یورو لیصــل إلى   5.1أصــول صــندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة بمقدار  وارتفع صــافي   النقدیة.
وارتفع صـافي أصـول صـندوق   نتیجة لزیادة المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة. 2021ملیون یورو في عام    67.0
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نتیجة للفائض الـصافي    ملیون یورو، 381.7ملیون یورو لیـصل إلى    40.2البرامج الخارجة عن المیزانیة بمقدار  
ملیون یورو  0.4وارتفع ـصافي أـصول مـصرف الوكالة للیورانیوم الـضعیف اإلثراء بمقدار   المتحقِّق خالل الـسنة.

 .2020مقارنة بعام    2021ملیون یورو، ویرجع ھذا إلى انخفاض مستوى االلتزام في عام   88.5لیصل إلى 

 تحلیل اإلیرادات 

مقارنة    %0.33ملیون یورو، وھو ما یمثل انخفاضاً بنسبة    626.7رادات  ، بلغ مجموع اإلی2021في عام   -11
ملیون یورو)، ویرجع ذلك أساساً إلى انخفاض اإلیرادات المتحققة من إیرادات المساھمات   628.8(  2020بعام  

ض ھذا االنخفاض ملیون یورو على التوالي.  1.8ملیون یورو و  4.0واالستثمارات األخرى بمقدار  جزئی�ا   وقد ُعِوّ
ملیون یورو على    0.1ملیون یورو و   1.9بزیادة من المساھمات الطوعیة وإیرادات المعامالت التبادلیة بمقدار  

 التوالي. 

 تحلیل النفقات 

لت في عام   -12   546.9(  2020ملیون یورو) مقارنةً بعام    556.1% (1.7زیادة في النفقات بنسبة    2021ُسّجِ
% من نفقات  57.0ملیون یورو) بنسبة تبلغ    316.9ستحقاقات الموظفین ( واستأثرت المرتبات وا ملیون یورو).

وكانت التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة   .2020مالیین یورو مقارنةً بعام    9.0الوكالة بانخفاض قدره  
ن (   12.5السفر (وشھد   .2021% من نفقات الوكالة في عام  13.8ملیون یورو) بنسبة تبلغ    76.7ثاني أكبر مكّوِ

ملیون    35.5وبلغت النفقات التشغیلیة األخرى   .2020ملیون یورو مقارنةً بعام    2.1ملیون یورو) انخفاضاً قدره  
 . 2020ملیون یورو مقارنةً بعام  3.8یورو بانخفاض قدره 

 الوضع المالي

وتتجلى ھذه السالمة   .2021كانون األول/دیسمبر    31ال یزال الوضع المالي العام للوكالة سلیماً تماماً في   -13
 المالیة في المؤشرات الرئیسیة التالیة: 

مجموع  • ناقصاً  األصول  مجموع  باعتبارھا  محسوبةً  لألصول،  الصافیة  اإلجمالیة  القیمة  تبلغ 
 ملیون یورو؛ 621.1االلتزامات، 

الوكالة موارد ویعني ذلك أن لدى   تبلغ قیمة األصول الجاریة نحو ستة أمثال قیمة االلتزامات الجاریة. •
 القادمة. 12كافیة لتغطیة التزاماتھا التي یُتوقّع أن تصبح مستحقة خالل األشھر الـ 

، كان مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات یمثِّل  2021كانون األول/دیسمبر    31وفي   -14
لدیھا قدر كاٍف من األصول السائلة لتلبیة  ویعني ذلك أنَّ الوكالة   من مجموع أصول الوكالة.  %59.15نسبة قدرھا  
 احتیاجاتھا. 

للوكالة في عام   -15 المالي  الوضع  تغیُّرات مھمة في  التي شھدت  المجاالت  یلي  بعام    2021وفیما  مقارنةً 
2020 : 

ملیون یورو، ویرجع ذلك أساساً إلى الزیادة في المبلغ اإلجمالي    41.4زادت األصول الجاریة بمقدار   •
 لحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة.لالستثمارات وا 
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ملیون یورو، ویتعلق ھذا االنخفاض في المقام األول   4.4انخفضت األصول غیر الجاریة بمقدار   •
 ببند الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة؛

ً   61.6انخفض مجموع االلتزامات بمقدار   • إلى االنخفاض اإلجمالي    ملیون یورو، ویرجع ذلك أساسا
لة.   في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین في الوكالة واإلیرادات المؤجَّ

ملیون یورو إلى    522.4، شھدت الوكالة زیادة إجمالیة في قیمة األصول الصافیة، من  2021وفي عام   -16
ملیون یورو    37.0األصول بقیمة قدرھا  ملیون یورو، وھو ما یرجع في المقام األول إلى زیادة في مجموع    621.1

  ملیون یورو. 61.6وانخفاض مجموع االلتزامات بقیمة قدرھا 

 أرصدة المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات 

ملیون یورو   30.9، زادت أرصدة المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات بمقدار 2021في عام  -17
إلى4.1%( إلى   .2021كانون األول/دیسمبر    31ملیون یورو في    780.6  ) لتصل  الزیادة في األساس  وتعود 

 ملیون یورو). 108.1الزیادة في رصید الحیازات من الیورو (

% من مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات  87.0، كانت نسبة  2021وفي نھایة عام   -18
مة بالیورو في حین   مة بالدوالر األمریكي، ونسبة  12.8كانت نسبة  مقوَّ مة 0.2% من ھذا المجموع مقوَّ % منھ مقوَّ

مة بالیورو قریبة من الصفر في عام   بعمالت أخرى. ومع  .2021وظلَّت أسعار الفائدة على الحیازات المالیة المقوَّ
مة بالدوالر األمریكي كان ساریاً بسبب  ذلك، فإنَّ االنخفاض الكبیر في أسعار الفائدة على الحیازات المالیة المقوَّ 

واستمرت ھذه اإلجراءات   التخفیضات في سعر الفائدة التي أجراھا نظام االحتیاطي الفیدرالي للتصدي للجائحة.
في التأثیر سلباً على إجمالي إیرادات االستثمار   2020التي اتخذھا نظام االحتیاطي الفیدرالي والتي بدأت في عام  

  1.8بمقدار    2021وبالتالي، انخفضت إیرادات االستثمار اإلجمالیة التي حققتھا الوكالة خالل عام   .2021في عام  
 ملیون یورو. 

 الحسابات المستحقَّة التحصیل 

ملیون یورو، لیصـل   17.1إجماالً، ارتفع مجموع المـستحقات الـصافیة من المعامالت غیر التبادلیة بمبلغ   -19
والمكونات الرئیســیة لھذا الرصــید ھي المســتحقات   .2021كانون األول/دیســمبر   31ملیون یورو في  72.6إلى  

رة ( ملیون یورو)،   12.6ملیون یورو)، والمسـاھمات الطوعیة المسـتحقة التحصـیل ( 59.5من االشـتراكات المقرَّ
 ملیون یورو).  0.5والمستحقات األخرى (

رة المـستحقة التحصـی -20 في المقام األول إلى   2021ل التي ـشھدھا عام  وترجع الزیادة في االـشتراكات المقرَّ
رة عند  2021وخالل عام  الزیادة في ھذه االشتراكات في المیزانیة العادیة. ، ظل معدل تحصیل االشتراكات المقرَّ

ملیون   15.6، ومع ذلك، فإن مسـاھمات المیزانیة العادیة غیر المسـدَّدة عن السـنوات السـابقة زادت بمقدار  93%
واألعوام   2021وبلغ مجموع االشتراكات غیر المسدَّدة في المیزانیة العادیة لعام  ملیون یورو. 54.7یورو فبلغت 

رة في المیزانیة العادیة لعام  21.4ملیون یورو، بما یمثِّل   81.2الـسابقة   ، وقد  2021% من مجموع األنـصبة المقرَّ
ض ذلك الوكالة لمخاطر متعلقة بالســیولة ما لم تُســدَّد ھذ وتُذكَّر الدول   ه المبالغ المســتحقة في الوقت المناســب.یعّرِ

رة بالكامل وفي موعدھا أمٌر مھم حتى تتمكَّن الوكالة من  األعضــــاء بأنَّ ســــداد ما علیھا من االشــــتراكات المقرَّ
 االضطالع بعملیاتھا.
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات

ن في القیمة الدفتریة الصافیة  ال تزال المباني والتحسینات المدخلة على المباني المستأ -21 جرة تمثِّل أكبر مكّوِ
 للممتلكات والمنشآت والمعدات.

ملیون   4.9، انخفض صافي مجموع القیمة الدفتریة للممتلكات والمنشآت والمعدات بمقدار  2021وفي   -22
بما یعِوض    ملیون یورو  24.4ویرجع ذلك أساساً إلى المستوى المرتفع لنفقات االستھالك البالغ   %).1.7یورو (

 ملیون یورو للممتلكات والمنشآت والمعدات.  19.8قیمة اإلضافات التي تبلغ  

% من 30.8ملیون یورو بنسبة    6.1وتتعلق اإلضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات، التي وصلت إلى   -23
نطاق مشروع   في  الواقعة  المباني  تشمل  التي  اإلنشاء  قید  بأصول  ملیون    ReNuAL   )2.0إجمالي اإلضافات، 

ملیون یورو) باإلضافة   0.3ملیون یورو)، ومرفق علوم النیوترونات (    1.6یورو)، والمبنى المتعدد األغراض (
 إلى معدات التفتیش ومعدات المختبرات وغیرھا من المعدات التي تنتظر التركیب أو التجمیع.

 األصول غیر الملموسة 

القیمة2021كانون األول/دیسمبر    31في   -24 بلغ صافي  الملموسة    ،  ملیون    53.8الدفتریة لألصول غیر 
رة داخلی�ا. ویتمثَّل العامل الرئیسي وراء انخفاض القیمة الدفتریة   یورو، وھي باألساس برمجیات مشتراة أو مطوَّ

العالي الذي شھدتھ نفقات االستھالك بما یتجاوز قیمة ما أضیف إلى ھذه   الملموسة في المستوى  لألصول غیر 
رة داخلی�ا تكالیف إجمالیة مقدارھا 2021وخالل عام   العام.األصول خالل   ، أُضیفت إلى قیمة البرمجیات المطوَّ

ملیون   5.3مالیین یورو تتعلق بمرحلة ما بعد تحدیث تكنولوجیا معلومات الضمانات و  3.4مالیین یورو، منھا    8.7
رة داخلی�ا. ، انخفضت قیمة األصول غیر الملموسة  2021وفي عام   یورو تتعلق بمشاریع أخرى لبرمجیات مطوَّ

رة داخلی�ا بما مقداره   ملیون یورو مقارنة بالعام السابق، في حین زادت قیمة األصول غیر الملموسة    7.2المطوَّ
 ملیون یورو. 1.4التي ال تزال قید التطویر بما مقداره 

 إدارة المخاطر

م البیانات المالیة الُمعَدَّة وفق معاییر إیبساس -25 تفاصیل عن الكیفیة التي تدیر بھا الوكالة المخاطر المالیة   تقّدِ
التي تتعرض لھا، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة)  

ومن وجھة النظر العامة، تُدار استثمارات الوكالة على نحو یعطي األولویة للحفاظ على رأس   ومخاطر السیولة.
المال كھدف أساسي، مع كفالة قدر كاٍف من السیولة للوفاء باالحتیاجات التشغیلیة النقدیة، ویلي ذلك كسب العائدات  

 بمعدَّل تنافسي على حافظتھا المالیة في حدود تلك القیود. 

 النسب المالیة 

 أدناه.  1یرد وصف النسب المالیة للوكالة للسنوات األربع الماضیة في الجدول  -26
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 2021-2018النسب المالیة للفترة  - 1 الجدول

 النسب المالیة  الرقم 
كانون   31

 األول/دیسمبر 
2021 

كانون   31
 األول/دیسمبر 

2020 

كانون   31
 األول/دیسمبر 

2019 

كانون   31
 األول/دیسمبر 

2018 
 النسبة الحالیة  1

6.45 5.89 4.85 4.94 
 االلتزامات الجاریة األصول الجاریة :

 مجموع االلتزامات مجموع األصول: 2
1.89 1.69 1.74 1.98 

 االلتزامات  األصول :
 نسبة المبالغ النقدیة  3

المبالغ النقدیة + االستثمارات القصیرة األجل:   4.39 3.92 4.75 5.18
 االلتزامات الجاریة 

 نسبة السیولة السریعة  4
النقدیة + االستثمارات القصیرة األجل +  المبالغ  4.73 4.32 5.15 5.69

 الحسابات غیر المسدَّدة: االلتزامات الجاریة 

ا ھو مبیَّن في الـجدول   -27 ة في الفترة  1وكـم اـل ة للوـك الـی ــب الـم إن النســـ أظھرت میالً إلى    2019-2018، ـف
بســــبب انخفاض التكالیف  ، یُِظھر االتجاه إحراز تقدم أفضــــل  2021-2020ومع ذلك، خالل الفترة   االنخفاض.

لت النـسبتان  2020نقطة عن عام   0.56وزادت النـسبة الحالیة بمقدار   التـشغیلیة خالل فترة الجائحة. ، في حین ـسّجِ
ــریعة، زیادة بمقدار   ــیولة الس ــبة الس ــبة المبالغ النقدیة، ونس نقطة عن العام    0.54نقطة و  0.43األخریان وھما نس

 الماضي.

واالتجاه نحو الصعود في    2019-2018أدناه بوضوح االتجاه نحو االنخفاض من الفترة    1ویبین الشكل   -28
  في النسب المالیة للوكالة، وكلھا مأمونة وسلیمة. 2021-2020الفترة  

 2021-2018اتجاه النسب المالیة من الفترة   -1الشكل 
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 رأي مراجع الحسابات
وفقاً الختصاصات مراجع الحسابات الخارجي، فإننا مكلَّفون بإبداء رأي بشأن البیانات المالیة للوكالة عن   -29

  2021البیانات المالیة للسنة المالیة  ولم تكشف مراجعة   .2021كانون األول/دیسمبر    31الفترة المالیة المنتھیة في  
عن أي مواطن ضعف أو أخطاء نرى أنھا جوھریة من حیث تأثیرھا في دقة البیانات المالیة واكتمالھا وصحتھا  

وبناًء على ذلك، أبدینا رأي مراجعة خالیاً من التحفظات بشأن البیانات المالیة للوكالة للسنة المالیة المنتھیة  ككل.
 . 2021األول/دیسمبر  كانون  31في 
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 االستنباطات التفصیلیة المستخلصة من المراجعة 
 المسائل المالیة  -أوالً 

 
 العجز النقدي في صندوق المیزانیة العادیة  -ألف

، أبلغنا عن مشكلة تتعلق بالعجز النقدي في صندوق المیزانیة  2018مراجعة الحسابات لعام  أثناء إجراء   -30
ونقِدّر الجھود التي تبذلھا الوكالة   موضع استعراض في عملیات المراجعة المالیة الالحقة.العادیة، وال یزال ھذا  

علیھا   التي  األعضاء  بالدول  االتصال  زیادة  طریق  عن  المعلَّقة  رة  المقرَّ االشتراكات  تحصیل  عملیة  لتحسین 
السیولة. مسألة  لمعالجة  بروتوكوالت  معلَّقة وعن طریق وضع  كبیرة  زیادة  واقت  اشتراكات  أیضاً  الوكالة  رحت 

، إال أنَّ مجلس المحافظین (المجلس) لم  2021مستوى صندوق رأس المال العامل في سیاق تحدیث میزانیة عام  
 یوافق على ھذه الزیادة حتى اآلن.

عام   -31 في  الوكالة  في  السیولة  استعراض وضع  من    2021وواصلنا  األول/دیسمبر    31واعتباراً  كانون 
والحظنا في تحلیل النسب أنَّ الوضع المالي العام للوكالة في نھایة السنة كان سلیماً  ل النسب.من خالل تحلی  2021

  .2وخالیاً مما یثیر قلقاً بالغاً، كما ھو مبیَّن في تحلیل النسب الموجود أدناه في الجدول 

 2021تحلیل النسب لدى الوكالة في كانون األول/دیسمبر  -2الجدول 

 2021كانون األول/دیسمبر  31 المالیة النسب 
 5.18 3نسبة المبالغ النقدیة

 6.45 4النسبة الحالیة 

 5.72 5نسبة السیولة السریعة 

 1.89 6نسبة المالءة المالیة 

وأظھر  ویتألف الھیكل المالي للوكالة من عدة مجموعات من الصنادیق الواردة في البیانات المالیة للوكالة. -32
النسبة المالیة لكل نوع من أنواع الصنادیق أنَّ نسبة صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل تحلیل  

 كانت أقل بكثیر من األنواع األخرى من الصنادیق، على النحو المبیَّن في الجدول أدناه. 

  

 
 المبالغ النقدیة + االستثمار/االلتزامات الجاریة  3
 األصول الجاریة/االلتزامات الجاریة : النسبة الحالیة 4
 االلتزامات الجاریة/الجاریة  –حسابات المستحقّة التحصیل  المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة + االستثمار + ال: نسبة السیولة السریعة 5
 مجموع األصول/مجموع االلتزامات : نسبة المالءة المالیة 6
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 النسبة لكل مجموعة من مجموعات الصنادیق  -3الجدول 

 النسب 

صندوق  
ادیة  المیزانیة الع

وصندوق رأس  
 المال العامل 

صندوق  
االستثمارات  
الرأسمالیة  
 الرئیسیة

صندوق  
 التعاون التقني 

صندوق التعاون  
التقني الخارج  
 عن المیزانیة 

األنشطة  
الخارجة عن  

 المیزانیة 

الیورانیوم  
الضعیف  
 اإلثراء 

الصندوق  
 االئتماني 

  36.25   37.23   12.28   10.08   6.86   81.02   0.59  نسبة المبالغ النقدیة
  36.25   40.78   12.41   10.24   7.01   82.38   1.35  نسبة السیولة السریعة 

  37.48   108.91   12.50   11.67   8.03   83.85   1.60  النسبة الحالیة 
  37.48   316.29   6.36   6.82   8.03   53.93   0.81  نسبة المالءة المالیة 

والحظنا أنَّھ بالنسبة لصندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل، أظھرت نسبة السیولة السریعة   -33
ومع ذلك، أشار تحلیل نسبة المبالغ النقدیة ونسبة المالءة المالیة إلى وجود مخاطر   والنسبة الجاریة مؤشرات جیدة.

 . 1المال العامل حیث كانت كلتا النسبتین أقل من سیولة بالنسبة لصندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس  

ــبة المبالغ النقدیة التي تقل عن  -34 ــارت نسـ ــتثمارات   1وأشـ إلى أن المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالسـ
ملیون یورو، لم تكن كافیة للوفاء   50.1، والتي بلغت  2021كانون األول/دیســــمبر   31الخاصــــة بالوكالة حتى  

ا الـحا اتـھ التزاـم ـكانون األول/دیســـــمبر    31وتتكون االلتزاـمات الـحالـیة حتى   ملیون یورو.  84.5لـیة، والتي تبلغ  ـب
لة (  2021 ملیون یورو) وااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین    54.4بشكل رئیسي من اإلیرادات المؤجَّ

إلى أن إجمالي األصــول في  1عن وعالوة على ذلك، تشــیر نســبة المالءة المالیة التي تقل   ملیون یورو).  19.7(
مبر    31صـندوق المیزانیة العادیة وصـندوق رأس المال العامل حتى  لم یكن كافیاً لتغطیة    2021كانون األول/دیـس

وقد حدث االنخفاض في نســبة المبالغ النقدیة والمالءة المالیة في الســنوات   التزامات دیون الوكالة الطویلة األجل.
  و مبیَّن في الجدول أدناه.الثالث الماضیة، كما ھ

 2021-2019تحلیل نسبة صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل في الفترة   -4الجدول 

 كانون األول/  31 النسبة المالیة 
 2021دیسمبر 

 كانون األول/  31
 2020دیسمبر 

 كانون األول/  31
 2019دیسمبر 

  0.68  0.68  0.59  نسبة المبالغ النقدیة
    1.26    1.23  1.35  نسبة السیولة السریعة 

 1.49 1.44  1.60  النسبة الحالیة 
  0.85  0.77  0.81  نسبة المالءة المالیة 

وعالوة على ذلك، نلفت انتباھكم إلى أن المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة في صندوق المیزانیة العادیة  -35
تضمنت أیضاً المبالغ النقدیة في صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة والمبالغ  وصندوق رأس المال العامل  

لة.  وشكَّلت المبالغ النقدیة المودعة في صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة  النقدیة من اإلیرادات المؤجَّ
النم والحكومة  فیینا  في  القائمة  المنظمات  بین  مشترك  صندوق  في  الوكالة  الممكن حصةَ  من  یكن  ولم  ساویة، 

للوكالة. التشغیلیة  األنشطة  في  مباشر  بشكل  اإلیرادات   استخدامھا  من  النقدیة  المبالغ  استخدام  المزمع  من  وكان 
لة في السنة التالیة، بمجرد االعتراف بھ وباستبعاد المبالغ النقدیة في صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل   .االمؤجَّ

ا واإلیرادات  المالءة  الرئیسیة  نسبة  في  طفیفاً  وانخفاضاً  النقدیة  للمبالغ  نسبة سالبة  النسب  تحلیل  أظھر  لة،  لمؤجَّ
عملیات   صندوق  في  النقدیة  المبالغ  عن  بعیداً  النقدیة  والمكافِئات  النقدیة  المبالغ  رصید  انخفاض  بسبب  المالیة 

 المدفوعة مقدماً لالشتراكات. اإلصالح واإلحالل الرئیسیة وانخفاض رصید المبالغ النقدیة من المبالغ 
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كانون   31تحلیل النســــب الخاصــــة بصــــندوق المیزانیة العادیة وصــــندوق رأس المال العامل في   -5الجدول  
، بعد تعدیلھا الســتبعاد المبالغ النقدیة في صــندوق عملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیســیة  2021األول/دیســمبر  

لة  واإلیرادات المؤجَّ

صندوق المیزانیة العادیة  الحساب في 
 وصندوق رأس المال العامل 

 النسب المالیة   ) بالیورو ( المبلغ 

  )0.13( نسبة المبالغ النقدیة  484.00 138 50 المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة
المبالغ النقدیة في صندوق عملیات  

 اإلصالح واإلحالل الرئیسیة 
  1.58  السریعة نسبة السیولة   587.00 704 7

لة (المبالغ المدفوعة   اإلیرادات المؤجَّ
 مقدماً لالشتراكات) 

  2.15  النسبة الحالیة   961.00 331 47

المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة  
 ) ةصافی ال(

  0.78  نسبة المالءة المالیة   (064.00 898 4)

رة للسنوات الحالیة والسابقة التي أثرت على  وواصلنا أیضاً استعراض معدل تحصیل االشتراكات   -36 المقرَّ
رة. %93، جمعت الوكالة 2021وفي عام  انخفاض المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة.    من االشتراكات المقرَّ

رة غیر المسدَّدة في نھایة السنة المالیة في السنة التالیة. -37 ومع ذلك،    وعادة ما یتم تحصیل االشتراكات المقرَّ
رة غیر المسدَّدة حتى  أظ   . 2020زیادة كبیرة مقارنة بعام  2021كانون األول/دیسمبر  31ھرت االشتراكات المقرَّ

عام   من  الرابع  الفصل  في  للوكالة  المالي  الوضع  في    2021وأشار  المسدَّدة  غیر  رة  المقرَّ االشتراكات  أن  إلى 
، مقارنة بالفترة نفسھا من عام  % 39.9قدرھا  ملیون یورو، بزیادة    54.7بلغت    2021كانون األول/دیسمبر   31

رة غیر المسدَّدة من السنوات السابقة حتى  .2020 نسبة   2021كانون األول/دیسمبر   31وبلغت االشتراكات المقرَّ
لعام    %14.4قدرھا   رة  المقرَّ االشتراكات  إجمالي  باالشتراكات    .2021من  المتعلقة  لالتجاھات  تحلیالً  وأجرینا 

رة غی   ر المسدَّدة للسنوات السابقة حتى نھایة السنة المالیة، وجاءت النتائج كما یلي:المقرَّ

رة غیر المسدَّدة في السنوات السابقة  -6الجدول   االشتراكات المقرَّ

 2018 2019 2020 2021 السنة 
رة (بالمالیین)   362.1  368.5  377.4  379.1 االشتراكات المقرَّ

رة (بالمالیین) حتى االشتراكات  كانون   31المقرَّ
  18.7  18.5  39.1  54.7 األول/دیسمبر التي ال تزال غیر مسدَّدة من السنة السابقة 

رة غیر المسدَّدة في   النسبة المئویة لالشتراكات المقرَّ
 % 5.16 % 5.02 % 10.36 % 14.43 السنوات السابقة  

مواءمة األنشـــــطة التشـــــغیلیة مع توافر المبالغ النقدیة خالل عام  ونعرب عن تقدیرنا لجھود الوكالة في  -38
ــترعي انتباه الوكالة إلى الواقعة التي لوحظت في عام   .2021 ــتخدمت فیھا  2021ومع ذلك، فإننا نســ والتي اســ

نقدیة  ، مما یـشیر إلى عدم كفایة المبالغ ال2021الوكالة مؤقتاً ـصندوق رأس المال العامل في تـشرین الثاني/نوفمبر  
رة في عام  لة من االشـتراكات المقرَّ وكما ھو موضـح في المالحظات على البیانات المالیة، بحلول   .2021المحصـَّ

، كانت جمیع المبالغ النقدیة المتوافرة في صندوق المیزانیة العادیة قد استُخِدمت  2021نھایة تشرین الثاني/نوفمبر  
ونتیجة لذلك، اسـتُخِدم المبلغ    وعة مقدماً اسـتُِلمت من عدة دول أعضـاء.اسـتخداماً كامالً، بما في ذلك أي مبالغ مدف

ــندوق رأس المال العامل لتمویل عملیات میزانیة الوكالة العادیة، على النحو المنصـــوص   الكامل الموجود في صـ
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رة غیر المســدَّدة  وتجدر اإلشــارة أیضــاً إلى أن مبالغ االشــتراكات المقرَّ   من الالئحة المالیة. 4-7علیھ في القاعدة  
، مما 2021والمبالغ المدفوعة مقدماً قد اـستُِلمت من عدة دول أعـضاء في الجزء األخیر من تـشرین الثاني/نوفمبر  

  .2021نتج عنھ تجدید وارد صندوق رأس المال العامل بالكامل بحلول نھایة تشرین الثاني/نوفمبر  

الحفاظ ع  بالجھود  ونُقرُّ  -39 الوكالة في  تبذلھا  المتأخرات من في  سیولة  اللى  التي  العادیة وتحصیل  المیزانیة 
صندوق المیزانیة  السیولة في    مشاكل  تسویةجھود من أجل  ما تبذلھ الوكالة من  ورغم    ومع ذلك، الدول األعضاء.

  قلق. مثاریظل  2021نھایة عام   فيالوضع النقدي في المیزانیة العادیة فإنَّ ، العادیة وصندوق رأس المال العامل
غیر  في سبیل تشجیع الدول األعضاء على سداد االشتراكات    جھودھاالوكالة على مواصلة    عأن نشجِّ لذلك، نودُّ  

رة في الوقت المناسب عن  صر ھام لضمان  المسددة في الوقت المناسب ألنَّ سداد الدول األعضاء لالشتراكات المقرَّ
   السیولة في صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل.

 إدارة الممتلكات والمنشآت والمعدات -باء

 المعلومات المتعلقة باألصول الثابتة 

ــآت والمعدات في البیانات المالیة لعام   -40   281.3، كما قدَّمتھا الوكالة،  2021بلغت قیمة الممتلكات والمنشــ
المباني والتحسینات المدخلة على المباني المستأجرة؛ واألثاث   یورو، تتألف من عدة حسابات فرعیة، وھي:ملیون 

الثـابتـة؛ ومعـدات االتصـــــاالت وتكنولوجیـا المعلومـات؛ ومعـدات التفتیش؛ ومعـدات المختبرات؛   والتجھیزات 
ر إیبســاس الصــادر عن الوكالة  وینص دلیل ســیاســات معایی والمركبات؛ ومعدات أخرى؛ واألصــول قید اإلنشــاء.

ــآت والمعدات كأصــول عند الوفاء بمتطلبات   17فیما یتعلق بالمعیار   على أنھ ینبغي االعتراف بالممتلكات والمنش
وفیما یتعلق بإدارة الممتلكات   معینة، بما في ذلك الفوائد االقتصــــادیة في المســــتقبل أو التدفق المحتمل للخدمات.

م   والمنـشآت والمعدات، وضـعت ادس من القـس اءلة   -من الدلیل اإلداري   2الوكالة الجزء الـس إدارة األصـول والمـس
 كأساس إلدارة الممتلكات والمنشآت والمعدات. -

 الجھات األمینة على األصول 

حتى   -41 الثابتة  األصول  تفاصیل  تقریر  في  الثابتة  والتجھیزات  األثاث  بأصول  المتعلقة  البنود  استعرضنا 
ملیون    1.4قطعة أثاث بقیمة دفتریة صافیة قدرھا   28  676والحظنا أنھ تم تسجیل    2021مبر  كانون األول/دیس 31

األصول. على  األمینة  الجھة  تحدد  معلومات  دون  مثل   یورو  القیاسیة  المكتبیة  المفردات  أن  الوكالة  وأوضحت 
ى أن ھذه المفردات متطابقة  المكاتب والخزائن والكراسي ال یخصص لھا جھة أمینة ألن ذلك لیس عملی�ا بالنظر إل

من الدلیل اإلداري الذي ینص على أن كل   2وھذا یتعارض مع الجزء السادس من القسم   ویمكن نقلھا بسھولة.
قطعة أثاث بقیمة دفتریة صافیة قدرھا   8  489 وعالوة على ذلك، تم تسجیل أصل ینبغي أن یُسند إلى موظف حالي.

تمثل    0.6 الك  %29.56ملیون یورو،  أنھا    % 45.88میة ومن  الثابتة على  والتجھیزات  األثاث  قیمة جمیع  من 
"موضوعة في المخزن"، على الرغم من أن ھذه األصول كانت موجودة في أماكن مختلفة داخل مباني مركز فیینا 

  وعالوة على ذلك، الحظنا أنھ ال یمكن تحدید أماكن أصول األثاث ھذه إال من خالل التحقق المادي. الدولي.

  أماكن األصول

خالل عملیة المراجعة، اختبرنا صحة تقریر الوكالة عن تفاصیل األصول الثابتة من خالل إجراء تحقق   -42
 مادي والحظنا أن أماكن العدید من األصول المشار إلیھا في التقریر غیر صحیحة.
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د القاعدة المالیة رقم   -43 سجالت كاملة ودقیقة  على أنھ ینبغي للوكالة أن تحتفظ ب   59-110وبوجھ عام، تشّدِ
عن الممتلكات والمعدات التي تملكھا الوكالة أو تتحكَّم فیھا بطریقة أخرى، بما في ذلك الممتلكات الموجودة في  

 المقر والمختبرات والمكاتب اإلقلیمیة والمرافق في الدول األعضاء.

 1التوصیة  

ــمان دقة  ــلة لضــ ــي بأن تنفذ الوكالة التدابیر ذات الصــ ــول الواردة في نظام  نوصــ المعلومات المتعلقة باألصــ
المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إیبس)، بما في ذلك من خالل التحقق المادي لتوضــیح الجھة 

ل في دفتر األصول لدى إدارة الشؤون اإلداریة.  األمینة والمكان الفعلي لكل أصل مسجَّ

 .وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة

  األصول الُمْھلََكة كلی�ا

لعام   -44 المالیة  البیانات  تبلغ    2021كشفت  الوكالة  لدى  التي  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  قیمة  أنَّ  عن 
وتُعتبر الممتلكات والمنشآت والمعدات أصوالً ال تُِدر   .2021كانون األول/دیسمبر    31ملیون یورو حتى    281.3

وتُبیَُّن بتكلفتھا التاریخیة مخصوماً منھا االھتالك المتراكم وأي خسارة محتسبة ناجمة عن انخفاض  مبالغ نقدیة،  
توزیع تكالیف األصول  ل وكشفت البیانات المالیة أیضاً أن االھتالك یُحسب باستخدام طریقة القسط الثابت   القیمة.

انات المالیة أن الوكالة صنَّفت الممتلكات والمنشآت  وباإلضافة إلى ذلك، كشفت البی على أعمارھا النافعة التقدیریة.
 والمعدات الخاصة بھا إلى ثماني أصناف رئیسیة مع إسناد العمر النافع التقدیري لكل صنف على النحو التالي. 

  العمر النافع المسند إلى كل صنف من أصناف األصول -7الجدول 

 العمر النافع (بالسنوات)  صنف األًصل 

 4إلى  2من  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت معدات 
 5 المركبات

 12 األثاث والتجھیزات الثابتة 

سنوات (بالنسبة للھیاكل المسبقة الصنع والمعبأة في   5 المباني 
 سنة لباقي الھیاكل  100إلى  15حاویات)، ومن 

 العمر النافع، أیھما أقل مدة االستئجار أو  المباني المستأجرة والتحسینات المدخلة علیھا
 8 معدات التفتیش

 11 معدات المختبرات 
 5 المعدات األخرى 

واـستناداً   أـصالً مھلكاً كلی�ا لكنھا ال تزال قید االـستخدام.  092 34والحظنا أن ـسجل األـصول یحتوي على  -45
الُمْھلََكة كلی�ا مقارنة بإجمالي عدد األـصول  إلى تحلیلنا لكل ـصنف من األـصناف الرئیـسیة، وجدنا أن نـسبة األـصول  

بة كبیرة من   في كل صـنف رئیـسي.  %25.02و  %0لذلك الصـنف تراوحت بین   ومثَّلت األصـول الُمْھلََكة كلی�ا نـس
ة ( ابـت اث والتجھیزات الـث اف، وھي األـث ات  %25.02عـدة أصــــــن ا المعلوـم ــاالت وتكنولوجـی دات االتصـــ ) ومـع

 أدناه تفاصیل بشأن نسبة األصول الُمْھلََكة كلی�ا مقارنة بمجموع األصول: 9  وتِرد في الجدول ).20.11%(
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 نسبة األصول الُمْھلََكة كلی�ا  -8الجدول 

 صنف األصول 
 النسبة من العدد اإلجمالي  العدد اإلجمالي 

 أخرى ُمْھلََكة كلی�ا  أخرى ُمْھلََكة كلی�ا 

 % 1.33 % 0.35  826   219  المباني 
 % 11.94 % 20.11  430 7   515 12  معدات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 % 21.12 % 25.02  144 13  574 15  األثاث والتجھیزات الثابتة 
 % 6.98 % 6.97  346 4   338 4  معدات التفتیش

 % 2.94 % 1.29  833 1   806  المختبرات
 % 0.19 % 0.00  117   1  المباني المستأجرة والتحسینات المدخلة علیھا

 % 0.09 % 0.26  54   162  المعدات األخرى 
 % 0.63 % 0.69  391   430  البرامجیات
 % 0.02 % 0.08  15   47  المركبات
 % 45.23 % 54.77  156 28  092 34  المجموع 

إیبساس   -46 المعیار المحاسبي  النافع لألصول    17وینص  المتبقیة والعمر  القیمة  یُستَعَرَضان على على أنَّ 
وفي حال اختلفت التوقعات عن التقدیرات السابقة، یعتبر أي تغییر    ، األقل في تاریخ كل إبالغ سنوي، وعلى أنھ

  في ھذا الصدد بمثابة تغییر في التقدیرات المحاسبیة.

الُمْھلََكة كلی�ا، وال  -47 مادی�ا من عینات مختارة من األصول  حظنا أن أربعة وخالل المراجعة، أجرینا تحققاً 
أدناه تفاصیل األصول التي تعتبر    10وتِرد في الجدول   أصول لم تعد مستخدمة واعتبرتھا الجھات األمینة متقادمة.

 متقادمة.

 األصول المتقادمة  -9الجدول 

رقم الشخص   وصف األصل  رقم الوسم 
 المكلَّف 

المدینة/  
 الصنف الرئیسي  الغرفة  المبنى  المرفق 

مركز فیینا  فیینا  c7000 406670من فئة   Hewlettملحق لخادم  51562
 الدولي 

FM172   معدات االتصاالت
 وتكنولوجیا المعلومات 

، DL380G7التكوین القیاسي، خادم  612792
بمعالجین من   DL380 G7"النوع 

 X5670نوع 

مركز فیینا  فیینا  406670
 الدولي 

CM1ZK92   معدات االتصاالت
 وتكنولوجیا المعلومات 

  DL380من نوع  ProLiantحامل  612759
 Hewlettلخادم 

مركز فیینا  فیینا  406670
 الدولي 

FM172   معدات االتصاالت
 وتكنولوجیا المعلومات 

A113/007  مركز فیینا  فیینا  87065 مكتبة األشرطة
 الدولي 

A1004   معدات االتصاالت
 وتكنولوجیا المعلومات 

أیضاً أن اإلبالغ عن األصول إلدارة الضمانات باستخدام نظام إدارة معدات الضمانات یتضمن  والحظنا   -48
وأظھر مزید من   حالة األصول، حیث تم اإلبالغ بأنَّ حالة مكتبة األشرطة سیئة، كما ھو مذكور في الجدول أعاله.

ل الُمْھلََكة كلی�ا كانت موجودة في فیینا،  التحلیل للتقاریر التي أعدَّھا نظام إدارة معدات الضمانات أن معظم األصو
أصالً، التي تم تعقب أثرھا من أجل استبدالھا في   5622أصالً من إجمالي األصول التي تبلغ    3993وھي تمثل  
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كان ھناك    المستقبل. استبدال،  إلى  التي تحتاج  بین األصول  أنھ من  إلى  أیضاً  التقریر  من    1735وأشار  أصالً 
 ھا في حالة سیئة أو سیئة للغایة على النحو الموجز في الجدول أدناه. األصول المبلغ عن

 حالة األصول لكل صنف رئیسي  -10الجدول 

 الصنف الرئیسي 
 حالة األصول 

 عدد األصول 
 سیئة للغایة  سیئة

 597 1 492 105 1 معدات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
 88 24 64 معدات التفتیش

 24 20 4 المختبرات معدات 
 20 6 14 المعدات األخرى 

 6 3 3 المركبات
 735 1 545 190 1 المجموع 

ن الجزء السادس من القسم   -49 آلیة لإلبالغ    التخلص من ممتلكات الوكالة ونقلھا  - من الدلیل اإلداري    3ویتضمَّ
وعلى وجھ التحدید، ینص الدلیل على أنھ باستثناء الحواسیب والمركبات،    عن األصول المتقادمة والتخلص منھا.

ینبغي لمدیر الشعبة المعنیة اإلبالغ عن جمیع الممتلكات التي تعتبر متقادمة في "تقریر فائض الممتلكات" ثم تتولى  
لشعبة   التابعة  الممتلكات  إدارة  تخزین. وحدة  منطقة  إلى  نقلھا  ذلك  بعد  العامة  بالمعدات   الخدمات  یتعلق  وفیما 

الحاسوبیة، ینص الدلیل على أنھ ینبغي للجنة تكنولوجیا المعلومات أن تبلغ عن األصول المتقادمة وأن تلتمس مزیداً  
من الدلیل اإلداري    3وعالوة على ذلك، ینص الجزء السادس من القسم    من التعلیمات من وحدة إدارة الممتلكات.

على أنھ ینبغي أن تُبلَّغ شعبة الخدمات العامة بالمركبات الرسمیة، التي ترى الشعبة أنھا تستحق االستبدال، ویمكن 
وینبغي لمدیر شعبة الخدمات العامة، بعد    عرضھا للتداول وأن تستخدم العائدات المتأتیة لتغطیة تكلفة االستبدال.

ر طریقة التخلص المتاحة في أداة إدارة األصول، بما في ذلك إعادة اإلحالة إلى    اإلبالغ عن ھذه الممتلكات، أن یقّرِ
شعبة أخرى، ونقلھا إلى إدارة التعاون التقني، وتحویلھا إلى خردة، والتخلص من العناصر الموجودة في مكاتب  

 الوكالة في المیدان. 

لعام الماضي، وأوصینا بأن تستعرض الوكالة األعمار  وقد أثرنا مسألة األصول الُمْھلََكة كلی�ا في مراجعة ا -50
م التحلیل ذي الصلة الذي یؤدي إلى اتخاذ   النافعة التقدیریة للمركبات ومعدات التفتیش وغیرھا من المعدات وأن تقّدِ

مار النافعة ، أكَّدت الوكالة أن األع2021وفي عام  قرار إما باإلبقاء على تلك األعمار النافعة التقدیریة أو تعدیلھا.
التقدیریة لتلك األصناف الرئیسیة كانت معقولة بالنظر إلى اختالف أماكن وحاالت األصول ضمن تلك األصناف،  

وأشارت الوكالة أیضاً إلى أنَّ إسناد عمر نافع  .2021وبالتالي لم تكن ھناك حاجة إلى إجراء أي تعدیل في عام  
 إحالل األصول في المستقبل. أطول لھذه األصول قد یؤدي إلى تعقید عملیات 

وأوصى مكتب   وفیما یتعلق بھذه المسألة، وضع مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة توصیات في تقریره.  -51
الخدمات اإلشرافیة الداخلیة مدیري شعبة الخدمات العامة وشعبة الخدمات التقنیة والعلمیة بتكریس الجھود من أجل  

من سجالت األصول الخاصة بكل منھما، عن طریق التأكد من حذف األصول التي  "إزالة" األصول الُمْھلََكة كلی�ا  
  یتعین شطبھا على النحو المناسب من السجالت واألصول المادیة التي یتم التخلص منھا.

وفیما یتعلق باألصول الُمْھلََكة كلی�ا التي ال تزال قید االستخدام، أوصى مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة   -52
تُجِرَي شعبةُ الخدمات العامِة وشعبةُ الخدمات التقنیة والعلمیة، بالتشاور مع شعبة المیزانیة والمالیة، استعراضاً  بأن  
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وكانت الوكالة قد نفَّذت ھذه التوصیة عقب نتائج   لألعمار النافعة التقدیریة بالنسبة ألصناف معینة من األصول.
سنوات    8األعمار النافعة لمعدات التفتیش ومعدات المختبرات إلى  عندما تم تغییر    2017استعراض أجِرَي في عام  

واستمر إجراء استعراض سنوي بعد ذلك واعتبرت توصیة مكتب الخدمات اإلشرافیة   سنة، على التوالي.  11و
  الداخلیة قید التنفیذ.

تجاوز -53 التي  كلی�ا  الُمْھلََكة  لألصول  شامالً  تجري فحصاً  أن  للوكالة  ینبغي  أنھ  النافعة ونرى  أعمارھا  ت 
 لتحدید ما إذا كانت األصول متقادمة ویلزم شطبھا.

 2التوصیة  

ز الوكالة وعي الجھة األمینة على األـصول للـشروع في التخلص من األـصول الُمْھلََكة كلی�ا التي   نوـصي بأن تعّزِ
 لك.بذ  الدلیل اإلداريتعتبر متقادمة من خالل إبالغ المسؤولین المعنیین المذكورین في 

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  تصنیف فائض أقساط التأمین الصحي -جیم

ام   -54 ة لـع الـی ات الـم اـن ات تبلغ    2021تشـــــیر البـی اطـی ا احتـی دیـھ ة ـل اـل ألف    ملیون یورو.  15.3إلى أن الوـك وتـت
ــابات فرعیة ھي: ــحي؛   االحتیاطیات من عدة حس ــاط التأمین الص والفائض/(العجز) النقدي؛ وإعادة  التزامات أقس

  تقییم الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة؛ واالحتیاطي الخاص بترحیل االعتمادات غیر الملتزم بھا.

ملیون یورو من المبلغ المتبقي من فائض سداد مدفوعات    0.7وتشمل احتیاطیات أقساط التأمین الصحي   -55
ملیون یورو،    4.3عن استرداد أقساط التأمین الصحي التي بلغت قیمتھا  ونتج ھذا الفائض   األقساط إلى شركة سیغنا. 

، واُستخِدَمت الحقاً لسداد مدفوعات أقساط التأمین الصحي للموظفین والتي  2021والتي استُِلَمت في شباط/فبرایر  
رار الوكالة بالتخفیف  ویحتفظ بالقیمة المتبقیة في الصندوق االحتیاطي استناداً إلى ق ملیون یورو. 3.6بلغت قیمتھا 

 من حدة أي زیادة متقلبة في المستقبل في معدالت األقساط. 

وعلى  وصنَّفت الوكالة حساب أقساط التأمین الصحي إلى مجموعتین، ھما حصة الوكالة وحصة الموظف. -56
ین أن  ملیون یورو مصنفة كاحتیاطیات في ح  2.9وجھ التحدید، أظھرت البیانات المالیة أن حصة الوكالة تبلغ  

وتمت مواءمة ھذا   ملیون یورو مصنفة كالتزامات مترتبة على استحقاقات للموظفین.  1.9حصة الموظف تبلغ  
"مملوك بشكل مشترك بین الموظفین والوكالة حسب النسب التي یساھم كل  التصنیف على أساس أن الصندوق  

  .منھما بھا (الموظفون ككل مقابل الوكالة) في الصندوق"

ملیون   0.7الوكالة لم تصنف القیمة المتبقیة من سداد األقساط إلى فائض شركة سیغنا البالغ  والحظنا أن   -57
الوكالة وحصة الموظف.  بالفائض باعتباره حصة الوكالة بتصنیفھ   یورو في حصة  الوكالة اعترفت  والواقع أن 

 یما یخص الفائض. كاحتیاطیات نظراً لعدم توافر المعلومات المتعلقة بحصة كل من الوكالة والموظف ف

 3التوصیة  

  المبلغ المتبقي من فائض أقساط التأمین.  قرار محاسبي تصنیفَ  أن توثِّق فيالوكالة في   تفِكّرنوصي بأن 

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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ل من خارج المیزانیة  الصندوق الفرعي -دال   للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة المموَّ

أن الوكالة خصصت مبالغ نقدیة ومكافِئات نقدیة لصندوق البرامج    2021أظھرت البیانات المالیة لعام   -58
لة من خارج المیزانیة بقیمة   كما أشارت البیانات   .2021كانون األول/دیسمبر    31ملیون یورو في    153.7المموَّ

ل   0.2الغ النقدیة والمكافِئات النقدیة تضمنت  إلى أن المب  2021المالیة لعام   ملیون یورو من الصندوق الفرعي المموَّ
ر المدیر  "ق،  GOV/INF/2021/7وكما ورد في الوثیقة    من خارج المیزانیة للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة. رَّ

رتبات المصروفة لجمیع الوظائف  % من الم4، اقتطاع نسبة  2021تموز/یولیھ    1العام أن تبدأ الوكالة، اعتباراً من  
لة من مساھمات خارجة عن المیزانیة   ".المموَّ

لة من خارج المیزانیة لم تُْدَرج في الدلیل اإلداري على الرغم   -59 وحدَّدنا أن سیاسة الصنادیق الفرعیة المموَّ
فرعیة لتكالیف دعم  من أنھ یحتوي على سیاسة محددة بشأن استخدام الصنادیق الفرعیة األخرى، وھي الصنادیق ال

وعلى وجھ التحدید، تضمن الدلیل سیاسة بشأن معدالت اإلیرادات وتخصیصھا واستخدامھا، واألدوار   البرامج.
ونرى أن وضع سیاسة واضحة بشأن استخدام الصنادیق   والمسؤولیات داخل األمانة، ورصد الصنادیق الفرعیة.

لة من خارج المیزانیة للتأمین ال  صحي بعد انتھاء الخدمة سیوفر الوضوح الستخدام الصندوق في الفرعیة المموَّ
 المستقبل. 

 4 التوصیة

بأن   المیزانیة    تفِكّرنوصي  ل من خارج  المموَّ الفرعي  الصندوق  باستخدام  المتعلقة  السیاسة  إدراج  الوكالة في 
 للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة في الدلیل اإلداري. 

 التوصیة. وقد وافقت الوكالة على ھذه  

 المیزنة االستشاریة لصندوق المیزانیة العادیة  -ھاء

لعام   -60 المالیة  البیانات  بلغت    2021أشارت  فعلیة  نفقات  تكبدت  الوكالة  أن  یورو في    377.1إلى  ملیون 
وتشمل   ملیون یورو.  378.1صندوق المیزانیة العادیة (الجزء التشغیلي)، وھو أقل من المیزانیة النھائیة التي بلغت  

النفقات الفعلیة المتكبَّدة في ستة برامج للوكاالت والتكالیف القابلة لالسترداد نظیر األعمال المنفَّذة لحساب آخرین  
 عدة أنواع من النفقات بما في ذلك الرسوم واألتعاب للمتعاقدین من االستشاریین والخبراء والمترجمین. 

ف القاعدة المالیة   -61 یة" بأنھا الوثیقة التي تتضمن بالنسبة للعام الثاني من برنامج  "وثیقة المیزان   1-2وتُعّرِ
' التغییرات في برنامج الوكالة، وتقدیرات المیزانیة العادیة  2' التغییرات في برنامج الوكالة؛ و'1' السنتین ما یلي:

الموارد   من  وغیرھا  الطوعیة  المساھمات  من  ل  ستموَّ التي  لألنشطة  األخرى  المالیة  عن  والتقدیرات  الخارجة 
ف القواعد   ' المعلومات المتعلقة بالتغییرات البرنامجیة والتقدیرات المالیة.3المیزانیة؛ و' وعالوة على ذلك، تُعِرّ

ل من المیزانیة العادیة.   المالیة "تقدیرات المیزانیة العادیة" بأنھا تقدیرات النفقات واإلیرادات لألنشطة التي ستموَّ

إلى أن المدیر العام یُِعد ویُقِدّم إلى المجلس في    3-3انیة، تشیر القاعدة المالیة  وفیما یتعلق بإعداد المیز -62
وتشیر القاعدة المالیة  العام الثاني من برنامج فترة السنتین مشروَع وثیقة البرنامج والمیزانیة لفترة السنتین التالیة.

 كذلك إلى أنھ ینبغي للمجلس أن:  3-5
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م ویعتمد برنامج الوكالة لفترة السنتین أو تغییرات البرنامج للعام الثاني  ینظر في مقترحات المدیر العا •
 من فترة السنتین مع إدخال التعدیالت التي یراھا ضروریة.

م إلى المؤتمر العام في العام الثاني من فترة السنتین وثیقة البرنامج والمیزانیة لفترة السنتین   • أن یُقّدِ
ي اعتمده المجلس، إلى جانب تقدیراتھ للمیزانیة العادیة والتقدیرات  التالیة وأن تتضمن البرنامج الذ

 المالیة األخرى. 

م إلى المؤتمر العام في العام األول من فترة السنتین وثیقة المیزانیة للعام التالي، • وأن تتضمن   أن یُقّدِ
وا  العادیة  للمیزانیة  تقدیراتھ  جانب  إلى  المجلس،  اعتمدھا  التي  البرنامج  المالیة  تغییرات  لتقدیرات 

 األخرى. 

إلى   -63 المخصصة لذلك بقیمة تصل  المیزانیة  نفقات استشاریة أعلى من  الوكالة تكبَّدت    4.3والحظنا أن 
 % مما تكبدتھ في جمیع البرامج الرئیسیة.235ملیون یورو أو بنسبة 

اتجاه    رسمن أجل  صندوق المیزانیة العادیة خالل خمس سنوات م  التجاهوعالوة على ذلك، أجرینا تحلیالً   -64
. والحظنا أنَّ معدل  2017كل عام منذ عام  إفراطاً في النفقات االستشاریة    ثمة  أن  وأدركناالنفقات االستشاریة،  

،  2021% في عام  235إلى    2017% في عام  163قد تزاید من    للخدمات االستشاریةاستخدام المیزانیة بالنسبة  
وقد الحظ   .نحو ضعف المیزانیة المرصودةقد بلغ  لخدمات االستشاریة  ا  فيإنفاق الوكالة    أنَّ أو بعبارات أخرى،  

  .2020في عام    في الخدمات االستشاریةمكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة أیضاً ھذا التباین بین المیزانیة والنفقات  

 2020انخفضت في عامي  واستناداً إلى تحلیل االتجاھات الوارد أعاله، الحظنا أن النفقات االستشاریة قد   -65
بعامي    2021و أكثر صرامة على االستشاریین في عامي  .2018و  2019مقارنة  إلى تطبیق نھج  ویشیر ذلك 

 ، وھو ما یجِسّد التنفیذ التدریجي للرقابة على النفقات االستشاریة.2021و 2020

لة كانت فیھا المیزانیة  وعلمنا أن اإلفراط في النفقات االستشاریة قد حدث ألسباب متنوعة أدت إلى حا  -66
  2021فعلى سبیل المثال، ذكرت الوكالة أن التنفیذ الفعلي للنفقات االستشاریة لعام   المعدَّة أقل من الحاجة الفعلیة.

) إعادة تحدید أولویات األنشطة بسبب التأثیرات الخارجیة التي لم یكن  1 كان أعلى من المیزانیة لعدة أسباب، ھي:
) التصنیف غیر الصحیح لبعض التكالیف، مثل  2؛ و19-ي وقت إعداد المیزانیة بسبب كوفیدمن الممكن توقعھا ف

ملیون یورو حیث تم تحمیل النفقات    1.1المترجمین المستقلین مما أدى إلى زیادة النفقات االستشاریة بما یقرب من  
ولوجیا المعلومات مقارنة بالجھات  ) التحول في استخدام استشاریي تكن3الفعلیة لألتعاب على نفقات االستشارات؛ و

  المتعاقدة، نظراً الرتفاع أسعار خدمات الجھات المتعاقدة بعد إعادة طرح تلك الخدمات للمناقصة.

ح بالفعل بعضھا في برنامج  -67 وأضافت الوكالة أنھ اتُِخذَت تدابیر لمعالجة المسائل المذكورة أعاله وُصّحِ
  .2023-2022ومیزانیة الفترة  

حین ینبغي للوكالة أال تغفل أن المیزانیة أُِعَدت على مستوى مجموعات اإلنفاق، مما یدل على أن  وفي   -68
اإلنفاق   بمجموعات  الصلة  ذات  األنشطة  خالل  من  ستتحقق  والنواتج  األھداف  أن  اعتبرت  قد  التخطیط  عملیة 

رة، فقد أبرزت الوكالة أنھا قادرة على تحقیق األھداف والن المقرَّ التكیف مع  والتكالیف  واتج نتیجة لقدرتھا على 
   الظروف المحددة.
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اءة   -69 ذ الوفورات وأوـجھ الكـف د وتنفـی ادة تـحدـی ة إلى زـی ِب المجلس "أن تعزز الجھود الرامـی النظر إلى طـل وـب
الـشاملة" والتوـصیِة الـصادرة عن مكتب الخدمات اإلـشرافیة الداخلیة بـشأن الحاجة إلى تعزیز الرقابة على عملیات  

ع االـستـشاریین، ینبغي االـستمرار في تنفیذ المزید من أنـشطة الرـصد بـشأن مجموعات النفقات ذات الـصلة  التعاقد م
  واستعراضھا والعمل في نفس الوقت على تعدیل األولویات من أجل تحقیق األھداف والنتائج المنشودة.

ــروع یُعدُّ  ونقرُّ بأّن توخي المرونة في إدارة المیزانیة من خالل التحویالت بین   -70 ــمن المش بنود النفقات ض
ومع ذـلك، ـفإنـنا   من مزاـیا النھج الـقائم على النـتائج اـلذي تتبـعھ الوـكاـلة، اـلذي یســـــاـعد الوـكاـلة على تحقیق أـھدافـھا.

نعرب عن قلقنا إزاء حقیقة أّن تطبیق افتراضـات خاطئة في إطار عملیة إعداد المیزانیة قد یمنع الوكالة من التنبؤ  
نوصــي بأن تُدِخل الوكالة تحســینات في ول باالحتیاجات الفعلیة فیما یتعلق بالخدمات االســتشــاریة  على نحو أفضــ

 ھذا الصدد.

 5التوصیة  

ــب، ومراعاة  ــكل مناس ــنیف التكالیف بش ــمل تص ــة بالمیزنة بما یش َن الوكالة عملیتھا الخاص ــِّ ــي بأن تحس نوص
تعلق بتقدیرات المیزانیة السـنویة، وتجسـید النفقات الفعلیة  التغیرات فیما یتعلق باألولویات والحالة السـائدة فیما ی

 المتكبدة في األعوام السابقة من أجل تجنب حصول عجز في المیزانیة فیما یتعلق بالخدمات االستشاریة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  نفقات السفر والتدریب -واو

ملیون یورو بالنسـبة لنفقات   12.5أّن الوكالة تكبدت نفقات بلغت  إلى    2021أشـارت البیانات المالیة لعام  -71
وحدَّدنا مســألتین فیما یتعلّق بنفقات الســفر ونفقات التدریب،   ملیون یورو بالنســبة لنفقات التدریب.  14.3الســفر و

 وھما الوقف وتصنیف الحسابات، كما ھو موضح أدناه.

 دقة الوقف

معاملة بلغ    52فیما یتعلق بنفقات السـفر ونفقات التدریب ووجدنا أنَّ ثمة  أجرینا فحصـاً بشـأن دقة الوقف   -72
ــنوات الســـابقة. 0.1صـــافي قیمتھا  وتعلقت ھذه النفقات، بشـــكل خاص،   ملیون یورو متعلقة بمعامالت من السـ

  .2020إلى عام    2018باألسفار التي أجریت خالل الفترة الممتدة من عام 

ة متعارضـة مع ما ھو منصـوص علیھ في وثیقة الوكالة الخاصـة بالقرارات  كما أنَّ حاالت الوقف الخاطئ -73
، التي تنص  النفقات، واالعتمادات، وااللتزامات العرـضیة، واألـصول العرـضیة المتعلقة بـسیاـسات معاییر إیبـساس:

ذي یبدأ فیھ على أنَّ االلتزام الحالي الذي یكون ناتجاً عن حدث ســـابق ینشـــأ وقت احتســـاب النفقات في التاریخ ال
  السفر.
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وتَبیََّن لنا أنَّ للوكالِة رقابةً على المعلومات الخاصــة بالســفر الذي یســتھل خالل الســنة في نظام الطلبات   -74
ومع ذـلك، ـفإنَّ الوـكاـلة اعتـمدت في تـحدـید النفـقات على المســـــافرین   والمـطالـبات المتعلـقة ـبالســـــفر (نـظام تراك).

دی ا یتعلق بتـق ة التي ترد من ومـقدمي الـتدرـیب فیـم دات اـلداخلـی أكـی ائق الســـــفر، وعلى الـت م الفواتیر وغیرـھا من وـث
ــفر التي تســــوى من قبل الموظفین. ــأن التوفیق في ھذا   اإلدارة، وعلى المطالبات المتعلقة بالســ ونرى أّن من شــ

والموظفین، اـستناداً إلى المعلومات  الـصدد، على نحو منتظم، بین الوكالة واألطراف الثالثة ذات الـصلة واإلدارات  
  الواردة في نظام تراك، التقلیص من عدد النفقات المتكبدة في إطار معامالت السنوات السابقة.

وأوصـینا بأن تحسـن الوكالة الرقابة الداخلیة ذات   2020وقد أثرنا ھذه المسـألة في تقریر المراجعة لعام   -75
وأشــارت مقارنة أُجریت بین بیانات   یتعلق بنفقات التدریب والســفر. الصــلة من أجل الحفاظ على دقة الوقف فیما

ن في الرقابة الداخلیة بما أّن عدد معامالت الســـنة الســـابقة المحتســـبة في عام   2021وعام   2020عام   إلى تحســـُّ
%) مقارنة بعدد المعامالت  75.78ملیون یورو ( 0.2%) وبمبلغ قدره  83.75معاملة ( 268انخفض بـــــ    2021

 .2020محتسبة في عام ال

فر. -76 ین دقة الوقف فیما یتعلق بنفقات التدریب والـس ومع ذلك، ونظراً   ونقّر بجھود الوكالة الرامیة إلى تحـس
ُع الوكالة على التعجیل  2021لعدد المعامالت المحتســبة في الســنوات الســابقة التي جرى تحدیدھا في عام   ــّجِ ، نُش

 وصیة السابقة.باتخاذ إجراءات فیما یتعلق بتنفیذ الت

 تصنیف الحسابات

ذُِكَر في البیانات المالیة للوكالة أّن تكالیف الســفر تتألف من نفقات الســفر في مھام رســمیة ونفقات ســفر   -77
ومن الناحیة   غیر الموظفین في حین أّن التدریب شــمل تدریب النظراء في المشــاریع اإلنمائیة وتدریب الموظفین.

ومع ذلك،   فقات التدریب األنشـطة المتعلقة بالسـفر المدرجة قیودھا في نظام تراك.العملیة، تشـمل نفقات السـفر ون
صـنفت الوكالة النفقات اسـتناداً إلى طابع المعامالت بحیث تحتسـب نفقات السـفر المتعلق بأنشـطة التدریب كنفقات  

  تدریب.

ــأن نظام تراك والحظنا أن ثمة  -78 ــاً بشــ   0.2تراك بقیمة تبلغ  طلباً على األقل في نظام   30وأجرینا فحصــ
لت  ضــمن نفقات الســفر وضــمن نفقات التدریب. ِجّ وھو أمر غیر معتاد ألنَّ كل طلب في نظام   ملیون یورو قد ســُ

ا ألغراض الـسفر أو ألغراض أنـشطة التدریب. وباإلـضافة إلى ذلك،   تراك ینبغي أن یقیَّد بالنـسبة لـسفرة واحدة، إمَّ
ر في الطلبات الواردة في نظام تراك ووجدنا أنَّ معظم أغراض األسـفار  عملنا على توضـیح الغرض وأنواع السـف

 ھي التدریب وأنَّ معظم أنواع السفر في ھذه الطلبات ھي عملیات التفتیش.

وأجرینا المزید من التحلیل بشـأن النفقات وأّكدنا لشـعبة المیزانیة والمالیة وشـعبة الخدمات العامة ووجدنا   -79
جراء ســوء تصــنیف بدالت الســفر في المھام الحرجة لحضــور الفعالیات التدریبیة   أنَّ التصــنیف الخاطئ حصــل

 وجراء خطأ ارتكبتھ الجھة المسؤولة عن ترتیب السفر فیما یتعلق بإدخاالت المعامالت.

على األھمیة التي یكتـسیھا تـصنیف النفقات اـستناداً إلى   1من المعیار المحاـسبي إیبـساس   45وتـشدد الفقرة   -80
"یُعرض في البیانات المالیة على نحو منفصــل كل صــنف ذي  ث ترد في نص المعیار إشــارة إلى أنھ  طابعھا حی

وتعرض البنود ذات طابع مختلف على نحو منفـصل، إال في حال لم تكن   أھمیة نـسبیة من البنود ذات طابع مماثل.
  لھا أھمیة نسبیة".
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لت ـضمن -81 ِجّ نفقات التدریب وـضمن نفقات الـسفر في عام   والحظنا أّن عدد الطلبات في نظام تراك التي سـُ
ــ    2021 ومع ذلك، فإن مبلغ نفقات الطلبات في نظام تراك   .2020%) مقارنة بعام  23.1طلبات ( 9قد انخفض بـ

  .2020%) مقارنة بعام  118.3ملیون یورو (  0.1شھد زیادة بمبلغ قدره    2021في عام 

ق وأوصــینا بأن تحســن الوكالة عملیات الرقابة الداخلیة  وقد أثرنا ھذه المســألة في تقریر المراجعة الســاب -82
وبالتالي، فإننا نـشجع الوكالة   ـصحة التـصنیف فیما یتعلق بنفقات التدریب والـسفر. على  ذات الـصلة من أجل الحفاظ

الت  على التعجیل في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتنفیذ التوـصیة بما في ذلك فیما یتعلق بتحـسین الرقابة بـشأن المدخ
 في نظام تراك.

 إدارة مشاریع التعاون التقني -زاي

 المشاریع قید اإلغالق

  89.9إلى أّن الوكالة تكبّدت نفقات من ـصندوق التعاون التقني قدرھا  2021أـشارت البیانات المالیة لعام   -83
ُص   01-2من القاعدة    ‘18’وتنص الفقرة   ملیون یورو. من الالئحة المالیة على أنَّ صــندوق التعاون التقني یُخصــَّ

ــاریع التعاون التقني. ــافة إلى ذلك، تنص القاعدة   لمش ــندوق البرامج    08-4وباإلض من الالئحة المالیة على أّن ص
شـیر بیان اإلبالغ عن وعالوة على ذلك، یُ  الخارجة عن المیزانیة ھو أحد مصـادر تمویل مشـاریع التعاون التقني.

القطاعات بحـسب الـصنادیق إلى أّن ـصندوق التعاون التقني وـصندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة یـشمالن عدة  
  نفقات، بما في ذلك النفقات المتعلقة باالســـتشـــاریین، والســـفر، والتحویالت إلى النظراء في المشـــاریع اإلنمائیة. 

مالیة إلى أّن المدیر العام یضع، بما یتوافق مع ھذه الالئحة، قواعد وإجراءات  من الالئحة ال 10.01وتشیر القاعدة  
 مالیة مفصَّلة تكفل فعالیة اإلدارة المالیة، وممارسة االقتصاد فیما یتعلق بالنفقات.

، أوضـــحت لوحة التحكم الخاصـــة بنظام بیئة نشـــر المعلومات  2021كانون األول/دیســـمبر   31وحتى   -84
وقد ذكرت   مشــــروعاً في حالة "قید اإلغالق".  442) أّن ثمة TC-Prideالتعاون التقني (نظام    المتعلِّقة بمشــــاریع

ــغیلي   ــروع بلغ نھایة عمره التشـ ــیر إلى أّن ھذا المشـ ــروعاً ما تشـ الوكالة أّن حالة "قید اإلغالق" فیما یخص مشـ
 المشــروع یظل معلّقا حتى بلوغھ  األصــلي المعتمد وأنّھ وفي ظل ھذه الحالة، ال یمكن تنفیذ أي أنشــطة جدیدة وأنّ 

ــداد المدفوعات األخیرة. وعالوة على ذلك، أضــافت   مرحلة اإلغالق النھائي في انتظار إعداد التقریر النھائي وس
الوكالة أیضــــاً أنّھ من غیر الممكن أثناء حالة "قید اإلغالق" صــــرُف مدفوعات إال فیما یتعلق بأوامر الشــــراء  

  لممكن معالجة المعامالت الجدیدة.المفتوحة، وأنّھ من غیر ا

ــ  2021كانون األول/دیسـمبر   31وفي  -85 في حالة "قید اإلغالق"    442، الحظنا أنھ بالنسـبة للمشـاریع الــــ
والحظـنا، على وجھ التـحدـید،   ملیون یورو.  2.4كانت ھـناك أموال مـتاحة (بـما في ذلك تـكالیف دعم البرنامج) تبلغ  

ملیون یورو، ظلت في حالة "قید اإلغالق" لمدة    0.3بالنـسبة لھا أموال متاحة تبلغ إجماالً مـشروعاً ھناك  120أن  
وترد في الجدول أدناه تفاصیل فیما یتعلق بالعدد واألموال المتاحة بالنسبة للمشاریع في حالة "قید   تتجاوز السنتین.

 اإلغالق".
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 قنيالجدول الزمني لتقادم مشاریع التعاون الت -11الجدول  

مجموع   الوصف 
 المشاریع 

األموال المتاحة  
 (بالیورو) 

 060.09 906 157 أقل من سنة واحدة 
 0 24 ال توجد أموال متاحة 

 806.19 12 82 یورو  1000أقل من 
 516.48 49 22 یورو  5 000 یورو إلى  1 001 من
 443.38 84 12 یورو 10 000 یورو إلى  5 001 من
 740.78 319 14 یورو   100 000 یورو إلى  10 001 من

 553.26 439 3 یورو  100 000 أكثر من
 411.22 211 1 165 من سنة إلى سنتین 

 0 56 ال توجد أموال متاحة 
 580.95 11 45 یورو  1000أقل من 

 872.21 90 35 یورو  5 000 یورو إلى  1 001 من
 392.05 107 16 یورو 10 000 یورو إلى  5 001 من
 320.63 285 12 یورو   100 000 یورو إلى  10 001 من

 245.38 716 1 یورو  100 000 أكثر من
 299.02 290 120 أكثر من سنتین 

 0 53 ال توجد أموال متاحة 
 968.12 4 37 یورو  1000أقل من 

 047.12 42 17 یورو  5 000 یورو إلى  1 001 من
 794.59 56 8 یورو 10 000 یورو إلى  5 001 من
 489.19 186 5 یورو   100 000 یورو إلى  10 001 من

 770.33 407 2 442 المجموع 
 

وكما ھو ُمبَیَّن في الجدول أعاله، كان عدد المشــاریع في حالة "قید اإلغالق" لمدة تقل عن ســنة واحدة،   -86
الجدول  ویوضـح   ، على التوالي.120، و165، و157ولمدة تتراوح من سـنة إلى سـنتین، ولمدة تتجاوز السـنتین،  

وباإلضــافة إلى   مشــروعاً ظل "قید اإلغالق" ولم تكن ھناك أموال متاحة لتلك المشــاریع.  133أیضــاً أنّھ كان ثمة 
مشـاریع ال تزال في حالة "قید اإلغالق" لمدة تتجاوز السـنتین وبلغ مجموع  5ذلك، یوضـح الجدول أیضـاً أنَّ ثمة 

 ملیون یورو.  0.2األموال المتاحة لھا 

ــي من صــندوق البرامج الخارجة عن وقد  -87 ــكل رئیس ل بش ذكرت الوكالة أنَّ رصــید األموال المتاحة مموَّ
تردادھا.  أنھ تعلیمات بإعادة تخصـیص أموالھ عوضـاً عن اـس   المیزانیة وھو صـندوق عادة تقِدّم الجھات المانحة بـش

تكون مســـتحقة في غضـــون أجل  وفیما یتعلق باألرصـــدة المحتفظ بھا في صـــندوق التعاون التقني، فھي عادة ما  
أقصـــــر ومحتفـظا بـھا لـغاـیة حلول الموـعد النـھائي فیـما یتعلق ـبالتركـیب والـتدرـیب أو التســـــلیم بحـیث یمكن ـتأجـیل  

وقد وجدنا أنھ جرى على أسـاس شـھري إبالغ المدیرین اإلقلیمیین بشـأن المشـاریع "المغلقة"   المشـروع وإغالقھ.
علق باألموال المتاحة بالنســـبة للمشـــاریع "قید اإلغالق"، وبالنســـبة لمدیري  و"قید اإلغالق"، بما في ذلك فیما یت
ر   البرامج، وبالنسـبة للبلدان المتلقّیة. ومع ذلك، الحظنا أّن التقریر الشـھري لم یُوِرد معلومات إحاطة بشـأن ما یبّرِ

 بقاء ھذه المشاریع معلَّقة.
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 1التوصیة  

بأن تســعى الوكالة إلى اســتكشــاف ســبل كفیلة بتعجیل اإلغالق النھائي للمشــاریع وبتحســین إجراءات  نوصــي  
ر بقاء ھذه   ــأن ما یبّرِ ــاریع "قید اإلغالق" بما في ذلك من خالل تقدیم تقاریر منتظمة بشـ ــأن المشـ ــد بشـ الرصـ

 المشاریع معلَّقة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  المشتریات المحلیة

اـنات الـمالـیة لـعام   -88 ملیون یورو في إـطار    76.7إلى أنَّ الوـكاـلة تكـبّدت نفـقات ـقدرـھا    2021أشـــــارت البـی
وتألفت ھذه النفقات من عدة حسـابات فرعیة، بما شـمل مخزونات   التحویالت إلى النظراء في المشـاریع اإلنمائیة.

ــاریع   عة على النظراء في المشــ ــاریع الموزَّ ــاریع اإلنمائیة،  المشــ اإلنمائیة، والخدمات المقدَّمة للنظراء في المشــ
وباإلضـــافة إلى ذلك، تعلقت مخزونات المشـــاریع بجمیع الســـلع (مثل المعدات واللوازم   والعقود البحثیة والتقنیة.

ضـــاء  والبرامجیات) التي تشـــتریھا الوكالة أو تتلقاھا في شـــكل تبرعات لنقلھا إلى الدول األعضـــاء وغیر األع
وأوضحت البیانات المالیة أیضاً أنَّ مخزونات المشاریع تُحتسب عندما تستلمھا الجھات المستفیدة في البلد   المتلقّیة.

 المتلقّي، وتعتبر تلك ھي اللحظة التي تنقل فیھا الوكالة سیطرتھا على تلك المخزونات إلى الجھات المتلقّیة.

ریع أّن عدة عملیات ـشراء مـصنفة كمـشتریات محلیة،  وأوـضحت مالحظاتنا بـشأن ـشراء مخزونات المـشا -89
وترد في  من الجزء التاســـع من الدلیل اإلداري. 4وھي عملیات خاضـــعة إلى ما ھو منصـــوص علیھ في القســـم  

الدلیل إشـارة إلى أنھ یُبَتُّ بشـأن المشـتریات المحلیة بالنسـبة لعدة من مخزونات المشـاریع على أسـاس مخصـص،  
وباإلضـافة إلى ذلك، ترد في الدلیل إشـارة إلى أّن   بالمواد االسـتھالكیة والمفردات الصـغیرة.  وعادة ما یتعلق ذلك

قسم المشتریات المیدانیة التابع لشعبة التخطیط والتنسیق سیُسدي تعلیمات بشأن اإلجراءات، والوثائق ذات الصلة،  
 ورموز الفوترة، على أساس كل حالة على حدة.

ــوح في الدلیل  وتَبیََّن لنا أّن المما -90 ــت محددة بوضــ ــراء المحلي لیســ ــة المتبعة حالیا فیما یتعلّق بالشــ رســ
وقد ذكرت الوكالة على وجھ الخصــوص أّن إصــدار طلب الشــراء، الذي یُعدُّ إلزامی�ا في ســیاق عملیات   اإلداري.

روري لما من الجزء الســادس من الدلیل اإلداري، غیر ضــ 1الشــراء العادیة كما ھو منصــوص علیھ في القســم  
ا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أو مدیر   یتعلق األمر بالمشـــتریات المحلیة بما أّن عملیة الشـــراء یضـــطلع بھا إمَّ

لَت إلیِھ الوكالةُ األمواَل.  المشروع، أو المكتب الحكومي الذي حوَّ

لّق بالمواد االستھالكیة  وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أنَّ معظم المشتریات المحلیة التي تُجرى تتع -91
وذكرت الوكالة أنَّ الشراء المحلي   والمفردات الصغیرة، الحظنا أن أوامر الشراء تعلّقت أیضاً بالمعدات الرئیسیة.

خاضـــع إلى المبادئ التوجیھیة الخاصـــة بالمنح المقدمة إلى المعاھد النظیرة للوكالة في إطار مشـــروع للتعاون  
ــة  تمثل الغرض من المبادئ التوجیھیة في وعلى وجھ الخصــــوص، ی التقني. "تحدید اإلجراءات اإلداریة الخاصــ

ــلع و/أو الخدمات على الصــــعید المحلي/اإلقلیمي، دعماً لتنفیذ برنامج   بطلب دفع منحة لمعھد نظیر لشــــراء الســ
أوضحت المبادئ  وباإلضافة إلى ذلك،   الوكالة للتعاون التقني مع ھذا المعھد، بصرف النظر عن مصدر التمویل."

ــؤولین عن إدارة البرامج اتخاذھا في عدة   ــمل عدة خطوات یتعیّن على المســ التوجیھیة أّن عملیة تقدیم المنح تشــ
مراحل، وھي الشروط المسبقة، وطلب الحصول على المنحة، ومعالجة طلب الحصول على المنحة، واستالم أمر 
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ــراء وإغالقھ بالكامل. ادئ التوجیھیة لم تحدد التفاصــیل المتعلقة بالحالة التي تفرض  ومع ذلك، الحظنا أّن المب الش
 على الوكالة الحاجة إلى تبني خیار "الشراء المحلي" عوضاً عن استخدام آلیة الشراء المشتركة الخاصة بالوكالة.

ــرا  -92 ــأن الحالة التي ینبغي فیھا للوكالة أن تتبنى خیار الش ــاحات بش ء  ونرى أنھ ینبغي للوكالة أن تقدم إیض
وباإلـضافة إلى ذلك، فإننا مقتنعون كذلك بأنھ ینبغي للوكالة أیـضاً الموائمة بین   المحلي من أجل توحید آلیة الـشراء.

عبارتي "الشـراء المحلي" و"منحة إلى المعاھد النظیرة للوكالة" لتجنب حالة سـوء الفھم فیما یتعلق بطابع المعاملة 
  ن طابع المنحة.المتصلة بالشراء المحلي وھو طابع مختلف ع

 2التوصیة  
نوصي بأن تنظر الوكالة في تحسین مبادئھا التوجیھیة القائمة فیما یتعلق بالمشتریات المحلیة، عبر مواءمتھا في  

ــراء   ــراء وفقا لخیار الش ــرط الذي ینبغي بموجبھ تنفیذ عملیات الش ــمین الش المحلي"، دون الدلیل اإلداري وتض
 المساس بالفعالیة والكفاءة عند تنفیذ أنشطة التعاون التقني.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 إدارة مشاریع التعاون التقني -حاء

ــارت البیانات المالیة لعام  -93 ــندوق المیزانیة    2021أشــ إلى أّن النفقات الفعلیة التي تكبدتھا الوكالة من صــ
ة بلـغت   ادـی ة بلغ    383.3الـع ائـی ة النـھ ات من المیزانـی ة من نفـق اـل ھ الوـك دـت ا تكـب   384.3ملیون یورو، في حین أن ـم
وعلى وجھ الخصــوص، أوضــحت البیانات المالیة أنَّ النفقات الفعلیة المتكبدة من صــندوق المیزانیة   ملیون یورو.

ــغیلي بلغ  ــمالي بل  377.1العادیة تألّفت من جزء تش مالیین یورو، وھي نفقات   6.2غ  ملیون یورو ومن جزء رأس
ملیون یورو ومن   386.6أـقل من تـلك المتكـبدة من المیزانـیة الـعادـیة الخـتامـیة التي ـتألـّفت من جزء تشـــــغیلي بلغ  

وباإلضـــافة إلى ذلك، أوضـــحت البیانات المالیة أن المیزانیات في الوكالة   مالیین یورو.  6.2جزء رأســـمالي بلغ  
اس نقدي معدَّ  تحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معاییر  تُعتََمد على أـس اس االـس ل، في حین أنَّ البیانات المالیة تتبع أـس

  إیبساس.

ووجدنا أنَّ ثمة عدة مجاالت یمكن تحـسینھا فیما یخص عامل المـساءلة في عملیة وـضع میزانیة ـصندوق   -94
 التعاون التقني كما ھو موضح في الفقرات التالیة.

  أنواع النفقات

ــؤولین التقنیین على  ذكرت   -95 ــؤولین عن إدارة البرامج والمســ الوكالة أنَّ البلدان عملت بالتعاون مع المســ
تخدام إطار إدارة دورة البرنامج. اریع باـس اریع التي یوافق علیھا المجلس تُنقل الحقاً   تطویر تصـامیم مـش وأنَّ المـش

 إلى نظام إیبس ألغراض التنفیذ المالي وإعداد التقاریر.

ــتوى المدخالت    وأجرینا -96 ــاریع والحظنا أنَّ أنواع النفقات على مس ــار تخطیط عدة مش ــأن مس ــاً بش فحص
ففي إطار إدارة   بالنـسبة ألنـشطة المـشاریع في إطار إدارة دورة البرنامج مختلفة عن تلك الموجودة في نظام إیبس.

ــروع  ــاریع (المشـ ــطة المتعلقة بأحد المشـ نّفت نفقات األنشـ ــُ ــتة أنواع من GHA1013دورة البرنامج، صـ ) إلى سـ
ــات ــة،   النفق ــدریبی الت ــدورات  وال ــة،  العلمی ــارات  والزی ــل،  العم ــات  ــات/حلق ــاع واالجتم الخبراء،  ــات  نفق ھي 
نّفت ھذه األنشــطة في نظام إیبس إلى نوعین من النفقات ھما  والمعدات. الدراســیة، والمنح وفي الوقت نفســھ، صــُ

"650-NHR-GOC-General Operation"  615"و-NHR-TDC-Develop Counterpart"   في موضـــــح  ھو  ــا  كم
  الجدول أدناه.
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 على مستوى المدخالت –مقارنة بین المیزنة في إطار إدارة دورة البرنامج وفي نظام إیبس   -12الجدول  

 المشروع 
 نظام إیبس  إطار إدارة دورة البرنامج 

المبلغ   نوع النفقات 
 المبلغ  نوع النفقات  (بالیورو) 

، استخدام  GHA1013المشروع 
التقنیات التحلیلیة القائمة على  

الحزم األیونیة ألغراض البحوث  
 والتدریب 

 NHR-TDC-Develop-615 100 44 الخبراء
Counterparty 41 250 

االجتماعات/الحلقات  
 NHR-GOC-General-650 700 35 العملیة

Operation 167 260 
   300 6 الزیارات العلمیة 
    050 22 الدورات التدریبیة

   360 45 المنح الدراسیة 

   000 55 المعدات

 
 510 208   510 208   المجموع

 
ــأن تنفیذ المیزانیة في نظام إیبس وحدَّدنا وجود اختالف كبیر بین تقدیرات   -97 ــافیاً بشـ ــاً إضـ وأجرینا فحصـ

 أدناه.المیزانیة والنفقات الفعلیة، كما ھو موضح في الجدول  

 GHA1013المشروع   -مقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة في نظام إیبس   -13الجدول  

التجاوز/(النقص)   المبالغ الفعلیة  مبالغ المیزانیة  النفقات  المشروع 
 في النفقات 

،  GHA1013المشروع 
استخدام التقنیات التحلیلیة  
القائمة على الحزم األیونیة  

 البحوث والتدریب ألغراض 

611-NHR-CEX-Consultants 0 12 960.00 12 960.00 
613-NHR-TRV-NonStaff Travel 0 31 062.43 31 062.43 

613-NHR-TRV-Staff Travel 0 9 396.11 9 396.11 
615-NHR-TDC-Development CP 41 250.00 153 060.15 111 810.15 

617-NHR-TRG-Training 0 1 440.00 1 440.00 
650-NHR-GOC-General Operation 167 260.00 180.96 (167 079.04) 

 (410.35) 099.65 208 510.00 208   المجموع
 

وذكرت الوكالة أیضـــاً أّن   وذكرت الوكالة أّن تصـــنیف النفقات إلى صـــنفین في نظام إیبس كان ألســـباب عملیة.
اإلجراءات الخاصة بتخصیص المیزانیة والرقابة على المیزانیة بالنسبة لكل مشروع تُحدَُّد على مستوى المشروع  
عوضــاً عن مســتوى النفقات، وبالتالي فإن التجاوز/النقص في النفقات ضــمن المشــروع یُعدُّ أمراً مقبوالً طالما أن  

  النفقات لم تتجاوز مجموع میزانیة المشروع.

من شـــــأِن اعتـماد األنواع المـناســــــبة من الـمدخالت فیـما یتعلق ـبأنواع النفـقات في نـظام إیبس    ونرى أنّ  -98
ز الكفاءة والمساءلة في  تنفیذ المشروع وذلك ألغراض اإلدارة الداخلیة للمشروع.   بالنسبة لمشروعٍ ما أن یعِزّ

  تقاریر المیزانیة

ــروع   -99 ــاریع، وھو المشـ ــأن أحد المشـ ــاً بشـ ــروع الذي  MEX2016أجرینا فحصـ ، والحظنا أن ھذا المشـ
ت لھ في البدایة میزانیةُ قدرھا  صــَ ملیون یورو تلقى خالل مرحلة تنفیذه من صــندوق البرامج الخارجة    0.1ُخصــِّ
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المیزانیة اإلضــافیة قید فقط في   ومع ذلك، ورد بشــأن ھذه  ملیون یورو. 1.3عن المیزانیِة میزانیةً إضــافیةً قدرھا 
نظام إیبس ولم یرد بشـأنھا قید في إطار إدارة دورة البرنامج، بما أّن اسـتخدام إطار إدارة دورة البرنامج مقصـور  

وترد في الـجدول أدـناه مـقارـنة بین مـبالغ النفـقات من المیزانـیة   على القیود المتعلـقة ـبالمیزانـیة األصـــــلـیة المعتـمدة.
  لغ النفقات الفعلیة فیما یتعلق بھذا المشروع.األصلیة ومبا

دول   ار إدارة دورة  -14الـج ام إیبس وفي إـط ة في نـظ ات الفعلـی ة والنفـق ات من المیزانـی الغ النفـق ة بین مـب ارـن مـق
 MEX2016المشروع   –البرنامج  

 التجاوز/(النقص) في النفقات  المبالغ الفعلیة من المیزانیة النفقات العدد 
    إدارة دورة البرنامج (استناداً إلى خطط العمل) إطار   

 658.64 943 658.64 993 000.00 50 المعدات 1
 58 337 98 307.58 143 970.00 44 الخبراء 2
 729.71 33 729.71 33 0.00 المنح الدراسیة 3
 077.57 78 387.57 84 310.00 6 االجتماعات 4
 0.00 0.00 0.00 نفقات أخرى 5
 166.31 3 166.31 3 0.00 الزیارات العلمیة 6
 681.95 61 321.95 67 640.00 5 عقود التعاقد من الباطن 7
 (735.83 3) 974.17 4 710.00 8 الدورات التدریبیة 8

 915.93 214 1 545.93 330 1 630.00 115 المجموع اإلجمالي 
    نظام إیبس 

1 611-NHR-CEX-Consultants 0 129 891.06 129 891.06 
2 613-NHR-TRV-NonStaff Travel 0 72 197.37 72 197.37 
3 613-NHR-TRV-Staff Travel 0 31 508.86 31 508.86 
4 615-NHR-TDC-Develop Counter 41 476.34 985 464.31 943 987.97 
5 617-NHR-TRG-Training 0 29 182.10 29 182.10 
6 650-NHR-GOC-General Operation 1 338 377.91 0 (1 338 377.91) 
7 652-NHR-CON-Contracts 0 901.52 901.52 
8 660-NHR-PSC-Prog Support 0 81 400.71 81 400.71 

 (308.32 49) 545.93 330 1 854.25 379 1 المجموع اإلجمالي 
 

ــاً أن الوكالة لم تدخل   -100 ــاریع في إطار إدارة  ووجدنا أیضـ ــلیة المعتمدة للمشـ تعدیالت على المیزانیة األصـ
دورة البرـنامج، على الرغم من قبوِل موارد ـخارـجة عن المیزانـیة تـجاوزت موارد المیزانـیة األصـــــلـیة المعتـمدة  

وكما ھو  .وتكبُِّد نفقات بشــكل مباشــر دون إدخال تعدیالت على المیزانیة األصــلیة كما ھو مبیَّن في الجدول أعاله 
ــتَخدم في مرحلة تنفیذ   مذكور أعاله، اســتُخِدم إطار إدارة دورة البرنامج فقط في مرحلة تخطیط المشــروع ولم یُس

 المشروع.

وذكرت الوكالة أن المیزانـیة األصـــــلـیة المعتـمدة فیـما یتعلق بمشـــــاریع التعاون التقني كانت بمثابة نقطة   -101
كما أوـضحت الوكالة أنھا أجرت مناقـشات رـسمیة وغیر رـسمیة مع  انطالق عوـضاً عن ـسقف فیما یتعلق بالنفقات.

الجھات المعنیة ذات الصـــــلة من أجل ضـــــمان أن تلبي النفقات الفعلیة احتیاجات الوكالة والجھة المتلقیة والجھة  
تلم المانحة. تخدام األموال اإلضـافیة المـس أن الكیفیة التي یتعیَّن بھا اـس ة، ال في إطار  ومع ذلك، لم یوثَّق االتفاق بـش
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ام إیبس. امج وال في نـظ ا   إدارة دورة البرـن ا كالھـم دَّـم ام إیبس ـق امج ونـظ ار إدارة دورة البرـن إنَّ إـط وفي الواقع، ـف
  معلومات بشأن النفقات الفعلیة دون توثیق المیزانیة المعدلة المعتمدة للمشروع.

إدارة دورة البرـنامج أمر ـھام كجزء ونرى أّن توثیق عملـیات تـعدـیل المیزانـیة في نـظام إیبس وفي إـطار   -102
ومن شـأن ذلك أن یمِكّن الوكالة من  من الكفاءة والمسـاءلة في اسـتخدام األموال في إطار مشـروع التعاون التقني.

الحفاظ على قدر كاف من الرقابة الداخلیة من أجل ضـمان توافق النفقات مع االعتمادات التي وافق علیھا المؤتمر  
ــتخدام األموال في إطار برنامج التعاون التقني، ومع الھیئات األخرى    العام، ومع مقررات المجلس فیما یتعلق باس

 التي تنظم النفقات المتأتیة من الموارد الخارجة عن المیزانیة، كما ھو منصوص علیھ في الالئحة المالیة.

 8التوصیة  

نوصــي بأن تعزز الوكالة رقابتھا المالیة على عملیة میزنة وتنفیذ مشــاریع التعاون التقني، بما في ذلك مواءمة  
 أنواع اإلنفاق، وتوحید تقاریر المیزانیة، وإنشاء أداة رصد للمیزانیة اإلضافیة واستخدامھا.   

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 األنشطة التدریبیةاإلبالغ عن  -طاء

ملیون یورو ألنشــــــطة    14.3إلى أن الوـكاـلة تكـبدت نفـقات بلـغت    2021أشـــــارت البـیاـنات الـمالـیة لـعام   -103
ــابق التي بلغت    1.9التدریب، بزیادة قدرھا    ملیون یورو.   12.3ملیون یورو مقارنة بنفقات التدریب في العام السـ

ــارت البیانات المالیة إلى أن نفقات   ــطة التدریب وبناء    2021التدریب زادت في عام كما أشــ ــبب زیادة أنشــ بســ
وعلى وجھ التحدید، تتألف النفقات من حسابین فرعیین، ھما  القدرات التي تم تنفیذھا في األساس بشكل افتراضي.

  تدریب النظراء في المشاریع اإلنمائیة وتدریب الموظفین.

من الدلیل اإلداري، یتولى األمین العلمي، الذي   5الســابع من القســم  من الجزء   14واســتناداً إلى الفقرة   -104
یعینھ مدیر الشــــعبة ذات الصــــلة، المســــؤولیة عن تنظیم أنشــــطة التدریب عن طریق إعداد تقدیرات المیزانیة،  

 وصحیفة المعلومات، وصیاغة المراسالت، والموافقة على المواد التدریبیة.

ك، تشـــــیر الفقرة   -105 دم تقریراً    19وعالوة على ذـل ھ ینبغي لألمین العلمي أن یـق ل اإلداري إلى أـن دلـی من اـل
ــطة التدریب. ــھرین من االنتھاء من أنشــ ــون شــ ویجب أن یلخص ھذا التقریر   موجزاً إلى المدیر العام في غضــ

ــافة إلى تقدیم تحلیل مالي للتكالیف    المحتوى العلمي ویقیمھ بناًء على تعقیبات المحاضـــرین والمشـــاركین، باإلضـ
رة مقابل التكالیف الفعلیة.   المقرَّ

 محتوى تقریر األمین العلمي

ــنا عدة تقاریر لألمناء العلمیین والحظنا أن الوكالة لم تنفذ بالكامل آلیة اإلبالغ عن أنشــــطة   -106 ــتعرضــ اســ
ــمن التقاریر تحلیالً مالی�ا وتقییماً مالی�ا للمحتوى العلمي للتدریب التدریب. اســتناداً إلى    وعلى وجھ التحدید، لم تتض

وعالوة على ذلك، الحظنا أیضــاً أن شــكل العدید من تقاریر األمناء العلمیین   تعقیبات المحاضــرین والمشــاركین.
م البعض اآلخر بعنوان   مت بعض التقاریر بعنوان "تقاریر الـسفر في مھام رـسمیة" في حین قُّدِ كان متبایناً حیث قُّدِ

 "تقریر التدریب".
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 األمین العلميتاریخ تقدیم تقریر  

الحظنا التزام األمناء العلمیین بتقدیم التقاریر في الوقت المناســب، وحدَّدنا ثمانیة تقاریر علمیة قُِدّمت في  -107
من الدلیل اإلداري على ـضرورة تقدیم    5وینص الجزء الـسابع من القـسم   وقت متأخر عن الوقت المطلوب للتقدیم.

  النتھاء من األنشطة التدریبیة.التقاریر في موعد ال یتجاوز شھرین بعد ا

ابقة، مع توصـیة بأن تعزز الوكالة الضـوابط الداخلیة   -108 ألة ألول مرة في المراجعة الـس وقد أثیرت ھذه المـس
من الدلیل اإلداري مع الممارســة الفعلیة لإلبالغ عن   5ذات الصــلة للحفاظ على مواءمة الجزء الســابع من القســم  

نشــجع الوكالة على التعجیل بإجراءاتھا المتصــلة بمتابعة ھذه التوصــیة، بما في   ولذلك، ما زلنا أنشــطة التدریب.
ذلك اســتخدام لوحة المعلومات الخاصــة بالفعالیات التدریبیة في نظام إیبس لرصــد امتثال األمناء العلمیین بتقدیم  

 تقاریرھم.

 اإلدارة العامة للمستخدمین في نظام إیبس -یاء

ــي الفقرة   -109 ــم  من الجزء ا  20تقضــ ــؤولة عن تنظیم   5لرابع من القســ من الدلیل اإلداري بأنَّ الوكالة مســ
  وتكوین البرامجیات األسـاسـیة والبرامجیات اإلضـافیة بطریقة متسـقة وموحدة لتبسـیط أعمال الصـیانة والتحدیث. 

األمن   وینص الدلیل أیـضاً على أن یـضمن اإلجراء المطبَّق إنـشاء حقوق وـصول المـستخدمین وأذوناتھم وإعدادات
والحظـنا أن المســـــتـخدمین ـقد یكونون ـقادرین على تغییر بعض إـعدادات   الـخاصـــــة بھم على النحو المـناســـــب.

ــیة الفردیة. ــة ببرامجیاتھم القیاســ ومع ذلك، یجب أن یُجري موظفو دعم تكنولوجیا المعلومات   الخیارات الخاصــ
 وصول المستخدمین وأذوناتھم وأمنھم.المعینین فقط التغییرات على البارامترات التي تحدد حقوق 

ــل بین المھام. -110 ــول قائم على األدوار من أجل الفص د دور كل  وقد نفَّذت الوكالة نظام تحكم في الوص وُحّدِ
وتم ربط أدوار ومسؤولیات نظام إیبس بالمستخدمین من خالل بنیة أوراكل الرئیسیة   نطاق من خالل المسؤولیات.

  وظائف نظام إیبس المستخدمین من شغل مناصب متعددة في وقت واحد.  وقیَّدت والعملیة القیاسیة.

والحظنا أن االسـتثناء المتعلق بالفصـل بین المھام ینطبق إذا كان منصـب اإلدارة التنفیذیة في نظام إیبس   -111
وخالل فترة شــغور المنصــب، مكَّن نظام إیبس من إنشــاء مســتخدم عام، وھو مســتخدم یضــطلع بدورین   شــاغراً.
وعلى وجھ  أدوار ومســؤولیات المنصــب الشــاغر. ‘2’أدواره ومســؤولیاتھ الرئیســیة، و  ‘1’ولیتین، ھما  ومســؤ

ن خاـصیة المـستخدم العام مـستخدماً واحداً من التـصرف في النظام اـستناداً إلى منـصبھ الفعلي وتـسمح   التحدید، تُمّكِ
ــاغر. ــب الشـ ــتخدم بالنیابة في المنصـ ــتثناء في ومن ناح لھ بأداء مھمة أخرى كمسـ یة أخرى، ال یوجد عموماً اسـ

  الفصل بین مھام األدوار اإلداریة.

وفیما یتعلق   وقد طبقت الوكالة ضــوابط تتعلق بخاصــیة المســتخدم العام للحفاظ على الفصــل بین المھام. -112
رت الوكالة أنھ ال یمكن أن یمنح خاـصیة   المـستخدم العام إال  بوـصول المـستخدمین إلى خاـصیة المـستخدم العام، قرَّ

المســؤول عن إدارة نظام قســم خدمات نظام إیبس، بناًء على الطلب الذي صــاغتھ أو وافقت علیھ شــعبة الموارد  
وعالوة على ذلك، حدَّد نظام إیبس أنھ ال یمكن تعیین خاصـــیة المســـتخدم العام إال لمســـتخدم واحد وال  البشـــریة.

 یمكن نقلھا إلى مستخدم آخر.

تشــــرین الثاني/نوفمبر   10تنا لتعیین أدوار ومســــؤولیات مســــتخدمي نظام إیبس حتى  وأظھرت مالحظ -113
ــتخدم العام.  2021 وأكدت الوكالة أن ذلك یعزى إلى عدم التیقن من طول  أن الوكالة لم تحدد تاریخ االنتھاء للمسـ

  المستخدم العام.وبالتالي كان تاریخ االنتھاء غیر معروف في وقت إنشاء  مدة التوظیف في المنصب الشاغر.
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ویلزم   ونرى أن تاریخ انتھاء المســـتخدم العام ینبغي أن یُحدَّد بالوقت الذي تكون فیھ المعلومات معروفة. -114
 وضع تاریخ انتھاء صالح ألن غیابھ قد یؤثر على صحة الفصل بین المھام داخل نظام إیبس.  

 9التوصیة  

لرصــد صــالحیة دور المســتخدم العام في نظام إیبس عن طریق نوصــي بأن تفِكّر الوكالة في اســتحداث إجراء  
 تعیین تاریخ انتھاء لدور المستخدم العام الذي تم إنشاؤه، عندما یكون تاریخ االنتھاء معلوماً.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 ً  إدارة الموارد البشریة -ثانیا

 الخلفیة

االسـتخدام السـلمي للطاقة النوویة بفعالیة، فإنھا تعتمد على قوة عاملة لكي تنجز الوكالة والیاتھا لضـمان   -115
بة. م شـعبة الموارد البشـریة خدمات تتراوح بین تخطیط الموارد البشـریة،   متخصـصـة وُمدرَّ وفي ھذا الصـدد، تقّدِ

واالســـتحقاقات، فضـــالً عن والتوظیف، وتطویر قدرات الموظفین، وإدارة المســـار الوظیفي، وتوفیر المرتبات  
 الخدمات الطبیة والصحیة ذات الصلة.

یكون االعتبار األول في اختیار الموظفین  "وتنص المادة الســــابعة من النظام األســــاســــي على ما یلي:   -116
اءة   ات الكـف أعلى مســـــتوـی املین یتمتَّعون ـب ة بـع اـل د الوـك د شـــــروط الـخدـمة وجوب تزوـی واســـــتـخدامھم وفي تـحدـی

ومع عدم اإلخالل بھذا االعتبار، تــُولى المراعاة الواجبة لنسب اشتراكات األعضاء   .النزاھةواالختصاص الفني و
یة اختیار جھاز الموظفین على أوـسع أـساس جغرافي ممكن". ولذلك فإن عملیات التوظیف نـشاط   في الوكالة وألھّمِ

 بالغ األھمیة بالنسبة للوكالة.

مل عقود غیر الموظفین   وظفین وعقود لغیر الموظفین.وتصـنف الوكالة طریقة تعاقدھا إلى عقود للم -117 وتـش
وتِرد ـھذه األنواع من  االســـــتشـــــاریین وخبراء التـعاون التقني والخبراء المـجانیین (من النوع ـباء) والمـتدربین.

اني من القســـــم   ل اإلداري المعنون    11الوظـائف في الجزء الـث دلـی والعمـال  .العـاملون من غیر الموظفینمن اـل
من الدلیل    1ون ھم خارج نطاق اختصــاص شــعبة الموارد البشــریة ویشــملھم الجزء الســادس من القســم  العََرضــیُّ 

دین الخارجیین. وتـستخدم الوكالة المنـصة اإللكترونیة المـسماة بوابة تالیو   اإلداري نتیجة لعملیات الـشراء مع الموِرّ
العََرضــیُّون تتم إدارتھم مباشــرة في نظام   إلدارة طلبات الحصــول على عقود غیر الموظفین، في حین أن العمال

 إیبس.

ــد وتقییم توظیف غیر الموظفین من عام   -118 ــمل نطاق مراجعتنا عملیات تخطیط ورصـ إلى عام   2017وشـ
مت داخلی�ا إلى إدارة الموارد البشـریة في  .2021 وقبل االضـطالع بالعمل المیداني، أجرینا دراسـة اسـتقصـائیة قُّدِ

"ھل أدارت الوكالة بفعالیة عملیة توظیف   :البرنامج الفرعي، تمثَّل المبحث الرئیســـي في ما یليوفي ھذا   الوكالة.
 ومن أجل اإلجابة على ھذا السؤال الشامل، سعینا إلى اإلجابة على األسئلة الفرعیة التالیة: غیر الموظفین؟".

 الموظفین؟ھل لدى الوكالة سیاسات متسقة وسلیمة لعملیات توظیف غیر  •
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 إلى أي مدى نفَّذت الوكالة بفعالیة عملیات توظیف غیر الموظفین؟ •

 ھل نفَّذت الوكالة الرصد والتقییم الفعالین؟ •

وأجریـت المراجعـة بـالتركیز على عینـات مختـارة من عملیـات توظیف غیر الموظفین، بمـا في ذلـك   -119
 االستشاریون والخبراء والمتدربون.

 استنباطات المراجعة

اك  2020إلى    2017الفترة من  في   -120 ان ھـن داً و  7  791، ـك ب توظیف لغیر الموظفین في   857 7عـق طـل
وتُبیِّن ھذه اإلحصـائیة أنَّ على الوكالة أن تخصـص كل عام قدراً كبیراً من الوقت والموارد لتوظیف غیر   الوكالة.

یتمتَّعون بأعلى مستویات الكفاءة   ونَّصت المادة السابعة من النظام األساسي على ضمان وجود موظفین الموظفین.
 ولذلك فإن توظیف غیر الموظفین نشاط بالغ األھمیة بالنسبة للوكالة. واالختصاص الفني والنزاھة.

ومن تحلیلنا لســیاســة توظیف غیر الموظفین والوثائق وقواعد البیانات والمناقشــات مع جھات االتصــال،   -121
بـید أن ـھذه العملـیة تتطـلب   یر الموظفین في دلیلـھا اإلداري.الحظـنا أن الوـكاـلة ـقد نصـــــت على عملـیة توظیف غ

وـسیكون من المفید   وثائق ومبادئ توجیھیة حاكمة لتوـضیح مـصطلحات محددة ووـصف الخطوات الـشاملة للعملیة.
ونرى أن   أیضـاً إدراج نتائج تقییمات األداء السـابقة عند اسـتعراض المرشـحین الذین سـبق لھم العمل في الوكالة.

ال تحســــینات على ھذه المجاالت ســــیكون ذا قیمة كبیرة في تحقیق ھدف الوكالة المتمثل في ضــــمان وجود  إدخ
  موظفین یتمتَّعون بأعلى مستویات الكفاءة واالختصاص الفني والنزاھة.

 وفیما یلي المجاالت التفصیلیة التي تحتاج إلى التحسین في عملیة توظیف غیر الموظفین: -122

 توظیف االستشاریینآلیة القائمة ل -ألف

فھ الدلیل اإلداري، ھو الـشخص الذي یـشارك بـصفتھ الفردیة لتكمیل موظفي األمانة  االـستـشاري، -123 كما یُعِرّ
م ـعادة اـلدراـیة الفنـیة أو المـھارات أو المـعارف الالزـمة ألداء مھـمة مـحددة أو جزء من  لفترة زمنـیة مـحدودة، ویـقّدِ

  واحدة.عمل لھ طابع فني یضطلع بھ مرة 

ة ألكثر من   -124 الـی اـقدات المتـت ة التـع دلـیل اإلداري على أـنھ في ـحاـل اـقد مع   63وینص اـل یوم عـمل، ینبغي التـع
ــاغرة وإجراء   ــمل اإلعالن الخارجي عن الوظائف الشـ ــة یشـ ــاریین من خالل اختیار قائم على المنافسـ ــتشـ االسـ

یوم عمل أو أقل، یمكن  63تتالیة التي تسـتغرق  وفي الوقت نفسـھ، بالنسـبة للتعاقدات الم المقابالت أو االختبارات.
ــتناداً إلى الخبرات والكفاءات المطلوبة، أو یمكن  ــتخدام االختیار من القائمة ویجب إجراء بحث في القائمة اسـ اسـ

 تعیین فرد دون االختیار من القائمة، شریطة أن یبرر المدیر المكلَّف بالتعیین ھذا االختیار.

ــیح آلیة اال -125 ــاریین، وإن كان قد نُصَّ علیھا في الدلیل  ولم یتم توضــ ــتشــ ــبة لالســ ختیار من القائمة بالنســ
وـحددت المـناقشـــــات التي دارت مع الـمدیرین   اإلداري، بشــــــكل أكبر في أي وـثائق ـحاكـمة أخرى ـلدى الوـكاـلة.

تھم المھنیة  المكلَّفین بالتعیین أنھم یحتفظون حالی�ا بشــكل یدوي بمجموعة من االســتشــاریین أســاســاً من خالل شــبك
  واإلعالن عن الوظائف، ثم یستعینون بھذه المجموعة في اختیار المرشحین لالضطالع باالستشارات.

ویختلف ھذا عن قوائم المـساعدة المؤقَّتة والتعیینات القصـیرة األجل التي یِرد ـشرحھا بوضـوح في الدلیل   -126
فئة الخدمات العامة، تكفل شعبة الموارد البشریة،  في حالة موظفي المساعدة المؤقَّتة/القصیرة األجل في "اإلداري  
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من خالل إجراءات إعالنـیة أو غیرـھا من الوســـــاـئل، االحتـفاظ بـقائـمة ـبالمرشـــــحین المؤھَّلین ـتأھیالً جـیداً لتلبـیة  
وال یُدرج في القائمة إال المرشـــحون الذین ثبتت   .االحتیاجات المســـتقبلیة من المســـاعدة المؤقَّتة/القصـــیرة األجل

وســتقوم شــعبة الموارد البشــریة بتزوید اإلدارة   ھالتھم من خالل االختبارات والتحقق من المراجع والمقابالت.مؤ
 المعنیة بقائمة بالمرشحین المؤھَّلین من القائمة التي لدیھا، والتي یجوز لإلدارة أن تختار منھا المرشح المفضل".

ولكن من خالل عملیات مختلفة یمكن أن تؤدي    ویـستخدم نوعا التوظیف كالھما نفس مصـطلح "القوائم"، -127
اركین في عملیة التوظیف. وء فھم لدى جمیع المـش ات التي دارت مع جھات االتصـال التابعة   إلى ـس وتؤكد المناقـش

إلدارة الموارد البـشریة أن مـصطلح "القوائم" یحتاج إلى مزید من التوـضیح، وأنھا تعمل حالی�ا على تعدیل الوثائق  
 أجل جملة أمور منھا استیعاب ھذا النوع من الممارسات على نحو أفضل. الحاكمة من

 10التوصیة  

  نوصي الوكالة بإسداء المشورة إلى شعبة الموارد البشریة بتوضیح مصطلح "آلیة القوائم" في الوثائق الحاكمة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 عملیة توظیف الخبراء االستشاریینالحاجة إلى مبادئ توجیھیة في  -باء

طلباً لتوظیف االـستـشاریین، مما یعني ارتفاع معدل الدوران، والذي    7857، تم إنـشاء  2020-2017من  -128
یتطلب قدراً كبیراً من الوقت والموارد من أجل ضـــمان موظفین بأعلى مســـتویات الكفاءة واالختصـــاص الفني  

  إجراءات/مبادئ توجیھیة ثابتة تصــف الخطوات الشــاملة لعملیة توظیف االســتشــاریین. وال توجد حالی�ا   والنزاھة.
وبالنظر إلى األنواع المختلفة من اتفاقات الخدمة الخاصـــة، التي لكل منھا ضـــوابط وخیارات اختیار خاصـــة في 

  مجال التوظیف، نتوقع أن تكون ھناك مبادئ توجیھیة تتألف من عدد كبیر من الخطوات.

مبدأ  ومن ناحیة أخرى، بالنســبة لعملیة توظیف الموظفین، لدى إدارة الموارد البشــریة مبدأان توجیھیان:   -129
دلـیل    -  لمســـــتـخدمي بواـبة ـتالیویوفر المـبادئ التوجیھـیة واإلجراءات؛ ومـبدأ توجیھي    توجیھي لتوظیف الموظفین

  للوظائف الشاغرة.  الدرجات والحاالت

إجراءات مماثلة لتوظیف غیر الموظفین أن یوفر نفس الفوائد، ال سـیما  ومن شـأن وجود مبادئ توجیھیة/ -130
وتبیِّن مناقشــــة أجریت مع  لفھم األطر الزمنیة المتوقعة المطلوبة إلكمال كل خطوة من خطوات عملیة التوظیف.

تفید من وجود مبدأ   ریة أنھا اتفقت على أن عملیة توظیف غیر الموظفین یمكن أن تـس عبة الموارد البـش توجیھي،  ـش
 وھي حالی�ا بصدد وضعھ.

 11التوصیة  

بالتفكیر في وضــع مبدأ توجیھي/إجراءات موحدة لعملیة   ،شــعبة الموارد البشــریة  ، وال ســیمانوصــي الوكالة
ــین فھم العملیة مما یؤدي إلى زیادة   ــیِّین من أجل زیادة تحســ ــتثناء العمال العََرضــ توظیف غیر الموظفین باســ

 الكفاءة.

 وكالة على ھذه التوصیة.وقد وافقت ال
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 إدراج تقییمات األداء السابقة عند استعراض المرشحین الذین سبق لھم العمل في الوكالة -جیم

وتشمل عملیة   بوجھ عام، سیجري تقییم أداء الموظفین وغیر الموظفین، إما بانتظام أو في نھایة مھماتھم. -131
ــم   ــح في الجزء الثاني من القس ــؤون  من الدلیل اإلداري المعنون  3توظیف الموظفین، على النحو الموض إدارة ش

ــبق لطلبات العمل، حیث  الموظفین ورفاه الموظفین ــابقة في عملیة الفرز المسـ ــعبة  "، تقییمات األداء السـ توفر شـ
لیة التوظیف (مثل الوـضع التعاقدي الحالي أو تقییمات أداء  الموارد البـشریة أیـضاً معلومات ذات ـصلة مباـشرة بعم

ــمی�ا في عملیة التوظیف ــاركین رسـ ــحین) ألولئك المشـ ــبة للمدیرین   ."المرشـ وھذه المعلومات بالغة األھمیة بالنسـ
 المكلَّفین بالتعیین عند استعراض المرشحین الذین سبق لھم العمل في الوكالة.  

ة لیـس -132 ام  ومع ذلك، فھذه الممارـس ت متجانـسة مع عملیة توظیف غیر الموظفین نظراً ألنھا تفتقر إلى االتـس
ــمي في أي من الوثائق الحاكمة. ــابات التابع لجمھوریة  بالطابع الرس وقد أظھر تحلیل أجراه مجلس مراجعة الحس

ریین  من االســتشــا %70أن ما یقرب من  2020إلى عام    2018إندونیســیا لقاعدة بیانات االســتشــاریین من عام  
وأوـضحت مناقـشة أجریت مع المدیرین المكلَّفین بالتعیین أن الوـصول إلى   المعینین قد ـسبق لھم العمل في الوكالة.

ــتعراض   ــأنھ أن یوفر معلومات مفیدة عند اسـ ــابقین من شـ ــح من منظور مدیریھ السـ ــابق للمرشـ تقییم األداء السـ
أن تقییم أداء االـستـشاریین یتم حالی�ا بـشكل یدوي ویُحفَظ  كما كـشفت مناقـشتنا مع إدارة الموارد البـشریة   المرـشحین.

  داخل اإلدارات المعنیة.

 12التوصیة  

ــابقة في   ــریة بالتفكیر في تقییم إمكانیة إدخال تقییمات األداء الس ــعبة الموارد البش نوصــي الوكالة بأن تنصــح ش
الوكالة، مع مراعاة التكلفة والفائدة  عملیة اســتعراض المرشــحین من غیر الموظفین الذین ســبق لھم العمل في 

 المتحققة من ھذه العملیة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 ً  إدارة المعارف المؤسسیة -ثالثا

 الخلفیة

إدارة المعارف المؤـسـسیة ھي جھد منظم ومنھجي في تطویر واـستخدام المعارف المكتـسبة للمـساعدة في  -133
ــنع القرار   ــین األداء التنظیمي.عملیة صــ ــاب المعارف وتخزینھا   لتحســ ــمل ذلك الجھود الرامیة إلى اكتســ ویشــ

ومعالجتھا واسـترجاعھا واسـتخدامھا ونشـرھا، فضـالً عن تقییم المعارف وصـقلھا بوصـفھا من األصـول الفكریة  
ــرعة  داخل المنظمة. ــیة الیوم مع ارتفاع س ــس التطور التكنولوجي، وتغیر  وھناك حاجة إلى إدارة المعارف المؤس

ویتفاقم ھذا الوضــع بســبب انخفاض الخبرة الفردیة نظراً الرتفاع معدل  البیئة الخارجیة، وتزاید تعقید المشــاكل.
دوران الموظفین واالســتعانة بالوظائف القصــیرة األجل مثل وظائف االســتشــاریین والخبراء والمتدربین، والتي  

ــتجابة لھ ــریع ومكثف حتى ال تتخلف عن الركب.تحتاج المنظمة إلى االس ــب وس ــكل مناس وینطبق ھذا على   ا بش
 الوكالة.
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والوكالة منظمة فریدة من نوعھا وموطن لمعارف واســــعة ومحددة تتصــــل بتطبیق العلوم والتكنولوجیا   -134
ة. د من المـجاالت:  النووـی دـی ل الـع ة من األـمان واألمن؛ والعلوم   وـھذا یشــــــم داـی ات  ـب اـن ا؛ إلى الضــــــم والتكنولوجـی
وتـضطلع الوكالة، بوـصفھا منظمة توفر المراجع لكي تـستعین بھا دولھا األعـضاء، بدور مھم في تطویر   والتحقق.

ولتحقیق ذلك، تحتاج الوكالة إلى عملیة شـــاملة حتى ال تتالشـــى الذاكرة   المعارف في المجال النووي وتطبیقاتھ.
 المؤسسیة المكتسبة.

إلى    2018مراجعتنا عملیات تخطیط إدارة المعارف المؤـسـسیة والرصـد والتقییم للفترة من وـشمل نطاق  -135
مت داخلی�ا إلى اإلدارة المعنیة بإدارة   .2021 ــائیة قُّدِ ــتقصـ ــة اسـ ــطالع بالعمل المیداني، أجرینا دراسـ وقبل االضـ

"ھل  بحث الرئیســي في ما یلي:وفي مجال إدارة المعارف المؤســســیة، تمثَّل الم المعارف المؤســســیة في الوكالة.
صــممت الوكالة ونفَّذت اســتراتیجیات وســیاســات إلدارة المعارف بفعالیة، وھل قاســت كذلك النواتج المتوخاة من 
أداء إدارة المعارف، فیما یتعلق بتولید المعارف وتقاـسمھا وإقامة الـشبكات الخاـصة بھا وتبادلھا، فـضالً عن نوعیة  

ومن أجل اإلجابة على ھذا الســـؤال   یة ومدى إمكانیة الوصـــول إلیھا واســـتیعابھا؟".المنتجات والخدمات المعرف
 الشامل، سعینا إلى اإلجابة على األسئلة الفرعیة الثالثة التالیة:

إلى أي مدى وضعت الوكالة استراتیجیة شاملة إلدارة المعارف لھیكلة وتوجیھ الطریقة التي تسترشد   •
 المعارف من أجل تحقیق أھدافھا؟بھا المنظمة في جھودھا إلدارة 

لت الوكالة استراتیجیة إدارة المعارف إلى سیاسات ومبادئ توجیھیة واستفاضت في   • إلى أي مدى حوَّ
لتھا إلى عملیات وإجراءات ثابتة إلدارة المعارف؟  تفصیلھا وحوَّ

الستعراض  إلى أي مدى وضعت الوكالة إطاراً قائماً على النتائج ووضعت تدابیر وأدوات تسمح با •
 المنھجي لتنفیذھا إلدارة المعارف؟

 استنباطات المراجعة

في ظل ذروة النـشاط المؤـسـسي في عام    2011أُنـشئ نظام إدارة المعارف المؤـسـسیة في الوكالة في عام  -136
م على نطاق واســـع.  2013 تطورت  وقد  عندما تم توثیق الســـیاســـة والمبادئ التوجیھیة، إال أن ھذا النظام لم یُعمَّ

اءلة. كل جزءاً من أُطر الوكالة المتعلقة بالنتائج والمـس طة تـش یة لتصـبح عملیة مبـس ـس وكانت   إدارة المعارف المؤـس
ھي أنَّ شــعبة الموارد    2017إحدى الخطوات الكبیرة إلى األمام فیما یتعلق بإدارة المعارف المؤســســیة منذ عام 

ومع ذلك، أشــارت نتائج الدراســة االســتقصــائیة إلى أن    ادرة.في عملیة المغالمھام  وثیقة تســلیم   البشــریة أدرجت
فقط    %46فقط من المجیبین كانوا على علم بوجود وثیقة خاـصة بـسیاـسة إدارة المعارف المؤـسـسیة، ووجد   59%

  إنھم یستخدمونھا باستمرار. %19من ھذا العدد أن ھذه الوثیقة ذات صلة بعملھم، وقال 

ت المتعمقة مع جھات االتصــال، الحظنا أن الوكالة لدیھا ســیاســة شــاملة  ومن تحلیل الوثیقة والمناقشــا -137
ــیة. ــسـ ــحوباً بخطة عمل موثقة لدعم تطبیقھا   وموثَّقة إلدارة المعارف المؤسـ بید أن ذلك یحتاج إلى أن یكون مصـ

ك  وینبغي دعم ذل  بصـورة منھجیة ومتسـقة على نطاق الوكالة ولضـمان عدم ضـیاع الذاكرة المؤسـسـیة للموظفین.
باألدوات والنماذج ذات الصلة والرقابة القویة، باإلضافة إلى عملیات توكید الجودة من أجل تجنب فقدان المعارف  

  المؤسسیة في المجال النووي وتطبیقاتھ.
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  وفیما یلي الجوانب المھمة التفصیلیة التي یلزم إبرازھا: -138

 الحاجة إلى وضع خطط عمل لإلدارات  -ألف

المقابلة التي أجراھا مجلس مراجعة الحســـابات التابع لجمھوریة إندونیســـیا كذلك أن مبادئ إدارة  حددت   -139
ولم یؤد الفریق التوجیھي المشــترك بین   المعارف المؤســســیة یبدو أنھا فقدت زخمھا منذ نشــر الوثیقة ألول مرة.

ولة عن اإلشــراف على تنفیذ إدارة  باعتباره إحدى الجھات المســؤ -اإلدارات المعني بإدارة المعارف المؤســســیة  
الذي تم فیھ تبســیط النظام ودمجھ   2017المھام المســندة إلیھ منذ االجتماع األخیر في عام  -المعارف المؤســســیة  

  في مجموعة اإلدارة القائمة على النتائج.

راء نـقل  من المجیبین أن ھـناك آلـیة إدارـیة تُطبَّق عـند إج  %57ووفـقا لـلدراســـــة االســـــتقصـــــائـیة، ـحدَّد   -140
ــھلة التطبیق.  %48المعارف، وقال  ــفت المقابلة وتحلیلنا للوثیقة أنھ لیس لدى كل إدارة   إن اآللیة س ومع ذلك، كش

ــة إدارة المعارف   ــیاسـ ــوص علیھ في سـ ــیة، كما ھو منصـ ــسـ خطة عمل موثَّقة لدعم تنفیذ إدارة المعارف المؤسـ
یة. ـس یة أیضـاً على المؤـس ـس ة إدارة المعارف المؤـس یاـس یة ھي جزء من  وتنص ـس ـس أن خطة إدارة المعارف المؤـس

وأوـضحت جھة االتـصال التابعة للوكالة أنھ نظراً   نظام إدارة المعارف المؤـسـسیة الذي یجب تنفیذه بـشكل منھجي.
طاً، فلم تعد ھناك خطة  یة لم یعد نـش ـس ترك بین اإلدارات المعني بإدارة المعارف المؤـس ألن الفریق التوجیھي المـش

وتطبق كل إدارة آلیتھا   ارف المؤســســیة، ولم یعتمد الفریق التوجیھي المذكور أي وثائق داعمة أخرى.إلدارة المع
ــیق والرصــد اللذین یضــطلع بھما مكتب المدیر العام كجزء من عملیات   الخاصــة وفقاً الحتیاجاتھا المحددة بالتنس

 اإلدارة القائمة على النتائج.

یاـسة إدارة المعارف   -141 م ـس المؤـسـسیة معلومات تفصـیلیة لعملیة إدارة المعارف المؤـسـسیة التي تحتوي  وتقّدِ
ــول إلیھا. ــریحة والحفاظ علیھا والوصـ ــریحة وغیر الصـ ــجیل المعارف الصـ ــتعمل العملیات   على كیفیة تسـ وسـ

ــؤولیات إدارة   ــل والوعي بأدوار ومســ ــین تبادل المعارف والتواصــ واإلجراءات المبســــطة والموثَّقة على تحســ
ــیة.  المعارف ــس ــمان أن تكون المعارف   المؤس ــتعراض الالزمة لض ــر االس ــمن العملیة عناص ومع ذلك، لم تتض

وحدَّدت جھات االتـصال التابعة للوكالة أیـضاً أن االـستعراض قد أـُسنِد،   المكتـسبة ذات ـصلة ودقیقة وقابلة للتطبیق.
 ـساـسیة إلطار المـساءلة الذي وـضعتھ الوكالة.في الممارـسة الیومیة، مباـشرة إلى المـشرفین/المدیرین، وفقاً للقیم األ

  ومع ذلك، یلزم تعزیز جانب توكید الجودة لضمان اتباع جمیع الخطوات ذات الصلة.

وینبغي أن تتـضمن الـسیاـسات ذات الـصلة، مثل سیاسة اإلدارة القائمة على النتائج، متطلبات محددة تتعلق   -142
وسـیكفل ذلك التحسـین المسـتمر   االقتضـاء وقابلیة التطبیق.بإدارة المعارف المؤسـسـیة وتقاسـم المعلومات حسـب  

 وینبغي أیضاً زیادة تَدُرج ذلك في إطار خطط عمل اإلدارات.    للعملیة وسیكفل أنھا لیست عملیة منعزلة.

 13التوصیة  

نوصــي الوكالة بالتفكیر في وضــع خطط عمل لإلدارات، بما في ذلك عناصــر االســتعراض، من أجل تحســین  
 دارة المعارف المؤسسیة.تنفیذ إ

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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اء ارف   -ـب ذ إدارة المـع دعم تنفـی ة ـل اـح ــاالت المـت ات واالتصـــ ا المعلوـم تحســـــین ودمج أدوات تكنولوجـی
 المؤسسیة

ــیع نطاق   -143 ــیة، فإنھ یتعین توس ــس على الرغم من أن لكل إدارة آلیتھا الخاصــة لتنفیذ إدارة المعارف المؤس
ویتمثل أحد   إتاحة الوصــول إلى األدوات والعناصــر الداعمة ذات الصــلة لضــمان أن تكون العملیة فعالة ودقیقة.

ــاء المحتوى وتخزینھ   ــیلة إلنشــ ــاالت كوســ ــات تكنولوجیا المعلومات واالتصــ المكونات المھمة في توافر منصــ
  والوصول إلیھ واستخدامھ.

، ولكن یجب أن یكون الوصــول إلیھ ســریعاً وســھالً،  ویمكن أن یكون المحتوى بأي شــكل من األشــكال -144
ودون وجود إدارة للمعارف، قد تكون ھذه المحتویات موجودة   وســــیعتمد ذلك على قدرات تكنولوجیا المعلومات.

في أماكن ال یمكن لجمیع المـستخدمین المـستھَدفین الوـصول إلیھا، وھو ما یمكن أن یتسبب بدوره في حدوث أوجھ 
وحدَّدت المقابلة التي أجراھا مجلس مراجعة الحسـابات التابع لجمھوریة  ة إنشـاء ھذه المحتویات.قصـور عند إعاد

وھذا یجعل من الـصعب الحفاظ   إندونیـسیا أن ھناك العدید من المنـصات المـستخدمة في الوكالة لتخزین المعلومات.
 المحتوى عند الحاجة.على االتساق في حفظ السجالت ویمكن أن یِحد من القدرة على الوصول إلى 

ولم   وقد أرـست ـسیاـسة إدارة المعارف المؤـسـسیة في الوكالة عدة مبادئ رئیـسیة في األنـشطة المتعلقة بھا. -145
كل إدارة لدیھا النموذج الخاص بھا  وفي الممارســة العملیة، فإنَّ  یُقدَّم شــرح واٍف بشــأن كیفیة تنفیذ ھذه المبادئ.

ومع ذلك، وجد بعض الموظفین صــعوبة في تبادل معارفھم  موظفیھا.  الذي تســتخدمھ في اكتســاب المعارف من
 ألنھم ال یعرفون كیفیة القیام بذلك، حیث ال توجد أمثلة یمكن استخدامھا كمرجع.

وإطار المساءلة وإطار الكفاءة في الوكالة، والعملیات المنفَّذة على نطاق الوكالة مثل عملیة نقل المعارف   -146
الخاص بالمدیرین، ھي عناصـر    SharePointة، واألدوات األخرى مثل مسـتودع منصـة في مجال الموارد البشـری

  وتُســتكَمل ھذه العناصــر بأدوات ونماذج وعملیات خاصــة بكل إدارة.  مھمة في إطار إدارة المعارف المؤســســیة.
ة كجزء من مســـــتودع مركزي ل اء المنظـم ة في جمیع أرـج اذج اإلدارـی ذه األدوات والنـم ة ـھ اـح دیري  وینبغي إـت ـم

  ومن شـأن ذلك أن یسـاعد أیضـاً في دعم فھم الموظفین لنوع المعارف التي یتوقع منھم أن یتقاسـموھا.   المشـاریع.
ــھولة الوصــول إلى المعارف مھمة في زیادة كفاءة وفعالیة إجراءات العمل، ولكن یجب أن یظل أمن البیانات   وس

 والخصوصیة على رأس أولویات المنظمات.

 14التوصیة  

نوصــــي الوكالة بالتفكیر في تحســــین ودمج أدوات ونماذج تكنولوجیا المعلومات واالتصــــاالت المتاحة لنقل  
  المعارف وإتاحتھا عبر المنظمة لتحسین تجارب المستخدمین

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  تعزیز الرقابة وتوكید الجودة في إدارة المعارف المؤسسیة -جیم

تنفیذ إدارة المعارف المؤسـسـیة بفعالیة نوعین من األشـخاص، وھما كبار القادة والجھات المعنیة  یتطلب   -147
وســیاســة إدارة المعارف المؤســســیة منظَّمة بطریقة تجعل المدیر العام یقدم توجیھات لتنفیذھا   المتعددة الوظائف.

  التنفیذ الفعال إلدارة المعارف المؤـسـسیة.  بید أن العدید من التحدیات المؤـسـسیة أعاقت ویكفل إدارتھا بـشكل ـسلیم.
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ــیما من جانب اإلدارة العلیا،   ــوص، ھناك أدلة محدودة على وجود التزام تنظیمي قوي، وال سـ وعلى وجھ الخصـ
  بمواصلة التشجیع على إدارة المعارف المؤسسیة واإلشراف على تنفیذ عملیاتھا.

ة الحـسابات التابع لجمھوریة إندونیـسیا أنھ على  وأوـضحت جھات االتـصال التابعة للوكالة لمجلس مراجع -148
الرغم من أن الفریق التوجیھي المشـترك بین اإلدارات المعني بإدارة المعارف المؤسـسـیة لم یعد نشـطاً، فإن ھذه  

وعالوة على ذلك، ھناك حاجة إلى وظیفة یمكن أن تؤدي دوراً أســـاســـی�ا في  الوظیفة ال تزال قائمة في كل إدارة.
ولكـفاـلة مســـــاءـلة اإلدارات عن إدارة    على عملـیات إدارة المـعارف في اإلدارات وضــــــمان جودتـھا.  اإلشـــــراف

المعارف، ینبغي لمنسـقي البرامج، بوصـفھم جزءاً من فریق تنسـیق اإلدارة القائمة على النتائج، أن یقدموا تقاریر  
 سنویة عن التقدم المحرز والدروس المستفادة.

 15التوصیة  

الوكالة بالتفكیر في إرـساء عملیة لإلـشراف على عملیة إدارة عملیات إدارة المعارف المؤـسـسیة وـضمان نوـصي  
 جودتھا.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 وضع مؤشرات األداء -دال

المؤســـســـیة  كجزء من اإلدارة القائمة على النتائج المتبعة في الوكالة، ینبغي تقییم نجاح إدارة المعارف  -149
  ویتم ذلك من أجل تقدیم لمحة عامة عن نجاح األنشطة التي نُِفّذت. تقییماً منتظماً.

وحددت المقابلة   ویمكن أن توفر التقییمات والمؤشــرات المناســبة مدخالت كجزء من التحســین المســتمر. -150
ا مؤشــرات ثابتة لتقییم نجاح  التي أجراھا مجلس مراجعة الحســابات التابع لجمھوریة إندونیســیا أنھ ال توجد حالی� 

وعلى الرغم من اإلقرار في المقابلة بأن قیاس نجاح إدارة المعارف المؤســســیة   تنفیذ إدارة المعارف المؤســســیة.
وبناء على ذلك، ینبغي التفكیر في وسائل قیاس نجاح عملیات   مھٌم لتمكین الوكالة من تحقیق النتائج المرجوة منھا.

 .إدارة المعارف المؤسسیة

 16التوصیة  

نوصي الوكالة بالتفكیر في إرساء عنصر أو مؤشر لقابلیة قیاس إدارة المعارف المؤسسیة عند اإلبالغ عن تقییم  
 مخرجات المشاریع.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 ً  إدارة مشاریع التعاون التقني  -رابعا

 الخلفیة

األعضــــاء ھو األداة الرئیســــیة التي تقدم الوكالة من خاللھا خدماتھا إلى  تعاون الوكالة التقني مع الدول   -151
وھو یھدف إلى التـشجیع على إحداث آثار اجتماعیة واقتـصادیة ملموـسة، بما یدعم اـستخدام العلوم   دولھا األعـضاء.

الوطنیة واإلقلیمیة    والتكنولوجیا النوویة، لتناول األولویات الرئیســیة في مجال التنمیة المســتدامة على المســتویات
 واألقالیمیة.

ــكل   -152 ــمن دورة برنامج التعاون التقني، المبیَّنة في الشـ ــمل التخطیط  2وتتضـ ــیة تشـ ، ثالث مراحل رئیسـ
ولتوضیح المفاھیم والنطاق، وتوفیر التوجیھ واألدوات الالزمة لرصد وتقییم نتائج مشاریع   والتنفیذ واالستعراض.

ف الرصـد بأنھ وظیفة مسـتمرة إلبالغ   .ادئ توجیھیة للرصـد والتقییم مبالتعاون التقني، وضـعت الوكالة   وھي تُعّرِ
مدیري البرامج أو المشـاریع والجھات المعنیة بالتقدم المحرز في ضـوء النتائج المخطط لھا (المخرجات والنواتج  

ف التقییم بأنھ دراسة موضوعیة ومستقلة ومنھجیة لمدى ما حققھ   واألھداف). (أو یحققھ) برنامج أو  وفي حین یُعرَّ
 مشروع ما بمرور الوقت لھدفھ المعلن، فھو یلبي بالتالي احتیاجات الدول األعضاء وأولویاتھا.

 االتجاھات في دورة برنامج التعاون التقني -2الشكل  

 

ــكل   -153 ــاریع التعاون التقني، المبیَّنة في الشـ ــد والتقییم الذاتي في دورة مشـ ــطة الرصـ ، كوظیفة 3وتنفَّذ أنشـ
وبناًء على ذلك، فإن أنشطة الرصد والتقییم مضمنة في  واحدة تتماشى مع ھیكل ومسؤولیات إدارة التعاون التقني.

  ج واعتماده أو تنفیذه أو استعراضھ.كل مرحلة من مراحل برنامج التعاون التقني، أي تخطیط البرنام
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 الرصد والتقییم في دورة مشروع التعاون التقني - 3  الشكل

 

وعند تنفیذ مشـروع التعاون التقني، یضـطلع المسـؤول عن إدارة البرامج والمسـؤول التقني بأدوار أولیة   -154
اریع على النحو المخطط لھ. لیم المـش ؤول عن إدارة   لضـمان تـس اعد المـس البرامج الدوَل األعضـاء على إعداد  ویـس

إطار البرنامج القُطري، وتنســـیق المدخالت والتعقیبات، وصـــیاغة البرامج الوطنیة للتعاون التقني اســـتناداً إلى  
اریع التعاون التقني   خطط الدول األعضـاء. ؤول عن إدارة البرامج تقدیم مدخالت الوكالة في إطار مـش ویدیر المـس

ــتناداً إ ــفر موارد صــندوق التعاون التقني عن المعتمدة واس ــاریع المتفق علیھا لضــمان أن تس لى خطط عمل المش
وفي الوقت نفـسھ، فإن المـسؤول التقني یكون مـسؤوالً عن الـسالمة التقنیة ألنـشطة التعاون التقني   النتائج المتوقعة.

 ویشارك بنشاط في تطویر المشاریع وتنفیذھا.

المتعلقة بالرصد والتقییم الضوء أیضاً على أھمیة مصفوفة اإلطار المنطقي، وال سیما  وتسلط اإلرشادات   -155
ویجب أن تكون مؤشـرات األداء قابلة للقیاس لتمكین أنشـطة الرصـد والتقییم من قیاس   بالنسـبة لمؤشـرات األداء.

وـبالنســــــبة   ة وحســـــن التوقـیت.اإلنـجاز الفعلي مـقاـبل النـتائج المخطط لـھا أو المتوقـعة فیـما یتعلق ـبالجودة والكمـی
ــتویات المخرجات والنواتج، التي تشــرح خطوط   ــاریع التعاون التقني، تُحدَّد مؤشــرات األداء على األقل بمس لمش

 األساس والقیم المستھدفة للمتغیر المراد قیاسھ.

وشـملت مراجعتنا خطة سـیر العمل الموضـوعة بشـأن التخطیط والتصـمیم، فضـالً عن عملیات وأنشـطة   -156
وـقد أجري ذـلك ـبالتركیز على عیـنات   تنفـیذ والرصـــــد والتقییم، ـباتـباع نھج اإلـطار المنطقي اـلذي تطبـقھ الوـكاـلة.ال

مت داخلی�ا إلى إدارة مشـاریع  مختارة من مشـاریع التعاون التقني اسـتناداً إلى نتائج الدراسـة االسـتقصـائیة التي قُّدِ
وفي مجال إدارة   ق مشـروع التعاون التقني في الدول األعضـاء.التعاون التقني في الوكالة، وإلى أحد أعضـاء فری

ــاریع التعاون التقني، تمثَّل المبحث الرئیســي في ما یلي: ــاریع التعاون   مش "ھل صــممت الوكالة ونفذَّت إدارة مش
شـامل،  ومن أجل اإلجابة على ھذا السـؤال ال التقني بفعالیة لضـمان جودة الخدمات المقدَّمة إلى الدول األعضـاء؟".

 سعینا إلى اإلجابة على األسئلة الفرعیة التالیة:

 إلى أي مدى لدى الوكالة إدارة شاملة وفعالة لمرحلة تخطیط وتصمیم مشاریع التعاون التقني؟  •
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 إلى أي مدى لدى الوكالة استراتیجیة رصد شاملة لتنفیذ دورة التعاون التقني؟  •

  تُحِدثھ مشاریع التعاون التقني في الدول األعضاء؟ إلى أي مدى تُقیِّم الوكالة األثر الذي   •

 استنباطات المراجعة

 تعزیز فعالیة عملیة تقییم جودة مشاریع التعاون التقني -ألف

یتعین أن تفي جمیع مشـــــاریع التـعاون التقني بمـعاییر جودة برنامج التـعاون التقني اســـــتناداً إلى المعیار   -157
وتتمثل ھذه المعاییر في الجدوى والمالءمة والفعالیة والكفاءة واالســتدامة    التقني.المركزي الســتراتیجیة التعاون 

ــتناداً إلى نھج    والملكیة. ــعھا، اس ــاریع برنامج التعاون التقني التي یجري وض وتُطبَّق ھذه المعاییر على جمیع مش
 اإلطار المنطقي في جمیع المناطق وجمیع مراحل دورة برنامج التعاون التقني.

مان تقدیم مشـاریع التعاون التقني إلى الدول األعضـاء بدرجة عالیة من الجودة، تؤدي عملیة التقییم  ولضـ -158
ا في إدارة جمیع مراحل دورة مشــاریع التعاون التقني. ویتولى قســم توكید جودة   الفعَّالة والعالیة الجودة دوراً مھم�

  مشاریع التعاون التقني توكید جودة مشاریع التعاون التقني.

وأُدِمجت معاییر الجودة الخاصــة ببرامج التعاون التقني في المبادئ التوجیھیة إلجراء اســتعراض وتقییم   -159
ووضــع قســم توكید جودة مشــاریع التعاون التقني أســئلة توجیھیة   عالي الجودة لتصــامیم مشــاریع التعاون التقني.

  رقة المـشاریع وخبراء اـستعراض تقییم الجودة. ومعاییر تقییم وعینات من المؤـشرات والتقییمات لتكون مرجعاً ألف
وِمن ثمَّ تخضــع ھذه المبادئ التوجیھیة بانتظام للتنقیح والتحدیث بناًء على الدروس المتراكمة المكتســبة أثناء تقییم  

 جودة دورة التعاون التقني السابقة.

لك أفرقة المـشاریع والجھات  وبمجرد نقل مفاھیم مـشاریع التعاون التقني إلى مرحلة التـصمیم، تتابع بعد ذ -160
المعنیة األخرى ذات الصــلة من داخل الوكالة ســیر العملیة الموضــحة في التســلســل الخاص بســیر عمل تصــامیم  

اریع الوطنیة لدورة التعاون التقني. اریع، یخضـع التصـمیم لعدة   المـش اریع من تصـمیم المـش وبعد انتھاء أفرقة المـش
 :4في الشكل    عملیات استعراض، كما ھو موضح أدناه 

ــكل ــاریع الوطنیة في منصــة -4  الش ــیر عمل تصــمیم المش دورة التعاون التقني   -إطار إدارة دورة البرنامج   س
 2023-2022للفترة  
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  ویخضـع التصـمیم أوالً السـتعراض كل من المسـؤول عن إدارة البرامج وخبیر اسـتعراض المشـتریات.  -161
وبعد    التقني وجھات االتصــال المعنیة بمجال نشــاط التعاون التقني.ویلي ھذا اســتعراٌض تقني یجریھ المســؤول  

اریع التعاون التقني، تمریناً لتوكید   م توكید جودة مـش یق مع قـس تعراض الخارجیین، بالتنـس ذلك، یُجري خبراء االـس
نامج التعاون  ویُنفَّذ اسـتعراض الجودة بعد الموافقة على بر  الجودة یُشـار إلیھ بتحسـین الجودة واسـتعراض الجودة.

أســــئلة  وتُجرى عملیات تقییم الجودة بأكملھا اســــتناداً إلى قائمة األســــئلة التوجیھیة الواردة في   التقني المقترح.
ــتعراض الوطني ــاریع التعاون التقني.  االسـ ــم توكید جودة مشـ وینتج عن كل عملیة اســـتعراض   التي یقدمھا قسـ

 م المشاریع.تعقیبات یتم متابعتھا بعد ذلك لتحسین جودة تصمی

وبناًء على المالحظة والتحلیل، حددنا العدید من المجاالت التي تحتاج إلى التحسین والتي یمكن أن تعزز  -162
 وھذه المجاالت ھي:  جودة وفعالیة عملیة االستعراض ھذه.

ــروع التعاون التقني في    -1 ــمیم مشـ ــحین لعملیة تقییم جودة مرحلة تصـ ــجیل واضـ الحاجة إلى تتبع وتسـ
 ار إدارة دورة برنامج التعاون التقنيمنصة إط

الحظنا أن عملیات االســتعراض، وتحســین الجودة، واســتعراض الجودة كانت مفیدة في تحســین تصــمیم   -163
مـشاریع التعاون التقني، ومع ذلك فالوثائق المتوافرة في منـصة إطار إدارة دورة البرنامج توفر فقط معلومات عن 

وفي الوقت الحالي، ال  لتقییمات والتعقیبات الواردة من خبراء االســتعراض.األســئلة التوجیھیة وســِجل الوقت وا
ل التغییرات الطارئة على   یوفِّر إطار إدارة دورة البرنامج وظیفة للتتبع ونظاَم تخزین لمتابعة التعقیبات وال یُســـِجّ

ألنَّ التعقیبات قد تكون غیر متاحة وھذا یـشكل خطراً بأن تـصبح عملیة االـستعراض غیر فعَّالة   تـصمیم المـشاریع.
 وال یمكن الوصول إلیھا في الوقت الفعلي، أو قد ال تتابعھا أفرقة المشاریع.

ل البیانات الالزمة لتتبع من وعالوة على ذلك، فإنَّ  -164 أجرى، أثناء عملیة   إطار إدارة دورة البرنامج ال یـسِجّ
ونتیجة لذلك، لم یقم خبراء االـستعراض    تـصمیم المـشروع. تحـسیناً أو تغییرات على  االـستعراض، تنقیحاً أو أدخل

رةً على إطار إدارة دورة البرنامج.  ودة تعقیباتھم وتقییماتھم مباـش ین الجودة بإدخال مـس   الخارجیین في مرحلة تحـس
وبمجرد إدخال ھذه المســـودة على اإلطار المذكور، لن یســـمح النظام لقســـم توكید جودة مشـــاریع التعاون التقني  

ــاریع التعاون التقني  لتنقیح والتحدیث وفقاً لذلك.با ــم توكید جودة مشــ أن یُدِخلوا    وبالتالي، یتعین على موظفي قســ
ات خبراء   ك القســـــم، جمیَع تعقیـب ھ موظفو ذـل ذي یجرـی دـیث اـل اـنب التـح امج، وإلى ـج على إـطار إدارة دورة البرـن

وھذه    متوســـط في كل دورة تعاون تقني.تصـــمیم مشـــروع في ال 600  االســـتعراض الخارجیین التي تتعلق بنحو
ر توافر تعقیبات االستعراض ألفرقة المشاریع.  العملیة الحالیة مستنزفة للوقت وغیر فعالة وقد تؤّخِ

ة التتبع والتخزین -165 امج وظیـف ا تتوافر داـخل إـطار إدارة دورة البرـن دـم التحكم في   وتســـــجـیل ونرى أـنھ عـن
خ في جمیع مراحل عملیة اســتعراض تصــ ز الوكالة فعالیة وكفاءة عملیة االســتعراض  النُســَ میم المشــروع، ســتعّزِ

  وتأثیر تعقیبات استعراض تحسین الجودة على تحسین جودة تصمیم المشروع.

 17التوصیة  

ــاء، وظیفة إطار إدارة دورة البرنامج لتوفیر وظیفة التتبع والتخزین   ن، عند االقتضـ ّ ــِ ــي الوكالة بأن تحسـ نوصـ
 َسخ في جمیع مراحل عملیة استعراض تصمیم المشروع.وتسجیل التحكم في النُ 

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 تقدیم قیمة مضافة إلى تمرین استعراض الجودة في تحسین تصمیم مشروع التعاون التقني -2

التـعاون  "تعزیز أنشــــــطة الوـكاـلة في مـجال  ،  GC(64)/RES/11أقرَّ القرار الصـــــادر عن المؤتمر الـعام   -166
بجھود الوكالة في تنفیذ آلیة من خطوتین لتوكید جودة تصـــامیم مشـــاریع تحســـین الجودة واســـتعراض    التقني"
من   الجودة. للفترات  التقني  التعــاون  ، مع إدخــال بعض  2023-2022إلى    2019-2018وُطبِّق ذلــك في دورة 

شــرین الثاني/نوفمبر (الســنة األولى من التحســینات عن طریق تغییر اإلطار الزمني لتمرین تحســین الجودة من ت
ــباط/فبرایر   ــروع لوضــع   -الدورة) إلى ش ــنة الثانیة من الدورة) لتوفیر الوقت الكافي لفرقة المش آذار/مارس (الس

  تصمیم المشروع.

وســـــتـتابع فرـقة المشـــــروع بـعد ذـلك التعقیـبات والتقییـمات المتعلـقة بمـعاییر جودة برـنامج التـعاون التقني   -167
ــئة ع ــین الجودة.الناش ــتنتھي فرقة المشــروع من تصــمیم المشــروع ویخضــع لعملیة    ن تمرین تحس وبعد ذلك، س

وفي مرحلة تمرین اـستعراض الجودة، ونظراً لعدم إمكانیة تعدیل تـصمیم المـشروع آنذاك، فإن  اـستعراض الجودة.
 ً على تقییمات "منخفضة"    االـستعراـضات الخارجیة ـستوفر فقط تقییمات جدیدة لتـصمیم المـشروع الذي حـصل ـسابقا

 في تمرین تحسین الجودة.

ــاتنا مع قســم توكید جودة مشــاریع التعاون التقني والمســؤولین عن إدارة البرامج، كان  -168 وبناًء على مناقش
اریع، حیث ال  ین تصـامیم المـش تعراض الجودة ال تضـیف قیمة إلى تحـس ة الحالیة الـس ھناك رأي مفاده أن الممارـس

ووفقاً لقسـم توكید جودة مشـاریع التعاون    لدعم تصـامیم المشـاریع ذات التقییم "المنخفض".  توجد تعقیبات إضـافیة
ــمیم برنامج التعاون التقني   ن المبادئ التوجیھیة لتخطیط وتصـ ــمَّ ــتتضـ التقني، وللتغلب على مثل ھذه المواقف، سـ

سـمح ھذا الترتیب لتصـامیم  وسـی تمرینان لتحسـین الجودة یتبعھما تمرین السـتعراض الجودة. 2025-2024للفترة  
المشـاریع ذات التقییم "المنخفض" بتلقي تعقیبات إضـافیة من تمرین تحسـین الجودة والحصـول على الوقت الالزم  

وعلى الرغم من ھذه التغییرات في ترتیب توكید الجودة، سـتبقى مخرجات اسـتعراض الجودة    لتنقیحھا وفقاً لذلك.
ویھدف التقییم المحدَّث إلى تقییم مدى دمج    تصــــامیم مشــــاریع التعاون التقني.دون تغییر، وھو التقییم المحدَّث ل

ــمیم النھائیة ودعم عملیة اتخاذ القرار للموافقة على   ــین الجودة في وثائق التصــ ــاریع لتعقیبات تحســ أفرقة المشــ
 مشروع التعاون التقني.

ــتعراض الجودة لیس ھو العامل ال -169 وحید التخاذ قرار بالموافقة على  وتقییم التصــمیم الذي یوفره تقریر اس
ــة" قد ال یزال باإلمكان الموافقة على   ــمیم المقیَّمة بأنھا "منخفضـ ــروع التعاون التقني، نظراً ألن جودة التصـ مشـ

ومع ذلك، ســیكون من المفید أكثر تقدیم توصــیات أو اقتراحات إضــافیة للتصــمیم ذي التقییم "المنخفض"    تنفیذھا.
وـھذا ســــــیدعم الفرـقة في اتـخاذ اإلجراءات    تتطـلب تحســـــیـنات في مرحـلة التنفـیذ.  بشـــــأن بعض المـجاالت التي

التـصحیحیة المناـسبة في الوقت المناـسب بـشأن المجال غیر الموجود في التـصمیم في وقت مبكر من مرحلة التنفیذ  
 إلنجاح مشروع التعاون التقني.

 18التوصیة  

خالل تـقدیم توصــــــیات أو اقتراـحات لإلجراءات  نوصـــــي الوـكاـلة ـبإضـــــاـفة قیـمة في اســـــتعراض الجودة من 
التصــحیحیة الفوریة التي یجب اتخاذھا في تصــمیم المشــروع ذي التقییم "المنخفض" في وقت مبكر من مرحلة 

 التنفیذ.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 التعاون التقنيتطبیق إطار تقییم الجودة ذي الصلة الذي یأخذ في االعتبار سمات مشاریع   -3

عدد تصـامیم مشـاریع التعاون التقني التي یتعین أن یسـتعرضـھا خبراء االسـتعراض وقسـم    یبلغ متوسـط -170
ووفقاً للمبادئ    تصــمیم في كل دورة من دورات التعاون التقني. 600توكید جودة مشــاریع التعاون التقني حوالي  

راء مرحلة تحســــین الجودة وإتمامھا في غضــــون  التوجیھیة لتخطیط وتصــــمیم برنامج التعاون التقني، یجب إج
م خبیر االسـتعراض تعقیبات وتقییمات للمجموعة الكاملة لتصـمیم المشـروع. شـھر. وخالل   وفي ھذه المرحلة، یقّدِ

م توكید جودة مـشاریع التعاون التقني أیضـاً آلیة لمراقبة الجودة بـشأن تلك التعقیبات والتقییمات   ھذه الفترة، یُنفِّذ قـس
  أجل تحقیق االتساق وضمان موضوعیة جمیع نتائج االستعراض الذي یجریھ خبراء االستعراض الخارجیین.من  

وأشـارت المناقشـات مع المسـؤولین عن إدارة البرامج وقسـم توكید جودة مشـاریع التعاون التقني إلى أن   -171
  ء االســتعراض الخارجیین. جودة اإلبالغ عن تحســین الجودة واســتعراض الجودة قد تختلف بین المشــاریع وخبرا

لة وذات صــلة في حین أن بعض التقاریر األخرى ال تكون كذلك.    وتقدم بعض التقاریر تعقیبات واضــحة ومفصــَّ
ــامل لمجموعة  ــتعراض ش ــتعراض لم یكن لدیھم وقتاً كافیاً إلجراء اس ــراً على أن خبراء االس وقد یكون ھذا مؤش

ــة. ــص ــاریع المخص ــامیم المش ــیتطلب إجراء    2025-2024ج التعاون التقني القادم للفترة  ونظراً ألن برنام تص س
  تمرینین لتحسین الجودة، فسیتم تضییق األطر الزمنیة إلجراء تمارین توكید الجودة بشكل أكبر.

ا  -172 ــاریع بغض النظر عن حجمـھ ات المشـــ ذه عبر جمیع فـئ ا إـطار واـحد لتقییم الجودة یتم تنفـی الیـ� ویوـجد ـح
ــوء ذ ومدى تعقیدھا. ــلة  وفي ض ــع معاییر ذات ص ــع نھج قائم على المخاطر مع وض لك، یجب على الوكالة وض

وقد یساعد تطبیق المعاییر   محدَّدة لعملیة توكید الجودة مع مراعاة حجم المشاریع ومدى تعقیدھا وسماتھا األخرى.
لة التقییم لمزید من ذات الصــلة من إطار تقییم الجودة في تبســیط العملیة وتقلیل المدة التي تســتغرقھا خطوات/أســئ

  المشاریع المباشرة/غیر المعقدة ولعملیة تقییم أكثر شموالً للمشاریع العالیة القیمة أو العالیة التعقید.

ونرى أن وضــــع معاییر أو مبادئ لعملیة توكید الجودة في إطار التقییم بناًء على مدى تعقید المشــــاریع   -173
ن إنتاجیة خبراء االســــتع ن جودة عملیة التقییم من خالل الســــماح لخبراء  وحجمھا یمكن أن یحســــِّ راض ویحســــِّ

االـستعراض بالتركیز بدرجة أكبر على المـشاریع ذات الدرجة العالیة من المخاطر/التعقید/القیمة. ویمكن أن یؤدي  
 ذلك إلى تقدیم تعقیبات أو تقییمات عالیة الجودة لدعم أفرقة المشاریع.

 19التوصیة  
بالنظر في إرســــاء إطار متمایز لعملیة توكید الجودة من خالل مراعاة مدى تعقید المشــــاریع  نوصــــي الوكالة 

 وحجمھا وسماتھا األخرى المحدَّدة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 
 تنفیذ عملیة تقییم الجودة طوال دورة مشروع التعاون التقني -4

ـبرنـــاـمج   -174 ـفي  اـلـجودة  ـمعـــاـیـیر  ـطـبـیق  ـت ـل مشـــــروع ـنـظراً  دورة  ـمراحـــل  ـجـمـیع  ـفي  ـقـني  ـت اـل ـتعـــاون  اـل
تُســــتخدم ھذه المعاییر أیضــــاً كمرجع إلجراء عملیة تقییم الجودة في مراحل تخطیط مشــــاریع   التقني، التعاون
الوكــالــة عملیــات    وتصـــــمیمھــا وتنفیــذھــا ورصــــــدھــا وتقییمھــا. التقني التعــاون الحــالي، أجرت  وفي الوقــت 

ـیم  ـی ـق ـعـلقـــة اـلـجودة  ـت ـمـت م.  اـل واـلتصــــــمـی اـلـتـخـطـیط  ـمرـحـلـتي  ـفي  ـفـقط  ـقـني  ـت اـل اـلـتعـــاون  ـبرنـــاـمج  ـجودة    ـبـمعـــاـیـیر 
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"  2023-2022"توكـید جودة تصـــــامیم المشـــــاریع في برنامج التـعاون التقني للفترة    المعنون التقریر ویوضـــــح
(The Quality Assurance of Project Designs for the TC Programme 2022-2023)  أن جودة تصمیم المشاریع 

  قد شھدت بعض التحسُّن من خالل تمارین تحسین الجودة واستعراض الجودة.

ــاریع التعاون التقني لمعاییر ومتطلبات الجودة الواردة في معاییر جودة برنامج   -175 ــتیفاء مشـ ــمان اسـ ولضـ
ع الوكالة نطاق عملیة تقییم الجودة بحیث تتجاوز مرحلتي التخطیط والتصــم ّ ــِ یم إلى  التعاون التقني، ینبغي أن توس

ــد والتقییم. ــد والتقییم   مراحل التنفیذ والرصـ ــتخدام أدوات الرصـ أي تقریر تقییم   -وینبغي أن تفِكّر الوكالة في اسـ
لوضــع إطار لتقییم الجودة ألغراض الرصــد    -التقدم المحرز في المشــاریع وتقریر التقدم المحرز في المشــاریع  

- 2022جودة تصــامیم المشــاریع في برنامج التعاون التقني للفترة    "توكیدغیر أنھ وفقاً للتقریر المعنون   والتقییم.
اون التقني ال تطبق حتى اآلن بشــــــكل صـــــریح في التقریر  "2023 امج مشـــــروع التـع اییر جودة برـن إن مـع ، ـف

اإللكتروني لتقییم التقدم المحرز في المشــاریع وتقریر التقدم المحرز في المشــاریع، وبالتالي قد یلزم تحدیث نســق  
 ن التقریرین وفقاً لمعاییر جودة مشروع التعاون التقني.ھذی

ومن خالل تمدید تمرین تقییم الجودة، ســــتتمكن الوكالة من إدارة مشــــاریع التعاون التقني بشــــكل أكثر   -176
 فاعلیة والتأكد من جودة مشاریع التعاون التقني المقدَّمة إلى الدول األعضاء.

 20التوصیة  
 الوكالة بما یلي:نوصي بأن تقوم  

النظر، في ضــوء الموارد المتاحة، في تحدیث نســق النظام اإللكتروني لتقریر تقییم التقدم المحرز في   ) أ(
المشـــاریع وتقریر التقدم المحرز في المشـــاریع وفقاً لذلك لتمكین تقییم معاییر جودة التعاون التقني في  

 مرحلة الرصد والتقییم؛  
إلجراء عملـیة تقییم الجودة في مرحـلة الرصـــــد والتقییم في دورة  والنظر في وضـــــع مـبادئ توجیھـیة   )ب(

 .التعاون التقني

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 
 تعزیز عملیة تقییم المخاطر في مشاریع التعاون التقني -باء

ــمة في دورة برنامج التعاون التقني، حیث یتم   -177 ــمیمھ من األجزاء الحاسـ ــروع وتصـ مرحلة تخطیط المشـ
وبالنظر إلى العدد الكبیر من  العدید من العملیات، مثل تقییم المخاطر وتحلیل االحتیاجات وتحلیل الجھات المعنیة.

الموارد المطلوبة لمشــــاریع التعاون التقني، یلزم اتباع نھج منتظم إلدارة مخاطر المشــــاریع من أجل إدارة ھذه  
  حتملة على تحقیق أھداف فرادى مشاریع التعاون التقني.الموارد ولضمان وجود حد أدنى من تأثیر المخاطر الم

ــادات   -178 ــاریع التعاون التقني باإلرشــ ــتحدثت إدارة التعاون التقني مجموعة أدوات لتزوید أفرقة مشــ واســ
واألدوات، التي یمكن تطبیقھا أثناء تصـمیم المـشاریع وتنفیذھا، من أجل وضـع إطار فعال إلدارة المخاطر یراعي  

ویمكن الوصـول إلى مجموعة األدوات ھذه في شـكل دورة تعلُّم   ھدد تنفیذ مشـاریع التعاون التقني.المخاطر التي ت
 إلكتروني من خالل منصة إطار إدارة دورة البرنامج.
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كل  -179 لة  5وتصـف مجموعة األدوات عملیة إدارة المخاطر، الموضـحة أدناه في الـش لـس ، والتي تتكون من ـس
رصـــد واإلبالغ عن المســـائل  البتقییم المخاطر والتصـــدي للمخاطر المحددة وبمن اإلجراءات اإلداریة المتعلقة  

 المتعلقة بالمخاطر وإجراءات الرصد والضوابط.

 7عملیة إدارة المخاطر -5  الشكل

 

والحظنا أن قســم التعلُّم اإللكتروني داخل إطار إدارة دورة البرنامج مفید ألفرقة المشــاریع للمســاعدة في  -180
ومع ذـلك، وـجدـنا أن ھـناك بعض   یم المـخاطر وإدارتـھا خالل دورة مشـــــروع التـعاون التقني.تحســـــین عملـیة تقی

 المجاالت المحددة التي تحتاج إلى التحسین، على النحو التالي:

 الحاجة إلى تحدید المخاطر المرتبطة بمستوى المدخالت في مشروع التعاون التقني -1

اط، في حین أن  الحظنا أن المصـفوفة اإلطاریة  -181 توى النـش المنطقیة حدَّدت المخاطر واالفتراضـات في مـس
واألنشـطة ھي اإلجراءات المتخذة أو العمل المنجز   المخاطر واالفتراضـات في مسـتوى المدخالت غیر موجودة.

  لتحوـیل الـمدخالت إلى مخرـجات مـحددة (ـتأتي الـمدخالت من ـكل من اـلدول األعضـــــاء وموارد التـعاون التقني). 
ــتثمار في البنیة األســاســیة أو  وی ــبیل المثال ال الحصــر، االس ــاء، على س ــمل مدخالت الدول األعض مكن أن تش

الموظفین الجدد أو الموارد اإلضافیة الالزمة للمشروع، وما إلى ذلك. ومن ناحیة التعاون التقني، تتمثل المدخالت  
یة واالجتماعات وحلقات العمل والدورات التدریبیة  النموذجیة في بعثات الخبراء والمنح الدراسیة والزیارات العلم

ــتریات المیدانیة. ــأن إدارة المخاطر، فإننا نعي أن أي إعاقة في  والمشـ ــارة إلى مواد التعلُّم اإللكتروني بشـ وباإلشـ
 اإلیفاء بالمدخالت یمكن أن تؤثر على نشاط ربما یعیق بدوره تحقیق المخرجات.

 

 
 التعلُّم اإللكتروني بشأن إدارة المخاطر في مشاریع التعاون التقني  7
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عن إدارة برامج مختارة أنھم وـضعوا حالی�ا جداول بیانات غیر متـصلة    وحدَّدت المناقـشات مع المـسؤولین -182
ـباإلنترـنت بتنســـــیـقات مختلـفة تحتوي على مـعالم مـحددة للمـھام وقیودـھا وتعلیـقات بشـــــأن التـقدم المحرز في تـقدیم  

ذلك، حدَّد   وباإلضــافة إلى المدخالت، باســتخدام المعلومات المتعلقة بالمصــفوفة اإلطاریة المنطقیة وخطة العمل.
بعض المســـؤولین عن إدارة البرامج المخاطر وأدرجوھا في مســـتوى المدخالت من أجل مســـاعدتھم على إدارة  

دون ویوثِّقون   مشــاریع التعاون التقني. وتشــیر ھذه الممارســة الحالیة إلى أن المســؤولین عن إدارة البرامج قد یحّدِ
ا دامت ال توجد وثیقة ناظمة تتعلق بتحدید المخاطر على  المخاطر المرتبطة بمســــتوى المدخالت بطرق مختلفة م

 مستوى المدخالت.

ونرى أن تحدید المخاطر واالفتراضــات في مســتویات المدخالت یمكن أن یســاعد أفرقة المشــاریع على   -183
الرـصد الفعال لتنفیذ المـشاریع وتخطیط إجراءات التخفیف من حدة المخاطر، وكذلك ـضمان الحد األدنى من تأثیر  

 لمخاطر المحتملة على تحقیق أھداف فرادى مشاریع التعاون التقني.ا

 تعزیز اإلفصاح عن تقییم المخاطر داخل منصة إطار إدارة دورة البرنامج -2

ــائیة التي أجریناھا إلى أن عملیة تحدید وتقییم المخاطر، وكذلك إعداد   -184 ــتقصـ ــة االسـ ــیر نتائج الدراسـ تشـ
المتعلقة بمشـــــاریع التعاون التقني، كانت مھمة خالل مرحلة التخطیط    اســـــتراتیجیات التخفیف من حدة المخاطر

كما تبین أن أفرقة المـشاریع أجرت مناقـشات مـستمرة بـشأن ـسمات مخاطر المـشاریع لتحدیث المخاطر   والتـصمیم.
  المحددة واستراتیجیة التخفیف من حدتھا.

ة دورة البرنامج، إرشـــادات بشـــأن إدارة  والحظنا أن قســـم التعاون التقني قد قدَّم، في منصـــة إطار إدار -185
وتشــجع إدارة التعاون التقني   المخاطر في شــكل دورة تعلُّم إلكتروني، باإلضــافة إلى نموذج لتصــمیم المشــاریع.

ومع ذـلك، ـفإن دورة التعلُّم    النظراء ومســـــؤول االتصـــــال الوطني على حضـــــور دورة التعلُّم اإللكتروني ـھذه.
ــاِركة في مشــروع التعاون التقني، حیث ال توجد وثیقة ناِظمة تنص  اإللكتروني ھذه لیســت ملزِ  مة لألطراف المش

  على ذلك.

وتوفِّر عملیة تقییم المخاطر اإلفصـــاح عن نتائج تقییم مخاطر مشـــروع التعاون التقني في منصـــة إطار   -186
ــنین. ــناً على مر السـ ــھد ذلك تحسـ ــاری إدارة دورة البرنامج وقد شـ ع التعاون التقني  ومع ذلك، ال تزال بعض مشـ

ــكل كامل عن ھذه المعلومات   ــف بش ــاح عن معلومات نتائج تقییم المخاطر تكش ــیقات مختلفة لإلفص ــتخدم تنس تس
وتـصل إلى درجة تحدید احتمالیة حدوث ھذه المخاطر وتأثیرھا والتخفیف من حدتھا، في حین أن بعض المشاریع  

  ال تفعل ذلك.

لتقییم المـخاطر كان مھـماً ألداء عملـیة تقییم المـخاطر بشــــــكل  ونرى أن وجود إجراء وتقنـیة متـجانســـــین   -187
وعالوة على ذلك،    أفضـل في مشـاریع التعاون التقني وللكشـف عن النتائج في منصـة إطار إدارة دورة البرنامج.

ــاریع التعاون التقني بفعالیة. ــاریع من أجل إدارة مشــ   ومن ثم، ھناك حاجة   كان تقییم المخاطر مفیداً ألفرقة المشــ
 لوضع وثیقة ناِظمة لتوجیھ وتوحید عملیة تقییم المخاطر واإلفصاح عنھا.
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 21التوصیة  
 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

النظر في تقییم احتیاجات تحدید المخاطر المرتبطة بمســــتوى مدخالت مشــــروع التعاون التقني، وإذا   ) أ(
 أدوات/نُُھج داخلیة إلدارة المشاریع؛كان ذلك مناسباً، دمج ذلك التقییم في 

تكثیف جھود التواـصل الخارجي لتعزیز اـستخدام مواد التعلُّم اإللكتروني المتاحة في منـصة إطار إدارة   )ب(
 دورة البرنامج، وتحدیداً إدارة المخاطر في مشاریع التعاون التقني؛

ارة المخاطر في مشـاریع التعاون النظر، إذا كان ذلك مناسـباً، في إضـفاء الطابع الرسـمي على مواد إد )ج(
ــة ــم التعلُّم اإللكتروني المتاحة في منصـ ــبح مبادئ  التقني في قسـ إطار إدارة دورة البرنامج بحیث تصـ

 توجیھیة رسمیة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 
 تحسین تفعیل إطار إدارة مشاریع التعاون التقني -جیم

ویمر المشــروع بمجموعة  محددة أو فجوة في التنمیة في مجال معین.المشــروع ھو عمل یعالج مشــكلة  -188
من األنشــطة ذات الصــلة التي تؤدي إلى المخرجات والنتائج المخطط لھا، وبالتالي المســاھمة في تحقیق الھدف  

ویكون للمشـروع فترة زمنیة محددة لھا تاریخ بدء وتاریخ انتھاء، وموارد مخصـصـة، وأدوار ومسـؤولیات   العام.
تصــمیم مشــاریع الوكالة للتعاون التقني باســتخدام نھج   محدَّدة لفرقة المشــروع (الدلیل المرجعي الســریع للوكالة:

  ).2012،  اإلطار المنطقي

م مشـاریع التعاون التقني من خالل تحویل مفھوم المشـروع إلى   -189 وبعد وضـع نھج اإلطار المنطقي، تُصـمَّ
برراتھ، ووـصف المـشروع، وجوانب التنفیذ، والمـصفوفة اإلطاریة  تحتوي على خلفیة المـشروع وم وثیقة مـشروع

وتُصــاغ الوثیقة من خالل خطوات تحلیلیة باســتخدام عملیة التفكیر المنطقي بما في ذلك تحلیل الموقف،   المنطقیة.
ــاء  ــروع وحدوده، وأخیراً إرسـ ــكلة، وتحلیل األھداف، وتحدید نطاق المشـ   وتحلیل الجھات المعنیة، وتحلیل المشـ

  المصفوفة اإلطاریة المنطقیة.

في المصـفوفة اإلطاریة    "األنشـطة"وبمجرد التحقق من تصـمیم المشـروع والموافقة علیھ، یصـبح مكون   -190
، في 6وكـما ھو مبین في الشــــــكل   المنطقـیة نقـطة الـبداـیة للمراـحل الالحـقة من التخطیط والتنفـیذ واالســـــتعراض.

  ذلك.  توقیتتنفیذ أنشطة المشروع المحددة و ةكیفیمرحلة التخطیط، توضح خطة عمل المشروع  
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 من المصفوفة اإلطاریة المنطقیة إلى تنفیذ المشروع -6  الشكل

 

وتـشیر خطة العمل، المـستمدة من مـستوى أنـشطة المـصفوفة اإلطاریة المنطقیة، إلى األنـشطة الـضروریة   -191
وتوفر خطة   یتعین القیام بھ، ومن سـیقوم بھ، وتكلفتھ.لكل مخرج من خالل اإلشـارة إلى ما ینبغي القیام بھ، ومتى 

العمل األســاس لوضــع االختصــاصــات للتعاقد مع أطراف خارجیة ألداء أنشــطة معینة، فضــالً عن التوجیھ لتنفیذ  
  أنشطة المشروع واستخدام الموارد الالزمة.

مـجاالت یمكن تحســـــینـھا في أداء  وـحدَّد تحلیلـنا إلـطار إدارة المشـــــاریع لمشـــــاریع التـعاون التقني ـعدة   -192
 أنشطتھا، على النحو التالي:

 تطویر أدوات إلدارة مشاریع التعاون التقني -1

ــكل   -193 ــحة في الشـ ــروع التعاون التقني الموضـ ــؤول عن إدارة برنامج  7كجزء من فرقة مشـ ، یكون المسـ
ة تســلیم مدخالت الوكالة في إطار  التعاون التقني مســؤوالً عن إدارة مشــاریع التعاون التقني بما في ذلك مھام إدار

مشـــاریع التعاون التقني المعتمدة بناًء على خطط عمل المشـــروع المتفق علیھا وموارد المشـــروع لتحقیق النتائج  
  المتوقعة (المخرجات والنواتج واألھداف).
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 فرقة مشروع التعاون التقني والجھات المعنیة -7الشكل  

 

المســـــؤولین عن إدارة البرامج مســـــؤولون عن إدارة موارد الوكالة (مثل وتوضـــــح النقطة األولى أن  -194
المیزانیة، والخبرات التقنیة، وقواعد البیانات، والمواد التدریبیة، وموارد التعلُّم اإللكتروني، والمـشتریات) والمھام  

وبناًء على المناقشــة    قرر.ذات الصـلة التي یُضـطلع بھا للوفاء بتسـلیم مدخالت الوكالة المشـار إلیھا في الوقت الم
التي جرت مع مجموـعة مخـتارة من المســـــؤولین عن إدارة البرامج، الحظـنا أن البعض ـقد أنشـــــأ ـجداول بـیاـنات  
إلدارة مشاریعھم بناًء على خطة عمل المشروع بتنسیقات مختلفة تحتوي على معالم محددة للمھام وقیود وتعلیقات  

  المدخالت.على التقدُّم المحرز في تسلیم  

ــبكة اإلنترنت   -195 ــة الوكالة لتكنولوجیا المعلومات القائمة على ش أي منصــة إطار إدارة   -وإدراكاً بأن منص
تُســتخدم أســاســاً فیما یتعلق بمرحلة التخطیط إلدارة المشــاریع، فإن بعض األعمال  -دورة برنامج التعاون التقني  

وـبالـتالي، ـفإنَّ البـیاـنات والمعلوـمات المھـمة  ال ـباإلنترـنت.المتعلـقة ـبإدارة تســـــلیم ـمدخالت الوـكاـلة تتم دون اتصـــــ
لة في جدول بیانات المسؤولین عن إدارة البرامج   المتعلقة بالتقدُّم الیومي المحرز في مشروع التعاون التقني المسجَّ

  قرارات. ال یمكن اـستخدامھا إلحاطة أعـضاء فرقة المـشروع اآلخرین والجھات المعنیة ألغراض الرـصد واتخاذ ال
ولذلك فإننا نرى أن عدم وجود مثل ھذه األداة المخصــصــة للمســؤولین عن إدارة البرامج في التخطیط المســتمر  

  ومھام الرصد یمكن أن یؤثر على توقیت ومالءمة وجودة تسلیم مدخالت الوكالة.
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 أداة رصد لتنفیذ مشروع التعاون التقني -8الشكل  

 

شـروع المتوقعة على النحو المخطط لھ في خطة العمل، یُكلَّف المسـؤولون  ثانیاً، لضـمان تحقیق نتائج الم -196
عن إدارة البرامج الذین یســتخدمون المصــفوفة اإلطاریة المنطقیة برصــد تنفیذ األنشــطة في الدول األعضــاء من 
ــات   ائمـة وتحقیق االفتراضـــ ة المشـــــروع، وإعـادة النظر في المخـاطر الـق ــاء فرـق خالل التنســـــیق مع أعضـــ

رد/الـمدخالت التي تؤدي إلى تحقیق المخرجات أو قد تعوق تحقیقـھا، بـما في ذلك، عـند االقتضـــــاء، التحقق  والموا
  ).8من صحة أو تنقیح خطة العمل والمیزانیة وإعادة تحدید مكونات المشروع (كما ھو موضح في الشكل  

ــة الحالیة إلطار إدارة دورة ا -197 ــین المنصـ ــدد، الحظنا أنھ یمكن تحسـ لبرنامج وخطة العمل  وفي ھذا الصـ
وتقاریر تقییم التقدم المحرز في المشــــاریع، وھي تقاریر مرحلیة إلكترونیة یعدُّھا النظراء في الدول األعضــــاء  

ذكورة. ام الـم ــاـعدة المســـــؤولین عن إدارة البرامج في أداء المـھ دم المحرز في   لمســـ اریر تقییم التـق وذـلك ألن تـق
ــاس ســنوي ب ــاریع تُقدَّم فقط على أس ــتمرار.المش ونرى أن غیاب أداة    حیث ال یمكن تتبع حالة التقدم المحرز باس

 الرصد على مستوى المخرجات یؤثر على فعالیة رصد المسؤولین عن إدارة البرامج لمشروع التعاون التقني.

 22التوصیة  
المســؤولین عن نوصــي الوكالة بأن تفِكّر في ضــرورة تعزیز أدوات إدارة مشــاریع التعاون التقني التي تدعم  

إدارة البرامج والجھات المعنیة األخرى في اإلدارة الیومیة لموارد الوكالة والمھام ذات الصــلة لضــمان حســن  
توقـیت، ومالءـمة وجودة ـمدخالت الوـكاـلة ورصـــــد أكثر تواتراً لـحاـلة التـقدم المحرز في مســـــتوى مخرـجات 

 لحالیة.المشروع، من خالل تحسین ودمج منصة تكنولوجیا المعلومات ا

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 
 رصد نواتج مشروع التعاون التقني على المستوى القُطري الكلي -2

في كل مشــروع من مشــاریع التعاون التقني، یحتوي نموذج المصــفوفة اإلطاریة المنطقیة على عناصــر   -198
ة والمخرـجات والنواتج مع المؤشـــــرات   ة من األنشــــــط اطر  تصـــــمیمـی ل التحقق والمـخ ــاـئ ا ووســـ ة بـھ المرتبـط
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وخالل التنفیذ، یتم رصــد وتقییم عنصــر التصــمیم على مســتویات مختلفة من خالل أدوات معینة  واالفتراضــات.
ــروع. ــد المشـ ــی�ا مع نھج اإلدارة القائمة على النتائج الذي اعتمدتھ الوكالة، یقوم   لرصـ ولخدمة ھذا الغرض، تمشـ

ــا ــنوی�ا عن إنجاز المخرجات والنواتج وحالة التقدم المحرز من خالل أداة  النظراء في الدول األعضـ ء باإلبالغ سـ
  رصد تسمى تقاریر تقییم التقدم المحرز في المشاریع.

ــبی�ا لمشــــاریع التعاون التقني مقارنة باإلطار الزمني للنواتج   -199 ومع ذلك، نظراً لقصــــر الفترة الزمنیة نســ
د رصـــد النواتج كتقییم الحتمال  المتوقعة التي ســـتحدث، فإن المباد ئ التوجیھیة للرصـــد والتقییم ذات الصـــلة تحّدِ

ولھذا الســبب، فإن منصــة تقاریر التعاون التقني التي تحتوي على   تحقیق النواتج المقترحة بعد إغالق المشــروع.
النواتج، لیسـت كافیة   تقاریر تقییم التقدم المحرز في المشـاریع وتقاریر التقدم المحرز في المشـاریع، كأداة لرصـد

وقد أشـار مكتب الخدمات اإلشـرافیة الداخلیة في الوكالة   إلى حد ما حیث یتم إیقافھا، إلى جانب إغالق المشـروع.
"تقییم نھج رـصد النواتج في بعنوان    2019إلى ھذه المـسألة أیـضاً في تقریره الـصادر بـشأن تقییم البرنامج في عام 

،  (Evaluation of the Department Technical Cooperation’s Outcome Monitoring Approach)  إدارة التعاون التقني"
وأفاد أن النھج المنتظم لرصـد نواتج مشـاریع التعاون التقني تعوقھ المدة القصـیرة لمشـاریع التعاون التقني ونقص  

 وى الكلي.الموارد والقنوات الالزمة لرصد النواتج بعد إغالق المشاریع أو على المست

وبناًء على المعلومات التي حصلنا علیھا من بعض المسؤولین التقنیین، الحظنا أن بعض نُُظم المعلومات   -200
ــد وتقییم   ــمیة وقائمة على األدلة لرصـ وقواعد البیانات التي تدیرھا بعض اإلدارات التقنیة یمكن أن توفِّر أداة رسـ

وھي تشـــــمل نُُظم الوكالة إلدارة معلومات األمان  ي الصـــــلة.نواتج مشـــــاریع التـعاون التقني كمیـ�ا في المـجال ذ
ــعاعي (نظام   ــیة النوویة، وخطة العمل المتكاملة.)RASIMSاإلشـ ــاسـ ونظراً ألن  ، والنموذج القُطري للبنیة األسـ

عمة  قواعد البیانات ھذه قد اُستُخِدمت بالفعل في التخطیط ألنشطة جدیدة، فإننا نرى أنھ یمكن استخدامھا كقنوات دا
وتكون بمثابة أســــاس لتجمیع إنجاز النواتج في المجال المواضــــیعي ذي الصــــلة أو مجال األنشــــطة في البلدان  

  المعنیة.

ــین   -201 ــاریع من أجل تحس ــتوى النواتج كأداة إلدارة المش ــتعانة بتتبع النتائج على مس ونظراً ألنھ ینبغي االس
ا نرى أـنھ ینبغي تنفـی إنـن ائج المعتـمد، ـف اـنة إـطار النـت ــة  مـت ة لجمع المعلوـمات، مـثل إجراء دراســـ اســــــب ذ طریـقة مـن

 استقصائیة منتظمة للجھات المعنیة في البلدان التي تُنف�ذ فیھا مشاریع التعاون التقني ذات الصلة.

 23التوصیة  
 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

ومـصادر المعلومات تحدید وتحري فرص االـستفادة من نُُظم المعلومات ذات الـصلة، وقواعد البیانات،   ) أ(
ــاھمة في   ــمیة وقائمة على األدلة للمسـ األخرى، التي تدیرھا اإلدارة التقنیة في الوكالة، لتوفیر أداة رسـ
ــیتم   ــاریع التعاون التقني في المجال المواضــیعي ذي الصــلة الذي س الرصــد والتقییم الكمي لنواتج مش

 تحدیده خالل مرحلة التصمیم؛

لجمع المعلومات، مثل إجراء دراسـة اسـتقصـائیة منتظمة للجھات المعنیة في  النظر في طریقة مناسـبة   )ب(
البلدان التي تُنفَّذ فیھا مشـاریع التعاون التقني ذات الصـلة، كأداة لرصـد المشـروع على المسـتوى الكلي 

 بعد إغالق المشروع.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 مسائل أخرى 
 

 واالحتیال المفترضحاالت االحتیال  

 .2021أفادتنا اإلدارة بأنھ لم یبلغ عن أي حالة احتیال أو احتیال مفترض في الوكالة خالل عام   -202

  وفیما یلي ملخص لحاالت االحتیال واالحتیال المفترض. -203

 حاالت االحتیال أو االحتیال المفترض المبلغ عنھا في الوكالة -15  الجدول

 تاریخ االنتھاء 

 حاالت االحتیال المفترض  االحتیال حاالت 

المبلغ   عدد الحاالت 
 (بالیورو) 

  31الوضع حتى 
كانون األول/دیسمبر  

2021 
المبلغ   عدد الحاالت 

 (بالیورو) 
  31الوضع حتى 

كانون األول/دیسمبر  
2021 

 كانون األول/  31
 مغلقة غیر منطبق  3 - 0.00 0 2016دیسمبر 

 كانون األول/  31
 - 0.00 0 - 0.00 0 2017دیسمبر 

 كانون األول/  31
 مغلقة غیر منطبق  2 مغلقة 941.00 1 1 2018دیسمبر 

 كانون األول/  31
 - 0.00 0 - 0.00 0 2019دیسمبر 

 كانون األول/  31
 - 0.00 2 - 0.00 0 2020دیسمبر 

 كانون األول/  31
 - 0.00 0 - 0.00 0 2021دیسمبر 

 اإلدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلیةالمعلومات المقدمة من  المصدر:

 المبالغ المشطوبة

 ویشمل ھذا المبلغ المشطوب ما یلي: یورو.  85  486.10مستحقَّات بلغت    2021ُشطبت في عام   -204

 تفاصیل المبالغ المشطوبة -16  الجدول

القیمة بالیورو لعام   نوع المستحقات الرقم
2021 

 936.10 50 بالمرتبات وغیر قابلة للتحصیلمبالغ مستحقَّة للوكالة متعلقة  1

ة: 2 اـل فواتیر المواد المرجعـیة الـخاصـــــة   مســــتحـقات مبیـعات الوـك
 550.00 34 بالمختبر

 486.10 85 المجموع 
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 فقدان المعدات

  ، فقد أُُعِلن عن فقدان تســــعة أصــــول مرســــملة بتكلفة قدرھا 2021وفقا لســــجالت نظام إیبس في عام   -205
ــافیة قدرھا یورو   45  786.00 لَفاً   22  894.76بقیمة دفتریة ص ــَ ــول المدفوعة النفقات س یورو، وثالثة من األص

 یورو.  2  088.51بتكلفة اقتناء قدرھا 

 الھبات

 .2021لم تُدفع أي ھبات خالل عام  -206

 

 االستجابة لتوصیات المراجع الخارجي السابقة
 

 اإلجراءات المتخذة بشأن توصیات المراجع الخارجي السابقة.یتضمن المرفق األول ردَّ اإلدارة مع بیان  -207

 

 شكر وتقدیر 
 

ل تقدیرنا لما أبداه المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة وموظفو الوكالة من تعاون وما  -208 ــّجِ نودُّ أن نُسـ
 قدَّموه من مساعدة خالل عملیة المراجعة التي أجریناھا.

أســدتھ إلینا من دعم متواصــل، وما أبدتھ من اھتمام بعملنا   ما تقدیرنا للوكالة علىكما نود أن نعرب عن  -209
 .2021-2016بصفتنا مراجع الحسابات الخارجي للفترة  

 

 

 (التوقیع) 

 الدكتور أغوس جاكو برامونو، المحاسب القانوني والمحاسب العام المعتمد 

 نائب رئیس مجلس مراجعة الحسابات 

 إندونیسیا جمھوریة 

 مراجع حسابات خارجي 

 جاكرتا، إندونیسیا 

 2022آذار/مارس  31
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 المرفق األول 
  ردُّ اإلدارة مع بیان اإلجراءات المتخذة بشأن توصیات المراجع الخارجي السابقة.

 التوصیات والمتابعة - 17الجدول  

نتائج مراجعات  
المراجعین  
 الخارجین 

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م)  (أ)  (م) 

 **
أ) 

و (
 * 

(م)
 

التوصیات  
المفتوحة في  

 كانون الثاني/  1
 2021ینایر 

3 0 0 2 0 1 1 3 0 1 1 2 0 2 3 2 4 9 12 9 55 

التوصیات  
المنفذة في  

2021 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 6 9 8 35 

التوصیات قید  
  31التنفیذ في 

 كانون األول/ 
 2021دیسمبر 

3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 1 3 3 1 20 

 المراجعة المالیة –* (م) 

 مراجعة األداء –** (أ) 

 
 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة

رقم  
 التوصیة

 الوصف

 2020تقریر المراجعة لعام 
 المسائل المالیة

اض  1 ة تحلیالً ألثر انخـف اـل م الوـك ّدِ ینبغي أن تـق
ة للتحوـیل في عملـیات  ابـل قیـمة العمـلة غیر الـق
ات  ك خطـة المصـــــروـف ة، بمـا في ذـل اـل الوـك

 النقدیة بتلك العملة في المستقبل.

بـعد تحوـیل التموـیل من البیزو الكوبي إلى دوالر الوالـیات المتـحدة  
 1.8(الدوالر)، تم تحویل مبلغ الرصـــید غیر المخصـــص البالغ 

قــابلــة  ھ "عمالت غیر  ــَّ أن والمصـــــنَّف على  بیزو كوبي،  ملیون 
اســـــت إلى  للتحویــل ال یمكن  أمریكي،   75عمــالھــا"،  ألف دوالر 

ص ألنشطة المشاریع على وجھ العموم.  وُخّصِ

ل البیزو الكوبي في التقریر الســـــنوي عن أنشــــــطة  د بتحوـی وأفـی
كانون األول/دیســــمبر   31اعتباراً من   2021التعاون التقني لعام 

2021. 
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 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

افع  ینبغي أن تســـــتعرض ال 2 ة العمر الـن وكـاـل
ـیش  ـت ـف ـت اـل عـــدات  وـم بـــات  ـمرـك ـل ـل قـــدـیري  ـت اـل
ذي   ــل  التحلی ــدم  تق وأن  األخرى  ــدات  والمع
اء   ا یؤدي التـخاذ قرار إـما ـباإلبـق ة بـم الصــــــل
 على العمر النافع التقدیري كما ھو أو تعدیلھ.

د دیري المســــــن افع التـق ل للعمر الـن ة من   أُجري تحلـی ات متنوـع لفـئ
لمعدات التفتیش والمركبات والمعدات األخرى،  األصول، وتحدیداً  

ــم نتائج التحلیل بعد االنتھاء منھ مع فریقین من إدارة   وجرى تقاسـ
ــمانات من أجل إجراء تقییم داخلي   ــؤون اإلداریة وإدارة الضـ الشـ

 .2021مع الجھات المعنیة ذات الصـلة في كانون األول/دیسـمبر 
د كـلٌّ من الفریقین أنَّ التقـدیرات ا لحـالیـة للعمر النـافع لتلـك وأكـَّ

تعتبر أفضـــــل تـقدیرات ممكـنة بـناًء على ـعدَّة عواـمل مـثل  الفـئات
الموقع وإمـكانـیة االســـــتـخدام واللوائح المحلـیة. وتم توثیق التحلـیل 

رة ملحقة بالملف.  واالستنتاجات المنبثقة منھ في مذّكِ

ھذا االســتعراض للعمر   وحســبما تقتضــیھ معاییر إیبســاس، فإنَّ 
ومن ثمَّ فإنَّ ھذا اإلجراء قد أُنجز  ع التقدیري یجري كل ســنة.الناف

 فیما یخصُّ ھذا العام.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ــل اإلداري   3 ــدلی ال ــة  الوكــال ــّدِث  تُح أن  ینبغي 
لیشــــــمل الغرض من الحســـــاب االحتـیاطي 
ة اتخـاذ   أمین الصـــــحي وعملـی ــاط الـت ألقســـ

 الصدد.القرارات في ھذا 

ــدرت وثیقة  ــابق، فقد ص تتناول   SEC/DIRكما ذُكر في تحدیث س
 ھذه التوصیة.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ینبغي أن تواصــــل الوكالة جھودھا من أجل   4
 استرداد المدفوعات الزائدة.

أسـفرت عملیة االسـترداد الجاریة عن الوقوف على مبلغ مسـتحق 
بین    2  573.62قیمتــھ   ع  كــانون   31أفراد، حتى    5یورو، موزَّ

وحیث إنَّھ یوجد مخطط ســــداد لكّلٍ من  .2021األول/دیســــمبر 
ا نعتبر أنَّ   إنَّـن ة المبلغ، ـف النظر إلى انخـفاض قیـم ھؤالء األفراد، وـب

 ھذه التوصیة أُغلقت من الناحیة العملیة.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ن الوكالة ضــوابطھا الداخلیة  ینبغي أن تحســِّ  5
فیما یتعلق باالـستعانة بالخدمات االـستـشاریة،  

 وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بالتالي:

المطلوب من  )أ( األدنى  ــد  للح ــال  االمتث
 سنوات الخبرة.

أســــاس احتســــاب مدفوعات أتعاب   )ب(
 المترجم المنصوص علیھا في العقد.

جرى التحقُّق من األبعـاد التـالیـة في ســـــیـاق عملیـة التحقُّق من 
 اتفاقات الخدمات الخاصة: 
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 عدد المرشحین الذین نُظر في طلباتھم •

توثیق عملـیة االختـیار/توافر المبررات لدى الـمدیر المكلَّف   •
 بالتعیین

 الحد األدنى من سنوات الخبرة •

 بدل اإلقامة الیومي/السفر •

 الفحص الطبي •

  التعیین مدة •

 تقییم األداء توافر •

 2021كانون الثاني/ینایر  1في  السن •

 التراكمي ألیام العمل  المجموع •

ــاركین في عملیة إعداد   ــالة إلى جمیع الموظفین المش ھت رس وُوّجِ
یر فیھا إلى ضـرورة االمتثال للدلیل   اتفاقات الخدمات الخاصـة، أـُش

 اإلداري (یمكن االطالع على مزید من التفاصیل أدناه): 

ُعقد تدریب لجمیع الموظفین المشـاركین في إعداد اتفاقات  •
ر تكر الـخدمات الخاصـــــة؛ ار عقد التدریب في ومن المقرَّ

 .2022عام 

إجراء اســـتعراض ســـنوي لالمتثال في العقود األقصـــر  •
یوماً التي انقضـــــت مدتھا بحلول نھایة یوم العمل   63 من
ــل ملخص بالنتائج إلى  .2022-01-31في   ــوف یُرسـ وسـ

 مدیر شعبة الموارد البشریة والشُّعب/اإلدارات المعنیة.

ــا   • ــدتھ م تبلغ  التي  العقود  یخصُّ  ــا  ــأكثر،   64فیم ف ــاً  یوم
 تستعرض وحدة التعیین أھلیة المرشح.

ـمدفوـعات أتـعاب الترجـمة ھي إـحدى احتـیاـجات العـمل التي   •
  تختصُّ بھا شعبة خدمات المؤتمرات والوثائق؛

 التغییرات الالزمة لدعم ذلك. أُدِخلت على الدلیل اإلداري •

 الضوابط اإلضافیة واإلجراءات المتخذة: 
  توثیق عملیة االختیار: 

في الـحاالت التي ال یُعلن فیـھا عن إشــــــعار بوظیـفة  الـتأكـُّد •
اســتشــاریة شــاغرة من ضــرورة االختیار من بین ثالثة 

  مرشحین على األقل لتنفیذ المھمة.

االســتثنائیة، إذا تعذَّر تحدید أكثر من مرشــح  الحاالتفي   •
التعیین دیر المكلَّف ـب ِدّم الـم ا، یـق ة ـم ــب لمھـم اســـ  واـحد مـن

ك  ة لتعیین ذـل دمـاً في العملـی ة للمضـــــي ـق مبررات مكتوـب
  المرشح الوحید.
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 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

ویـجب توثیق ـھذه المبررات في الطـلب، لتـحلَّ مـحلَّ توثیق عملـیة 
م المعلومات أو  ا في قـس الـسجل الوظیفي أو المقابالت االختیار (إمَّ

  الشخصیة).

الملـفات التعریفـیة للمرشـــــحین على موقع ـتالیو (نموذج الســـــیرة 
  الذاتیة):

ــمولین في  التأكُّد • ــحین المشـ من إرفاق ملفات جمیع المرشـ
انظر أعاله لالطالع  عملیة االختیار بالطلب ذي الصــــلة.

واحد على المعلومات الالزمة في حالة إرفاق ملف مرشح 
 فقط.

 الحد األدنى من سنوات الخبرة:

اً لمســـــتوى الخبرة   • د األجر/األتعـاب وفـق د من تحـدـی أكـُّ الـت
الخبراء  أنَّ  من  د  ــُّ ــأك الت ــك  ــذل وك ــة،  المھم د  ــُّ تعق ــدى  وم
دَّد   د معھم ضـــــمن النـطاق المـح اـق ــاریین المتـع االســـــتشـــ
دد المطلوب من ســـــنوات   اب یســـــتوفون الـع لألجر/األتـع

ــر الخبرة العملیة، وفقاً ل ــم الحادي عشـ لمرفق الثاني بالقسـ
  من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري.

عدم إدراج بدل اإلقامة الیومي/تكالیف الســـفر في اتفاقات الخدمة  
  الخاصة المعقودة مع استشاریین معیَّنین على أساس غیر محلي: 

تتیح الصــیاغة المســتخدمة في الدلیل اإلداري إمكانیة عدم  •
ــاریین  ــتشــ ــداد قیمة التذاكر/بدل اإلقامة الیومي لالســ ســ

 المعیَّنین على أساس غیر محلي.  

ل االتفاقات صــــیاغة إنكلیزیة ترجمتھا كالتالي: "ال تشــــم •
یحق للمتـعاـقد مـعھ الحصـــــول على أّيِ مزاـیا أو ـبدالت أو 
ھ صـــــراحـة في   ا ھو منصـــــوص علـی دفوعـات عـدا ـم ـم

 االتفاق".

یجري التفكیر في إدخال مزید من التحســینات على الدلیل   •
اإلداري لضــــمان أن یكون من الواضــــح أنَّھ ال یلزم دفع 

 ذاكر/بدل اإلقامة الیومي.قیمة الت
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 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

  تقییم األداء: 

ــتُھلَّت المرحلة   • ــریح اإللكتروني في  2اسـ من عملیة التصـ
 ، بما یشـمل االسـتشـاریین والمتدربین.2021تموز/یولیھ  

وإدارة المعارف ھي إحدى المھام التي یلزم إكمالھا، شأنھا 
 شأن تقییم األداء.

 نُفِّذت.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد 

ــوابط الداخلیة   6 ــن الوكالة الضـ ینبغي أن تحسـ
ــفر والتدریب من  فیما یتعلق بإلغاء نفقات الس

 خالل ما یلي:

تنفیذ اســــتعراض ســــنوي ألســــباب   )أ(
ة   ة في نظـام إیبس بغـی اـح اء المـت اإللـغ
تحسـین الضـوابط الداخلیة فیما یتعلق  
ــدار الـتذاكر بـھدف التقلـیل إلى   ـبإصـــ

 تكالیف اإللغاء مستقبالً؛أدنى حد من 

ــأن أي  )ب( ة بشـــ ات منتظـم إدـخال تـحدیـث
ار   أســــــف تغییرات تطرأ فیمـا یتعلق ـب
ھـــا  ـی عــل ق  واـف مـُ اـل ن  ـی وظــف ـم اـل ر  غــی
اـلـمـعـلومـــات  دقـــة  ـعـلى  ـلـلـمحـــاـفظـــة 

 الواردة في نظام إدارة السفر.

، اـستُحدثت قائمة منـسدلة جدیدة في نظام 2020في ـصیف  )أ(
لغاء إلى فئات، ومن تراك للتمكین من تصــنیف أســباب اإل

ــھا،  ــتعراضـ ــباب واسـ ثمَّ تمكین المدیرین من مراقبة األسـ
كانون الثاني/ینایر  1وباإلضـــافة إلى ذلك، أُغلقت بحلول 

ولم تُلَغ  2020جمیع األســـفار التي ُطلبت في عام   2021
)  19-(بســــــبب االضـــــطراـبات الـناجـمة عن ـجائـحة كوفـید

ــدر و تقریباً. 135(وعددھا   ــوف تُص ــفر واآلن س حدة الس
الـتابـعة لقســـــم النـقل واـلدعم الـعام رســـــاـئل ـتذكیر منتظـمة  
ــؤولین  ــفر (الموظفین المسـ للقائمین على ترتیب/إدارة السـ
الرحالت مفتوحــة   ــاء  عــدم بق د من  ــُّ ــأك للت اإلدارات)  في 

ة (عـدَّة أشـــــھر). وســـــوف تُجري الوحـدة   لفترات طویـل
ألداة اـستعراـضاً ـسنوی�ا إلحـصائیات إلغاء الـسفر باـستخدام ا

م المشــورة إلى  المتاحة في القائمة المنســدلة، وســوف تقّدِ
القائمین على ترتیب الســــفر من أجل إغالق الرحالت في 

  نظام تراك وإدارة الحجوزات المفتوحة.

ذاكر المحجوزة  )ب( ة على الـت دخـل تُعرض جمیع التغییرات الـم
ام. ات النـظ ة من صـــــفـح ّلِ صـــــفـح ام تراك في ـك   في نـظ

ذاكر الموظفین ویجري تتبُّع ا دخـل على ـت لتنقیحـات التي تـُ
 21(وخصـــوصـــاً التنقیحات التي تُطلب قبل فترة أقل من 

الســــــفر). موعـــد  من  األخرى  یومـــاً  الـتـغـیـیرات  وجـمـیع 
ا  ال فیـم ل المـث ذاكر (على ســـــبـی ا على الـت المطلوب إدـخالـھ
الموظفین) تتطلــب في جمیع األحوال   تــذاكر غیر  یخصُّ 

ن ثمَّ المحافظة على دقة موافقة مدیري المخصــصــات، وم
 المعلومات.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

ینبغي أن تواصـل الوكالة رصـد حالة أسـفار  7
غیر الموظفین الملغاة واســتكشــاف الخیارات 
المتاحة الســترداد البدالت المســتحقة بطریقة 

 تتسم بالكفاءة والفعالیة.

ھت رسـائل متابعة   لإلدارات لتذكیر غیر الموظفین برد المبالغ  ُوّجِ
دي األفراد في ـحاـلة تعلیق  الـمدفوـعة لھم. وُوضـــــع ـعدد من موّرِ

للـسداد في نظام إیبس لرـصد أي مدفوعات مـستقبلیة لھم، وقد أدَّى 
وتواصـل شـعبة المیزانیة والمالیة  ذلك إلى اسـترداد بعض المبالغ.

لـغاء ســـــفر غیر  رصـــــد ـحاـلة عملـیات االســـــترداد الـناتـجة عن إ
ترداد المبالغ  الموظفین. داد الـس تخدام تعلیق الـس وباإلضـافة إلى اـس

ع في اســـــتـخدام  طریـقة اـلدفع نـقداً مع  الـمدفوـعة، یجري التوســـــُّ
ــرون الفعالیات في مركز فیینا الدولي من  ــاركین الذین یحض المش
ــترداد أي مبالغ مدفوعة في  ــاء مؤقتاً على الحاجة السـ أجل القضـ

 لحضــور بســبب تغیُّر القیود المفروضــة على الســفر.حالة عدم ا
 وسوف یتواصل بذل جھود االسترداد.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ن الوكـالـة من الضـــــوابط  8 ینبغي أن تحســـــِّ
الداخلیة ذات الصــلة من أجل المحافظة على  

 ما یلي: 

ب  )أ( درـی ات الـت صـــــحـة تصـــــنیف نفـق
 والسفر؛

دقـة في مراعـاة المواعیـد النھـائیـة  )ب( اـل
 عند تسجیل نفقات التدریب والسفر؛

ــم   )ج( ــابع  5مواءمة القسـ من الجزء السـ
ل اإلداري مع   دلـی ــة من اـل الممـارســـ

ا في تقـدیم التقـاریر عن   المتبعـة فعلیـ�
ــطة التدریب والتحقُّق على النحو  أنشـ

 السلیم من نفقات التدریب.

ــنة على تذكیر اإلدارات   ــتمل تعلیمات اإلغالق في نھایة الســ تشــ
وباإلضـافة   بتقدیم المطالبات والفواتیر قبل الموعد النھائي المحدَّد.

ــتحقات   ــأ قبل الموعد النھائي إلى ذلك، فھناك مس بمبالغ كبیرة تنش
وبغیة التأكُّد من ـصحة تـصنیف جمیع  لإلدراج في البیانات المالیة.

ــتخدام   ــیلزم إدخال تغییر على نظام إیبس لتقیید اسـ المعامالت، سـ
وذكَّرت شــــعبة المیزانیة   رموز النفقات، ویجري النظر في ذلك.

دیم المـطالـبات قـبل إغال ة اإلدارات بتـق الـی اـیة والـم ــاـبات نـھ ق حســـ
ــنة في عام   ــعبة المیزانیة والمالیة ما  .2021الس ــالح ش ــأ لص ونش

ألف یورو من المـستحقات فیما یتعلق بنفقات الـسفر   429مجموعھ 
ام  ة لـع الـی ات الـم اـن ائي لإلدراج في البـی د النـھ ل الموـع درـیب قـب والـت

وفي ھذه المرحلة التي تـشھد تحدیث نظام إیبس وأولویات  .2021
د   أخرى، ال ام إیبس لتقیـی ال تغییر على نـظ ل إدـخ أجـی اص من ـت مـن

 استخدام رموز النفقات.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

ــوابط الداخلیة   9 ــن الوكالة الضـ ینبغي أن تحسـ
الموظفین  ذات الصـــــلــة بضـــــمــان امتثــال 
لمتطلبات تقدیم التقاریر عن رحالت الســــفر 

 في مھام رسمیة.

، أنشــأ قســم النقل والدعم العام التابع 2022ینایر /في كانون الثاني
لشــعبة الخدمات العامة مشــروعاً بشــأن تقدیم التقریر عن رحالت 
لة  السـفر في مھام رسـمیة، لكي یوفر لمحة عامة ومعلومات مفصـَّ
ــفر للمســؤولین اإلداریین في كل إدارة من إدارات   عن تقاریر الس

، سوف تُتاح 2022وز/یولیھ ومنذ تم الوكالة ولمكتب المدیر العام.
ــراف  ــلطة اإلش ــؤولین اإلداریین (الذین لدیھم س ھذه التقاریر للمس
فیما یخصُّ التأكُّد من تقدیم تقاریر الســفر، بصــفتھم القائمین على  
نھم من رصد   تنظیم الـسفر وإدارة الـسفر في مھام رسمیة)، بما یمّكِ
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 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

ناقصة عن السفر، االمتثال والتأكُّد من تقدیم الموظفین ألي تقاریر  
 وإتاحة الوصول إلى تقاریر السفر ألغراض االطالع.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

لمنع وقوع  10 ــدابیر  ت ــة  ــال الوك ذ  ــِّ تنف أن  ینبغي 
ـحاالت ـتأخیر في تســـــلیم الســـــلع في إـطار 

 برنامج التعاون التقني، من خالل ما یلي:

ـعـلى   )أ( ـظمـــة  ـت ـن ـم ثـــات  ـتحـــدـی إدخـــال 
متطلـبات التخلیص الجمركي في البـلد  
المتلقي ضمن أنشطة إدارة المشاریع، 
ــة تخطیط   ــك خالل مرحل ذل في  بمــا 
ــاریع وطوال مرحلة التنفیذ من  المشــ
في  ــأخیر  ت حــاالت  وقوع  أجــل منع 

  التسلیم؛

ــد  )ب( قی ــات  المخزون اإلبالغ عن  تعزیز 
النقــل في إطــار عملیــة اإلغالق في 

بنشــاط  نھایة الســنة من خالل الســعي
ـمن  ـتـعـقـیبـــات  ـعـلى  اـلحصـــــول  إـلى 
ــائل  ــأن المس ــؤولة بش األطراف المس
ــلیم إلى   التي تمنع إتمام عملیات التســ

 البلد المتلقي في الوقت المناسب.

ــلیم  ــیة إلى تنفیذ تدابیر لمنع حاالت التأخیر في تســ تھدف التوصــ
السلع في إطار برنامج التعاون التقني وتعزیز عن المخزونات قید  

  إطار عملیة اإلغالق في نھایة السنة. النقل في

ــم المالیة وإدارة المعلومات التابع إلدارة التعاون  وحتى یتمكن قسـ
التقني (قســم المالیة وإدارة المعلومات) من معالجة ھذه المســألة،  
ــلع الموجودة في المخازن  ــھریة عن السـ ــتحدث تقاریر شـ فقد اسـ

ع ھذه التـقاریر على    المـعدَّة من قـبل وكـیل الشـــــحن الـعالمي، وتوزَّ
د قســـــم الـمالـیة وإدارة   جمیع مســـــؤولي إدارة المشـــــاریع. ویـحّدِ

ــبب طول مدَّة  ــوم التخزین األعلى، بس ــلع ذات رس المعلومات الس
ن، ویتابع حالتھا.   التخزین أو الحجم المخزَّ

ــنة،   ــافة إلى ذلك، ففي إطار عملیة اإلغالق في نھایة السـ وباإلضـ
ع التقریر عن المخزونا ت قید النقل على جمیع مسؤولي إدارة نوّزِ

البرامج ویطـلب منھم اســـــتعراض وتـحدـیث ـحاـلة أوامر شـــــراء 
المعدات (ومن ثمَّ شحنات المعدات)، وخصوصاً في الحاالت التي 

وتـجدر اإلشـــــارة إلى أنَّ جمیع  ال تزال مفتوـحة مـنذ فترة طویـلة.
اد  دور المعـت ارج" إطـار اـل ت "ـخ ذـل د بـُ ة ـق ــافـی ذه الجھود اإلضـــ ـھ

وبالرجوع إلى األدوار والمســــؤولیات  لمســــؤولي إدارة البرامج.
ــتریات التعاون التقني، فإنَّ  ــفوفة مشـ ــوص علیھا في مصـ المنصـ
ــؤولة عن عملیة إدارة  ــتریات ھو الجھة المسـ مكتب خدمات المشـ

 العقود بعد إسنادھا، بما في ذلك الشحنات.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ینبغي أن تحســن الوكالة ضــوابطھا الداخلیة   11
ا من  ة وغیرـھ دـی اـق ات التـع دـم الـخ ا یتعلق ـب فیـم
الخدمات، وعلى وجھ الخصـوص فیما یتعلق 

 بالتالي:

ــراء  )أ( ــاق بین أوامر الشـ مراعاة االتسـ
والعقود/اتفـاقـات الشـــــراء المفتوحـة 
التواریخ  ذات الصـــــلـة فیمـا یتعلق ـب
وقیمــة  المقــدمــة  الخــدمــات  ونوع 

  المشتریات؛

ســـــوف یـبدأ العـمل على صــــــیاـغة وتنفـیذ العملـیة المتعلـقة ـبأوامر 
 .2022ي الربع الثاني من عام الشراء ف

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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ـصحة تاریخ اإلصدار وتاریخ التسلیم  )ب(
  فیما یخصُّ أوامر الشراء؛

ــا   )ج( فیم ــك  ذل في  ــا  بم الفواتیر،  ــداد  إع
یتعلق بدور االســــتشــــاریین ومكان  
عملھم على النحو المنصــــوص علیھ  

 في عقد الشراء المفتوح.

ینبغي أن تضــع الوكالة مبادئ توجیھیة على   12
ــأن إدارة طلبات التغییر في   نطاق الوكالة بشـ
نظــام إیبس، عن طریق األخــذ بــاإلجراءات 

  التالیة:

 الفصل بین المھام؛ )أ(

الجھــات االســـــتعراض من جــانــب   )ب(
 المعنیة ذات الصلة؛

ات  )ج( دیم طلـب وضـــــع جـدول زمني لتـق
ــام  نظ في  ــا  علیھ ــة  والموافق التغییر 

 إیبس؛ 

وضع آلیة إبالغ موحدة بشأن إجمالي  )د(
المســـــتخــدمــة   والموارد  المــدخالت 
ـطلــب   یـــات  ـل ـعـم ـفي  واـلـمـخرجـــات 
إیبس التي تتجــاوز   التغییر في نظــام 

 یورو. 25 000قیمتھا  

 دیدة وتنفیذھا.تم وضع العملیة الج

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

  اإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان
ة في توســـــیع نطـاق   13 ینبغي أن تنظر الوكـاـل

شــبكة مختبرات التشــخیص البیطري لتشــمل 
ذل جھود مكثَّفـة   اطق أخرى عن طریق ـب مـن

 للتواصل مع األطراف الخارجیة المعنیة.

عت شــبكة    46مختبرات التشــخیص البیطري رســمی�ا لتشــمل توســَّ
ا و أفریقیــ� ا (بنــاًء على تمویــل من مبــادرة   19بلــداً  آســـــیویــ� بلــداً 

االســـــتـخداـمات الســـــلمـیة والموارد الـخارـجة عن المیزانـیة)، كـما 
ــم   ــمیة لتضـ ــفة غیر رسـ عت بصـ ــَّ بلداً  17بلداً أوروبی�ا و 27توسـ

ص من صـــند وق التعاون التقني أمریكی�ا (بناًء على تمویل مخصـــَّ
ع الطابع  ــُّ ــفى على ذلك التوســ ــوف یُضــ والمیزانیة العادیة. وســ
ــلمیة   ــتخدامات السـ ــمي فور توافر التمویل من مبادرة االسـ الرسـ

انظر النشــرة اإلخباریة بشــأن  والموارد الخارجة عن المیزانیة).
  44، الصفحة 75اإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان، العدد 

https://www.iaea.org/publications/15081/animal-
production-and-health-newsletter-no-75-january-2022. 

https://www.iaea.org/publications/15081/animal-production-and-health-newsletter-no-75-january-2022
https://www.iaea.org/publications/15081/animal-production-and-health-newsletter-no-75-january-2022
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 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 14

ـلـتـعزـیز   )أ( اـلـتواصـــــــل  ـجـھود  ـتـكـثـیف 
  iVetNetاســتخدام منصــة المعلومات 

من خالل شبكات بناء القدرات التابعة 
مبــادرات  ذلــك  في  بمــا  للوكــالــة، 

 زودیاك؛

التفكیر في اسـتكشـاف تحسـین منصـة  )ب(
iVetNet   ســـــمـــة ـتوـفـیر  ـخالل  ـمن 

ــد التقدُّم في ت ــافیة تكفل رصـ نفیذ إضـ
 وتعھُّده؛ ISO 17025المعیار 

ة   )ج( ادئ توجیھـی التفكیر في وضـــــع مـب
للمـستخدمین لتحـسین ـسھولة اـستخدام  
ــة  ــمات المتاحة في منصــ جمیع الســ

iVetNet. 

 أنجزت الوكالة ما یلي: 

مختبر، بما في ذلك  200إضــافة/إســناد األدوار ألكثر من  -1-)(أ
  مختبرات زودیاك الوطنیة؛ 

ة بعـد التحقُّق   73رفع   -2-)(أ ائق إجراءات العمـل النمطـی من وـث
  منھا؛  

أداء  -3-)(أ ــدان من  المی في  للتحقُّق  ــة  ــدانی المی التجــارب  إجراء 
ــة   من خالل شـــــبـكة مختبرات    iVetNetســــــمات منصـــ

  D32032التشــخیص البیطري والمشــروع البحثي المنســق  
فیما یخصُّ جمیع األنشـــطة المتعلقة بصـــحة الحیوان، بما 

  في فیھا مبادرة زودیاك؛ 

الخاصـة بالوكالة   Nucleusإتمام عملیة االنتقال إلى منصـة  -4-)(أ
ار  ا المعلومـات على اختـب ة تكنولوجـی وتعمـل اآلن شـــــعـب

  الحاجز الواقي؛ 

تیســـــیر ودعم تنفیـذ العنـاصـــــر المشـــــمولـة بـالمعیـار    1-)(ب
ISO 17025   ــة عن طریق إدراج جمیع  iVetNetفي منصـ

اً للمعـیار  الســــــمات التقنـیة الالزـمة لخطوات االعتـماد وفـق
ISO 17025 ؛  

إجراء ـشعبة تكنولوجیا المعلومات فحوـصاً أمنیة مـستمرة   -2-)(ب
للتحقُّق من صـحة عملیة االنتقال وتوكید ومراقبة جودتھا، 

  ؛ iVetNetوالتحقُّق من قدرة مستخدمي منصة 

ی�ا من بوابة/منصـة  iVetNetأصـبحت منصـة   -3-)(ب اـس جزءاً أـس
م  ــُ ــة بمبادرة زودیاك لتقاســ تكنولوجیا المعلومات الخاصــ

مات محدثة عن األنشــطة والفعالیات المنفذة في إطار  معلو
  مبادرة زودیاك؛ 

أـُعدَّت مـبادئ توجیھـیة ویجري اختـبارـھا مـیدانیـ�ا وســـــوف  (ج)
م على مناطق   تُعرض من خالل دورات تدریبیة. ــتُعمَّ وســ

الجــاریین   التعــاون التقني  دة من خالل مشـــــروعي  متعــّدِ
RAF5082    وRAS5085  .زودیـــاك ع وجــمــیــ  ومــبـــادرة 

االتصـــاالت والتســـجیالت الخاصـــة بالمنســـقین الوطنیین 
ادرة  اك ومنســـــقي المختبرات في إطـار مـب ادرة زودـی لمـب
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ــة  دمجـة في منصـــ دار عن طریق األدوات الـم اك تـُ زودـی
iVetNet  .وبوابة زودیاك 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ــة في وضـــــع خطط  15 الوكــال أن تفِكّر  ینبغي 
ــریات الجناح وتحدیث   ــأن قش ــیعیة بش مواض
ــأن ذـباـبة   ائـمة بشـــ ة الـق الخطط المواضـــــیعـی
الفاكھة والدودة الحلزونیة وذبابة تســي تســي 
ــلت إلیھ جھود البحث  بمراعاة آخر ما توصــ
ــیة  والتطویر، والمنظمات الشــــریكة الرئیســ

 الناشئة.

ـبدأ العـمل على ذـلك، غیر أنـَّھ بســــــبب الـحاـجة إلى عـقد اجتـماـعات 
ســتشــاریین بالحضــور الشــخصــي من أجل تنقیح/إعداد الخطط لال

وفور رفع القیود المفروضــــة على   المواضــــیعیة المشــــار إلیھا.
 السفر، سیُنفَّذ العمل المطلوب.

ــریات الجناح   ــأن قشـ ــوعیة بشـ ــع خطط موضـ وفیما یخصُّ وضـ
وتحدیث الخطط المواضـــیعیة القائمة بشـــأن ذبابة الفاكھة والدودة 
الحلزونیة وذبابة تســي تســي بمراعاة آخر ما توصــلت إلیھ جھود 

فالموعد   البحث والتطویر، والمنظمات الـشریكة الرئیـسیة الناـشئة،  
 .2024ربع الرابع من عام المتوقع لالنتھاء من التنفیذ ھو ال

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

ینبغي أن تلتمس الوكالة فرصـــــة إلضـــــفاء   16
الطابع الرســــمي على التعاون مع المنظمات 
ــتراتیجیین، مع  ــیة والمتعاونین االســ الرئیســ
مراعـاة الفوائـد المترتبـة على ھـذا الترتیـب 

 الطرفین.العملي بالنسبة لكال 

دولي   اون اـل ة ومركز التـع اـل ة بین الوـك ات عملـی اق ترتیـب أُبرم "اتـف
 للبحوث الزراعیة من أجل التنمیة بفرنسا".

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 منتجات النظائر المشعة والتكنولوجیا اإلشعاعیة

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 17

تكثیف جھود التواصــل الخارجي من  )أ(
أجل إذكاء الوعي بین صـفوف الدول  
بــالتحــدیــث   یتعلق  األعضــــــاء فیمــا 
المنتظم للبیانات المتحقَّق من صـحتھا  

 والمستمدة من السیكلوترونات؛  

ــمي   )ب( ــفاء الطابع الرسـ التفكیر في إضـ
اـلحـــاـلیــة،   اـلـتعـــاوـنیـــة  اـلـجـھود  ـعـلى 
ــتھالل جھود  ــة السـ والتماس الفرصـ

صـــــــاـنـعي  ـتعـــاوـنیـــة   ـمع  جـــدیـــدة 
ــول   ــیكلوترونات من أجل الحصـ السـ

 على دعم مستدام للبیانات؛ 

اـبة عن ـمدیر شـــــعـبة   النـی ة:  التـحدـیث ـب ائـی ائـیة والكیمـی العلوم الفیزـی
ــتخدمة في   ــیكلوترونات المسـ ــتكمال قاعدة بیانات الوكالة: السـ اسـ

 إنتاج النویدات المشعة.

 1300وحتى اآلن، تضــــمُّ قاعدة البیانات معلومات عن أكثر من 
 دولة عضـــــواً. 95من الســـــیكلوترونات الموجودة في أكثر من 

ــی لة عن آالت الســ ــَّ كلوترون وإنتاجھا ویشــــمل ذلك بیانات مفصــ
وجھـات االتصـــــال المعنیـة بھـا وبرامج البحـث والتطویر ذات 
الصـلة. وفي سـبیل تحدیث المعلومات المشـمولة بانتظام، یعدُّ قسـم 
ـصة   منتجات النظائر المـشعة والتكنولوجیا اإلـشعاعیة نماذج مخصـَّ

 لذلك ویتیحھا عبر الصفحة الشبكیة لكي تمألھا الدول األعضاء.

 رة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.وترى اإلدا
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ات   )ج( اـن اعـدة بـی ة تحســـــین ـق مواصــــــل
الســـــیكلوترونــات عن طریق توفیر  
قــاعــدة  في  المعلومــات  من  مزیــد 
ات وعرضـــــھـا بطریقـة أوفى  اـن البـی
الـــدول   یـــاجـــات  ـت اـح ي  ـب ـل ـت حـیـــث  ـب

 األعضاء.

 التأھُّب والتصدي للحادثات والطوارئ

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 18

أن تواصــل تكثیف جھودھا في مجال  )أ(
التواصـــــل الـخارجي، والتـعاون عـند 
االقتضـــــاء مع الجـھات المعنـیة ذات 
ــتخدام نظام  ــلة في الترویج السـ الصـ

أـھب   ات الـت ــدي إدارة معلوـم والتصـــ
للطوارئ وتشـــجیع الدول األعضـــاء  
ــتكمال   على تعیین منســق قُطري واس

ــجیع الدول   تقییمھا الذاتي؛ وكذلك تشـ
األعضـاء التي تسـتخدم النظام بالفعل 
م ما لدیھا من  على أن تزید من تقاســـُ

 معلومات مع بقیة الدول األعضاء؛ 

م المزید من المعلومات النوعیة  )ب( أن تقّدِ
راض األمان النووي في تقریر اســـتع

عن االتجاھات والرؤى المسـتمدة من 
ــأن  المعلومات الواردة في النظام بشــ

 التأھب والتصدي للطوارئ.

نُفِّذ عدد من األنشـطة من أجل الترویج لزیادة اسـتخدام نظام إدارة 
ــدي للطوارئ (نظام إبریمس). ــمل   معلومات التأھب والتصـ ویشـ

ارجي، وعقد حلقات عمل ذلك تنفیذ أنشــطة منتظمة للتواصــل الخ
بشأن نظام إبریمس وإدخال التحدیثات على النظام ونشر دلیل عن 
النظام لفائدة المســتخدمین المأذون لھم، واإلبالغ بانتظام عن حالة  
النظام الراھنة في البلد أو المنطقة المعنیة عند التخطیط لألنشــطة 

ــلة، وكذلك الترویج ألھمیة نظام إبریمس والتقیی م الذاتي  ذلك الصـ
خالل االجتمـاعـات الثنـائیـة وغیرھـا من االجتمـاعـات، وإعـداد  
مشـاریع وأنشـطة مختلفة في سـیاق خطط العمل المتكاملة واألطر 

  البرنامجیة القُطریة للتعاون التقني.

م اســـــتعراض األمان النووي قدراً أكبر من  2020ومـنذ عام   ، یـقّدِ
ــتمدة من نظام إبریمس ( مثل عدد الوحدات  المعلومات الكمیة المس

ویـصاحب ھذه المعلومات عرٌض  المنـشورة من الدول األعـضاء).
ذ متطلـبات األـمان الواردة   ة تنفـی ة بـحاـل لالتـجاـھات والرؤى المتعلـق

بشـأن التأھب والتصـدي للطوارئ على   GSR Part 7في المنشـور  
ــتویین الوطني واإلقلیمي. ــاً   المسـ ــتخدم ھذه المعلومات أیضـ وتُسـ

ــین فھم احت ــاء والتحدیات التي تواجھھا لتحس یاجات الدول األعض
في مـجال الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ ـباعتـبارـھا ـمدخالت مھـمة 
ــواء فیما یخصُّ  ــاء سـ ــة بالدول األعضـ في برامج التأھب الخاصـ

 المنطقة ككّلٍ أو في البلدان المحددة داخل المنطقة.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 تقوم الوكالة بما یلي:ینبغي أن  19

ـجـھود  )أ( ـتـعزـیز  وزیـــادة  ــلـــة  ـمواصـــ
التواـصل الخارجي الرامیة إلى تـشجیع الدول  
األعضـــــاء على تنفـیذ اـلدورة الـكامـلة لـخدـمة  
للطوارئ،   ــب  ــأھ الت إجراءات  اســـــتعراض 
ــتعراض النظراء  بالنظر إلى كونھا خدمة اسـ

ــل الخارجي التي  ز مركز الحادثات والطوارئ جھود التواصــ عزَّ
یبذلھا من أجل تســــلیط الضــــوء على أھمیة تنفیذ الدورة الكاملة 
لـخدـمة اســـــتعراض إجراءات الـتأـھب للطوارئ من ـجاـنب اـلدول  

شــات األولیة بشــأن طلب األعضــاء في وقت مبكر یعود إلى المناق
ــافة بعثة الخدمة وعند بدء التنفیذ وأثناء التنفیذ وفي إطار   ــتضـ اسـ

كما یشـمل ذلك التنسـیق مع  خطة عمل المتابعة بعد االسـتعراض.
 الدول المـضیفة بـشأن حالة تنفیذ النتائج المنبثقة من البعثة األولیة.
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ــامل الترتیبات   ــكل شـ الوحیدة التي تعالج بشـ
لتصـــدي للطوارئ النوویة الوطنیة للتأھب وا

أو اإلشــــعاعیة بصــــرف النظر عن ســــبب 
 حدوثھا؛

ــلة التحقُّق من تنفیذ إجراءات  )ب( مواصــ
معالجة النتائج المنبثقة من بعثات اســتعراض 
ات  أـھب للطوارئ من خالل بعـث إجراءات الـت
المتابعة ذات الصــــلة، ومواصــــلة تشــــجیع  
ــتعراض  ــیف بعثات اسـ ــتضـ البلدان التي تسـ

أ اد إجراءات الـت ب إیـف ـھب للطوارئ على طـل
 بعثات المتابعة في الوقت المناسب.

ار دا وھنـغ ا وكـن دان (ســـــلوفینـی ة بـل ت ثالـث ك، طلـب ذـل ا)  ونتیجـة ـل ـی
اســــتضــــافة بعثات متابعة في إطار خدمة اســــتعراض إجراءات 
الـتأـھب للطوارئ وھي اآلن في انتـظار التنفـیذ، ومن ثمَّ فســـــوف 
ا قریب فیما یتعلق  تســــتكمل ھذه البلدان الدورة الكاملة للخدمة عمَّ

 بالبعثات المنفَّذة مؤخراً. 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 20

مواصـــلة وضـــع أدلة األمان ووثائق  )أ(
ــلة التأھب والتصــدي للطوارئ   ــلس س

ــور   ــتناداً إلى المنشـ  GSR Part 7اسـ
دـمة،  ــادات المـق د اإلرشـــ بـھدف توحـی
والتعجـیل بعملـیة نشـــــر ـھذه المـبادئ 
ــدول   ال ــدعم اســـــتخــدام  ل ــة  التوجیھی
األعـضاء لھا في مواـصلة العمل على  

ب تحســـــین ت أـھ ة للـت ا الوطنـی اتـھ رتیـب
 والتصدي للطوارئ؛ 

لتقلیص  )ب( الفرص  ــاس  التم في  التفكیر 
المدة التي یستغرقھا إعداد أدلة األمان 
 بعد نشر متطلبات األمان ذات الصلة. 

وواصـل مركز الحادثات والطوارئ عملھ على وضـع أدلة األمان 
مع مراـعاة االســـــتراتیجـیات    GSR Part 7ـلدعم تنفـیذ المنشـــــور  

والســیاســات الداخلیة المتعلقة بوضــع معاییر األمان، كما واصــل  
عملھ على زیادة تحســین المنشــورات الصــادرة في إطار ســلســلة  

ي قدماً في تنقیح ویشــمل ذلك المضــ  التأھب والتصــدي للطوارئ.
ــأن GS-G-2.1المنشـــــور   دلـیل أـمان ـجدـید بشـــ ، وإـعداد اقتراح ـل

اســـــتراتیجـیة الوـقاـیة في ـحال وقوع ـطارئ نووي أو إشــــــعاعي  
والمضـي قدماً في عملیات تطویر المنشـورات الصـادرة في إطار 
ا بتنقیح المنـشورات القائمة   لة التأھب والتصـدي للطوارئ (إمَّ لـس ـس

  ة).أو وضع منشورات جدید

وبغـیة التمكین من تـحدـید األولوـیات في األـجل المتوســـــط والبعـید 
ــدي   فیما یخصُّ العمل على معاییر األمان المتعلقة بالتأھب والتصـ
أھـب  ة معـاییر الـت للطوارئ، أنُشـــــئ فریق عـامـل في إطـار لجـن
والتصـــدي للطوارئ والعمل جاٍر على تحلیل اإلرشـــادات القائمة 

ات المن ذ متطلـب واقتراح الطریقـة    GSR Part 7شـــــور  دعمـاً لتنفـی
ــع دلیل  ــي قدماً في معالجة النتائج (عن طریق وضـ المثلى للمضـ
ادات من خالل تنقیح األدلة القائمة، أو  أمان جدید، أو تناُول اإلرـش
إعداد وثائق جدیدة ضـمن سـلسـلة التأھب والتصـدي للطوارئ، أو 

  تقدیم تدریب خاص) والجدول الزمني لذلك.

اریة من أجل الوقوف على ـسبل تیـسیر عملیة النـشر والمناقـشات ج
ــدي للطوارئ، بما  ــلة التأھب والتص ــلس ــورات س فیما یخصُّ منش
یشــمل جملة أمور منھا االســتعانة، بالتشــاور مع الزمالء العاملین  
ــمان تمویل أتعابھ من   ــب، مع ضـ ر تقني مناسـ ــر، بمحّرِ في النشـ

 مساھمة خارجة عن المیزانیة.
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 اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.وترى 

ــدرة على   21 والق ــة  المرون ــة  أھمی ــاة  مراع مع 
حـــاالت  ـفي  اـلـطـلبـــات  ـتـلـبیـــة  ـعنـــد  اـلـتـكـیف 
د  ة في توحـی اـل الطوارئ، ینبغي أن تفِكّر الوـك
المـمارســـــات المتَّبـعة ـحالیـ�ا عـند تلبـیة طلـبات 
اعدة في   الدول األعضـاء للحصـول على المـس

ـحاـلة ـطارـئة ال   ـحاالت الطوارئ عـند ـحدوث
تنطوي على حـادثـات أو طوارئ نوویـة أو 
ــك  تل على  تُضـــــفي  أن  ــة، وفي  ــاعی إشـــــع
الممارســــات، حســــب االقتضــــاء، الطابع 
الرـسمي في ـشكل إجراءات عمل نمطیة على  

 نطاق الوكالة.

لألمــان واألمن  "مبــادئ توجیھیــة  المعنون  صــــــدر المنشـــــور 
عبر وأُتیح  البعوض"  تربیــة  مرافق  في  اإلنترنـــت    البیولوجیین 

  لجمیع الدول األعضاء.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 2019تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة

ار التوقف عن   1 ة في خـی اـل ینبغي أن تفِكّر الوـك
ســداد االلتزامات الواقعة على عاتق موظفین 
سـابقین تجاه أطراف ثالثة فیما یتعلق بحصـة  

الموظفین من القســـــط الـخاص بخـطة أولـئك  
الـتأمین الطبي بـعد انتـھاء الـخدـمة، وـخاصـــــة  
بالنسبة لھؤالء الذین علیھم رصید غیر مسدد 

 ألكثر من عامین.

من الجزء الثاني من الدلیل   7من القـسم   54وحدَّثت الوكالة الفقرة 
 اإلداري لتنفیذ ھذه التوصیة.

 .وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت

ینبغي أن تضـــــع الوكــالــة مبــادئ توجیھیــة   2
مكتوبة بشــأن شــطب المســتحقات التي تعتبر  

  غیر قابلة لالسترداد بما في ذلك:

ة   )أ( التحقیق مع األطراف ذات الصــــــل
 المسؤولة عن الخسارة؛

الجھود المبــذولــة لتحصـــــیــل  )ب( توثیق 
  المستحقات قبل الشطب.

یتعلق بمســـــتحـقات الموظفین أـُعدَّت مـبادئ توجیھـیة مكتوـبة فیـما  
 وقُّدِمت في صیغتھا النھائیة إلى مراجعي الحسابات الخارجیین.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 4

اـلـنـحو  )أ( ـعـلى  اـلـتوـظـیف  وثـــاـئق  إدارة 
من الجزء   11المطلوب في القســـــم  

لیـة التحقُّق من جرى التحقُّق من األبعـاد التـالیـة في ســـــیـاق عم
 اتفاقات الخدمات الخاصة:
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ل اإلداري كجزء من  دلـی اني من اـل الـث
أنَّ   ـمن  د  ـلـلتـــأكـــُّ اـلالزمـــة  اـلرقـــابـــة 
ــاري المختار لدیھ الخبرات  ــتشـ االسـ
والمؤھالت التي تتناســــب مع درجة  

  تعقُّد المھمة؛

ة بخـدمـة  )ب( ال للشـــــروط المتعلـق االمتـث
االستشاري عند التوظیف وعلى وجھ 
ة القصـــــوى  د المـدة اإلجمـالـی التحـدـی

واـلقســـــم   اـلـمـجـمعـــة  ـمن   11ـلـلـعـقود 
ل اإلداري فیـما الجزء الـثاني من اـلدلیـ 

ــاري،  ــتشـ ــاب أجر االسـ یتعلق بحسـ
  وخصوصاً في حالة المترجمین؛

التفكیر في إدراج بند بخصــوص بدل  )ج(
اإلقامة الیومي وبدل الســفر في عقود 
االستشاریین في الحاالت التي تتطلب  
ــبما   ــاري حسـ ــتشـ ــفر الخبیر االسـ سـ

 یقتضیھ العقد.

 عدد المرشحین الذین نُظر في تعیینھم •

توثیق عملـیة االختـیار/توافر المبررات لدى الـمدیر المكلَّف   •
 بالتعیین

 الحد األدنى من سنوات الخبرة •

 بدل اإلقامة الیومي/السفر •

 الفحص الطبي •

  مدة التعیین •

 توافر تقییم األداء •

 2021كانون الثاني/ینایر  1السن في  •

 المجموع التراكمي ألیام العمل •

  توثیق عملیة االختیار:

الـتأكـُّد في الـحاالت التي ال یُعلن فیـھا عن إشــــــعار بوظیـفة  •
اســتشــاریة شــاغرة من ضــرورة االختیار من بین ثالثة 

  مرشحین على األقل لتنفیذ المھمة.

من مرشــح في الحاالت االســتثنائیة، إذا تعذَّر تحدید أكثر  •
ِدّم ا، یـُق ة ـم ــب لمھـم اســـ التعیین واـحد مـن دیر المكلَّف ـب  الـم

ك  ة لتعیین ذـل دمـاً في العملـی ة للمضـــــي ـق مبررات مكتوـب
ــح الوحید. ویجب توثیق ھذه المبررات في الطلب،   المرشـ

ــم المعلومات  ا في قس لتحلَّ محلَّ توثیق عملیة االختیار (إمَّ
  أو السجل الوظیفي أو المقابالت الشخصیة).

الملـفات التعریفـیة للمرشـــــحین على موقع ـتالیو (نموذج الســـــیرة 
  الذاتیة): 

ــمولین في  • ــحین المشـ التأكُّد من إرفاق ملفات جمیع المرشـ
انظر أعاله لالطالع  عملیة االختیار بالطلب ذي الصــــلة.

على المعلومات الالزمة في حالة إرفاق ملف مرشح واحد 
 فقط.

 الحد األدنى من سنوات الخبرة:
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اً لمســـــتوى الخبرة   • د األجر/األتعـاب وفـق د من تحـدـی أكـُّ الـت
الخبراء  أنَّ  من  د  ــُّ ــأك الت ــك  ــذل وك ــة،  المھم د  ــُّ تعق ــدى  وم
دَّد   د معھم ضـــــمن النـطاق المـح اـق ــاریین المتـع االســـــتشـــ
دد المطلوب من ســـــنوات   اب یســـــتوفون الـع لألجر/األتـع
ــر  ــم الحادي عشـ الخبرة العملیة، وفقاً للمرفق الثاني بالقسـ

  الثاني من الدلیل اإلداري. من الجزء

عدم إدراج بدل اإلقامة الیومي/تكالیف الســـفر في اتفاقات الخدمة  
 الخاصة المعقودة مع استشاریین معیَّنین على أساس غیر محلي:

تتیح الصــیاغة المســتخدمة في الدلیل اإلداري إمكانیة عدم  •
ــاریین  ــتشــ ــداد قیمة التذاكر/بدل اإلقامة الیومي لالســ ســ

  المعیَّنین على أساس غیر محلي. 

تشــــمل االتفاقات صــــیاغة إنكلیزیة ترجمتھا كالتالي: "ال  •
یحق للمتـعاـقد مـعھ الحصـــــول على أّيِ مزاـیا أو ـبدالت أو 

ا ھو من دفوعـات عـدا ـم ھ صـــــراحـة في  ـم صـــــوص علـی
 االتفاق".

ــینات على الدلیل   • یجري النظر في إدخال مزید من التحســ
اإلداري لضــــمان أن یكون من الواضــــح أنَّھ ال یلزم دفع 

 قیمة التذاكر/بدل اإلقامة الیومي.

  تقییم األداء:

ــتُھلَّت المرحلة   • ــریح اإللكتروني في  2اسـ من عملیة التصـ
 االسـتشـاریین والمتدربین.، بما یشـمل  2021تموز/یولیھ  

وإدارة المعارف ھي إحدى المھام التي یلزم إكمالھا، شأنھا 
 شأن تقییم األداء.

ومن المتوقع االنتھاء من عملیة الموافقة على الصـیغة النھائیة من 
 .2022تنقیح الدلیل اإلداري في الربع الثاني من عام 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 نبغي أن تقوم الوكالة بما یلي:ی 6

األداء  )أ( ــرات  مـؤشـــ ـل قـیـــاس  إجـراء 
الرئیســــــیة فیـما یخصُّ التغییرات في 
قیــاس  ذلــك  في  بمــا  إیبس،  نظــام 
مؤشــــرات األداء الرئیســــیة لطلبات 
التغییر المـتأخرة، على النحو المقترح  

 تم وضع العملیة الجدیدة وتنفیذھا.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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في اإلصـــدار الثالث من إطار مكتبة 
لتكنولوجیــا   الھیـاكـل األســـــاســـــیـة 

  المعلومات،

ــمیة لعملیة  )ب( توثیق مبادئ توجیھیة رس
اـلـمتـــأـخرة  ـیر  ـغـی ـت اـل بـــات  ـطـل ـعرض 
ــھا والتحقق منھا، فیما   ــتعراضــ واســ
األعـمـــال   مـجـــاالت  ع  جـمــی خـصُّ  ـی

 المشمولة بنظام إیبس.

 األنشطة الداعمة للضمانات

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 8

أن تشــرع في إضــفاء طابع رســمي  )أ(
مناســـب على شـــرط حضـــور دورة 
ــأن  ات بشـــ د المعلوـم ة لتجـدـی دریبـی ـت

 لوجستیات العینات؛

ة  )ب( د اـلدورات الـتدریبـیة المحتمـل ّدِ أن تـُح
الالزمـة لتعزیز كفـاءات المفتشـــــین  
د وفقاً لذلك الحاجة إلى حضـور   وتحّدِ

تـــدریــبــیـــة دورات   دورة  عـــدَّة  (أو 
 تدریبیة) إلزامیة لتجدید المعلومات.

اكتمل تنفیذ عملیة الحصـر المطلوبة، وأُدمج التدریب في البرنامج 
ــاً في برنامج إعداد   ل أیض ّجِ ــُ ــمانات كما س التدریبي الخاص بالض

 الجدول الزمني لعملیات التفتیش.  

ــیاق التخ ــام في س ــاء األقس طیط وُعقد اجتماع مع المدیرین ورؤس
امي   دریبي لـع امج الـت دورات 2022و  2021للبرـن ھ اـل دوا خالـل ، أكـَّ
 االزمة وحدَّدوا أولویاتھا.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 9

دین إلى   )أ( اـئ اـجة المفتشـــــین الـع تقییم ـح
ة  دـی دورة التمھـی ة لحضـــــور اـل اـل الوـك

ــأن ضــمانات  الوكالة بما یتناســب  بش
اـلزـمـنیـــة   اـلـفـترة  وـطول  ـخـبراـتـھم  ـمع 

  التي قضوھا بعیداً عن الوكالة؛

التفكیر في وضـــع حد أقصـــى للفترة  )ب(
الزمنیة التي یمكن للمفتشـین قضـاؤھا  
یتعین  أن  دون  الوكــالــة  عن  بعیــداً 
علیھم حضــور الدورة المذكورة مرة 

 أخرى عند عودتھم.

 

اكتملت عملیة التقییم وفقاً للمستوى الثالث في نموذج كیركباتریك،  
ــمانات الوكالة   ــأن ضـ وأُدمجت التغییرات في الدورة التمھیدیة بشـ

 لفائدة المفتشین الجدد.  

م تنـسیق البرامج تقییماً   م التدریب على الضـمانات وقـس وأجرى قـس
اؤھا للحاجة إلى وضـع حّدٍ أقصـى للمدة التي یمكن للمفتشـین قضـ 

بعـیداً عن الوكالة دون أن یتعین علیھم حضـــــور الدورة التمھیدیة 
في  وأُدمج  ــك،  ذل ــدیرون  الم ــاقش  ون ــد عودتھم.  عن أخرى  مرة 

 االختصاصات المستخدمة في عملیة توظیف المفتشین.  

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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ــمانات  10 ــي الوكالة إدارة الضـ ینبغي أن توصـ
ــاف إ ــتكشـ ــینات على  باسـ مكانیة إدخال تحسـ

أدوات رصـد تكنولوجیا معلومات الضـمانات 
لتوفیر بیانات أكثر شـموالً عن األسـاس الذي  
اـجات الموظفین من  ھ تحلـیل احتـی د إلـی یســـــتـن
التدریب والتنـسیق مع ـشعبة الموارد البـشریة  
ــتیعاب احتیاجات إدارة الضــــمانات في   الســ

 نظام إدارة التعلُّم.

ات في العمل مع إدارة الـشؤون اإلداریة من ـشرعت إدارة الـضمان
أجل تطویر نظام إدارة التعلُّم الداخلي الخاص بالوكالة باســــتخدام 
برامجیات أوراكل. وبدأ العمل على وضع وثیقة استھالل مشروع 

  .2019ألغراض التطویر الداخلي في آذار/مارس 

ــاھمة اإلدارة في المبادرة الجاري تنفیذھا على ن طاق ونتیجة لمســ
الوكالة لوـضع نظام إلدارة التعلُّم، فقد ـشرعت في العمل مع ـشعبة 
الموارد البشریة وشعبة تكنولوجیا المعلومات من أجل وضع نظام 
إلدارة التعلُّم یكون مفـیداً ویلبي االحتـیاـجات الـتدریبـیة لإلدارة. وال 
تزال عملـیة تطویر النـظام ـجارـیة بـعد أن شــــــھدت ـقدراً كبیراً من 

 .  التأخیر

وفي الوقت الراھن، توجد لدى إدارة الـضمانات أداة داخلیة لرصد 
 ).  STTSعاماً ( 15تدریب الموظفین تُستخدم منذ أكثر من 

ــة التعلم اإللكتروني  ــتخدم اإلدارة منصـ ــافة إلى ذلك، تسـ وباإلضـ
ال النووي ( درـیب في المـج ) في CLP4NETألغراض التعلیم والـت

للدول األعضــاء. وعلى وجھ اإلجمال، فســوف التدریبات المقدَّمة 
ر  یكون نظام إدارة التعلُّم مفیداً حین یبدأ تـشغیلھ الكامل، ألنھ ـسییسـِّ
على الموظفین الوصـول إلى سـجلھم التدریبي والتخطیط ألنشـطة 
األداء   اســـــتعراض  یتوافق مع  ــا  بم ــأنفســـــھم  ب والتطویر  التعلُّم 

ذ ھــذا ا والتطویر. لنظــام على نطــاق ومرة أخرى، فســـــوف یُنفــَّ
ھ  د أُطلق النظـام في حزیران/یونـی ت الراھن فـق ة. وفي الوـق اـل الوـك

ن الخاص بإدارة الضـــمانات لم یبدأ تشـــغیلھ 2021 ، بید أنَّ المكّوِ
 بعد.  

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ینبغي أن تعـمل الوـكاـلة على زـیادة تحســـــین   11
المت ــاالت  المعلومــات واالتصــــ ــة نظــام  علق

إـمكـــاـنیـــة  ـتوـفـیر  ـخالل  ـمن  الـــدـعم  ـبـبراـمج 
ن   تــمــكــِّ مــعــلــومـــات  لــوحـــة  فــي  الــعــرض 
المســتخدمین من رصــد وتتبع التقدُّم المحرز  
في مھـام برامج الـدعم الخـاصـــــة بـالـدول 

 األعضاء.

، أعــدَّ فریق تطویر نظــام المعلومــات 2021و  2020في عــامي  
نات  واالتصــاالت المتعلقة ببرامج الدعم وأطلق ســلســلة من تحســی

النظام وتحدیثاٍت لمحتویاتھ، بحیث صـار اآلن بوسـع المسـتخدمین  
صـــة  ضـــبط طریقة العرض وحفظھا في صـــفحات فریدة مخصـــَّ

 تحتوي على جمیع بیاناتنا.  

ة  ات منتظـم دریـب ارجیون ـت داخلیون والـخ دمون اـل ویتلقى المســـــتـخ
على كیفیة القیام بذلك، ویمكن للمسـتخدمین إنشـاء واجھة اسـتخدام  

لوحة معلومات تضـمُّ تدفُّقات المحتویات التي یحددونھا  على ـشكل
ــب رغبتھم. ومع ذلك، فلم تُنفَّذ بعد إمكانیة العرض في لوحة  بحس
 معلومات جذابة وآلیة وقابلة للتخصــیص من جانب المســتخدمین.

ذ  ل، لكن یبقى التنفـی اـم الـك ة ـب انـی ذه اإلمـك د نطـاق تطویر ـھ ّدِ د حـُ وـق
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ــافیة في عام  معلَّقاً إلى حین   ــوء 2022توافر موارد إضـ ، في ضـ
ــاریع البرامجیة ذات األولویة العالیة في  وجود مجموعة من المشـ

ات. ت  إدارة الضـــــمـاـن اك لوحـة معلومـات موجودة في الوـق وھـن
الراھن، لكنـھا تتطـلب ـقدراً أكبر من اإلـعداد كـما أنَّ شـــــكلـھا أـقل  

م أســــــھل  والـھدف ھو إیـجاد واجـھة اســـــتـخدا ـجاذبـیة من المتوقع.
  استعماالً.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

ینبغي أن تجري الوكالة تقییماً وتحلیالً ـشامالً   13
بـــإدارة   الوثـــائق  إدارة  نظـــام  الســـــتخـــدام 
ــینات التي   ــتكشــف التحس الضــمانات وأن تس
ك النظـام في ضـــــوء  ا على ذـل یمكن إدخـالـھ

 نتائج التقییم.

المعلومات واالتصـــــال بإدارة الضـــــمانات من  انتھى مكتب نظم 
ــتخدم حالی�ا في إدارة   عملیة تجمیع متطلبات تحدیث التطبیق المســ
الوثائق. وقد ُوضـــعت ھذه المتطلبات في شـــكل كراســـة شـــروط 
واســـــتُخـدمـت في التمـاس العطـاءات لتوفیر حـّلٍ من المنتجـات 

  التجاریة المتاحة في السوق.

 ر البائع والمنتَج.  وتمَّت عملیة الشراء باختیا

ا اختـبار البرامجـیة الـجدـیدة بـعد االنتـھاء من تثبیتـھا.  ویجري ـحالیـ�
البرامجیــة بكــامــل طــاقتھــا في اإلدارة منــذ   كــانون  31وتعمــل 

 .2021األول/دیسمبر 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 14

ــائل التفكیر في وضــع   )أ( تصــنیف للمس
الناجمة عن التأخر في التقدیم وتأثیره 
في اـستخالص اـستنتاجات الضـمانات 
ــفـــاق  ات ــوع  ن مــراعـــاة  خــالل  مــن 
د األنشــــــطة   الضــــــماـنات وـمدى تعقـُّ
وـنوع   وـمراـفـقھـــا  ـللـــدولـــة  اـلـنوویـــة 
اإلعالنات والتقاریر وأســباب التأخر 

  ومدى تواتره؛

توفیر مزـید من المعلوـمات في تقریر  )ب(
لة  تنفیذ ا لـضمانات بـشأن الحالة المفصـَّ

لتقـدیم إعالنـات الـدول في موعـدھـا 
ة التحســـــن المتحقق في ھـذا  ومراقـب

  الصدد؛ 

 

تمَّ إعداد الدلیل المتعلق باسـتخالص االسـتنتاجات وتوثیقھ:   )أ(
SG-GD-15855. 

بـیاـنات  على   2020یحتوي تقریر تنفـیذ الضــــــماـنات لـعام   )ب(
ا (وفي  دـھ ات في موـع دول للمعلوـم دیم اـل ة تـق اـل ل لـح وتحلـی
المقــام األول تقــاریر حصـــــر المواد النوویــة وإعالنــات 

ــم دال ــافیة) في القســ المعنون   1-3-البروتوكوالت اإلضــ
 "توفیر معلومات الضمانات".

ــمانات لعام  )ج( ن تقریر تنفیذ الضـ ــمَّ ــاءات   2020تضـ إحصـ
-النات الدول في القـسم ھاءوتعلیقات نـصیة بـشأن بوابة إع

اون مع   5-2 ادرات األخرى التي تعزز التـع المعنون "المـب
ان   ة" (الفقرـت ة واإلقلیمـی  215و  214الســـــلطـات الحكومـی

 ).14والشكل 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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تكثیف جھودھا في مجال التواصــــل   )ج(
الـخارجي، والتـعاون عـند االقتضـــــاء 
مع الجـھات المعنیة ذات الصـــــلة في 
ات  ة إعالـن الترویج الســـــتخـدام بواـب

ــجیع الدول على   ــاء الدول وتشــ إنشــ
نظام حكومي لحصــر ومراقبة المواد  

  النوویة؛

تقــدیم إحصــــــاءات في تقریر تنفیــذ   )د(
ــأن اســــتخدام بوابة  الضــــمانات بشــ

 إعالنات الدول وفوائدھا.

 ینبغي أن تقوم الوكالة بما یلي: 15

التفكیر في رصـــد تنفیذ التوصـــیات  (أ)
ة، في  الـی ة تقییم الفـع ة من عملـی المنبثـق
الوقت المناســب وبشــكل قابل للقیاس 

  وعلى أساس العملیة المحددة؛

تقییم   (ب) أنشـــــطــة  بین  ــاون  التع تعزیز 
الفعـالیـة وبرامج المراجعـة، بمـا في 
ذلك التقییمات، داخل إدارة الضمانات 
اءة في  ة والكـف الـی ة تحســـــین الفـع بغـی

 وظیفة التقییم؛

ــادئ التفكی (ج) إجراء ومب في وضـــــع  ر 
ائج التقییم   توجیھـیة لمواءـمة فـعالـیة نـت
في جمیع أقسـام إدارة الضـمانات من 
 أجل دعم فعالیة وكفاءة عملیة التقییم.

ــم تنســــیق برنامج الضــــمانات مجموعة بیانات   (أ) َع قســ َجمَّ
ُق  التوصــیات ألغراض االســتخدام الداخلي وھو اآلن ینســِّ

ت/مكتـب نظم المعلومـات  مع قســـــم تكنولوجیـا المعلومـا
ــتوى  ــال (الفریق المعني بُمِعّدِ البیانات على المسـ واالتصـ
ــجل اإللكتروني  ــیات في الســ القُطري) لدمج ھذه التوصــ
ــیجعلھا مرئیة  ــائل المتعلقة بالدول، مما ســ الخاص بالمســ

 للموظفین المعنیین في الوقت المناسب وبطریقة منظمة.

فَت مجاالت أخرى من مجاال (ب) ت التعاون مع شــعبة اســتُكشــِ
ذین   اون بین ـھ د التـع ة لتزاـی ك نتیـج اھیم والتخطیط وذـل المـف

 الكیانین.

ــاً   (ج) ــمانات إجراًء خاصـ ــیق برنامج الضـ ــم تنسـ ــع قسـ وضـ
ــتعراض النظراء لتقاریر التقییم على مســتوى الدولة.  باس

د على   ة تعتـم الـی ة بتقییم الفـع اك إجراءات أخرى متعلـق وھـن
مشـــــروع تحســـــین نھج   العـمل المضـــــطلع ـبھ في إـطار
 الضمانات على مستوى الدولة.

 الخطوات المتبقیة:

عھا  (أ) إضـافة مجموعة البیانات الخاصـة بالتوصـیات التي جمَّ
ــم تنســــیق برنامج الضــــمانات إلى الســــجل الخاص  قســ
بالمســائل المتعلقة بالدول في ُمِعّد البیانات على المســتوى 

  محرز.القُطري وإنشاء آلیة رصد لتقییم التقدم ال

مواصلة تعزیز التعاون بین شعبة المفاھیم والتخطیط/ قسم  (ب)
  تنسیق برنامج الضمانات.
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ــتعراض   (ج) ــیغة النھائیة لإلجراء الخاص باســ ــع الصــ وضــ
ــتوى الدولة وتطویر مفاھیم فیما  النظراء للتقاریر على مس

 یتعلق بتقییم الفعالیة على مستوى الدولة.

 التوصیة قید التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه 

ینبغي أن تفِكّر الوـكاـلة في تقییم االســـــتثـمار   16
اـلذي یترـتب عن تعیین وإـعداد المفتش اـلذي  
جرى توظیفھ حدیثاً لیكون مفتشـــاً مختصـــاً 
وتفِكّر في تحلیـل الفعـالیـة من حیـث التكلفـة 
لمفتشـــــي   الطویلــة األجــل  للعقود  المحتملــة 

اـنات وغیرھم من   الموظفین التقنیین  الضــــــم
ــیین من الفئة الفنیة من أجل توفیر  ــاســ األســ

 أساس متین لمقترحات التمدید.

ــمانات  ــریة بالتعاون مع إدارة الضــ ــعبة الموارد البشــ أجرت شــ
سـنوات من  7اسـتعراضـاً وھما اآلن تقِدّمان عقوداً  لفترة تتجاوز 

أجل تحقیق أقصى استفادة من عملیات توظیف مفتشي الضمانات، 
ـناً ـبالمـعاییر المنصـــــوص علیـھا في اـلدلـیل اإلداري (االحتـیاج رھ

 البرنامجي، والتمویل، واألداء الجید).

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

ة في وضـــــع إجراء  17 اـل ل الوـك ّ ینبغي أن تعجـِ
داخلي ـخاص ـبإدارة الضــــــماـنات فیـما یتعلق  

بوضوح  بسیاسة التناوب الداخلي مع اإلشارة  
إلى أّن الموظفین یخضـعون لسـیاسـة التناوب 

 الداخلي بعد انقضاء فترة من الزمن.

ادئ   2021جرى في الربع األخیر من عـام   دة مـب اُر مســـــوَّ اختـب
توجیھیة تغطي الســیاســات والعملیات الخاصــة بالتناوب، ویجري 
دة  العمل اآلن على دمج الدروس المستفادة من ھذا النھج في المسوَّ

 یة لإلجراء.النھائ

  وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 2018تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة

  ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: 5

تعزیز جھودھا الرامـیة إلى ضــــــمان  ‘1’
دول   ات من اـل ل المســـــتحـق تحصــــــی
األعضـاء، بما في ذلك عبر اسـتخدام 

  اتفاق خطة سداد؛

في   ‘2’ فیمــا النظر  تتَّبعــھ  الــذي  النھج 
ل في  یتعلّق بتمویـل العجز المســـــجـّ
صــــــندوق المیزانـیة الـعادـیة، بـما في 
تغییر   إلى  ــة  ــاج الح في  النظر  ــك  ذل
مســتوى صــندوق رأس المال العامل 
ة   ل تلبـی ــب یكـف اســـ إلى مســـــتوى مـن

 احتیاجات الوكالة.

 المتأخرة  االشتراكات  تحصیل  إلى  الرامیة  جھودھا  الوكالة  ضاعفت
  .األعضاء  ولالد من

لت التي  العدیدة الرســـائل  إلى  وباإلضـــافة  إلى  الســـنة  خالل  أُرســـِ
ــاء  الدول ــویت،  في حق لھا لیس  التي  األعضـ  العمل یَجِري التصـ
لَت 1 :یلي ما  تنفیذ  على حالی�ا ) بالنســبة للدول األعضــاء التي أُرســِ

دفع  ا لم ـت ت ولكنـھ ا الحق في التصـــــوـی ل والتي لـھ ــاـئ ا رســـ إلیـھ
اشــتراكاتھا في الوقت المناســب، یجري أیضــاً اآلن االتصــال بھا 

ثنــائیــة؛ و ) إدراج المعلومــات عن  2وتُجرى معھــا منــاقشــــــات 
ام االشـتراكات المتأخرة في مذكرات اإلحاطة الخاصـة بالمدیر الع

لكي یسـتخدمھا المدیر العام خالل االجتماعات الثنائیة التي یعقدھا 
المســتوى بھدف مواصــلة تشــجیع الدول    الرفیعيمع المســؤولین 

ــتراكاتھا في المیزانیة  ــاء على دفع اشــ في الوقت  العادیةاألعضــ
) ھنالك اآلن بروتوكول قائم للحد من المخاطر التي 3و ؛المناســب
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ــیولة وھي مخ اطر عادة ما تَُواجھُ في النصــف الثاني تطرحھا الس
 من السنة.  

ورغم ما تبذلھ الوكالة من جھود من أجل تسویة مشاكل السیولة 
فإنَّ   العامل،  المال  العادیة وصندوق رأس  المیزانیة  في صندوق 

یظل مثار   2021الوضع النقدي في المیزانیة العادیة في نھایة عام  
الوكالة جھودھا في تشجیع   تواصلأن    الضروري  منقلق. لذلك،  

الوقت  في  المسددة  غیر  االشتراكات  سداد  على  األعضاء  الدول 
 المناسب.

تحصیل ‘ المتعلقة ببذل الجھود في  1وترى اإلدارة أن التوصیة ’
 ء قید التنفیذ.المستحقات من الدول األعضا

’ التوصیة  أن  اإلدارة  بتسویة مستوى صندوق 2وترى  المتعلقة   ‘
 مل قد نُِفّذت. رأس المال العا

ة إلى   8 ا الرامـی ز جھودـھ ة أن تعِزّ اـل ینبغي للوـك
اسـتكشـاف إمكانیة وضـع عملیة إلكترونیة أو 

 تطویر نظام إلكتروني لتتبُّع مستوى األداء.

 

نُِفّذت عملیة یصـــبح بموجبھا تقییم أداء جمیع االســـتشـــاریین عند  
ــبح قیاس األداء   نھایة عقودھم أمراً إلزامیاً. مدمجاً اآلن في وأصــ

 العملیة كُمھّمة یُشــتََرُط إكمالھا أثناء عملیة التصــریح اإللكتروني.

 وـسیُضـطلع بھذا األمر قبل صـرف المدفوعات إلى االـستـشاریین.
ة لجمیع اإلداراِت لكي تقیَِّم  ارة تقییم إلكترونـی د أُتیحـت اســـــتـم وـق

  اإلداراُت أدائھا.

 ذت.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّ 

ــد عقود  10 ن نظام رصـ ّ ــِ ینبغي للوكالة أن تحسـ
البحوث بغـیة الـتأكـُّد من أنَّ الـباحثین ـقد ـقدَّموا 

 جمیع التقاریر المطلوبة.

ن النظام اإللكتروني الخاص باألنشـــطة البحثیة المنســـقة   یتضـــمَّ
الُمـستخدم في إدارة جمیع العقود والمدفوعات والتقاریر المرحلیة، 

ــا ة إرســـ ل، وظیـف الفـع دیري ـب ة إلى ـم ة مؤتمـت ذكیرـی ل ـت ــاـئ ل رســـ
ــاریع فیما یتعلق بالتقاریر المرحلیة التي حل موعد تقدیمھا.  المشـ

ــروا، عالوة على ذلك، على أن  بید أّن المراجعین الخارجیین أصـ
تـُضاف إلى النظام وظیفة تتیح إعداد تقریر منفـصل یـستخِدمھ قـسم 

ر  یر المعلـّقة.إدارة العقود البحثـیة من أـجل مـتابـعة ـحاـلة التـقار وـتأخَّ
إعـداد ھـذا التقریر وتـأّخر في نفس الوقـت اســـــتكمـال األعمـال 
المتعلقة بالنظام اإللكتروني الخاص باألنشـــطة البحثیة المنســـقة،  

  وھاتان الحالتان خارجتان عن سیطرة قسم إدارة العقود البحثیة.

، انخرط قســـــم إدارة العقود  2021ومـنذ تشـــــرین الـثاني/نوفمبر  
غیلیة م الحلول التـش عبة تكنولوجیا المعلومات فیما -البحثیة مع قـس ـش

یتعلق بأعمال تصــمیم التقاریر باســتخدام برامجیة "باور بي آي"،  
ــمل ھذه العملیة، من بین أمور أخرى، التقریر الذي طلبھ  ــتشـ وسـ

ومع ذـلك، ـفإّن ـھذا التقریر ال یـعدُّ تقریراً  المراجعون الـخارجیون.
للمواصـــــفـات التي تتســـــم بھـا آلیـة النظـام  دقیقـاً،   وذلـك نظراً 
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ــقة، وھي مواصــفات  ــطة البحثیة المنس اإللكتروني الخاص باألنش
  أِحیط المراجعون الخارجیون علماً بھا.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 إدارة مشتریات الوكالة

ات   15 دـم ب ـخ ب من مكـت ة أن تطـل اـل ینبغي للوـك
ــجیل أداء   ــتریاِت تطویر نظام یكفل تسـ المشـ
َد قاعدة   دین على نحو أكثر شموالً وتعھُّ الموّرِ
دین بغیة رصـــد  بیانات خاصـــة بأداء الموّرِ

 ذلك األداء وتیسیر تقییمھ.

ــركة أوراكل   ــروع االرتقاء ببرامجیات شــ أجریت في إطار مشــ
  مناقشات مع شعبة تكنولوجیا المعلومات.

ــعبة تكنول م شــ ــتقّدِ وجیا المعلومات الحلول المحتملة في نظام وســ
 رھناً بما سیُتِیحھ حّل االرتقاء ببرامجیات أوراكل وتنفیذه.  -إیبس 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 إدارة منشورات الوكالة

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: 23

ذات   ‘1’ المعنیـــة  الجھـــات  جـمـیع  إبالغ 
بوـضوح، وعلى نحو مـشفوع  الـصلة،  

ـبالوـثائق اـلداعـمة، ـبالـبارامترات التي 
ــد   ــد تحــدی ــان عن الحســـــب تؤخــذ في 
المخطوطـات   ا یتعلق ـب ات فیـم األولوـی

 وتوزیع العمل داخل قسم النشر؛

مواـصلة العمل على تحدید المبادرات  ‘2’
ووضـــــع االســـــتراتیجـیات من أـجل  
اءة طوال ـكاـمل عملـیة   تحســـــین الكـف

ا إدارة   ا فیـم المنشـــــورات، ال ســـــیـم
 یخص عملیة التحریر؛

في  ‘3’ المســـــؤولین  ــار  كب ــاه  انتب ــت  لف
ة إلى   اـل ا للوـك مســـــتوى اإلدارة العلـی
مـسألة نقص الموارد المتاحة لخدمات 

 التحریر.

 

 

ــات  ‘2’ ــتعراضـ ــبح ھذا األمر اآلن مدمجاً في إطار االسـ أصـ
 نُفِّذَ.الدوریة ویمكن اعتبار أّن ھذا اإلجراء قد 

اكتملـت اآلن عملیـات التوظیف، والتحق جمیع الموظفین  ‘3’
 .2021تموز/یولیھ  1الجدد بوظائفھم بحلول 

  وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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 الوقود المستھلك

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: 8

عملـیة مترابـطة إلدارة المـخاطر تنفـیذ   ‘1’
ة وعلى مســـــتوى   اـل اق الوـك على نـط
إدارات البرامج  لتمكین  المشــــــاریع 
الفرعیة من تحسـین خطط عملھا عن  
ـفي  اـلـخـطط  ـتلـــك  تضــــــمـین  ـطرـیق 
ة   اطر التشـــــغیلـی د المـخ دـی عملیتي تـح
المخــاطر  وتخطیط إجراءات تخفیف 

  على نحو واضح ویمكن تتبُّعھ؛

ــتعراض  تحلیل النتائج المنبثق ‘2’ ة من اس
النظم اإلدارـیة المخـتارة المعمول بـھا  
في إدارة العلوم والتطبیقـات النوویـة 
ارة  ة (وھو عـب وإدارة الطـاقـة النووـی
ــروع تجریبي في مجال تقییم   عن مش
ة   الـی د الخطوات الـت المخـاطر) وتحـدـی
ــمل تنفیذ المزید من  التي یمكن أن تش
إجراءات تخفیف المخاطر التشــغیلیة 

 یع البرامج الرئیسیة.بالنسبة لجم

، اـستُكملت الـصیغة المنقحة من الـسیاـسات 2021بحلول نھایة عام  
ــة بإدارة المخاطر، مع إمكانیة إدخال   والمبادئ التوجیھیة الخاصــ
بعض التعدیالت التي قد تكون ضـروریة لمعالجة التوصـیات التي 
د المجمع التي أجراھـا   یمكن أن تنبثق من مراجعـة مخطط التوكـی

لـخدـمات اإلشـــــرافـیة اـلداخلـیة في ـكانون األول/دیســـــمبر مكـتب ا
2021.  

وفیـما یتعلق بتطویر الـحل الـجدـید الـقائم على تكنولوجـیا المعلوـمات 
ــأنھ دعم النظام الجدید إلدارة المخاطر، تم اختبار ھذا  الذي من شـ

وأِعدَّت  الحل تجریبی�ا واسـتكمالھ، وھو اآلن جاھز لمرحلة النشـر.
 مجموعة من المواد التدریبیة الخاصة بالتعلم الذاتي.  

َمة المتبقیّة في اـستكمال الـصیغة المنقحة من الـسیاـسات  وتتمثل المّھِ
والمـبادئ التوجیھـیة الـخاصـــــة ـبإدارة المـخاطر، والموافـقة علیـھا، 
ة التقریر  داخلـی ة اـل ــدار مكـتب الـخدـمات اإلشـــــرافـی وانتـظار إصـــ

 عة مخطط التوكید المجمع.  الختامي بشأن مراج

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 مختبرات التحلیل الخاصة بالضمانات

ــتقبل القریب  13 د في المسـ ینبغي للوكالة أن تؤّكِ
ــتراتیجیة محدَّدة إلحالل المطیاف الكتلي  اســ
الكبیر النسق لألیونات الثانویة، وأن تقوم في  

ــھ  ــیق الخطة مع األطراف الوقت نفســ بتنســ
ة، بمـا أنَّ عـدم اتِّخـاذ قرار مؤكـد في  المعنـی
ھذا الشـأن یشـِكّل مخاطر على اسـتدامة عمل 
الخــاصــــــة   التحلیلیــة  الخــدمــات  مكتــب 

 بالضمانات.

 

 .2022أجري اختبار القبول في المصنع في كانون الثاني/ینایر 

، وسیعقب 2022شباط/فبرایر  16ومن المقرر تسلیم األجھزة في 
 ھذه العملیةَ اختباُر القبول في الموقع.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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 التعاون التقني

 2016تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة

ل دلیلھا بشـأن سـیاسـات   1 ینبغي للوكالة أن تعّدِ
 2012مـعاییر إیبســـــاس الصـــــادر في ـعام  

من الجزء الرابع من  2من القســم   8والفقرةَ 
د التغییرات المعتمدة   الدلیل اإلداري بما یجســِّ
ــات   للممتلك ــة  ــافع الن ــار  ــاألعم ب یتعلّق  ــا  فیم
غیر  واألصـــــول  ــدات  والمع والمنشــــــآت 

 الملموسة.

م   من الجزء الرابع من الدلیل   2صـدرت الصـیغة المحدثة من القـس
 .2021حزیران/یونیھ  28اإلداري بالفعل في 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 المعلومات النوویة

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: 9

تعزیز التنســـــیق والتـعاون اـلداخلیین  ‘1’
فیـما بین ـمالكي المعلوـمات والوـثائق،  
عن طریق اسـتحداث مبادئ توجیھیة  

ومن شــأن تحســین    رســمیة وتنفیذھا.
التـعاون زـیادة ـقدر موارد المعلوـمات 
ا وذـلك من  اً وكمـ� ة كیـف اـل اـحة للوـك المـت

 خالل نقطة وصول واحدة؛ 

ـترـتـیبـــات   ‘2’ ـتـعرـیف  ـتـنـقـیح  ـفي  اـلـتـفـكـیر 
العضـویة في شـبكة إینیس الوارد في 

، وذلــك GOV/INF/2000/21الوثیقــة  
بغیة تعزیز مـسؤولیات أعـضاء ـشبكة  

یتعل فیمـــا  إیـنـیس  بـــالوفـــاء  نظـــام  ق 
بالتزاماتھم، ال سـیما في ضـوء التقّدم 
یـــا   وـج وـل ـن ـك ـت ْي  ـمجـــاـل ـفي  جـــاري  اـل

 المعلومات والمعلومات النوویة.

، واـصلت وحدة ـشبكة إینیس العمل مع قـسِم 2021في عام  ‘1’
النشـــــر الـتابع لشـــــعـبة ـخدـمات المؤتمرات والوـثائق على  

المســتودع وأُطِلق  إنشــاء مســتودع للنســخ الســابقة للنشــر.
وأعلن   .2021آب/أغســـــطس    30بشـــــكــل تجریبي في  

ایر    26للجمھور في   اني/یـن ـما یزـید عن  (  2022ـكانون الـث
لمیـة الصـــــادرة عن مخطوطـاً من المخطوطـات الع  60

اإللــكــتــرونــي   الــمســــــتــودع  فــي  مــتــوافــرة  الــوكـــالـــة 
وباإلمكان اآلن الوصـول إلى الخادم على العنوان  ).الجدید
بـندا   69، وھو یتضـــــمن  https://preprint.iaea.orgالـتالي 

انتظـام. ھ ـب د مكن ھـذا المســـــتودع من  ویجري تحـدیـث وـق
ــل  التقلیص ــروري لكي تصـ ــكل كبیر من الوقت الضـ بشـ

ة إلى الجمھور. ــادرة عن الوـكاـل ا أن  المعلوـمات الصـــ كـم
 المشروع یُعَّد مثاالً جیداً على التعاون بین اإلدارات.

وكخطوة أولى، أدرجت الترتیبات التي أبرمھا نظام إینیس   ‘2’
ــمن إطار ترتیب   ــترك للبحوث النوویة ض مع المعھد المش

ذ عملي. ل ـھ اون وشــــــم االت التـع ة من مـج ب ثالـث ا الترتـی
اســـــتمرار المعـھد  )1منصـــــوص علیـھا في النص وھي  

المشترك للبحوث النوویة في المساھمة في المكتبة الرقمیة  
الخاـصة بنظام إینیس في ـشكل ورقات وـسجالت تُقّدم لھذه 
المكتبــة ومن خالل مواصـــــلــة الحضـــــور في الحلقــات 

ــؤو ــیة التعلیمیة واجتماعات مس ــال.الدراس  )2  لي االتص
والتعاون بشــأن المســتودعات العلمیة، ال ســیما فیما یتعلق  
أنھا أن تتیح لنا، بـشكل آلي، "تحصـیل"   بالكیفیة التي من ـش

https://www.iaea.org/newscenter/news/over-60-scientific-manuscripts-by-the-iaea-available-in-new-online-repository
https://www.iaea.org/newscenter/news/over-60-scientific-manuscripts-by-the-iaea-available-in-new-online-repository
https://www.iaea.org/newscenter/news/over-60-scientific-manuscripts-by-the-iaea-available-in-new-online-repository
https://www.iaea.org/newscenter/news/over-60-scientific-manuscripts-by-the-iaea-available-in-new-online-repository
https://preprint.iaea.org/


GC(66)/3 
 229الصفحة  

 

 ردُّ اإلدارة أھم توصیات المراجعة
رقم  

 التوصیة
 الوصف

درج  دمـا یـُ ائمین على ھـذه المســـــتودعـات، عـن بحوث الـق
ھؤالء القائمون معلوماتھم في المســــتودع المؤســــســــي 

ویج لنظام وحلقة دراـسیة ـشبكیة بـشأن التر )3 الخاص بھم.
للبحوث النوویــة  المشـــــترك  المعھــد  إینیس بمشــــــاركــة 

ة. اـل ا  والوـك ات التي أبرمـھ الترتیـب ا یتعلق ـب ل، وفیـم المـث وـب
ــاركة في   ــیجري العمل مع المنظمات المش نظام إینیس، س
ا  ات أو تنظیمـھ ذه الترتیـب ــاء على إدراج ـھ دول األعضـــ اـل

ونرى أّن من شـأن ذلك أن یفي بالمتطلبات   بشـكل مسـتقل.
 یما یخص البند قید النظر.ف

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 األمان اإلشعاعي والرصد اإلشعاعي

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: 19

المحافظة على التنسـیق مع األطراف  ‘1’
ف بشــأن  المعنیة بغیة تیســیر التصــرُّ
ات  دـم دة الـخ ة بوـح ل المتعلـق ــاـئ المســـ
د   اعي وتحـدـی ان اإلشــــــع ة لألـم التقنـی
في  النظر  خالل  من  األمثــل  الحــل 
نتــائج االســـــتعراض اإلداري الــذي  
ة  ب الخـدمـات اإلشـــــرافـی أجراه مكـت
الـداخلیـة التـابع للوكـالـة، في الوقـت 

  المناسب؛

المحافظة على جودة تصـــمیم وتقدیم  ‘2’
ان  اییر األـم د تطبیق مـع ات عـن الخـدـم
الخاـصة بحمایة الصحة على عملیات 
الوكـالـة؛ والنظر فیمـا تنطوي علیـھ 
الموافقة المرتقبة على اللوائح الجدیدة 
الخاصـة باألمان واألمن اإلشـعاعیین 
ة   ار متعلـق اذ من آـث ا حیِّز النـف ودخولـھ

 وبالجوانب المالیة.بالموارد البشریة 

قد یُعاد النظر في اإلجراءات خالل مرحلة التخطیط  :1التوصـــیة  
  ویتواصل تقدیم الخدمات. .2024/25للبرنامج والمیزانیة للفترة 

خالل  3-قد یُبتُّ في طلب إعادة تصــنیف الوظیفة ف :2التوصــیة  
  .2024/25مرحلة التخطیط للبرنامج والمیزانیة للفترة 

عبة المیزانیة والمالیة طلب إعداد   :6التوصـیة  ل إلى مدیرة ـش أرسـِ
نموذج تمویل جدید لوحدة الخدمات التقنیة لألمان اإلـشعاعي تحت 

وأتاحت جھود مشـتركة بین  عنوان "حوكمة الخدمات المشـتركة." 
مكـتب الـخدـمات اإلشـــــرافـیة اـلداخلـیة واـلدول األعضـــــاء ووـحدة 

نموذج خاص بالبرنامج الخدمات التقنیة لألمان اإلشـــعاعي إعداَد 
ا یُمّكن من توفیر الموارد    3الرئیســـــي   ان النووي بـم إلدارة األـم

للخدمات األسـاسـیة المتعلقة باألمان والرصـد اإلشـعاعیین، وكذلك 
ن الـخاص ـبالـخدـمات حســـــب الطـلب في  تـقدیم اـلدعم الـمالي للمكِوّ
إطار البرامج الرئیـسیة األخرى. وتجري حالی�ا مناقـشات بـشأن ھذا 

 لمقترح مع جمیع الجـھات المعنـیة في جمیع البرامج الرئیســــــیة.ا
وبمجرد اكتـمال إجراءات دراســـــة الـجدوى والموافـقة، ســـــیـُدرُج 
نموذج التمویِل الجدیُد ضـــمن عملیة التخطیط للبرنامج والمیزانیة 

 .2024/25للفترة 

ثت عدة نُُھج ضــمانات على مســتوى الدولة وُوقَِّع  :7التوصــیة   ُحّدِ
ُوقِّعــت مع إدارة التعــاون  لى النحو الواجــب.علیھــا ع وھي نُُھج 

التقني، ومكتب الخدمات التحلیلیة الخاصــة بالضــمانات، ومختبر  
قیاس الجرعات التابع لقســم قیاس الجرعات والفیزیاء اإلشــعاعیة 
ــریة، ومركز الحادثات والطوارئ  ــحة البش ــعبة الص الطبیة في ش

وتُجرى حالی�ا  وشــعبة األمن النووي.التابع إلدارة األمان النووي،  
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مناقشـات بشـأن اسـتكمال نھج الضـمانات على مسـتوى الدولة مع 
  مكتب تنسیق شؤون األمان واألمن وإدارة الضمانات.

أن الوقایة من  :8التوصـیة   یة بـش اـس أُطِلقت دورة تعلُّم إلكتروني أـس
ــعاعات وھي اآلن  ــین مھنی�ا لإلشـ ــعاعات للعاملین المعرضـ اإلشـ

ابع للوـكاـلة.م ویجري العـمل على   ـتاـحة على نـظام إدارة التعلیم الـت
اســتھالل دورة التعلم اإللكتروني الخاصــة بالمســؤول عن الوقایة 
من اإلشـــعاعات. ویتاح التدریب المســـتمر لمســـؤولي الوقایة من  
ــة بھؤالء  دیرة الـخاصـــ د المســــــت اـعات من خالل المواـئ اإلشــــــع

 سب الحاجة.المسؤولین مع تقدیم الدعم المخصص ح

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 2015تقریر المراجعة لعام 

 برنامج العلوم النوویة

ین في كل  30 اركة الجنـس لعلَّ الوكالة ترصـد مـش
  مھمة یُضطلع بھا في إطار البرامج الفرعیة.

ــاني  وحظـیت   ذ المنظور الجنســـ ة لتنفـی ة النووـی اـق خـطة إدارة الـط
ذت. أنَّ  بــالموافقــة ونٌفــِّ البیــانــات  إدارة الطــاقــة النوویــة،  وتُظِھر 

باعتبارھا اإلدارة األكثر تخصـــصـــاً في المجال التقني، ھي إدارة 
ة   ا یتعلق بتوظیف وتعیین المرأة في مـناصـــــب من الفـئ دة فیـم راـئ

 .2021الفنیة خالل عام 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 2014المراجعة لعام تقریر  

 المسائل المالیة

ر في تنفیذ اسـتراتیجیة تمویل   3 لعلَّ الوكالة تفّكِ
اـقات  طویـلة األـجل من أـجل الوـفاء ـباســـــتحـق
فترة  ــدى  م على  مالئم  نحو  على  الموظفین 

 من الزمن.

، ـقدَّـمت الوـكاـلة لـلدول األعضـــــاء تـحدیـثاً بشـــــأن 2021في ـعام  
ــحي بعد  ــیما فیما یتعلق التزامات التأمین الص انتھاء الخدمة، ال س

ــحي بعد  ــات المتعلقة بالتزامات التأمین الصــ بالعملیات والمناقشــ
  انتھاء الخدمة في منظومة األمم المتحدة.

ــبة 2021ومنذ تموز/یولیھ  ــم بنسـ ، بدأت الوكالة في اقتطاع خصـ
ــلة بالمرتبات فیما یخص جمیع الوظائف  4 % من النفقات المتصــ

ــاھ وفیما یتعلق بالطلب  مات خارجة عن المیزانیة.الممولة من مس
ــاف مختلف  ــتكش الوارد من الدول األعضــاء، تواصــل الوكالة اس
ألة تمویل التزامات التأمین الصـحي   الخیارات المتاحة لمعالجة مـس
ة، مع  ة العـادـی ة من المیزانـی ـل ة للوظـائف المموَّ بعـد انتھـاء الخـدـم

دة المتبـعة في منظو ـمة األمم المتـحدة  مراـعات المـمارســـــات الجـی
 والنظر في اتخاذ تدابیر الحتواء التكالیف.  
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ام   ة في ـع ذوـل ا ركزت الجھود المـب دابیر   2021كـم د الـت دـی على تـح
ــیة التي تؤثر في  ــأنھا معالجة العوامل الرئیســ الفعالة التي من شــ
ــحي بعد انتھاء الخدمة.ویجري حالی�ا تقییم نتائج  تقییم التأمین الصـ

ن المتوقع االنتھاء من ذلك في وقت الحق ھذا االســــتعراض، وم
  .2022في عام 

في  ــام،  الع ــدیر  الم ــدر  یصــــ أن  في  ــة  المتبقی الخطوة  ــل  وتتمث
ُح التقدم المحرز والتحدیات القائمة فیما  ــِّ آذار/مارس، تقریراً یُوض
یتعلق بالتأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة فضـــالً عن الخطوات 

 د.التي اتخذتھا األمانة في ھذا الصد

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 عملیات الشراء الخاصة بإدارة الضمانات

ة   (ب) 13 لـعلَّ الوـكاـلة تضـــــع مـبادئ توجیھـی
ل  صـریحة بشـأن العناصـر التي تشـّكِ
ال لمختلف  ل الـم اـب ة مـق ــل قیـم أفضـــ

  فئات عملیات الشراء.

ــى  (ج) ــل ع ــرات  ــی ــی ــغ ت إدخـــال  ــعـــلَّ  ل
األحكــام/الھیــاكــل القــائمــة یقترن في 
ل اإلداري   دلـی ث لـل دـی ت بتـح نفس الوـق
قـــات  ـمواـف اـل ـعـلى  اـلحصـــــول  ـبعـــد 

 الواجبة.

أجریت مناقشــات بشــأن مســودات الصــیغ المنقحة وجرى االتفاق 
  بشأنھا مع موظفي قسم المشتریات واإلمدادات.

  واستھلّت مناقشات مع مكتب الشؤون القانونیة.

وـستُدمج أي توـصیات إـضافیة، رھناً بنتائج المراجعة التي أجراھا 
 .  2021مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة في عام 

دة النھائیة للموافقة علیھا في الربع األول من عام  وســـتُقدَّم المســـوَّ
2022.  

ــور مع  ــیغة النھائیة للمنش ــع الص وتتمثل الخطوة المتبقیة في وض
النتــائج الم نبثقــة من المراجعــة التي أجراھــا مكتــب  تضـــــمینھــا 

ة في ـعام   داخلـی ة اـل ة   2021الـخدـمات اإلشـــــرافـی ا للموافـق دیمـھ وتـق
 علیھا.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 أمان المنشآت النوویة

 تكنولوجیا المعلومات

لعلَّ ســـیاســـة أمن المعلومات تُحدَّث لجعلھا  34
ــغیل تكنولوجیا   ــاملة ومتوافقة مع بیئة تشـ شـ
ــیة مع المتطلبات   المعلومات الحالیة ومتماشــ
ــلة معاییر المنظمة الدولیة   ــلسـ الواردة في سـ

د السـیاسـات . وتر2021أطِلق نظام إدارة أمن المعلومات في عام 
ذات الصــــــلِة في اـلدلـیل اإلداري. والمـعاییر والعملـیات مـتاـحة في 

 مكتبة أصول العملیات التابعة لشعبة تكنولوجیا المعلومات.  
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اییس   د المـق ا   ISO 27000لتوحـی دتـھ التي اعتـم
 الوكالة.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

إجراءات التصــــنیف وإجراءات  لعلَّ  (أ) 37
المعلومــات  إلى  الوصـــــول  ــة  مراقب

ز وتصـــــبح   لَّ  تُعزَّ ة. ب) ولـع متزامـن
خطط أمن الوصـــول إلى المعلومات 
عن بُعد ونظم إدارة الھویة تُســــتكَمل  
أجــل تطبیقھــا على نطــاق  فوراً من 

 الوكالة.

 استكملت عملیة تصنیف البیانات المشار إلیھا في البند (أ).

ــول فیما یتعلق بخطط  ــة بمراقبة الوصـ ــیة الخاصـ ولم تعد التوصـ
ات أمن ا    الوصـــــول إلى المعلوـم ة. وأخیراً، تلقَّیـن عن بُعـد منطبـق

امج عـامـل ا اآلن برـن دیـن ل وـل إدارة  التموـی ذه خـاص ـب یجري تنفـی
 الھویة والوصول إلى المعلومات.

وتتمثل الخطوة األخیرة في اـستكمال تنفیذ البرنامج الخاص بإدارة  
 الھویة والوصول إلى المعلومات.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 2013تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشریة

ــاریین إال في  ‘1’ 11 ــتش ال یجوز تعیین االس
اـلة   ا الوـك المـجاالت التي ال تمتـلك فیـھ
ك إال  ارف أو ال تمتـل ة أو المـع دراـی اـل
دراً محـدوداً منھـا؛ أو الســـــتكمـال   ـق
ـیـخص   ـفـیمـــا  اـلـموـظـفـین  ـمن  اـلـموارد 

 محددة.مشاریع  

ص من أجل   ‘2’ یجوز أن یضـاف مخصـَّ
ة   اـل ارف، لكي ال تكون الوـك ل المـع نـق
معتمدة على اـستـشاریین بعینھم بـشكل 
ـمقـــارنـــة  أـطول  ـلـفـترات  أو  ـمـتـكرر 

ــاً تقییم الحاجة   بغیرھم. وینبغي أیضــ
ــل  ونق الموظفین  ــب  ــاق تع إدارة  إلى 
وكـــالــة   اـل ي  وظــف ـم ى  إـل عـــارف  ـم اـل

واتخــاذ  النظــامیین على نحو مالئم،  
  تدابیر مناسبة في ھذا الصدد.

لعلـَّھ یـُعاد النظر في عملـیة التـعاقـُد مع   ‘3’
ــاعــدین   ــابقین والمتق الســــ الموظفین 
ــمان  ــاریین، بھدف ض ــتش ــفة اس بص
وجود تخطیط دقیق لتعاقب الموظفین  
وـظف  ـم غـــادرة  ـم ؤدي  ـت ال  یـــث  ـح ـب

ة الموارد البشـــریة إرشـــادات لكي تســـترشـــد بھا وضـــعت شـــعب
ویشمل ذلك إعداد    اإلدارات ولضمان نقل المعارف بشكل مناسب.

قالب نموذجي خاص بعملیات تـسلیم المھام یمكن اـستخدامھ لتوثیق  
أنشـــطة ومســـؤولیات الموظفین الذین انتھت خدمتھم ولتحســـین  

دمین   اب الموظفین المســـــتـق ة اســـــتیـع ل  تنظیم عملـی اً من قـب دیـث ـح
  المدیرین المكلّفین بالتعیین.

وـباإلمـكان تـعدـیل وثیـقة تســـــلیم المـھام على نحو یلبي االحتـیاـجات  
  الخاصة بحسب مجال العمل.

من خالل مســار  InSiteوأُتِیحت حزمة إدارة المعارف على موقع 
 الموقع الشبكي التالي:

InSite>Managing at the Agency>Org development & human 
capital>Role continuity and offboarding  
ــول على   ــیفت ھذه الحزمة كخطوة في إطار عملیة الحص كما أض

  الموافقة فیما یتعلق بانتھاء الخدمة.

ــذة على موقع   المنف ــة  المكثف التوثیق  ــة  لعملی وفي   InSiteونظراً 
مـحاوـلة للحیلوـلة دون إثـقال اـلدلـیل اإلداري، ترى شـــــعـبة الموارد 

ً  البـشریة أنَّ  المقـصد األصلي من أي تعدیل   ذلك یكفي لیـشمل أیـضا
 مصاحب للدلیل اإلداري.
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فــي   فــجــوة  حـــدوث  إلــى  نــظـــامــي 
ولعلَّ اإلدارة  المھارات داخل الوكالة.

أكَّد من أنَّ الموظفین الذین أوشــكوا تت
ــندة  على التقاعد یكملون المھام المســ
إلیھم قـبل أن یتـقاـعدوا، بغـیة الـحد من 

 الحاجة إلى االستعانة باالستشاریین.

ــارم بالحد  ‘4’ فینبغي التقیُّد على نحو صـ
ــاریین إال في حاالت  ــتشـ ّنِ االسـ ــِ األعلى لسـ

 نادرة وبموافقة المدیر العام.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 2012تقریر المراجعة لعام 

 وموناكوأنشطة المختبرات في زایبرسدورف 

یتعیَّن على مختبرات البیـئة الـتابـعة للوكالة أن   45
تنقِّح خـطة العـمل المنبثـقة من تحلـیل الفجوات 
ــھ  في حزیران/یونی أُجري  ــذي  ال ــة  ــداخلی ال

وأن تـضع معالم بارزة جدیدة تتماـشى   2010
عـلى  الحصـــــول  في  ل  الـمـتـمثـــِّ الھـــدف  مع 

 .2014االعتماد بحلول الربع الثاني من عام 

اتصــــــلت مختبرات البیـئة الـتابـعة للوـكاـلة/شـــــعـبة مختبرات البیـئة  
البحرـیة الـتابـعة للوـكاـلة بھیـئة االعتـماد النمســـــاوـیة وـقّدـمت جمیع 

واـستُِلمت الترـشیحات الرـسمیة الخاـصة   الوثائق المحدَّثة المطلوبة.
وأجرـیت  .2021ـبالمقیِّمین الـخارجیین في أواخر نیســـــان/أبرـیل  

  19في زایبرســدورف وموناكو في الفترة من التقییمات الخارجیة  
وقُّدم الرد بشــأن حاالت عدم المطابقة  .2021تموز/یولیھ   30إلى  

ــابیع، على النحو   ة أســـ انـی ا في غضـــــون ثـم دـھ دـی التي جرى تـح
اد  المطلوب. ة االعتـم ة ھیـئ اـل ة للوـك ابـع ة الـت وأبلـغت مختبرات البیـئ

بحلول ـبداـیة  بشـــــأن التغییر المرتـقب إدـخاـلھ على الھیـكل اإلداري 
  .2022عام 

وتتمـثل الخطوة المتبقـیة في تـقدیم تقییم إیـجابي بشـــــأن اإلجراءات  
ة التي  التي اتخـذھـا كبیر المقیِّمین لمعـالجـة حـاالت عـدم المطـابـق
جرى تحدیدھا والحصـــول على موافقة من الموظف المســـؤول، 
ــول على تأیید من جانب  ــمي بعد الحص ومن ثمة یُمنح اعتماد رس

ئة االعتماد خالل أحد اجتماعاتھم العادیة وصــــدور أعضــــاء ھی
وفیما یتعلق بالموعد غیر  رـسالة تأیید رـسمیة في ھذا الـشأن الحقاً.

ة اآلنف  ــاوـی اد النمســـ ة االعتـم اع ھیـئ د اجتـم المعروف المقرر لعـق
ــأن  ائي بشـــ ذ قرار نـھ ا أن یُتـخ د علمـن ذكر، من المتوقع على ـح اـل

ده في الربع األول من عـام   اني    2022موعـد عـق أو في الربع الـث
 على أقصى تقدیر. 2022من عام 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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ــة   53 الخـدمـات التحلیلیـة الخـاصـــ لعـلَّ مكتـب 
ــعى إلى تنفیذ الحل المحدَّد   ــمانات یســ بالضــ
القصــــیر األمد المتمثل في تصــــلید النفایات  

ائلة وفقاً للجداول الزمنیة المحدَّدة.  وكحل  الـس
ذل  ة ـب ل، یجـب مواصــــــل دى الطوـی على الـم
دول   دعم من اـل ة إلى التـماس اـل الجھود الرامـی
ــاء فیما یتعلق بالتخلص من النفایات   األعضــ

 المشعة الناتجة عن مختبر المواد النوویة.

ِحـنت المواد بنـجاح إلى الوالـیات المتـحدة األمریكـیة في ـكانون  شـــــُ
 وقد استكمل المشروع. .2021األول/دیسمبر 

 ى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.وتر

 2011تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة

إـصدار بیان رقابة   إـصدار بیان رقابة داخلیة: 6
 داخلیة كجزء من البیانات المالیة.

 دراسة استقصائیة للتوعیة باالحتیال: تحدیث:

ــتھلّت في أوائل عام  ــائیة بھدف  2021اسـ ــتقصـ تقییم دراســـة اسـ
المخاطِر المتصـــورة وفھِم الســـیاســـات ذات الصـــلة في أوســـاط 

ــة مجاالت إدارة إجراءات العمل  الموظفین. ــتھدفت الدراســ واســ
وھي مجاالت یكتسـي فیھا التصـدي لمخاطر االحتیال أھمیة بالغة  

  (كما ھو الحال على سبیل المثال بالنسبة للمشتریات).

أن   بـشكل طبیعي  ورغم وجود مجاالت حیث یكون من الـضروري
ــكل خاص، فإنَّ  ــل توخي الیقظة بشــ النتیجة كانت إیجابیة  نواصــ

رة تعتبر بـشكل عام عند مـستوى مقبول  حیث أنَّ المخاطر الُمتـصوَّ
ون بھذه السیاسات.80وأنَّ قرابة    % من الموظفین ُملمُّ

وردا على اقتراحات إدخال التحســینات، فإنَّ النوع األســاســي من 
رـحة ـكان بخصـــــوص تعزیز الفھم في أوســـــاط اإلجراءات المقت

الموظفین، ویجري النظر في الخـیارات المـتاحة لمواصــــــلة إذكاء 
 الوعي وتحسین إدارة المخاطر.

ــث: إلدارة   تحــدی ــات  المعلوم تكنولوجیــا  وأداة  المخــاطر  إدارة 
 المخاطر:

یجري العمل على إعداد صــیغة منقحة من الســیاســات والمبادئ 
ن تحدیثات بـشأن فھرس التوجیھیة الخاـصة بإدا رة المخاطر تتـضمَّ

ــارة إلى نموذج  ة، وإشـــ ارـی المخـاطر، وأنواع الضـــــوابط المعـی
ــب تقریر عام   ــادر عن معھد  2020الخطوط الثالثة (بحســ الصــ

وتتضــمن المســودة الحالیة أیضــاً  مراجعي الحســابات الداخلیین).
 إحاالت مرجعیة إلى إطار الرقابة الداخلیة.
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ــارف تطویر أداة   تكنولوجیا المعلومات إلدارة المخاطر على  ویشـ
ــتكمال  ــغیل بمجرد اسـ ــتدخل ھذه األداة مرحلة التشـ االكتمال وسـ
الـصیغة المنقحة من الـسیاـسات والمبادئ التوجیھیة الخاـصة بإدارة 

 المخاطر.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

فیما یتعلق بإصـدار بیان ـسنوي بـشأن الرقابة   7
الــداخلیــة، ینبغي ضـــــمــان أن تكون ھنــاك 
ــتعراض وتوثیق وتوكید   إجراءات قائمة السـ

 فعالیة نظام الرقابة الداخلیة.

 دراسة استقصائیة للتوعیة باالحتیال: تحدیث:

ــتھلّت في أوائل عام  ــائیة بھدف تقییم  2021اسـ ــتقصـ دراســـة اسـ
المخاطِر المتصـــورة وفھِم الســـیاســـات ذات الصـــلة في أوســـاط 

ــة مجاالت إدارة إجراءات العمل  .الموظفین ــتھدفت الدراســ واســ
وھي مجاالت یكتسـي فیھا التصـدي لمخاطر االحتیال أھمیة بالغة  

  (كما ھو الحال على سبیل المثال بالنسبة للمشتریات).

ورغم وجود مجاالت حیث یكون من الضروري بشكل طبیعي أن 
ــكل خاص، فإنَّ النتیجة كانت  ــل توخي الیقظة بشــ إیجابیة نواصــ

رة تعتبر بـشكل عام عند مـستوى مقبول  حیث أنَّ المخاطر الُمتـصوَّ
ون بھذه الـسیاـسات.80وأنَّ قرابة   وردا على   % من الموظفین ُملمُّ

اقتراحات إدخال التحسـینات، فإنَّ النوع األسـاسـي من اإلجراءات 
المقترـحة ـكان بخصـــــوص تعزیز الفھم في أوســـــاط الموظفین، 

یـارات المتـاحـة لمواصـــــلـة إذكـاء الوعي  ویجري النظر في الخ
 وتحسین إدارة المخاطر.

ــث: إلدارة   تحــدی ــات  المعلوم تكنولوجیــا  وأداة  المخــاطر  إدارة 
 المخاطر:

یجري العمل على إعداد صــیغة منقحة من الســیاســات والمبادئ 
ن تحدیثات بـشأن فھرس  التوجیھیة الخاـصة بإدارة المخاطر تتـضمَّ

ــارة إلى نموذج المخـاطر، وأنواع الضـــــوابط ال ة، وإشـــ ارـی معـی
ــب تقریر عام   ــادر عن معھد  2020الخطوط الثالثة (بحســ الصــ

وتتضــمن المســودة الحالیة أیضــاً  مراجعي الحســابات الداخلیین).
 إحاالت مرجعیة إلى إطار الرقابة الداخلیة.

ــارف تطویر أداة تكنولوجیا المعلومات إلدارة المخاطر على   ویشـ
ــتدخل ھذه األد ــتكمال االكتمال وسـ ــغیل بمجرد اسـ اة مرحلة التشـ

الـصیغة المنقحة من الـسیاـسات والمبادئ التوجیھیة الخاـصة بإدارة 
 المخاطر.

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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فیما یتعلق بإصـدار بیان ـسنوي بـشأن الرقابة   8
ة، ینبغي أن یُحـدَّد بوضـــــوح نطـاق   داخلـی اـل

ــاءلة فرادى المدیرین   ویمكن تحقیق   —مســ
ة  ك من خالل تفویض الســـــلطـات بطریـق ذـل

 واضحة على كامل نطاق المنظمة.

قـُّدـمت ـھذه التوصــــــیة فیـما یتعلق ببـیان الرـقاـبة اـلداخلـیة وســـــیتم  
  تنفیذھا بالكامل بمجرد إصدارھا.

ام   ة 2021وفي ـع انـی دیرین إمـك دیرین یُتیح للـم ، ال یزال كتـیب الـم
ـخدام فیـما یتعلق الوصـــــول بیســـــر إلى خریـطة ســـــھـلة االســـــت

بمـسؤولیاتھم، وإلى الوثائق المـصدریة التي یحتاجونھا لالـضطالع  
وقد رفَع نـشُر ـسیاـسات مكافحة االحتیال وتقدیُم  بتلك المـسؤولیات.

التدریب بشـأنھا مسـتوى الوعي بحقیقة أّن نطاق المسـاءلة یتجاوز 
 نطاق المسؤولیة اإلداریة.

ــارف تطویر أداة تكنولوجیا المعلوم ات إلدارة المخاطر على  ویشـ
ــتكمال  ــغیل بمجرد اسـ ــتدخل ھذه األداة مرحلة التشـ االكتمال وسـ
الـصیغة المنقحة من الـسیاـسات والمبادئ التوجیھیة الخاـصة بإدارة 

ة   المخـاطر. اـب ان الرـق ا یتعلق ببـی ة فیـم ذه التوصــــــی ت ـھ ّدـم د قـُ وـق
 الداخلیة وسیتم تنفیذھا بالكامل بمجرد إصدارھا.

  ھذه التوصیة قید التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ 
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	1- يشرفني أن أقدِّم البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (والتي يُشار إليها فيما بعد باسم ’الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘ أو ’الوكالة ‘) عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. ووفقاً للبند 11-3 من اللائحة المالية للوكالة، تُقدَّمُ ...
	1- يشرفني أن أقدِّم البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (والتي يُشار إليها فيما بعد باسم ’الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘ أو ’الوكالة ‘) عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. ووفقاً للبند 11-3 من اللائحة المالية للوكالة، تُقدَّمُ ...
	2- والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، أُسِّست في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. وهي تشكِّل جزءاً من نظام الأمم المتحدة الموحَّد وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين ا...
	2- والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، أُسِّست في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. وهي تشكِّل جزءاً من نظام الأمم المتحدة الموحَّد وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين ا...
	3- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	3- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	4- وتضطلع الوكالة بولايتها ضمن إطار قائم على النتائج يضمن الفعالية والمساءلة والشفافية. وتدعم هذا الإطار تقارير مالية ومعلومات إدارية عالية الجودة. وتُعدُّ الوكالة بيانات مالية شاملة بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس)، وتمثّ...
	4- وتضطلع الوكالة بولايتها ضمن إطار قائم على النتائج يضمن الفعالية والمساءلة والشفافية. وتدعم هذا الإطار تقارير مالية ومعلومات إدارية عالية الجودة. وتُعدُّ الوكالة بيانات مالية شاملة بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس)، وتمثّ...
	5- أُعِدَّت البيانات المالية للوكالة على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير إيبساس. ولا تزال الميزانية تعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. العملة الوظيفية للوكالة هي اليورو.
	5- أُعِدَّت البيانات المالية للوكالة على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير إيبساس. ولا تزال الميزانية تعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. العملة الوظيفية للوكالة هي اليورو.
	6- وعلى الرغم من استمرار جائحة كوفيد-19، واصلت الوكالة التركيز على التنفيذ الفعال لأنشطتها البرنامجية. ومرة أخرى، خلال عام 2021، لم تتوقف أنشطة التحقق، وواصلت الوكالة دعم الدول الأعضاء في التصدي للجائحة. وفي هذا الإطار، ترد فيما يلي بعض المعالم البارز...
	6- وعلى الرغم من استمرار جائحة كوفيد-19، واصلت الوكالة التركيز على التنفيذ الفعال لأنشطتها البرنامجية. ومرة أخرى، خلال عام 2021، لم تتوقف أنشطة التحقق، وواصلت الوكالة دعم الدول الأعضاء في التصدي للجائحة. وفي هذا الإطار، ترد فيما يلي بعض المعالم البارز...
	الأداء المالي

	7- يرد في الجدول 1 أدناه ملخص للأداء المالي حسب الصناديق في عام 2021.
	تحليل الإيرادات

	8- كما هو مبيَّن في الجدول 2 أدناه، انخفض مجموع إيرادات الوكالة بما مقداره 2.1 مليون يورو من 628.8 مليون يورو في عام 2020 إلى 626.7 مليون يورو في عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإيرادات من المساهمات الأخرى وانخفاض إيرادات الاستثمار بمقدار 4 مل...
	8- كما هو مبيَّن في الجدول 2 أدناه، انخفض مجموع إيرادات الوكالة بما مقداره 2.1 مليون يورو من 628.8 مليون يورو في عام 2020 إلى 626.7 مليون يورو في عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإيرادات من المساهمات الأخرى وانخفاض إيرادات الاستثمار بمقدار 4 مل...
	9- وعلى غرار السنوات السابقة وكما هو مبيَّن في الشكل 1 أدناه، ظلَّت معظم إيرادات الوكالة تُستمد من الاشتراكات المقرَّرة (379.1 مليون يورو) ومن المساهمات الطوعية النقدية (232.8 مليون يورو). وتتألَّف المساهمات الطوعية من المساهمات المقدَّمة إلى صندوق ال...
	9- وعلى غرار السنوات السابقة وكما هو مبيَّن في الشكل 1 أدناه، ظلَّت معظم إيرادات الوكالة تُستمد من الاشتراكات المقرَّرة (379.1 مليون يورو) ومن المساهمات الطوعية النقدية (232.8 مليون يورو). وتتألَّف المساهمات الطوعية من المساهمات المقدَّمة إلى صندوق ال...
	10- ويجسِّد الانخفاض المسجَّل في المساهمات الأخرى كون تكاليف المشاركة الوطنية أقلَّ في السنة الثانية من فترة السنتين.
	10- ويجسِّد الانخفاض المسجَّل في المساهمات الأخرى كون تكاليف المشاركة الوطنية أقلَّ في السنة الثانية من فترة السنتين.
	11- ولقد انخفضت إيرادات الاستثمار بمقدار 1.8 مليون يورو بسبب انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي الناتج عن التخفيضات في سعر الفائدة التي أجراها نظام الاحتياطي الفيدرالي استجابة للتأثير الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد-19 خلال عام 2020. واستمرت هذه الإ...
	11- ولقد انخفضت إيرادات الاستثمار بمقدار 1.8 مليون يورو بسبب انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي الناتج عن التخفيضات في سعر الفائدة التي أجراها نظام الاحتياطي الفيدرالي استجابة للتأثير الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد-19 خلال عام 2020. واستمرت هذه الإ...
	12- ويوضح الشكل 2 أدناه الاتجاه في المساهمات الطوعية النقدية. ونتجت الزيادة الإجمالية في الإيرادات من هذه المساهمات، من 230.3 مليون يورو في عام 2020 إلى 232.8 مليون يورو في عام 2021، بشكل أساسي من زيادة قدرها 4.8 مليون يورو في إيرادات صندوق التعاون ال...
	12- ويوضح الشكل 2 أدناه الاتجاه في المساهمات الطوعية النقدية. ونتجت الزيادة الإجمالية في الإيرادات من هذه المساهمات، من 230.3 مليون يورو في عام 2020 إلى 232.8 مليون يورو في عام 2021، بشكل أساسي من زيادة قدرها 4.8 مليون يورو في إيرادات صندوق التعاون ال...
	تحليل النفقات

	13- في عام 2021، بلغ مجموع النفقات 556.1 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.2 مليون يورو (1.7%) مقارنة بالسنة السابقة. وكانت هناك انخفاضات في صندوق الميزانية العادية (10.8 مليون يورو)، وصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية (0.7 مليون يورو)، وصندوق...
	13- في عام 2021، بلغ مجموع النفقات 556.1 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.2 مليون يورو (1.7%) مقارنة بالسنة السابقة. وكانت هناك انخفاضات في صندوق الميزانية العادية (10.8 مليون يورو)، وصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية (0.7 مليون يورو)، وصندوق...
	14- وتشمل الرواتب واستحقاقات الموظفين التكاليف المتراكمة لاستحقاقات ما بعد الخدمة واستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى، وهو ما يبيِّن بطريقة أفضل التكلفة الحقيقية لتوظيف العاملين على أساس سنوي. وخلال عام 2021، انخفضت هذه النفقات بنسبة 2.8%، ويرجع ...
	14- وتشمل الرواتب واستحقاقات الموظفين التكاليف المتراكمة لاستحقاقات ما بعد الخدمة واستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى، وهو ما يبيِّن بطريقة أفضل التكلفة الحقيقية لتوظيف العاملين على أساس سنوي. وخلال عام 2021، انخفضت هذه النفقات بنسبة 2.8%، ويرجع ...
	15- واستمرت تكاليف السفر في الانخفاض، حيث انخفضت بمقدار 2.1 مليون يورو (14.4%) في عام 2021 بسبب القيود المفروضة على السفر التي لا تزال سارية إلى الآن. وفي حين أن نفقات التدريب لم تصل إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، فقد زادت بمقدار 1.9 مليون يورو بسبب أنش...
	15- واستمرت تكاليف السفر في الانخفاض، حيث انخفضت بمقدار 2.1 مليون يورو (14.4%) في عام 2021 بسبب القيود المفروضة على السفر التي لا تزال سارية إلى الآن. وفي حين أن نفقات التدريب لم تصل إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، فقد زادت بمقدار 1.9 مليون يورو بسبب أنش...
	16- وشهدت نفقات الخبراء الاستشاريين المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الخبراء والمترجمون، بما في ذلك الرسوم والأتعاب، زيادة طفيفة قدرها 1.1 مليون يورو (8.0%)، وفي حين زادت النفقات التشغيلية الأخرى بمبلغ 3.8 مليون يورو (12.0%) بسبب الزيادة في مخصص الديون ا...
	16- وشهدت نفقات الخبراء الاستشاريين المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الخبراء والمترجمون، بما في ذلك الرسوم والأتعاب، زيادة طفيفة قدرها 1.1 مليون يورو (8.0%)، وفي حين زادت النفقات التشغيلية الأخرى بمبلغ 3.8 مليون يورو (12.0%) بسبب الزيادة في مخصص الديون ا...
	صافي الفائض/(العجز) للسنة

	17- في عام 2021، بلغ صافي الفائض العام 81.4 مليون يورو، راجع إلى زيادة شهدتها الإيرادات مقارنة بالنفقات بمقدار 70.6 مليون يورو ومكاسب صافية قدرها 10.9 مليون يورو، تتعلَّق في المقام الأول بمكاسب صرف العملات الأجنبية غير المحقَّقة. وكان الفائض الصافي لع...
	17- في عام 2021، بلغ صافي الفائض العام 81.4 مليون يورو، راجع إلى زيادة شهدتها الإيرادات مقارنة بالنفقات بمقدار 70.6 مليون يورو ومكاسب صافية قدرها 10.9 مليون يورو، تتعلَّق في المقام الأول بمكاسب صرف العملات الأجنبية غير المحقَّقة. وكان الفائض الصافي لع...
	أداء الميزانية

	18- لا تزال الميزانية العادية للوكالة تُعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وهي معروضة في البيانات المالية ضمن البيان الخامس المعنون "بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية". ومن أجل تيسير المقارنة بين بيانات الميزانية والبيانات المالية المعدَّة عل...
	18- لا تزال الميزانية العادية للوكالة تُعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وهي معروضة في البيانات المالية ضمن البيان الخامس المعنون "بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية". ومن أجل تيسير المقارنة بين بيانات الميزانية والبيانات المالية المعدَّة عل...
	19- وقد تمت الموافقة على الجزء التشغيلي الأصلي من اعتمادات الميزانية العادية لعام 2021 بمبلغ 386.7 مليون يورو (380.6 مليون يورو في عام 2020) بسعر صرف قدره دولار واحد لكل يورو. وأعيد حساب الميزانية النهائية للجزء التشغيلي من اعتمادات الميزانية العادية ...
	19- وقد تمت الموافقة على الجزء التشغيلي الأصلي من اعتمادات الميزانية العادية لعام 2021 بمبلغ 386.7 مليون يورو (380.6 مليون يورو في عام 2020) بسعر صرف قدره دولار واحد لكل يورو. وأعيد حساب الميزانية النهائية للجزء التشغيلي من اعتمادات الميزانية العادية ...
	20- وقد بلغ مجموع نفقات الميزانية العادية التشغيلية 377.1 مليون يورو، بما يشمل نفقات الأعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة للاسترداد البالغة 3.2 مليون يورو. وفي عام 2020، بلغت هذه النفقات 363.2 مليون يورو.
	20- وقد بلغ مجموع نفقات الميزانية العادية التشغيلية 377.1 مليون يورو، بما يشمل نفقات الأعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة للاسترداد البالغة 3.2 مليون يورو. وفي عام 2020، بلغت هذه النفقات 363.2 مليون يورو.
	21- وحقَّق معدل الاستخدام الإجمالي للجزء التشغيلي من الميزانية العادية في عام 2021 نسبة تبلغ 99.7%، وهو ما يسلِّط الضوء على المستوى العالي لاستخدام الموارد المتاحة. ويبين الجدول 4 استخدام الميزانية بحسب البرامج الرئيسية.
	21- وحقَّق معدل الاستخدام الإجمالي للجزء التشغيلي من الميزانية العادية في عام 2021 نسبة تبلغ 99.7%، وهو ما يسلِّط الضوء على المستوى العالي لاستخدام الموارد المتاحة. ويبين الجدول 4 استخدام الميزانية بحسب البرامج الرئيسية.
	22- بالنسبة للجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، بلغت النفقات 0.5 مليون يورو من مجموع النفقات البالغ 6.2 مليون يورو في عام 2021.
	22- بالنسبة للجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، بلغت النفقات 0.5 مليون يورو من مجموع النفقات البالغ 6.2 مليون يورو في عام 2021.
	الوضع المالي
	تحليل المبالغ النقدية والاستثمارات والسيولة

	23- شهد عام 2021 زيادة أرصدة الأموال النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات بمبلغ 30.9 مليون يورو (4.1%) لتصل إلى 780.6 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. وتعود الزيادة في الأساس إلى الزيادة في رصيد الحيازات من اليورو (108.1 مليون يورو).
	23- شهد عام 2021 زيادة أرصدة الأموال النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات بمبلغ 30.9 مليون يورو (4.1%) لتصل إلى 780.6 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. وتعود الزيادة في الأساس إلى الزيادة في رصيد الحيازات من اليورو (108.1 مليون يورو).
	24- وفي نهاية عام 2021، كانت نسبة 87.0% من مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات مقوَّمة باليورو في حين كانت نسبة 12.8% من هذا المجموع مقوَّمة بالدولار الأمريكي، ونسبة 0.2% منه مقوَّمة بعملات أخرى. وظلَّت أسعار الفائدة على الحيازات ال...
	24- وفي نهاية عام 2021، كانت نسبة 87.0% من مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات مقوَّمة باليورو في حين كانت نسبة 12.8% من هذا المجموع مقوَّمة بالدولار الأمريكي، ونسبة 0.2% منه مقوَّمة بعملات أخرى. وظلَّت أسعار الفائدة على الحيازات ال...
	25- وكما يتضح من الشكل 6 أدناه، حوَّلت الوكالة في عام 2021 حيازاتها من أموال نقدية ومكافِئات نقدية إلى استثمارات من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى التي تتيحها الودائع الأطول أجلاً.
	25- وكما يتضح من الشكل 6 أدناه، حوَّلت الوكالة في عام 2021 حيازاتها من أموال نقدية ومكافِئات نقدية إلى استثمارات من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى التي تتيحها الودائع الأطول أجلاً.
	الحسابات المستحقة التحصيل

	26- إجمالاً، ارتفع مجموع المستحقات الصافية من المعاملات غير التبادلية بمقدار 17.1 مليون يورو، ليصل إلى 72.6 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. والمكونات الرئيسية لهذا الرصيد هي المستحقات من الاشتراكات المقرَّرة (59.5 مليون يورو)، والمساهمات الط...
	26- إجمالاً، ارتفع مجموع المستحقات الصافية من المعاملات غير التبادلية بمقدار 17.1 مليون يورو، ليصل إلى 72.6 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. والمكونات الرئيسية لهذا الرصيد هي المستحقات من الاشتراكات المقرَّرة (59.5 مليون يورو)، والمساهمات الط...
	27- وترجع الزيادة في صافي الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل في عام 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل في الميزانية العادية، على النحو المبين في الشكل 7 أدناه. وخلال عام 2021، ظل معدل تحصيل الاشتراكات المقرَّرة عند 93%،...
	27- وترجع الزيادة في صافي الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل في عام 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل في الميزانية العادية، على النحو المبين في الشكل 7 أدناه. وخلال عام 2021، ظل معدل تحصيل الاشتراكات المقرَّرة عند 93%،...
	الأصول الطويلة الأجل

	28- كما يتَّضح من الشكل 8 أدناه، لا تزال المباني والتحسينات المدخلة على المباني المستأجرة تمثِّل أكبر مكوِّن في القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمنشآت والمعدات.
	28- كما يتَّضح من الشكل 8 أدناه، لا تزال المباني والتحسينات المدخلة على المباني المستأجرة تمثِّل أكبر مكوِّن في القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمنشآت والمعدات.
	الشكل 8: تكوين الممتلكات والمنشآت والمعدات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021
	29- وانخفض صافي مجموع القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات بمقدار 4.9 مليون يورو (1.7%). ويرجع ذلك أساساً إلى المستوى المرتفع لنفقات الاستهلاك البالغ 24.4 مليون يورو التي تتجاوز الإضافات البالغ قيمتها 19.8 مليون يورو للممتلكات والمنشآت والمعدات .
	29- وانخفض صافي مجموع القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات بمقدار 4.9 مليون يورو (1.7%). ويرجع ذلك أساساً إلى المستوى المرتفع لنفقات الاستهلاك البالغ 24.4 مليون يورو التي تتجاوز الإضافات البالغ قيمتها 19.8 مليون يورو للممتلكات والمنشآت والمعدات .
	30- وتتعلق الإضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات، التي تصل إلى 6.1 مليون يورو بنسبة 30.8% من إجمالي الإضافات، بأصول قيد الإنشاء تشمل المباني الواقعة في نطاق مشروع ReNuAL (2.0 مليون يورو)، والمبنى المتعدد الأغراض (1.6 مليون يورو)، ومرفق علوم النيوترونات...
	30- وتتعلق الإضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات، التي تصل إلى 6.1 مليون يورو بنسبة 30.8% من إجمالي الإضافات، بأصول قيد الإنشاء تشمل المباني الواقعة في نطاق مشروع ReNuAL (2.0 مليون يورو)، والمبنى المتعدد الأغراض (1.6 مليون يورو)، ومرفق علوم النيوترونات...
	الأصول غير الملموسة

	31- كما هو مبيَّن في الجدول رقم 5 أدناه، بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة، وهي بالأساس برمجيات مشتراة أو مطورة داخليًّا، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، 53.8 مليون يورو.
	31- كما هو مبيَّن في الجدول رقم 5 أدناه، بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة، وهي بالأساس برمجيات مشتراة أو مطورة داخليًّا، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، 53.8 مليون يورو.
	32- ويتمثَّل العامل الرئيسي وراء انخفاض القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة في المستوى العالي الذي شهدته نفقات الاستهلاك بما يتجاوز قيمة ما أضيف إلى هذه الأصول خلال العام. وخلال عام 2021، أضيفت إلى قيمة البرمجيات المطورة داخليًّا تكاليف إجمالية مقداره...
	32- ويتمثَّل العامل الرئيسي وراء انخفاض القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة في المستوى العالي الذي شهدته نفقات الاستهلاك بما يتجاوز قيمة ما أضيف إلى هذه الأصول خلال العام. وخلال عام 2021، أضيفت إلى قيمة البرمجيات المطورة داخليًّا تكاليف إجمالية مقداره...
	33- وفيما يتصل بالمشاريع المذكورة أعلاه، وكما هو مبيَّن في الشكل 9 أدناه، انخفضت قيمة الأصول غير الملموسة المطوَّرة داخليًّا بـما مقداره 7.2 مليون يورو مقارنة بالسنة الماضية، بينما ارتفعت قيمة الأصول غير الملموسة التي لا تزال قيد التطوير بما مقداره 1....
	33- وفيما يتصل بالمشاريع المذكورة أعلاه، وكما هو مبيَّن في الشكل 9 أدناه، انخفضت قيمة الأصول غير الملموسة المطوَّرة داخليًّا بـما مقداره 7.2 مليون يورو مقارنة بالسنة الماضية، بينما ارتفعت قيمة الأصول غير الملموسة التي لا تزال قيد التطوير بما مقداره 1....
	الشكل 9: تطور تكوين الأصول غير الملموسة
	الإيرادات المؤجَّلة

	34- منذ بداية الاعتراف بمباني مركز فيينا الدولي في عام 2015، يتعلق أكبر جزء من الإيرادات المؤجلة بالحق المتبرع به في استخدام هذه المباني، والذي يقع على الوكالة بموجبه التزام بالاحتفاظ بمقرها الرئيسي في فيينا وشغل مركز فيينا الدولي حتى عام 2078 أو إرجا...
	34- منذ بداية الاعتراف بمباني مركز فيينا الدولي في عام 2015، يتعلق أكبر جزء من الإيرادات المؤجلة بالحق المتبرع به في استخدام هذه المباني، والذي يقع على الوكالة بموجبه التزام بالاحتفاظ بمقرها الرئيسي في فيينا وشغل مركز فيينا الدولي حتى عام 2078 أو إرجا...
	35- وتشمل الإيرادات المؤجلة مكوِّنين رئيسيين آخرين. وأكبر هذين المكوِّنين هو المساهمات الواردة مقدَّماً، والتي تتعلق باشتراكات مقرَّرة عن عام 2022 سُدِّدت في عام 2021 (47.3 مليون يورو)، ومساهمات مقدَّمة لصندوق التعاون التقني وفي إطار تكاليف المشاركة ا...
	35- وتشمل الإيرادات المؤجلة مكوِّنين رئيسيين آخرين. وأكبر هذين المكوِّنين هو المساهمات الواردة مقدَّماً، والتي تتعلق باشتراكات مقرَّرة عن عام 2022 سُدِّدت في عام 2021 (47.3 مليون يورو)، ومساهمات مقدَّمة لصندوق التعاون التقني وفي إطار تكاليف المشاركة ا...
	36- ويعرض الشكل 10 أدناه مقارنة بين أرصدة نهاية السنة للأعوام من 2016 إلى 2021 بحسب فئة الإيرادات المؤجَّلة.
	36- ويعرض الشكل 10 أدناه مقارنة بين أرصدة نهاية السنة للأعوام من 2016 إلى 2021 بحسب فئة الإيرادات المؤجَّلة.
	الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

	37- تتألَّف الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين من التزامات جارية وغير جارية. وكما هو مبيَّن في الشكل 11 أدناه، فعلى مدى السنوات الماضية كانت الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تمثِّل المكوِّن الأكبر في الالتزامات المترتبة ع...
	37- تتألَّف الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين من التزامات جارية وغير جارية. وكما هو مبيَّن في الشكل 11 أدناه، فعلى مدى السنوات الماضية كانت الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تمثِّل المكوِّن الأكبر في الالتزامات المترتبة ع...
	38- وتتأثر التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بشدة بالتغيرات التي تطرأ على الافتراضات الاكتوارية، ولا سيما التغيرات التي تطرأ على معدل الخصم الطويل الأجل. وفي عام 2021، ارتفع معدل الخصم من مستوى منخفض تاريخيًّا في عام 2020 (0.73%) إلى مستوى مماث...
	38- وتتأثر التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بشدة بالتغيرات التي تطرأ على الافتراضات الاكتوارية، ولا سيما التغيرات التي تطرأ على معدل الخصم الطويل الأجل. وفي عام 2021، ارتفع معدل الخصم من مستوى منخفض تاريخيًّا في عام 2020 (0.73%) إلى مستوى مماث...
	39- ولا يزال التزام التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة يمثل 46% من إجمالي الالتزامات ولا يزال في معظمه غير مموَّل، وهي مسألة تثير القلق بشكل مستمر.
	39- ولا يزال التزام التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة يمثل 46% من إجمالي الالتزامات ولا يزال في معظمه غير مموَّل، وهي مسألة تثير القلق بشكل مستمر.
	صافي الأصول/المِلكية

	40- يمثِّل صافي الأصول الفارق بين أصول المنظمة والتزاماتها، وهو ما يوضِّحه الشكل 12 أدناه. وفي عام 2021، شهدت الوكالة زيادة إجمالية في صافي الأصول من 522.4 مليون يورو إلى 621.1 مليون يورو، وكان ذلك راجعاً في المقام الأول إلى الزيادة في الأصول في عام 2...
	40- يمثِّل صافي الأصول الفارق بين أصول المنظمة والتزاماتها، وهو ما يوضِّحه الشكل 12 أدناه. وفي عام 2021، شهدت الوكالة زيادة إجمالية في صافي الأصول من 522.4 مليون يورو إلى 621.1 مليون يورو، وكان ذلك راجعاً في المقام الأول إلى الزيادة في الأصول في عام 2...
	41- ويرد في الشكل 13 أدناه تطور صافي الأصول حسب الصناديق. أما الاستنتاجات الرئيسية فهي كما يلي:
	41- ويرد في الشكل 13 أدناه تطور صافي الأصول حسب الصناديق. أما الاستنتاجات الرئيسية فهي كما يلي:
	إدارة المخاطر

	42- تقدِّم البيانات المالية المُعَدَّة وفق معايير إيبساس تفاصيل عن الكيفية التي تدير بها الوكالة المخاطر المالية التي تتعرض لها، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة) ومخاطر السيولة. ومن وجهة النظر العامة، ...
	42- تقدِّم البيانات المالية المُعَدَّة وفق معايير إيبساس تفاصيل عن الكيفية التي تدير بها الوكالة المخاطر المالية التي تتعرض لها، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة) ومخاطر السيولة. ومن وجهة النظر العامة، ...
	ملخص

	43- تبيِّن البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير الحالة المالية العامة للوكالة. ولا تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على الاقتصاد العالمي والوضع المالي والأداء المالي للوكالة على النحو المبيَّن أعلاه. وفي حين أن الوضع المالي العام للوكالة لا يزال قويًّا، ف...
	43- تبيِّن البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير الحالة المالية العامة للوكالة. ولا تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على الاقتصاد العالمي والوضع المالي والأداء المالي للوكالة على النحو المبيَّن أعلاه. وفي حين أن الوضع المالي العام للوكالة لا يزال قويًّا، ف...
	رسالة من مراجع الحسابات الخارجي إلى رئيس مجلس المحافظين
	رسالة من مراجع الحسابات الخارجي إلى رئيس مجلس المحافظين
	رسالة من مراجع الحسابات الخارجي إلى رئيس مجلس المحافظين
	شهادة من مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة المالية حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 والمنتهية بحلوله
	البيانات المالية
	نص رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2022 موجَّهة من المدير العام  إلى مراجع الحسابات الخارجي
	الملاحظة 1: الكيان المُصدر للبيانات المالية
	1- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تستهدف الربح، أُنشئت في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. والوكالة جزء من نظام الأمم المتحدة الموحَّد، وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين الأمم ال...
	1- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تستهدف الربح، أُنشئت في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. والوكالة جزء من نظام الأمم المتحدة الموحَّد، وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين الأمم ال...
	2- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	2- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	3- وترِد في البيانات، وما يتصل بها من ملاحظات عن الإبلاغ عن القطاعات حسب البرامج الرئيسية وحسب الصناديق، تفاصيل إضافية عن كيفية إدارة هذه الأنشطة الأساسية وتمويلها.
	3- وترِد في البيانات، وما يتصل بها من ملاحظات عن الإبلاغ عن القطاعات حسب البرامج الرئيسية وحسب الصناديق، تفاصيل إضافية عن كيفية إدارة هذه الأنشطة الأساسية وتمويلها.

	الملاحظة 2: أساس إعداد البيانات المالية
	4- أعدَّت هذه البيانات المالية بطريقة المحاسبة على أساس الاستحقاق، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس). ولا تزال الميزانية تعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. ...
	4- أعدَّت هذه البيانات المالية بطريقة المحاسبة على أساس الاستحقاق، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس). ولا تزال الميزانية تعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. ...
	5- وجراء جائحة كوفيد-19، أُجِّلَ تاريخ التطبيق الفعلي للمعيار المحاسبي إيبساس 41 المعنون الأدوات المالية، والمعيار المحاسبي 42 المعنون الفوائد الاجتماعية، لفترة سنة واحدة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023.
	5- وجراء جائحة كوفيد-19، أُجِّلَ تاريخ التطبيق الفعلي للمعيار المحاسبي إيبساس 41 المعنون الأدوات المالية، والمعيار المحاسبي 42 المعنون الفوائد الاجتماعية، لفترة سنة واحدة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023.
	6- وأُعِدَّت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال وطُبّقت السياسات المحاسبية باستمرار على مدار الفترة المالية.
	6- وأُعِدَّت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال وطُبّقت السياسات المحاسبية باستمرار على مدار الفترة المالية.
	العرف المحاسبي

	7- أُعدت البيانات المالية على أساس العرف المحاسبي الذي يقضي بأن تُسجَّل الأصول وفقا لتكلفتها التاريخية.
	7- أُعدت البيانات المالية على أساس العرف المحاسبي الذي يقضي بأن تُسجَّل الأصول وفقا لتكلفتها التاريخية.
	العملة الوظيفية وتحويل العملات الأجنبية

	العملة الوظيفية وعملة العرض
	8- العملة الوظيفية للوكالة (بما في ذلك كل مجموعات الصناديق) هي اليورو. وتُعرض البيانات المالية باليورو، وتُقرَّب كل القيم لأقرب ألف يورو (آلاف اليوروهات)، ما لم يُبيَّن غير ذلك.
	8- العملة الوظيفية للوكالة (بما في ذلك كل مجموعات الصناديق) هي اليورو. وتُعرض البيانات المالية باليورو، وتُقرَّب كل القيم لأقرب ألف يورو (آلاف اليوروهات)، ما لم يُبيَّن غير ذلك.
	المعاملات والأرصدة
	9- تُحوَّل المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية إلى يوروهات باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة. ويُحدَّد سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة مرة في الشهر، ويُنقَّحُ في منتصف الشهر إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.
	9- تُحوَّل المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية إلى يوروهات باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة. ويُحدَّد سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة مرة في الشهر، ويُنقَّحُ في منتصف الشهر إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.
	10- وتُحوَّل الأصول والالتزامات النقدية المقوَّمة بعملات أجنبية إلى يوروهات بسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة عند إقفال الحسابات في نهاية السنة.
	10- وتُحوَّل الأصول والالتزامات النقدية المقوَّمة بعملات أجنبية إلى يوروهات بسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة عند إقفال الحسابات في نهاية السنة.
	11- وتُحتسَبُ في بيان الأداء المالي مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المتحققة وغير المتحققة الناشئة عن تسوية المعاملات المنفذة بعملات أجنبية وعن تحويل الأصول والالتزامات النقدية المقوَّمة بعملات أجنبية باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في نهاية السنة.
	11- وتُحتسَبُ في بيان الأداء المالي مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المتحققة وغير المتحققة الناشئة عن تسوية المعاملات المنفذة بعملات أجنبية وعن تحويل الأصول والالتزامات النقدية المقوَّمة بعملات أجنبية باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في نهاية السنة.
	الأهمية النسبية وإعمال النظر في الآراء والتقديرات

	12- تعدُّ الأهمية النسبية أمراً جوهرياً في سياق البيانات المالية للوكالة. ويوفر إطار الأهمية النسبية المحاسبية في الوكالة وسيلة منهجية لتحديد القرارات المتصلة بالأهمية النسبية في عدة مجالات محاسبية، ولتحليل هذه القرارات وتقييمها وإقرارها ومراجعتها دور...
	12- تعدُّ الأهمية النسبية أمراً جوهرياً في سياق البيانات المالية للوكالة. ويوفر إطار الأهمية النسبية المحاسبية في الوكالة وسيلة منهجية لتحديد القرارات المتصلة بالأهمية النسبية في عدة مجالات محاسبية، ولتحليل هذه القرارات وتقييمها وإقرارها ومراجعتها دور...
	13- وتردُ في البيانات المالية مبالغ تستند إلى آراء الإدارة وتقديراتها وافتراضاتها. ويجري استعراض التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل مستمر. وتُدرجُ التغيرات التي تطرأ على التقديرات في الفترة التي تصبح فيها تلك التغيرات معروفة. ومن بين ما أُدخِل من أحك...
	13- وتردُ في البيانات المالية مبالغ تستند إلى آراء الإدارة وتقديراتها وافتراضاتها. ويجري استعراض التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل مستمر. وتُدرجُ التغيرات التي تطرأ على التقديرات في الفترة التي تصبح فيها تلك التغيرات معروفة. ومن بين ما أُدخِل من أحك...
	 احتساب الإيرادات؛
	 القياس الاكتواري لاستحقاقات الموظفين؛
	 اختيار الأعمار النافعة وطريقة الاهتلاك/الاستهلاك فيما يتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة؛
	 تقييم المخزون؛
	 الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول؛
	 تصنيف الصكوك المالية؛
	 الأصول والالتزامات العرضية.

	الملاحظة 3: السياسات المحاسبية الهامة
	الأصول
	الأصول المالية
	14- الأصول المالية هي إما مبالغ نقدية أو صكوك مالية. وتصنَّف كأصول جارية الأصولُ المالية التي يحِلُّ أجل استحقاقها في غضون سنة واحدة من تاريخ الإبلاغ. أما الأصول المالية التي يحل أجل استحقاقها بعد أكثر من سنة من تاريخ الإبلاغ فتصنف كأصول غير جارية.
	14- الأصول المالية هي إما مبالغ نقدية أو صكوك مالية. وتصنَّف كأصول جارية الأصولُ المالية التي يحِلُّ أجل استحقاقها في غضون سنة واحدة من تاريخ الإبلاغ. أما الأصول المالية التي يحل أجل استحقاقها بعد أكثر من سنة من تاريخ الإبلاغ فتصنف كأصول غير جارية.
	15- ويجوز للوكالة أن تُصنِّف الصكوك المالية إلى الفئات التالية: صكوك مقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز؛ وقروض ومستحقات؛ وصكوك محتفظ بها إلى أجل الاستحقاق؛ وصكوك متاحة للبيع. ويُحدَّد هذا التصنيف، الذي يتوقف على الغرض من اقتناء الصكوك المالية، عند ا...
	15- ويجوز للوكالة أن تُصنِّف الصكوك المالية إلى الفئات التالية: صكوك مقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز؛ وقروض ومستحقات؛ وصكوك محتفظ بها إلى أجل الاستحقاق؛ وصكوك متاحة للبيع. ويُحدَّد هذا التصنيف، الذي يتوقف على الغرض من اقتناء الصكوك المالية، عند ا...
	16- و’القروض والمستحقات‘ هي أصول مالية تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، وغير مدرجة في سوق مالية نشطة.
	16- و’القروض والمستحقات‘ هي أصول مالية تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، وغير مدرجة في سوق مالية نشطة.
	17- و’الصكوك المحتفظ بها إلى أجل الاستحقاق‘ هي أصول مالية غير مشتقة، تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، ولها أجل استحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتستطيع، بصفة قاطعة، أن تحتفظ بها حتى حلول أجل الاستحقاق. وتسجَّل هذه الصكوك في البداية بالقيمة العادلة...
	17- و’الصكوك المحتفظ بها إلى أجل الاستحقاق‘ هي أصول مالية غير مشتقة، تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، ولها أجل استحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتستطيع، بصفة قاطعة، أن تحتفظ بها حتى حلول أجل الاستحقاق. وتسجَّل هذه الصكوك في البداية بالقيمة العادلة...
	المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية

	18- تشملُ المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية المبالغ النقدية الحاضرة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في المصارف، وغير ذلك من الاستثمارات العالية السيولة القصيرة الأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل.
	18- تشملُ المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية المبالغ النقدية الحاضرة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في المصارف، وغير ذلك من الاستثمارات العالية السيولة القصيرة الأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل.
	الاستثمارات

	19- تشملُ الاستثمارات الودائع لأجل وأذون الخزانة وغيرها من السندات المخصومة، وتتجاوز آجال استحقاقها الأصلية جميعاً ثلاثة أشهر. وليس من الضروري استهلاك خصم شهادات الودائع لأجل، لأن هذه الشهادات تُشترى بقيمتها الاسمية.
	19- تشملُ الاستثمارات الودائع لأجل وأذون الخزانة وغيرها من السندات المخصومة، وتتجاوز آجال استحقاقها الأصلية جميعاً ثلاثة أشهر. وليس من الضروري استهلاك خصم شهادات الودائع لأجل، لأن هذه الشهادات تُشترى بقيمتها الاسمية.
	الاشتراكات والمستحقات

	20- تتعلَّقُ المستحقات بالمبالغ الواجب أن تسددها إلى الوكالةِ الدولُ الأعضاء والجهاتُ المانحة والموظفون وغيرها من الجهات. وتُمثِّلُ هذه المستحقاتُ أصولاً مالية غير مشتقة. وتُحتسبُ المستحقات بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها للتوصل إلى قيمتها الحالية ا...
	20- تتعلَّقُ المستحقات بالمبالغ الواجب أن تسددها إلى الوكالةِ الدولُ الأعضاء والجهاتُ المانحة والموظفون وغيرها من الجهات. وتُمثِّلُ هذه المستحقاتُ أصولاً مالية غير مشتقة. وتُحتسبُ المستحقات بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها للتوصل إلى قيمتها الحالية ا...
	21- وتُحتسَبُ مخصصات الحسابات غير مضمونة التحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن أحد المستحقات قد انخفضت قيمته. وتُحتسَبُ المخصصات استناداً إلى خبرة التحصيل التاريخية و/أو إلى وجود دليل على أن تحصيل مستحقٍ معيَّنٍ هو أمر مشكوك فيه. وتُحتسَبُ الخسائ...
	21- وتُحتسَبُ مخصصات الحسابات غير مضمونة التحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن أحد المستحقات قد انخفضت قيمته. وتُحتسَبُ المخصصات استناداً إلى خبرة التحصيل التاريخية و/أو إلى وجود دليل على أن تحصيل مستحقٍ معيَّنٍ هو أمر مشكوك فيه. وتُحتسَبُ الخسائ...
	السلف والمبالغ المدفوعة مقدّماً

	22- تعتبر السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّماً تسويةً لدين ما أو سداداً لقسط قبل حلول أجل استحقاقه الرسمي. وتُحتسَبُ السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها أثر هام نسبياً.
	22- تعتبر السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّماً تسويةً لدين ما أو سداداً لقسط قبل حلول أجل استحقاقه الرسمي. وتُحتسَبُ السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها أثر هام نسبياً.
	المخزونات

	23- تُسجَّل كمخزوناتِ مشاريعَ جميعُ السلع التي تشتريها الوكالة أو التي تُمنحُ لها (مثل المعدات واللوازم والبرامجيات) لنقلها إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء المتلقِّية. وفي معظم الأحيان، تُنقل مخزونات المشاريع التي تُعرف أيضاً باسم ’المشتريات الميدانية‘...
	23- تُسجَّل كمخزوناتِ مشاريعَ جميعُ السلع التي تشتريها الوكالة أو التي تُمنحُ لها (مثل المعدات واللوازم والبرامجيات) لنقلها إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء المتلقِّية. وفي معظم الأحيان، تُنقل مخزونات المشاريع التي تُعرف أيضاً باسم ’المشتريات الميدانية‘...
	24- وتُنتِج الوكالة منشورات ومواد مرجعية وتحتفظ بها. ولا تُحتسبُ هذه المنشورات والمواد المرجعية كأصول، وتُحسب تكاليف إنتاج كل نوع من المنشورات والمواد المرجعية كنفقات متكبَّدة. ويرجع ذلك إلى كون القيمة الحالية للمردود الخدمي الطويل الأجل لهذه الأصول، ...
	24- وتُنتِج الوكالة منشورات ومواد مرجعية وتحتفظ بها. ولا تُحتسبُ هذه المنشورات والمواد المرجعية كأصول، وتُحسب تكاليف إنتاج كل نوع من المنشورات والمواد المرجعية كنفقات متكبَّدة. ويرجع ذلك إلى كون القيمة الحالية للمردود الخدمي الطويل الأجل لهذه الأصول، ...
	25- وتحتفظ الوكالة بمخزون من اليورانيوم الضعيف الإثراء في مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة. ويقع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء في محطة أولبا التعدينية في أوسكمان بكازاخستان، ويقع تحت مسؤولية السلطات الكازاخية المختصة المسؤو...
	25- وتحتفظ الوكالة بمخزون من اليورانيوم الضعيف الإثراء في مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة. ويقع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء في محطة أولبا التعدينية في أوسكمان بكازاخستان، ويقع تحت مسؤولية السلطات الكازاخية المختصة المسؤو...
	26- وتُبيَّنُ المخزونات بالقيمة العادلة، محسوبة كتكلفة أو كتكلفة استبدال راهنة أو كصافي قيمة قابلة للتحقيق، أيهما أقل. وتكلفة الاستبدال الراهنة، التي تُستَخدم في قيد المخزونات التي يُعتزم توزيعها على الجهات المستفيدة، مجاناً أو برسوم اسمية، هي التكلفة...
	26- وتُبيَّنُ المخزونات بالقيمة العادلة، محسوبة كتكلفة أو كتكلفة استبدال راهنة أو كصافي قيمة قابلة للتحقيق، أيهما أقل. وتكلفة الاستبدال الراهنة، التي تُستَخدم في قيد المخزونات التي يُعتزم توزيعها على الجهات المستفيدة، مجاناً أو برسوم اسمية، هي التكلفة...
	27- وتُحدَّد التكلفة باستخدام صيغة متوسط التكلفة المرجح، ما لم تكن مفردات المخزون فريدة من نوعها، وفي حال كانت المفردات فريدة من نوعها، تُستخدم حينئذ طريقة التحديد الخاص. وتستخدم الوكالة نظاماً دورياً لتحديد أرصدة المخزونات ونفقات المخزون ذات الصلة في...
	27- وتُحدَّد التكلفة باستخدام صيغة متوسط التكلفة المرجح، ما لم تكن مفردات المخزون فريدة من نوعها، وفي حال كانت المفردات فريدة من نوعها، تُستخدم حينئذ طريقة التحديد الخاص. وتستخدم الوكالة نظاماً دورياً لتحديد أرصدة المخزونات ونفقات المخزون ذات الصلة في...
	28- وتُطبَّق هذه السياسات على الفئات الرئيسية لمخزونات الوكالة على النحو التالي:
	29- وتدير الوكالة مخزوناتها من قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات بطريقة مركزية أساساً. وتُرسمَلُ المخزونات التي تدار في أماكن مركزية والتي تبلغ تكلفتها 0.100 مليون يورو أو أكثر. وتتألف هذه المخزونات حالياً من بطاريات وكابلات. أما مفردات المخزو...
	29- وتدير الوكالة مخزوناتها من قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات بطريقة مركزية أساساً. وتُرسمَلُ المخزونات التي تدار في أماكن مركزية والتي تبلغ تكلفتها 0.100 مليون يورو أو أكثر. وتتألف هذه المخزونات حالياً من بطاريات وكابلات. أما مفردات المخزو...
	30- ويُسجل خصم عن انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي في السنة التي يُحدَّد فيها أنَّ قيمة المخزون قد انخفضت بسبب تقادمه أو بسبب وجود فائض في الكميات مقارنة بالطلب. وفيما يتعلَّق باليورانيوم الضعيف الإثراء، يمكن أن تُتكبد خسائر انخفاض القيمة عندما يلح...
	30- ويُسجل خصم عن انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي في السنة التي يُحدَّد فيها أنَّ قيمة المخزون قد انخفضت بسبب تقادمه أو بسبب وجود فائض في الكميات مقارنة بالطلب. وفيما يتعلَّق باليورانيوم الضعيف الإثراء، يمكن أن تُتكبد خسائر انخفاض القيمة عندما يلح...
	قياس التكاليف عند احتسابها

	31- تُعتبر الممتلكات والمنشآت والمعدات أصولاً لا تدر مبالغ نقدية، وتُبيَّنُ بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها الاهتلاك المتراكم وأي خسارة محتسبة ناجمة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلف...
	31- تُعتبر الممتلكات والمنشآت والمعدات أصولاً لا تدر مبالغ نقدية، وتُبيَّنُ بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها الاهتلاك المتراكم وأي خسارة محتسبة ناجمة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلف...
	32- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	32- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	طريقة الاهتلاك والعمر النافع

	33- يُحسب الاهتلاك بغية توزيع تكاليف الأصول على أعمارها النافعة التقديرية باستخدام طريقة القسط الثابت.
	33- يُحسب الاهتلاك بغية توزيع تكاليف الأصول على أعمارها النافعة التقديرية باستخدام طريقة القسط الثابت.
	34- وفيما يلي تقدير الممتلكات والمنشآت والمعدات للفترة الحالية وفترة المقارنة، وهي خاضعة للاستعراض والتعديل سنوياً في حال اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة.
	34- وفيما يلي تقدير الممتلكات والمنشآت والمعدات للفترة الحالية وفترة المقارنة، وهي خاضعة للاستعراض والتعديل سنوياً في حال اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة.
	قياس التكاليف عند احتسابها

	35- طبقت الوكالة المعيار المحاسبي إيبساس 31 المعنون الأصول غير الملموسة بأثر مستقبلي. ونتيجة لذلك، لم تُرسمَل تكاليف الأصول غير الملموسة المتكبَّدة قبل تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2011 والمتصلة بالأصول غير الملموسة التي تم اقتناؤها أو تطويرها داخلياً.
	35- طبقت الوكالة المعيار المحاسبي إيبساس 31 المعنون الأصول غير الملموسة بأثر مستقبلي. ونتيجة لذلك، لم تُرسمَل تكاليف الأصول غير الملموسة المتكبَّدة قبل تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2011 والمتصلة بالأصول غير الملموسة التي تم اقتناؤها أو تطويرها داخلياً.
	36- وتُحسب الأصول غير الملموسة بتكلفتها مخصوماً منها الاستهلاك المتراكم وأي خسارة مُحتسبة ناتجة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول غير الملموسة الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلفة. وتُسجَّل الأصول غير الملموسة قيد التط...
	36- وتُحسب الأصول غير الملموسة بتكلفتها مخصوماً منها الاستهلاك المتراكم وأي خسارة مُحتسبة ناتجة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول غير الملموسة الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلفة. وتُسجَّل الأصول غير الملموسة قيد التط...
	37- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	37- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	طريقة الاستهلاك والعمر النافع

	38- تطبَّق على جميع الأصول غير الملموسة ذات العمر المحدود طريقة الاستهلاك على أساس القسط الثابت، بمعدلات تُوزِع تكلفة الأصول أو قيمتها على أعمارها النافعة التقديرية. وتخضع الأعمار النافعة التقديرية للأصناف الرئيسية من الأصول غير الملموسة لاستعراض سنوي...
	38- تطبَّق على جميع الأصول غير الملموسة ذات العمر المحدود طريقة الاستهلاك على أساس القسط الثابت، بمعدلات تُوزِع تكلفة الأصول أو قيمتها على أعمارها النافعة التقديرية. وتخضع الأعمار النافعة التقديرية للأصناف الرئيسية من الأصول غير الملموسة لاستعراض سنوي...
	39- التحقق من الأصول هو أحد تدابير الرقابة الداخلية الرامية إلى التأكد من وجود الأصول ومكانها وحالتها، وهو يدعم الصيانة المستمرة للأصول في الوكالة. ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ضمان دقة تسجيل الأصول في سجل الأصول وإدراجها في البيانات الما...
	39- التحقق من الأصول هو أحد تدابير الرقابة الداخلية الرامية إلى التأكد من وجود الأصول ومكانها وحالتها، وهو يدعم الصيانة المستمرة للأصول في الوكالة. ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ضمان دقة تسجيل الأصول في سجل الأصول وإدراجها في البيانات الما...
	40- ويُجرى سنوياً استعراض للأصول الخاضعة للاهتلاك أو الاستهلاك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض قيمتها، بهدف ضمان أن القيمة الدفترية لا تزال تعتبر قابلة للاسترداد. وتنخفض القيمة بسبب حدوث خسارة كاملة أو تلف كبير أو تقادم. وفي حالة الخسارة الكاملة، يُسجل انخفاض...
	40- ويُجرى سنوياً استعراض للأصول الخاضعة للاهتلاك أو الاستهلاك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض قيمتها، بهدف ضمان أن القيمة الدفترية لا تزال تعتبر قابلة للاسترداد. وتنخفض القيمة بسبب حدوث خسارة كاملة أو تلف كبير أو تقادم. وفي حالة الخسارة الكاملة، يُسجل انخفاض...
	41- تخضع جميع الأصول المالية للوكالة ومخزونات الوكالة لقيود، بحيث لا يجوز استخدامها إلا دعماً للأنشطة المعتمدة للصناديق التي تم توفيرها لها. وفضلا عن ذلك، فإن استخدام الأصول المالية والمخزونات الخاصة بصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية وصندوق ال...
	41- تخضع جميع الأصول المالية للوكالة ومخزونات الوكالة لقيود، بحيث لا يجوز استخدامها إلا دعماً للأنشطة المعتمدة للصناديق التي تم توفيرها لها. وفضلا عن ذلك، فإن استخدام الأصول المالية والمخزونات الخاصة بصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية وصندوق ال...
	عقود الإيجار التمويلي

	42- تُصنَّف كعقود إيجار تمويلي عقودُ إيجار الأصول الملموسة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبيرة جميع المخاطر والمنافع المترتبة عن ملكيتها.
	42- تُصنَّف كعقود إيجار تمويلي عقودُ إيجار الأصول الملموسة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبيرة جميع المخاطر والمنافع المترتبة عن ملكيتها.
	عقود الإيجار التشغيلي

	43- تُصنَّف كعقود إيجار تشغيلي عقود الإيجار التي يحتفظ فيها المؤجِّر بجزء كبير من المخاطر والمنافع الكامنة في الملكية. وتُحسب المدفوعات المستحقة في إطار عقود الإيجار التشغيلي في بيان الأداء المالي على أنها نفقات.
	43- تُصنَّف كعقود إيجار تشغيلي عقود الإيجار التي يحتفظ فيها المؤجِّر بجزء كبير من المخاطر والمنافع الكامنة في الملكية. وتُحسب المدفوعات المستحقة في إطار عقود الإيجار التشغيلي في بيان الأداء المالي على أنها نفقات.
	الالتزامات

	44- تشمل الالتزامات المالية الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين والمخصصات والالتزامات المالية الأخرى.
	44- تشمل الالتزامات المالية الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين والمخصصات والالتزامات المالية الأخرى.
	45- الحسابات المستحقة الدفع هي التزامات مالية تتعلق بالسلع أو الخدمات التي تلقتها الوكالة ولكن لم تدفع ثمنها. وتُحتسَبُ هذه الحسابات في البداية بقيمتها العادلة ثم تقاس في وقت لاحق، عند الاقتضاء، بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. وب...
	45- الحسابات المستحقة الدفع هي التزامات مالية تتعلق بالسلع أو الخدمات التي تلقتها الوكالة ولكن لم تدفع ثمنها. وتُحتسَبُ هذه الحسابات في البداية بقيمتها العادلة ثم تقاس في وقت لاحق، عند الاقتضاء، بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. وب...
	46- تشتمل الالتزامات المالية الأخرى أساساً على الأموال غير المُنفَقة المحتفظ بها لردها في المستقبل، وعلى بنود متنوعة أخرى مثل المقبوضات النقدية غير المخصصة. وتُصنَّف هذه الالتزامات مثلما تُصنَّف الحسابات المستحقة الدفع، وتُسجَّل بالقيمة الاسمية لأن أث...
	46- تشتمل الالتزامات المالية الأخرى أساساً على الأموال غير المُنفَقة المحتفظ بها لردها في المستقبل، وعلى بنود متنوعة أخرى مثل المقبوضات النقدية غير المخصصة. وتُصنَّف هذه الالتزامات مثلما تُصنَّف الحسابات المستحقة الدفع، وتُسجَّل بالقيمة الاسمية لأن أث...
	47- تَحتَسِبُ الوكالة الفئات التالية من استحقاقات الموظفين:
	 استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل؛
	 استحقاقات ما بعد الخدمة؛
	 استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى؛
	 استحقاقات إنهاء الخدمة.
	استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل

	48- تشمل استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل استحقاقات الموظفين المعيَّنين لأول مرة (مِنح الانتداب)، والاستحقاقات الشهرية المنتظمة (الأجور والرواتب والبدلات)، والاستحقاقات القصيرة الأجل الأخرى (منحة التعليم، ورد ضرائب الدخل). ويُتوقع أن تُسوى استحقاقات ا...
	48- تشمل استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل استحقاقات الموظفين المعيَّنين لأول مرة (مِنح الانتداب)، والاستحقاقات الشهرية المنتظمة (الأجور والرواتب والبدلات)، والاستحقاقات القصيرة الأجل الأخرى (منحة التعليم، ورد ضرائب الدخل). ويُتوقع أن تُسوى استحقاقات ا...
	استحقاقات ما بعد الخدمة

	49- تشمل استحقاقات ما بعد الخدمة مساهمة الوكالة في خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومِنح الإعادة إلى الوطن، وبدلات انتهاء الخدمة، إلى جانب تكاليف السفر والشحن بسبب انتهاء الخدمة. والالتزام المُحتَسبُ بالنسبة لهذه الخطط هو القيمة الحالية لالتزام ا...
	49- تشمل استحقاقات ما بعد الخدمة مساهمة الوكالة في خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومِنح الإعادة إلى الوطن، وبدلات انتهاء الخدمة، إلى جانب تكاليف السفر والشحن بسبب انتهاء الخدمة. والالتزام المُحتَسبُ بالنسبة لهذه الخطط هو القيمة الحالية لالتزام ا...
	50- وتُحتسب المكاسب أو الخسائر الاكتوارية المتعلقة بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات الإعادة إلى الوطن والتزامات انتهاء الخدمة باستخدام ’نهج الاحتياطي‘، أي أنها تُحتسبُ من خلال صافي الأصول/الملكية في بيان الوضع المالي وفي بيان التغير...
	50- وتُحتسب المكاسب أو الخسائر الاكتوارية المتعلقة بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات الإعادة إلى الوطن والتزامات انتهاء الخدمة باستخدام ’نهج الاحتياطي‘، أي أنها تُحتسبُ من خلال صافي الأصول/الملكية في بيان الوضع المالي وفي بيان التغير...
	استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى

	51- استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى هي الاستحقاقات التي تجب تسويتها بعد فترة تزيد على 12 شهراً، مثل الإجازة السنوية وإجازة زيارة الوطن. وأما استحقاقات الإجازة السنوية وزيارة الوطن فتُحسَب دون اللجوء إلى خدمات الخبراء الاكتواريين، وهي لا تُخصَم...
	51- استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى هي الاستحقاقات التي تجب تسويتها بعد فترة تزيد على 12 شهراً، مثل الإجازة السنوية وإجازة زيارة الوطن. وأما استحقاقات الإجازة السنوية وزيارة الوطن فتُحسَب دون اللجوء إلى خدمات الخبراء الاكتواريين، وهي لا تُخصَم...
	استحقاقات إنهاء الخدمة

	52- استحقاقات إنهاء الخدمة هي الاستحقاقات التي تكون مستحقة الدفع إن أنهت الوكالة خدمة موظَّف لديها قبل تاريخ بلوغه سن التقاعد/تاريخ انتهاء العقد. وتُحتسَبُ هذه الاستحقاقات عندما تُخطِر الوكالة الموظف بأنها ستنهي عقده في وقت مبكر أو، إن كان إنهاء الخدم...
	52- استحقاقات إنهاء الخدمة هي الاستحقاقات التي تكون مستحقة الدفع إن أنهت الوكالة خدمة موظَّف لديها قبل تاريخ بلوغه سن التقاعد/تاريخ انتهاء العقد. وتُحتسَبُ هذه الاستحقاقات عندما تُخطِر الوكالة الموظف بأنها ستنهي عقده في وقت مبكر أو، إن كان إنهاء الخدم...
	الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

	53- الوكالة عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التـقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استحقاقات للموظفين في حالات التقاعد والوفاة والعجز وما إلى ذلك. وهذا الصندوق المشترك هو خطة لأرباب عمل متعددين ممولة بمس...
	53- الوكالة عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التـقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استحقاقات للموظفين في حالات التقاعد والوفاة والعجز وما إلى ذلك. وهذا الصندوق المشترك هو خطة لأرباب عمل متعددين ممولة بمس...
	54- وتُعرِّض هذه الخطة المنظمات المشاركِة فيها للأخطار الاكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين في المنظمات الأخرى المشاركة في الصندوق، ولا يوجد بالتالي أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص الالتزام وأصول الخطة والتكاليف لكل من المنظمات المشاركة في ا...
	54- وتُعرِّض هذه الخطة المنظمات المشاركِة فيها للأخطار الاكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين في المنظمات الأخرى المشاركة في الصندوق، ولا يوجد بالتالي أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص الالتزام وأصول الخطة والتكاليف لكل من المنظمات المشاركة في ا...
	55- تُحتسبُ المخصصات عندما يكون لدى الوكالة التزام راهن قانوني أو ضمني نتيجة لأحداث ماضية، ويكون مرجَّحاً أن يستدعي الأمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتسوية الالتزام، ويكون بالوسع تقدير المبلغ بصورة موثوق بها. والمبلغ المخصص هو أفضل تقدير للنفقات المتوق...
	55- تُحتسبُ المخصصات عندما يكون لدى الوكالة التزام راهن قانوني أو ضمني نتيجة لأحداث ماضية، ويكون مرجَّحاً أن يستدعي الأمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتسوية الالتزام، ويكون بالوسع تقدير المبلغ بصورة موثوق بها. والمبلغ المخصص هو أفضل تقدير للنفقات المتوق...
	الالتزامات العرضية

	56- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعة كلياً لرقابة الوكالة.
	56- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعة كلياً لرقابة الوكالة.
	الأصول العرضية

	57- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعٍة كلياً لرقابة الوكالة.
	57- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعٍة كلياً لرقابة الوكالة.
	المِلكيّة

	58- تُقسَّمُ مكوِّنات صافي الأصول/الملكية إلى أرصدة صناديق تمثل ما يتراكم من فوائض وعجز واحتياطيات. وتمثِّل الاحتياطيات فئات محددة من صافي الأصول/الملكية التي يحتمل أن يكون لها تأثير في أرصدة الصناديق في المستقبل. ومن بين الأمثلة على هذه الاحتياطيات ا...
	58- تُقسَّمُ مكوِّنات صافي الأصول/الملكية إلى أرصدة صناديق تمثل ما يتراكم من فوائض وعجز واحتياطيات. وتمثِّل الاحتياطيات فئات محددة من صافي الأصول/الملكية التي يحتمل أن يكون لها تأثير في أرصدة الصناديق في المستقبل. ومن بين الأمثلة على هذه الاحتياطيات ا...
	الإيرادات
	الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء

	59- تُسجَّل الإيرادات المتأتية من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء اعتباراً من اليوم الأول من السنة التي تعود إليها تلك الاشتراكات. أما الاشتراكات المقررة التي ترد قبل السنة التي تتعلق بها فتسجل باعتبارها إيرادات مؤجلة.
	59- تُسجَّل الإيرادات المتأتية من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء اعتباراً من اليوم الأول من السنة التي تعود إليها تلك الاشتراكات. أما الاشتراكات المقررة التي ترد قبل السنة التي تتعلق بها فتسجل باعتبارها إيرادات مؤجلة.
	المساهمات الطوعية

	60- عادة ما تتضمن الاتفاقات الخاصة بالمساهمات الطوعية أحكاماً بشأن استخدام الوكالة للموارد المحولة. ويمكن أن تكون هذه الأحكام إما قيوداً أو شروطاً. فالقيود تضع حدوداً للغرض الذي تُستخدم فيه الموارد أو تسدي توجيهات بشأن هذا الغرض، أما الشروط فتقضي بأن ...
	60- عادة ما تتضمن الاتفاقات الخاصة بالمساهمات الطوعية أحكاماً بشأن استخدام الوكالة للموارد المحولة. ويمكن أن تكون هذه الأحكام إما قيوداً أو شروطاً. فالقيود تضع حدوداً للغرض الذي تُستخدم فيه الموارد أو تسدي توجيهات بشأن هذا الغرض، أما الشروط فتقضي بأن ...
	61- وعادة ما تكون المساهمات الطوعية المقدمة إلى صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية، وصندوق البرامج الخارجة عن الميزانية لليورانيوم الضعيف الإثراء، وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية، والصناديق الاستئمانية، والصناديق الخاصة، مقيدة في استخدامها.
	61- وعادة ما تكون المساهمات الطوعية المقدمة إلى صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية، وصندوق البرامج الخارجة عن الميزانية لليورانيوم الضعيف الإثراء، وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية، والصناديق الاستئمانية، والصناديق الخاصة، مقيدة في استخدامها.
	62- وتُحتسب الإيرادات المتأتية من المساهمات الطوعية عند قبول التعهد، شريطة ألا تفرض هذه المساهمات شروطاً على الوكالة. ويمكن بدلا من ذلك احتسابها عند التوقيع على اتفاق مُلزمٍ متعلق بالمساهماتِ بين الوكالة والجهة المانحة الخارجية. وتُحتسب الإيرادات المت...
	62- وتُحتسب الإيرادات المتأتية من المساهمات الطوعية عند قبول التعهد، شريطة ألا تفرض هذه المساهمات شروطاً على الوكالة. ويمكن بدلا من ذلك احتسابها عند التوقيع على اتفاق مُلزمٍ متعلق بالمساهماتِ بين الوكالة والجهة المانحة الخارجية. وتُحتسب الإيرادات المت...
	63- وتعامل المساهمات الطوعية التي تنطوي على شروط في البداية كإيرادات مؤجلة، وتُحتسَبُ كإيرادات عند استيفاء هذه الشروط. وعموماً، تعتبر الشروط مستوفاة عندما تتم الموافقة على التقارير المرحلية أو الختامية. وتُحتسب الفوائد على هذه المنح عند اكتساب هذه الف...
	63- وتعامل المساهمات الطوعية التي تنطوي على شروط في البداية كإيرادات مؤجلة، وتُحتسَبُ كإيرادات عند استيفاء هذه الشروط. وعموماً، تعتبر الشروط مستوفاة عندما تتم الموافقة على التقارير المرحلية أو الختامية. وتُحتسب الفوائد على هذه المنح عند اكتساب هذه الف...
	64- أما المساهمات الطوعية المستردة التي تم احتساب إيرادات بشأنها في السنوات السابقة فتسجل باعتبارها تسوية مباشرة للملكية.
	64- أما المساهمات الطوعية المستردة التي تم احتساب إيرادات بشأنها في السنوات السابقة فتسجل باعتبارها تسوية مباشرة للملكية.
	تكاليف المشاركة الوطنية

	65- تمثل تكاليف المشاركة الوطنية مساهمات الدول الأعضاء فيما يتعلَّق بالبرنامج الوطني للتعاون التقني المعتمد لكل دولة عضو. ونظراً إلى أن هذه التكاليف لا تشمل سوى 5% من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون التقني (بما في ذلك المشاريع الوطنية والمنح الدراسية ...
	65- تمثل تكاليف المشاركة الوطنية مساهمات الدول الأعضاء فيما يتعلَّق بالبرنامج الوطني للتعاون التقني المعتمد لكل دولة عضو. ونظراً إلى أن هذه التكاليف لا تشمل سوى 5% من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون التقني (بما في ذلك المشاريع الوطنية والمنح الدراسية ...
	المساهمات العينية بالسلع والخدمات
	المساهمات العينية في شكل سلع

	66- تُحتَسَبُ السلع الممنوحة للوكالة على أنها إيرادات إذا كانت قيمة المفردة منها تبلغ 000 3 يورو أو أكثر، وتقابلها زيادة في الأصول المعنية، عندما تستلم الوكالة هذه التبرعات. وتُحتسب الإيرادات بقيمتها العادلة، وتُقاس في تاريخ احتساب السلع الممنوحة. وتُ...
	66- تُحتَسَبُ السلع الممنوحة للوكالة على أنها إيرادات إذا كانت قيمة المفردة منها تبلغ 000 3 يورو أو أكثر، وتقابلها زيادة في الأصول المعنية، عندما تستلم الوكالة هذه التبرعات. وتُحتسب الإيرادات بقيمتها العادلة، وتُقاس في تاريخ احتساب السلع الممنوحة. وتُ...
	67- وتتمتع الوكالة، بموجب ترتيبات عقود الإيجار المعقودة مع الحكومات، بالحق في استخدام بعض من أراضيها ومبانيها ومرافقها. وترد في قسم عقود الإيجار المذكور آنفاً كيفية معاملة الوكالة لهذه الترتيبات.
	67- وتتمتع الوكالة، بموجب ترتيبات عقود الإيجار المعقودة مع الحكومات، بالحق في استخدام بعض من أراضيها ومبانيها ومرافقها. وترد في قسم عقود الإيجار المذكور آنفاً كيفية معاملة الوكالة لهذه الترتيبات.
	الخدمات العينية

	68- لا تُحتسَبُ الخدمات الممنوحة للوكالة كإيرادات، حتى وإن تم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بطابع هذه الخدمات ونوعها.
	68- لا تُحتسَبُ الخدمات الممنوحة للوكالة كإيرادات، حتى وإن تم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بطابع هذه الخدمات ونوعها.
	الإيرادات التبادلية

	69- تُحتسبُ الإيرادات المتأتية من بيع السلع عندما يُنقَل إلى المشتري جزء كبير من مخاطر ملكية السلع ومنافعها.
	70- وفيما يتعلَّق بتوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة، ينبغي للتكلفة المحتسبة للدولة العضو المعنية، أي الإيرادات المتأتية من بيع اليورانيوم الضعيف الإثراء، أن تساوي السعر المتداول في السوق زائداً تكلفة التوريد، أو التكاليف الإجمالية التي ت...
	70- وفيما يتعلَّق بتوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة، ينبغي للتكلفة المحتسبة للدولة العضو المعنية، أي الإيرادات المتأتية من بيع اليورانيوم الضعيف الإثراء، أن تساوي السعر المتداول في السوق زائداً تكلفة التوريد، أو التكاليف الإجمالية التي ت...
	71- وتُحتسبُ الإيرادات المتأتية من الخدمات عندما تُقدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقديرية لمدى اكتمال تقديم تلك الخدمة، شريطة أن يكون بالإمكان تقدير الناتج على نحو موثوق.
	71- وتُحتسبُ الإيرادات المتأتية من الخدمات عندما تُقدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقديرية لمدى اكتمال تقديم تلك الخدمة، شريطة أن يكون بالإمكان تقدير الناتج على نحو موثوق.
	72- وتُحتسب الإيرادات المتأتية من استخدام أصول الكيان عند استيفاء كلا الشرطين التاليين:
	(1) يكون بالإمكان قياس مقدار الإيرادات على نحو موثوق
	(2) يكون من المرجَّح أن يستفيد الكيان في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة
	إيرادات الاستثمار

	73- تُحتسب إيرادات الاستثمار خلال الفترة التي تُكتَسب فيها هذه الإيرادات. وتُحتسبُ الفوائد على أذون الخزانة والسندات المخصومة الأخرى باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
	73- تُحتسب إيرادات الاستثمار خلال الفترة التي تُكتَسب فيها هذه الإيرادات. وتُحتسبُ الفوائد على أذون الخزانة والسندات المخصومة الأخرى باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
	النفقات

	74- تُحتسب النفقات التبادلية الناتجة عن شراء السلع والخدمات في اللحظة التي يكون فيها المُورِّد قد استوفى التزاماته التعاقدية، أي عندما تُسلَّم السلع والخدمات إلى الوكالة وتقبلها الوكالة. وقد تتم هذه العملية على مراحل فيما يتعلق ببعض عقود الخدمات.
	74- تُحتسب النفقات التبادلية الناتجة عن شراء السلع والخدمات في اللحظة التي يكون فيها المُورِّد قد استوفى التزاماته التعاقدية، أي عندما تُسلَّم السلع والخدمات إلى الوكالة وتقبلها الوكالة. وقد تتم هذه العملية على مراحل فيما يتعلق ببعض عقود الخدمات.
	75- تتكبَّد الوكالة النفقات غير التبادلية بالأساس عند تحويل مخزونات المشاريع إلى النظراء في المشاريع الإنمائية. وتُحتسبُ هذه النفقات عندما تستلم الجهات المستفيدة في البلد المتلقِّي مخزونات المشاريع، وهي اللحظة التي يُعتبر فيها أنَّ الوكالة تنقل سيطرته...
	75- تتكبَّد الوكالة النفقات غير التبادلية بالأساس عند تحويل مخزونات المشاريع إلى النظراء في المشاريع الإنمائية. وتُحتسبُ هذه النفقات عندما تستلم الجهات المستفيدة في البلد المتلقِّي مخزونات المشاريع، وهي اللحظة التي يُعتبر فيها أنَّ الوكالة تنقل سيطرته...
	76- وهناك نفقات أخرى غير تبادلية يقع تكبُّدها بالأساس عند تقديم منح لتمويل اتفاقات تتعلَّق بالبحوث والمنح الدراسية. وتُحتسبُ هذه النفقات في اللحظة التي تأذن فيها الوكالة بإتاحة الأموال أو عندما يكون لديها التزام قطعي بالدفع، أيهما أسبق. وفيما يتعلَّق ...
	76- وهناك نفقات أخرى غير تبادلية يقع تكبُّدها بالأساس عند تقديم منح لتمويل اتفاقات تتعلَّق بالبحوث والمنح الدراسية. وتُحتسبُ هذه النفقات في اللحظة التي تأذن فيها الوكالة بإتاحة الأموال أو عندما يكون لديها التزام قطعي بالدفع، أيهما أسبق. وفيما يتعلَّق ...
	الحصص في كيانات أخرى

	77- تشارك الوكالة في عدد من الترتيبات التي تُصنَّف وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية إيبساس من 35 إلى 38 على النحو المبيَّن أدناه. ويرجى الرجوع إلى الملاحظة 37 للاطلاع على تفاصيل محددة بشأن هذه الترتيبات وحوكمتها وخلفياتها القانونية. وهنالك اتفاق مبرم ...
	77- تشارك الوكالة في عدد من الترتيبات التي تُصنَّف وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية إيبساس من 35 إلى 38 على النحو المبيَّن أدناه. ويرجى الرجوع إلى الملاحظة 37 للاطلاع على تفاصيل محددة بشأن هذه الترتيبات وحوكمتها وخلفياتها القانونية. وهنالك اتفاق مبرم ...
	78- تعتبر الخدمات التي تقدمها منظمات أخرى قائمة في فيينا، مثل خدمات إدارة المباني التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والخدمات الأمنية التابعة للأمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في فيينا، خدماتٍ م...
	78- تعتبر الخدمات التي تقدمها منظمات أخرى قائمة في فيينا، مثل خدمات إدارة المباني التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والخدمات الأمنية التابعة للأمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في فيينا، خدماتٍ م...
	79- وحالياً، لا تنطبق على الوكالة معايير محاسبية أخرى من معايير إيبساس من قبيل المعيار المحاسبي إيبساس 34 المعنون البيانات المالية المستقلة والمعيار المحاسبي إيبساس 36 المعنون الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. ويتعيَّنُ تطبيق المعيار ...
	79- وحالياً، لا تنطبق على الوكالة معايير محاسبية أخرى من معايير إيبساس من قبيل المعيار المحاسبي إيبساس 34 المعنون البيانات المالية المستقلة والمعيار المحاسبي إيبساس 36 المعنون الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. ويتعيَّنُ تطبيق المعيار ...
	الإبلاغ القطاعي والمحاسبة الصندوقية

	80- تُعرَض المعلومات المتعلقة بالإبلاغ القطاعي بحسب أنشطة الوكالة، على أساس البرامج الرئيسية وعلى أساس مصادر التمويل (مجموعات الصناديق).
	80- تُعرَض المعلومات المتعلقة بالإبلاغ القطاعي بحسب أنشطة الوكالة، على أساس البرامج الرئيسية وعلى أساس مصادر التمويل (مجموعات الصناديق).
	81- والصندوق هو كيان محاسبي تلقائي التوازن يُنشأ من أجل الحصر المحاسبي للمعاملات التي تُنفَّذ لغرض أو هدف محدد. وتُفصل الصناديق لغرض الاضطلاع بأنشطة محددة أو بلوغ أهداف معينة وفقاً للوائح أو قيود أو حدود خاصة. وتُعد البيانات المالية على أساس المحاسبة ...
	81- والصندوق هو كيان محاسبي تلقائي التوازن يُنشأ من أجل الحصر المحاسبي للمعاملات التي تُنفَّذ لغرض أو هدف محدد. وتُفصل الصناديق لغرض الاضطلاع بأنشطة محددة أو بلوغ أهداف معينة وفقاً للوائح أو قيود أو حدود خاصة. وتُعد البيانات المالية على أساس المحاسبة ...
	توزيع التكاليف المشتركة
	82- تُوزعُ التكاليف المشتركة التي تتكبدها الوكالة مركزياً على كل قطاع من قطاعات الوكالة (أي كل برنامج رئيسي) على نحو منهجي رشيد يكفل ما يلي: ’1‘ دقة الإبلاغ القطاعي (أي اقتسام التكاليف بطريقة سليمة بين البرامج الرئيسية)؛ و’2‘ عرض النفقات على أساس طابع...
	82- تُوزعُ التكاليف المشتركة التي تتكبدها الوكالة مركزياً على كل قطاع من قطاعات الوكالة (أي كل برنامج رئيسي) على نحو منهجي رشيد يكفل ما يلي: ’1‘ دقة الإبلاغ القطاعي (أي اقتسام التكاليف بطريقة سليمة بين البرامج الرئيسية)؛ و’2‘ عرض النفقات على أساس طابع...
	83- تشكل البرامج الرئيسية الستة للوكالة هيكل اعتمادات الميزانية العادية. وفيما يلي البرامج الرئيسية الستة:
	83- تشكل البرامج الرئيسية الستة للوكالة هيكل اعتمادات الميزانية العادية. وفيما يلي البرامج الرئيسية الستة:
	(1) القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية - يوفر البرنامج الرئيسي 1 للدول الأعضاء في الوكالةِ الدعمَ العلمي والتقني، والخدمات والإرشادات والمشورة: من أجل التشغيلِ الموثوق به والمأمون لما هو قائم من محطات للقوى النووية، ومفاعلات البحوث وغير...
	(2) التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية – يزود البرنامج الرئيسي 2 الدول الأعضاء بالإرشادات والمواد التعليمية والتدريبية والمعايير والمواد المرجعية والوثائق التقنية في مجال العلوم على أساس متين قائم على أنشطة البحث والتطوير التكييفية والتط...
	(3) الأمان والأمن النوويان – يضع البرنامج الرئيسي 3 معايير الأمان النووي وإرشادات الأمن النووي التي تصدرها الوكالة، ويحسِّنها باستمرار. وتتخذ الوكالة ما يلزم من ترتيبات لتطبيق هذه المعايير والإرشادات في عملياتها، وتساعد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، ...
	(4) التحقق النووي – يدعم البرنامج الرئيسي 4 الولاية المسندة إلى الوكالة بموجب نظامها الأساسي التي تقتضي من الوكالة أن تضع وتطبق ضمانات ترمي إلى ضمان عدم استخدام المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقدِّ...
	(5) الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم والإدارة – يوفر البرنامج الرئيسي 5 القيادة ويقدِّم التوجيه والدعم الإداري فيما يتعلق بجميع أنشطة الوكالة ومبادراتها. وهو يقدم حلولاً ابتكارية في مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الخدمات المالية، الخدمات المتعلقة بالمش...
	(6) إدارة التعاون التقني لأغراض التنمية – يشمل البرنامج الرئيسي 6 صياغة مشاريع التعاون التقني وتنفيذها وإدارتها في إطار برنامج التعاون التقني لفترة السنتين. ويتكون برنامج التعاون التقني من مشاريع وطنية وإقليمية وأقاليمية مُموَّلة من صندوق التعاون التق...
	84- ولأغراض الإفصاح القطاعي، يُعرض البرنامج الرئيسي 5 والبرنامج الرئيسي 6 كقطاع واحد هو – السياسات والتنظيم والإدارة.
	84- ولأغراض الإفصاح القطاعي، يُعرض البرنامج الرئيسي 5 والبرنامج الرئيسي 6 كقطاع واحد هو – السياسات والتنظيم والإدارة.
	85- تمول أنشطة الوكالة في جميع هذه البرامج الرئيسية الستة من خلال مختلف الموارد المالية، التي تُعرَّف على أنها الصناديق. ويتم إنشاء الصناديق استناداً إلى القرارات التي يتخذها المؤتمر العام، وهي تُدار وفقاً للائحة المالية المعتمدة من مجلس المحافظين ولل...
	85- تمول أنشطة الوكالة في جميع هذه البرامج الرئيسية الستة من خلال مختلف الموارد المالية، التي تُعرَّف على أنها الصناديق. ويتم إنشاء الصناديق استناداً إلى القرارات التي يتخذها المؤتمر العام، وهي تُدار وفقاً للائحة المالية المعتمدة من مجلس المحافظين ولل...
	الميزانية العادية
	(1) يعتبر صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل الوسيلة الرئيسية لتمويل أنشطة الوكالة، وهما يمكِّنان الوكالة من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاعتمادات المأذون باستخدامها. ويستند صندوق الميزانية العادية إلى ميزانية عادية سنوية يعتمدها المؤت...
	(2) وصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هو صندوق احتياطي أنشئ كجزء من الميزانية العادية لفصل هذه الأموال لغرض استخدامها في المستقبل. ويموَّل هذا الصندوق جزئياً من الاشتراكات المقرَّرة السنوية فيما يتعلق بالجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، وجزئيا...
	(3) صندوق التعاون التقني هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو يُمثِّلُ الآلية الرئيسية التي تُمُوِّل من خلالها الوكالةُ أنشطتها في مجال التعاون التقني. ويُموَّل صندوق التعاون التقني أساساً من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء التي يُطلب منها التعهد بتقديم م...
	(4) وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو عبارة عن آلية تمويلية تُمكِّنُ المانحين من تقديم مساهمات طوعية فيما يتعلَّق بالأنشطة التي تدعم مشاريع يُوافِقُ عليها مجلس محافظي الوكالة على النحو الذي تحدده الجهة المانحة.
	(5) صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو آلية تمويلية تُمكِّنُ المانحين من تقديم مساهمات طوعية للأنشطة التي تدعم مشاريع واردة في الميزانية العادية. ويرد في البيانات المالية أيضاً عرض بشأن مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف ا...
	(6) تتصل الصناديق الاستئمانية والصناديق الخاصة بصناديق تخص أنشطة محددة وافق عليها مجلس محافظي الوكالة.
	مقارنة الميزانيات

	86- يختلف أساس الإبلاغ الخاص بالميزانية عن أساس الإبلاغ المالي في الوكالة. وتُعتَمَد الميزانيات في الوكالة على أساس نقدي معدَّل، بينما تتبع البيانات المالية أساس الاستحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معايير إيبساس.
	86- يختلف أساس الإبلاغ الخاص بالميزانية عن أساس الإبلاغ المالي في الوكالة. وتُعتَمَد الميزانيات في الوكالة على أساس نقدي معدَّل، بينما تتبع البيانات المالية أساس الاستحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معايير إيبساس.
	87- وفي حين تشمل البيانات المالية للوكالة كافة أنشطة الوكالة، تُعتمد الميزانيات سنوياً وعلى نحو منفصل فيما يتعلق بالميزانية العادية، وذلك لكل من الميزانية العادية التشغيلية والجزء الرأسمالي من الميزانية العادية (مصنفة حسب البرنامج الرئيسي)، ولصندوق ال...
	87- وفي حين تشمل البيانات المالية للوكالة كافة أنشطة الوكالة، تُعتمد الميزانيات سنوياً وعلى نحو منفصل فيما يتعلق بالميزانية العادية، وذلك لكل من الميزانية العادية التشغيلية والجزء الرأسمالي من الميزانية العادية (مصنفة حسب البرنامج الرئيسي)، ولصندوق ال...
	88- ويُقارِنُ البيان الخامس (بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية) بين الميزانيات النهائية لصندوق الميزانية العادية والمبالغ الفعليَّة المحسوبة استناداً إلى الأساس ذاته المعتمد عند حساب المبالغ المناظرة في الميزانية. وبما أنَّ الأساس الم...
	88- ويُقارِنُ البيان الخامس (بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية) بين الميزانيات النهائية لصندوق الميزانية العادية والمبالغ الفعليَّة المحسوبة استناداً إلى الأساس ذاته المعتمد عند حساب المبالغ المناظرة في الميزانية. وبما أنَّ الأساس الم...

	الملاحظة 4: المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية
	89- يرجع الانخفاض البالغ 5.509 ملايين يورو (أو 1.3%) التي شهده مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية بالأساس إلى التحول من الاستثمار في الودائع لأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية 3 أشهر أو أقل إلى الاستثمار في الودائع لأجل التي تتراوح آجال استح...
	89- يرجع الانخفاض البالغ 5.509 ملايين يورو (أو 1.3%) التي شهده مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية بالأساس إلى التحول من الاستثمار في الودائع لأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية 3 أشهر أو أقل إلى الاستثمار في الودائع لأجل التي تتراوح آجال استح...
	90- ويُحتَفظ ببعض المبالغ النقدية بعملات تكون إما خاضعة لقيود قانونية أو يتعذر تحويلها بسهولة إلى اليورو. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كان المبلغ المكافئ لهذه العملات باليورو يساوي 0.538 مليون يورو (مقابل 1.738 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2...
	90- ويُحتَفظ ببعض المبالغ النقدية بعملات تكون إما خاضعة لقيود قانونية أو يتعذر تحويلها بسهولة إلى اليورو. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كان المبلغ المكافئ لهذه العملات باليورو يساوي 0.538 مليون يورو (مقابل 1.738 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2...

	الملاحظة 5: الاستثمارات
	91- ترجع الزيادة البالغة 36.392 مليون يورو (أو 11.4%) في مجموع الاستثمارات بالأساس إلى زيادة الاستثمار في الودائع لأجل أطول لا سيما تلك المقومة باليورو من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى التي تتيحها الودائع لأجل أطول المقومة باليورو، وهي أسعار ع...
	91- ترجع الزيادة البالغة 36.392 مليون يورو (أو 11.4%) في مجموع الاستثمارات بالأساس إلى زيادة الاستثمار في الودائع لأجل أطول لا سيما تلك المقومة باليورو من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى التي تتيحها الودائع لأجل أطول المقومة باليورو، وهي أسعار ع...

	الملاحظة 6: الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات غير التبادلية
	92- شهد صافي الاشتراكات المقررة المستحقة التحصيل زيادة خلال السنة بمقدار 11.932 مليون يورو ليصل بذلك إلى 59.478 مليون يورو. وترجع هذه الزيادة المسجلةُ إلى زيادةٍ في الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل غير المسدَّدة تتعلق بالأساس باشتراكات بعض المساه...
	92- شهد صافي الاشتراكات المقررة المستحقة التحصيل زيادة خلال السنة بمقدار 11.932 مليون يورو ليصل بذلك إلى 59.478 مليون يورو. وترجع هذه الزيادة المسجلةُ إلى زيادةٍ في الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل غير المسدَّدة تتعلق بالأساس باشتراكات بعض المساه...
	93- تمثلُ الاشتراكات المقررة غالبية مستحقات الوكالة؛ وهي مستحقة وواجبة الدفع في غضون 30 يوماً من تلقي الرسالة المتعلقة بالاشتراكات المقررة أو في اليوم الأول من السنة المالية، أيهما يأتي لاحقاً. وفي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية، يعتبر الرصيد غ...
	93- تمثلُ الاشتراكات المقررة غالبية مستحقات الوكالة؛ وهي مستحقة وواجبة الدفع في غضون 30 يوماً من تلقي الرسالة المتعلقة بالاشتراكات المقررة أو في اليوم الأول من السنة المالية، أيهما يأتي لاحقاً. وفي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية، يعتبر الرصيد غ...
	94- ولتسهيل سداد متأخرات الاشتراكات المقررة، تُتاح خطط سداد توحَّد بموجبها المتأخرات وتُصبح مستحقة الدفع في أقساط سنوية لمدة تصل إلى 10 سنوات. وما دامت الدولة العضو التي لديها خطة سداد تدفع أقساطها السنوية من المتأخرات، وتدفع الاشتراكات المقرَّرة عن ا...
	94- ولتسهيل سداد متأخرات الاشتراكات المقررة، تُتاح خطط سداد توحَّد بموجبها المتأخرات وتُصبح مستحقة الدفع في أقساط سنوية لمدة تصل إلى 10 سنوات. وما دامت الدولة العضو التي لديها خطة سداد تدفع أقساطها السنوية من المتأخرات، وتدفع الاشتراكات المقرَّرة عن ا...
	95- وتَرِدُ في المرفق ألف-3 حالة الاشتراكات غير المسددة من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.
	95- وتَرِدُ في المرفق ألف-3 حالة الاشتراكات غير المسددة من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

	الملاحظة 8: الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية
	96- جميع الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية في 31 كانون الأول/ديسمبر من عامي 2021 و2020 جارية. وتتألف المستحقات المستردة من ضريبة القيمة المضافة من مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الوكالة فيما يتعلَّق بمشترياتها من البضائع والخدما...
	96- جميع الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية في 31 كانون الأول/ديسمبر من عامي 2021 و2020 جارية. وتتألف المستحقات المستردة من ضريبة القيمة المضافة من مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الوكالة فيما يتعلَّق بمشترياتها من البضائع والخدما...
	97- وظهرت التحركات التالية في مخصص الديون غير مضمونة التحصيل خلال السنتين 2021 و2020:
	98- وكان التبويب الزمني للحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية كالتالي:

	الملاحظة 9: السلف والمبالغ المدفوعة مقدَّماً
	99- تمثل السلف المتعلقة بالخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي مدفوعات الوكالة لقاء الخدمات المشتركة التي تديرها المنظمات الأخرى القائمة في مركز فيينا الدولي، وفقا لنسبة تقاسم التكاليف التي أقرتها الوكالة، والتي لم تستخدمها تلك المنظمات بعدُ لتقديم ال...
	99- تمثل السلف المتعلقة بالخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي مدفوعات الوكالة لقاء الخدمات المشتركة التي تديرها المنظمات الأخرى القائمة في مركز فيينا الدولي، وفقا لنسبة تقاسم التكاليف التي أقرتها الوكالة، والتي لم تستخدمها تلك المنظمات بعدُ لتقديم ال...
	100- أما السُّلف الخاصة بالموظفين فتتكوَّن أساساً من السُّلَف المعلَّقة بانتظار تسويتها والخاصة بمنحة التعليم وضرائب الدخل. وتتعلق سلف السفر والسُّلَف الأخرى بالمبالغ المدفوعة مقدَّماً للمورِّدين، وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى الجزء غير المُطبق من المب...
	100- أما السُّلف الخاصة بالموظفين فتتكوَّن أساساً من السُّلَف المعلَّقة بانتظار تسويتها والخاصة بمنحة التعليم وضرائب الدخل. وتتعلق سلف السفر والسُّلَف الأخرى بالمبالغ المدفوعة مقدَّماً للمورِّدين، وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى الجزء غير المُطبق من المب...

	الملاحظة 10: المخزون
	101- تشير قائمة المخزون العابر إلى انخفاض قدره 6.119 مليون يورو مقارنة بعام 2020، وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة تسليم وتركيب المعدات المشتراة سابقا، والإمدادات المقدمة إلى النظراء الوطنيين، فضلا عن المعالجة المحاسبية للتسليمات المعلقة بسبب التحدي...
	101- تشير قائمة المخزون العابر إلى انخفاض قدره 6.119 مليون يورو مقارنة بعام 2020، وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة تسليم وتركيب المعدات المشتراة سابقا، والإمدادات المقدمة إلى النظراء الوطنيين، فضلا عن المعالجة المحاسبية للتسليمات المعلقة بسبب التحدي...
	102- ويستأثر برنامج التعاون التقني بمبلغ 32.410 مليون يورو (98%) من المخزونات الجاري نقلها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 16.3% مقارنة بالسنة الماضية (مقابل 38.742 مليون يورو (98%) في عام 2020). وفي عام 2021، ورد مخزون و...
	102- ويستأثر برنامج التعاون التقني بمبلغ 32.410 مليون يورو (98%) من المخزونات الجاري نقلها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 16.3% مقارنة بالسنة الماضية (مقابل 38.742 مليون يورو (98%) في عام 2020). وفي عام 2021، ورد مخزون و...
	103- ويشير مخزون اليورانيوم الضعيف الإثراء إلى اليورانيوم الضعيف الإثراء لدى الوكالة في مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة الموجود في محطة أولبا التعدينية في أوسكيمين بكازاخستان. ومرفق الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء تحت مسؤو...
	103- ويشير مخزون اليورانيوم الضعيف الإثراء إلى اليورانيوم الضعيف الإثراء لدى الوكالة في مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة الموجود في محطة أولبا التعدينية في أوسكيمين بكازاخستان. ومرفق الوكالة لتخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء تحت مسؤو...
	104- ولا يُعترف بالمواد المرجعية على أنها مخزونات وتحتسب تكاليف إنتاجها في العام ذاته. وبلغت نفقات العمالة والنفقات العامة المخصصة التي تكبَّدتها مختبرات الوكالة لإنتاج المواد المرجعية خلال عام 2021 قرابة 0.115 مليون يورو (مقابل 0.124 مليون يورو في عا...
	104- ولا يُعترف بالمواد المرجعية على أنها مخزونات وتحتسب تكاليف إنتاجها في العام ذاته. وبلغت نفقات العمالة والنفقات العامة المخصصة التي تكبَّدتها مختبرات الوكالة لإنتاج المواد المرجعية خلال عام 2021 قرابة 0.115 مليون يورو (مقابل 0.124 مليون يورو في عا...
	105- وفيما يلي مجموع نفقات المخزون لعامي 2021 و2020:
	106- وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المشاريع الجاري نقلها إلى النظراء ضمن التحويلات إلى النظراء في المشاريع الإنمائية في بيان الأداء المالي (يرجى الرجوع إلى الملاحظة 31)، وأدرجت النفقات المرتبطة بلوازم الطباعة وقطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضما...
	106- وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المشاريع الجاري نقلها إلى النظراء ضمن التحويلات إلى النظراء في المشاريع الإنمائية في بيان الأداء المالي (يرجى الرجوع إلى الملاحظة 31)، وأدرجت النفقات المرتبطة بلوازم الطباعة وقطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضما...

	الملاحظة 11: الاستثمارات في كيانات الخدمات المشتركة
	108- استثمرت الوكالةُ واليونيدو مبلغاً أولياً قدره 0.809 مليون يورو في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1979 سيتم إرجاعه في حالة تصفية المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي. ويرد المزيد من التفاصيل بشأن الترتيب الخاص بالمتجر التعاوني في الملاحظة 37.
	108- استثمرت الوكالةُ واليونيدو مبلغاً أولياً قدره 0.809 مليون يورو في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1979 سيتم إرجاعه في حالة تصفية المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي. ويرد المزيد من التفاصيل بشأن الترتيب الخاص بالمتجر التعاوني في الملاحظة 37.
	109- فيما يلي عرض لمشاريع الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالة إنجازها باعتبارها قيد الإنجاز في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	109- فيما يلي عرض لمشاريع الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالة إنجازها باعتبارها قيد الإنجاز في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	110- وفي عام 2021، تواصلت أعمال التحقق المادي من الأصول في مركز فيينا الدولي وزايبرسدورف. وتُظهر نتائج التحقُّق من أصول الضمانات بالنسبة للدورة 2020-2021 أنَّه تم التحقق من 93.59% من مجموع أصول الضمانات المسجَّلة في نظام إيبس التي تمتلكها الوكالة. وسي...
	110- وفي عام 2021، تواصلت أعمال التحقق المادي من الأصول في مركز فيينا الدولي وزايبرسدورف. وتُظهر نتائج التحقُّق من أصول الضمانات بالنسبة للدورة 2020-2021 أنَّه تم التحقق من 93.59% من مجموع أصول الضمانات المسجَّلة في نظام إيبس التي تمتلكها الوكالة. وسي...
	111- وتواصلت جهود التخلَّص من المعدات القديمة غير العاملة التي كانت مُهْلَكَة كلياً، مما أدى إلى سحب أصول بتكاليف إجمالية أصلية قدرها 6.143 ملايين يورو. وبلغت القيمة الإجمالية لمفردات الممتلكات والمنشآت والمعدات المُهلَكة كلياً التي لا تزال قيد الاستخ...
	111- وتواصلت جهود التخلَّص من المعدات القديمة غير العاملة التي كانت مُهْلَكَة كلياً، مما أدى إلى سحب أصول بتكاليف إجمالية أصلية قدرها 6.143 ملايين يورو. وبلغت القيمة الإجمالية لمفردات الممتلكات والمنشآت والمعدات المُهلَكة كلياً التي لا تزال قيد الاستخ...
	112- وفي عام 2021، لم ترد أي مساهمات عينية فيما يخصُّ المعدات.

	الملاحظة 13: الأصول غير الملموسة
	113- تمثل البرامجيات المطوَّرة في إطار برنامج تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات (مشروع موزاييك) جزء الأصول غير الملموسة الخاصة بالوكالة المستأثر بأعلى قدر من الأهمية النسبية. ومشروع موزاييك هو عبارة عن مشروع متعدد المراحل يهدف إلى الارتقاء بالنظم والبن...
	113- تمثل البرامجيات المطوَّرة في إطار برنامج تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات (مشروع موزاييك) جزء الأصول غير الملموسة الخاصة بالوكالة المستأثر بأعلى قدر من الأهمية النسبية. ومشروع موزاييك هو عبارة عن مشروع متعدد المراحل يهدف إلى الارتقاء بالنظم والبن...
	114- وفيما يلي عرض للمشاريع الأخرى التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالة إنجازها (منجزة أو منجزة جزئيًّا أو قيد الإنجاز) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	114- وفيما يلي عرض للمشاريع الأخرى التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالة إنجازها (منجزة أو منجزة جزئيًّا أو قيد الإنجاز) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	منجزة في عام 2021
	استُكملت في عام 2021 أربعة مشاريع بقيمة تزيد على 0.500 مليون يورو.
	 الارتقاء بنظام الإبلاغ والتقييم بشأن أنشطة التفتيش الخاصة بالضمانات (0.786 مليون يورو): أدخل إصدارٌ جديدٌ من نظام الإبلاغ والتقييم بشأن أنشطة التفتيش الخاصة بالضمانات تحسينات كبيرة على واجهة المستخدم وحسَّن تجربة المستخدم. وتُتاح للمستخدمين الآن أدا...
	 الارتقاء بنظام إدارة معدات الضمانات (0.576 مليون يورو): زيادة كفاءة عملية إدارة المخزون في الوكالة عبر تزويد نظام إدارة معدات الضمانات بقدرة "لوحة التحكم في المستودع" "Warehouse Dashboard"، التي تقلِّصُ استخدام الورق، وتعزِّزُ القدرة على تتبُّع المف...
	 نظام استعراض المساعدة التقنية (0.792 مليون يورو): جرى نشر المشروع بنجاح وحظي المشروع بالقبول من جانب المستخدمين من أوساط الأعمال التجارية. وتتمثل الوظائف الرئيسية المنفذة في إطار هذا المشروع في ما يلي: 1) دعم المحلِّلين التابعين لشعبة إدارة المعلوما...
	 تنفيذ تكامل بيانات التطبيقات (0.505 مليون يورو): يهدف مشروع تنفيذ تكامل بيانات التطبيقات إلى تطوير وتنفيذ هيكل خاص بالتكامل للمستقبل من شأنه تحسين الآليات الخاصة بأمن البيانات والتحكم في البيانات، والتصدي للتحديات القائمة فيما يتعلق بتكامل البيانات،...
	قيد الإنجاز
	 النظام الآلي المركزي للتحليل المترابط وتقييم البيانات (1.723 مليون يورو قيد الإنجاز). أكمل الفريق إعداد حزمة الاستعراض والتحليل المدمجة لتمكين المفتشين من تقييم البيانات المتأتية من نظم الرصد الآلي في المواقع النووية اليابانية. واستُكملت أعمال التنف...
	 نهج الضمانات على مستوى الدولة (1.169 مليون يورو قيد الإنجاز):  تم الارتقاء بمُعِدِّ البيانات على المستوى القُطري لجعله متوافقاً مع الصيغ المُحَدَّثَة من العمليات الخاصة بتحليلِ مسار الاقتناء وبنهجِ الضمانات على مستوى الدولة. ويأخُذ أحدث إصدار من نظا...
	 الارتقاء بمجموعة برامج eBS المستخدمة في إطار نظام إيبس (1.105 مليون يورو قيد الإنجاز). نُفّذَ نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إيبس) لأول مرة في عام 2011 وجرى توسيعه منذ ذلك الحين عبر إضافة أربعة مستويات مختلفة.  وخلال الفترة الحال...
	 نظام الإدارة الذكية ساب هانا (1.061 مليون يورو قيد الإنجاز). عقب اقتناء M-Files، ثُبِّتَ هذا النظام وجرى اختباره داخل بيئة إدارة الضمانات. وقد انتهينا من العمل على الإصدار الجاهزللاختبار من المكوِّن الجديد الخاص بإدارة الوثائق الذي سيُستَخدَمُ لمناو...
	 أداة إدارة الخدمات التابعةُ لنظام إدارة معدات الضمانات (0.684 مليون يورو قيد الإنجاز). أداة إدارة الخدمات هي أداة تُستَخدمُ على كامل نطاق إدارة الضمانات لتعقب الحادثات والمشاكل التي تطال معدات الضمانات جرى تحسينها عبر تزويدها بقدرات وظيفية فيما يخص ...
	 شعبة تكنولوجيا المعلومات - الارتقاء بنظام هايبريون (المرحلة الثانية) (0.500 مليون يورو قيد الإنجاز). تهدف المرحلة الثانية من مشروع الارتقاء بنظام هايبريون إلى الارتقاء بنظام التخطيط إدارة أداء المؤسسات التابع  لشركة أوراكل (في الموقع)، وإعادة تنفيذه...
	115- وانخفض صافي القيمة الإجمالية للأصول غير الملموسة بمبلغ قدره 5.038 ملايين يورو بسبب المستوى العالي من نفقات الاستهلاك، بما يعوض إلى حد كبير قيمة الإضافات خلال العام.
	115- وانخفض صافي القيمة الإجمالية للأصول غير الملموسة بمبلغ قدره 5.038 ملايين يورو بسبب المستوى العالي من نفقات الاستهلاك، بما يعوض إلى حد كبير قيمة الإضافات خلال العام.
	116- وفي عام 2021 استُهل 29 مشروعاً جديداً بتكاليف إجمالية قدرها 5.473.ملايين يورو (34 مشروعا في عام 2020 بلغت قيمتها 5.862 مليون يورو). ومن بين هذه المشاريع البالغ عددها 29 مشروعاً، استُكمل 17 مشروعاً بتكاليف إجمالية قدرها 3.770 ملايين يورو، في حين ظ...
	116- وفي عام 2021 استُهل 29 مشروعاً جديداً بتكاليف إجمالية قدرها 5.473.ملايين يورو (34 مشروعا في عام 2020 بلغت قيمتها 5.862 مليون يورو). ومن بين هذه المشاريع البالغ عددها 29 مشروعاً، استُكمل 17 مشروعاً بتكاليف إجمالية قدرها 3.770 ملايين يورو، في حين ظ...
	117- وفي عام 2021، سُجلت حالة انخفاض في قيمة أصل غير ملموسٍ مُطوَّرٍ داخليًّا بتكلفة بلغت 0.239 مليون يورو.
	117- وفي عام 2021، سُجلت حالة انخفاض في قيمة أصل غير ملموسٍ مُطوَّرٍ داخليًّا بتكلفة بلغت 0.239 مليون يورو.

	الملاحظة 14: الحسابات المستحقة الدفع
	118- تمثل المستحقات كمية السلع والخدمات المقدَّمة التي لم يتم تسلُّم فواتيرها حتى تاريخ إعداد التقرير.
	119- وتمثل المبالغ الأخرى المستحقة الدفع في المقام الأول مبلغ الفواتير التي عُولِجت ولم تسدَّد حتى تاريخ إعداد التقرير وفترات الغياب المدفوعة الأجر المتجمعة لخبراء استشاريين معيَّنين في تاريخ الإبلاغ والتي تم ترحيلها إلى الفترة التالية.
	119- وتمثل المبالغ الأخرى المستحقة الدفع في المقام الأول مبلغ الفواتير التي عُولِجت ولم تسدَّد حتى تاريخ إعداد التقرير وفترات الغياب المدفوعة الأجر المتجمعة لخبراء استشاريين معيَّنين في تاريخ الإبلاغ والتي تم ترحيلها إلى الفترة التالية.

	الملاحظة 15: الإيرادات المؤجَّلة
	120- تُثبِتُ الإيرادات المؤجَّلة المتعلِّقة باستخدام مباني مركز فيينا الدولي أن الحكومة النمساوية أجَّرت للوكالة المباني الأصلية مقابل إيجار اسمي وساهمت بنسبة 50% من تكلفة التحسينات المدخلة على المباني المستأجرة. وفي المقابل، يقع على الوكالة التزام با...
	120- تُثبِتُ الإيرادات المؤجَّلة المتعلِّقة باستخدام مباني مركز فيينا الدولي أن الحكومة النمساوية أجَّرت للوكالة المباني الأصلية مقابل إيجار اسمي وساهمت بنسبة 50% من تكلفة التحسينات المدخلة على المباني المستأجرة. وفي المقابل، يقع على الوكالة التزام با...
	121- وتشتمل المساهمات الواردة مقدَّماً في المقام الأول على الاشتراكات المقررة للميزانية العادية الواردة قبل السنة التي تتصل بها هذه الاشتراكات، وكذلك على المساهمات الخارجة عن الميزانية الواردة من الدول الأعضاء التي لم تقبلها الوكالة رسمياً. ولقد انخفض...
	121- وتشتمل المساهمات الواردة مقدَّماً في المقام الأول على الاشتراكات المقررة للميزانية العادية الواردة قبل السنة التي تتصل بها هذه الاشتراكات، وكذلك على المساهمات الخارجة عن الميزانية الواردة من الدول الأعضاء التي لم تقبلها الوكالة رسمياً. ولقد انخفض...
	122- وفي نهاية عام 2021، انخفضت المساهمات الواردة الخاضعة لشروط بمبلغ قدره 24.857 مليون يورو. ومن إجمالي رصيد المساهمات الواردة الخاضعة لشروط، وردت 42.2% منها من جهتين مانحتين اثنتين من الدول غير الأعضاء. وستُحتسبُ هذه المساهمات على أنها إيرادات، إذا ...
	122- وفي نهاية عام 2021، انخفضت المساهمات الواردة الخاضعة لشروط بمبلغ قدره 24.857 مليون يورو. ومن إجمالي رصيد المساهمات الواردة الخاضعة لشروط، وردت 42.2% منها من جهتين مانحتين اثنتين من الدول غير الأعضاء. وستُحتسبُ هذه المساهمات على أنها إيرادات، إذا ...
	123- وترد في المرفق ألف 4 تفاصيل عن المساهمات الواردة مقدَّماً والمساهمات الخارجة عن الميزانية المحولة والخاضعة لشروط اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.
	123- وترد في المرفق ألف 4 تفاصيل عن المساهمات الواردة مقدَّماً والمساهمات الخارجة عن الميزانية المحولة والخاضعة لشروط اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

	الملاحظة 16: الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين
	124- تم احتساب الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإجازة السنوية، على أساس التقييم الاكتواري. وقد انخفضت هذه الالتزامات خلال السنة وذلك في المقام ا...
	124- تم احتساب الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإجازة السنوية، على أساس التقييم الاكتواري. وقد انخفضت هذه الالتزامات خلال السنة وذلك في المقام ا...
	125- واحتُسبت الالتزامات المتعلقة بالإجازة السنوية استناداً إلى العدد الفعلي لأيام الإجازة غير المستخدمة في نهاية السنة. ويرجع الانخفاض في الالتزامات المتعلقة بإجازات الموظفين السنوية بنسبة 5.07% إلى الإدارة الفعالة لأيام الإجازات السنوية حيث شُجِّع ا...
	125- واحتُسبت الالتزامات المتعلقة بالإجازة السنوية استناداً إلى العدد الفعلي لأيام الإجازة غير المستخدمة في نهاية السنة. ويرجع الانخفاض في الالتزامات المتعلقة بإجازات الموظفين السنوية بنسبة 5.07% إلى الإدارة الفعالة لأيام الإجازات السنوية حيث شُجِّع ا...
	126- وتمثل اشتراكات الموظفين في الحساب الاحتياطي لأقساط التأمين الصحي حصة الموظفين من الأموال المحتفظ بها لأقساط التأمين الصحي. وخلال عام 2021، شهد رصيد الحساب زيادة بنسبة 18.1% وذلك بسبب القدر الأقل من المدفوعات الفعلية المحولة إلى شركة سيغنا فيما يت...
	126- وتمثل اشتراكات الموظفين في الحساب الاحتياطي لأقساط التأمين الصحي حصة الموظفين من الأموال المحتفظ بها لأقساط التأمين الصحي. وخلال عام 2021، شهد رصيد الحساب زيادة بنسبة 18.1% وذلك بسبب القدر الأقل من المدفوعات الفعلية المحولة إلى شركة سيغنا فيما يت...
	127- وتألَّفت الالتزامات المتعلقة بتكاليف الموظفين الأخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 بالأساس من مستحقات إجازة زيارة الوطن البالغة 1.711 مليون يورو (مقابل 2.701 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020) ومستحقات الإجازات التعويضية البالغة 0.455 ملي...
	127- وتألَّفت الالتزامات المتعلقة بتكاليف الموظفين الأخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 بالأساس من مستحقات إجازة زيارة الوطن البالغة 1.711 مليون يورو (مقابل 2.701 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020) ومستحقات الإجازات التعويضية البالغة 0.455 ملي...
	128- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فضلاً عن الالتزامات المتعلقة بالإجازة السنوية غير ممولة بالكامل تقريباً0F . وتتعلَّق جميع هذه الالتزاما...
	128- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فضلاً عن الالتزامات المتعلقة بالإجازة السنوية غير ممولة بالكامل تقريباً0F . وتتعلَّق جميع هذه الالتزاما...

	الملاحظة 17: الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة
	129- تشتمل الاستحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة.
	129- تشتمل الاستحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة.
	130- وتدير الوكالة مخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وهو خطة لاستحقاقات الموظفين المحددة. وبموجب المخطط وطبقاً للائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين، يحق لموظفي الوكالة السابقين أن يحصلوا على تأمين طبي من خلال الوكالة.
	130- وتدير الوكالة مخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وهو خطة لاستحقاقات الموظفين المحددة. وبموجب المخطط وطبقاً للائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين، يحق لموظفي الوكالة السابقين أن يحصلوا على تأمين طبي من خلال الوكالة.
	131- واستحقاقات ما بعد الخدمة الأخرى هي الاستحقاقات التي يحق لموظفي الوكالة الحصول عليها عند انتهاء خدمتهم في الوكالة. وتشمل هذه الاستحقاقات منحة الإعادة إلى الوطن وما يتصل بذلك من تكاليف السفر ونقل الأمتعة عند انتهاء الخدمة في الوكالة، وكذلك بدلات ان...
	131- واستحقاقات ما بعد الخدمة الأخرى هي الاستحقاقات التي يحق لموظفي الوكالة الحصول عليها عند انتهاء خدمتهم في الوكالة. وتشمل هذه الاستحقاقات منحة الإعادة إلى الوطن وما يتصل بذلك من تكاليف السفر ونقل الأمتعة عند انتهاء الخدمة في الوكالة، وكذلك بدلات ان...
	التقييمات الاكتوارية

	132- تحدَّد الالتزامات الناتجة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن واستحقاقات انتهاء الخدمة بمساعدة اكتواريين فنيين.
	132- تحدَّد الالتزامات الناتجة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن واستحقاقات انتهاء الخدمة بمساعدة اكتواريين فنيين.
	133- وقد استُخدمت الافتراضات والطرائق التالية لتحديد قيمة التزامات الوكالة المترتبة عن استحقاقات الموظفين فيما يتعلق بفترة ما بعد الخدمة وغير ذلك من الالتزامات المتعلقة بانتهاء الخدمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	133- وقد استُخدمت الافتراضات والطرائق التالية لتحديد قيمة التزامات الوكالة المترتبة عن استحقاقات الموظفين فيما يتعلق بفترة ما بعد الخدمة وغير ذلك من الالتزامات المتعلقة بانتهاء الخدمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	134- ويُقدِّم الجدول التالي معلومات وتحليلات إضافية بشأن الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين التي حسبها الخبير الاكتواري.
	134- ويُقدِّم الجدول التالي معلومات وتحليلات إضافية بشأن الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين التي حسبها الخبير الاكتواري.
	135- في إطار الالتزام الختامي المتعلق بالاستحقاقات المحددة وفق التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، يمثل مبلغ 134.520 مليون يورو الالتزام تجاه الموظفين السابقين ومُعاليهم (مقابل 142.579 مليون يورو في عام 2020) ويمثل مبلغ 185.814 مليون يورو الاستحقا...
	135- في إطار الالتزام الختامي المتعلق بالاستحقاقات المحددة وفق التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، يمثل مبلغ 134.520 مليون يورو الالتزام تجاه الموظفين السابقين ومُعاليهم (مقابل 142.579 مليون يورو في عام 2020) ويمثل مبلغ 185.814 مليون يورو الاستحقا...
	136- وتنشأ المكاسب أو الخسائر الاكتوارية عندما يختلف التقييم الاكتواري عن التوقعات الطويلة الأجل بشأن الالتزامات. وهي تنتج عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية (الاختلافات بين الافتراضات الاكتوارية السابقة وما حدث فعلاً) وعن آثار التغيير في الافترا...
	136- وتنشأ المكاسب أو الخسائر الاكتوارية عندما يختلف التقييم الاكتواري عن التوقعات الطويلة الأجل بشأن الالتزامات. وهي تنتج عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية (الاختلافات بين الافتراضات الاكتوارية السابقة وما حدث فعلاً) وعن آثار التغيير في الافترا...
	137- والتزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة شديد الحساسية للتغيرات التي تحدث في الافتراضات المالية. وتُمثِّل الزيادة التي شهدها معدل الخصم – التي تعود جزئيًّا إلى الارتفاع في معدل التضخم وانتعاش النشاط على الصعيد العالمي – الحافز الرئيسي للانخفاض الذ...
	137- والتزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة شديد الحساسية للتغيرات التي تحدث في الافتراضات المالية. وتُمثِّل الزيادة التي شهدها معدل الخصم – التي تعود جزئيًّا إلى الارتفاع في معدل التضخم وانتعاش النشاط على الصعيد العالمي – الحافز الرئيسي للانخفاض الذ...
	138- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة، في جلِّها، غير ممولة1F . وبالتالي فإنَّ القيمة الحالية للالتزامات الممولة والقيمة العادلة لأصول الخ...
	138- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة، في جلِّها، غير ممولة1F . وبالتالي فإنَّ القيمة الحالية للالتزامات الممولة والقيمة العادلة لأصول الخ...
	تحليل الحساسية

	139- إذا تغيَّرت الافتراضات المبيَّنة أعلاه، فإن التأثير المقدَّر في قياس التزام الاستحقاقات المحددة وتكلفة الخدمة الجارية وتكلفة الفائدة سيكون على النحو الوارد في الجدول أدناه:
	139- إذا تغيَّرت الافتراضات المبيَّنة أعلاه، فإن التأثير المقدَّر في قياس التزام الاستحقاقات المحددة وتكلفة الخدمة الجارية وتكلفة الفائدة سيكون على النحو الوارد في الجدول أدناه:
	140- وتستند تحليلات الحساسية الواردة أعلاه إلى تغير في أحد الافتراضات مع الإبقاء على ثبات جميع الافتراضات الأخرى. ومن غير المرجح، في الممارسة العملية، أن يحدث هذا لأن التغييرات في بعض الافتراضات قد تكون مترابطة.
	140- وتستند تحليلات الحساسية الواردة أعلاه إلى تغير في أحد الافتراضات مع الإبقاء على ثبات جميع الافتراضات الأخرى. ومن غير المرجح، في الممارسة العملية، أن يحدث هذا لأن التغييرات في بعض الافتراضات قد تكون مترابطة.
	141- وعند حساب حساسية التزام الاستحقاقات المحددة للافتراضات الهامة، تم تطبيق نفس الطريقة كما هو الحال عند حساب التزامات التقاعد المحتسبة في بيان الوضع المالي. ولم تكن هناك تغييرات من الفترة السابقة في الطرائق أو عمليات تعديل الافتراضات المستخدمة في إع...
	141- وعند حساب حساسية التزام الاستحقاقات المحددة للافتراضات الهامة، تم تطبيق نفس الطريقة كما هو الحال عند حساب التزامات التقاعد المحتسبة في بيان الوضع المالي. ولم تكن هناك تغييرات من الفترة السابقة في الطرائق أو عمليات تعديل الافتراضات المستخدمة في إع...
	142- وتُحسب الحساسية فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع من خلال تعديل معدلات الوفيات الأساسية بحيث يزيد (أو ينقص) متوسط العمر المتوقع للمتقاعد البالغ من العمر 65 عاماً في تاريخ التقييم بمقدار عام واحد.
	142- وتُحسب الحساسية فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع من خلال تعديل معدلات الوفيات الأساسية بحيث يزيد (أو ينقص) متوسط العمر المتوقع للمتقاعد البالغ من العمر 65 عاماً في تاريخ التقييم بمقدار عام واحد.
	143- وتبلغ أفضل تقديرات الوكالة فيما يتعلق بالاستحقاقات المتوقَّع دفعها في الأشهر الـ 12 القادمة بالنسبة لخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 4.493 ملايين يورو، وبالنسبة لاستحقاقات الإعادة للوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة 9.208 ملايين ...
	143- وتبلغ أفضل تقديرات الوكالة فيما يتعلق بالاستحقاقات المتوقَّع دفعها في الأشهر الـ 12 القادمة بالنسبة لخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 4.493 ملايين يورو، وبالنسبة لاستحقاقات الإعادة للوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة 9.208 ملايين ...
	144- وتمثل الالتزامات المترتبة عن استحقاقات ما بعد الخدمة التزاماً ماديًّا غير ممول على الوكالة. ومثل العديد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، تقوم الوكالة حاليًّا بدراسة النُّهُج الممكن اتباعها لمعالجة مسألة هذه الالتزامات غير الممولة الطويلة الأجل؛ بي...
	144- وتمثل الالتزامات المترتبة عن استحقاقات ما بعد الخدمة التزاماً ماديًّا غير ممول على الوكالة. ومثل العديد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، تقوم الوكالة حاليًّا بدراسة النُّهُج الممكن اتباعها لمعالجة مسألة هذه الالتزامات غير الممولة الطويلة الأجل؛ بي...
	145- وتقدِّم الجداول التالية تفاصيل التزام الاستحقاقات المحددة والتسويات القائمة على التجربة الفعلية بالنسبة للفترة الحالية والفترات الأربع السابقة.
	145- وتقدِّم الجداول التالية تفاصيل التزام الاستحقاقات المحددة والتسويات القائمة على التجربة الفعلية بالنسبة للفترة الحالية والفترات الأربع السابقة.
	الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

	146- ينص النظام الأساسي للصندوق على أن يكلف مجلس الصندوق الخبير الاستشاري الاكتواري بإعداد تقييم اكتواري للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. والممارسة التي يتبعها مجلس الصندوق هي إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعات المفتوحة. وا...
	146- ينص النظام الأساسي للصندوق على أن يكلف مجلس الصندوق الخبير الاستشاري الاكتواري بإعداد تقييم اكتواري للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. والممارسة التي يتبعها مجلس الصندوق هي إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعات المفتوحة. وا...
	147- ويَتَكوَّنُ التزام الوكالة المالي تجاه الصندوق من مساهمتها الإلزامية، بالمعدل الذي تحدِّده الجمعية العامة للأمم المتحدة (وهو حاليا 7.9% للمشاركين و15.8% للمنظمات الأعضاء)، فضلاً عن أي حصة من أي مدفوعات عجز اكتواري بموجب المادة 26 من النظام الأساس...
	147- ويَتَكوَّنُ التزام الوكالة المالي تجاه الصندوق من مساهمتها الإلزامية، بالمعدل الذي تحدِّده الجمعية العامة للأمم المتحدة (وهو حاليا 7.9% للمشاركين و15.8% للمنظمات الأعضاء)، فضلاً عن أي حصة من أي مدفوعات عجز اكتواري بموجب المادة 26 من النظام الأساس...
	148- وقد أنجِزَ آخر تقييم اكتواري للصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أمَّا التقييم الذي تنتهي فترته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، فهو قيد الإجراء حاليًّا.  وقد رحَّل الصندوق في بياناته المالية لعام 2020 تاريخ البيانات الخاصة بالمشاركة في 31 كانون...
	148- وقد أنجِزَ آخر تقييم اكتواري للصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أمَّا التقييم الذي تنتهي فترته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، فهو قيد الإجراء حاليًّا.  وقد رحَّل الصندوق في بياناته المالية لعام 2020 تاريخ البيانات الخاصة بالمشاركة في 31 كانون...
	149- وأسفر التقييم الاكتواري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 عن نسبة مموَّلة من الأصول الاكتوارية إلى الالتزامات الاكتوارية، بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية في المستقبل، بلغت 144.4%. وكانت النسبة الممولة تبلغ 107.1% عند وضع نظام تسوية المعاش...
	149- وأسفر التقييم الاكتواري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 عن نسبة مموَّلة من الأصول الاكتوارية إلى الالتزامات الاكتوارية، بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية في المستقبل، بلغت 144.4%. وكانت النسبة الممولة تبلغ 107.1% عند وضع نظام تسوية المعاش...
	150- وبعد أن أجرى الخبير الاستشاري الاكتواري تقييماً للكفاية الاكتوارية للصندوق، خلُص إلى أنه لا توجد ضرورة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى مدفوعات سداد العجز بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق، لأن القيمة الاكتوارية للأصول تفوق القيمة الاك...
	150- وبعد أن أجرى الخبير الاستشاري الاكتواري تقييماً للكفاية الاكتوارية للصندوق، خلُص إلى أنه لا توجد ضرورة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى مدفوعات سداد العجز بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق، لأن القيمة الاكتوارية للأصول تفوق القيمة الاك...
	151- وإذا تم اللجوء إلى المادة 26 بسبب العجز الاكتواري، إما أثناء العملية الجارية أو بسبب إنهاء مخطط المعاشات التقاعدية للصندوق، فإن مدفوعات العجز المطلوبة من كل منظمة عضو ستستند إلى نسبة مساهمات تلك المنظمة العضو في مجموع المساهمات المدفوعة إلى الصند...
	151- وإذا تم اللجوء إلى المادة 26 بسبب العجز الاكتواري، إما أثناء العملية الجارية أو بسبب إنهاء مخطط المعاشات التقاعدية للصندوق، فإن مدفوعات العجز المطلوبة من كل منظمة عضو ستستند إلى نسبة مساهمات تلك المنظمة العضو في مجموع المساهمات المدفوعة إلى الصند...
	152- وخلال عام 2021، بلغت المساهمات المدفوعة إلى الصندوق 70.446 مليون يورو (مقابل 70.913 مليون يورو في عام 2020). وأما المساهمات المتوقَّعة المستحقة في عام 2022 فتبلغ حوالي 72.904 مليون يورو.
	152- وخلال عام 2021، بلغت المساهمات المدفوعة إلى الصندوق 70.446 مليون يورو (مقابل 70.913 مليون يورو في عام 2020). وأما المساهمات المتوقَّعة المستحقة في عام 2022 فتبلغ حوالي 72.904 مليون يورو.
	153- ويجوز إنهاء عضوية الصندوق بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على التوصية الإيجابية الصادرة عن مجلس صندوق المعاشات التقاعدية.  وتُدْفَع حصة متناسبة من مجموع أصول الصندوق في تاريخ إنهاء العضوية إلى المنظمة العضو السابقة لفائدة موظفيها حصر...
	153- ويجوز إنهاء عضوية الصندوق بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على التوصية الإيجابية الصادرة عن مجلس صندوق المعاشات التقاعدية.  وتُدْفَع حصة متناسبة من مجموع أصول الصندوق في تاريخ إنهاء العضوية إلى المنظمة العضو السابقة لفائدة موظفيها حصر...
	154- ويُجري مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مراجعة سنوية للصندوق ويقدم تقريراً عن المراجعة إلى مجلس الصندوق وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنة. وينشر الصندوق تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن الاطلاع على هذه التقارير من خلال زيارة موقع الصندوق ...
	154- ويُجري مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مراجعة سنوية للصندوق ويقدم تقريراً عن المراجعة إلى مجلس الصندوق وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنة. وينشر الصندوق تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن الاطلاع على هذه التقارير من خلال زيارة موقع الصندوق ...

	الملاحظة 18: الالتزامات المالية الأخرى
	155- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت الالتزامات الطويلة الأجل البالغة 0.304 مليون يورو تتعلق بالمبالغ التي أودعتها منظمة الفاو لتغطية التكاليف التي تكبدتها الوكالة بالنيابة عن الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة، بينما تألَّفت "المبالغ الأخرى" في ...
	155- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت الالتزامات الطويلة الأجل البالغة 0.304 مليون يورو تتعلق بالمبالغ التي أودعتها منظمة الفاو لتغطية التكاليف التي تكبدتها الوكالة بالنيابة عن الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة، بينما تألَّفت "المبالغ الأخرى" في ...

	الملاحظة 19: المخصصات
	156- تتعلق مخصصات التخلص من الأصول بالتكاليف التقديرية للتخلص من وحدات القياس المغلقة المختبرية في مختبر المواد النووية الجديد في زايبرسدورف في نهاية الأعمار النافعة لوحدات القياس هذه (1.218 مليون يورو).
	156- تتعلق مخصصات التخلص من الأصول بالتكاليف التقديرية للتخلص من وحدات القياس المغلقة المختبرية في مختبر المواد النووية الجديد في زايبرسدورف في نهاية الأعمار النافعة لوحدات القياس هذه (1.218 مليون يورو).
	157- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت هناك قضايا مرفوعة ضد الوكالة أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بدعاوى أقامها موظفون حاليون أو سابقون، وقد سُجل لها مخصص يبلغ 0.259 مليون يورو. ويشمل المخصص أيضا قضايا أخرى لا تزال قيد النظر أمام...
	157- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت هناك قضايا مرفوعة ضد الوكالة أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بدعاوى أقامها موظفون حاليون أو سابقون، وقد سُجل لها مخصص يبلغ 0.259 مليون يورو. ويشمل المخصص أيضا قضايا أخرى لا تزال قيد النظر أمام...
	158- أُنشئ صندوق رأس المال العامل وفقاً للائحة المالية لاستخدامه فيما يتعلق بالسلف المقدمة لصندوق الميزانية العادية لتمويل الاعتمادات مؤقتاً ولأغراض أخرى يأذن بها المؤتمر العام. ويعتمد المؤتمر العام حجم صندوق رأس المال العامل، ويُموَّل من السلف المقدم...
	158- أُنشئ صندوق رأس المال العامل وفقاً للائحة المالية لاستخدامه فيما يتعلق بالسلف المقدمة لصندوق الميزانية العادية لتمويل الاعتمادات مؤقتاً ولأغراض أخرى يأذن بها المؤتمر العام. ويعتمد المؤتمر العام حجم صندوق رأس المال العامل، ويُموَّل من السلف المقدم...
	159- وأُنشئ صندوق الأمن النووي وفقاً للائحة المالية لتمويل مجموعة من الأنشطة بهدف دعم قدرة الدول الأعضاء على حماية المرافق النووية، والمواد النووية قيد الاستخدام أو الخزن أو النقل، من الإرهاب النووي (الوثيقة GOV/2002/10).
	159- وأُنشئ صندوق الأمن النووي وفقاً للائحة المالية لتمويل مجموعة من الأنشطة بهدف دعم قدرة الدول الأعضاء على حماية المرافق النووية، والمواد النووية قيد الاستخدام أو الخزن أو النقل، من الإرهاب النووي (الوثيقة GOV/2002/10).
	160- وأُنشئ الصندوق الفرعي لتكاليف دعم البرنامج في عام 2009 في إطار صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية لتسجيل جميع الإيرادات والنفقات المتصلة بتكاليف دعم البرنامج وفقا للقاعدة 8-3 من اللائحة المالية.
	160- وأُنشئ الصندوق الفرعي لتكاليف دعم البرنامج في عام 2009 في إطار صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية لتسجيل جميع الإيرادات والنفقات المتصلة بتكاليف دعم البرنامج وفقا للقاعدة 8-3 من اللائحة المالية.
	161- وأُنشئ الصندوق الاستئماني لمعاهد البحوث وفقاً للائحة المالية لإتاحة توافر تمويل متعدد السنوات لاقتناء المعدات والمستلزمات الضرورية لبرنامج العقود البحثية للوكالة (الوثيقة GOV/2403).
	161- وأُنشئ الصندوق الاستئماني لمعاهد البحوث وفقاً للائحة المالية لإتاحة توافر تمويل متعدد السنوات لاقتناء المعدات والمستلزمات الضرورية لبرنامج العقود البحثية للوكالة (الوثيقة GOV/2403).
	162- وأنشئ صندوق إحلال المعدات على النحو الذي أقرَّه مجلس المحافظين (الوثيقة GOV/2005/22) للارتقاء بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو إحلالها وذلك من أجل تقديم مستوى ملائم من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برامج الوكالة.
	162- وأنشئ صندوق إحلال المعدات على النحو الذي أقرَّه مجلس المحافظين (الوثيقة GOV/2005/22) للارتقاء بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو إحلالها وذلك من أجل تقديم مستوى ملائم من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برامج الوكالة.
	163- في عام 2021، ازدادت الاحتياطيات بمبلغ قدره 76.588 مليون يورو ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادة في الأموال الملتزم بها للعقود المفتوحة للسلع والخدمات فضلاً عن المكاسب الاكتوارية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين.
	163- في عام 2021، ازدادت الاحتياطيات بمبلغ قدره 76.588 مليون يورو ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادة في الأموال الملتزم بها للعقود المفتوحة للسلع والخدمات فضلاً عن المكاسب الاكتوارية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين.
	164- ويمثِّل الاحتياطي الخاص بأقساط التأمين الصحي حصة الوكالة من الأموال المتصلة بأقساط التأمين الصحي. وخلال عام 2021، شهد الاحتياطي زيادة بنسبة 18.1% وذلك بسبب انخفاض المدفوعات الفعلية المحولة إلى شركة سيغنا فيما يتعلق بالأعضاء المشاركين في خطة التأم...
	164- ويمثِّل الاحتياطي الخاص بأقساط التأمين الصحي حصة الوكالة من الأموال المتصلة بأقساط التأمين الصحي. وخلال عام 2021، شهد الاحتياطي زيادة بنسبة 18.1% وذلك بسبب انخفاض المدفوعات الفعلية المحولة إلى شركة سيغنا فيما يتعلق بالأعضاء المشاركين في خطة التأم...
	165- وأما الارتباطات فتمثل الأموال الملتزم بها للعقود المفتوحة لتوريد سلع وخدمات لم تتلقاها الوكالة. وخلال عام 2021، ازدادت هذه الارتباطات المستقبلية بمبلغ قدره 46.297 مليون يورو (مقابل زيادة بمبلغ قدره 23.287 مليون يورو في عام 2020). وتظهر هذه الزياد...
	165- وأما الارتباطات فتمثل الأموال الملتزم بها للعقود المفتوحة لتوريد سلع وخدمات لم تتلقاها الوكالة. وخلال عام 2021، ازدادت هذه الارتباطات المستقبلية بمبلغ قدره 46.297 مليون يورو (مقابل زيادة بمبلغ قدره 23.287 مليون يورو في عام 2020). وتظهر هذه الزياد...
	166- وأمَّا الأرصدة الافتتاحية لاحتياطي الفوائض النقدية، فتمثِّل الفائض النقدي المتراكم عن السنوات السابقة والبالغ 0.053 مليون يورو.
	166- وأمَّا الأرصدة الافتتاحية لاحتياطي الفوائض النقدية، فتمثِّل الفائض النقدي المتراكم عن السنوات السابقة والبالغ 0.053 مليون يورو.

	الملاحظة 23: الاشتراكات المقرَّرة
	168- وفقاً للمادة الرابعة عشرة-دال من النظام الأساسي للوكالة والقاعدة 5-1 من اللائحة المالية، يُحتسب الجدول النسبي لأنصبة اشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية وفقاً للمبادئ والترتيبات التي أرساها المؤتمر العام. ويمثِّل الجزء التشغيلي من الاشترا...
	168- وفقاً للمادة الرابعة عشرة-دال من النظام الأساسي للوكالة والقاعدة 5-1 من اللائحة المالية، يُحتسب الجدول النسبي لأنصبة اشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية وفقاً للمبادئ والترتيبات التي أرساها المؤتمر العام. ويمثِّل الجزء التشغيلي من الاشترا...
	169- وترد في المرفق ألف-2 تفاصيل الاشتراكات المقرَّرة للدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.

	الملاحظة 24: المساهمات الطوعية
	170- تتكون المساهمات الطوعية من تبرعات نقدية وتبرعات عينية. وترد في المرفق ألف-2 تفاصيل المساهمات الطوعية النقدية المقدَّمة من الدول الأعضاء ومن الجهات المانحة الأخرى.
	170- تتكون المساهمات الطوعية من تبرعات نقدية وتبرعات عينية. وترد في المرفق ألف-2 تفاصيل المساهمات الطوعية النقدية المقدَّمة من الدول الأعضاء ومن الجهات المانحة الأخرى.
	171- ولا يتجسَّد في المبالغ الواردة أعلاه أثر عمليات ردِّ وتحويل الأجزاء غير المستخدمة من المساهمات الخارجة عن الميزانية إلى الجهات المانحة فيما يتعلق بالمساهمات الطوعية التي احتُسبت بشأنها إيرادات في السنوات السابقة والأرصدة الدائنة المتصلة بتكاليف ا...
	171- ولا يتجسَّد في المبالغ الواردة أعلاه أثر عمليات ردِّ وتحويل الأجزاء غير المستخدمة من المساهمات الخارجة عن الميزانية إلى الجهات المانحة فيما يتعلق بالمساهمات الطوعية التي احتُسبت بشأنها إيرادات في السنوات السابقة والأرصدة الدائنة المتصلة بتكاليف ا...
	172- وتتألف المساهمات العينية في المقام الأول من استخدام مركز فيينا الدولي باعتباره من الأصول الممنوحة (7.894 ملايين يورو) وكذلك الحق المتبرع به في استخدام قطع الأرض والمباني والمرافق العامة ذات الصلة في الأماكن الأخرى التابعة للوكالة، بما في ذلك في ز...
	172- وتتألف المساهمات العينية في المقام الأول من استخدام مركز فيينا الدولي باعتباره من الأصول الممنوحة (7.894 ملايين يورو) وكذلك الحق المتبرع به في استخدام قطع الأرض والمباني والمرافق العامة ذات الصلة في الأماكن الأخرى التابعة للوكالة، بما في ذلك في ز...
	173- وتشمل المساهمات العينية الأخرى التي تتلقاها الوكالة سلعاً تُعتبر من الممتلكات والمنشآت والمعدات، وبنوداً غير ملموسة، ومخزونات للمشاريع تُوزَّع على النظراء. وفي عام 2021، تلقَّت الوكالة تبرعاً بمخزونات لصالح النظراء بقيمة 0.05 مليون يورو. وتُحتسب ...
	173- وتشمل المساهمات العينية الأخرى التي تتلقاها الوكالة سلعاً تُعتبر من الممتلكات والمنشآت والمعدات، وبنوداً غير ملموسة، ومخزونات للمشاريع تُوزَّع على النظراء. وفي عام 2021، تلقَّت الوكالة تبرعاً بمخزونات لصالح النظراء بقيمة 0.05 مليون يورو. وتُحتسب ...
	174- ولا يشمل ما تقدَّم ذكره قيمة الخدمات العينية التي تتلقاها الوكالة. فوفقاً للسياسات المحاسبية للوكالة وامتثالاً لمعايير إيبساس، لا تُسجَّل الخدمات العينية كإيرادات. وتتلقى الوكالة قدراً كبيراً من الخدمات العينية من بعض الجهات المانحة فيما يتصل بال...
	174- ولا يشمل ما تقدَّم ذكره قيمة الخدمات العينية التي تتلقاها الوكالة. فوفقاً للسياسات المحاسبية للوكالة وامتثالاً لمعايير إيبساس، لا تُسجَّل الخدمات العينية كإيرادات. وتتلقى الوكالة قدراً كبيراً من الخدمات العينية من بعض الجهات المانحة فيما يتصل بال...

	الملاحظة 25: مساهمات أخرى
	175- تُحتسب تكاليف المشاركة الوطنية كإيرادات عندما تَعتمد لجنة المساعدة والتعاون التقنيين المشاريع التي يتألَّف منها البرنامج الوطني للتعاون التقني وتصبح المبالغ مستحقة للوكالة، ويكون ذلك عموماً في يوم 1 كانون الثاني/يناير الذي يلي اجتماع اللجنة المذك...
	175- تُحتسب تكاليف المشاركة الوطنية كإيرادات عندما تَعتمد لجنة المساعدة والتعاون التقنيين المشاريع التي يتألَّف منها البرنامج الوطني للتعاون التقني وتصبح المبالغ مستحقة للوكالة، ويكون ذلك عموماً في يوم 1 كانون الثاني/يناير الذي يلي اجتماع اللجنة المذك...

	الملاحظة 26: الإيرادات من المعامَلات التبادلية
	176- تتضمن إيرادات المنشورات مبلغاً قدره 0.459 مليون يورو يتعلق باستخدام أطراف أخرى لأصول الوكالة، وخصوصاً الإيرادات المتحققة من نشر وتوزيع مجلة الاندماج النووي.
	176- تتضمن إيرادات المنشورات مبلغاً قدره 0.459 مليون يورو يتعلق باستخدام أطراف أخرى لأصول الوكالة، وخصوصاً الإيرادات المتحققة من نشر وتوزيع مجلة الاندماج النووي.
	177- ويشمل بند "إيرادات من خدمات مموَّلة تمويلاً مشتركاً" المبالغَ المستلمة لقاء خدمات مقدَّمة لمنظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة على أساس ردِّ التكاليف فيما يتعلق بطائفة متنوِّعة من الخدمات.
	177- ويشمل بند "إيرادات من خدمات مموَّلة تمويلاً مشتركاً" المبالغَ المستلمة لقاء خدمات مقدَّمة لمنظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة على أساس ردِّ التكاليف فيما يتعلق بطائفة متنوِّعة من الخدمات.
	178- ويشمل بند "إيرادات متنوِّعة أخرى" الإيرادات المتحققة من الترجمة والخدمات الأخرى، فضلاً عن الأرصدة الدائنة المتفرقة.
	178- ويشمل بند "إيرادات متنوِّعة أخرى" الإيرادات المتحققة من الترجمة والخدمات الأخرى، فضلاً عن الأرصدة الدائنة المتفرقة.

	الملاحظة 27: إيرادات الاستثمار
	179- يرجع الانخفاض البالغ 1.755 مليون يورو (أو بنسبة 67.7%) في مجموع إيرادات الاستثمار بشكل رئيسي إلى سعر الفائدة الأدنى بكثير على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وكان مردُّ الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة على ا...
	179- يرجع الانخفاض البالغ 1.755 مليون يورو (أو بنسبة 67.7%) في مجموع إيرادات الاستثمار بشكل رئيسي إلى سعر الفائدة الأدنى بكثير على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وكان مردُّ الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة على ا...
	180- وترد في البيان السابع-ب تفاصيل مجموع إيرادات الاستثمار المحتسبة في عام 2021 حسب الصناديق. ومن المتوقَّع أن تُستخدم هذه المبالغ لدعم الأنشطة التي يموِّلها كل صندوق من الصناديق المذكورة.
	180- وترد في البيان السابع-ب تفاصيل مجموع إيرادات الاستثمار المحتسبة في عام 2021 حسب الصناديق. ومن المتوقَّع أن تُستخدم هذه المبالغ لدعم الأنشطة التي يموِّلها كل صندوق من الصناديق المذكورة.

	الملاحظة 28: الرواتب واستحقاقات الموظفين
	181- تشمل الرواتب الراتب الأساسي الصافي وتسوية مقر العمل المنطبقة. ويشمل بند "التكاليف العامة للموظفين: أخرى" التأمين واستحقاقات الموظفين مثل إجازات زيارة الوطن، وإجازات زيارة الأسرة، ومِنَح التعليم وما إلى ذلك، فضلاً عن سائر استحقاقات انتهاء الخدمة.
	181- تشمل الرواتب الراتب الأساسي الصافي وتسوية مقر العمل المنطبقة. ويشمل بند "التكاليف العامة للموظفين: أخرى" التأمين واستحقاقات الموظفين مثل إجازات زيارة الوطن، وإجازات زيارة الأسرة، ومِنَح التعليم وما إلى ذلك، فضلاً عن سائر استحقاقات انتهاء الخدمة.
	182- وفي عام 2021، انخفض مجموع الرواتب واستحقاقات الموظفين بنسبة 2.75%. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مستحقات الإجازات السنوية بسبب الإدارة الفعالة لأيام الإجازات السنوية حيث شُجِّع الموظفون على الاستفادة من أيام إجازاتهم.
	182- وفي عام 2021، انخفض مجموع الرواتب واستحقاقات الموظفين بنسبة 2.75%. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مستحقات الإجازات السنوية بسبب الإدارة الفعالة لأيام الإجازات السنوية حيث شُجِّع الموظفون على الاستفادة من أيام إجازاتهم.

	الملاحظة 29: الاستشاريون، الخبراء
	183- تمثِّل نفقات الاستشاريين تكلفة التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والمترجمين، بما في ذلك الأجور والأتعاب ذات الصلة.
	183- تمثِّل نفقات الاستشاريين تكلفة التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والمترجمين، بما في ذلك الأجور والأتعاب ذات الصلة.

	الملاحظة 30: السفر
	184- تتألَّف نفقات سفر الموظفين في معظمها من السفر الرسمي العادي للموظفين في مهام رسمية متنوِّعة، مثل الاجتماعات التقنية، واجتماعات تنسيق البحوث، واجتماعات الاتصال، والمساعدة في حالات الطوارئ، والمؤتمرات/الندوات، والسفر المتعلق بالمشاريع.
	184- تتألَّف نفقات سفر الموظفين في معظمها من السفر الرسمي العادي للموظفين في مهام رسمية متنوِّعة، مثل الاجتماعات التقنية، واجتماعات تنسيق البحوث، واجتماعات الاتصال، والمساعدة في حالات الطوارئ، والمؤتمرات/الندوات، والسفر المتعلق بالمشاريع.
	185- وأمَّا تكاليف سفر غير الموظفين فهي التكاليف المرتبطة بسفر الاستشاريين أو المشاركين في الاجتماعات أو الخبراء الآخرين الذين تستعين بهم الوكالة لدعم مشاريع التعاون التقني أو لحضور الاجتماعات أو المؤتمرات (بما فيها تكاليف بطاقات السفر والبدل اليومي).
	185- وأمَّا تكاليف سفر غير الموظفين فهي التكاليف المرتبطة بسفر الاستشاريين أو المشاركين في الاجتماعات أو الخبراء الآخرين الذين تستعين بهم الوكالة لدعم مشاريع التعاون التقني أو لحضور الاجتماعات أو المؤتمرات (بما فيها تكاليف بطاقات السفر والبدل اليومي).
	186- ولا تزال جائحة كوفيد-19 وما تفرضه من قيود على السفر وعمليات إغلاق وفترات حجر صحي أطول تؤثر على صناعة السفر في عام 2021. وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض نفقات السفر بنسبة 14.5%. وخلال عام 2021، أُلغيت رحلات السفر غير الضرورية. ومع ذلك، لم تتوقف أنشط...
	186- ولا تزال جائحة كوفيد-19 وما تفرضه من قيود على السفر وعمليات إغلاق وفترات حجر صحي أطول تؤثر على صناعة السفر في عام 2021. وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض نفقات السفر بنسبة 14.5%. وخلال عام 2021، أُلغيت رحلات السفر غير الضرورية. ومع ذلك، لم تتوقف أنشط...

	الملاحظة 31: التحويلات إلى النظراء في المشاريع الإنمائية
	187- مخزونات المشاريع هي المفردات المشتراة لفائدة النظراء والتي عادة ما يُحتفظ بها حتى توزَّع، أو في بعض الحالات، تُشترى من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي أو مدير المشروع أو الجهة المناظرة للمشروع. وتشمل الخدمات المقدَّمة للنظراء في ال...
	187- مخزونات المشاريع هي المفردات المشتراة لفائدة النظراء والتي عادة ما يُحتفظ بها حتى توزَّع، أو في بعض الحالات، تُشترى من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي أو مدير المشروع أو الجهة المناظرة للمشروع. وتشمل الخدمات المقدَّمة للنظراء في ال...
	188- والسبب في زيادة مخزونات المشاريع الموزَّعة على النظراء في المشاريع الإنمائية بقيمة 14.015 مليون يورو في الأساس هو الاحتياجات البرنامجية للنظراء الوطنيين بما في ذلك المساعدة المقدَّمة للتصدي لكوفيد-19 والمساعدة المقدَّمة للدول الأعضاء للتصدي لبعض ...
	188- والسبب في زيادة مخزونات المشاريع الموزَّعة على النظراء في المشاريع الإنمائية بقيمة 14.015 مليون يورو في الأساس هو الاحتياجات البرنامجية للنظراء الوطنيين بما في ذلك المساعدة المقدَّمة للتصدي لكوفيد-19 والمساعدة المقدَّمة للدول الأعضاء للتصدي لبعض ...

	الملاحظة 32: الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي
	189- تمثِّل بنود خدمات إدارة المباني والخدمات الأمنية التابعة للأمم المتحدة وخدمات المؤتمرات حصة الوكالة من نفقات هذه الخدمات المشتركة التي تتحكم فيها وتديرها منظمات أخرى قائمة في فيينا. ويرد مزيد من التفاصيل عن هذه الخدمات في الملاحظة 37.
	189- تمثِّل بنود خدمات إدارة المباني والخدمات الأمنية التابعة للأمم المتحدة وخدمات المؤتمرات حصة الوكالة من نفقات هذه الخدمات المشتركة التي تتحكم فيها وتديرها منظمات أخرى قائمة في فيينا. ويرد مزيد من التفاصيل عن هذه الخدمات في الملاحظة 37.

	الملاحظة 33: التدريب
	190- يتألف بند "تدريب النظراء في المشاريع الإنمائية" من الإعانات المالية ونفقات التعليم وتكاليف السفر وغيرها من النفقات المرتبطة بالتدريب.
	190- يتألف بند "تدريب النظراء في المشاريع الإنمائية" من الإعانات المالية ونفقات التعليم وتكاليف السفر وغيرها من النفقات المرتبطة بالتدريب.
	191- وزادت نفقات التدريب بمقدار 1.928 مليون يورو. ويرجع ذلك في الأساس إلى أنشطة بناء قدرات الموارد البشرية في إطار التعاون التقني التي تسير بخطى سريعة بعد التباطؤ الذي شهدته في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
	191- وزادت نفقات التدريب بمقدار 1.928 مليون يورو. ويرجع ذلك في الأساس إلى أنشطة بناء قدرات الموارد البشرية في إطار التعاون التقني التي تسير بخطى سريعة بعد التباطؤ الذي شهدته في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

	الملاحظة 34: الخدمات التعاقدية وغيرها من الخدمات
	192- يشمل بند الخدمات التعاقدية في مجال تكنولوجيا المعلومات نفقات دعم نظم المعلومات الخاصة بالوكالة، بما في ذلك نظام إيبس، وخدمات دعم أخرى.
	192- يشمل بند الخدمات التعاقدية في مجال تكنولوجيا المعلومات نفقات دعم نظم المعلومات الخاصة بالوكالة، بما في ذلك نظام إيبس، وخدمات دعم أخرى.
	193- وتشمل الخدمات التعاقدية العلمية والتقنية الأنشطة التي تدعم أعمال البحث العلمي في الوكالة، كالتقارير والدراسات البحثية.
	193- وتشمل الخدمات التعاقدية العلمية والتقنية الأنشطة التي تدعم أعمال البحث العلمي في الوكالة، كالتقارير والدراسات البحثية.
	194- أمَّا الخدمات التعاقدية المؤسسية الأخرى فهي النفقات المتصلة بخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.
	194- أمَّا الخدمات التعاقدية المؤسسية الأخرى فهي النفقات المتصلة بخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.
	195- ويمثِّل بند "الخدمات الأمنية وخدمات إدارة المباني خارج مركز فيينا الدولي" نفقات الوكالة على صيانة مكاتبها الواقعة خارج المقر الرئيسي للوكالة، وذلك بالأساس في زايبرسدورف وتورونتو وطوكيو ونيويورك وجنيف.
	195- ويمثِّل بند "الخدمات الأمنية وخدمات إدارة المباني خارج مركز فيينا الدولي" نفقات الوكالة على صيانة مكاتبها الواقعة خارج المقر الرئيسي للوكالة، وذلك بالأساس في زايبرسدورف وتورونتو وطوكيو ونيويورك وجنيف.
	196- وتشير صيانة المعدات والبرامج الحاسوبية إلى الخدمات التي تقدِّمها أطراف ثالثة فيما يتعلق بصيانة المعدات وكذلك دعم البرامج الحاسوبية المستخدمة.
	196- وتشير صيانة المعدات والبرامج الحاسوبية إلى الخدمات التي تقدِّمها أطراف ثالثة فيما يتعلق بصيانة المعدات وكذلك دعم البرامج الحاسوبية المستخدمة.

	الملاحظة 35: نفقات تشغيلية أخرى
	197- تشمل اللوازم والمواد أساساً اللوازم العلمية والتقنية، كما تشمل المواد واللوازم المكتبية والخاصة بالاتصالات.
	197- تشمل اللوازم والمواد أساساً اللوازم العلمية والتقنية، كما تشمل المواد واللوازم المكتبية والخاصة بالاتصالات.
	198- ويتعلق بند "الاتصالات والنقل" بتكاليف الهاتف والبريد ونقل السلع.
	199- أمَّا بند "شراء المعدات والبرامج الحاسوبية الثانوية" فيتعلق بالنفقات المتكبَّدة نتيجة لشراء مفردات المعدات والبرامج الحاسوبية التي لا تفي بمعايير الرسملة.
	199- أمَّا بند "شراء المعدات والبرامج الحاسوبية الثانوية" فيتعلق بالنفقات المتكبَّدة نتيجة لشراء مفردات المعدات والبرامج الحاسوبية التي لا تفي بمعايير الرسملة.
	200- وقد صُنِّفت جميع العقود التجارية الحالية المبرمة لإيجار المعدات والمباني باعتبارها عقود إيجار تشغيلي.
	200- وقد صُنِّفت جميع العقود التجارية الحالية المبرمة لإيجار المعدات والمباني باعتبارها عقود إيجار تشغيلي.
	201- وتتعلق الزيادة في المخصصات والبدلات بزيادة المتأخرات من المستحقات من الاشتراكات المقرَّرة، ويُرجى في هذا الصدد الرجوع إلى الملاحظة 6.
	201- وتتعلق الزيادة في المخصصات والبدلات بزيادة المتأخرات من المستحقات من الاشتراكات المقرَّرة، ويُرجى في هذا الصدد الرجوع إلى الملاحظة 6.
	202- ويتعلق بند "نفقات تشغيلية أخرى" أساساً بالتكاليف العامة للمرافق في المختبرات. وتشمل النفقات المتنوعة الأخرى أساساً مساهمات الوكالة فيما يُموَّل تمويلاً مشتركاً في إطار منظومة الأمم المتحدة من أنشطة وتأمين ورسوم مصرفية.
	202- ويتعلق بند "نفقات تشغيلية أخرى" أساساً بالتكاليف العامة للمرافق في المختبرات. وتشمل النفقات المتنوعة الأخرى أساساً مساهمات الوكالة فيما يُموَّل تمويلاً مشتركاً في إطار منظومة الأمم المتحدة من أنشطة وتأمين ورسوم مصرفية.

	الملاحظة 36: صافي المكاسب/(الخسائر)
	203- كان صافي ما تحقَّق من أرباح في العملة الأجنبية في عام 2021 كبيراً بفضل تحويل الدولار الأمريكي إلى اليورو بأسعار صرف مؤاتية. وتعبِّر مكاسب صرف العملة الأجنبية التي لم تتحقَّق في الغالب عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وهو العملة المعم...
	203- كان صافي ما تحقَّق من أرباح في العملة الأجنبية في عام 2021 كبيراً بفضل تحويل الدولار الأمريكي إلى اليورو بأسعار صرف مؤاتية. وتعبِّر مكاسب صرف العملة الأجنبية التي لم تتحقَّق في الغالب عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وهو العملة المعم...

	الملاحظة 37: الحصص في كيانات أخرى
	الأنشطة المموَّلة تمويلاً مشتركاً
	الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة
	204- أُنشئ المركز المشترك لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة للعمل في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الوكالة والفاو، من أجل تجنُّب ازدواجية الأنشطة وتعزيز أوجه التآزر. ومن ثمَّ فإنَّ المركز المشترك ينفِّذ برنامجاً يوضع كلَّ سنتين بالتشاور بين ...
	204- أُنشئ المركز المشترك لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة للعمل في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الوكالة والفاو، من أجل تجنُّب ازدواجية الأنشطة وتعزيز أوجه التآزر. ومن ثمَّ فإنَّ المركز المشترك ينفِّذ برنامجاً يوضع كلَّ سنتين بالتشاور بين ...
	205- والاشتراكات المقرَّرة على الدول الأعضاء هي المصدر الرئيسي لإيرادات المركز المشترك. وقدَّمت الوكالة ما مجموعه 12.3 مليون يورو (12.0 مليون يورو أعيد تقييمها بمتوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة قدره 0.843 يورو/دولار أمريكي واحد في عام 2021)...
	205- والاشتراكات المقرَّرة على الدول الأعضاء هي المصدر الرئيسي لإيرادات المركز المشترك. وقدَّمت الوكالة ما مجموعه 12.3 مليون يورو (12.0 مليون يورو أعيد تقييمها بمتوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة قدره 0.843 يورو/دولار أمريكي واحد في عام 2021)...
	مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي
	206- أُنشئ مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي في عام 1964. ويباشر المركز عمله في إطار اتفاق ثلاثي الأطراف بين الوكالة واليونسكو والحكومة الإيطالية. ويخضع المركز لليونسكو بصفته إدارة متخصصة في مجال العلوم تدعم برنامجها (معهد علمي من الف...
	206- أُنشئ مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي في عام 1964. ويباشر المركز عمله في إطار اتفاق ثلاثي الأطراف بين الوكالة واليونسكو والحكومة الإيطالية. ويخضع المركز لليونسكو بصفته إدارة متخصصة في مجال العلوم تدعم برنامجها (معهد علمي من الف...
	207- ويرد أدناه ملخص للمعلومات المالية الخاصة بالمركز وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي إيبساس 38:
	مركز فيينا الدولي

	أرض مركز فيينا الدولي ومبانيه
	208- أبرمت الوكالة "اتفاق مقرٍّ رئيسي" مع الحكومة النمساوية في عام 1979 بشأن عقد إيجار مدته 99 عاماً لقاء حصتها في مباني مركز فيينا الدولي مقابل إيجار رمزي قدره شيلينغ نمساوي واحد في السنة. وكجزء من الاتفاق، يجب على الوكالة أن تدير مقرها الرئيسي من ال...
	208- أبرمت الوكالة "اتفاق مقرٍّ رئيسي" مع الحكومة النمساوية في عام 1979 بشأن عقد إيجار مدته 99 عاماً لقاء حصتها في مباني مركز فيينا الدولي مقابل إيجار رمزي قدره شيلينغ نمساوي واحد في السنة. وكجزء من الاتفاق، يجب على الوكالة أن تدير مقرها الرئيسي من ال...
	209- وتَحتسِبُ الوكالة حصتها في المباني كأصول رأسمالية محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي، وكالتزام مقابلٍ بالبقاء في مركز فيينا الدولي في شكل دخل مؤجَّل، وهو ما يتجسَّد في بيان الوضع المالي تحت بند "إيرادات مؤجَّلة"، ويُرجى الرجوع إلى الملاحظة 15 للاطل...
	209- وتَحتسِبُ الوكالة حصتها في المباني كأصول رأسمالية محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي، وكالتزام مقابلٍ بالبقاء في مركز فيينا الدولي في شكل دخل مؤجَّل، وهو ما يتجسَّد في بيان الوضع المالي تحت بند "إيرادات مؤجَّلة"، ويُرجى الرجوع إلى الملاحظة 15 للاطل...
	صندوق عمليات الإصلاح والإحلال الرئيسية
	210- يمثِّلُ هذا الصندوق ترتيباً مشتركاً بين الحكومة النمساوية التي تملك نصف الصندوق، والمنظمات القائمة في فيينا، التي تتشارك في ملكية الجزء المتبقي من الصندوق. ويعمل هذا الصندوق بموجب أحكام الاتفاق المُبرَم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم ال...
	210- يمثِّلُ هذا الصندوق ترتيباً مشتركاً بين الحكومة النمساوية التي تملك نصف الصندوق، والمنظمات القائمة في فيينا، التي تتشارك في ملكية الجزء المتبقي من الصندوق. ويعمل هذا الصندوق بموجب أحكام الاتفاق المُبرَم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم ال...
	211- ويَرِدُ أدناه ملخص المعلومات المالية الخاصة بالصندوق وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي إيبساس 38:
	212- وقدَّمت الوكالة تمويلاً لصندوق عمليات الإصلاح والإحلال الرئيسية بمبلغ قدره 1.386 مليون يورو في عام 2021 وبمبلغ قدره 1.340 مليون يورو في عام 2020. وتمثِّل هذه الأموال حصَّة الوكالة من احتياجات الصندوق السنوية الواردة في الميزانية وعمليات الإصلاح و...
	212- وقدَّمت الوكالة تمويلاً لصندوق عمليات الإصلاح والإحلال الرئيسية بمبلغ قدره 1.386 مليون يورو في عام 2021 وبمبلغ قدره 1.340 مليون يورو في عام 2020. وتمثِّل هذه الأموال حصَّة الوكالة من احتياجات الصندوق السنوية الواردة في الميزانية وعمليات الإصلاح و...
	الخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي

	الكيانان الخاضعان لإشراف الوكالة
	213- تقدِّم الوكالة الخدمات الطبية في مركز فيينا الدولي، إما عن طريق موظفيها أو عن طريق منظمات تتعاقد معها. وتُوزَّع المبالغ التي تسدِّدها إلى الوكالة المنظمات الأخرى القائمة في فيينا على أساس عدد الموظفين العاملين في مختلف المنظمات، وتكون الخدمات الط...
	213- تقدِّم الوكالة الخدمات الطبية في مركز فيينا الدولي، إما عن طريق موظفيها أو عن طريق منظمات تتعاقد معها. وتُوزَّع المبالغ التي تسدِّدها إلى الوكالة المنظمات الأخرى القائمة في فيينا على أساس عدد الموظفين العاملين في مختلف المنظمات، وتكون الخدمات الط...
	214- وتقدِّم الوكالة أيضاً خدمات الطباعة للكيانات الأخرى على أساس السداد. وتصدر للمستخدمين فواتير شهرية على أساس استخدامهم الفعلي، وفقاً لجدول يحدِّد قيمة الرسوم. ويجري تشغيل خدمات الطباعة كجزء لا يتجزأ من الوكالة، والوكالة هي التي تعيِّن موظفي هذه ال...
	214- وتقدِّم الوكالة أيضاً خدمات الطباعة للكيانات الأخرى على أساس السداد. وتصدر للمستخدمين فواتير شهرية على أساس استخدامهم الفعلي، وفقاً لجدول يحدِّد قيمة الرسوم. ويجري تشغيل خدمات الطباعة كجزء لا يتجزأ من الوكالة، والوكالة هي التي تعيِّن موظفي هذه ال...
	215- وتَحتَسِبُ الوكالة جميع التكاليف والأصول والالتزامات المرتبطة بما تقدمه من خدمات، إلى جانب ما تتلقاه من إيرادات لقاء تقديم الخدمات للمنظمات الأخرى القائمة في فيينا، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة من كلا الكيانين.
	215- وتَحتَسِبُ الوكالة جميع التكاليف والأصول والالتزامات المرتبطة بما تقدمه من خدمات، إلى جانب ما تتلقاه من إيرادات لقاء تقديم الخدمات للمنظمات الأخرى القائمة في فيينا، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة من كلا الكيانين.
	الكيانات الأخرى
	216- يتولى مكتب الأمم المتحدة في فيينا تقديم خدمات الأمن التابعة للأمم المتحدة إلى مركز فيينا الدولي، وإلى كيانات خارجية أخرى على أساس السداد. ورغم أنَّ دائرة الأمن والسلامة تعمل تحت سلطة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، فإنَّها مسؤولة أيض...
	216- يتولى مكتب الأمم المتحدة في فيينا تقديم خدمات الأمن التابعة للأمم المتحدة إلى مركز فيينا الدولي، وإلى كيانات خارجية أخرى على أساس السداد. ورغم أنَّ دائرة الأمن والسلامة تعمل تحت سلطة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، فإنَّها مسؤولة أيض...
	217- ويقدِّم مكتب الأمم المتحدة في فيينا خدمات المؤتمرات بكامل نطاقها إلى اليونيدو ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ ومع ذلك، تظلُّ الوكالة، باستثناء استخدامها للخدمات المشتركة للترجمة الشفوية، خارج نطاق هذه الترتيبات، حيث تُدير خدمات المؤتم...
	217- ويقدِّم مكتب الأمم المتحدة في فيينا خدمات المؤتمرات بكامل نطاقها إلى اليونيدو ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ ومع ذلك، تظلُّ الوكالة، باستثناء استخدامها للخدمات المشتركة للترجمة الشفوية، خارج نطاق هذه الترتيبات، حيث تُدير خدمات المؤتم...
	218- وتقدِّم اليونيدو مجموعة من خدمات الصيانة والدعم لمركز فيينا الدولي من خلال صندوقها الخاص المعني بخدمات إدارة المباني. وتُقدِّم الوكالة أموالاً على سبيل السُّلف لهذا الصندوق، الذي يعمل على أساس انعدام الخسارة أو الكسب، وذلك في المقام الأول من أجل ...
	218- وتقدِّم اليونيدو مجموعة من خدمات الصيانة والدعم لمركز فيينا الدولي من خلال صندوقها الخاص المعني بخدمات إدارة المباني. وتُقدِّم الوكالة أموالاً على سبيل السُّلف لهذا الصندوق، الذي يعمل على أساس انعدام الخسارة أو الكسب، وذلك في المقام الأول من أجل ...
	الحصص في الكيانات المنظَّمة غير المدمجة

	219- أُنشِئ المتجر التعاوني وفقا للأحكام الواردة في تبادل للمذكِّرات بين الوكالة والحكومة النمساوية بتاريخ 1 آذار/مارس 1972 كخدمة مشتركة لتمكين الموظفين، وأفراد أسرهم المعالين وغيرهم من الأفراد المستحقين، من الحصول على الامتيازات الممنوحة لهم من قبل ا...
	219- أُنشِئ المتجر التعاوني وفقا للأحكام الواردة في تبادل للمذكِّرات بين الوكالة والحكومة النمساوية بتاريخ 1 آذار/مارس 1972 كخدمة مشتركة لتمكين الموظفين، وأفراد أسرهم المعالين وغيرهم من الأفراد المستحقين، من الحصول على الامتيازات الممنوحة لهم من قبل ا...
	220- وبما أنَّ تشغيل المتجر التعاوني يتم تحت سلطة الوكالة، فإن لدى جميع موظفي المتجر التعاوني عقود عمل من الوكالة. ومن هذا المنطلق، تكون الوكالة ملزمة بدفع استحقاقات هؤلاء الموظفين لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من الاستحقاقات الطويلة الأجل المتعلق...
	220- وبما أنَّ تشغيل المتجر التعاوني يتم تحت سلطة الوكالة، فإن لدى جميع موظفي المتجر التعاوني عقود عمل من الوكالة. ومن هذا المنطلق، تكون الوكالة ملزمة بدفع استحقاقات هؤلاء الموظفين لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من الاستحقاقات الطويلة الأجل المتعلق...
	221- وفيما يلي ملخص المعلومات المالية الخاصة بالمتجر التعاوني:
	خدمات المطاعم
	222- أُنشئت خدمات المطاعم في مركز فيينا الدولي كعملية تشغيل مستدامة ذاتياً وغير هادفة للربح من أجل تقديم خدمات المطاعم للموظفين وغيرهم من الأفراد المستحقين في مركز فيينا الدولي. وأُسندت إلى اليونيدو مسؤوليةُ إدارة وتنظيم خدمات المطاعم بموجب اتفاق بين ...
	222- أُنشئت خدمات المطاعم في مركز فيينا الدولي كعملية تشغيل مستدامة ذاتياً وغير هادفة للربح من أجل تقديم خدمات المطاعم للموظفين وغيرهم من الأفراد المستحقين في مركز فيينا الدولي. وأُسندت إلى اليونيدو مسؤوليةُ إدارة وتنظيم خدمات المطاعم بموجب اتفاق بين ...

	الملاحظة 39: الميزانية
	223- تتكوَّن الميزانية العادية من جزء تشغيلي وجزء رأسمالي، ويُخصَّص الجزء الرأسمالي لتمويل الاستثمارات الرئيسية في البنية الأساسية. وتُعرض تقديرات الميزانية العادية، وفقاً لهيكل برنامج عمل الوكالة، في البرامج الرئيسية الستة. والبرامج الرئيسية 1 إلى 4 ...
	223- تتكوَّن الميزانية العادية من جزء تشغيلي وجزء رأسمالي، ويُخصَّص الجزء الرأسمالي لتمويل الاستثمارات الرئيسية في البنية الأساسية. وتُعرض تقديرات الميزانية العادية، وفقاً لهيكل برنامج عمل الوكالة، في البرامج الرئيسية الستة. والبرامج الرئيسية 1 إلى 4 ...
	البرنامج الرئيسي 1 – القوى النووية ودورة الوقود والعلوم النووية
	البرنامج الرئيسي 2 – التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة
	البرنامج الرئيسي 3 – الأمان والأمن النوويان
	البرنامج الرئيسي 4 – التحقق النووي
	ويقدم البرنامجان الرئيسيان الآخران خدمات إدارية وتنظيمية تيسِّر أعمال البرامج الرئيسية العلمية والتقنية:
	البرنامج الرئيسي 5 – الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم والإدارة
	البرنامج الرئيسي 6 – إدارة التعاون التقني لأغراض التنمية
	224- ويشكِّل الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية جزءاً من صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية. وهو صندوق احتياطي أُنشئ وفقاً للقاعدة 4-06 من اللائحة المالية لدعم الاستثمارات الرئيسية في البنية الأساسية التي تمتثل لخطة الوكالة للاستثمارات الرأسمالية...
	224- ويشكِّل الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية جزءاً من صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية. وهو صندوق احتياطي أُنشئ وفقاً للقاعدة 4-06 من اللائحة المالية لدعم الاستثمارات الرئيسية في البنية الأساسية التي تمتثل لخطة الوكالة للاستثمارات الرأسمالية...

	الملاحظة 39-أ: تحركات الأموال بين الميزانية الأصلية والميزانية النهائية (الميزانية العادية)
	225- يعتمد المؤتمر العام في كل سنة ميزانية للوكالة موزَّعة على أبواب الاعتمادات. ويجوز للمدير العام أن يرتبط بنفقات في الحدود المذكورة في أبواب الاعتمادات وللأغراض التي تُقَرُّ من أجلها. ولا يمكنه أن يجري أي تحويلات بين أيٍّ من أبواب الاعتمادات دون مو...
	225- يعتمد المؤتمر العام في كل سنة ميزانية للوكالة موزَّعة على أبواب الاعتمادات. ويجوز للمدير العام أن يرتبط بنفقات في الحدود المذكورة في أبواب الاعتمادات وللأغراض التي تُقَرُّ من أجلها. ولا يمكنه أن يجري أي تحويلات بين أيٍّ من أبواب الاعتمادات دون مو...
	226- ويوضِّح الجدول أدناه إعادة تقييم اعتمادات الميزانية العادية لعام 2021 عمَّا كانت عليه في عام 2021. وترجع أوجه التباين بين الميزانية المعتمدة الأصلية والميزانية النهائية إلى إعادة التقييم فحسب.
	226- ويوضِّح الجدول أدناه إعادة تقييم اعتمادات الميزانية العادية لعام 2021 عمَّا كانت عليه في عام 2021. وترجع أوجه التباين بين الميزانية المعتمدة الأصلية والميزانية النهائية إلى إعادة التقييم فحسب.

	الملاحظة 39-ب: التوفيق بين المبالغ الفعلية على أساس يسمح بالمقارنة بالميزانية، وبيان التدفق النقدي
	227- بمقتضى المعيار المحاسبي إيبساس 24 عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية، فإن المبالغ الفعلية المعروضة على أساس يتيح مقارنتها بالميزانية يجب توفيقها، حيثما لا يتم إعداد البيانات المالية والميزانية على أساس يتيح المقارنة، مع التدفقات النقدية ال...
	227- بمقتضى المعيار المحاسبي إيبساس 24 عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية، فإن المبالغ الفعلية المعروضة على أساس يتيح مقارنتها بالميزانية يجب توفيقها، حيثما لا يتم إعداد البيانات المالية والميزانية على أساس يتيح المقارنة، مع التدفقات النقدية ال...
	228- ويَرِدُ فيما يلي التوفيق بين المبالغ الفعلية المحسوبة على أساس يتيح المقارنة، الواردة في "بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية"، والمبالغ الفعلية الواردة في "بيان التدفق النقدي" للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	228- ويَرِدُ فيما يلي التوفيق بين المبالغ الفعلية المحسوبة على أساس يتيح المقارنة، الواردة في "بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية"، والمبالغ الفعلية الواردة في "بيان التدفق النقدي" للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021:
	229- والاختلافات في الأساس المحاسبي هي اختلافات تسلِّط الضوء على الاختلافات الناتجة من إعداد الميزانية على أساس نقدي معدَّل. وللتوفيق بين نتائج الميزانية وبيان التدفق النقدي، تُدرج العناصر غير النقدية، مثل الالتزامات غير المصفاة في نهاية السنة والمدفو...
	229- والاختلافات في الأساس المحاسبي هي اختلافات تسلِّط الضوء على الاختلافات الناتجة من إعداد الميزانية على أساس نقدي معدَّل. وللتوفيق بين نتائج الميزانية وبيان التدفق النقدي، تُدرج العناصر غير النقدية، مثل الالتزامات غير المصفاة في نهاية السنة والمدفو...
	230- والاختلافات في التوقيت تحدث عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة المبلغ بشأنها في البيانات المالية. ولأغراض المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، لم تكن هناك أي اختلافات في التوقيت  فيما يخصُّ الوكالة.
	230- والاختلافات في التوقيت تحدث عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة المبلغ بشأنها في البيانات المالية. ولأغراض المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، لم تكن هناك أي اختلافات في التوقيت  فيما يخصُّ الوكالة.
	231- والاختلافات في طريقة العرض هي اختلافات في الأشكال ومخططات التصنيف المُستَخدَمة في بيان التدفق النقدي وبيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.
	231- والاختلافات في طريقة العرض هي اختلافات في الأشكال ومخططات التصنيف المُستَخدَمة في بيان التدفق النقدي وبيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.
	232- والاختلافات في الكيانات تمثِّل التدفقات النقدية لمجموعات الصناديق، باستثناء صندوق الميزانية العادية، المُبلغ عنها في البيانات المالية. وتشمل البيانات المالية النتائج الخاصة بجميع مجموعات الصناديق.
	232- والاختلافات في الكيانات تمثِّل التدفقات النقدية لمجموعات الصناديق، باستثناء صندوق الميزانية العادية، المُبلغ عنها في البيانات المالية. وتشمل البيانات المالية النتائج الخاصة بجميع مجموعات الصناديق.

	الملاحظة 39-ج: تحليل التباين بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية
	233- باستثناء الأعمال المُنفَّذة لحساب آخرين القابلة للاسترداد التي تبلغ 3.280 ملايين يورو، أنفقت الوكالة 374.272 مليون يورو (الالتزامات بالإضافة إلى المبالغ الفعلية) من الميزانية العادية لعام 2021، بما في ذلك الجزء الرأسمالي منها. وبلغت نفقات الميزان...
	233- باستثناء الأعمال المُنفَّذة لحساب آخرين القابلة للاسترداد التي تبلغ 3.280 ملايين يورو، أنفقت الوكالة 374.272 مليون يورو (الالتزامات بالإضافة إلى المبالغ الفعلية) من الميزانية العادية لعام 2021، بما في ذلك الجزء الرأسمالي منها. وبلغت نفقات الميزان...
	234- وفي إطار الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية لعام 2021، أُنفق مبلغ قدره 0.462 مليون يورو (الالتزامات بالإضافة إلى المبالغ الفعلية) من المبلغ المرصود في الميزانية والبالغ 6.196 ملايين يورو، بما يمثِّل معدَّل تنفيذ بنسبة 7.46%، وبذلك تبقَّى رصيد ح...
	234- وفي إطار الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية لعام 2021، أُنفق مبلغ قدره 0.462 مليون يورو (الالتزامات بالإضافة إلى المبالغ الفعلية) من المبلغ المرصود في الميزانية والبالغ 6.196 ملايين يورو، بما يمثِّل معدَّل تنفيذ بنسبة 7.46%، وبذلك تبقَّى رصيد ح...

	الملاحظة 39-د: صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية
	235- صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هو صندوق احتياطي أُنشئ وفقا للقاعدة 4-6 من اللائحة المالية، التي تتيح إبقاء ("ترحيل") الأموال لما بعد انتهاء فترة السنتين. وللمدير العام صلاحية الإنفاق من صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية لتنفيذ خطة الاس...
	235- صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هو صندوق احتياطي أُنشئ وفقا للقاعدة 4-6 من اللائحة المالية، التي تتيح إبقاء ("ترحيل") الأموال لما بعد انتهاء فترة السنتين. وللمدير العام صلاحية الإنفاق من صندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية لتنفيذ خطة الاس...
	236- وخطة الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هي خطة طويلة الأجل تبيِّن مشاريع الوكالة الرأسمالية الرئيسية. والصندوق هو آلية تيسِّر التخطيط الطويل الأجل، وتسمح بتراكم الأموال والاحتفاظ بها لما بعد نهاية فترة سنتي الميزانية من أجل توفيرها عند الاحتياج إليه...
	236- وخطة الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هي خطة طويلة الأجل تبيِّن مشاريع الوكالة الرأسمالية الرئيسية. والصندوق هو آلية تيسِّر التخطيط الطويل الأجل، وتسمح بتراكم الأموال والاحتفاظ بها لما بعد نهاية فترة سنتي الميزانية من أجل توفيرها عند الاحتياج إليه...
	237- ويستعرض مجلس المحافظين الصندوق سنوياً في إطار العملية المقررة لاعتماد البرنامج والميزانية من أجل تحديد أمور من بينها مدى كفاية رصيد الصندوق ومستوى الاعتمادات اللازمة للجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، بعد دراسة عوامل مثل المساهمات الواردة أو ا...
	237- ويستعرض مجلس المحافظين الصندوق سنوياً في إطار العملية المقررة لاعتماد البرنامج والميزانية من أجل تحديد أمور من بينها مدى كفاية رصيد الصندوق ومستوى الاعتمادات اللازمة للجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، بعد دراسة عوامل مثل المساهمات الواردة أو ا...
	238- ويُموَّل الصندوق من مصادر متعددة على النحو المبيَّن أصلاً في الوثيقة GC(53)/5، بما في ذلك اعتمادات الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، وأي وفورات من اعتمادات الميزانية العادية السنوية، وأي مصدر آخر قد يحدده المجلس.
	238- ويُموَّل الصندوق من مصادر متعددة على النحو المبيَّن أصلاً في الوثيقة GC(53)/5، بما في ذلك اعتمادات الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، وأي وفورات من اعتمادات الميزانية العادية السنوية، وأي مصدر آخر قد يحدده المجلس.
	239- ويعرض الجدول التالي الحالة المالية لصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية في نهاية السنة المالية 2021.
	239- ويعرض الجدول التالي الحالة المالية لصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية في نهاية السنة المالية 2021.

	الملاحظة 40: الأطراف ذات الصلة
	كبار موظفي الإدارة
	240- كبار موظفي الإدارة هم المدير العام ونوَّاب المدير العام الستة، نظراً لتمتُّعهم بصلاحية تخطيط أنشطة الوكالة (أو أجزاء كبيرة منها) وتوجيهها والتحكم فيها.
	240- كبار موظفي الإدارة هم المدير العام ونوَّاب المدير العام الستة، نظراً لتمتُّعهم بصلاحية تخطيط أنشطة الوكالة (أو أجزاء كبيرة منها) وتوجيهها والتحكم فيها.
	241- ويشمل مجموع الأجور المدفوعة إلى كبار موظفي الإدارة ما يلي: الرواتب الصافية، وتسوية مقر العمل، والاستحقاقات من قبيل البدلات والمنح والإعانات، والمساهمات في المعاش التقاعدي للموظفين واشتراكات التأمين الصحي. وتتضمَّن أجور كبار موظفي الإدارة بدلات ال...
	241- ويشمل مجموع الأجور المدفوعة إلى كبار موظفي الإدارة ما يلي: الرواتب الصافية، وتسوية مقر العمل، والاستحقاقات من قبيل البدلات والمنح والإعانات، والمساهمات في المعاش التقاعدي للموظفين واشتراكات التأمين الصحي. وتتضمَّن أجور كبار موظفي الإدارة بدلات ال...
	* في كانون الثاني/يناير 2021، انتهت خدمة موظفين اثنين من كبار موظفي الإدارة، وفي أيار/مايو 2021، انتهت خدمة موظف آخر من كبار موظفي الإدارة واستعيض عنه بآخر. وعُيِّنَ نائب مدير عام بالإنابة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2021.
	242- ولم توظِّف الوكالة خلال السنة أيًّا من أفراد أسر المقربين لكبار موظفي الإدارة.
	243- والسلف هي السلف المدفوعة مقابل استحقاقات بمقتضى لائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين. والسلف المدفوعة مقابل الاستحقاقات متاحة على نطاق واسع لجميع موظفي الوكالة.
	243- والسلف هي السلف المدفوعة مقابل استحقاقات بمقتضى لائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين. والسلف المدفوعة مقابل الاستحقاقات متاحة على نطاق واسع لجميع موظفي الوكالة.

	الملاحظة 41: إقرارات الإفصاح عن الصكوك المالية
	244- تُقيَّد جميع الأصول والالتزامات المالية بتكلفتها المستهلكة. ونظراً للطابع القصير الأجل للأصول والالتزامات المالية للوكالة فإن قيمتها الدفترية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة. وتَرِدُ في المرفق ألف-6 تفاصيل جميع الاستثمارات التي تشمل الحسابات...
	244- تُقيَّد جميع الأصول والالتزامات المالية بتكلفتها المستهلكة. ونظراً للطابع القصير الأجل للأصول والالتزامات المالية للوكالة فإن قيمتها الدفترية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة. وتَرِدُ في المرفق ألف-6 تفاصيل جميع الاستثمارات التي تشمل الحسابات...
	245- وأنشطة الوكالة تعرِّضها للمخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر المرتبطة بالعملات ومخاطر أسعار الفائدة. وتَرِدُ في الأقسام التالية معلومات مفصَّلة عن إدارة الوكالة لكلٍّ من هذه المخاطر ولحالات التعرُّض المرتبطة بها. ومن منظور شامل، تُدار استثم...
	245- وأنشطة الوكالة تعرِّضها للمخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر المرتبطة بالعملات ومخاطر أسعار الفائدة. وتَرِدُ في الأقسام التالية معلومات مفصَّلة عن إدارة الوكالة لكلٍّ من هذه المخاطر ولحالات التعرُّض المرتبطة بها. ومن منظور شامل، تُدار استثم...
	إدارة المخاطر الائتمانية

	246- تشير عبارة المخاطر الائتمانية إلى خطر تخلُّف طرفٍ نظيرٍ مقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على نحو يؤدي إلى تكبُّد الوكالة خسارة مالية. وتُعادِل القيمة الدفترية للأصول المالية الحدَّ الأقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية في تاريخ الرصيد.
	246- تشير عبارة المخاطر الائتمانية إلى خطر تخلُّف طرفٍ نظيرٍ مقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على نحو يؤدي إلى تكبُّد الوكالة خسارة مالية. وتُعادِل القيمة الدفترية للأصول المالية الحدَّ الأقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية في تاريخ الرصيد.
	247- وتعتمد الوكالة، من أجل إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بحافظتها المالية، سياسةً استثماريةً تقصر الاستثمارات على أنواع معيَّنة من الصكوك المالية، مع وضع حدود قصوى للاستثمارات لدى أيِّ جهة من جهات الإصدار، تبعاً للجودة الائتمانية لجهة الإصدار. وي...
	247- وتعتمد الوكالة، من أجل إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بحافظتها المالية، سياسةً استثماريةً تقصر الاستثمارات على أنواع معيَّنة من الصكوك المالية، مع وضع حدود قصوى للاستثمارات لدى أيِّ جهة من جهات الإصدار، تبعاً للجودة الائتمانية لجهة الإصدار. وي...
	248- ولم تُسجَّل، لأي سبب من الأسباب، أي حالات انخفاض في قيمة الأصول المحتفظ بها خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بحيازات الوكالة من المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات. ويعود نجاح الوكالة في إدارة المخاطر الائتمانية خلال جائحة كوفيد-19 إلى سي...
	248- ولم تُسجَّل، لأي سبب من الأسباب، أي حالات انخفاض في قيمة الأصول المحتفظ بها خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بحيازات الوكالة من المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات. ويعود نجاح الوكالة في إدارة المخاطر الائتمانية خلال جائحة كوفيد-19 إلى سي...
	أ/ يعبَّر عن الجودة الائتمانية بالتصنيف الطويل الأجل لخطر عدم السداد من جانب جهة الإصدار، باستثناء مصرف التسويات الدولية. ولم يخضع مصرف التسويات الدولية للتصنيف بواسطة إحدى وكالات التصنيف الائتماني؛ بيد أنَّ تداوُل ديُونِه يجري عند المستويات AAA نتيجة...
	أ/ يعبَّر عن الجودة الائتمانية بالتصنيف الطويل الأجل لخطر عدم السداد من جانب جهة الإصدار، باستثناء مصرف التسويات الدولية. ولم يخضع مصرف التسويات الدولية للتصنيف بواسطة إحدى وكالات التصنيف الائتماني؛ بيد أنَّ تداوُل ديُونِه يجري عند المستويات AAA نتيجة...
	إدارة المخاطر المرتبطة بالعملات

	249- تُجري الوكالة معاملات مقوَّمة بعملات أجنبية، ولذلك يجب عليها أن تضطلع بإدارة تعرُّضها لتقلبات أسعار الصرف. وتتمثل الاستراتيجية العامة التي تتبعها الوكالة في إدارة مخاطر أسعار الصرف في ضمان تلقي الإيرادات أو تحويلها في السوق بنفس العملات التي ستتم...
	249- تُجري الوكالة معاملات مقوَّمة بعملات أجنبية، ولذلك يجب عليها أن تضطلع بإدارة تعرُّضها لتقلبات أسعار الصرف. وتتمثل الاستراتيجية العامة التي تتبعها الوكالة في إدارة مخاطر أسعار الصرف في ضمان تلقي الإيرادات أو تحويلها في السوق بنفس العملات التي ستتم...
	250- وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت الوكالة تُوائِمُ بين العملة المُقوَّم بها رصيدُ المنح الخارجة عن الميزانية (اليورو) والعملات المُقَوَّمَة بها الأموال المُحتفظ بها ضمن الحيازات المالية (يُرجى الرجوع إلى الفقرة 253 أدناه) وذلك بهدف التخفيف مما تطرحه الم...
	250- وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت الوكالة تُوائِمُ بين العملة المُقوَّم بها رصيدُ المنح الخارجة عن الميزانية (اليورو) والعملات المُقَوَّمَة بها الأموال المُحتفظ بها ضمن الحيازات المالية (يُرجى الرجوع إلى الفقرة 253 أدناه) وذلك بهدف التخفيف مما تطرحه الم...
	251- وتخضع تدفقات الإيرادات الداخلة المُقوَّمة بالعملات الأجنبية للتحويل بأسعار صرف متباينة إلى تدفقات الإنفاق الخارجة ذات الصلة المقوَّمة بالعملات الأجنبية والتي تجري في وقت لاحق. ولذا فإنًّ مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالحيازات النقدي...
	251- وتخضع تدفقات الإيرادات الداخلة المُقوَّمة بالعملات الأجنبية للتحويل بأسعار صرف متباينة إلى تدفقات الإنفاق الخارجة ذات الصلة المقوَّمة بالعملات الأجنبية والتي تجري في وقت لاحق. ولذا فإنًّ مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالحيازات النقدي...
	252- وتَرِدُ فيما يلي القيم الدفترية لأصول الوكالة المالية والتزاماتها المالية المقوَّمة بالعملات الأجنبية معبَّراً عنها باليورو في نهاية الفترة. كما أن بعض الأصول المالية مقوَّمة بعملات أجنبية صعبة الاستخدام ("عملات غير سائلة") لا يمكن تحويلها بسهولة...
	252- وتَرِدُ فيما يلي القيم الدفترية لأصول الوكالة المالية والتزاماتها المالية المقوَّمة بالعملات الأجنبية معبَّراً عنها باليورو في نهاية الفترة. كما أن بعض الأصول المالية مقوَّمة بعملات أجنبية صعبة الاستخدام ("عملات غير سائلة") لا يمكن تحويلها بسهولة...
	مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية وغيرها من الاستثمارات بحسب العملات المقوَّمة بها
	253- ترجع الزيادة البالغة 30.882 مليون يورو (4.12%) في مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021 مقارنة بالرصيد في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2020 أساساً إلى الزيادة التي شهدها رصيد الحيازات من اليورو (108.112 م...
	253- ترجع الزيادة البالغة 30.882 مليون يورو (4.12%) في مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021 مقارنة بالرصيد في 31 كانون الثاني/ديسمبر 2020 أساساً إلى الزيادة التي شهدها رصيد الحيازات من اليورو (108.112 م...
	إدارة مخاطر السيولة


	254- يُقصد بمخاطر السيولة احتمالية مواجهة كيان ما صعوبةً في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالالتزامات المالية.
	254- يُقصد بمخاطر السيولة احتمالية مواجهة كيان ما صعوبةً في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالالتزامات المالية.
	255- وتُدار مخاطر السيولة عموماً لكلِّ صندوق على حدة. وفيما يخصُّ جميع الصناديق باستثناء الميزانية العادية، لا يمكن عموماً عقد الارتباطات إلا بعد أن تصبح الأموال متاحة، ومن ثمَّ تكون مخاطر السيولة ضئيلة. أمَّا فيما يخصُّ الميزانية العادية، فإنَّ إطار ...
	255- وتُدار مخاطر السيولة عموماً لكلِّ صندوق على حدة. وفيما يخصُّ جميع الصناديق باستثناء الميزانية العادية، لا يمكن عموماً عقد الارتباطات إلا بعد أن تصبح الأموال متاحة، ومن ثمَّ تكون مخاطر السيولة ضئيلة. أمَّا فيما يخصُّ الميزانية العادية، فإنَّ إطار ...
	256- وفي عام 2021، حصلت حالات تأخير في تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء. وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كانت جميع الأموال المتوافرة في صندوق الميزانية العادية قد استُخدِمت استخداماً كاملاً، بما في ذلك أي مبالغ مدفوعة مقدماً استُلِمت من عدة دول أ...
	256- وفي عام 2021، حصلت حالات تأخير في تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء. وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كانت جميع الأموال المتوافرة في صندوق الميزانية العادية قد استُخدِمت استخداماً كاملاً، بما في ذلك أي مبالغ مدفوعة مقدماً استُلِمت من عدة دول أ...
	تحليل آجال استحقاق الالتزامات المالية والأصول المالية للوكالة

	257- كانت نسبة الالتزامات المالية للوكالة في حدود 52.3% من أصولها المالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، مقابل 58.8% في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتعزى هذه النسبة الأدنى أساساً إلى انخفاض في الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين. وتتَّسم معظم ال...
	257- كانت نسبة الالتزامات المالية للوكالة في حدود 52.3% من أصولها المالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، مقابل 58.8% في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتعزى هذه النسبة الأدنى أساساً إلى انخفاض في الالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين. وتتَّسم معظم ال...
	258- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كان المتوسط المرجَّح للفترة المتبقية من آجال استحقاق حيازات الوكالة من المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات باليورو والدولار الأمريكي 47 يوماً و119 يوماً على التوالي (مقابل 51 يوماً و71 يوماً على التوال...
	258- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كان المتوسط المرجَّح للفترة المتبقية من آجال استحقاق حيازات الوكالة من المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات باليورو والدولار الأمريكي 47 يوماً و119 يوماً على التوالي (مقابل 51 يوماً و71 يوماً على التوال...
	إدارة مخاطر أسعار الفائدة

	259- تسعى الوكالة إلى الحصول على معدَّلات سوقية تنافسية معدَّلة لمراعاة المخاطر للعائدات على حافظتها الاستثمارية؛ بيد أنَّ التركيز، كما ورد أعلاه، ينصبُّ على الحفاظ على رأس المال والسيولة أكثر مما ينصبُّ على معدَّل العائد. وفضلاً عن ذلك فإنَّ العائدات...
	259- تسعى الوكالة إلى الحصول على معدَّلات سوقية تنافسية معدَّلة لمراعاة المخاطر للعائدات على حافظتها الاستثمارية؛ بيد أنَّ التركيز، كما ورد أعلاه، ينصبُّ على الحفاظ على رأس المال والسيولة أكثر مما ينصبُّ على معدَّل العائد. وفضلاً عن ذلك فإنَّ العائدات...
	260- ويَعتَمِدُ أفق الاستثمار على الطلبات المتوقعة على السيولة، فضلاً عن أحوال السوق، ويقتصر على الأصول المالية التي يبلغ أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقل. وفي هذا الإطار، حصلت الوكالة خلال عام 2021 على عائد متوسِّط نسبته 0.08% في السنة على مبالغها النق...
	260- ويَعتَمِدُ أفق الاستثمار على الطلبات المتوقعة على السيولة، فضلاً عن أحوال السوق، ويقتصر على الأصول المالية التي يبلغ أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقل. وفي هذا الإطار، حصلت الوكالة خلال عام 2021 على عائد متوسِّط نسبته 0.08% في السنة على مبالغها النق...

	الملاحظة 42: الارتباطات
	261- تشمل الارتباطات طلبات الشراء وعقود الخدمات التي لم تُنفَّذ حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت لدى الوكالة ارتباطات بمبلغ قدره 139.445 مليون يورو (مقابل 93.148 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020). وترد أ...
	261- تشمل الارتباطات طلبات الشراء وعقود الخدمات التي لم تُنفَّذ حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت لدى الوكالة ارتباطات بمبلغ قدره 139.445 مليون يورو (مقابل 93.148 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020). وترد أ...
	الارتباطات الرأسمالية

	262- من أصل المبالغ الواردة أعلاه، كانت الارتباطات الرأسمالية كالتالي:
	263- يعرض الجدول التالي تفاصيل عقود الإيجار التشغيلي التي أبرمتها الوكالة:
	264- والالتزامات الخاصة بالإيجار التشغيلي لمرافق المكاتب هي التزامات تتعلق بمكاتب الوكالة، وفي المقام الأول بالمكاتب الواقعة في نيويورك وأونتاريو وجنيف وبوينوس آيرس وريو دي جانيرو وطوكيو. كما أنَّ قيمة ارتباطات الإيجار المستقبلية أعلى في عام 2021 مقار...
	264- والالتزامات الخاصة بالإيجار التشغيلي لمرافق المكاتب هي التزامات تتعلق بمكاتب الوكالة، وفي المقام الأول بالمكاتب الواقعة في نيويورك وأونتاريو وجنيف وبوينوس آيرس وريو دي جانيرو وطوكيو. كما أنَّ قيمة ارتباطات الإيجار المستقبلية أعلى في عام 2021 مقار...
	265- أمَّا بند "عقود إيجار أخرى" فيمثِّل في المقام الأول استئجار المعدات المكتبية، مثل معدات تجليد الكتب والطباعة. وترجع الزيادة في قيمة هذه الارتباطات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 في المقام الأول إلى تجديد عقود استئجار نظام الطباعة مع شركة Canon Aust...
	265- أمَّا بند "عقود إيجار أخرى" فيمثِّل في المقام الأول استئجار المعدات المكتبية، مثل معدات تجليد الكتب والطباعة. وترجع الزيادة في قيمة هذه الارتباطات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 في المقام الأول إلى تجديد عقود استئجار نظام الطباعة مع شركة Canon Aust...

	الملاحظة 43: الالتزامات العرضية والأصول العرضية
	الالتزامات العرضية
	266- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت هناك قضايا طعن ضد الوكالة لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بادعاءات موظفين حاليين أو سابقين وتقرَّر فيها أنَّه من المحتمل، وإنما من غير المرجَّح، أن يُبتَّ في هذه القضايا لصالح الموظفين الحاليين...
	266- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت هناك قضايا طعن ضد الوكالة لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بادعاءات موظفين حاليين أو سابقين وتقرَّر فيها أنَّه من المحتمل، وإنما من غير المرجَّح، أن يُبتَّ في هذه القضايا لصالح الموظفين الحاليين...
	267- وتقعُ على عاتق الوكالة التزامات عرضية تبلغ 11.706 مليون يورو تتعلق باستحقاقات الموظفين العاملين في المتجر التعاوني لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من الاستحقاقات الطويلة الأجل، ولدى جميع هؤلاء الموظفين عقود عمل من الوكالة؛ ومع ذلك، فإن استحقاقا...
	267- وتقعُ على عاتق الوكالة التزامات عرضية تبلغ 11.706 مليون يورو تتعلق باستحقاقات الموظفين العاملين في المتجر التعاوني لفترة ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من الاستحقاقات الطويلة الأجل، ولدى جميع هؤلاء الموظفين عقود عمل من الوكالة؛ ومع ذلك، فإن استحقاقا...
	268- ويقع على عاتق الوكالة التزام محتمل يتعلق بإخراج مرافق مختبر المواد النووية في زايبرسدورف من الخدمة وإزالة التلوث من تلك المرافق. ومع أن الوكالة ترى بأنه لا يزال يقع على عاتقها التزامٌ تقديريٌ فيما يخص هذه العمليات المتعلقة بالإخراج من الخدمة وإزا...
	268- ويقع على عاتق الوكالة التزام محتمل يتعلق بإخراج مرافق مختبر المواد النووية في زايبرسدورف من الخدمة وإزالة التلوث من تلك المرافق. ومع أن الوكالة ترى بأنه لا يزال يقع على عاتقها التزامٌ تقديريٌ فيما يخص هذه العمليات المتعلقة بالإخراج من الخدمة وإزا...
	269- ويقع على الوكالة التزامٌ محتملٌ يتعلق بعمليات النقل و/أو الإزالة و/أو أنشطة ما بعد التشغيل الأخرى المتصلة باليورانيوم الضعيف الإثراء وأسطوانات اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة في حال إلغاء اتفاق الدولة المضيفة أو انتهاء صلاحيته. ولا يمكن ...
	269- ويقع على الوكالة التزامٌ محتملٌ يتعلق بعمليات النقل و/أو الإزالة و/أو أنشطة ما بعد التشغيل الأخرى المتصلة باليورانيوم الضعيف الإثراء وأسطوانات اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة في حال إلغاء اتفاق الدولة المضيفة أو انتهاء صلاحيته. ولا يمكن ...
	الأصول العرضية

	270- يبلغ مجموع الأصول العرضية لدى الوكالة 31.089 مليون يورو، وهي تتألَّف في المقام الأول من تعهُّدات تستند قيمتها إلى تقديرات ولكن لم تتلقَ الوكالة مبالغها بعدُ (3.190 ملايين يورو)، وتعهُّدات مستلمة ولكن لم تقبلها الوكالة رسمياً بعد (12.800 مليون يور...
	270- يبلغ مجموع الأصول العرضية لدى الوكالة 31.089 مليون يورو، وهي تتألَّف في المقام الأول من تعهُّدات تستند قيمتها إلى تقديرات ولكن لم تتلقَ الوكالة مبالغها بعدُ (3.190 ملايين يورو)، وتعهُّدات مستلمة ولكن لم تقبلها الوكالة رسمياً بعد (12.800 مليون يور...

	الملاحظة 44: الأحداث التالية لتاريخ الإبلاغ
	271- تاريخ الإبلاغ لدى الوكالة هو يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. وقد أجاز المدير العام إصدار البيانات المالية في 3 آذار/مارس 2022.
	271- تاريخ الإبلاغ لدى الوكالة هو يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. وقد أجاز المدير العام إصدار البيانات المالية في 3 آذار/مارس 2022.
	272- ولم تطرأ أي أحداث هامة تؤثر في البيانات المالية، سلباً أو إيجاباً، بين تاريخ الإبلاغ وتاريخ إصدار البيانات المالية.
	272- ولم تطرأ أي أحداث هامة تؤثر في البيانات المالية، سلباً أو إيجاباً، بين تاريخ الإبلاغ وتاريخ إصدار البيانات المالية.

	الملاحظة 45: الهبات
	273- لم تُدفع أي هبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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