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ىل رئيس الاحتاد إدلويل بشأ ن إلبياانت إملالية ملإ إملس تقلني إحلساابت مدققي تقرير دةقدم إ   إملُوحَّ

 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

 

دةإلبياانت إملالية تقرير عن تدقيق   إملُوحَّ

 إلرأ ي

دةإلبياانت إملالية  مكدققي حساابت مس تقلني بتدقيقلقد مقنا  إلصليب إل محر وإلهالل إل محر )"الاحتاد"(، ويل مجلعيات لالحتاد إدل إملرفقة إملُوحَّ

دإبيان  تضمنإليت ت  دإملُ  ملركز إملايلإبيان ، و دلخل إلشامل إملُوحَّ  فضالً عن إل يضاحات إلتغريإت يف الاحتياطيات وإلتدفقات إلنقديةفضالً عن  ،وحَّ

 .2018ديسمرب  31للس نة إملنهتية يف 

دةأ ن إلبياانت إملالية برأ ينا  د لالحتاد عن "صادقة ومنصفة"تعرب بصورة  2018ديسمرب  31للس نة إملنهتية يف  إملُوحَّ نتاجئ و  إملركز إملايل إملُوحَّ

دةإلنقدية  وتدفقاته إملُوحَّدةمعلياته   .إلتقارير إملالية إدلولية ل عدإد معايريلل اً وفق إملُوحَّ

بدإء   إلرأ يأ ساس إ 

"مسؤولية مدققي إحلساابت عن تدقيق  ضيح مسؤوليتنا مبوجب هذه إملعايري يف فقرةمعايري إدلولية للتدقيق. مقنا بتو لقد مقنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا لل

دةإلبياانت إملالية  ننا نمتتع ابس تقاللية عن إملُوحَّ وفقًا لقوإعد إلسلوك إملهين للمحاس بني إلقانونيني إلصادرة عن جملس الاحتاد " من هذإ إلتقرير. إ 

، وقد إس توفينا مسؤولياتنا إل خالقية إل خرى وفقًا لهذه إملتطلبات. هذإ ونعتقد أ ن أ دةل إلتدقيق إليت حصلنا ل خالقية إدلولية للمحاس بنيإ ريإملعاي

 علهيا اكفية ومناس بة لزتويدان بأ ساس ل بدإء رأ ينا. 

 إحلمك جتاه إلبياانت إملالية إمُلوحَّدةأ هجزة  إل دإرة ومسؤويلفريق مسؤولية 

عدإد  ل دإرة مسؤولً إفريق كون ي دةإلبياانت إملالية هذه عن إ  وعن نظام  إلتقارير إملاليةإدلولية ل عدإد وفقًا للمعايري  "صادقة ومنصفة"بصورة  إملُوحَّ

دةعدإد إلبياانت إملالية ل  إل دإرة رضوراًي فريق رإه يإلرقابة إدلإخلية إذلي  حتيال أ و الاإلناجتة عن ، يةوهر إجلخطاء إل  خالية من حبيث تكون  إملُوحَّ

 طأ .إخلعن 

عدإد إلبياانت إملالية و  دةعند إ  فصاح  إل دإرة مسؤولً فريق كون ي، إملُوحَّ عن تقيمي قدرة إجملموعة عىل موإصةل أ عاملها وفقًا ملبدأ  الاس مترإرية، وإل 

دإرة تعزتم تصفية إجملموعة  مترإريةحيامث يكون مناس بًا عن إل مور إملتعلقة مببدأ  الاس مترإرية وإس تخدإم مبدأ  الاس   ذإ اكنت إل  ل إ  ك ساس للمحاس بة، إ 

يقاف معلياهتا أ و مل يكن دلهيا بديل فعيل غري ذكل.  أ و إ 

عدإد إلتقارير إملالية أ هجزة إحلمك  ولويتحمل مسؤ و   .لالحتادمسؤولية إل رشإف عىل معلية إ 
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 إل محر، جنيفمحر وإلهالل الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل  

 إملقدم إ ىل رئيس الاحتاد إدلويل تقرير مدققي إحلساابت إملس تقلني
 مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر 

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف  إملُوحَّدةإلبياانت إملالية بشأ ن 

 

 إمُلوحَّدةإحلساابت عن تدقيق إلبياانت إملالية  مدققيمسؤولية 

ذإ اكنت إلبياانت إملالية  دةتمتثل أ هدإفنا يف إحلصول عىل تأ كيدإت معقوةل حول ما إ  ، بشلك مجمل، خالية من إل خطاء إملادية، إليت تنتج عن إملُوحَّ

ن إلت صدإر تقرير مدققي إحلساابت إذلي يتضمن رأ ينا. إ  من إلتأ كيد، لكنه ليس ضاماًن أ كيد إملعقول هو عبارة عن درجة عالية الاحتيال أ و إخلطأ ، وإ 

ل إلتدقيق إليت مت إلقيام هبا وفقًا للمعايري إدلولية للتدقيق سوف تكتشف دإمئًا أ ي خطأ  مادي عند وجوده. قد تنشأ  إل خطاء نتيجة بأ ن أ عام

ذإ اكن من إملتوقع معقول عىل إلقرإرإت الاقتصادية إليت  أ ن تؤثر بصورة فردية أ و جامعية وبشلك الاحتيال أ و إخلطأ  وتُعترب هذه إل خطاء مادية إ 

دةيتخذها إملس تخدمون بناًء عىل هذه إلبياانت إملالية   .إملُوحَّ

الل معلية إلتدقيق. إلقيام هبا وفقًا للمعايري إدلولية للتدقيق، نقوم بوضع أ حاكم همنية مع إتباع مبدأ  إلشك إملهين خ متكجزء من أ عامل إلتدقيق إليت ي

 :مقنا أ يضًا مبا ييل

جرإءإت إلتدقيق و  إخلطأ ،أ و  الاحتيالسوإء اكنت انجتة عن  إملُوحَّدةيف إلبياانت إملالية  إجلوهرية إل خطاءحتديد وتقيمي خماطر  − تصممي وتنفيذ إ 

ن أ ساس ل بدإء رأ ينا. ب لزتويدانأ دةل تدقيقية اكفية ومناس بة  عىل وإحلصولتكل إخملاطر ل  ملناس بةإ إملادية إلناجتة خماطر عدم إكتشاف إل خطاء إ 

ال تكون أ عىل مقارنًة ابل خطاء إملادية إلناجتة عن إخلطأ  نظرًإ ل ن الاحتيال قد ينطوي عىل توإطؤ أ و تزوير أ و حذف متعمد أ و عن الاحتي

 .ليةحتريف أ و جتاوز إلرقابة إدلإخ 

جرإءإت تدقيق م  − بدإء إلرأ ي فهم نظام إلرقابة إدلإخلية إملتعلق بأ عامل إلتدقيق وذكل بغرض تصممي إ  ناس بة للظروف إلرإهنة، وليس بغرض إ 

 .حول فعالية إلرقابة إدلإخلية للمجموعة

 .هبذإ إلصددإت إلصةل إملوضوعة تقيمي مدى مالءمة إلس ياسات إحملاسبية إملتبعة ومدى معقولية إلتقديرإت إحملاسبية وإل فصاحات ذ −

ذإ اكن هناك عدم يقني جوهري، ية إملتعلقة مببدأ  الاإل دإرة لل سس إحملاسب فريق إلتحقق من مدى مالءمة إس تخدإم  − س مترإرية وحتديد ما إ 

حول قدرة إجملموعة عىل موإصةل  جوهرية بناًء عىل أ دةل إلتدقيق إليت مت إحلصول علهيا، فامي يتعلق ابل حدإث أ و إلظروف إليت قد تُثري شكواكً 

الانتباه يف تقرير مدققي إحلساابت  علينا أ ن نسرتعي يكون لزإماً هري، عدم يقني جو  صنا إ ىل وجودأ عاملها وفقًا ملبدأ  الاس مترإرية. يف حال خلُ 

فصاحات ذإت إلصةل يف إلبياانت إملالية  ىل إل  دةإ  ذإ اكنت هذه إل  إملُوحَّ فصاحات غري اكفية. تعمتد إس تنتاجاتنا عىل أ دةل ، أ و نقوم بتعديل رأ ينا إ 

ل أ ن إل حدإث أ و إلظروف إملس تقبلية قد تتسبب يف توقف صدإر تقرير مدققي علهيا حىت اترخي إ   إليت مت إحلصولإلتدقيق  إحلساابت. إ 

 إجملموعة عن موإصةل أ عاملها وفقًا ملبدأ  الاس مترإرية.

دةتقيمي عرض إلبياانت إملالية  − ذإ اكنت إلبياانت إملالية و  إملُوحَّ متثل إملعامالت  دةإملُوحَّ هيلكها وحمتوإها بشلك عام، مبا يف ذكل إل فصاحات، وما إ 

دةوإل حدإث ذإت إلصةل بطريقة تضمن عرض إلبياانت إملالية   .منصفةبصورة  إملُوحَّ

دإخل إجملموعة ل بدإء رأ ي حول إلبياانت إملالية  عاملأ نشطة إل  إحلصول عىل أ دةل تدقيق اكفية ومالمئة بشأ ن إملعلومات إملالية للمنشأ ت أ و  −

دة  مسؤولني عن رأ ينا إلتدقيقي.نظل وحدان دقيق للمجموعة وإل رشإف علهيا. وجيه وتنفيذ أ عامل إلت. حنن نتحمل مسؤولية تإملُوحَّ
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 إل محر، جنيفمحر وإلهالل الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل  

 إملقدم إ ىل رئيس الاحتاد إدلويل تقرير مدققي إحلساابت إملس تقلني
 مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر 

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف  إملُوحَّدةإلبياانت إملالية بشأ ن 

 

ق أ عامل إلتدقيق وإل طار إلزمين إحملدد لها وإلنتاجئ إجلوهرية خبصوص عدة أ مور من مضهنا نطاإحلمك أ هجزة مسؤويل فريق إل دإرة و نتوإصل مع حنن 

 يف نظام إلرقابة إدلإخلية خالل أ عامل إلتدقيق.يُكتشف  يف ذكل أ ي قصور جوهريإملرتتبة عىل أ عامل إلتدقيق مبا 

 

م يج  يه –ىك يب إ   إ س إ 

 

 

 بينجيون يليينه 

 خبري تدقيق معمتد

 اكرينا فاراتنوفا 

 معمتدةخبرية تدقيق 

 

 

 2019أ بريل  18جنيف يف 

 إملرفقات:

دةإلبياانت إملالية  - د وبيان بيان و د دلخل إلشامل إملُوحَّ إبيان ) إملُوحَّ ، إلتدفقات إلنقديةبيان و  ،إلتغريإت يف الاحتياطياتإملركز إملايل إملوحَّ

 (يضاحاتوإل  

  



 وإلهالل إل محر، جنيف الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر

 2018لعام  إملُوحَّدةإلبياانت إملالية 
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 إ جاميل     إ جاميل   عام   مقيد     

      2018   2018   2018     2017 

   إل يضاحات  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

     إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

يرإدإت إلتشغيل                      إ 
  136,524            113,314          178                 113,136         5 مساهامت طوعية

  134,353            146,430          29,176            117,254         5 تربعات

يرإدإت خدمات   56,788              29,842            -                     29,842           6 إ 

  35,288              35,426            35,426            -                      الاشرتإاكت إدلس تورية

يرإدإت أ خرى   2,954                2,678              620                 2,058             7 إ 

يرإدإت إلتشغيل   365,907            327,690          65,400            262,290           إ جاميل إ 

                      

                     نفقات تشغيلية

نسانية   136,545            129,397          -                     129,397           موإهجات إ 

  104,727            119,130          -                     119,130           موإضيعيةأ نشطة 

  241,272            248,527          -                     248,527         8 موإرد أ خرى )برإمج(

                      

  57,825              30,507           -                     30,507           8 خدمات تمكيلية

                      

  68,874              68,360            68,360            -                    8 موإرد إعتيادية

                      

  367,971            347,394          68,360            279,034           إ جاميل نفقات إلتشغيل

      
 

              

                      

 (2,064 )     (19,704 )   (2,960 )   (16,744 )     صايف إلعجز إلناجت عن أ نشطة إلتشغيل

                      

                     إل يرإدإت إلمتويلية

  4,530                2,101              2,101              -                    9 إل يرإدإت إلمتويلية

 (8,563 )     (9,206 )   (5,171 )   (4,035 )   9 إلنفقات إلمتويلية

 (4,033 )     (7,105 )   (3,070 )   (4,035 )     صايف إلنفقات إلمتويلية

                      

 (6,097 )     (26,809 )   (6,030 )   (20,779 )     صايف إلعجز للس نة

                      

يرإدإت شامةل إخرى                       إ 

عادة تصنيفها يرإدإت ونفقات لحقاً  بنود ل جيوز إ                       إ ىل إ 

ة مسجةل عىل خطط إس تحقاقات إكتوإري أ رابح /)خسائر(

دة  ُمحدَّ

22   ( 2,201)   ( 3,581)   ( 5,782)             22,474  

                      

عادة تصنيفها  يرإدإت ونفقاتلحقاً بنود جيوز إ                       إ ىل إ 

ال من إلت -حتوط لتدفقات نقدية   (36 )      67                   67                   -                    10 غريإت يف إلقمية إلعادةلإجلزء إلفعَّ

  187                   36                   36                   -                    10 مبلغ ُإعيد تصنيفه خالل إلس نة –حتوط لتدفقات نقدية 

                
 

    

  22,625             (5,679 )   (3,478 )   (2,201 )     إ جاميل )إخلسائر(/ إل يرإدإت إلشامةل إل خرى للس نة 

                      

                      

  16,528             (32,488 )   (9,508 )   (22,980 )     إ جاميل )إخلسائر(/ إل يرإدإت إلشامةل للس نة 

                      

                     إ ىل: منسوب

  5,856               (22,980 )    -                    (22,980 )   23 ةإملقيد اتالاحتياطي

  10,672             (9,508 )   (9,508 )    -                      ةإلعام اتالاحتياطي

      ( 22,980)   ( 9,508)   ( 32,488)             16,528  

 

 .ل توجد معليات متوقفة خالل إلعام

دةل يتجزأ  من هذه إلبياانت إملالية  إً جزءتشلك  62 إ ىل 10 إلصفحات منإل يضاحات إلوإردة يف   .إملُوحَّ

 

 



 ، جنيفل محرالاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إ

ُ  بيان  دوحَّ إملركز إملايل إمل

 2018 ديسمرب 31يف  كام
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         2018   2017 

 ت إلسويرسيةإلفرناكبأ لف    بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   إل يضاحات     إل صول

                
               أ صول متدإوةل

  144,502     125,141    11     يعادل إلنقدإلنقد وما 
  91,914     106,732    12     إستامثرإت

  120,789     129,333    13     حساابت مدينة
  10,217     7,305    14     مدفوعات مس بقًة وأ صول تعاقدية

  716     1,148          صايف إخملزوانت
  1,030     1,028          أ صول حمتجزة بغرض إلبيع

  369,168     370,687          إ جاميل إل صول إملتدإوةل

                
               إل صول غري إملتدإوةل

  54,444     39,717    13     حساابت مدينة
  30,000     15,000    12     تإستامثرإ

  40,383     69,204    15     ممتلاكت ومركبات ومعدإت
  1,449     911    16     أ صول غري مادية

  126,276     124,832          إ جاميل إل صول غري إملتدإوةل

                

  495,444     495,519          إ جاميل إل صول

                
               إخلصوم والاحتياطيات

                
               خصوم متدإوةل
  41,707     38,215    17     حساابت دإئنة

  3,996     4,483    18     إس تحقاقات موظفني قصرية إل جل
صات   24,779     32,001    19     خمصَّ

  -     1,415    21     قروض وإقرتإضات
يرإدإت مؤجةل وإلزتإمات تعاقدية   96,532     96,296    20     إ 

  167,014     172,410          إ جاميل إخلصوم إملتدإوةل

                
               إخلصوم غري إملتدإوةل
  33,000     60,371    21     قروض وإقرتإضات

دةإلزتإمات الاس تحقاقات إلتقاصايف    39,177     47,658    22     عدية إملُحدَّ
يرإدإت مؤجةل   16,237     7,552    20     إ 

  88,414     115,581          إ جاميل إخلصوم غري إملتدإوةل

                

  255,428     287,991          إ جاميل إخلصوم

                
               الاحتياطيات

  176,476     153,378    23     اطيات إملقيدةحتيالا
  61,583     51,220          الاحتياطيات إلعامة

  1,957     2,930    24     إخملصصةالاحتياطيات 

  240,016     207,528          إ جاميل الاحتياطيات

                

  495,444     495,519          إ جاميل إخلصوم والاحتياطيات

 

دة إملالية إلبياانت هذه من يتجزأ   ل إً جزء تشلك 62 إ ىل 10 إلصفحات منيف  إلوإردة إل يضاحات  .إملُوحَّ



  ، جنيفالاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر

 إملُوحَّد للتغريإت يف الاحتياطيات بيانإل 

 2018 ديسمرب 31لس نة إملنهتية يف ل 
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 إحتياطيات   

 مقيدة

 إحتياطيات   

 عامة

 إحتياطيات   

 خمصصة

  

 إل جاميل

بأ لف إلفرناكت  إل يضاحات 2018

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

فرناكت ف إلبأ ل  

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

                  

  240,016     1,957     61,583     176,476    يناير 1إلرصيد يف 
عادة تصنيف إلرصيد الافتتايح   -     -    (42 )    42    إ 

                  
               23 حتويالت إ ىل/ من الاحتياطيات 

 (1,511 )    -     -    (1,511 )   زايدة يف إلعمليات ذإت إلعجز إلمتوييل إملؤقتلإ
 (17,116 )    -     -    (17,116 )   إملقيدة من قبل إملتربعني لعمليات بعيهناالاخنفاض يف إملساهامت 
عادة تصنيف إخلسائر الا ُ كتوإريإ  دةة من إلعام إلسابق إملسجةل عىل خطط الاس تحقاقات إمل  (2,152 )    -     -    (2,152 )   حدَّ

 (6,030 )    -    (6,030 )    -    صايف إلعجز غري إملقيد للس نة
                  

يرإدإت ونفقات يرإدإت إلشامةل إل خرى: إلبنود إليت ل جيوز إ عادة تصنيفها لحقاً إ ىل إ                 23 إل 

دةعىل خطط  ة إملسجةلكتوإريإخلسائر الا  (5,782 )    -    (3,581 )   (2,201 )   الاس تحقاقات إملُحدَّ
                  

يرإدإت ونفقات يرإدإت إلشامةل إل خرى: إلبنود إليت جيوز إ عادة تصنيفها لحقاً إ ىل إ                 10 إل 
  67     -     67     -  لعادةلإجلزء إلفعَّال من إلتغريإت يف إلقمية إ -إلتحوط للتدفقات إلنقدية 

يرإدإت ونفقات خالل إلس نةإملبلغ إملُعاد تصنيفه إ ىل  -إلتحوط للتدفقات إلنقدية    36     -     36     -    إ 
                  

يرإدإت إلشامةل للس نة  (32,488 )    -    (9,508 )   (22,980 )   إ جاميل إل 
                  

  -    (39 )    -     39  24 ل إلس نةتخدمة خالمبالغ مس  
صات خالل إلس نة   -     1,012    (813 )   (199 ) 24 خمصَّ

                  

  207,528    2,930    51,220     153,378  24 & 23  ديسمرب 31إلرصيد يف 

                  
إحتياطيات     

 مقيدة

 إحتياطيات   

 عامة

 طيات إحتيا  

صة  خمصَّ

  

 إل جاميل

7201 بأ لف إلفرناكت  إل يضاحات 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

                  
  223,488     2,354     52,088     169,046    يناير 1إلرصيد يف 

عادة تصنيف إلرصيد الافتت   -     -    (1,590 )    1,590    ايحإ 
                  

               23 حتويالت إ ىل/ من الاحتياطيات 
 (4,486 )    -     -    (4,486 )   إلزايدة يف إلعمليات ذإت إلعجز إلمتوييل إملؤقت

  2,552     -     -     2,552    إلزايدة يف إملساهامت إملقيدة من قبل إملتربعني لعمليات بعيهنا
 (4,163 )    -    (4,163 )    -    صايف إلعجز غري إملقيد للس نة

                  
يرإدإت إلشامةل إل خرى: إلبنود إليت ل جيوز  يرإدإت ونفقاتإل                 23 إ عادة تصنيفها لحقاً إ ىل إ 

دةة إملسجةل عىل خطط الاس تحقاقات كتوإريإل رابح الا  إملُحدَّ
 

 7,790     14,684     -     22,474  
                  

يرإدإت  يرإدإت إلشامةل إل خرى: إلبنود إليت جيوز إ عادة تصنيفها لحقاً إ ىل إ                 10 ونفقاتإل 
 (36 )    -    (36 )    -  إجلزء إلفعَّال من إلتغريإت يف إلقمية إلعادةل -إلتحوط للتدفقات إلنقدية 
يرإدإت ونفقات خالل إلس نة -إلتحوط للتدفقات إلنقدية    187     -    187    -    إملبلغ إملُعاد تصنيفه إ ىل إ 

                  

يرإدإت إلشامةل للس نة   16,528     -     10,672     5,856    إ جاميل إل 

                  

  -    (847 )    710     137    مبالغ مس تخدمة خالل إلس نة

صات خالل إلس نة   -     450    (297 )   (153 )   خمصَّ

                  

  240,016     1,957     61,583     176,476  24 & 23  ديسمرب 31إلرصيد يف 

دة إملالية إلبياانت هذه من يتجزأ   ل إً جزءتشلك  62 إ ىل 10 إلصفحات من يف إلوإردة إل يضاحات  .إملُوحَّ



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

ُ بيان إلتدفقات إلنقدية   دوحَّ إمل
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    2018   2017 

 إل يضاحات 

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

         إلتدفقات إلنقدية إلناجتة عن إل نشطة إلتشغيلية

 (6,097 )   (26,809 )   إلعجز للس نة صايف

          

     :لـتعديالت 

 (492 )   (762 )   نفقات متويل غري نقدي

هالك وإس هتالك أ صول د  إ  8                  4,212                     4,952  

د  خسائر انجتة عن إخنفاض قمية أ صول غري مادية 8                       40                             -  

 (1,068 )   (1,145 )   أ رابح صافية انجتة عن بيع أ صول اثبتة

  601                        564                       أ صول متربع هبا

 (2,034 )    3,855                    إحلركة يف إلقمية إلعادةل لل صول إملالية

  4,082                     2,699                    إحلركة يف إلزتإمات إلتقاعد غري إلنقدية

 (1,370 )    -                            معدإت وممتلاكت عينية

صات  (5,366 )    7,221                  19 إلزايدة/ )الاخنفاض( يف إخملصَّ

                   16,684    ( 695) 

إت يف رأ س إملال إلعامل      إلتغرير

 (71,087 )    6,183                  13 صايف الاخنفاض/ )إلزايدة( يف إحلساابت إملدينة

  7,593                     2,912                  14 الاخنفاض يف إملدفوعات إملس بقة وإل يرإدإت إملس تحقة

  269                       (432 )   )إلزايدة(/ الاخنفاض يف إخملزوانت

  -                             2                           الاخنفاض يف إل صول إحملتجزة بغرض إلبيع

  13,825                  (3,492 ) 17 إحلساابت إدلإئنة)الاخنفاض(/ إلزايدة يف 

  226                        487                     18 إلزايدة يف الالزتإمات إملتعلقة ابس تحقاقات إملوظفني

  65,111                  (8,921 ) 20 ت إملدفوعة مس بقا  )الاخنفاض(/ إلزايدة يف إل يرإدإت إملؤجةل والاشرتإاك

  15,937                  (3,261 )   صايف إلتغرير يف رأ س إملال إلعامل

          

  9,145                    (13,387 )   )إملس تخدم يف(/ إلناجت عن أ نشطة إلتشغيل إلنقدصايف 

          

         إل نشطة الاستامثريةاجتة عن إملس تخدمة يف(/ إلنإلتدفقات إلنقدية )

 (17,593 )   (29,253 )   حيازة إملمتلاكت وإملركبات وإملعدإت وإل صول غري إملادية

 (1,943 )   (14,043 )   حيازة أ صول مالية ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح وإخلسائر

  4,643                     10,370                  وإخلسائرالل إل رابح إستبعاد أ صول مالية ابلقمية إلعادةل من خ

  3,947                     3,884                    عوإئد إستبعاد ممتلاكت ومركبات ومعدإت

 (30,000 )    -                          12 صايف إستامثر يف ودإئع مرصفية

  95                         (8 ) 9 إلنقديةت عوإئد حتوطات للتدفقا

  31                          5                         9 صايف إلفوإئد إملرصفية إملس تلمة

 (40,820 )   (29,045 )   إملس تخدم يف إل نشطة الاستامثرية إلنقدصايف 

          

         ليةإلمتوي إلتدفقات إلنقدية إلناجتة عن إل نشطة 

  17,000                   22,200                  عوإئد انجتة عن إ صدإر قرض

  17,000                   22,200                  إلناجت عن إل نشطة إلمتويلية إلنقدصايف 

          

 (14,675 )   (20,231 )   يف إلنقد وما يعادل إلنقد صايف الاخنفاض

          

  158,817                 144,502                إلنقد وما يعادل إلنقد يف بدإية إلس نة 

          

  360                        870                       أ ثر تقلبات سعر رصف إلعمالت يف إلنقد إحملتجز

          

  144,502                 125,141              11 هناية إلس نةإلنقد وما يعادل إلنقد يف 

 

دة إملالية إلبياانت هذه من يتجزأ   ل إً جزء تشلك 62 إ ىل 10 إلصفحات من يف إلوإردة إل يضاحات .إملُوحَّ



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدوحَّ إمل

 2018 ديسمرب 31نة إملنهتية يف للس  
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 هتاأ نشطحملة عن إملنظمة و  -1

 وطنية مجعية 190 إل ن ضموي إلعضوية، اسسأ   عىل تقوم مكنظمة ،1919 عام إل محر وإلهالل إل محر إلصليب مجلعيات إدلويل الاحتاد تأ سس

دإرة جملسوهل  إل محر، وإلهالل إل محر للصليب ىل إل مانةمن  دمعب إحلمك، شؤونيتوىل  إل   إسرتإتيجية موإقع يف إً وفد 60 عىل يزيد ما جانب إ 

مانة إلرئييس إملقر يقعو . إلعامل أ حناء لك يف أ نشطته زيعز لت  ,Chemin des Crêts, Petit-Saconnex, 1209 Geneva ,17وعنوإنه جنيف، يف لل 

Switzerland. 

 مجيع من وتعفيه إدلولية الاحتاد بشخصية مبوجبه سويرسإ حكومة تعرتف ،سويرسإ حكومة مع مقر إتفاق إدلويل الاحتاد أ برم ،1996 عام يف

 دة.إملتح إل مم دلى رإقبإمل ركزمب إدلويل الاحتاد يمتتع. سويرسإ يف إلسارية إلرضإئب

 أ عضاء بوإسطة إل دإرة جملس ويُنتخب. إدلويل حتاديف الا حمكلل هجاز أ عىل ويه إل عضاء، إلوطنية إمجلعيات من مندوبني من إمجلعية إلعامة تتأ لف

 إختاذ سلطة ذكل يف مبا ،إمجلعية إلعامة دورإت بني إلفاصةل إلفرتإت يف إدلويل الاحتاد شؤون تس يري سلطة وهل أ عضاهئا، بني ومن إمجلعية إلعامة

 سدإء، اب  إلشخصية بصفهتم إمجلعية إلعامة متنتخهب ورئيس أ عضاء تسعة من تتأ لف، إليت إملالية إللجنة وختتص. إملالية إل مور بعض يف قرإرإتإل

 إمجلعية إلعامةورئيس تنتخهبم  أ ما جلنة إملرإجعة وإخملاطر، فتتأ لف من مخسة أ عضاء إدلويل. الاحتاد يف تؤثر إليت إملالية إملسائل مجيع يف إملشورة

سدإء إملشورة يف مجيع إملسائل إملتعلقة ابملرإجعة وإخملاطر إليت تؤثر يف الاحتاد إدلويل.كل بصفهتم إلشخصيةكذ  ، وتقوم اب 

 إدلويل والاحتاد. ينإلقانو إلوضع ذإت الاعتبارية إلشخصية وإلزتإمات حقوق جبميع ويمتتع إخلاص، دلس توره وفقا نشاطه إدلويل الاحتاد ميارسو 

 الت وإلزتإمات.معاملك ما يرتبط به من  عن إل عضاء، مجعياته دون إلوحيد إملسؤول هو

ىل إدلويل الاحتاد يشلككام   للصليب إدلولية إحلركة إل محر للصليب إدلولية وإللجنة إل محر وإلهالل إل محر للصليب إلوطنية إمجلعيات جانب إ 

 . إل محر وإلهالل إل محر

 وعددها إل عضاء إلوطنية مجعياته، مدعومًا من إدلويل الاحتاد ويعمل. إل نسانية قوة بتعبئة إملس تضعفني حياة حتسني يف إدلويل الاحتاد هممة لثتمت 

 هلمع يؤدي وهو. إملس تضعفني حياة وحتسني الاحتياجات لتلبية وبعدها أ ثناهئا ويف إلصحية وإلطوإرئ إلكوإرث وقوع قبل ،وطنية مجعية 190

 إلس يايس. إلرأ ي وأ   الاجامتعية إلطبقة وأ   إدلينية إملعتقدإت وأ   إجلنس نوع وأ   إلعرقأ و  إجلنس ية عىل قامئ حتي دون

نقاذ ملزتم إدلويل الاحتادكون  ن "عقلياتإل  وتغيري روإحإل   "اب   لالحتاد خمصصة جامعية معل خطة توجه 2020حىت عام  إسرتإتيجية إلفرتة، فا 

منائية إل نسانية لتحدايتل  إلتصدي أ جل من إل عضاء إلوطنية ومجعياته إدلويل  .إلزمين إلعقد لهذإ إلكربى وإل 

ن لالحتاد إدلويل خطة وميإنية مدهتا س نتني،  دإرة إلعليا مسؤولإلعامة، يكون  تهتقرها هيئ ما إ  متابعة حتقيق عن  نيإل مني إلعام الاحتاد إدلويل وإل 

يرإدإت إمل   .ف إخلطةأ هدإتنفيذ توقعة و إل 

ىل أ نشطة الاحتاد إدلويل تنقسم  ،2019و 2018عىل إلنحو إذلي أ قرته إخلطة وإمليإنية لعايم  خرى )إلربإمج( إليت تشمل إل  وإرد ميإنية إملإ 

نسانية وإل نشطة إملوإضيعية . أ ما إملوإهجات إل نسانية ةإل مانإحلمك و إليت تشمل أ نشطة  وميإنية إملوإرد الاعتيادية ؛وإخلدمات إلتمكيلية إملوإهجات إل 

 مجلعياتإكام تدمع إملترضرين من إلكوإرث، ما تقدمه من برإمج دلمع إملس تضعفني و  من خاللمجلعيات إلوطنية وإل نشطة إملوإضيعية، فتدمع إ

طار يفإلوطنية  ىلنشطة إخلدمات إلتمكيلية . هتدف أ  تمنيهتا تنظميياً  إ  مدإد إ  طلب خبدمات ذإت وعاهتا حسب إلإلوطنية ومجم إلفردية إمجلعيات إ 

مجلعيات إلوطنية ابدإمئ لالتصال  ككياندوره إدلس توري إليت تركز عىل متكني الاحتاد إدلويل من الاضطالع بأ نشطة إحلمك وإل مانة مردودية؛ و 

، عىل إتساعها، ل محر وإلهالل إل محرعىل إلصعيد إلعاملي، ومزودًإ ش بكة إلصليب إللصليب إل محر وإلهالل إل محر  ممثالً  ،ابيهنفامي وإلتنس يق 

ىل  .خبدماته تعرض هذه إلبياانت إملالية إلنتاجئ و رتكي. للأ ربع إسرتإتيجيات للتنفيذ ومثانية جمالت كام تنقسم إخلطة وإمليإنية إملعمتدة دإخل لك جزء إ 

ىل  يةإملال  مصنَّفة حسب إلنتاجئ  نفقاتإل و  إمليإنية إملعمتدة )غري إملدققة(يذ تنف ويرد أ دإء  ".عامة"ة إعتياديموإرد أ خرى "مقيدة" وموإرد مصنَّفة إ 

 .إملُوحَّدةهبذه إلبياانت إملالية  ةإخلاص 33 إ ىل 31 رمق ات مناحيف إل يضوحسب إلهيلك يف ضوء تنفيذ إمليإنية إملعمتدة 
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 إدلويل الاحتاد وفود ومجيع جنيف يف إل مانة أ نشطة لتشمل2018 ديسمرب 31 يف إملنهتية للس نة إدلويل لالحتاد إملالية إلبياانت هذهمت جتميع 

 إدلويل الاحتاد ومؤسسة إملتحدة(، إل مم يف إدلويل )الاحتاد إملتحدة إل مم دلى إل محر وإلهالل إل محر إلصليب مجلعيات إدلويل الاحتاد كتبم و 

 لس يطرة ختضع إليت إلعمليات بعض من نصيبه بشأ ن حساابً  إدلويل حتادالا يقدم. (إدلويل الاحتاد مؤسسة) إل محر لوإلهال إل محر إلصليب مجلعيات

يرإدإت وإل  مشرتكة إملتعلقة حبصة الاحتاد إدلويل يف إلعمليات إملشرتكة، وذكل  نفقاتمن خالل من خالل الاعرتإف وقياس إل صول وإخلصوم وإل 

 . إملالية إلبياانت هذه ل غرإض

 الاحتاد وضع عن قانوانً  إملس تقل وضعها وطنية مجعية فللك ،إل عضاء إلوطنية إمجلعيات حققهتا إليت إلنتاجئ إملقدمة دةإملُوحَّ  إملالية إلبياانت تشمل ل

 س يطرة. أ ي إدلويل الاحتاد هياعل ميارس ول إدلويل،

 بيان ابلمتثال وأ ساس إل عدإد -2

 ابلمتثال بيان (أ  )

عدإد مت دة إملالية إلبياانت إ  جلنة  هذإ وقد رصحت .إدلويل لالحتاد إملالية لالحئة طبقاً  ومت عرضها إملالية، إلتقارير ل عدإد إدلولية للمعايري طبقاً  إملُوحَّ

دإرة  إلتدقيق   .دةإملوحَّ  إملالية إلبياانت بنرش 2019أ بريل عام  18 يفإخملاطر وإ 

 إملعاجلة بشأ ن إحلكومية غري إملنظامت أ و إخلريية إملنظامت أ جل من ةحمدد إ رشادإت إلرإهن إلوقت يف إملالية إلتقارير ل عدإد إدلولية إملعايري تتضمن ل

رشادإت تقدم ل أ و إلتقارير ل عدإد إدلولية إملعايري فهيا تتناول ل إليت حلالت يتعلق ابفامي. عرضها وأ سلوب إملالية للبياانت إحملاسبية  أ سلوب بشأ ن إ 

عدإد يف إدلولية للمعايري إلعامة إملبادئ إ ىل إخملتارة إحملاسبية إلس ياسات إستندت إخلريي، ابلقطاع إخلاصة إملعامالت معاجلة  إلنحو عىل إملالية إلتقارير إ 

طار يف تفصيالً  إلوإرد عدإد إ   .إدلولية إحملاسبية إملعايري هيئة عن إلصادر إملالية إلبياانت وعرض إ 

 إل عدإد أ ساس (ب)

عدإد مت دة إملالية إلبياانت إ  ستامثرإت يف إل ورإق إملالية إخملصصة للقياس فامي عدإ الا عليه، متعارف هو ما حسب إل صلية ةإلتلكف مبوجب إملُوحَّ

الاس تحقاقات خمصوما مهنا إلقمية إحلالية للزتإم  )إلربانمج( إلعادةل وصايف إلزتإمات الاس تحقاقات إحملددة إملبينة ابلقمية إلعادةل ل صول إخلطةابلقمية 

بني  معامةل منظمة يفمقابل نقل أ حد الالزتإمات صول أ و ميكن تسديده أ حد إل  تقاضيه نظري بيع  ميكن إذلي إملبلغ يف عادةللإ إلقميةتمتثل . ةإحملدد

 . إملشاركني يف إلسوق يف وقت إلقياس

عدإد يتطلب دة إملالية إلبياانت إ   صوموإخل صولإل   عن إل فصاح ذكلكو  ،صوموإخل صولل  ل إملبينة بالغإمل  يف تؤثر وإفرتإضات تقديرإت إس تخدإم إملُوحَّ

يرإدإت يف إملبينة وإملبالغ ،إملُوحَّدة إملالية إلبياانت صدور اترخي يف إحملمتةل  إلتقديرإت هذه أ ن من إلرمغ عىل. إلتقرير يشملها إليت إلفرتة خالل نفقاتوإل  إل 

 إلتقديرإت تعدل وابلتايل إلتقديرإت، تكل عن إل مر هناية يف ختتلف قد يةإلفعل  إلنتاجئ فا ن ،إجلارية وإل عامل ابل حدإث إل دإرة معرفة حد إ ىل تستند

 4 إل يضاح يف إلهامة إحملاسبية فرتإضاتوالا ابلتقديرإت إخلاصة إلتفاصيل ترد. إلظروف فهيا تتغري إليت إلس نة يف إملناسب إلنحو عىل والافرتإضات

د إملالية إلبياانت هذه من  .ةإملُوحَّ

 وقعت إليت إلتغريإت متضمنةحتاد إدلويل، الا يتبعها إليتتفاصيل إلس ياسات إحملاسبية  إملُوحَّدةمن هذه إلبياانت إملالية  34و 33 يف إل يضاحني يرد

 .إلس نة خالل

 دوحَّ بيان إدلخل إلشامل إملُ طريقة عرض  (ج)

ديقدم   ويل للنفقات.من تكبد الاحتاد إدل حتلياًل للنفقات عىل أ ساس إلغرض بيان إدلخل إلشامل إملُوحَّ

ثة  يإنيةإملطة و إخلتتضمن   وظائف الاحتاد تغطي ،أ ربع إسرتإتيجيات للتنفيذ إمجلعية إلعامة لالحتاد إدلويلإعمتدهتا إليت  2020-2016للفرتة إملُحدَّ

من خالل الاحتاد فهيا نية عىل إلرشإكة رتكي متثل إجملالت إملوإضيعية إليت وإفقت إمجلعيات إلوط برانجمية للمثانية جمالت تتبعها ، إدلويل إلهامة

طارها قياس إدلويل دةإلنتاجئ ، وإليت س يجري يف إ  طار  . إملُوحَّ ، وذكل من للميإنية قامئ عىل إلنتاجئ عىل إلنتاجئ وهيلك قامئ   ويدمع إخلطة وإمليإنية إ 

بالغ.إملالية وما يتعلق بذكل من حتسني إل دإرة أ جل   ختطيط ورصد وإ 
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  إلتقارير ومعةل عرض ةغيليإلتش إلعمةل  -3

إلتشغيلية، كام تتأ ثر  نفقاتحيث تؤدى به الاشرتإاكت إدلس تورية وإل  ،إلتشغيليةيقدم الاحتاد إدلويل تقاريره ابلفرنك إلسويرسي، وهو أ يضاً معلته 

دإءإت تصدر دإمئًا مقومة ابلفرنك إلنأ ن  حيثبه. وجيدر إلقول بأ ن برإمج الاحتاد إدلويل ل ترتكز يف أ ي بيئة إقتصادية عىل وجه إلتحديد، 

دإرة إل  درإج وإ  ىل أ قرب أ لف يمت  يف إمليإنية ابلفرنك إلسويرسي. نفقاتإلسويرسي، كام جيري إ  فرنك سويرسي، ما مل يذكر تقريب لك إملبالغ إ 

 خالف ذكل.

 هامةحماسبية فرتإضات تقديرإت وإ -4

طار  عدإد هذه إلبياانت إملالية يف إ  دةإ  إخلاصة تطبيق إلس ياسات إحملاسبية إختيار و يف تقديرإت تؤثر و  وإفرتإضاتأ حاكمًا إل دإرة  وضعت، إملُوحَّ

 .يف إلبياانتإملدرجة  تنفقايرإدإت وإل إل صول وإخلصوم وإل  لحتاد إدلويل ومبالغ اب

ىل وتستند إملس متر، للتقيمي، حبيث ختضع ابملس تقبل تتعلق وإفرتإضات تقديرإت إدلويل الاحتاد يضع  فهيا مبا إلعوإمل، من وغريها إلتارخيية تجربةل إ إ 

 إملتصةل إلفعلية إلنتاجئ تعريفها، حبمك ،إلناجتة إحملاسبية إلتقديرإت توإزي ما واندرإً  .إلصةل ذإت إلظروف حسب إملس تقبل ل حدإث إملعقوةل إلتوقعات

درإج . هبا  .صاعدإً إعتبارًإ من اترخي إلتعديل فهذه إلتقديرإت إلتعديالت عىل جيري إ 

 إل حاكم)أ ( 

يرإدإت إملتإملتعلقة ابيستند إختيار إلس ياسات إحملاسبية  يرإدإت إملتاب، والاشرتإاكت إدلس توريةمن  ةتيأ  لعرتإف ابل  من إلهبات  ةتيأ  لعرتإف ابل 

ىل عقود مماثةل ةستندإمل وغري ة يإحلكوم غري  ىل  إ  طار إ  ل يف مفصَّ إلنحو إلُ  ، عىلإد إلتقارير إملاليةلمعايري إدلولية ل عدلبادئ إلعامة إمل للمنح إحلكومية، إ 

 وعرضها.إملالية عدإد إلبياانت إخلاص اب   هيئة إملعايري إحملاسبية إدلولية

دإملبالغ إملدرجة يف إلبياانت إملالية عىل كرب إل  إلتأ ثري تطبيق إلس ياسات إحملاسبية إليت لها  من أ جل إل حاكم إملوضوعةمعلومات عن  ردت يف  ةإملُوحَّ

لهيا فامي ييل:  إل يضاحات إملشار إ 

ذإ اكن الاحتاد إدلويل دليه إل س اأ س - (أ  )33 إل يضاح •  تصنيف إلرتتيبات إملشرتكة؛عىل إلتابعة هل و  رقابة عىل إلكياانتتوحيد: ما إ 

يرإدإت – (ج)33إل يضاح  • ذإ اكنت إملساهامت إلطوعية: وإلتربعاتإملساهامت إلطوعية من  إملتأ تية إل  ختضع للرقابة أ و إلتربعات  ما إ 

 إلاكمةل من الاحتاد إدلويل؛

يرإدإت إملتأ تية من تقدمي إخلدمات: سوإء مت تقدمي إخلدمات  – )ج(33إل يضاح  •  ؛فرتة حمددةأ و يف بصورة تدرجيية إل 

نفاق.إتصنيف  :إلنفقات - )د(33إل يضاح  •  لنفقات وفقًا للغرض من إل 

 )ب( إلتقديرإت والافرتإضات 

جرإء يقني بشأ ن إلتقديرإت ذإت إخملاطر إلعالية إليت تسبب  عىل تنطوي إليت والافرتإضات إلتقديرإتبشأ ن لومات ترد مع  ملموسة تعديالتإ 

لهيا فامي ييل إلتالية إملالية إلس نة خاللصوم وإخلصول لل   إملرحةل للقمي إدلفرتية  :يف إل يضاحات إملشار إ 

 :إلرئيس يةة كتوإري: الافرتإضات الاإحملددة عديةالاس تحقاقات إلتقا برإمج - 22 إل يضاح •

 إلعينية إملساهامتتقدير قمية ل إملس تخدمة  رئيس ية: الافرتإضات إلوإلتربعات إلعينيةللمساهامت إلقمية إلعادةل  - (ج)33 إل يضاح •

 ؛وإلتربعات

 ؛لالسرتدإدقابةل  إلاد إدلويلأ صول الاحتبالغ إملتعلقة مب إلرئيس ية : الافرتإضات إلقميةفاض إخنحفص  – (ل)33مالحظة  •

من تدفقات إل  إحامتلبشأ ن  رئيس يةالافرتإضات إلللمخصصات وإل صول وإخلصوم إملرشوطة: وإلقياس إل درإج  – (ن)33مالحظة  •

 .وجحمها إملوإرد
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 وإلتربعات طوعيةإلساهامت إمل  -5

 2018إ جاميل    خدمات عينية   سلع عينية   مساهامت نقدية  
  

 2017إ جاميل 

  

إلفرناكت بأ لف 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
                    

  136,524            113,314             6,391                2,471                104,451         إمجلعيات إلوطنية

  59,958              69,128               -                        2,614                66,514           إحلكومات

  42,950              56,289               -                        -                        56,289           إلواكلت متعددة إل طرإف

  16,064              10,171               -                        -                        10,171           إلرشاكت

  15,381              10,842               277                   -                        10,565           أ خرى

          247,990                5,086                6,668             259,744            270,877  

                    

                    
 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيَّد      

      

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   رسيةإلسوي 

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                    
  113,136           مساهامت طوعية

  
               178  

           113,314            136,524  

  117,254           تربعات
  

          29,176  
           146,430            134,353  

              230,390              29,354             259,744            270,877  

  

يرإدإت تقدمي إخلدمات -6  إ 

  2018   2018         

 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيد  

  
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

 يةإلسويرس 

                
دإرية   6,915               10,517               -                     10,517            خدمات إ 

  37,840             6,905                 -                     6,905              خدمات تعاقدية

  6,224               4,947                 -                     4,947              خدمات لوجستية

يرإدإت خدمات تعاقدية مع معالء   50,979             22,369               -                     22,369            إ 

  5,809               7,473                 -                     7,473              خدمات مركبات

يرإدإت تقدمي إخلدمات   56,788             29,842               -                     29,842            مجموع إ 

 

يرإدإت إملت يرإدإت إخلدمات إلتمكيلية يه إل  ىل إمجلعيات إلوطنية أ و إملنظامت إل   ةتيأ  إ   ت،لتفاقات خدما إل خرى وفقاً  ةنسانيمن تقدمي خدمات إ 

يرإدإت إخلدمات اك  يتصن جيري . إملركباتأ سطول خدمات وخدمات لوجستية و  ةوخدمات تعاقدي ةدإريإ  شلك خدمات ويه تأ خذ  يرإدإت من ف إ 

يرإدإت إبشأ ن  إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةن م 15إملعيار "عقود مربمة مع معالء" وتندرج مضن نطاق  مع من إلعقود إملربمة تية أ  إملتل 

عقود إل جيار إملتعلق ب 17إدلويل  إحملاس يبإملعيار إليت تقع مضن نطاق  جيار إلتشغييلطار عقود إل  إ  إملركبات يف ويس تثىن من ذكل تأ جري إلعمالء، 

يرإدإت إخلدمات معرتفاً بشأ ن حت وضع أ حاكميتعني ب(.  26يضاح )إنظر إل   ذإ اكنت إ  هذه يف  .يف وقت حمددأ م بصورة تدرجيية هبا  ديد ما إ 

ل دةإلبياانت إملالية إملوحَّ  يرإدإت إخلدمات عندما تكمتل إلزتإمات إل دإء، ، تُسجَّ  إلنحو إلتايل:وذكل عىل إ 

 ؛رسوممقابل ت شهرية خدماعند تنفيذ بصورة تدرجيية ل تُسجر  –ة دإريإخلدمات إل   •

ل  –إلتعاقدية  إخلدمات • ىل  إستنادإً أ و يف وقت حمدد بصورة تدرجيية تُسجَّ  مات أ دإء تعاقدية؛إلزتإإ 
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ل  – إخلدمات إللوجستية • م بشلك منفصل خلدمات وقت حمدد يف تُسجَّ دمات فامي يتعلق ابخلوبصورة تدرجيية مثل إملشرتايت وإلنقل، تُقدَّ

 إلتخزين.تكررة مثل إمل 

ىل أ ن  يرإدإت وإلنفقات جيدر إل شارة إ  يرإدإت )وإلتاكليف إ كون ارير إملاليةية ل عدإد إلتقإملعايري إدلول من  15إملعيار  بتطبيقل تتأ ثر بنود إل  ل 

لت إملرتبطة هبا(  زتإمات لإل صول إلتعاقدية والاعيد تصنيف إلبنود لتعكس أ  قد نه أ  . غري ذإهتايه بعده تظل  وأ   تطبيق إملعيارقبل سوإء ُسرِّ

ل يرإدإت و اك  يد مقابلها إملؤدإة قبل تسدإخلدمات  س تحقد. تُ إملوحَّ إملركز إملايل إلتعاقدية يف بيان  يرإدإت خدمة صول تعاقديك  تُسجَّ مس تحقة(،  ات)إ 

صدإر ما يصبح إملبلغ مس تحق إلتسديد و من إلعمالء عندمدينة عاد تصنيفها مكس تحقات ويُ  إملقبوضة رإدإت يتسجيل إل  بتسديده. جيري  طالبةإملإ 

يرإدإت خدما ةلزتإمات تعاقدياكقبل تقدمي إخلدمة إملناظرة لها  ل اك  ول  ،(ت مقبوضة مقدماً )إ  ل يرإدإت تُسجَّ  يف فرته أ دإء إخلدمة.إ 

 

 :2018ديسمرب  31إلتعاقدية يف  ةرصدإل  فامي ييل 

  

  2018  2018  2018 

 إلرصيد إخلتايم  إملعرتف هباإل يرإدإت   الافتتايحإلرصيد   

  
بأ لف إلفرناكت 

  إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

  إلسويرسية

فرناكت بأ لف إل

 لسويرسيةإ
        

  4,604                    (2,395 )    6,999                    إل صول إلتعاقدية

 (6,693 )   (2,863 )   (3,830 )   الالزتإمات إلتعاقدية

  8,319                     1,369                     6,950                    من معالء مبالغ مس تحقة إلقبض

                   10,119    ( 3,889)                    6,230  

 
 
 

، مل تكن هناك موجودإت معرتف هبا من تاكليف إحلصول عىل إلعقد أ و تنفيذه. اكنت هناك إعتبارإت متغرية يف إلعقد أ دت إ ىل 2018يف عام 

يرإدإت إخلدمات إملع جيار إملركبات 2017أ لف فرنك سويرسي ) 84رتف هبا مببلغ ختفيض أ سعار إملعامةل ابلنس بة ل  : ل يشء( فامي يتعلق بفوإتري إ 

يرإدإت إخلدمات إملرتبطة هبا.   وإ 
 

يرإدإت أ خرى -7  إ 

    2018   2018         

 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيد    

    

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

لف إلفرناكت أ  ب

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                  
  1,656                1,644                -                        1,644               رسوم عضوية إلربإمج إملس تضافة

يرإدإت أ خرى   1,298                1,034                620                   414                  إ 

                2,058                   620                2,678                2,954  

 
  



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدوحَّ إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 

 

15 

 

  تشغيلإل  نفقات -8

         تاكليف مبارشة  

  

)أ ( )ج( تلكفة  

إس تحقاقات 

  إملوظفني

)ب()ج(  

غاثة،  مدإدإت إ  إ 

  ونقل وختزين

مساهامت  

 طنية مجلعيات و 

)د( إ هالك  

  وإس هتالك

إسرتدإد تاكليف  

 خدمات تمكيلية 

)هـ( تاكليف  

  وختصيصات أ خرى

)و( إسرتدإد  

 2017إ جاميل  2018إ جاميل  رسوم تعهدإت    تاكليف غري مبارشة

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 يةإلسويرس 

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                      
نسانية   136,545       129,397     681              7,553              18,753            3,863             16                11,813          55,491             31,227          موإهجات إ 

  104,727       119,130     1,268           6,650              38,249            8,152             35                6,102            15,702             42,972          أ نشطة موإضيعية

  241,272       248,527     1,949           14,203            57,002            12,015           51                17,915          71,193             74,199          مجموع إملوإرد إل خرى

                      

دإرية   9,061           10,847       -                   640                 11,519           (17,739 )  51                -                    473                  15,903          خدمات إ 

  32,016         7,354         6                  434                 2,372              178                -                  1,655            596                  2,113            خدمات تعاقدية

  7,052           7,452         -                   -                     1,946              4,273             -                  -                    1,233               -                    خدمات مركبات

  9,696           4,854         -                   -                   (26 )  783                -                  -                    4,097               -                    خدمات لوجستية

  57,825         30,507       6                  1,074              15,811           (12,505 )  51                1,655            6,399               18,016          مجموع إخلدمات إلتمكيلية

                      

  299,097       279,034     1,955           15,277            72,813          (490 )  102              19,570          77,592             92,215          مجموع إلتلكفة إملقيدة

                      

  68,874         68,360      (1,955 ) (15,277 )  15,414            490                4,153           -                    1,042               64,493          إملوإرد الاعتيادية

                      

  68,874         68,360      (1,955 ) (15,277 )  15,414            490                4,153           -                    1,042               64,493          مجموع إلتلكفة إلعامة

                      

  367,971       347,394     -                   -                     88,227            -                    4,255           19,570          78,634             156,708       2018مجموع نفقات إلتشغيل عام 

                      

    367,971     -                   -                     76,032            -                    4,952           28,071          100,090           158,556       2017مجموع نفقات إلتشغيل عام 
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 نيات إلعامل)أ ( تلكفة إس تحقاق8
  2018   2018         

 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيد  

  
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

                
  132,631                  129,963                  52,594                    77,369                 أ جور وروإتب

  7,442                      6,668                      171                         6,497                   إخلدمات إملسامه هبا

 (907 )    675                         266                         409                      إخلدمة تعويضات هناية

  2,936                      3,526                      1,630                      1,896                   تلكفة إلتأ مينات الاجامتعية

دة إلتعويضاتبرانمج  -تلكفة معاشات إلتقاعد   16,454                    15,876                    9,832                      6,044                   إملُحدَّ

                  92,215                    64,493                  156,708                  158,556  

 

مدإدإت إل غاثة وإلنقل وإلتخزين( ب)8  إ 
  2018   2018         

   عام   مقيد  
 2017إ جاميل    2018إ جاميل 

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                
غاثة مدإدإت إ    79,434                    65,208                    -                             65,208                 إ 

  20,656                    13,426                    1,042                      12,384                 نقل وختزين

                  77,592                      1,042                    78,634                  100,090  

 

 إلعينية يلشغ ت إل  نفقات( ج)8

مدإدإت ذكل يف )مبا سلع شلك يف وإلتربعات إلعينية إملساهامت غاثة( إ  جيارية نقل وسائل أ و )موظفني وخدمات إل   إس تالم اترخي يف تقيد (أ و حيازإت إ 

د إملُ  إلشامل إدلخل بيان يفتُدرج و  إخلدمات، أ و إلسلع يرإدإتوحَّ درإج. سوإء حد عىل نفقاتو  اك  وع إلنفقات ية إلتالية مضن مجمإملساهامت إلعين  مت إ 

 (:5)يرىج الاطالع أ يضًا عىل إل يضاح 

  2018   2018         

 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيد  

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                

    -                          تلكفة إس تحقاقات إلعاملني
                  

6,668  
  

                  

6,668  
                    7,441  

غاثة مدإدإت إ      2,527                   إ 
                         

-  
  

                  
2,527  

                       906  

    598                      نقل وختزين
                         

-  
  

                     

598  
                         26  

جيارية      1,961                   تاكليف تشغيل حيازإت إ 
                         

-  
  

                  

1,961  
                    1,444  

                    5,086    
                  

6,668  
  

                
11,754  

                    9,817  
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 إل هالك والاس هتالك( د)8
             

       2018   2017 

    

 

  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

             
  3,825    3,473      الك إملمتلاكت وإل لت وإملعدإتهإ  

  1,127     742                           برجميات إحلاسب إل يل -إس هتالك إل صول غري إمللموسة

  -    40      برجميات إحلاسب إل يل -إل صول غري إمللموسة خسائر انمجة عن إخنفاض قمية

 
     4,255                     4,952  

 

 

 وختصيصات أ خرىتاكليف ( ه)8
 

  2018   2018         

 مقيد  
  

 عام
  

 2018إ جاميل 
  

 2017إ جاميل 

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                
  16,355                   15,959                   867                        15,092                حلقات معل وتدريب

دإرية ومكتبية وعامة   17,138                   17,514                   3,702                     13,812                تاكليف إ 

  5,716                     6,195                     94                          6,101                  مركبات ومعدإت

  13,445                   13,837                   3,538                     10,299                سفر

  7,471                     7,796                     866                        6,930                  أ تعاب خربإء إستشاريني

عالم   5,067                     3,597                     842                        2,755                  إ 

  11,110                   23,329                   5,505                     17,824                تاكليف وختصيصات أ خرى

                 72,813                   15,414                   88,227                   76,302  

 

اترخي إلتقرير ل يُعلن عهنا حبلو قمية إلسلف إلتشغيلية إليت مل حدث فهيا إخنفاض يف إليت للعمليات  اتصإلتاكليف وإلتخصيصات إل خرى خمصَّ تشمل 

 .لتاكليف وإلتخصيصات إل خرىإول توجد مبالغ حمددة كبرية أ و غري معتادة مدرجة مضن هذه  (.19)يرىج الاطالع عىل إل يضاح 

 

 إسرتدإد إلتاكليف غري إملبارشةصايف ( و)8
  2018   2018         

  
 عام   مقيد

  
 2018إ جاميل 

  
 2017إ جاميل 

  

بأ لف إلفرناكت 

   ويرسيةإلس

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                
  -                             -                            (15,277 )    15,277                 إسرتدإد تاكليف دمع إلربإمج وإخلدمات

                  15,277    ( 15,277)                            -                             -  

 

ىل إلتاكليف إملبارشة للربإمج وإخلدمات مكسامهة يف متويل إلتاكليف 6.5إلتلكفة، تضاف نس بة معاًل مببدأ  الاحتاد إدلويل إذلي يقىض ابسرتدإد اكمل  ٪ إ 

 15.277ها مقدإر  إليت بلغ 2018ل ساس ية إلالزمة لنجاح إلعمليات. أ ضيف إ ىل الاحتياطيات إلعامة قمية إدلمع لعام غري إملبارشة لتوفري خدمات إدلمع إ

 (.2017أ لف فرنك سويرسي عام  15.578أ لف فرنك سويرسي )مقابل 
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 إلمتويل نفقات صايف -9

 
    2018   2018         

 2017إ جاميل    2018إ جاميل    عام   مقيد    

لف إلفرناكت أ  ب    

 إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت   

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

                  

يرإد إلفوإئد عىل إلودإئع إملرصفية   6                             5                             5                             -                            إ 

يرإدإت فوإئد قرض مقدم إ ىل طرف أ خر   22                           -                             -                             -                            إ 

يرإد عوإئد صندوق إلس ندإت إلعاملية   1,564                      1,582                      1,582                      -                            إ 

يرإدإت توزيعات أ رابح صندوق إل سهم إلعاملية   550                         514                         514                         -                            إ 

خالل إلعادةل من  دةل لل صول إملالية ابلقميةصايف إلتغري يف إلقمية إلعا

 إل رابح أ و إخلسائر
                           -                             -                             -                      1,926  

  95                           -                             -                             -                            صايف إل رابح إحملققة من إلتحوط للتدفقات إلنقدية

يرإد   4,163                      2,101                      2,101                      -                            إلمتويل إتإ 

                  

 (7,230 )   (4,844 )   (1,576 )   (3,268 )   تسوايت إلتعهدإت  منإلعمالت إل جنبية صايف )خسائر( رصف 

عادة تقيمي  منصايف )خسائر( سعر رصف إلعمالت إل جنبية  إ 

 إل صول وإخلصوم
  ( 767)                        138    ( 629)   ( 966) 

ة إلعادةل من خالل إلتغري يف إلقمية إلعادةل لل صول إملالية ابلقميصايف 

 إل رابح أ و إخلسائر
                           -    ( 3,725)   ( 3,725)                            -  

  -                            (8 )   (8 )    -                            صايف )إخلسائر( إحملققة من إلتحوط للتدفقات إلنقدية

 (8,196 )   (9,206 )   (5,171 )   (4,035 )   ويلنفقات إلمت

                  

 (4,033 )   (7,105 )   (3,070 )   (4,035 )   صايف نفقات إلمتويل
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يرإدإت إلشامةل إل خرى -10  إل 

  2018   2018   2017   2017 

 إلتحوطات للتدفقات إلنقدية
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
 بأ لف إلفرناكت

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

 قمية عقد إلتحوط  
  

 إلرصيد ابلقمية إلعادةل
  

 قمية عقد إلتحوط
  

 إلرصيد ابلقمية إلعادةل

                
 (55 )   6,253    57                           5,429 مقايضة معالت ابليورو

  19                           1,027    10                           706 إل مرييك ابدلولر مقايضة معالت

 (36 )    7,280                      67                            6,135                   مجموع إلتحوطات للتدفقات إلنقدية

                

عاإحلركة يف إل يرإدإت إلشا  سائرإخل رابح أ و إل  إ ىل  لحقاً  دة تصنيفهامةل إل خرى إليت جيوز إ 

  2018       2017 

  
بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

    
بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

ال من إلتغريإت يف إلقمية إلعادةل -إلتحوط للتدفقات إلنقدية    36                               (67 )   إجلزء إلفعَّ

ىل بيان  يرإدإت شامةل أ خرى إ   (187 )       (36 )   إل يرإدإت وإلنفقات إلتشغيليةإملبلغ إملُعاد تصنيفه من إ 

      ( 103)       ( 151) 

                

 إلتدفقات إلنقدية إملتوقعة يف فرتة لحقة

2018 
  

إلتدفقات إلنقدية إملتعلقة 

 بعقد إلتحوط
  2017 

  
ة قدية إملتعلقإلتدفقات إلن

 بعقد إلتحوط

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

 إلقمية إدلفرتية  
  

 شهور 1-6
  

 إلقمية إدلفرتية
  

 شهور 1-6

               عقود إلرصف إل جةل إملس تخدمة للتحوط
 (7,279 )   (55 )   (6,068 )    -                          رجةتدفقات خا -

  7,287                       19                           6,135                       67                        تدفقات دإخةل -

                         67                            67    ( 36)                             8  

 

أ سعار رصف اطر من خمحتوطًا  2019 أ بريل أ ولحتني يف  ةيأ جال إس تحقاق هنائ ب يةأ جةل بعمالت أ جنب  إً الاحتاد إدلويل عقودأ برم  ،2018يف عام 

مة ي رس ي أ لف فرنك سو  5.429قميهتا  فامي يتعلق بتلقي إشرتإاكت دس توريةإلعمالت إل جنبية  أ لف فرنك  706إشرتإاكت دس تورية قميهتا و ورو ابليمقوَّ

مة  رسيي سو  بلغ صايف ، 2018 سمربي د 31غرإض حماس بة إلتحوط. يف ل  إلنقدية  لتدفقاتل  اتكتحوطهذه إلتحوطات تعترب . يكيابدلولر إل مر مقوَّ

يرإدإت  مضنبياهنا س ُيعاد حيث  إلشامةل إل خرى دإتإر يإل  بند يف وأ درجت هذه إلقمية  رسيي أ لف فرنك سو  67لعقود إل جةل ل إملوجبةإلقمية إلعادةل  إ 

بالغ مقدإر إمل  بلغلعقود إل جةل، و فعَّال لحتوط غري أ ي  2018يكن هناك يف عام  . مل2018يف عام قيد الاشرتإاكت إدلس تورية عند  ليتشغ ونفقات 

يإملُ   .أ لف فرنك سويرسي 36تشغيل إل ونفقات رإدإت عاد بياهنا مضن إ 

يف  إملالية دوإتإل   مبوجب ةللمحاس بة إلتحوطي ، مؤهةلاةلعالقات حتوط فعَّ  حالياً  اةسمَّ مجيع عالقات إلتحوط إلقامئة، إمل  تظلن أ   إدلويلد ر الاحتاقرَّ 

طار عدإد إلتقارير إملالية من 9 إملعيار إ  ثر ملالية بأ  ل عدإد إلتقارير إإملعايري إدلولية  من 9إملعيار  تطبيق عدم إدلويلالاحتاد  إختار. وقد إملعايري إدلولية ل 

ن تطبيق متطلبات إلتحوط ا  لتايل فواباةل، للتحوطات إلفعَّ  إملنظمةحساب  ةإملبادئ إلعامة لكيفيل يُغرير  إملعيارحني أ ن هذإ  ،إلتحول معلية عىلرجعي 

 .إدلويل دة لالحتادإملوحَّ  إملالية إلبياانت يفؤثر تار لن يإخلاصة ابملع 

  



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدحَّ و إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 
 

20 

 

 إلنقد ليعاد وما إلنقد -11

  2018   2017 

بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية
        

  477                         372                      إلنقد يف إلصندوق

  60,480                    93,224                 إلنقد دلى إلبنك

  83,545                    31,545                 شهور( 3ية > ودإئع مرصفية )فرتة إس تحقاق أ صل 

                125,141                  144,502  

        

م  ابلعمالت إلتالية:        إلنقد وما يعادل إلنقد مقوَّ
  2018   2017 

  

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

       إلعمةل
  136,181                  118,319               فرنك سويرسي

  3,808                      5,068                   دولر أ مرييك

  3,020                      461                      يورو

  155                         94                        فرنك أ فريقيا إلوسطى 

  23                           92                        أ رايري ملغيش

  1,315                      1,107                   معالت أ خرى

                125,141                  144,502  

 

ىل إستنادإً  والاستامثرإت غري إملتدإوةل قصرية إل جلإلرإت ستامثوالا إلنقد للنقد وما يعادل إلئامتنية إجلدإرة تقيمي ميكن  إخلارجية إلئامتنيةإلتصنيفات  إ 

 إلتايل: إلنحو عىل وذكل متاحة، اكنت حيامث

   2018   2017 

  

بأ لف إلفرناكت  

 إلسويرسية
بأ لف إلفرناكت   

 إلسويرسية

        إلنقد وما يعادل إلنقد 
        إلئامتينولية للتصنيف تصنيف مؤسسة فيتش إدل

AAA                       831                         912  

AA-                           1                    45,037  

A+                  53,866                         139  

A                  45,002                    42,852  

A-                  22,627                    52,278  

BBB+                           -                         103  

BB+                           3                           43  

BBB-                       101                             -  

BB                           3                           11  

BB-                       131                           51  

B                       242                         198  

CCC+                         89                             -  

  1,401                      873                       غير مصنفة

         

  1,000                      1,000                    اكنتوانل()مؤسسة س تاندرد أ ند بور( )ببنك جالرنر  AA –تصنيفات أ خرى: حساابت مرصفية جارية 

         

  477                         372                       إلنقد يف إلصندوق

                 125,141                  144,502  

        (12)يرىج الاطالع عىل إل يضاح إستامثرإت قصرية إل جل 

Aa2 (رإيفايزن )مؤسسة موديز( )بنك  
                15,000                    10,000  

AA+ ( بور( )بنك فرإيبورغ اكنتوانل د أ ندمؤسسة س تاندر)  
                10,000                             -  

                   25,000                    10,000  
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        (12)يرىج الاطالع عىل إل يضاح  إستامثرإت غري متدإوةل

Aa2 (رإيفايزن )مؤسسة موديز( )بنك  
                  5,000                    10,000  

AA+ (بور( )بنك فرإيبورغ اكنتوانل مؤسسة س تاندرد أ ند)  
                10,000                    20,000  

                   15,000                    30,000  

 

وقد هذإ . (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 1.401)مقابل  أ لف فرنك سويرسي 873فة إئامتنيًا دلى بنوك غري مصن إملودع إلنقدقمية  بلغت، 2018يف عام 

يدإعات بسبب إل خر إلطرف أ ي خماطر كربى انمجة عن تقصري وجودالاحتاد إدلويل رى ي لإلبنوك، و هذه بشأ ن إلوإجبأ جري إلفحص   دلى إدلويل الاحتاد إ 

 .إلبنوك هذه

 الاستامثرإت -12

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  
       (11)يرىج الاطالع عىل إل يضاح ودإئع مرصفية مقاسة ابلتلكفة إملس هتلكة 

  10,000                   25,000                شهور( 3ودإئع مرصفية قصرية إل جل )فرتة إس تحقاق < 

  30,000                   15,000                رتة إس تحقاق < س نة(ودإئع مرصفية قصرية إل جل )ف

  40,000                   40,000                مجموع إلودإئع إملرصفية مقاسة ابلتلكفة إملس هتلكة

        

       إل صول إملالية ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح أ و إخلسائر

  57,453                   60,035                امليةصندوق إلس ندإت إلع

  24,461                   21,697                صندوق إل سهم إلعاملية

  81,914                   81,732                مجموع إل صول إملالية ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح أ و إخلسائر

        

  121,914                 121,732              تامثرإتس الامجموع 

        
  91,914                   106,732              الاستامثرإت إملتدإوةل

  30,000                   15,000                الاستامثرإت غري إملتدإوةل

  121,914                 121,732              مجموع الاستامثرإت

 إملدينة إحلساابت  -13

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

       مدينة  ذمم

        
  32,355                    34,765                 الاشرتإاكت إدلس تورية

ص خسائر  رة بشأ ن الاشرتإاكت إدلخمصَّ  (32,355 )   (34,765 ) س توريةإئامتنية ُمقدَّ

                           -                             -  

        

  149,397                  137,625               مساهامت طوعية

رة بشأ ن إملساهامت  ص خسائر إئامتنية ُمقدَّ  (604 )   (2,130 ) إلطوعيةخمصَّ

                135,495                  148,793  

        

  21,150                    27,174                 مجعيات وطنية مدينة

رة بشأ ن إمجلعيات إلوطنية إملدينة ص خسائر إئامتنية ُمقدَّ  (1,322 )   (1,161 ) خمصَّ

                  26,013                    19,828  

        

  2,485                      2,403                   مدينة أ خرى ممذ

رة بشأ ن  ص خسائر إئامتنية ُمقدَّ  (82 )   (222 ) إملدينة إل خرى إذلممخمصَّ

                    2,181                      2,403  

        

        

  171,024                  163,689               إملدينة  إذلمممجموع 
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       مدينة أ خرى ذمم

        

  977                         1,543                   سلف للموظفني

  1,176                      1,676                   قابةل لالسرتدإدرضإئب 

  2,038                      2,075                   مدينة متنوعة ذمم

  18                           67                        إلقمية إلعادةل لتحوطات إلتدفقات إلنقدية

  4,209                      5,361                   إملدينة إل خرى إذلمممجموع 

        

  175,233                  169,050               إملدينة  إذلمممجموع صايف 

        

  120,789                  129,333               مدينة متدإوةل ذمم

  54,444                    39,717                 مساهامت طوعية –مدينة غري متدإوةل  ذمم

  175,233                  169,050               مجموع إحلساابت إملدينة صايف 

 

 إملدينة: إذلممبشأ ن  إخلسائر إلئامتنية إملتوقعةفامي ييل إحلركة يف 

  

ص مساهامت  خمصَّ

   طوعية مدينة

ص ذمم مجعيات  خمصَّ

   وطنية مدينة

ص إشرتإاكت  خمصَّ

دة  دس تورية غري ُمسدَّ

  

ص ذمم مدينة  خمصَّ

   أ خرى

 وعمإجمل

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

رناكت بأ لف إلف

   ويرسيةإلس

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

                    

2018                   

  34,363              82                      32,355                  1,322                  604                    يناير 1إلرصيد يف 

ص  إت يف خمصَّ   4,396                174                    2,410                    168                     1,644                 إخلسائر إلئامتنية إملتوقعةإلتغرير

 (463 )   (16 )    -                           (329 )   (118 ) ذمم مدينة مشطوبة خالل إلس نة

صات غري مس تعمةل جرى عكسها   -                        خمصَّ
 

                      -                            -    ( 18)   ( 18) 

  38,278              222                    34,765                  1,161                  2,130                 ديسمرب 31إلرصيد يف 

                    

2017                   

  31,402              224                    29,669                  1,302                  207                    يناير 1إلرصيد يف 

ص  إت يف خمصَّ   4,462                72                      2,704                    1,082                  604                    إخلسائر إلئامتنية إملتوقعةإلتغرير

 (316 )   (140 )    -                           (176 )    -                        ذمم مدينة مشطوبة خالل إلس نة

صات غري مس تعمةل جرى عكسه  (1,185 )   (74 )   (18 )   (886 )   (207 ) اخمصَّ

  34,363              82                      32,355                  1,322                  604                    ديسمرب 31إلرصيد يف 

 

صات إملتعلقة ابجيري رصد إخمل ىل  خلسائر إلئامتنية إملتوقعةصَّ الاس هتاليك إلعمر  ىمد الاحامتلت ويرإعي إخملاطر إلئامتنية عىلعىل قامئ ج وذمنإستنادًإ إ 

 (.‘2’( أ  ) 25يرىج الاطالع عىل إل يضاح ملعلومات إلتطلعية. )وإ ةإلتارخيي اتثر ابلعوإمل الاقتصادية والاجتاهأ  إليت تتإملدينة لذلمم 

 أ دإءب عضووطنية  مجعية أ ي عىل إلوإقع الالزتإم يلغي ل وهذإ ،إلس نة هناية يف ددةسإمل  غريالاشرتإاكت إدلس تورية  مجليع اكمةل خمصصات رصدجيري 

د مبلغ  ،2018 عام يف علهيا. إملس تحقة إملبالغ  وطنية مجعيات عىل إملس تحقةالاشرتإاكت إدلس تورية  متأ خرإتأ لف فرنك سويرسي من  562ُسدرِّ

 إلصليب مجعية عىل مس تحق سويرسي فرنك أ لف 1.150 ومبلغ ،(2017عام  يرسيأ لف فرنك سو  166مبلغ  سدإدمقابل ) سدإدإل  عن متخلفة

 إدلخل بيان يف مس بقاً مدرجني مسددين و هذإن إملبلغان  كني ومل (،2017 عام سويرسي فرنك أ لف 1.150 مبلغ تسديد )مقابل إل مرييك إل محر

د.إملُ  إلشامل  وحَّ
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 أ صل من (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 22.605 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 23.073 مبلغإملُوحَّد مضن بيان إدلخل إلشامل درج مل يُ 

. ()ج(33مق ر إل يضاح )إنظر الاشرتإاكت إدلس تورية من (2017 عام سويرسي فرنك فلأ   32.355 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 34.765

ل مساهامت طوعية وتربعات  (2017 عام سويرسي كفرن فلأ   148.793 )مقابلأ لف فرنك سويرسي  135.495إلبالغة  إملدينةإذلمم تشمل 

ل مىت   .كرث من س نة وإحدةأ  مىض عىل إس تحقاقها تُدرج إ 
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صات إملتعلقة اب بعد إملدينة فرتإت إس تحقاق إذلممبيان  ييل فامي  :خلسائر إلئامتنية إملتوقعةرصد إخملصَّ

   2018   2017 

   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية    
 ت إلسويرسيةبأ لف إلفرناك

          

          
  148,406                 136,847               مل حين موعد إس تحقاقها

  8,458                     6,213                   يوماً  60-مس تحقة منذ يوم وإحد 

  3,480                     9,283                   يوماً  90-61مس تحقة منذ 

  14,889                   16,707                 يوماً  90مس تحقة منذ أ كرث من 

                169,050                 175,233  

 

 2017   2018   لذلمم إملدينة إلتعرض خملاطر إلئامتن من

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية    

  51,483                   42,456                 طنيةمجعيات و 

  70,553                   65,726                 حكومات

  1,466                     13,019                 رشاكت

  37,942                   31,553                 واكلت متعددة إل طرإف

  13,789                   16,296                 أ خرى

                169,050                 175,233  

 

 2017   2018     إلعمالت إلتالية: حبسبإملدينة  إذلممحتليل 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية      

           إلعمةل

  28,693                   25,838                   فرنك سويرسي

  57,562                   56,321                   يورو

  49,746                   57,015                   دولر أ مرييك

  25,531                   19,765                   جنيه إ سرتليين

  6,077                     2,989                     دولر كندي

  7,624                     7,122                     معالت أ خرى

                  169,050                 175,233  

 

 إل صول إلتعاقديةو  إملس بقة إملدفوعات -14

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

  3,214                      2,701                   مدفوعات مس بقة

  6,999                      4,604                   أ صول تعاقدية

يرإدإت فوإئد مس تحقة   4                             -                          إ 

                    7,305                    10,217  
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 وإملعدإت وإملركبات إملمتلاكت -15

 
  ممتلاكت

قيد  ممتلاكت

 إل نشاء
  مركبات 

معدإت 

 أ خرى
 

 إ جاميل

2018 
 

 إ جاميل

2017 

بأ لف إلفرناكت  

 إلسويرسية
 

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
 

إلفرناكت بأ لف 

 إلسويرسية
 

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
 

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية
 

فرناكت ف إلبأ ل

 إلسويرسية

            

            

            إلتلكفة

  47,207        54,617         3,169           28,170         21,359             1,919         يناير 1إلرصيد يف 

  18,431        35,728         143              6,522           29,063             -                 إل ضافات

 (9,403 )   (5,609 )   (111 )   (5,498 )    -                       -                 الاستبعادإت وإلشطب

ىل أ صول  عادة إلتصنيف إ    -                 (130 )   (130 )    -                  -                       -                 غري ماديةإ 

عادة إلتصنيف من أ صول حمتجزة بغرض إلبيع   -                  19                -                  19                -                       -                 إ 

ىل أ صول حمتجزة بغرض إلبيع عادة إلتصنيف إ   (1,618 )   (1,327 )    -                 (1,327 )         إ 

  54,617        83,298         3,071           27,886         50,422             1,919         ديسمرب 31إلرصيد يف 

                        

                       صولإل  إل هالك إملرتإمك وإخلسائر إلناجتة عن إخنفاض قمية 

 (16,970 )   (14,234 )   (2,666 )   (10,823 )    -                      (745 ) يناير 1إلرصيد يف 

 (3,825 )   (3,473 )   (160 )   (3,217 )    -                      (96 ) أ عباء إل هالك خالل إلس نة

  5,973          3,329           109              3,220           -                       -                 الاستبعادإت

عادة إلتصنيف من أ صول حمتجزة بغرض إلبيع   -                 (15 )    -                 (15 )    -                       -                 إ 

ىل أ صول حمتجزة بغرض إلبيع عادة إلتصنيف إ    588             299              -                  299              -                       -                 إ 

 (14,234 )   (14,094 )   (2,717 )   (10,536 )    -                      (841 ) ديسمرب 31إلرصيد يف 

                        

  40,383        69,204         354              17,350         50,422             1,078         ديسمرب 31 صايف إلقمية إدلفرتية يف

                        

  30,237        40,383         503              17,347         21,359             1,174         يناير 1صايف إلقمية إدلفرتية يف 

 

جيار تشغييل بسبب  ةحمتجز  اهنأ   يف إلسابق عىليتعلق ببناية ُصنرِّفت  أ لف فرنك سويرسي 6.586 غبلم  قيد إل نشاء إلعقارإتتشمل  مبوجب عقد إ 

 أ هجزة أ ساساً  إل خرى إملعدإت شملت  (.26صل )يرىج الاطالع عىل إل يضاح هذإ إل  يف إدلويل حق الاحتاد بشأ ن عدم إلتيقن إرتفاع مس توى 

لالطالع عىل تفاصيل إملبالغ إملدرجة أ عاله وإليت  26إل يضاح  يرىج الاطالع عىل .إملكتبية وإملعدإت إملطاطي ملأ وىإو  إلطاقة إتومودلرِّ  إل يل إحلاسب

جيار تشغييل  ؤجر.إمل ميثل فهيا الاحتاد صفة ختضع لعقود إ 

 

 إملادية غريصول إل   -16

  

 

برجميات إحلاسب 

   إل يل

برجميات حاسب أ يل 

   قيد إلتطوير

إ جاميل برجميات 

 حلاسب إل يلإ

2018   

إ جاميل برجميات 

 إحلاسب إل يل

2017 
بأ لف إلفرناكت   

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

               إلتلكفة
  14,018     11,027     142     10,885  يناير1إلرصيد يف 

  533     114     56     58  إل ضافات

  -     -    (247 )    247  إلتحويالت

عادة إلتصنيف من أ صول اثبتة   -     130     130     -  إ 

 (3,524 )   (1,366 )   (40 )   (1,326 ) الاستبعادإت وإلشطب

  11,027     9,905    41     9,864  ديسمرب 31إلرصيد يف 
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               صولإل  مك وإخلسائر إلناجتة عن إخنفاض قمية إملرتإ إل هالك

 (11,925 )   (9,578 )    -                            (9,578 ) يناير 1إلرصيد يف 

  -                            (40 )   (40 )    -                      إخلسائر إلناجتة عن الاخنفاض يف قمية أ صول

 (1,127 )   (742 )    -                            (742 ) خالل إلس نة إل هالكأ عباء 

  3,474                      1,366                      40                          1,326              الاستبعادإت

 (9,578 )   (8,994 )    -                            (8,994 ) ديسمرب 31إلرصيد يف 

                

  1,449                      911                         41                          870                 ديسمرب 31 صايف إلقمية إدلفرتية يف

                

  2,093                      1,449                      142                        1,307              يناير 1صايف إلقمية إدلفرتية يف 

 

 إدلإئنة إحلساابت -17

  2018   2017 

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

       إدلإئنةإذلمم  

دون   24,532                    19,554                 موررِّ

  4,465                      2,443                   يةمجعيات وطن 

  1,049                      695                      رضإئب عىل إلروإتب وإجبة إدلفع

  2,806                      3,120                   أ خرىذمم 

  32,852                    25,812                 مجموع إحلساابت إدلإئنة 

        

  8,800                      12,403                 نفقات مس تحقة

جاميل إلنفقات إملس تحقة   8,800                      12,403                 إ 

        

  55                           -                          إلقمية إلعادةل لتحوطات إلتدفقات إلنقدية

  55                           -                          دإئنة أ خرى ذمممجموع 

        

  41,707                    38,215                 إدلإئنة إذلممإ جاميل 

 

ن  أ شهر. 3مس تحقة يف غضون لو اكنت إئنة كام إذلمم إدلتقيمي جرى   إلتالية: لعمالتاب مقومة نةإدلإئ  إذلممإ 

  2018   2017 

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

       إلعمةل

  18,830                    23,914                 فرنك سويرسي

  14,401                    4,580                   دولر أ مرييك

  686                         3,676                   لرية سورية

  3,945                      1,919                   يورو

سرتليين   51                           128                      جنيه إ 

  3,794                      3,998                   معالت أ خرى

                  38,215                    41,707  
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 قصرية إل جل إملوظفني إس تحقاقات -18

  2018   2017 

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

    

  3,864                      4,270                   إس تحقاقات ُعطل إملوظفني

  132                         213                      إس تحقاقات أ خرى قصرية إل جل

                    4,483                      3,996  

 .س نة وإحدةمس تحقة يف غضون لو اكنت كام إس تحقاقات إملوظفني قصرية إل جل تقيمي جرى 

 إخملصصات -19

      

جعز إخلدمات 

 وإلتعهدإت

            

  

 إلعمليات
   ةإلزإئد إلعامةل    

 إ جاميل

2018    

 إ جاميل

2017  

  

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

إلفرناكت بأ لف 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

صات متدإوةل                    خمصَّ
  30,145                    24,779                 359                      4,616                   19,804                يناير 1إلرصيد يف 

 (3,717 )   (4,882 )   (340 )   (4,542 )    -                         مبالغ غري مس تخدمة جرى عكسها

 (27,623 )   (21,084 )   (68 )   (1,212 )   (19,804 ) مبالغ إس تخدمت خالل إلس نة

ضافية صات إ    25,974                    33,188                 927                      7,837                   24,424                خمصَّ

  24,779                    32,001                 878                      6,699                   24,424                ديسمرب 31إلرصيد يف 

 

ن اكفة  الس تحقاقاتإخلارجة إلهنائية ل تدفقاتإل  ستتحدد. إملقبل إلعام خالل إلناجتة الالزتإمات تكبد إدلويل الاحتاد ويتوقع ،متدإوةل إخملصصات إ 

 تشمل. إلتربعات مجع أ نشطة خالل من إملموةل غري رشوعاتمل إ نفقات تغطية عىل إدلويل الاحتاد قدرة حبسب إملرشوعات جعز عن إلناجتة الاقتصادية

عدإد  اترخي حبلول عهنا علنيُ  مل إليت إلوطنية إمجلعيات دلى إلتشغيلية للسلف إملقدرة إلتاكليف إلعمليات خمصصات ىل ابل ضافة إلتقرير،إ   إلتاكليف إ 

إلتاكليف  إلتعهدإتو  إخلدمات جعز خمصص ويضم ومقدإرها. توقيهتا من إلتيقن معد مع إلتقرير اترخي يف تكبدهاجرى  أ خرى تشغيلية للزتإمات إملقدرة

يرإدإت  نفقاتعندما تزيد إل  إلتعهدإت وإخلدماتفرإدى خبصوص إلنفقات إملقدرة لتغطية  ص إلعامةل إلزإئدة تضمن خمصَّ وي . يف اترخي إلتقريرإملقيدة عىل إل 

 8يرىج الاطالع عىل إل يضاح )إملقبةل  تسويهتا خالل إلثين عرش شهرإً ، وس تجري 2018عهنا يف عام أ علن إليت إملعروفة  ةإلزإئدتاكليف إلعامةل 

 (.)أ (
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 والالزتإمات إلتعاقديةيرإدإت إملؤجةل إل   -20

  2018   2017 

 إخلصوم إملتدإوةل

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

        

يرإدإت مؤجةل   92,523                    89,353                 إ 

  3,830                      6,693                   إلزتإمات تعاقدية

  179                         250                      إشرتإاكت دس تورية مس تلمة مس بقاً 

                  96,296                    96,532  

        

  2018   2017 

 إخلصوم غري إملتدإوةل

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

        

يرإدإت مؤجةل   16,237                    7,552                   إ 

 

إملؤجةل إلتربعات  هيافس ُتقيد لفرتإت إملس تقبلية إليت فيه إ عىل حنو موثوقحيدد أ ن الحتاد إدلويل ل( ج)33إلس ياسة إحملاسبية إملبينة يف إل يضاح  ل تتيح

يرإدإت إلس ياسة إحملاسبية يف  إليت تتسق مع تكلمجيع إملبالغ إملؤجةل  تُدرجيف بيان إدلخل إلشامل إملُوحَّد، وابلتايل،  بسبب إلزتإمات تعاقدية حمددة اك 

. تشمل هناية تكل إلفرتةاترخي وإحدة من بعد مرور أ كرث من س نة  يرإدإتتقيد يف هناية إملطاف اك  عىل إلرمغ من أ ن بعض إملبالغ قد وذكل إخلصوم إملتدإوةل، 

 .هناية إلفرتةاترخي  وإحدة منصة لس تخدإهما يف فرتة مس تقبلية حتني بعد مرور أ كرث من س نة خمصَّ  وتربعات طوعيةم غري إملتدإوةل مساهامت إخلصو 

 والاقرتإضات إلقروض  -21

 La Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales‘مؤسسة  معالاحتاد إدلويل  أ برم، 2016م عا مايو 30يف 

a Geneve (FIPOI)’  ( من أ جل متويل تشييد إملبىن إجلديد ٪0) فوإئد أ ي دون سويرسي فرنك أ لف 59.406 قدرها قصوى بقميةإتفاق قرض

تشييد وإملتعلقة ابتفاق إل  معلية تس بق إليت يةرحةل إل ول إملمتويل ل  سويرسي فرنك أ لف 5.000 مبلغ إلقرض إتفاق نيتضمملقر الاحتاد إدلويل يف جنيف. 

ل أ لف فرنك سويرسي لمتويل معلية إلتشييد.  54.406ومبلغ  2014أ كتوبر عام  8 بتارخي (FIPOI)مؤسسة إلقرض إذلي أ برمه الاحتاد إدلويل مع 

 يسمربد 31من  إبتدإءً  رسيي أ لف فرنك سو  1.188قمية لك مهنا  تبلغ يةمتساو  يةأ قساط س نو  عىل تسديدهن جيري  أ  عىل لضامنإلقرض  خيضع هذإ

 .اكمل بشلك إملبىنالاحتاد إدلويل  يهف  يقبلمن إلعام إذلي 

طار هذإ إلتفاق إملربم بيهن2018عام  يف أ لف فرنك سويرسي )مقابل  22.200ام ، بلغ مجموع إملبالغ إليت حسهبا الاحتاد إدلويل من إملؤسسة يف إ 

ىل يصل  وبذكل(، 2017فرنك سويرسي عام أ لف  17.000 جاميل مبلغ إلقرض إ  قبول إملبىن  إدلويل الاحتادأ لف فرنك سويرسي. يتوقع  55.200اب 

 .2019إدلفعة إل وىل يف ديسمرب  تسديد يُتوقعوابلتايل  ،2019خالل عام 

ىل إتفاق قرض بدون ضامن  (FIPOI)مع مؤسسة  1998سبمترب  3يف أ برم  واكن الاحتاد إدلويل قد فرنك سويرسي كحد أ لف  12.061يصل إ 

ًا مبقتىض هذإ إلتفاق مبلغ 1998يف عام الاحتاد إدلويل  إقرتضإلقامئ أ نذإك يف مقر جنيف. يف مبىن إملاكتب ل جرإء توسعات   دون أ ي فوإئدقىصأ  

ىل  دت عام أ لف فرنك سويرسي  220تبلغ قمية أ ولها  عىل دفعاتن جيري أ  ي عىل أ لف فرنك سويرس  11.347وصل يف مجمهل إ  افة ضابل   1998ُسدرِّ

ىل   .أ لف فرنك سويرسي 227قمية لك مهنا  1999إعتبارًإ من عام متساوية دفعة س نوية  49إ 

ن  ، تطورت جنيف 1863إلصليب إل محر يف عام  سسأ  جعلها "جنيف إدلولية". منذ ت ما ،إملنظامت إدلولية ةجنيف تقليد عريق يف إس تضاف ةملدينإ 

دة  مس توىعىل  إحلمكأ حضت إل ن من أ مه مرإكز  حىتإدلولية بشلك كبري  لاللزتإم إل نساين إدلويل إلهام إذلي تعهد به الاحتاد  رمزإً بذكل إلعامل، جمسرِّ

 .ذإهتاإلكونفدرإيل إلسويرسي وجنيف 
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من إلفوإئد عن طريق مؤسسة مباين إملنظامت  ةقروض معفا عىل يةسويرس إل كومة إحلإحلصول من  ميكهناية إملنظامت إدلول  هذهن أ  إلشائعة  من إملامرسات

مثل  ةس هتلكمل إتلكفة إل  فا ن ،٪0ملثل هذه إلقروض هو  يةإلسوق  إلفائدةن سعر إ   حيث. ملنشأ هتا ترماميت من جتريه ما متويلمن أ جل )فيبوي(  إدلولية

لفوإئد إليت ل ةمزإاي عيني أ يتوجد إدلويل، ول  حساابت الاحتادإملالية عىل إلنحو إذلي قُيدت به يف  خصوملللكفة إلفعلية إملالية تساوي إلت صومإخلهذه 

 إلسوق. سعرتقل عن 

 إحملددة إلتقاعدية س تحقاقاتالا إلزتإماتصايف  -22

عاشات إملقر إلرئييس؛ برانمج إملعاشات إل سايس، وبرانمج إململعاشات إملوظفني إمليدإنيني من إل جانب ومجيع موظفي برانجمني إدلويل الاحتاد دلى 

لن  إلتمكييل، وهام برانجمان يف حالت إلوفاة إس تحقاقات كام يقدمان  ،تعمتد عىل إلرصيد إملرتإمك يف حساب إملشرتك يةتقاعدإس تحقاقات مينحان ُمموَّ

هناء إخلدمة.وإل عاقة   وإ 

 

 وحَّدإملُ  إملايل زإملرك بيان يف إلوإردة إملبالغ )أ (22

 
ةل يف بيان إملركز إملايل إملُوحَّد عىل إلنحو إلتايل: دت إملبالغ إملُسجَّ          ُحدرِّ

    2018   2017 

    

بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

          

ةلإلقمية   (270,035 )   (269,944 )   إحلالية لاللزتإمات إملُموَّ

  230,858                  222,286                 قمية إلعادةل ل صول إخلطةل إ

 (39,177 )   (47,658 )   بيان إملركز إملايل إملُوحَّد حبسبالالزتإمات 

 
دة خالل إلعام:إلتغري يف إلزتإمات الاس تحقاقات           إملُحدَّ

    2018   2017 

    
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

          
دة يف    264,223                  270,035                 يناير 1إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ

  15,798                    15,230                   صايف تلكفة إخلدمة إحلالية

 ُ دةتلكفة إلفوإئد عىل إلزتإمات الاس تحقاقات إمل   1,541                      1,571                     حدَّ

  7,571                      8,068                     مسامهة إملوظفني

 (12,762 )   (13,852 )   إملدفوعةصايف الاس تحقاقات 

  1,448                      4,389                     خسائر حبمك إخلربة

 (8,240 )   (7,127 )   أ رابح انجتة عن تغيريإت يف الافرتإضات إدلميوغرإفية

  456                        (8,370 )   )أ رابح(/ خسائر انجتة عن تغيريإت يف الافرتإضات إملالية

دة يف    270,035                  269,944                 ديسمرب 31إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ
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 :إملتقاعدينوإل عضاء عاملني إلإحملددة بني إل عضاء  الاس تحقاقات زتإماتتوزيع للفامي ييل 

    2018   2017 

    
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

          
دة لل عضاء إلعاملني   176,249                  176,152                 إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ

دة لل عضاء إملتقاعدين   93,786                    93,792                   إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ

                  269,944                  270,035  

 
       إلتغري يف أ صول إخلطة )إلربانمج( خالل إلس نة:

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   إلفرناكت إلسويرسيةف بأ ل  

  206,654                  230,858               يناير 1أ صول إلربانمج ابلقمية إلعادةل يف 

  12,372                    13,177                 )إنظر أ دانه( صاحب إلعملمسامهة 

  7,571                      8,068                   مسامهة إملوظفني

 (12,762 )   (13,852 ) صايف الاس تحقاقات إملدفوعة

 (369 )   (471 ) نفقات إل دإرة إلفعلية إملدفوعة

يرإدإت إلفوإئد عىل أ صول إلربانمج   1,254                      1,396                   إ 

يرإدإت إلفوإئدبالإمل إلعائد عىل أ صول إلربانمج ابس تثناء    16,138                   (16,890 ) غ إملدرجة يف إ 

  230,858                  222,286               ديسمرب 31أ صول إلربانمج ابلقمية إلعادةل يف 

 
 

         مطابقة صافي خصوم االستحقاقات المحددة:

    2018   2017 

    
 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   إلسويرسيةبأ لف إلفرناكت 

          
 (57,569 )   (39,177 )   يناير 1صايف إخلصوم يف 

ةل يف إلنفقات إلتشغيلية إملرتبطة ابس تحقاقات إملوظفني  (16,454 )   (15,876 ) إ جاميل )إل عباء( إملُسجَّ

عادة إلتقيمي  جاميل إ  يرإدإت شامةل أ خرى  إملعرتف بهإ    22,474                   (5,782 ) يف إ 

  12,372                    13,177                 صاحب إلعملمسامهة 

 (39,177 )   (47,658 )   ديسمرب 31صايف إخلصوم يف 

 

 إملبالغ إلوإردة يف بيان إدلخل إلشامل إمُلوحَّد )ب(22

د:إملقيدة فامي ييل إملبالغ   يف بيان إدلخل إلشامل إملُوحَّ
    2018   2017 

    
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

  15,798                    15,230                   تلكفة إخلدمة 

دةصايف إلفائدة إحملققة عىل صايف إلزتإمات    287                         175                        الاس تحقاقات إملُحدَّ

  369                         471                        نفقات إل دإرة

  16,454                    15,876                   إجملموع إملدرج يف نفقات إس تحقاقات إملوظفني
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 إخلطة يف إملعمتدة إلتغيريإت تفاصيل )ج(22

 إلس نةأ و  2018ديسمرب  31 يف إملنهتية إلس نة خالل 19 إدلويل إحملاس يب إملعيار مبوجب طةللخ تسوايت أ و أ و إقتطاعات تعديالت أ ي توجد ل

 .2017ديسمرب  31 يف إملنهتية

يرإدإت يف إملبالغ )د(22  إل خرى إلشامةل إل 

يرإدإت يف إملقيدة إملبالغ ييل فامي  :سائرإخل و  رابحمضن إل   لحقاً  تصنيفهايُعاد  ومل إل خرى إلشامةل إل 

    2018   2017 

    
بأ لف إلفرناكت 

   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 

 إلسويرسية

          
دة نتيجة تغيريإت يف الافرتإضات إدلميوغرإفيةإل رابح إلناجتة عن إلزتإمات   (8,240 )   (7,127 )   الاس تحقاقات إملُحدَّ

  456                        (8,370 )   دة نتيجة تغيريإت يف الافرتإضات إملالية)إل رابح(/ إخلسائر إلناجتة عن إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ 

دة حبمك إخلربةإخلسائر إلناجتة عن    1,448                      4,389                     إلزتإمات الاس تحقاقات إملُحدَّ

يرإدإ  (16,138 )    16,890                   ت إلفوإئدإلعائد عىل أ صول إلربانمج ابس تثناء إملبالغ إملدرجة يف إ 

 (22,474 )    5,782                     خرىإل  شامةل إل يرإدإت إل  إجملموع إملشمول يف 

 

طار ت  أ ن للنتاجئ ميكن إحملددة  اتالاس تحقاقإلزتإمات  س تقطععىل ظروف إلسوق.  وذكل إعامتدإً  ،19إدلويل  عيار إحملاس يبإمل تغري بشلك كبري يف إ 

ن تغري إل سوإق  يفإلسويرسية وتُقاس إل صول حسب قميهتا إلسوقية.  رشاكتإل لعوإئد عىل س ندإت ابرتبط ي عدلمب ىل  ميكنضوء ذكل، فا  أ ن يفيض إ 

حدإث تقلبات يف لك  ىل يؤدي مماإحملددة وإلقمية إلعادةل ل صول إخلطة،  الاس تحقاقاتإلزتإمات  منإ  حدإث إ  وييل لربانمج لمتإ إلوضعتقلبات يف  إ 

  إملعاشات.

ىل زايدة صافيو أ دت إلتغريإت يف الافرتإضات إدلميفقد ، 2018عام  خالل إدلويل أ جرإها الاحتادمن وإقع إلتجربة، رإسة دلوفقًا  يف إخلصوم  ةغرإفية إ 

 عام يفإخلصم إرتفع سعر . ((بةمن وإقع إلتجر )بدون درإسة  2017أ لف فرنك سويرسي عام  8.240مقابل لف فرنك سويرسي )أ   7.127 بلغت

ريإت إليت يإلتغ  أ سفرت. أ لف فرنك سويرسي 8.379بقمية ة دديف إلزتإمات الاس تحقاقات إحملأ دى عىل زايدة ، ما %0.8إ ىل  %0.6من  2018

أ لف  456بوإقع ة زايد مقابل)أ لف فرنك سويرسي  9 بوإقع ةددإحملس تحقاقات الالزتإمات ترإجع يف إعن الافرتإضات إملالية إل خرى  ت عىلأ  طر 

إ ىل خسارة يف إل صول قدرها  ىدأ  ، مما مفرتضاً ا اكن قل ممأ  إملعاشات إلتقاعدية برإمج أ صول أ نتجت ، 2018عام  ويف (.2017فرنك سويرسي عام 

بقمية ة للخربة عن إلزتإمات نتيج انمجةبتكبد خسائر (. 2017عام  سويرسي أ لف فرنك 16.138رحب قدره أ لف فرنك سويرسي )مقابل  16.890

 12.909الافرتإضات إملالية ة يف كتوإري، يصبح مجموع إخلسائر الا(2017أ لف فرنك سويرسي عام  1.448أ لف فرنك سويرسي )مقابل  4.389

 (.2017أ لف فرنك سويرسي عام  6.336أ لف فرنك سويرسي )مقابل مكسب مقدإره 

ل خماطر إلتق  مبا يتناسب مع مسامهة الاحتاد إدلويل إملقيدة إلعامة و  ، عىل لك من الاحتياطياتإملُوحَّدةت إملالية بياانإل  هذه يفلبات إملذكورة أ عاله، حُتمَّ

 يف خطة إملعاشات إلتقاعدية.

 ومعدل إل رصدةساب حل  إملس تخدم إلفائدة سعرو  إخلصم )سعر إلرئيس ية الافرتإضات تتغري عندما إلنتاجئ تغري يةكيف  توضيحل  إحلساس ية حتليل جريأ  

 .أ دانه إملبني إل يضاح تفاصيل مضن إلتحليل هذإ نتاجئ ترد. وفيات(إل
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 إلهامة الافرتإضات (ه)22

 :إس تخدإهماجرى  إليت إلهامة ةكتوإريالا الافرتإضات ييل فامي

  2018   2017 
 %0.60   %0.80 معدل إخلصم

 %1.00   %1.10 ذإت إلصةل تضخم أ سعار الاس هتالك

 %1.40   %1.40  يف إلتعويضاتمعدل إلزايدإت إملقبةل

 %0.00   %0.00 إلزايدإت يف إملعاشات إلتقاعديةمعدل 

ىل أ رصدة إحلساابت  %2.00   %2.00 سعر إلفائدة إليت تضاف إ 

 %1.00   %1.10 إلزايدة يف إحلد إل قىص للمبلغ إملقطوع اكس تحقاقات وفاة

 LPP 2015 fully generational   LPP 2015 fully generational ات()معدل إلوفي إلتغري يف إلعمر إملأ مول عند سن إلتقاعد

 

ىل تضاف إليت إلفائدة وسعر إخلصم معدل أ ن إدلويل الاحتاد يعترب ،19 إدلويل إحملاس يب إملعيار من 144 للفقرة وفقاً   ومعدل إحلساابت أ رصدة إ 

 إخلدمة. إنهتاء بعد إلتعويضات إلتقاعدية لربإمج إحملددة إلتعويضات للزتإمات إحلالية ةإلقمي لتحديد إملس تخدمة إلهامة ةكتوإريالا الافرتإضات من إلوفيات

 :إلهامة ةكتوإريالا الافرتإضات يف للتغريإت إحملددة إلتعويضات إلزتإمات حبساس ية جدول ييل فامي

 إلزتإمات  يف ريأ ثتإل 

 إحملددة إلتعويضات
إلتغيري يف 

 الافرتإضات
 الاخنفاض يف الافرتإضات اتإلزايدة يف الافرتإض

 %7.1إخنفاض بنس بة  %0.50 معدل إخلصم
 أ لف فرنك سويرسي 19.166مقدإره 

 %8.1زايدة بنس بة 
 أ لف فرنك سويرسي 21.865مقدإرها 

سعر إلفائدة إملس تخدم حلساب أ رصدة 

 إحلساابت
 %1.7زايدة بنس بة  0.50%

 أ لف فرنك سويرسي 4.589مقدإرها 

 %1.6إخنفاض بنس بة 

 أ لف فرنك سويرسي 4.319ره دإمق

 %2.9زايدة بنس بة  س نة وإحدة إلتغري يف إلعمر إملأ مول عند سن إلتقاعد

 أ لف فرنك سويرسي 7.828مقدإرها 

 %3.0إخنفاض بنس بة 

 أ لف فرنك سويرسي 8.098مقدإره 

ىل أ عاله إحلساس ية حتليالت تستند ذ وإقعياً  حدوثه يرحج ل ما وهو ،خرىل  إ الافرتإضات لك ثبات مع وإحد إفرتإض يف إلتغيري حدوث إ   ترتبط قد إ 

 ببعضها. الافرتإضات بعض يف إلتغيريإت

 يف إملعرتف هبا إلتقاعد معاشات إلزتإمات حساب يف إملتبع إل سلوب نفس، مت إتباع إلهامة لالفرتإضات إحملدد إلتعويضات إلزتإمات حساس ية سابحل 

دإملُ  إملايل إملركز بيان  .وحَّ

 صوموإخلصول إل   بقةمطا و()22

 .صوموإخلصول إل   ملطابقة إسرتإتيجيات أ ي إملعاشات صندوق يف تعمتد مل

 إخلطةأ صول  )ز(22

أ لف فرنك سويرسي عام  230.858أ لف فرنك سويرسي )مقابل  222.286، بلغت إلقمية إلعادةل ل صول إخلطة مبلغ 2018ديسمرب عام  31يف 

2017) 
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 فئة من فئات إل صول إلرئيس ية: ستمثرة يف لكأ صول إخلطة إمل  نس بة ييل فامي

  2018  2018  2017  2017 

  
  إلنس بة

إملدرج مهنا يف 
  إلنس بة  سوق نشط

مهنا يف إملدرج 
 سوق نشط

   %6.7    %8.1  إلنقد وما يعادل إلنقد

 %43.0  %43.0  %39.3  %39.3  أ سهم صكوك

 %24.8  %24.8  %24.9  %24.9  س ندإت دين

 %5.5  %20.0  %20.3  %20.3  إتعقار 

   %5.5    %7.4  أ خرى

   %100.0    %100.0  إل جاميل
 

عدإد إدلولية إملعايري يف إلوإرد إلتعريف مبفهوم مال رأ س إدلويل لالحتاد فليس ،23 إل يضاح يفعىل إلنحو إلوإرد  نه وابلتايل. إملالية إلتقارير ل   ميتكل ل فا 

 إخلطةأ صول  فا ن ذكل، عالوة عىل. اليةإمل دوإتمثل هذه إل   تتضمن ل إخلطةأ صول  أ ن كام إدلين، س ندإت أ و اكل سهم ويل،للتح قابةل مالية أ دوإت

 يس تعملها. أ و إدلويل الاحتاد يشغلها إليت إملمتلاكت من أ ي ملتش ل

ىل إل ول إملقام يف هتدف إليت به، إخلاصة الاستامثرية س ياس ته إملعاشات صندوق دلى  توزيع ضامن إل خرى أ هدإفها تشمل بيامن لل موإل، إل مان نضام إ 

دإرة إستامثر مديرو يتوىل. إلصندوق أ هدإف لتحقيق يكفي إستامثر عائد عىل وإحلصول مالمئة، بطريقة إخملاطر  إستامثر لقوإعد وفقاً  إلصندوق هذإ إ 

دإرة جملس علهيا ووإفق الاستامثر، جلنة حددهتا  إلسويرسي. إلقانون ملتطلبات متتثل قوإعد ويه ،إملعاشات صندوق إ 

 إلسويرسية إلقانونية إملتطلبات ذكل يف مبا إلمتويل، إلزتإمات )ح(22

ى إلزتإمات معاشات إلتقاعد من صندوق مس تقل حيتفظ به يف كيان قانوين منفصل. وصندوق معاشات الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل   محر تُغ ط 

ىل  80هنا "صندوق إملعاشات"( هو مؤسسة وفقًا لتعريف إملوإد من وإلهالل إل محر )إملسمى  إلسويرسي "مكرر" من موإد إلقانون إملدين  89إ 

ن صندوق إملعاشات )إلقانون إلسويرسي(.  مسجل دلى إلسلطة إل رشإفية إلسويرسية يف مقاطعة جنيف وإلصندوق إلسويرسي لضامن إملعاشات. إ 

لزإيم إملنصوص علهيا يف إلقانون الاحتادي إلسويرسي إملعين بصناديق معاشات إلتقاعدلباتط متثال مل عليه الا ذلكل، يتعني إملهين وإلورثة  ت إلتأ مني إل 

ىل عاقة )إلصندوق الاحتادي للمعاشات(. هيدف هذإ إلصندوق إ  الامتثال ملتطلبات إلصندوق الاحتادي للمعاشات، وأ ن حيل حمل برانمج إدلوةل  وإل 

ة إكتوإريدد عىل أ ساس حساابت ابلاكمل من خالل مدفوعات حُت هذإ إلصندوق يمت متويل  إلرئيس ية( ابلنس بة للموظفني إل جانب. للتقاعد )إدلعامة

إليت يفرضها إلصندوق الاحتادي للمعاشات ومجيع دورية طبقا ملقتضيات إلقانون إلسويرسي. يتعهد صندوق إملعاشات كحد أ دىن بتلبية إملتطلبات إدلنيا 

ذإ حدث جعز متوييل تعلامي دإرة صندوق لصندوق إملعاشات، يتعني حينئذ عىل جملسته. ووفقًا للقانون إلسويرسي، إ  )إنظر أ دانه( إختاذ  إملعاشات إ 

ىل  طار زمين مناسب )عادة ما تعترب 100إلتدإبري إليت من شأ هنا أ ن تتيح إلعودة بنس بة إلتغطية إ   س نوإت فرتة مناس بة(. 7-5٪ يف غضون إ 

دإرةإملع صندوقل  دإرة إلصندوق. يضم س تة ممثلني يعيهنم الاحتاد إدلويل، وس   اشات جملس إ  تة ممثلني ينتخهبم إملسامهني يف برانمج مسؤول عن إ 

 إملعاشات، فضاًل عن أ ربعة أ عضاء تمكيليني.

 عام يف ٪16 )مقابل ٪16 بقمية ات،عاشإمل خطة يف مشارك موظف لك عن مسامهة تقدمي إدلويل الاحتاد عىل جيب ،صندوق إملعاشات لقوإعد وفقاً 

. إلتمكييل إملعاشات برانمج يف إملسجل إلرإتب قمية من (2017 عام يف ٪5 )مقابل ٪5و إل سايس، إملعاشات برانمج يف إملسجل إلرإتب من (2017

ضافية مساهامت تقدمي إدلويل دحتاالا من يطلب أ ن ميكن إلسويرسي، إلقانون ملتطلبات وفقاً  لصندوق إملعاشات متوييل جعز حدوث حاةل يف  بيامن. إ 

ل ،صندوق إملعاشاتإليت حتددها قوإعد  إملبالغ قمية إدلويل الاحتاد يقدهما إليت إملسامهة تتجاوز أ ن ميكن  إملطلوبة إملساهامت سوى عادة يقدم ل أ نه إ 

ىل  توقعي  ل الاحتاد إدلويل أ ن كام ،إلصندوق للقوإعد وفقاً  ضافية مساهامت تقدميوجود حاجة إ   .قريبإل إملس تقبل يف إ 

 خيضع مس تقل وإحد قانوين كيان يف هباتفظ حُي  ملعاشات،لصندوق إ مس تقةلأ صول  خالل من إملعاشات ماتإلزتإ تغطية أ عاله، جتري رشحه ورد كام

. تطلبات إلقانون إلسويرسيمل  وفقاً  دسدلس نوية، وت إملس تحقة، مبا يف ذكل دفع إملبلغ إملقطوع وإل قساط إ إلتقاعدية اتسب إملعاشحُت . إلسويرسي للقانون
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ديسمرب  31يف  %110 إلتقاعدية إملعاشات إلزتإمات متويل نس بة بلغت ،ةإلسويرسي يةلقانون لمتطلبات إل  وفقاً  ،ةإكتوإري حساابت ل حدث وطبقاً 

ووضع إلتغطية إلمتويلية إليت د إملوحَّ إملركز إملايل ن إملبني يف بيا إلمتوييلإلعجز  يرجع إلتباين بني وضع. 2017 ديسمرب 31 يف %117و ،2018

ىل قانون إلسويرسي تتجاوز حد إلتغطية إلاكمةل من منظور إل  إلقانون مبوجب. ةحملرجَّ إلزتإمات إملعاشات إلتقدير  ةخمتلف ةإكتوإريإس تخدإم مناذج تقيمي إ 

دإرة جملس عاتق عىل تقع إلسويرسي،  إلزتإمات لتلبية اكفية إملعاشات خلطط إملس تقةلصول إل   أ ن ضامن عن يس يةرئ إل إملسؤولية إملعاشات صندوق إ 

 ذكل، عىل بناءً . متوييل جعز حاةل أ ي لتحسني صاحب معلك إدلويل الاحتاد عىل قانوين رجوع أ ي دون وذكل إس تحقاقها، عند إلتقاعدية إملعاشات

 2018 ديسمرب 31 يف سوإءلصندوق إملعاشات  إملس تقل إلكيان حنو أ خرى مالية إماتزت إل أ ي إدلويل الاحتاد عىل يوجد ل إلسويرسي، للقانون وفقاً و 

 .2017 ديسمرب 31 أ و

 أ ي حدوث حاةل يف إدلويل الاحتاد عىل قانوانً  إلرجوع وعدم إلسويرسي، إلقانون ملتطلبات وفقاً  إلاكمل وإلمتويل متنوعة، إستامثرإت حافظة وجود يف

دإرة فا ن، حبتإ ىل وضع مدين  19 إدلويل إحملاس يب إملعيار لتقيمي يف ضوءوبيامن يشري إ متوييل، جعز  الاحتاد يعرض ل إملعاشات صندوق أ ن ترى إل 

 .هامة أ و اكنت حمددة إخملاطر؛ يف معتادة غري تركيإت ل ي إدلويل

 يلوإدل الاحتاد دلى إلنقدية إلتدفقات مس تقبل عىل إحملددة الاس تحقاقات برإمج تأ ثري مؤرش )ط(22

ىل ما قميته  2019ها يف عام تسديدإليت يتعني  صاحب إلعمليتوقع أ ن تصل مسامهة   إلزتإمات متوسط فرتة تبلغأ لف فرنك سويرسي. و  11.808إ 

 س نة 15 .2 إحلالية إملالية إلس نة هناية يف إحملددة الاس تحقاقات

 الاحتياطيات إملقيدة -23

 لعمليات ل أ رصدة خمصصة 

  2018   2017 

ت إلفرناكبأ لف   

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   إلسويرسية

        
 (10,700 )  (12,211 ) معليات ذإت جعز مؤقت يف إلمتويل

يرإدإت إلشامةل إل خرى دة غري مموةل مؤقتًا، ومدرجة مضن إل   (8,715 )  (10,916 ) إلزتإمات إس تحقاقات تقاعد ُمحدَّ

عادة تصنيف إلزتإمات إس تحقاقات تقاعد ةل مؤقتًا من مساهامت حيدد إملاحنون أ وجه  يةإ  دة من إلس نة إلسابقة غري ُمموَّ ُمحدَّ

 (2,152 ) إس تعاملها
 

- 

  195,891    178,657      مساهامت حيدد إملاحنون أ وجه إس تعاملها

   153,378    176,476  

 

)ج( يف هذه إلبياانت  2يضاح إل  يف  وإردكام هو . إملتكبدة نفقاتإل  لتغطية اهب إملتعهد إملساهامت تكفي ل عندما متوييل جعز ذإت أ هنا إلعمليات تعترب

دةإملالية   إحملتس بة إملعاشاتلزتإمات ابإملبالغ إملتعلقة للنفقات  ويشمل هذإ إلتحليل إلغرض من تكبدها.عىل أ ساس إلنفقات  فقد جرى عرض، إملُوحَّ

دإرة جملس عاتق عىل تقع، )ح(22عىل إلنحو إلوإرد يف إل يضاح  .إلتقارير إملالية للمعايري إدلولية ل عدإد اً وفق  إلرئيس ية إملسؤولية إملعاشات صندوق إ 

 الاحتاد عىل قانوين رجوع أ ي دون وذكل إس تحقاقها، عند إلتقاعدية إملعاشات إلزتإمات لتلبية اكفية إملعاشات خلطط إملس تقةلصول إل   أ ن ضامن عن

نه  .متوييل جعز ةلحا أ ي لتحسني صاحب معلك إدلويل  إملعاشات خلطة إملس تقل إلكيان حنو أ خرى مالية إلزتإمات أ ي إدلويل الاحتاد عىل يوجد لحيث إ 

يرإدإت إملدرجة مضن  ذه إملبالغ، فا ن ه2017 ديسمرب 31 أ و 2018 ديسمرب 31 يف سوإء إلتقاعدية فصاح إل خرى إلشامةل إل  يه مبالغ مؤقتة ومت إل 

 عهنا بشلك منفصل.

جاميل مبلغ 2018 عام يف ُسدد  أ هنا أ ساس عىل للمتربعني (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 1.917 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 2.764 قدره إ 

لت هذه إملبالغ إملسددة حتت بند إلتاكليف وإلتخصيصات إل خرى وليس اكخنفاض يف ل سابقة. تس نوإ يف بضتقُ وتبعات  طوعية مساهامت قد ُسرِّ

يرإدإت.  إل 
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 إحمُلددة اتالاحتياطي -24

 2017مجموع    إملشاريع إحملددة     الاجامتعات إدلس تورية   إلتأ مني إذلإيت  

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية     إلسويرسيةبأ لف إلفرناكت    بأ لف إلفرناكت إلسويرسية 2018

         

  1,957                    -      375                      1,582                   يناير 1إلرصيد يف 

 (39 )   -      -                          (39 ) مبالغ إس تخدمت خالل إلس نة

  1,012                    -      813                      199                      الل إلس نةختصيصات خ

  2,930                    -      1,188                   1,742                   ديسمرب 31إلرصيد يف 

 
         

 2016مجموع    إملشاريع إحملددة     الاجامتعات إدلس تورية   إلتأ مني إذلإيت 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   يةبأ لف إلفرناكت إلسويرس      بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية 2017

         

  2,354    -      788     1,566  يناير 1إلرصيد يف 

 (847 )   -     (710 )   (137 ) مبالغ إس تخدمت خالل إلس نة

  450    -      297     153  الل إلس نةختصيصات خ

  1,957    -      375     1,582  ديسمرب 31إلرصيد يف 

 

دإرة -25  إخملاطر إملالية  إ 

 عوإمل إخملاطر إملالية )أ ( 25

وخماطر أ سعار  إلعمالت إل جنبية وخماطر إل سعار أ سعار رصف : خماطر إلسوق )مهنا خماطرحتديدإً  ويل خملاطر مالية خمتلفة ويهيتعرض الاحتاد إدل

ىل بشلك فعالإلفائدة(، وخماطر إلئامتن، وخماطر إلس يوةل. ويسعى الاحتاد إدلويل  ىل أ دىن  إلسلبية ختفيض إل اثر إ  إحملمتةل إلناش ئة عن تكل إخملاطر إ 

 حد ممكن، وذكل عىل إلنحو إملبني فامي ييل.

دإرة إخملاطر اكمل يتحمل إل مني إلعام  طار ل  عدإد إ   تإل رشادإالاحتاد، ووضع يف هذإ إلصدد ابلتشاور مع إللجنة إملالية،  إليت يوهجهاإملسؤولية عن إ 

ضطلع إللجنة إملالية تإملالية.  ل دوإتلحتاد إدلويل. تضع هذه إل رشادإت إملبادئ وإلس ياسات إلشامةل ل دإرة إس تعامل الاحتاد إدلويل الا دلى الاستامثرية

دإر  دإرة وإمجلعية يةال رشادإت الاستامثر لوفقا  هتامبسؤولية إل رشإف لضامن إ   إلعامة.، ورفع إلتقارير إخلاصة بذكل إ ىل جملس إل 

سدإء إلنصح فامي يتعلق باكفة إخملاطر إليت تؤثر عىل الاحتاد  يضاف إدلويل، إ ىل ذكل، أ ن جملس إل دإرة أ نشأ  جلنة إملرإجعة وإخملاطر، إليت تضطلع اب 

سدإء إلنصح عىل   حتاد إدلويل. الايت يوإهجا إلدإرة إخملاطر شامةل ل   وكذكل معليات ومرإقبهتاإخملاطر وتقيميها وقياسها  حتديدوجه إخلصوص بشأ ن وإ 

 خماطر إلسوق (1)

 إل جنبية إلعمالت رصف أ سعار خماطر

 وإلتربعات إلعمالت إل جنبية أ ساسًا من ودإئع إلبنوك إملقومة بعمالت خالف إلفرنك إلسويرسي وإملساهامت إلطوعيةأ سعار رصف تنشأ  خماطر 

إلعمالت أ سعار رصف خماطر  يمت إحلد من إلتعهد هبا واترخي دفعها. اترخي منإملس تحقة إملقومة بعمالت خالف إلفرنك إلسويرسي، وذكل خالل إلفرتة 

ن خالف إلفرنك إلسويرسي إملتعلقة بتكل إل صول من خالل خماطر رصف إلعمالت إل جنبية للحساابت إدلإئنة إملقومة بعمالتإل جنبية  أ مه إلعمالت . إ 

إدلولر إل مرييك. حيرص  ،إللرية إلسورية إجلنيه إل سرتليين،إدلولر إلكندي، و، إلعمالت إل جنبية يه: إليورأ سعار رصف خماطر  يرتتب علهياإليت 

بقاء صايف إلتعرض للمخاطر عند مس توى مقبول، وذكل عن طريق رشإء أ و بيع إلعمالت إل جنبية    ل سعار إلرصف إلفوري،وفقاً الاحتاد إدلويل عىل إ 

 ل.من أ جل موإهجة الاحتياجات قصرية إل ج ،عند إلرضورة

ذإ اكن إلفرنك إلسويرسي قد 2018ديسمرب  31يف   إخنفض اكنلإملتغريإت إل خرى،  اكفةمقابل إلعمالت إملذكورة أ عاله، مع ثبات  ٪5بنس بة  إرتفع، إ 

جاميل إلناجت إلعجز صايف  رجع وي، (2017 عام أ لف فرنك سويرسي 8.421 مقابل، )أ لف فرنك سويرسي 7.371 لس نة مبقدإرل إلشامةل  إخلسارةوإ 
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ىل  أ ساساً ذكل  إدلولر إل مرييك. اكن و  ابليورو إملقوم أ غلهباإملس تحقة إلقبض وإل رصدة إملرصفية إلتعهدإت  عند حتويلإلعمالت إل جنبية أ رابح رصف إ 

جاميل  إلناجتإلعجز صايف يزيد من  اه إملعاكس أ نمن شأ ن تغيري مماثل يف الاجت  فرنك سويرسي )مقابل أ لف 7.371لس نة مبقدإر ل إلشامةل إخلسائر وإ 

 .(2017 عامأ لف فرنك سويرسي  8.421

مة رس ي أ لف فرنك سو  5.429قميهتا  دس توريةأ سعار رصف إلعمالت إل جنبية فامي يتعلق بتلقي إشرتإاكت اطر حتوطًا خمل، 2018يف عام  ابليورو ي مقوَّ

مة  رسيي ف فرنك سو أ ل 706قميهتا  قانونيةإشرتإاكت و   بفرتإت إس تحقاق يةأ جةل بعمالت أ جنب  إً الاحتاد إدلويل عقودقد أ برم و  ،يكيابدلولر إل مر مقوَّ

)مقابل قمية سالبة  رسيي أ لف فرنك سو  67لعقود إل جةل لإملوجبة بلغ صايف إلقمية إلعادةل و ، 2018 سمربي د 31. ويف 2019 أ بريل 1حتني يف  ةيهنائ 

ل أ ي حتوط غري فعَّال لمل . إلشامةل إل خرى رإدإتيإل   مضنلقمية وأ درجت هذه إ (2017 عامأ لف فرنك سويرسي  36مقدإرها صافية  لعقود يُسجَّ

يبالغ بلغ مقدإر إمل  .جةل للعمالت إل جنبيةإل   أ لف فرنك  187)مقابل  2018عام  أ لف فرنك سويرسي 36 ةتشغيليونفقات رإدإت إملُعاد بياهنا مضن إ 

 .  (2017 عام سويرسي

 سعارإل  خماطر 

ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح أ و إخلسائر. ول دإرة خماطر  لالستامثرإت إليت يمت قياسهاويل خملاطر أ سعار إل سهم وإلس ندإت يتعرض الاحتاد إدل

رجيون، مديرو إستامثر خاإل سعار إلنامجة عن الاستامثر يف إل سهم وس ندإت إل ورإق إملالية، يقوم الاحتاد إدلويل بتنويع حافظة إستامثرإته، إليت يديرها 

 الاحتاد.  الاستامثرية دلى رشادإتإل  طبقًا للحدود إلوإردة يف 

. يستمثر إملُدرجةيف صندوق إستامئين عاملي لل سهم غري  ،ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح وإخلسائر إلعاملية إل سهم صندوقستامثرإت ابالاحتفاظ ري جي

٪ يف اترخي 5بنس بة  MSCIؤرش إرتفاع م. اكن من شأ ن MSCIإملؤرش إلعاملي إملقيد لرشكة مبا يعكس  إلرإجئةهذإ إلصندوق يف إل ورإق إملالية 

ىل زايدةإلتقرير أ ن  جاميل إل  إلناجت و  فائضصايف إلو إل سهم إلعاملية صندوق إستامثرإت  يؤدي إ  أ لف فرنك  1.085إلشامةل للس نة مبقدإر  يرإدإتإ 

ىل  تغيري مماثل يف الاجتاه إملعاكس اكن من شأ ن(. 2017 عامأ لف فرنك سويرسي  1.233 سويرسي )مقابل صندوق  إستامثرإت ترإجعأ ن يؤدي إ 

جاميل إل  لفائضإلعاملية وصايف إ سهمإل   يرإدإتناجت وإ   عامأ لف فرنك سويرسي  1.233 أ لف فرنك سويرسي )مقابل 1.085إلشامةل للس نة مبقدإر  إل 

2017.) 

إحلكومية يف صندوق مسجل يتبع مؤرش إلس ندإت  رلعاملية ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح أ و إخلسائستامثرإت صندوق إلس ندإت إالاحتفاظ ابجيري 

ىل زايدةل ٪ يف اترخي إلتقرير 5بنس بة  واكنت زايدة إملؤرش. إلعاملية لسييت جروب  إلناجتإلفائض إستامثرإت صندوق إلس ندإت إلعاملية وصايف  تؤدي إ 

جاميل إل   حدث تغيري  يف حالو(. 2017 عامأ لف فرنك سويرسي  2.873 أ لف فرنك سويرسي )مقابل 3.002نة مبقدإر إلشامةل للس   يرإدإتوإ 

جاميل إل  فائض و إلإستامثرإت صندوق إلس ندإت إلعاملية وصايف دث ترإجع يف مماثل يف الاجتاه إملعاكس حل أ لف  3.002إلشامةل للس نة مبقدإر يرإدإت إ 

 . (2017 عامك سويرسي أ لف فرن 2.873 فرنك سويرسي )مقابل

 . 2017ديسمرب  31أ و  2018ديسمرب  31مل يكن هناك تعرض خملاطر أ سعار إلسلع سوإء يف 

 ر إلفائدةاسعأ  خماطر 

نه يمت الاحتفاظ ابلنقد وما يعادل إلنقد يف تغيريإتإل  اد إدلويل معرضا خملاطر هامة يف الاجل إلقصري انمجة عنليس الاحت  يف أ سعار إلفائدة، حيث إ 

علهيا فوإئد. أ ما الاستامثرإت  رتتبي إلزتإمات، دون أ قل أ و أ شهرثالثة  تبلغقصري ذإت فرتة إس تحقاق أ صلية  ودإئعإلصندوق أ و ودإئع حتت إلطلب أ و 

ل بأ سعار فائدة اثبتة إل جل طويةل والاستامثرإت أ شهرثالثة  إس تحقاقها فرتإتقصرية إل جل إليت تتجاوز   ر.الاستامث لفرتإت، فتحمَّ

إلفرنك إلسويرسي مقابل رصف )إلبنك إملركزي إلسويرسي( عن تثبيت إحلد إل دىن لسعر إلوطين إلسويرسي بنك إل توقف ، 2015يناير عام  15يف 

ئعه دإو غالبية بلفرنك إلسويرسي. حيتفظ الاحتاد إدلويل ابعىل بعض إلودإئع  سعر فائدة سلبياً للك يورو، وفرض  فرنك سويرسي 1 .20إليورو عند 

 فائدة.إلسلبية لل سعارإل  ثل هذه ، ومتكن حىت إل ن من جتنب إلتعرض مل ابلفرنك إلسويرسي
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 خماطر إلئامتن (2)

إمجلعيات إلوطنية وإحلكومات إملاحنة وغريها من إملنظامت إدلولية إملاحنة، حيث تعترب  دلى أ عضائه منإحلساابت إملدينة إلرئيس ية لالحتاد يه تكل إليت 

إذلمم إملدينة ة من فئات وللك فئخمصصات اكمةل مجليع الاشرتإاكت إدلس تورية غري إملسددة يف اترخي إنهتاء لك فرتة.  يمت رصدمنخفضة.  خماطر إلئامتن

لذلمم  قعإلعمر إملتو  ىمد عىل يةإحامتل حدوث خسائر إئامتن  عىلبناًء  إملتوقعةحاكم إخلسائر إلئامتنية تُصاغ أ  ، و ديسدت ابلتخلف عن إل تعريفها إخلاص 

فصاح عن . إملدينة  .13 حإل يضايف  إملتوقعةإخلسائر إلئامتنية يرد إ 

٪ من مجموع 25 بنس بة الاحتفاظأ ل يمت  عىل، إلسائةلابلستامثر يف إلودإئع وإل ورإق إملالية  سوىرشادإت الاستامثرية لالحتاد إدلويل إل  تسمح  ل

 يفاز بتصن متتإليت  إملقابةل إل طرإفن خالل م ذكل يكون وأ ن ،وقات دلى أ ي مؤسسة مالية وإحدةيف أ ي وقت من إل   يةالاستامثر  إلودإئعإلنقدية و 

 إلنقدتفاصيل  11يضاح . ترد يف إل  من إملؤسسات إملالية إل طرإف إملقابةل يعمجل  تصنيف إلئامتيندورية لل  مرإجعةجيري الاحتاد إدلويل  .فقطإئامتين رفيع 

تتطلب ال فلتايل وابر، ئح وإخلسارابقاس الاستامثرإت ابلقمية إلعادةل من خالل إل  تُ  .مؤسسة ماليةصنيف إلئامتين دلى لك وفقًا للت  إلنقد ما يعادلو 

 خلسائر إلئامتنية.إخمصص إخنفاض إ ضايف مقابل 

. بلغت قمية إئامتنياً  فهيا مؤسسات مالية مصنفة ل تعملغري إملصنفة إئامتنيًا يف مناطق حيتفظ الاحتاد إدلويل بعالقات مرصفية مع بعض إملؤسسات إملالية 

، يرىج الاطالع 2017 عامفرنك سويرسي أ لف  1.401)مقابل بهناية إلس نة لف فرنك سويرسي أ   873دلى تكل إملؤسسات إملودعة  صولإل  

 (11عىل إل يضاح 

 مبخصصات.مغطاة أ و أ هنا  فهيي غري هامة ،إملرإكز إل خرىأ ما 

 خماطر إلس يوةل (3)

تسويهتا  جتريعليه إليت  إملس تحقةإملالية  صوملزتإمات إملرتبطة ابخللإخملاطر إليت يوإجه فهيا الاحتاد إدلويل صعوبة يف إلوفاء اب تكللس يوةل يه خماطر إ

 أ صل مايل أ خر. ابس تخدإمأ و  نقدإً 

ىل إحلد إل دىن عن طريق الاحتفاظ  يمت تقليص ، أ و ودإئع مرصفية حتت إلطلبمرصفية ودإئع و  صندوقيف شلك نقد يف إل اكفية  مببالغخماطر إلس يوةل إ 

إلوفاء ابدلفعات  إدلويل أ ن يمتكن من يتوقع الاحتاد، وذكل ملوإهجة الالزتإمات قصرية إل جل. أ شهر أ و أ قلذإت فرتة إس تحقاق ثالثة إل جل قصري 

يرىج الاطالع عىل إلسائةل قصرية إل جل )إلصناديق الل )فيبوي( من خ مباين إملنظامت إدلولية إملمنوح هل من مؤسسة إلقرضإلس نوية لتسديد 

إل طول ميكن بيعها بسهوةل لتلبية إحتياجات إلتدفق إلنقدي  سائةل،ابل ضافة إ ىل ذكل، حيتفظ جبميع الاستامثرإت يف صورة أ ورإق مالية  (.21إل يضاح 

ذإ ما إقتضت أ جاًل، ويشمل ذكل إدلفعات إلس نوية لتسديد إلقرض إملمنوح من مؤسسة فيبوي ل توجد دفعات تعاقدية ملموسة  إحلاجة ذكل. إ 

 . وطويةل إل جل إملالية ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح أ و إخلسائر وإستامثرإت قصرية إل جل صولمس تحقة عىل الاستامثرإت إملالية، مبا يف ذكل إل  

 لقمية إلعادةل:ل  إملتدرجة س توايتإمل  (4)

يع مجل  ةس هتلكتلكفة إمل ل س تخدم إلقياس ابيُ و . إستامثرإت منح أ و إخلسارة رابابلقمية إلعادةل من خالل إل  إملُقاسة إدلويل د إل صول إملالية لالحتاتشلك ت 

قروض إلو إئنة إدلمم إذلو وإذلمم إملدينة  جنبيةإل  عمالت إلجةل لرصف إل  عقود إلو قصرية إل جل ودإئع إلإلنقد وما يعادل إلنقد و مثل إملالية إل خرى إل دوإت 

 .إملس تحقة صوموإخلقرتإضات الاو

ىل ثالث مس توايت متدرجةإملالية إملقاسة ابلقمية إلعادةل إل صول تصنف  ىليستند لك مس توى ، حيث إ  شفافية إملدخالت إملس تعمةل لقياس إلقمي  إ 

فصاح عنفامي ييل وصف  .صولإلعادةل لل    :إملدخالت إملس توايت إملتدرجة لال 

 متطابقة؛ خصومأ و  صول)غري معدةل( يف إل سوإق إلنشطة ل   درجةإملإل سعار  :1إملس توى 

سعار( أ و غري مبارشة ك  وإليت ميكن رصدها بصورة مبارشة ) صومأ و إخل صوللل   1مدخالت أ خرى خالف إل سعار إملدرجة يف إملس توى  :2إملس توى 

 )مش تقة من إل سعار(؛



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدحَّ و إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 
 

38 

 

ىل ب  خصومأ و  أ صولمدخالت خاصة ب :3إملس توى   (ملحوظةياانت ميكن رصدها من إلسوق )مدخالت غري ل تستند إ 

يف حد ذإهتا غري مدرجة ولكن يمت حيث أ هنا  2فت صناديق إل سهم إلعاملية يف إملس توى نرِّ ُص ، بيامن 1فت صناديق إلس ندإت إلعاملية يف إملس توى نرِّ ُص 

قياس مقدإر إلتغري يف إلقمي إلعادةل  بغرض .يف إل سوإق إلنشطة إملُدرج MSCIإر حبيث يعكس إملؤرش إلعاملي يف صندوق إستامثرإت مدالاحتفاظ هبا 

يرإدإت إلشامةل إل خرى، تصنَّف إلعقود إل جةل لرصف معالت أ جنبية يف إملس توى  نظرًإ ل ن إل سعار يوفرها إملرصف عىل  2إليت يتعني قيدها يف إل 

إلتغري يف إلظروف إليت لتارخي أ و وفقًا لتارخي وقوعها لقمية إلعادةل ل  ةتدرجإمل س توايت إمل إلتحويالت بني قيد جيري  وظة.أ ساس أ سعار إلسوق إمللح

جرإء هذإ إلتحويلتس ببت يف  مل جتر أ يضًا أ ي حتويالت كام ) 2018 ديسمرب 31خالل إلس نة إملنهتية يف  بني إملس توايت . مل تكن هناك حتويالتإ 

 (.2017يف عام 

دإرة خماطر رأ س إملال)ب( 25  إ 

خصائص ات غري إملُقيدة ذإت ميكن إعتبار الاحتياطي لتعريف إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملالية. حتاد إدلويل حبمك طبيعته، رأ س مال وفقاً ل ميكل الا

ل أ ن إلغرض من  .ة من موإصةل معلياهتا، وابلتايل أ دإء هممهتامماثةل لرأ س إملال إذلي يمتثل غرضه يف الاحتفاظ مبركز مايل سلمي لضامن متكن إملنظم إ 

غري إملتدإوةل.  صومغري إملتدإوةل وتسوية إخلإملدينة  الاحتياطيات غري إملُقيدة هو إحلد من نطاق إخملاطر إملالية، مبا يف ذكل رأ س إملال إلعامل، وإذلمم

دإرة يف  قد بلغ لأ حصاب إملصلحة وإجلهات إملاحنة.  لتكون جديرة بثقةحتياطيات الامس توى قوي من  إحلفاظ عىلتمتثل س ياسة إجلهات إليت تتوىل إل 

(. 2017أ لف فرنك سويرسي عام  61.578أ لف فرنك سويرسي )مقابل  51.220ما قميته  2018 ديسمرب 31يف غري إملُقيدة  اترصيد الاحتياطي

 الاحتاد إدلويلفا ن ، (س) 33إل يضاح  يف نير و مبهکام . ل ي متطلبات مفروضة من إخلارج فامي يتعلق برأ س إملالالاحتياطيات غري إملُقيدة ضع ختل 

 .حيتفظ ابحتياطات مقيَّدة حيدد إملاحنون أ وجه إس تعاملها

 جيارعقود إل   -26

  مكس تأ جر إلتشغييل إل جيار عقود)أ ( 26

لغاء قابةلإل جيار إلتشغييلإل   عقود  لال 

جيار عقود مبوجب نقل ووسائل مكتبية ومبان مس تودعات إدلويل الاحتاد يس تأ جر لغاء قابةل شغييلت  إ  ىل  ،عادةً  إلعقود، أ جال متتد. لال  لفرتإت تصل إ 

يف  إلسوق. يف إل جيار أ سعار يعكس مبا س نوايً  إل جيار مدفوعات تزدإد ما عادةً . إتإلفرت تكل  هناية يف إل جيارعقود  جتديد إتخيار  مع س نوإت، مخس

جيار تشغييل لثالث س نوإت،، 2015عام  لغاء، خاص ابملساحة إملكتبية إخلاصة ابمل أ برم الاحتاد إدلويل عقد إ  وقد  ،ؤقت يف جنيفإملقر قاباًل لال 

 .2018ابنهتاء عام  يإل جيار إلعقد هذإ إنهتيى 

جيار نفقاتك  (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 17.750 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 18.519 مبلغ يدقُ  إحلالية، إلس نة خالل  بيان يف تشغييل إ 

 إلتايل: إلنحو عىل وذكل ،دوحَّ إملُ  إلشامل إدلخل

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

        

  15,426    15,963                 أ رإض ومبان ومعدإت

  2,324    2,556                   وسائل نقل

                  18,519    17,750  
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لغاء إلقابةل غري ر إلتشغييلجياإل   عقود   لال 

جيار عقد مبوجب جنيف يف إلرئييس مقره إدلويل الاحتاد يس تأ جر لغاء قابل غري تشغييل إ   مبوجب إلوإجبة للمدفوعات إل دىن إحلد قميةب  بيان ييل فامي. لال 

 إلعقد: هذإ

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

        
  227    -  إملبالغ إملس تحقة خالل س نة

  908    -  س نوإت 5إ ىل  2إملبالغ إملس تحقة خالل فرتة ترتإوح من 

  5,679    -  س نوإت 5إملس تحقة بعد ما يزيد عىل إملبالغ 

   -    6,814  

 

عدم إلتيقن فامي  ةدرجلرتفاع  مقره يف جنيف. نظرإً سعات يف مبىن تو لتشييد وإس تخدإم إتفاقًا متويليًا  1998سبمترب اكن الاحتاد إدلويل قد أ برم يف 

جياركعقد  2017حىت عام دة يف إلبياانت إملالية إملوحَّ إل صول، فقد ُسرل هذإ إلتفاق فامي س بق يتعلق حبقوق الاحتاد يف  لغاء تشغييل إ  . غري قابل لال 

طار م  معره وإستمثر يف جتديد إل صل إلبالغ ل إل صو حقوقه يف  إدلويل الاحتادإس توحض  يف جنيف،الاحتاد إدلويل لتشييد مبىن جديد ملقره  رشوعويف إ 

قيد إلتشييد يف هذه إلبياانت إملالية نظرًإ ل ن إملبىن موجود ، إملس هتلكةتلكفة ل إملاكتب ابُسرل مبىن . 2019عامل إلتجديد يف سوف تكمتل أ  . عاماً  20

 (.21إل يضاح ه كقرض )إنظر عيد تصنيفأ  قد إلمتويل إتفاق لرصيد إملتبقي من إأ ن ( و 15إل يضاح  دة )إنظرإملوحَّ 

 مكؤجر جيار إلتشغييلإل   عقود)ب( 26

جيار عقود مبوجب للغري مركبات إدلويل الاحتاد يؤجر ىل تصل قد لفرتإت متتد إليت إل جيارإت تكون. تشغييل إ  لغاء قابةل س نوإت مخس إ   وقت أ ي يف لال 

خطار مبوجب رإل جيا فرتة خالل  لك ويف جتديدها، فيجوز س نوإت، مخس عن مدهتا تقل إليت إل جيارإت أ ما. وإحد شهر قدرها همةل يتيح سابق إ 

جيار إل قىص إحلد يكون إل حوإل  . س نوإت مخس هو لال 

يرإدإت إلتالية إملبالغ دتيرِّ قُ  دإملُ  إلشامل إدلخل بيان يف اك   :عىل إلنحو إلتايل وحَّ

  2018   2017 

 إلفرناكت إلسويرسيةبأ لف    بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

        
  5,153     7,314                   تأ جري مركبات للغري

  47     100                      تأ جري مساكن للموظفني من إلباطن

                    7,414     5,200  

جيار ميثل الاحتاد فيه صفة بالغ إلتالية مبوجب عقد ( إمل 16تشمل إملركبات )إنظر إل يضاح   مؤجر:إ 
  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   بأ لف إلفرناكت إلسويرسية  

        
جاميل إلقمية إدلفرتية   10,952     9,929                   إ 

 (4,202 )   (3,752 ) إل هالك إملرتإمك

  6,750     6,177                   إدلفرتيةصايف إلقمية 

       

  1,346     1,303                   تلكفة إل هالك خالل إلس نة

 إلزتإمات رأ ساملية -27

أ لف فرنك  11.331)مقابل  2018ديسمرب  31 يف سويرسي فرنك أ لف 8.482 بعد ترُصف مل وإليت علهيا، إملتعاقد إلرأ ساملية نفقاتإل  بلغت

إملبىن إجلديد  ، تتعلق بتشييد(2017 عام سويرسي فرنك أ لف 10.968 )مقابلأ لف فرنك سويرسي  7.186، مهنا مبلغ (2017سويرسي عام 

 (21ملقر الاحتاد إدلويل يف جنيف )إنظر إل يضاح 
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 إملرشوطةصوم وإخلصول إل   -28

 مرشوطة أ صول( أ  )28

عادة دمج إملتحدة إل منايئ من أ جل ًا مع برانمج إل مم إدلويل إتفاقحتاد أ برم الا، 2015 أ غسطس عاميف  ل المحر وإلهل  إلصليب إإملتطوعني يف فريق إ 

يبول محرل  إ طار محةل ماكحفة هذإ إلفريوس يف  يف جممتعاهتم إحمللية إملعين بدفن حضااي إل   إلتفاقهذإ مبوجب بنود الاحتاد إدلويل يتلقى  غرب أ فريقيا.يف إ 

. (2018عام  سمربي د 31 وفقًا لسعر إلرصف إملطبق يف رسيي أ لف فرنك سو  1.462ما يعادل ) ييكر أ مر أ لف دول 1.484 إ ىلقميته صل اًل تمتوي

أ لف فرنك سويرسي عام  353)مقابل قبول إلتقرير إلهنايئ أ لف فرنك سويرسي مضن هذإ إلتفاق برشط  102، ُربط مبلغ 2018عام  ةياويف هن

يرإدإت إملرشوطة ومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و إل صول  نمضهذإ إملبلغ فقد إعُترب ، (. مبقتىض ذكل2017 دة. يفاك   هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

نذإر إملبتعزيز ل برانمج إل مم إملتحدة إل منايئ ، أ برم الاحتاد إدلويل إتفاقًا مع 2018س مار  يف من أ جل إحلد من خماطر إلكوإرث مبزيد كر إملدجمة أ نظمة إل 

ىل قميته تصل متويالً هذإ إلتفاق  بنودالاحتاد إدلويل مبوجب  يتلقى. إلاكرييب عرب نقل إملعرفة وإل دوإتقة من إلفعالية يف منط أ مرييك  دولر أ لف 295 إ 

أ لف فرنك سويرسي  58، ُربط مبلغ 2018عام  يةا(. يف هن2018 ديسمرب 31يف  إملطبق إلرصف لسعر وفقاً  سويرسي فرنك أ لف 290 يعادل ما)

يرإدإت  إملرشوطةإل صول  مضنإعُترب هذإ إملبلغ  فقد، ذكل مبقتىض .قبول إلتقرير إلهنايئلتفاق برشط مضن هذإ إ  يفومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و اك 

دة.  هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

غاثة يف  طوإرئإلبصندوق  فامي يتعلق‘ مئ عىل إلتوقعإلمتويل إلقا’إل ملانية دلمع مبادرة  إحلكومةمع  ، أ برم الاحتاد إدلويل إتفاقاً 2017عام  نومفربيف  لال 

ىل  هذإالاحتاد إدلويل مبوجب بنود  يتلقىحالت إلكوإرث إلتابع لالحتاد إدلويل.   3.494 يعادل ما) يوروأ لف  3.100إلتفاق متوياًل تصل قميته إ 

 3.100 يعادل ما) يوروأ لف  2.750 مبلغ ُربط، 2018عام  يةا(. يف هن2018عام  يسمربد 31 يف إملطبق إلرصف لسعر وفقاً  يرسيأ لف فرنك سو 

اتحة مبلغ إلمتويل  مجهوريةحكومة  بقيام رهوانً م ابعتباره (2018عام  يسمربد 31 يف إملطبق إلرصف لسعر وفقاً  يرسيأ لف فرنك سو  أ ملانيا الاحتادية اب 

ومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و  إملرشوطةإل صول  مضنُترب هذإ إملبلغ إع  فقد، ذكل مبقتىض .2020و 2019و 2018 لل عوإميف ميإنيهتا  بأ مكهل

يرإدإت  دة. يفاك   هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

مذكرة تفامه مع إحلكومة إلربيطانية بغرض الاستامثر يف تعزيز قدرإت حركة إلصليب إل محر وإلهالل ، أ برم الاحتاد إدلويل أ يضاً  2017 رب عامنومف يف

ىله إملذكرة هذمبوجب بنود يتلقى الاحتاد إدلويل و جمال إلعمل إل نساين.  إل محر يف سرتليين أ لف  36.000 متوياًل تصل قميته إ  ما يعادل )جنيه إ 

مبلغ  ُربط، 2018عام  ةيايف هنوإرده الاعتيادية. تربعًا مل (2018عام  سمربي د 31 ر إلرصف إملطبق يفلسعوفقًا  رسيي أ لف فرنك سو  45.029

ومل يُقيرد  إملرشوطةإل صول  مضنهذإ إملبلغ فقد إعُترب ، مبقتىض ذكل .الاحتاد إدلويل أ دإءمضن هذإ إلتفاق برشط جودة أ لف فرنك سويرسي  7.505

يرإدإت مكس تحقات مدينة أ و   .إملُوحَّدةهذه إلبياانت إملالية  يفاك 

مبوجب يتلقى الاحتاد إدلويل إملرحتلون". إل طفال "مرشوع دمع من أ جل ية إحلكومة إلسويرس  معإتفاقًا  حتاد إدلويلأ برم الا، 2018عام  ديسمربيف 

ىلإلتفاق هذإ بنود  الاحتاد إدلويل.  أ دإءرشط جودة ب باكمل قميته  بلغإمل ُربط ، 2018عام  ةيايف هنفرنك سويرسي. أ لف  255 متوياًل تصل قميته إ 

يرإدإت ومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و  إملرشوطةإل صول  مضنهذإ إملبلغ فقد إعُترب ، مبقتىض ذكل دة. يفاك   هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

يتلقى الاحتاد و . إلهادي وإحمليط أ س ياإملوإرد يف  تدشني حشدإحلكومة إلسويرسية من أ جل دمع  معفاقًا إت حتاد إدلويل، أ برم الا2018يف أ غسطس عام 

أ لف فرنك سويرسي مضن  276مبلغ ُربط ، 2018عام  ةيايف هنفرنك سويرسي. أ لف  411 ته إ ىلهذإ إلتفاق متوياًل تصل قمي مبوجب بنود إدلويل 

يرإدإت إملرشوطة ومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و إل صول  مضنهذإ إملبلغ إعُترب ، مبقتىض ذكلو الاحتاد إدلويل.  أ دإءبرشط جودة  هذإ إلتفاق  يفاك 

دة.  هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

يتلقى و إلكونغو إدلميقرإطية.  ةيف مجهوريماكحفة فريوس إل يبول ن برإمج أ  ة بشيمل إلصحة إلعا ةمع منظم إتفاقاً إدلويل ، أ برم الاحتاد 2018 عام ربيف نومف

ىل إلتفاقهذإ مبوجب بنود الاحتاد إدلويل  لسعر إلرصف اً وفق رسيي أ لف فرنك سو  3.256ما يعادل ) مرييكأ  دولر ف لأ   3.307 متوياًل تصل قميته إ 

 .الاحتاد إدلويل أ دإءرشط جودة ب مضن هذإ إلتفاق  رسيي فرنك سو أ لف  129ُربط مبلغ ، 2018عام  ةيايف هن. (2018عام  سمربي د 31 إملطبق يف

يرإدإت ومل يُقيرد مكس تحقات مدينة أ و  إملرشوطةإل صول  مضنهذإ إملبلغ فقد إعُترب ، مبقتىض ذكل دة هذه إلبياانت إملالية يفاك   .إملُوحَّ
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 إملرشوطة إخلصوم( ب)28

ىل إخلدمة هناية مس تحقات سدإد عىل إلبدل قانون ينص حيث إلقانونية، إلولايت بعض يف  إلعمل صاحب يقوم ك ن ،حمددة ظروف يف وظفنيإمل إ 

هناء هنا عند تتحقق قد مرشوطة خصوم بأ دإءًا ملزتم إدلويل الاحتاد يكون إحلاةل هذه يفو ،إلعمل عقد اب   إملعلومات مجع أ ن ابذلكر وجدير. إخلدمة ءإ 

ثرل تقدير عن إل فصاح يكن من إجملدي فمللهذإ و  إلقانونية، ولايتإل خمتلف ىل نطاقع متسق غري إملرشوطةصوم إخل لهذه إملايل ل ثراب إملتعلقة  إملايل ل 

دة إملالية إلبياانت هذه يف إملرشوطةصوم إخل لهذه  .إملُوحَّ

هناء عقود موظفني قبل اترخي يقوم الاحتاد إدلو طار خطة ل عادة إلتنظمي عادة، اب  إنهتاء إلعقد إملتفق عليه. يرفع إملوظفون إذلين يل بني إحلني وإل خر ويف إ 

هناء إلعقد. ابلرمغ من  ىأ هنيت عقودمه دعاو  عدم الاعرتإف ضد الاحتاد إدلويل أ حياان للحصول عىل مبالغ تفوق بكثري إملبالغ إليت يدفعها الاحتاد عند إ 

دإرة الاحتاد إدلويل أ ن يكون لنتيجة هذه ابملسؤولية، فا ن الاحتاد إدلويل يدإفع يف عدد من هذه إدلعاوى. إستنادإ إ ىل  إملشورة إلقانونية، ل تتوقع إ 

د لالحتاد إدلويل. تأ ثري ماديإدلعاوى   عىل إملركز إملايل إملُوحَّ

 لالحتياطيات، 37 إدلويل إحملاس يب إملعيار أ حاكم مبوجب ،إملطلوبة إملعلومات لك عن إدلويل الاحتاد يفصح مل إدلعاوى، هذه نتاجئ يف إلتأ ثري لتفادي

 إملرشوطة.صول وإل   ،إملرشوطةصوم إخلو 

 ابلحتاد إدلويل صةل ذإت أ طرإف -29

 باالتحاد الدولي الصلة ذات األطراف هوية)أ( 29

وجلنة إملرإجعة  إملالية وإللجنة إل دإرة وجملسإمجلعية إلعامة  إدلويل ابلحتاد إلصةل ذإت إفإل طر  تضم، 1عىل إلنحو إذلي ورد وصفه يف إل يضاح 

 .فهيا طرفاً  إدلويل الاحتاد يدخل إليت شرتكةإمل  إلئتالفاتو  إملتحدة إل مم يف إدلويل الاحتاد ومكتبوإخملاطر 

دإرة أ عضاء وبعض الاحتاد عام أ مني يشغلإذلي  سامبو،ما صندوق هناك إدلويل ابلحتاد إلصةل ذإت إل خرى إل طرإف مجةل من  مقاعد فيه إلعليا إل 

دإر  جملس يف ىل تهإ  دإرة جملس من وأ عضاء إدلإمئة إللجنة عن ممثلني جانب إ  ىل وجلنة إملرإجعة وإخملاطر إملالية وإللجنة إل   عائالهتممه أ و أ رس أ عضاء جانب إ 

ىل افةابل ض إلرئيس يني، إل دإرة وموظفي إملقربني،  .نيمنفصل قانونني نيكيان يشالكن مس تقلني صندوقني يعدإن ينإلذل للتقاعد الاحتاد برانجمي إ 

 ،قبلإمل  إدلويل إملؤمتر تنظمي إلرئيس ية أ نشطهتا تشمل. إلوطنية وإمجلعيات إل محر للصليب إدلولية وإللجنة إدلويل لالحتاد ممثلني من إدلإمئة إللجنة تتأ لف

 .إملؤمتر قرإرإت تنفيذ وتعزيز تشجيع عىل إللجنة تعمل إدلويل، إملؤمتر إنعقاد دورإت بني إلفاصةل إلفرتإت يف. قادمإل وبنيإملند جملس وإجامتع

دإرهتا إدلويل الاحتاد أ نشطة ختطيط جمال يف وإختصاصات سلطات إلعليا إل دإرة بأ فرإد يناط  ذكره، س بق كام إلعام، إل مني مضهنم ومن ،ورقابهتا وإ 

قلميينيديريإملو  إلعام إل مني ءووالك  إدلويل. ابلحتاد صةل ذإت أ طرإفا أ يضا إملقربون عوإئلهم أ و أ رسمه أ فرإد يعد. ن إل 

ن  كام أ ن . إل محر وإلهالل إل محر للصليب إدلولية إحلركة يف للمدإولت إلعليا إجلهة هو إدلويل( )إملؤمتر إل محر وإلهالل إل محر للصليب إدلويل إملؤمترإ 

 إملندوبني جملس ول إدلويل إملؤمتر يعترب ل. كلك إحلركة هتم إليت إملسائل ملناقشة إحلركة، مكوانت اكفة ممثلو فيه جيمتع إذلي إجلهاز هو إملندوبني لسجم

 .إدلويل ابلحتاد صةل ذإت أ طرإفاً 

 كام ل تُعترب إمجلعيات إلوطنية أ طرإف ذإت صةل ابلحتاد إدلويل.
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 فريق إل دإرة أ عضاء بارك  ماكفأ ت)ب( 29

دإرة جملس حيدد قلمييون وإملديرون إلعام إل مني ووالكء إدلويل الاحتاد عام أ مني علهيا حيصل إليت والاس تحقاقات إلروإتب إل  جاميل بلغ. إل   إ 

 إلتايل: إلنحو عىل موزعة (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 2.726 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 2.999 تلقوها إليت الاس تحقاقات

  2018   2017 

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية   إلفرناكت إلسويرسيةبأ لف   

        
  2,256     2,479                   إس تحقاقات موظفني بعقود قصرية إل جل

  470     520                      إس تحقاقات ما بعد إلتقاعد

                    2,999     2,726  

ضافيةإس تحقاقات ) أ خرىإس تحقاقات  أ و روإتب أ ي عىل إلعليا إل دإرة أ عضاء حيصل مل  قروض( أ و إ 

 وغريه إلعام، إل مني جانب إ ىل وذكل إملالية، وإللجنة إل دإرة، جملس أ عضاء فهيم مبن به،إملوظفني  مجيع عىل إلسلوك قوإعد مدونة إدلويل الاحتاد يطبق

فصاح إلعاملون يلزتم إلسلوك، قوإعد ملدونة اطبق. إلعليا إل دإرة أ عضاء من مكتب  أ و إلبرشية إملوإرد قسم مع إملصاحل يف حممتل تعارض أ ي وجود عن ابل 

 .إملرإجعة إدلإخلية وإلتحقيق

 ابلحتاد إدلويل صةل ذإت أ طرإف مع معامالت )ج(29

 434بلغ مب  خالل إلعام الاحتاد إدلويل وقيَّد. 22 إل يضاح يف هل إلتابعة عاشاتإمل وبرإمج إدلويل الاحتاد بنيإملتعلقة ابملعاشات  إملعامالت تفاصيل ترد

ىل صندوق إملعاشات )مقابل  يرإدإت خدمات تتعلق خبدمات تمكيلية مقدمة إ  يف (. 2017أ لف فرنك سويرسي عام  441أ لف فرنك سويرسي اك 

أ لف فرنك سويرسي عام  180ف فرنك سويرسي )مقابل أ ل 104ت إملعاشابلغ رصيد إملس تحقات إملدينة من صندوق ، 2018عام  ديسمرب 31

2017.) 

 ذإت أ خرى أ طرإف مع إملعامالت تفاصيل ييل فامي وترد. )ب( 29 رمق إل يضاح يف إل دإريني إملوظفني وكبار إدلويل الاحتاد بني إملعامالت تفاصيل ترد

 .إليت تمت يف س ياق إل عامل الاعتيادية إملعامالت يف إملطبقة للرشوط مماثةل رشوط مبوجب إملعامالت لك أ جريت. إدلويل ابلحتاد صةل

 الاحتاد منشأ ة من نقديةتربعات ك  (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 1.268 )مقابل سويرسي فرنك أ لف 4.192 إدلويل الاحتاد تلقى إلعام، خالل

 .إملتحدة إل مم يف إدلويل

 يف مكسامهة إدلإمئة إللجنة إ ىل (2017 عام سويرسي فرنك أ لف 186 )مقابل سويرسي فرنكأ لف  176 بتحويل إدلويل الاحتاد قام إلعام، خالل

ىل إللجنة إدلإمئة )مقابل  214، كام أ درج مبلغ إلتشغيلية نفقاهتا يرإدإت خدمات تتعلق خبدمات تمكيلية مقدمة إ  أ لف  154أ لف فرنك سويرسي اك 

رصيد مس تحق دلى مل يكن هل كام ) إدلإمئة للجنةإ ىيكن لالحتاد إدلويل رصيد مس تحق دل مل ،2018 ديسمرب 31 يف. (2017فرنك سويرسي عام 

 . (2017إللجنة عام 

دإرة أ و  اكفأ تخالف إمل إلناش ئة عن إل عامل إلعادية إملوحضة أ عاله، مل جتر أ ي معامالت مع أ فرإد إل دإرة إلعليا. كام مل حيصل أ ي عضو يف جملس إل 

ويل نة إملرإجعة وإخملاطر أ و أ ي خشص أ خر يرتبط هبم بصةل أ و عالقة حبمك إلعمل، عىل أ ي ماكفأ ت أ و أ تعاب أ خرى من الاحتاد إدلإللجنة إملالية أ و جل 

 خالل إلس نة.
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 )غري مدققة( أ دإء تنفيذ إمليإنية -30

 إمليإنية  
 )غري مدققة(

 
 إل رقام إلفعلية

عىل إل رقام إلفعلية  
 أ ساس مقارن

 ءإلتباين يف إل دإ 
       2018 )غري مدقق(

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

يرإدإت إلتشغيل               إ 
 (155,400 )    254,600              259,744              410,000            صايف إملساهامت إلطوعية

يرإدإت إخلدمات  (21,000 )    30,000                29,842                51,000              إ 
 (2,400 )    34,100                35,426                36,500              شرتإاكت إدلس توريةالا

يرإدإت   2,500                  5,000                  2,678                  2,500                أ خرى إ 

يرإدإت إلتشغيلإ جاميل   (176,300 )    323,700              327,690              500,000            إ 

         
                إلتشغيل نفقات

 (10,600 )    94,400                68,360                105,000            إملوإرد الاعتيادية
 (126,400 )    225,600              248,527              352,000            إملوإرد إل خرى

 (19,200 )    23,800                30,507                43,000              إخلدمات إلتمكيلية

 (156,200 )    343,800              347,394              500,000            إلتشغيل نفقاتإ جاميل 

         
  (20,100 )    (20,100 )   (19,704)             -         صايف )إلعجز( من أ نشطة إلتشغيل

  
  

 
  

 
  

 
  

                إلمتويلية( إلنفقاتإل يرإدإت/ )

يرإدإت   -    -     2,101     -   إلمتويليةإل 
  -     -    (9,206 )    -   إلمتويلية إلنفقات

 -    -    (7,105 )    -  إلمتويلية( إلنفقاتصايف إل يرإدإت/ )

            

  (20,100 )    (20,100 )   (26,809 )    -  صايف )إلعجز( للس نة

 

 إمليإنية  
 )غري مدققة(

 
 إل رقام إلفعلية

عىل إل رقام إلفعلية  
 ساس مقارنأ  

 إلتباين يف إل دإء 
       2017 )غري مدقق(

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

يرإدإت إلتشغيل               إ 
 (153,900 )    263,100     270,877     417,000   صايف إملساهامت إلطوعية

يرإدإت إخلدمات   11,800     56,800     56,788     45,000   إ 
 (2,700 )    33,800     35,288     36,500   الاشرتإاكت إدلس تورية

يرإدإت   4,000     5,500     2,954     1,500  أ خرى إ 

  
       

يرإدإت إلتشغيل جاميل إ   (140,800 )    359,200     365,907     500,000   إ 

         

                تشغيلإل  نفقات
 (14,100 )    90,900     68,874     105,000   إملوإرد الاعتيادية
 (136,500 )    220,500     241,272     357,000   إملوإرد إل خرى

  11,800     49,800     57,825     38,000   إخلدمات إلتمكيلية

 (138,800 )    361,200     367,971     500,000   إلتشغيل تنفقاإ جاميل 

                

 (2,000 )   (2,000 )   (2,064 )   -  صايف )إلعجز( من أ نشطة إلتشغيل

  
  

 
  

 
  

 
  

                إلمتويلية( إلنفقاتإل يرإدإت/ )

يرإدإت   -    -     4,530     -   إلمتويليةإل 
  -     -    (8,563 )    -   إلمتويلية تإلنفقا

 -    -    (4,033 )    -   إلمتويلية( إلنفقاتصايف إل يرإدإت/ )

            

 (2,000 )   (2,000 )   (6,097 )    -  صايف )إلعجز( للس نة
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 مدقَّقة(إلنفقات حسب إلنتاجئ يف ضوء تنفيذ إمليإنية )غري  -31

 ميإنية  
2018 

 2018لفعلية لعام إل رقام إ 
 عىل أ ساس مقارن

إلتباين يف إل دإء لعام  
2018 

 2017إل رقام إلفعلية لعام  
        عىل أ ساس مقارن

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

              هاالاسرتإتيجيات إليت يتعني تنفيذ
  32,200                      (19,100 )    30,900                       50,000               تعزيز قدرإت إمجلعيات إلوطنية -1

دإرة دولية فعَّاةل للكوإرث -2   61,100                      (8,700 )    58,300                       67,000               ضامن إ 

إدإسرتإتيجي ءإلتأ ثري يف إلغري كرشاك -3   21,300                      (3,300 )    21,700                       25,000               ني روَّ

  59,600                       4,400                      62,400                       58,000               إدلويلضامن قوة الاحتاد  -4

                                   -                              -                                 -  

  174,200                    (26,700 )    173,300                     200,000             الاسرتإتيجيات إليت يتعني تنفيذها إ جاميل

                

              إلرتكيجمالت 

  14,600                      (40,200 )    9,800                         50,000               إحلد من خماطر إلكوإرث -1
  13,900                      (7,700 )    29,300                       37,000               إملأ وى -2
  35,800                      (17,100 )    23,900                       41,000               كسب إلعيش س بل -3
  69,600                      (27,500 )    64,500                       92,000               إلصحة -4
  12,900                      (2,800 )    16,200                       19,000               لنظافة إلصحيةإملاء وإلرصف إلصحي وإ -5
                       2,900   (4,000 )    4,000                         8,000                 وإمحلاية وإلنوع الاحتوإء، -6

                     37,300   (30,200 )    22,800                       53,000               إلهجرة -7

  187,000                    (129,500 )    170,500                     300,000             الت إلعملإ جاميل جم

               

جاميل إلنفقات حسب إلنتاجئ   361,200                    (156,200 )    343,800                     500,000             إ 

         
         

 ميإنية  
2017 

 2017إل رقام إلفعلية لعام  
 عىل أ ساس مقارن

إلتباين يف إل دإء لعام  
2017 

 2016إل رقام إلفعلية لعام  
        عىل أ ساس مقارن

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

              الاسرتإتيجيات إليت يتعني تنفيذها
  17,900    (40,700 )    32,200     72,900   تعزيز قدرإت إمجلعيات إلوطنية -1

دإرة دولية  -2   60,000     5,900     61,100     55,200   فعَّاةل للكوإرثضامن إ 

إدإسرتإتيجي ءإلتأ ثري يف إلغري كرشاك -3   21,400    (10,900 )    21,300     32,200   ني روَّ

  52,800    (20,100 )    59,600     79,700   ضامن قوة الاحتاد إدلويل -4

        -     

  152,100    (65,800 )   174,200     240,000   الاسرتإتيجيات إليت يتعني تنفيذها إ جاميل

                
              إلرتكيجمالت 

  23,000    (29,600 )    14,600     44,200   إحلد من خماطر إلكوإرث -1
  17,500   (42,700 )   13,900    56,600   إملأ وى -2
  32,800    21,100    35,800    14,700   كسب إلعيش س بل -3
  77,400   (3,000 )   69,600    72,600   إلصحة -4
  10,300   (28,600 )   12,900    41,500   إملاء وإلرصف إلصحي وإلنظافة إلصحية -5
  3,200    (7,700 )    2,900     10,600   وإمحلاية وإلنوع الاحتوإء، -6
  49,100    17,500    37,300    19,800   إلهجرة -7

  213,300    (73,000 )    187,000     260,000   الت إلعملإ جاميل جم

               

جاميل إلنفقات حسب إلنتاجئ   365,400    (138,800 )    361,200     500,000   إ 
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 تنفيذ إمليإنية )غري مدقَّقة(إلنفقات حسب إلهيلك يف ضوء  -32

 ميإنية  
2018 

 2018ام إل رقام إلفعلية لع 
 عىل أ ساس مقارن

إلتباين يف إل دإء لعام  
2018 

 2017إل رقام إلفعلية لعام  
        عىل أ ساس مقارن

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

              

  3,400                         600                         3,600                         3,000                 ، وإللجان إدلس توريةدإرةإل  إمجلعية إلعامة، وجملس 

  8,100                        (100 )    8,400                         8,500                 مكتب إل مني إلعام

  44,800                      (9,900 )    42,600                       52,500               وإلعملياتإلربإمج 

  18,000                      (3,700 )    19,300                       23,000               إلرشإاكت

  17,300                       1,000                      18,000                       17,000               إلشؤون إل دإرية

  89,600                     (60,900 )   65,600                      126,500             أ فريقيا

  29,000                     (4,800 )   37,000                      41,800               إل مريكتان

  71,500                     (39,500 )   75,300                      114,800             أ س يا وإحمليط إلهادئ

  38,800                     (13,900 )   27,100                      41,000               أ ورواب

  33,400                      (25,200 )    38,200                       63,400               إلرشق إل وسط وشامل أ فريقيا

  5,000                       (2,300 )   4,200                        6,500                 والاس هتالك إل هالك

  2,300                         2,500                      4,500                         2,000                 إلعامة إخملصصات

جاميل إلنفقات حسب إلهيلك   361,200                    (156,200 )    343,800                     500,000             إ 

         
         

 ميإنية  
2017 

 2017إل رقام إلفعلية لعام  
 نعىل أ ساس مقار 

إلتباين يف إل دإء لعام  
2017 

 2016إل رقام إلفعلية لعام  
        عىل أ ساس مقارن

  

بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
   إلسويرسية

بأ لف إلفرناكت 
  إلسويرسية

 بأ لف إلفرناكت 
 إلسويرسية

              

  3,100     700     3,400     2,700   رية، وإللجان إدلس تو إل دإرةإمجلعية إلعامة، وجملس 

  7,400     1,400     8,100     6,700   مكتب إل مني إلعام

  49,300    (4,500 )    44,800     49,300   إلربإمج وإلعمليات

  17,400    (3,100 )    18,000     21,100   إلرشإاكت

  16,800    (1,200 )    17,300     18,500   إلشؤون إل دإرية

  72,600   (15,200 )   89,600    104,800   أ فريقيا

  24,700   (39,100 )   29,000    68,100   إل مريكتان

  75,300   (68,200 )   71,500    139,700   أ س يا وإحمليط إلهادئ

  45,800    7,800    38,800    31,000   أ ورواب

  43,500    (16,200 )    33,400     49,600   قياإلرشق إل وسط وشامل أ فري 

  5,600   (1,500 )   5,000    6,500   والاس هتالك إل هالك

  3,900     300     2,300     2,000   إلعامة إخملصصات

                

  365,400    (138,800 )    361,200     500,000   إلنفقات حسب إلهيلكإ جاميل 

         

ىل إمليإنية إليت تستند أ رقام  ا يف سرتشد هبويُ ، 2020-2016ابخلطة وإمليإنية للفرتة أ خذًإ إمجلعية إلعامة إعمتدهتا إمليإنيات إلوإردة يف إجلدإول أ عاله إ 

يرإدإت وإلنفقات إملُوحَّدة حسب إلنتاجئ  يرإدإت وإلنفقات إلهيلك.  وأ  عرض إل   30إل يضاحات إملبني يف إلوإردة عىل إلنحو وجيدر إلتنويه بأ ن بياانت إل 

 غري ُمدققة، وأ درجت للعمل وإل حاطة فقط. 32و 31و
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 إلس ياسات إحملاسبية إلرئيس ية -33

عدإد هذه إلبياانت إملالية إملُ  سبيل يف دةإ  لس نة إليت تتسق مع إلس ياسات إملُتبعة يف إ إلس ياسات إحملاسبية إلتالية، دأ ب الاحتاد إدلويل عىل إتباع وحَّ

يرإدإت إملالية إلسابقة إلنحو  عىل ((ل)33 إلبند )إنظرإخنفاض قمية إل صول إملالية )ه(( و  (ج)33تقدمي خدمات )إنظر إلبند إملتأ تية من ، ابس تثناء إل 

 إلوإردة أ دانه.إلرئيس يي إلس ياسات إحملاسبية  إملبني يف إلتغيريإت إليت أ دخلت عىل

 . إلصفحات إلتاليةإلتفاصيل عىل تأ يتإلرئيس ية، بيامن  إحملاسبيةفهرست للس ياسات  فامي ييل

 48 .......................................................................................................................... أ ساس معلية توحيد إلبياانت إملالية -أ  
 48 .............................................................................................................................. إملعامالت ابلعمالت إل جنبية -ب
يرإدإت -ج  49 ............................................................................................................................................... إل 
 51 ................................................................................................................................................ إلنفقات -د
 53 ............................................................................................................................................ عقود إل جيار -ه
 53 ............................................................................................................................................... إلرضإئب -و
يرإدإت وإلنفقات إلمتويلية -ز  54 ................................................................................................................................ إل 
 54 ........................................................................................................................................... إل دوإت إملالية -ح
 55 ................................................................................................................................................. إخملزون -ط
 56 .............................................................................................................................. إملمتلاكت وإملركبات وإملعدإت -ي
 56 ....................................................................................................................................... إل صول غري إملادية -ك
 56 ..................................................................................................................................... إخنفاض قمية إل صول -ل
 56 ................................................................................................................................. إملوظفنيلكفة إس تحقاقات  -م
صات -ن  57 .............................................................................................................................................. إخملصَّ
 58 ........................................................................................................................................... الاحتياطيات -س

 

 ةإلتغيريإت يف إلس ياسات إحملاسبية إلهام

 إل خرىعدد من إملعايري إجلديدة كام ُطبرق . 2018يناير  1 يف إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  9و 15 ينإملعيار  تطبيق إدلويلالاحتاد إس هتل 

 .إدلويل إلبياانت إملالية لالحتاديف  ثري جوهريأ  تغري أ هنا غري ذإت ، 2018يناير  1من  إعتبارإً 

 يرإدإت إلعقود مع إلعمالءإملتعلق اب   إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  15إملعيار 

ذإ اكن شامالً  ارإً طإ  يريس هذإ إملعيار   عايريإملمن  11و 18 ينحمل إملعيار هذإ إملعيار ل حي. وكيفية ذكل وتوقيتهيرإدإت ل  يتعني الاعرتإف اب لتحديد ما إ 

 وإلتفسريإت ذإت إلصةل. إملتعلقني بعقود إلبناء وإلتشييد إحملاسبية إدلولية 

دة لالحتاد إدلويل دخلتأ   ابلعرتإف ، تتعلق إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن إملعايري  15مبقتىض إملعيار  إت رئيس ية،تغيري  عىل إلبياانت إملالية إملوحَّ

يرإدإت  يضاح )إنظر إلتعاقدية وإخلدمات إللوجستية وإخلدمات إملركبات وخدمات  ةدإريإخلدمات إل  تقدمي اب  إخلدمات تقدمي يرإدإت تُصنف إ  (. 6إل 

يرإدإت من ابأ هن طار إملعيار ‘ عمالءعقود مربمة مع إل’ إ  فامي يتعلق  15إشرتإط إملعيار  )ج(( 33إل يضاح دلخل إحلالية )إنظر . تس تويف س ياسة إ15يف إ 

يرإد ىل تنتقل حيازة إلسلع و عندما تكمتل إلزتإمات إل دإء  إتابلعرتإف ابل  ما " بصورة تدرجييةما "إ  ، إلعميلإ   ".وقت حمدديف "وإ 

ىل أ ن جي يرإدر إل شارة إ  د لالحتاد إدلويل إدلخل إ دإت وإلنفقات إلوإردة يف بيانبنود إل  عدإد من  15إملعيار بتنفيذ ل تتأ ثر لشامل إملوحَّ إملعايري إدلولية ل 

لت قبل ا تظل يه ذإهتا نظرإً ل هن إلتقارير إملالية ، ةصول تعاقديُمصنرفة إل ن ك   مقابلها سدإدقبل إملؤدإة ن إخلدمات أ  . غري أ و بعده تطبيق إملعيارسوإء ُسرِّ

صدإر إملطالبة ب  سدإدما يصبح إملبلغ مس تحق إل عندمن إلعمالء مدينة ويعاد تصنيفها مكس تحقات  يرإدإت إملقبوضة . هسدإدوإ  جيري إل ن تصنيف إل 

ل يرإدإت ، ول يعرتف هبا اك  ةلزتإمات تعاقديقبل تقدمي إخلدمة إملناظرة لها اك  2018ديسمرب  31إلعقود يف  ةرصدأ  فصح عن يف فرته أ دإء إخلدمة. يُ إ 

 .إملركز إملايل وإلنتاجئ إملالية يف بيانيُذكر تأ ثري أ ي  إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  15إملعيار . مل يكن لعامتد 6إل يضاح حتت 

. يلوَّ إل   اهاترخي تطبيق  إلرتإمكي للعقود إليت مل تكمتل يف ريأ ثتإل  ةابس تخدإم طريق إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  15إدلويل إملعيار  إعمتد الاحتاد

يرإدإت إملعرتف هبا مع متطلبات نظرًإ لتساق  يرإدإت إحملتفظ هبا. بناءً عىل  ي تعديلأ  جرإء إ  فال يلزم هذإ إملعيار، إل  بيان فال دإع ل عادة ذكل، عىل  إل 



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدحَّ و إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 
 

47 

 

وإلتفسريإت ذإت  عايري إحملاسبية إدلوليةإملمن  11و 18إملعيارين طار إ  ، يف سابقاً ت أ درج ، كامة، ويه معروض2017عام عن إملعلومات إملقدمة 

 إلصةل. 

 إملالية ابل دوإت إملتعلق إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  9 إملعيار

 هذإ إملعيار حيلغري إملالية.  إل صنافد إخلاصة برشإء أ و بيع زتإمات إملالية، وإلعقو لل صول إملالية وقياسها، والاابالاعرتإف  رشوطحيدد هذإ إملعيار 

 وإلقياس.حيث الاعرتإف  من إملاليةابل دوإت  إملتعلق إدلولية إحملاسبية عايريإملمن  39 إملعيار حمل

ح رابوإلقمية إلعادةل من خالل إل   ملس هتلكةإ ةتلكفل لتصنيف إل صول إملالية اب ةفئات جديد إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملالية من 9يقدم إملعيار 

يرإدإت إلشامةل إل   أ و إلقمية إلعادةل من خالل رئوإخلسا د  فامي. خرىإل  فة باس تثناء الاستامثرإت إملصنر ف إدلويل،  لالحتاديتعلق ببيان إملركز إملايل إملوحر

 إملعيار . حيتفظإملس هتلكة ابلتلكفة قاس لحقاً تُ  مثابلقمية إلعادةل  ول إملالية مبدئياً ميع إل صجب  يُعرتف، رئح وإخلسارابإلعادةل من خالل إل   ابلقميةسة اوإملق

 بتصنيف يتعلق فامي إدلولية إحملاسبية عايريإملمن  39علهيا حاليًا يف إملعيار  إملنصوصبشلك كبري ابملتطلبات  إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملالية من 9

ن  ،ياسهاوق  إملالية الالزتإمات  .إدلويل إلس ياسة إحملاسبية لالحتاديف  كبريإً  ثريإً أ  ل يؤثر ت تطبيقهوابلتايل، فا 

دة لالحتاد إدلويل تغيريإت رئيس ية، مبقتىض إملعيار  دخلتأ   قد ابخنفاض  عدإد إلتقارير إملالية، تتعلقمن إملعايري إدلولية ل   9عىل إلبياانت إملالية إملوحَّ

ص إمن حيث إل صول إملالية قمية  "، إذلي إملتوقعةر إلئامتنية ئمنوذج "إخلسارة إملتكبدة" بمنوذج "إخلساعن  إملعياريس تعيض هذإ خلسائر إلئامتنية. ُمخصر

تعلق ابخنفاض إجلديد إمل منوذج إل . ينطبق وإملعلومات إلتطلعية ةإلتارخيي اتوالاجتاهثر إخملاطر إلئامتنية ابلعوإمل الاقتصادية أ  ت ةن كيفيأ  بشإحلمك يتطلب 

ايري من إملع 15 وإل صول إلتعاقدية مبوجب إملعيارإملدينة سة ابلتلكفة إملس هتلكة، مبا يف ذكل إملس تحقات اع إل صول إملالية إملقعىل مجي قمية إل صول

عدإد إلتقارير إملالية من إملعايري  9إملعيار  . مبوجبرئح وإخلسارابلقمية إلعادةل من خالل إل  ابسة اإت إملالية إملقو دإل  عىل  ، ولكنه ل ينطبقإدلولية ل 

إحملمتةل للتخلف  وقائعإلمجيع مع مرإعاة ، يكعىل مدى إلعمر الاس هتالإخلسائر إلئامتنية إملتوقعة الاحتاد إدلويل يس تخدم ، إدلولية ل عدإد إلتقارير إملالية

ص ، لتحديد إملتوقع لذلمة إملدينة مدي إلعمرعىل إلسدإد عن  إدلخل إلشامل عرتف يف بيان . يُ إحملمتل يف قمية إل صل إملايلابلخنفاض ملتعلق إإملُخصر

 .إستبعاد أ صول ماليةوأ ي رحب أ و خسارة انجتة عن خلسائر إلناجتة عن إخنفاض قمي إل صول ابد إملوحر 

عدإد من  9إملعيار و  حملاسبية إدلوليةعايري إإملمن  39إملعيار ن أ  إلرمغ من عىل إت إلتحوط. و ل د بس يطاً  هنجاً إدلويل يتبىن الاحتاد  إملعايري إدلولية ل 

. إملالية إخملاطر يف إلبياانت ةدإر إ   ة أ نشطريثأ دق يف جتس يد تأ   9ن إملعيار ا  ، فة ذإهتاساس يابملبادئ إل   ةمتطلبات إحملاس بة إلتحوطييغطيان  إلتقارير إملالية

 9إملعيار  معسقًا ت يظل ذكل م ، و ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح وإخلسائروتقاس  عادةلإل ةقميابل هنا حتوطات أ  عىل  تصنف اترخيياً  إل جةلاكنت إلعقود 

عدإد إلتقارير إملاليةمن  إملتعلقة ابلعرتإف إدلويل إلس ياسة إحملاسبية لالحتاد يف  كبريإ ثريإً أ  ل يؤثر تهذإ إملعيار  تطبيق؛ وذلكل فان إملعايري إدلولية ل 

 ئة عن هذه إلعقود.ابملعامالت إلناش  

جرإء إ   معوماً بيامن يتطلب هذإ إملعيار . أ ي تأ ثري يُذكر يف بيان إملركز إملايل وإلنتاجئ إملالية إلتقارير إملاليةإملعايري إدلولية ل عدإد من  9إملعيار مل يكن لعامتد 

ل أ نه ثر رجعي، أ  تغيريإت يف إلس ياسات إحملاسبية لتطبيقه ب بيان  ةعادإ  من إلرضوري أ نه عترب مل يُ فالافتتاحية، إملرإكز إملالية يف   لتأ ثريه إلضئيلنظرإً إ 

يرإدإت إحملتفظ هبا عن إلس نإ  إملالية إلسابقة. ةل 
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 أ ساس معلية توحيد إلبياانت إملالية  -أ  

 اتبعةأ ت أ ( منش

ن منشأ ة الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر دلى إل مم إملتحدة )الاحتاد إدلويل يف إل مم إملتحدة(، يه منشأ ة اتبعة مشهرة يف إل مم  إ 

علهيا إليت تعطيه إلقدرة  سلطتهمك الاحتاد إدلويل يف إل مم إملتحدة حب منشأ ةالاحتاد إدلويل س يطرته عىل  ميارسإملتحدة، مملوكة ابلاكمل لالحتاد إدلويل. 

نسانية  أ نشئتلقد عىل إلتأ ثري فامي حتققه تكل إملنشأ ة من عوإئد.  هذه إملنشأ ة بغرض دمع أ هدإف الاحتاد إدلويل عن طريق إلعمل عىل درء إملعاانة إل 

غاثة يف حالت إلكوإرث مع إجلهود وإلتخفيف من أ اثرها يف ش ىت أ حناء إلعامل، وتنس يق إجلهود إليت يبذلها الاحتاد إدلويل يف إ جملال إل نساين وجمال إل 

حتاد إدلويل الا من لكيف منشأ ته إلقامئة يف إل مم إملتحدة من خالل جتميع إلبياانت إملالية ل حصته بتوحيدالاحتاد إدلويل  يقومإليت تبذلها إل مم إملتحدة. 

يرإدإت  صوموخ أ صولإملبارشة للبنود إملامثةل من  ابلطريقةملنشأ ة إو  وتدفقات نقدية، مع حذف إملعامالت وإل رصدة إلبينية.  ونفقاتوحقوق ملكية وإ 

ذإ اكن الاتتسق  حتاد إدلويل إلس ياسات إحملاسبية ملنشأ ة الاحتاد إلاكئنة يف إل مم إملتحدة مع إلس ياسات إملعمتدة دلى الاحتاد إدلويل. للتعرف عىل ما إ 

ن إلتقيمي    جيريه الاحتاد إدلويل يتضمن حفص لك إلوقائع وإلظروف ذإت إلصةل. ذليإيس يطر عىل إملؤسسة، فا 

من منطلق  خاضعة لس يطرة الاحتاد إدلويل( مؤسسة إدلويل دلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر )مؤسسة الاحتادتعترب مؤسسة الاحتاد إ

 لقد إلتصويت يف إملؤسسة. حقوقحتاد إدلويل ل يس يطر عىل أ كرث من نصف عىل إلرمغ من أ ن الا إملؤسسة أ صول٪ من صايف 100نس بة  ميتكلأ نه 

ة لدلخل إليت ينفذها ض دمع أ هدإف الاحتاد إدلويل عن طريق توفري إل طار إملؤسيس إلالزم للمرشوعات إدلولية إملودلرِّ أ نشئت هذه إملؤسسة بغر 

 .عوإئدهاالاحتاد إدلويل وإمجلعيات إلوطنية للصليب إل محر وإلهالل إل محر إل عضاء فيه، وجينون 

 إملشرتكة إلرتتيبات( ب

طار ترتيبات إلتالية ربإمج إملس تضافة إل حصصًا يفالاحتاد إدلويل  إمتكل، 2018 ديسمرب 31خالل إلس نة إملنهتية يف   تتسقحيث مشرتكة، يف إ 

وإللجنة ، وإلتحالف من أ جل الاستامثر يف إمجلعيات إلوطنية، لرشإكة إلعاملية للسالمة عىل إلطرقإ مع إل نشطة إلرئيس ية لالحتاد إدلويل:ة إلربإمج أ نشط

يدزإلتوجهيية إملعنية برب تقيمي الاحتاد إدلويل لطبيعة لك ترتيب مشرتك تقياميً  يتضمن. انمج الاس تجابة إل نسانية، وإلتحالف من أ جل وقف إنتشار إل 

، وكذكل إلرشوط إلتعاقدية إليت إتفقت علهيا أ طرإف إلرتتيب، فضاًل عن إلقانوين هوشلكإلرتتيب هيلك و حلقوقه وإلزتإماته من قبل الاحتاد إدلويل 

 إلوقائع وإلظروف إل خرى ذإت إلصةل.لك حفص 

يف إل صول  اً حقوقحيث يشارك الاحتاد يف إلس يطرة عىل إلرتتيبات، ما مينحه عمليات مشرتكة ساب هذه إلرتتيبات إملشرتكة ك الاحتاد إدلويل ابحت  يقوم

درإج وقياس إل صول وإخلصوم الاحتاد ابحتساب حصته يف هذه إلع  يقومإخلصوم إملتعلقة هبذه إلرتتيبات.  جتاه وإلزتإمات مليات إملشرتكة من خالل إ 

يرإدإت  إملعمتدة للعمليات إملشرتكة مع تكل إلس ياسات تتسق إلس ياسات إحملاسبية ذإت إلصةل وفقًا حلصته إلتناسبية يف إلعمليات إملشرتكة.  نفقاتوإل وإل 

 دلى الاحتاد إدلويل.

 إملعامالت ابلعمالت إل جنبية -ب

ىل إلفرناكت إلسويرسية حبسب سعر إلرصف إلسائد هناية إلشهر. يمت حتويل إملعامالت  وإخلصوم إل صوليمت حتويل  إلنقدية إملقومة بعمالت أ جنبية إ 

ىل إلفرنك إلسويرسي ابس تخدإم أ سعار إلرصف إليت  إملعدل إلسائد يف اترخي إملعامالت. يمت قيد إل رابح وإخلسائر يف  تقاربابلعمالت إل جنبية إ 

يرإدإت/)ة عن إلتسوايت ابلعمالت إل جنبية وعن حتويلها حتت بند "صايف ت إلناجتإملعامال ُ إلنفقاتإل  د، ابس تثناء وحَّ ( إملالية يف بيان إدلخل إلشامل إمل

لشامل إدلخل إ" يف بيان وإلتربعات "إملساهامت إلطوعية حتت بند صافية تأ يتإليت  ،وإلتربعات إحملققة يف إملساهامت إلطوعية إلرصف أ رابح وخسائر

 د". وحَّ إملُ 
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ىل فرناكت سويرسية:  فامي ييل أ سعار حتويل إلعمالت إل جنبية إلرئيس ية إ 

قفال إلرصفسعر    إلرصفمتوسط سعر  عند إل 

 2018 2017 2018 2017 

 1.12 1.15 1.17 1.13 يورو

 0.98 0.98 0.98 0.98 دولر أ مرييك

 1.27 1.30 1.32 1.25 جنيه إ سرتليين

 11.94 11.98 11.89 11.33 100-نروجييةة كرون

 11.58 11.20 11.90 11.00 100- سويديةكرونة 

يرإدإت -ج  إل 

يرإدإت من  من إلنقدية وإلعينية وإلتربعات  من إمجلعيات إلوطنية إل عضاءإلعينية و إلنقدية  إلطوعية وإملساهامت الاشرتإاكت إدلس توريةتتأ لف إل 

يرإدإت  يرإدإت متنوعة تشمل عوإئد بيع إلسلع.إحملققة إملتربعني، وإل   من إخلدمات، وإ 

 الاشرتإاكت إدلس توريةأ ( )

ذإ  الاشرتإاكت إدلس تورية. تقيد شرتإاكت إدلس توريةالايف الاحتاد إدلويل،  هممينة هجةحتدد إمجلعية إلعامة ويه أ عىل  ل إ  يف إلس نة إليت تس تحق فهيا إ 

ماكنية حتصيل إملبالغ عدم تيقن ملموس يرإد حلني قبض إملبلغ. سدإد، ويف هذه إحلاةل ختضع لرشوط شاب  إ   مؤجل ول يقيد إل 

ىل  صولحفص إلقمي إدلفرتية ل  جيري  شارة إ  ذإ اكنت هناك أ ي إ  يمت  وجود إخنفاض يف إلقمية.الاحتاد إدلويل يف اترخي هناية لك فرتة، حىت يتحدد ما إ 

خمصص اكمل لها، يف اترخي هناية  رصديمت بهناية إلعام معرضة لخنفاض إلقمية ابلاكمل، وابلتايل  إعتبار الاشرتإاكت إدلس تورية إملقيدة إليت مل تسدد

  إملبالغ إملس تحقة علهيا. سدإدالالزتإم إلوإقع عىل أ ي مجعية عضو ب  هذإ إل مر يعفيل . وإلفرتة

 مس تحقة إلقبض لطعون وتسوايت لحقة. شرتإاكت إدلس توريةالاقد ختضع 

  وإلتربعات ت إلطوعية)ب( إملساهام

 إملتربع. إمجلعية إلوطنية أ و من من كتايب إلنقدية عند إحلصول عىل تعهد وإلتربعات تقيد إملساهامت 

الالزتإمات  وإس توفاء إلنفقاتتقوم عىل أ ساس تعاقدإت، مثل إملنح إحلكومية، عند تكبد  إليت تربعاتوإل  ملرشوعات بذإهتا إملوهجة إحلكوميةتقيد إملنح 

يرإدإت مؤجةل. يتلقى الاحتاد إدلويل مثل هذه إلتربعات لتعاقدية. أ ما إ هنا تدرج اك   إلعادة من واكلت إل مم إلتربعات يفإليت مت إس تالهما ومل تقيد بعد، فا 

نسانية وواكلت حكومية مهنا إملتحدة ومكتب إملفوضية إل ورو  إلواكةل إل مريكية للتمنية إدلولية. أ ما وزإرة إلتمنية إدلولية ابململكة إملتحدة، و بية للشؤون إل 

هنا تقيد عند إس تالم تعهد كتايبأ دانهإملنح إحلكومية غري إملوهجة ملرشوعات بذإهتا، وتكون حمددة إلغرض وُمدإرة عىل مس توى إلندإءإت )إنظر   (، فا 

 .وقبولها من الاحتاد إدلويل مؤكد من إملتربع

جيارإتإملنح إحلكومية تُقيد  إحليازإت إملنح إحلكومية إملتعلقة بتاكليف تشغيل تُقيد . إل ساس يةفرته إل جيار  ىمد عىلإحليازإت إل جيارية مبارشة  إملتعلقة اب 

إدلخل إلشامل يف بيان ة ابلستامثر يف إل صول إمللموسة، مثل إحليازإت إل جيارية، تُقيد إملنح إحلكومية إملتعلقتكبد تاكليف إلتشغيل. إل جيارية عند 

يرإدإت إملؤجةل.، غري إملعرتف هبا ،إملس تلمةإملبالغ لل صول إمللموسة ذإت إلصةل. تدرج الافرتإيض إلعمر  ىمد عىل دحَّ إملو  تقيد إلرتاكت بوصية  يف إل 

 هيام أ س بق. وإلهبات إلنقدية يف اترخي إس تالهما، أ و يف حاةل معرفة إملبلغ إملتوقع إس تالمه عندما حيني اترخي إنتقال إمللكية إلقانونية، أ  
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غاثة( وخدمات ) وإلتربعات إملساهامت مدإدإت إل  جيارية نقلموظفني أ و وسائل يف شلك تاكليف إلعينية يف شلك سلع )مبا يف ذكل إ  ( أ و حيازإت إ 

يرإدإت و وحَّ تقيد يف اترخي إس تالم إلسلع أ و إخلدمات، ويمت الاعرتإف هبا يف بيان إدلخل إلشامل إملُ  . تقاس إلسلع وإخلدمات عىل حد سوإء نفقاتد اك 

 إلعينية حبسب قميهتا إلعادةل.

هالك هذه أ و تربعات امت طوعيةساهمك  ابلقمية إلعادةلبأ صول ملموسة إلعينية  وإلتربعات تقيد إملساهامت إخنفاض إلقمية  وتعديالت، إل صول. يقيد إ 

هالك إل   إلتشغيلية إلنفقات مضن، ذكل أ مكن حيامث  . ةشرتإإملادية إمل  صولشأ نه شأ ن إ 

يت أ فاد هبا إملتربع. جيرى إختبار ملدى يه إلقمية إل إل جيارية وإحليازإتإمللموسة  صولسلع إلعينية وإل  ابل تعترب إلقمية إلعادةل لتاكليف إلتشغيل إملتعلقة 

ذإ قام برشإء س ملموسة مماثةل من إلسوق إملفتوح  وأ صوللع معقولية تكل إلقمية عن طريق مقارنهتا ابلتلكفة إليت اكن ميكن أ ن يتحملها الاحتاد إدلويل إ 

ذإ لوحظ أ ن قمية إلسوق ختتلف إختالفا ملحوظا عن إلقمية إذإتهمن أ جل الاس تخدإم   قمية إلسوق.ل  وفقاً إلقمية عندئذ  تُعدلليت أ فاد هبا إملتربع، . إ 

ذإ قام مبارشة بتعيني خشص يف  إلقمية إلعادةل للمساهامت إلعينية عىل شلك موظفني يه متوسط إلتلكفة إليت اكن ميكن أ ن يتحملها الاحتاد إدلويل إ 

 وظيفة مماثةل. 

ما صعودًإ أ و هبوطًا. يتفق الاحتاد إدلويل مع أ حد إملتربعني يف بعض قد  إل حيان عىل أ ن قمية أ حد إلتعهدإت إملكتوبة إملؤكدة إملس تلمة سابقًا ستتغري إ 

ىل إدلخل أ و  ختفيض منه خالل فرتة إلتغيري إملتفق علهيا. ليس يف مقدور الاحتاد إدلويل أ ن يقمير إلتأ ثري إحملمتل لتكل مثل هذه إلتغيريإت تقيد اك ضافة إ 

دة. إلتغيريإت عىل إدلخ فادة بشأ نه يف هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ  ل إلتطوعي إذلي متت إل 

 )ج( حتديد إلغرض

ف إملساهامت إلطوعية   من قبل إملتربعني(. إملقيدةوإلتربعات ( إملساهامت س) 33 لغرض مهنا )إنظر إل يضاححبسب مس توى حتديد إ أ و إلتربع تعرر

 غري حمددة إلغرض وإلتربعات إملساهامت

غري حمددة إلغرض يف أ ي غرض يرى أ نه يعزز أ هدإف إملنظمة، وتقيد عند إلتعهد هبا يف بيان إدلخل إلشامل وإلتربعات جيوز إس تخدإم إملساهامت 

يرإدإت غري حمددة إلغرض. يف هناية إلفرتة إحملاسبية، تظهر إملساهامت د حتوحَّ إملُ  غري إملنفقة، حتت بند الاحتياطي  غري حمددة إلغرضوإلتربعات ت بند إ 

 .إملقيدغري 

 حمددة إلغرض وإلتربعات إملساهامت

إلغرض يف إلعمليات من حيث طبيعة الاس تخدإم  حمددة وإلتربعات إس تخدإم إملساهامت إل خرون إملتربعونإمجلعيات إلوطنية و طلب تجيوز أ ن 

طاره إلزمين. تكون إملساهامت يف فرتة ، ما مل تكن موقوفة عىل الاس تخدإم إحملددة إلغرض حتت س يطرة الاحتاد إدلويل متاماً  وإلتربعات وموضوعه وإ 

يرإدإت وحَّ مل إملُ ل إلشاتقيد يف بيان إدلخو خاضعة لتعهدإت تعاقدية حمددة، طوعية  تمساهامتكن أ و  مقبةل يف هناية وعند إلتعهد هبا.  مقيدةد بوصفها إ 

 .إملقيدإخملصصة غري إملنفقة مضن الاحتياطي  إلطوعية وإلتربعات بيان إملساهامتجيري إلفرتة إحملاسبية 

فهيي ، خاضعة لتعهدإت تعاقدية حمددةطوعية  تمساهامتكون موقوفة عىل الاس تخدإم يف فرتة مقبةل أ و إليت تكون  إلطوعية وإلتربعات أ ما إملساهامت

يرإدإتإخلاضعة للزتإمات تعاقدية حمددة مشاهبة للمنح إحلكومية بوصفها إلطوعية ل ختضع للس يطرة إلاكمةل لالحتاد إدلويل. تقيد إملساهامت  عند تكبد  إ 

يرإدإت  وإس توفاء إلنفقات يرإدإت إملؤجةل. هبا، فتقيغري إملعرتف  إملس تلمة،إلزتإمات إلتعاقدية. أ ما إل   إلطوعية وإلتربعات ساهامتفامي يتعلق ابمل د يف إل 

يرإدإت مؤجةل يف إلفرتة إجلارية، بيامن تقيد فامي بعد يف بيان إدلخل إلشامل إملُ إملوقوفة عىل الا هنا تقيد اك  إليت إلفرتة د يف وحَّ س تخدإم يف فرتة مقبةل، فا 

ِّ خُ   صت من أ جلها. صر

يرإدإت م  يع سلعن حصيةل ب )د( إل 

يرإدإت إحملققة من بيع سلع أ ساسًا من إملنشورإت وإلسلع إلرتوجيية،  يرإد ويُعرتفتتأ لف إل  ىل إلسلعحيازة  تنتقلو عندما تكمتل إلزتإمات إل دإء  إتابل   إ 

 .إملشرتي
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يرإدإت( هـ)  خدمات تقدمي من إل 

يرإدإت إحملققة من تقدمي خدمات  ما" بصورة تدرجيية ما "إ   لتعاقدية،إ عندما تكمتل إلزتإمات إل دإءتقيد إل   فرتة تقدمي إخلدمة.خالل  "يف وقت حمدد" وإ 

يرإدإت تقيد  إتدمات إملقدمة عىل مدى فرت ابخل يتعلق فامي ن إل   .اترخيه حىتإخلدمات إملؤدإة  حبسب مكعندما تكمتل إلزتإمات إل دإء حماسبية، فا 

يرإد إحملقق من تقدمي خدمات  يُس متد ىل إمجلعياإل  إملركبات وإخلدمات إللوجستية خدمات ، مبا يف ذكل مبوجب إتفاقات تقدمي إخلدمات ت إلوطنيةإ 

طار متعدد إل طرإف مع الاحتاد إدلويل وإمجلعية يف إلبدلإن إليت تعمل فهيا إمجلعيات وإخلدمات إل دإرية  بشلك ثنايئ مع إمجلعية إلوطنية إحمللية وليس يف إ 

ير  يرإدإت إخلدمات" يف بيان إدلخل إلشامل إملُ إلوطنية إحمللية. تدرج إل   د.وحَّ إدإت إحملققة من مثل هذه إخلدمات حتت بند "إ 

نسانية إل خرى. خدمات ح و يف شلك من يةيوفر الاحتاد إدلويل إخلدمات إلتعاقد دإرة إلربإمج للجهات إلفاعةل إل  يف ضامن  إملبادرإت دورإً تؤدي هذه إ 

للحركة إدلولية للصليب  ةصدإقية إلعامإملكرشيك موثوق به، وتعزيز إملس تضعفني، فضالً عن ترس يخ ماكنة الاحتاد إدلويل ىل إ   إملوإرد إملتاحة عاملياً  وصول

 إل محر وإلهالل إل محر.

يرإد إخلدمات  سبحُي  ما " بصورة تدرحييةما "إ  إ   :(6يضاح ل  ات إلتالية )إنظر إمل نوإع إخلد "يف وقت حمدد"وإ 

 رسوم؛مقابل خدمات شهرية عند تنفيذ  سب بصورة تدرجييةحُت  –ة دإريإخلدمات إل   •

ىل إلزتإمات أ دإء تعاقدية؛ إستنادإً  يف وقت حمددأ و  حُتسب بصورة تدرجيية –إلتعاقدية  إخلدمات •  إ 

م بشلك منفصل خلدمات  حُتسب يف وقت حمدد – إخلدمات إللوجستية • دمات ابخلفامي يتعلق  وبصورة تدرجييةمثل إملشرتايت وإلنقل، تُقدَّ

 تكررة مثل إلتخزين.إمل 

 بيع إملركبات.عند  حُتسب يف وقت حمدد –خدمات إملركبات  •

يرإدإت إملتتُ  يرإدإت إخلدمات،  ةتيأ  درج إل  جيار تشغيلية مضن إ   ةفرت  ىمد أ ساس قسط اثبت عىل هبا عىلعرتف ويُ من توفري إملركبات مبوجب عقود إ 

 إل جيار.

ىل أ ن  يرإجيدر إل شارة إ  يرإدإت )وإلتاكليف إملرتبطة إ كون إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  15إملعيار بتنفيذ ل تتأ ثر دإت وإلنفقات بنود إل  ل 

لت قبل هبا(  فة يف إلسابق )اكنت مصنر صول تعاقدية ك  إخلدمات إملؤدإة مس بقًا تصنيف جيري نه أ  . غري ذإهتايه أ و بعده تظل  تطبيق إملعيارسوإء ُسرِّ

يرإدإت إملقبوضة قبل تقدمي إخلدمة إملناظرة لها اك. مس تحقة( اتيرإدإت خدماك   يرإدإت اكنت مصنرفة يف إلسابق اك  ) ةمات تعاقديلزتإجيري تسجيل إل 

 (.مقبوضة مقدماً  اتخدم

 

دة لالحتاد إدلويل تغيريإت رئيس ية، مبقتىض إملعيار  دلولية ل عدإد إلتقارير إملالية، تتعلق ابلعرتإف من إملعايري إ 15أ دخلت عىل إلبياانت إملالية إملوحَّ

يرإدإت إخلدمات يرإدإت عندما إملتعلقة ابلعرتإف من إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملالية  15متطلبات إملعيار تس تويف س ياسة إدلخل إحلالية  .اب  ابل 

ما " تكمتل إلزتإمات إل دإء ىل إلعميل، إ  يرإدإت وإلن. "تدرجيية أ و يف وقت حمدد بصورة وتنتقل حيازة إلسلع إ  ىل أ ن بنود إل  فقات إلوإردة جيدر إل شارة إ 

د لالحتاد إدلويل ل تتأ ثر بتنفيذ إملعيار  لت  15يف بيان إدلخل إلشامل إملوحَّ عدإد إلتقارير إملالية نظرًإ ل هنا تظل يه ذإهتا سوإء ُسرِّ من إملعايري إدلولية ل 

 .هقبل تطبيق إملعيار أ و بعد

 إلنفقات -د

نفاق، وتتضمن لك فئة إ جاميل إلتاكليف إملتعلقة هبا )إنظر أ دانه(. وفقاً فئات  ىلإ  وجيري تصنيفها  ،حتتسب مجيع إلنفقات عىل أ ساس الاس تحقاق  للغرض من إل 

نفاق فئات)أ (   إل 

نفاق أ نشطة الاحتاد إدلويل كجزء من خطة الاحتاد إدلويل  عامني لكيف الاحتاد إدلويل،  نةهجة همم  أ عىل، ويه إلعامة إمجلعية علهيا وتصادق ،تعكس فئات إل 

 .تهوميإني 



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدحَّ و إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 
 

52 

 

ىل أ ربع إسرتإتيجيات  وإهجاتوتتأ لف من إمل ،دةإملقيَّ  وإلتربعات إملوإرد إل خرى من إملساهامت إلطوعية لموَّ تُ  إل نسانية وإل نشطة إملوإضيعية، وينقسم لك مهنا إ 

دإرة إل دإء.رتكي ل غر للللتنفيذ ومثانية جمالت   إض إ 

 إل نسانيةوإهجات إمل( 1

من  إملترضرينإملوإرد إلاكفية لتلبية إحتياجات  إ اتحةإليت تتطلب مساعدة دولية، من أ جل ضامن  ،إلفورية للكوإرث وإل زمات إملوإهجةإلتنس يق خالل مرحةل 

 .إلكوإرث

 ( إل نشطة إملوإضيعية2

 ليك ومعاونهتا حصاح؛مبا يف ذكل إملياه وإل   ،عىل إلتعايف وإل من إلغذإيئ وإلصحة قدرةإل تعزيزت إحلد من إخملاطر و مجلعيات إلوطنية يف برإجمها يف جمالإ معاونة

 ذكل يشمل. معهم وإلتنس يق وإدلوليني إحملليني إلرشاكء حشد عىل ابرإجمها، فضاًل عن مساعدهت لتشغيلوضع خطط إسرتإتيجية وإحضة و  قوة، أ كرث تصبح

 .إل خرى وإملبادرإت إلوطنية، إمجلعيات وتمنية أ جاًل، إل طول يةإلتمن  ابمس سابقاً  تعرف اكنت إليت إل نشطة

إملأ وى،  جامعةتنس يق  ذكل شملي إلتربعات. إملساهامت إلطوعية و إليت جيري إلتخطيط لها ومتويلها من  ،عدد حمدود من إملشاريع أ و إملبادرإت إل خرى تنفيذ

طار إملبادرإت  يفس تضافة إمل شاريع إمل  وكذكل ،إلكوإرث إلطبيعية وقوعإلرإئدة يف توفري مأ وى إلطوإرئ يف أ عقاب  إلواكةلر الاحتاد إدلويل دو  يتوىلحيث  إ 

دإرية وإلقانونية وإملالية. مضنويوإفق عىل إس تضافة هذه إملبادرة  عضوحيث يشارك الاحتاد إدلويل كواكةل  ،إملشرتكة بني إلواكلت  هيالكه إل 

 ت إلتمكيلية مما ييل:طة إخلدماأ نش تتأ لف

دإريةخدمات  (1  إ 
واكنت  ،عمل عىل إلصعيد إدلويلإل منمما يُمكن إمجلعيات إلوطنية  ،بوجود مكتب لالحتاد إدلويل يف بدل معني إملرتبطةلتاكليف إل ساس ية اب تتعلقخدمات  يه

 تعرف سابقًا ابمس "خدمات عىل إملس توى إلُقطري".

 ( إخلدمات إللوجستية2
دإرةخدمات إملشرتايت و  تتضمن  هنية.إمل ستشارية الاإخملازن، وإحلشد، وإخلدمات  إ 

 إملركبات( خدمات أ سطول 3
 .إلتدريبفضاًل عن إخلدمات الاستشارية و  ،تأ جريإل نظام ب  إملركباتخدمات توفري  تتضمن

 يةإخلدمات إلتعاقد( 4

دإرة توفري خدمات   ة إل خرى.إملنح وإلربإمج للجهات إلفاعةل إل نسانيإ 

وإلتاكليف إملسرتدة، وتنقسم إ ىل  وإلتربعات إلطوعيةوإملساهامت  إدلس تورية الاشرتإاكت، مبا يف ذكل إملقيدةمن إلصناديق غري  الاعتياديةإملوإرد  لموَّ تُ 

ابمس "خدمات إل عضاء"،  ة اكنت تعرف سابقاً ويه تشمل أ نشط ،بوصفها أ نشطة للربإمج وإلتنس يق ذإهتا امثنيةإلرتكي إلجمالت و  إل ربع إلتنفيذ إسرتإتيجيات

صايف إلتاكليف  الاعتياديةملوإرد إ مضن أ يضاً  أ درجإمجلعية إلعامة،  إعمتدهتا مع إمليإنية إليت متش ياً و ، 2018يناير  1من  إعتبارإً و"أ نشطة دمع إلربإمج وإخلدمات". 

 إخلدمات إلتمكيلية. مضن إليت اكنت مدرجة سابقاً  اتإملركبة من توفري إخلدمات إللوجستية وخدمات أ سطول سرتدَّ إملُ 

 إلتاكليف إحتساب )ب( مبادئ

نفاق مجيع ما يرتبط هبا من تاكليف مبارشة وغري مبارشة ورسوم  فئاتمن وابلتايل تتضمن لك فئة إسرتدإد اكمل إلتلكفة، مبدأ  يعمتد الاحتاد إدلويل  إل 

 تعهدإت.

 إلتاكليف إملبارشة

إملسرتدة من ف إلتاكلي عىل وتش متل، أ و خدمة معينةمعني مرشوع بشلك حمدد يف بسهوةل و تعريفها ة يه تكل إلتاكليف إليت ميكن إلتاكليف إملبارش 

 خدمات تمكيلية حمددة.إلعمليات من أ جل توفري 
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 إلتاكليف غري إملبارشة

ىل إلتاكليف إملبارشة للربإمج وإخلدمات مكسامهة يف متويل إلتاك6.5تضاف نس بة  ليف غري إملبارشة لتوفري خدمات إدلمع إل ساس ية إلالزمة لنجاح ٪ إ 

دإرة وإلقيادة، وتكنولوجيا إملعلومات وإلتصالت وإملهام إلفنية وإخلدمية يف جمال  إلربإمج، جودةت إلعمليات. وتشمل خدمات إدلمع غري إملبارش إل 

فادة، وحشد إملوإرد، وإلمتويل، وتكنولوجيا إملعلومات وإملو   وإرد إلبرشية.إل 

 رسوم إلتعهد

من أ جل مرشوع معني إختص  نفقاتإل ميكن أ ن تشمل تتبع ويه متطلبات تلبية متطلبات حمددة من إجلهات إملاحنة. هناك تاكليف متكبدة من أ جل 

نفاق عىل إملرشوع إملتربع من أ جهل، أ و طلب إملاحن إحلصول عىلبه أ حد إلتربعات، أ و حتديد إمل تفرض رسوم و  تقارير مالية أ و رسدية. احن ل طار زمين لال 

 إجلهات إملاحنة.إليت حتددها تلبية هذه إملتطلبات ب تغطية إلتاكليف إملرتبطة من أ جل إلتربعات عىل إلتعهد 

 ةخمصصات للعمليات ومساهامت للجمعيات إلوطني)ج( 

ىل إمجلع  نه يقدم أ موإًل إ  يات إلوطنية إل عضاء لتنفيذ إل نشطة. يس تخدم يف ذكل أ ليتني، دفعات إضطالعًا من الاحتاد إدلويل بأ نشطته الاعتيادية، فا 

 نقدية للعمل، ومساهامت نقدية. 

 خمصصات للعمليات

ىل إمجلعيات إلوطنية دفعات نقدية للعمل، ليك  ىل أ ن ترفع يقدم الاحتاد إدلويل إ  تنفذ أ نشطة ابمس الاحتاد إدلويل. وتقيد تكل إملبالغ إملقدمة كذمم دإئنة إ 

ىل الاحتاد إدلويل ابس تخدإهما. يُ إ إمجلعيات إلوطنية  تقدمد خمصص بقمية إدلفعة إملسددة للعمل، إليت مل قيَّ مجلعيات إلوطنية إليت تلقت تكل إدلفعات تقريرإً إ 

طنية ابس تخدإهما لتكل إدلفعات، ا، وتسجل إلنفقات إملتعلقة هبا حتت بند " خمصصات للعمليات". عندما تفيد إمجلعيات إلو إملتلقية لها أ ي تقرير بشأ هن

 جيري عكس إخملصص، ويعاد تصنيف إلنفقات وفقا لطبيعهتا. 

 مساهامت للجمعيات إلوطنية 

ىل إمجلعيات إلوطنية لمتويل أ نش نفاقها. عندتشغيلية  نفقاتطهتا، وتقيد تكل إملساهامت ك يقدم الاحتاد إدلويل مساهامت نقدية إ   إ 

 عقود إل جيار -ه

ىل إملس تأ جر إحلق يف إس تخدإم إل صل لفرتة زمنية متفق علهيا مقابل أ دإء مبلغ سوإء دفعة وإحدة أ و عىل عدد من هو عقد ينقل إمل ؤجر مبوجبه إ 

عقد  عن جيار إلتشغييلعقد إل  خيتلف ما.  أ صولطر والامتيازإت إلهامة إملرتبطة مبلكية هو عقد ينقل مبوجبه مجيع إخملا جيار إلمتوييلإدلفعات. عقد إل  

 .جيار إلمتوييلل  إ

 جيار إلمتوييلعقود إل   (أ)

برإم الاحتاد إدلويلليس دلى  جيارعقود  إهامتم اب   متوييل سوإء مكس تأ جر أ و مكؤجر.  إ 

 مكس تأ جر جيار إلتشغييلعقد إل   (ب)

 جيار. د كقمية اثبتة عىل مدى فرتة إل  وحَّ يف بيان إدلخل إلشامل إملُ  جيار إلتشغييلعقود إل   تقيد إل قساط إملدفوعة مبوجب

 مكؤجر جيار إلتشغييلل  إعقد  (ج)

يرإدإت إحملصةل مبوجب إل   يرإد خدمات يف بيان إدلخل إلشامل إملُ  جيار إلتشغييلتقيد إل   د بقمية اثبتة عىل مدى فرتة إل جيار. وحَّ اك 

 إلرضإئب  -و

 ويف معظم إلبدلإن إليت تمتركز فهيا وفوده. يمتتع الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر ابل عفاء من إلرضإئب يف سويرسإ،
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يرإدإت  -ز  وإلنفقات إلمتويليةإل 

وإل رابح وإخلسائر إحملققة نتيجة تسوية إلتعهدإت ابلعمالت إل جنبية، يتأ لف صايف إلنتاجئ إملالية من إلفوإئد وإلعوإئد إملس تلمة من إل موإل إملستمثرة، 

عادة تقيمي وإل رابح وإخلسائر إحملققة وغري إحملققة إل  طار إ  إملقومة ابلعمالت  إخلصومو  إل صولناجتة عن معليات أ سعار رصف إلعمالت إل جنبية يف إ 

  إل جنبية، وإل رابح وإخلسائر إحملققة وغري إحملققة من إل ورإق إملالية إملوجودة يف شلك صناديق س ندإت وأ سهم عاملية.

ُ تقيد إل يرإدإت إحملققة من إلفوإئد يف بيان إدلخل إ  .ل صلإلعائد إلفعيل عىل إد حبسب الاس تحقاق مع إل خذ يف الاعتبار وحَّ لشامل إمل

 إل دوإت إملالية -ح

 ( إل صول إملاليةأ  )

 لتدفقات إلنقدية. مبوجبل تحوط وإل وإل صول إلتعاقدية وإذلمم إملدينة والاستامثرإت  وما يعادل إلنقدإلنقد إدلويل من تتكون إل صول إملالية لالحتاد 

. ‘إلئامتنية إملتوقعة إخلسائر’ابس تخدإم منوذج خُتفض قمية إل صول إملالية إليت تُقاس ابلتلكقة إملس هتلكة ، إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  9ار إملعي

أ ساس إلتغري يف  عىلإخلسائر إلئامتنية  من خالل إل رابح وإخلسائر. وحُتسبإملصنرفة وإملقاسة ابلقمية إلعادةل ول يُطبق هذإ إلمنوذج عىل الاستامثرإت 

 إملالية.للعمر الاس هتاليك لل صول وتقاس مببلغ مساو  ،نخماطر إلئامت

  إلنقد وما يعادل إلنقد( 1)

من  أ قل إعتبارإً  إليت تبلغ أ جالها إل صلية ثالثة شهور أ وإملرصفية وإلودإئع وإحلساابت إملرصفية يش متل إلنقد وما يعادل إلنقد عىل إلنقد يف إلصندوق 

 .ضئيةلتغري يف قميهتا إلعادةل تكون خماطر إل اترخي تسجيلها وإليت 

طار إلوضع إلقانوين لالحتاد إدلويل، فقد مت فتح حساابت مرصفية لهذه إمجلعي ات إلوطنية يف بعض إلبدلإن، حيث تعمل إمجلعيات إلوطنية إملنفذة يف إ 

ذ ليس لالحتاد إدلويل أ ي ابت إملرصفية درج هذه إحلساتُ ول ابمس الاحتاد إدلويل.  دة، إ  عىل إل رصدة إليت تدخل  س يطرةيف هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

ىل تكل إحلساابت وخترج مهنا، و  ذه إحلساابت. كام أ ن هناك إتفاقات بني الاحتاد إدلويل وإمجلعيات إخلاصة هب سلطة إلتوقيعالاحتاد إدلويل  يوظفليس ملإ 

ىل إمجلعيات إلوطنية إملعنية.دير مثل هذه إإلوطنية إليت ت  حلساابت لنقل خماطر ومزإاي معلياهتا إ 

 ( الاستامثرإت2)

قصرية إل جل  ةرصفيإملودإئع إلهذه الاستامثرإت . تشمل إملس هتلكة ابلتلكفة قاس لحقاً مث تُ ابلقمية إلعادةل،  يف إلبدإية ابلستامثرإت قصرية إل جليُعرتف 

 .ةوإحد ةس نتقل عن و أ شهر  ةثالثعىل  ةصليإل   هاس تحقاق جال إأ  د ليت تزيإ

تشمل إلوحدإت إحملتفظ هبا يف صندوق إلس ندإت يه ر، وئح أ و إخلسارابابلقمية إلعادةل من خالل إل   قاس لحقاً ابلستامثرإت طويةل إل جل وتُ يُعرتف 

ىل شلك اكمل إت ب عادةل للوحدصول مالية. تتحدد إلقمية إلإملصنفني ك  ة إلعاملية وصندوق إل سهم إلعاملي سوق إل سعار إملنشورة يف إل  عروض ابلرجوع إ 

أ و بيعها  صول، وهو إلتارخي إذلي يرتبط فيه مديرو الاستامثر بعمليات رشإء إل  إلتدإولشرتايت إل ورإق إملالية ومبيعاهتا يف اترخي مب  ويُعرتفنشط. إل 

د إملوحَّ إدلخل إلشامل قة أ و غري إحملققة إلنامجة عن تغريإت يف إلقمية إلعادةل لل صول إملالية يف بيان وإخلسائر إحملقإل رابح درج . تُ ابمس الاحتاد إدلويل

يرإدإت/ )إلنفقات( إملالية" يف إلفرتة إليت تنشأ  فهيابند حتت   ."صايف إل 

 .هنا أ صول غري متدإوةلأ   عىل ، فُتصنرفريرإليت يغطهيا إلتقعد إلفرتة ب إثين عرش شهرإً عىل  هاجال إس تحقاق تزيد أ  الاستامثرإت إليت أ ما 

 إملدينة )إذلمم إملدينة( إملس تحقات( 3)

وإملبالغ ، ترد بعد من إملتربعنيإليت مل إلتربعات وإملساهامت إلطوعية و بعد، دد مل تسإليت إملس تحقة إدلس تورية شرتإاكت إملس تحقات إملدينة الاتشمل 

 تقدمي إخلدمات.ل خرين مقابل إ إملس تحقة من إمجلعيات إلوطنية وإلعمالء
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ىل إمجلعيات إلوطنية وإملوظفني، ومبالغ إل خرى إلس  إملدينة تشمل إملس تحقات  إلنرثية، وإلقمية إملدينة إملس تحقة، وإملس تحقات إلرضإئب لف إملقدمة إ 

 ية.إلتعاقدصول إل  ، و ةإلنقدي اتلتدفقل تحوطات ل إلعادةل ل 

يف  بسعر إملعامةلإذلي ل ينطوي عىل عنرص مايل كبري إلتجاري إملدين تحق إملس  قاس يُ . و أ  عندما تنشيف إلبدإية إلتجارية إملدينة ابملس تحقات عرتف يُ 

إلنامجة عن إخنفاض قمية سائر إخل بوإسطة إملس هتلكة إلتلكفة جيري ختفيض ةل. اابس تخدإم طريقه إلفائدة إلفعَّ إملس هتلكة قاس فامي بعد ابلتلكفة يُ إلبدإية، مث 

يرإدإت إلفوإئد رتف ويُع إل صل. كام يُعرتف بأ ي مكسب أ و إل رابح أ و إخلسائر. مضن وإخنفاض قمية إل صول وخسائر أ سعار إلرصف ماكسب و اب 

 .أ صل ما مضن إل رابح أ و إخلسائرخسارة بشأ ن إستبعاد 

ىل منوذج دإً ناختفض قمية إملس تحقات إملدينة إست  لت إخلسائر إلئامتنية. تقاس إخلسائر إلئامتنية بأ هنا إلقمية ، وهو تقدير مرحج لحامتإخلسائر إلئامتنية إ 

 إدلويل الاحتادوإلتدفقات إلنقدية إليت يتوقع إدلويل مبوجب عقود رق بني إلتدفقات إلنقدية إملس تحقة لالحتاد اي إلفأ  إحلالية مجليع حالت إلعجز إلنقدي )

 إحلصول علهيا(.

ل ن إملس تحق إملديعند تعذر ضامن إسرتدإد  فال يُعرتف ، إدلويلس يطرة الاحتاد ل ابلاكمل ضع ل خت ةغري مؤكد ةحدإث مس تقبليأ  أ و عدم وقوع بوقوع إ 

منا يُعرتف به دإملوحَّ إملركز إملايل بيان  يفس تحق مدين مك  به ذإ اكن (. 28إل يضاح إنظر ) ةل مرشوطو ك ص، وإ  إلقمية إلعادةل فا ن ذلكل تأ ثري مادي، وإ 

 عكس تقدير إلسوق إحلايل لقمية إلنقد.ت يتيف إملس تقبل إل ةإلنقدي إملتوقع اتبطرح إلتدفقدد حُت إملرشوطة  صوللل  

 ( إلتحوطات للتدفقات إلنقدية4)

ابلعمالت إل جنبية. إدلس تورية الاشرتإاكت إت سدإدرصف إلعمالت إل جنبية إملرتبطة بتلقي أ سعار تس تخدم أ دوإت إلتحوط للتخفيف من خماطر 

للك  قياس تأ ثري إلتغريإت يف إلقمية إلعادةلري حيث جيإحلساابت إملالية  ةطابقملتحوط لتجنب عدم معين اب حماس يبدوإت مدعومة بنظام تكون تكل إل  

درإهجا من بنود إلتحوط وأ دوإت إلتحوط بشلك مناسب ومطابقهتا و بند   .وإلنفقاتيرإدإت ل  فرتة بيان إذإت  يفإ 

حدى صور إملش تقات إملا عند يرإدإت شامةل أ خرى من إلتغريإت يف إلقمية إلعادةل يُ ال ، فان إجلزء إلفعَّ ةنقديللتدفقات إل حتوط  ةدإلية ك  إختاذ إ  درج اك 

عاد يُ كام . إدلخل إلشامليف بيان بشلك مبارش من إلتغريإت يف إلقمية إلعادةل زء غري فعَّال إجلحتياطي إخلاص ابلتحوط، بيامن يُدرج ويضاف إ ىل الا

ىل إخلاص ابحتياطي الاغ إملرتإمك يف تصنيف إملبل ط من أ جهل إلفرتة إليت يؤثر فهيا إلبند خالل ذإت بيان إدلخل إلشامل لتحوط إ  أ و إلتدفقات إملُتحوَّ

يرإدإت يفإلنقدية إملتوقعة   .وإلنفقات إل 

ىل أ ن   ةقميابل هنا حتوطات أ  عىل  تصنف اترخيياً  إل جةل. اكنت إلعقود إإملالية إخملاطر يف إلبياانت ةدإر إ   ة أ نشطريثأ دق يف جتس يد تأ   9إملعيار جيدر إل شارة إ 

 تطبيق؛ وذلكل فان إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير إملاليةمن  9إملعيار يظل ذكل متسقًا مع ، و ابلقمية إلعادةل من خالل إل رابح وإخلسائرتقاس و  عادةلإل

 إلعقود.إملتعلقة ابلعرتإف ابملعامالت إلناش ئة عن هذه إدلويل اسبية لالحتاد إلس ياسة إحمليف  كبريإً  ثريإً أ  ل يؤثر تهذإ إملعيار 

 إملالية صوم )الالزتإمات(إخل)ب( 

ويُعرتف هبا يف إلبدإية ، أ خرىأ طرإف حنو متثل إلزتإمات يه و، وإلقروض والاقرتإضات سدإدإلوإجبة إل ابملبالغ إدلويل لزتإمات إملالية لالحتاد تتعلق الا

 . إملس هتلكة ةتلكفل اب قاس لحقاً ، مث تُ إلعادةلابلقمية 

 إخملزون -ط

هنإمل ابلنس بة للمخزوانت  غاثة غري خمصصة لربانمج أ و مرشوع بذإته، فا  قيد بسعر إلتلكفة أ و ابلقمية إلصافية إلقابةل للتحقق، أ هيام ت  اهيأ ة مس بقًا من موإد إ 

ف من تلكفة إلرشإء وإلتاكليف إل خرى ذإت إلصةل إملبارشة ابحليازة. أ ما إلقمية إلصافية ، وتتأ لإملتوسط إملرحجأ دىن. تتحدد إلتلكفة عىل أ ساس طريقة 

درإج إخملزوانت يف إل  نفقاتمهنا إل إلقابةل للتحقق، فهيي سعر إلبيع إملقدر يف معامةل حرة مطروحًا  مبجرد ختصيصها  نفقاتذإت إلصةل بعملية إلبيع. يمت إ 

  ل حد إملرشوعات.

غاثة وإلبنود إل خرى إليت يمت حيازهتا لربإمج حمددة وقت إس تالهما ول تدخل مضن إخملزون.مل تلكفة بنو حُت   د إل 
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 إملمتلاكت وإملركبات وإملعدإت  -ي

ًا عىل أ ساس إملسامه هبا إلوإردة يف صورة عينية تعامل حماسبي صولبات وإملعدإت ابلتلكفة إل صلية مطروحًا مهنا إل هالك إملرتإمك. إل  قيد إملمتلاكت وإملرك تُ 

 إل صولتسب إل هالك بطريقة شطب نس بة اثبتة من قمية إملشرتإة، وحتدد تلكفة حيازهتا عىل أ ساس قمي إملتربعني. حُي  إل صول عىلنفس إملبادئ إملطبقة 

ىل قميهتا إملتبقية عىل مدى معرها الافرتإيض، وذكل عىل إلنحو إلتايل:   وصوًل إ 

 س نة 50حىت  إملمتلاكت

 س نوإت 10 ةلمركبات ثقي

 س نوإت 5 مركبات خفيفة

 س نوإت 4-3  معدإت إحلاسوب

 س نوإت  5-2 معدإت أ خرى

 

ذإ اكن إملبلغ  ىل إملبلغ إملقدر إلقابل لالسرتدإد. إل صول أ حدمن أ كرب من إملبلغ إلقابل لالسرتدإد  إدلفرتيإ  ، يمت ختفيض إلقمية إحملددة لهذإ إملوجود فورًإ إ 

 د. وحَّ مقارنة إلعوإئد ابلقمية إدلفرتية، وتقيد يف بيان إدلخل إلشامل إملُ من خالل نامجة عن الاستبعادإت تتحدد إل رابح وإخلسائر إل 

 

ل عند تدفق  نفقاتل تضاف إل  ىل رأ س إملال إ   متةل إ ىل الاحتاد إدلويل، وتكون إلتلكفة قابةل للقياس عىل حنو موثوق.إحمل قتصادية الانافع إمل إلالحقة إ 

 د خالل إلفرتة إملالية إليت تقع فهيا. وحَّ ف إل صالح وإلصيانة يف بيان إدلخل إلشامل إملُ ل تاكليمَّ حُت 

 إملاديةغري  إل صول -ك

 صولسب إل هالك بنس بة اثبتة من أ جل ختفيض إل  حُي  إحلاسب إل يل إملشرتإة عىل أ ساس تلكفة إحليازة حىت مرحةل الاس تفادة مهنا. ياتجم تمت رمسةل بر 

د وحَّ تاكليف صيانة برإمج إحلاسب إل يل مضن بيان إدلخل إلشامل إملُ  قيديمت  س نوإت. 3قية عىل مدى فرتة معرها الافرتإيض إلبالغ حىت قميهتا إملتب 

 خالل إلفرتة إملالية إليت تقع فهيا.

 إل صولإخنفاض قمية  -ل

إل رابح أ و إملالية ابلقمية إلعادةل يف  صولإدلويل خالف إل   الاحتاد صولإلقمية إدلفرتية ل  مرإجعة ري ابنتظام لرصد أ ي مؤرش عىل إخنفاض إلقمية، جي

 . هاتعذر إسرتدإدإليت قد ي إلقمي إدلفرتية  للتأ كد من(، وذكل )ح(33وإخملزون )إنظر إل يضاح  إخلسائر

إملبلغ  يمتثللالسرتدإد.  إلقابةلوقميته  صولإلقمية إدلفرتية ل حد إل  عند وجود جعز بني د وحَّ يف بيان إدلخل إلشامل إملُ  إل صول قيد خسائر إخنفاض قميةتُ 

عادةل مطروحًا مهنا تلكفة بيعه، أ هيام أ عىل. عند تقدير إلقمية من الاس تخدإم، إلقمية من إس تخدإم هذإ إل صل أ و قميته إل يفأ صل ما من إلقابل لسرتدإد 

ىل قميهتا إحلالية ابس تخدإم معدل  خصم يعكس إلتقديرإت إلسوقية إحلالية للقمية إلزمنية للنقود وإخملاطر إليت ختص ترد إلتدفقات إلنقدية إملقدرة مس تقباًل إ 

 هذإ إل صل عىل وجه إلتحديد. 

ل ابلقدر إذلي يكفل عدم جتاوز  تعديلخسائر إخنفاض إلقمية عند  عكس ريجي إملبلغ إلقابل لالسرتدإد ابلزايدة. ل يمت عكس خسائر إخنفاض إلقمية إ 

 مية. يف حاةل عدم الاعرتإف بوجود خسارة نتيجة إخنفاض إلق  الاس هتالكصل للقمية إدلفرتية إليت ستتحدد صافية من إل هالك أ و إلقمية إدلفرتية لل  

 إملوظفني إس تحقاقاتلكفة  -م

 إلتقاعدية الاس تحقاقات نُظم( أ  )

ن   .إملوظفنيتقاعدية لوإحد أ و أ كرث من  حقاقاتإس تالاس تحقاقات إلتقاعدية يه ترتيبات رمسية أ و غري رمسية، تقدم مبوجهبا إملؤسسة  نظمإ 
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تقاعدية، تسدد مبوجهبا إملؤسسة إشرتإاكت اثبتة إ ىل هجة مس تقةل )صندوق إستامثر( ول يرتتب إل  نُظم الاس تحقاقات يفبرإمج إملساهامت إحملددة  تمتثل

ذإ مل يكن دلى إلصندو  مضينعلهيا أ ي إلزتإم قانوين أ و  ضافية إ  إملتعلقة خبدمة إملوظفني  إس تحقاقاتمجيع  سدإدق أ صول اكفية ل بدفع أ ي إشرتإاكت إ 

 .يف إلفرتإت إحلالية وإلسابقةإملوظفني 

ن  تقاعدية خالف برإمج إملساهامت إحملددة. إس تحقاقاتالاس تحقاقات إحملددة يه برإمج  نظم إ 

د يف إلفرتإت وحَّ إملوظفني يف بيان إدلخل إلشامل إملُ  إس تحقاقات قاتنفيمت قيد إلزتإمات الاشرتإاكت إخلاصة بربإمج إملساهامت إلتقاعدية إحملددة مضن 

 دمة. يف إخل إملوظفنيإليت يكون فهيا 

برانجمني ملعاشات إملوظفني إمليدإنيني من إل جانب ومجيع موظفي إملقر إلرئييس؛ برانمج إملعاشات إل سايس، وبرانمج إملعاشات  إدلويلالاحتاد  دلى

لن  جمانإلتمكييل، وهام بران يف حالت إلوفاة  إس تحقاقاتتعمتد عىل إلرصيد إملرتإمك يف حساب إملشرتك. كام يقدمان  يةتقاعد إس تحقاقاتمينحان ُمموَّ

هناء إخلدمة. عاقة وإ   وإل 

دة كربانمج إلبياانت إملالية إملُ  هذه عامل إلربانجمان إلذلإن يشالكن صندوق إملعاشات يفيُ ل غرإض هذه إلبياانت إملالية إملوحدة،  حمددة  إس تحقاقاتوحَّ

 ، ويقدم حساابته عىل هذإ إل ساس. 19ًا لرشوط إملعيار إحملاس يب إدلويل وإحد وفق

ملدة يف اترخي هناية إد ابلنس بة لربانمج الاس تحقاقات إحملددة هو إلقمية إحلالية للزتإمات الاس تحقاقات إحملددة وحَّ إملبلغ إذلي يقيد يف بيان إملركز إملايل إملُ 

طريقة مس تقةل ابس تخدإم  ةأ كتوإريالاس تحقاقات إحملددة عن طريق حساابت  . جيري إحتساب إلزتإماتإخلطتني صولإلقمية إلعادةل ل   مطروحًا مهنا

ابس تخدإم  ،ملقدرةإإملس تقبلية الاس تحقاقات إحملددة عن طريق خصم إلتدفقات إلنقدية إخلارجة  لنظمإلقمية إحلالية  إلوحدة إل ضافية إملقدرة. وتتحدد

ابلفرنك  وتكون مقومة تتقارب أ جال إس تحقاقها مع أ جال إلزتإمات معاشات إلتقاعد، إملتدإوةل رفيعة إملس توى س ندإت إلرشاكتأ سعار إلفائدة عىل 

 س تحقاقات. هبا الا تسددإلسويرسي، ويه إلعمةل إليت 

يرإدإت إلشامةل إل خرى. أ ما إل  ة مبارشةكتوإرييقيد الاحتاد إدلويل مجيع إل رابح وإخلسائر الا درإهجا  نفقاتيف إل  إملتعلقة ابلس تحقاقات إحملددة، فيمت إ 

 إملوظفني.إس تحقاقات إلتشغيلية حتت بند  نفقاتمضن إل 

ية إحمللية. تقيد تلكفة تكل إجامتعية طبقًا للقوإنني إلسارية يف إلبدلإن إملعنية وإتفاقات إلعمل إمجلاع  إس تحقاقاتحيصل إملوظفون إحملليون دلى إلوفود عىل 

دة عىل أ ساس الاس تحقاق.  الاس تحقاقات يف هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ

هناءتعويضات )ب(   إخلدمة إ 

هن تعويضاتتس تحق  هناء معل إملوظف قبل سن إلتقاعد إلعادي، أ و قبل إس تكامل مدة إلعقد، أ و يف حاةل قبول إملوظف إحلصول عىل إ  اء إخلدمة عند إ 

 .إلتعويضاتتغناء عنه طوإعية كبديل عن تكل بدل إس  

هناء إخلدمة عىل أ ساس خطة رمسية ملزتم هبا ل هناء خدمة موظفني  بتعويضاتجيري الاعرتإف  حاليني، أ و نتيجة للعرض إملقدم بغرض تشجيع إملوظفني إ 

 لقبول إحلصول عىل بدل إس تغناء.

بغض إلنظر عن سبب  وذكل إلقانون إحمليل،حاكم ل   وفقاً ها سدإدو  هناية إخلدمة تعويضاتساب حب يف بعض إلولايت إلقانونية، يلزتم الاحتاد إدلويل، 

يف هذه  إملوظفني تعويضاتإلنفقات مضن يمت تضمني ، كام الالزتإمات مضن خمصصات إلعملياتهذه  يمت تضمنيترك إملوظف للخدمة. يف هذه إحلاةل 

دة.  إلبياانت إملالية إملُوحَّ

 صات إخملصَّ  -ن

عادة إلهيلكة، عند وجود إلزتإم قانوين أ و تن   بناءً  ينمضشأ  خمصصات تغطية تاكليف الاس تغناء عن إلعامةل إلزإئدة وإلعمليات وإلعجز يف إملرشوعات وإ 

 موثوق.  حنوإملبلغ عىل  وتقديرعىل أ حدإث سابقة، ويرحج أ ن يقتيض إل مر وجود تدفقات خارجة من إملوإرد لتسوية الالزتإم، 
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ذإ اكن ن إلتأ ثري ماداًي، فا ن إخملصصات تتحدد خبصم إلتدفقات إلنقدية إملس تقبلية إملتوقعة إليت تعكس إلتقديرإت إلسوقية إحلالية للقمية إلزم  إ  نية للنقود، وإ 

 إقتىض إل مر، تقدير إخملاطر إليت ختص هذإ الالزتإم عىل وجه إلتحديد. 
 

 ئدة)أ ( خمصص تغطية تاكليف الاس تغناء عن إلعامةل إلزإ

ها عادة عىل مدى إلشهور إلثىن عرش إلتالية. تتحدد سدإديمت وضع خمصص لتغطية إلتلكفة إملقدرة لالس تغناء عن إلعامةل إلزإئدة إملعروفة، إليت جيري 

 إلعامةل إلزإئدة عند إل بالغ عن إختاذ قرإر ابلس تغناء عن أ حد إملوظفني ابعتباره عامةل زإئدة. 

 )ب( خمصص إلعمليات

فادإت بشأ هنا عند اترخي إنهتاء خمصص إلعمليات أ ساسًا قمية مقدمات إلتشغيل إملدفوعة للجمعيات إلوطنية إليت مل تقدم إمجلعيات إلو  ميثل طنية إملتلقية إ 

ن إل  ،إلفرتة. وابلتايل فادإت بشأ هنا بعد فرتة عادة ما تو ، إلفرتةمعروفة تفصياًل عند اترخي إنهتاء  تكون لإليت تكبدهتا إمجلعيات إلوطنية  نفقاتفا  قدم إ 

 وجية. 

 جعز إخلدمات وإلتعهدإت ج( خمصص)

إمجلعية إليت تتعهد  أ و إلتربع عىل قمية إملسامهة إلطوعيةكتابة للتأ كيد أ و هجة ماحنة أ خرى متربعة مجعية وطنية  معاد إدلويل الاحتيربمه تعهد هو إتفاق إل 

 .أ و إلتربع ع حتديد أ ي رشوط وأ حاكم مرتبطة هبذه إملسامهة إلطوعيةإجلهة إملاحنة بتوفريها مأ و  إملتربعة إلوطنية

ضايف  نفقاتإليت تتجاوز فهيا إل الت ابلنس بة لتكل إحلتعهدإت إل و  إخلدمات ملوإهجة جعزيمت الاحتفاظ مبخصص  ذإ مل يمت خض متويل إ  يرإدإت. إ  مس توى إل 

 ب إلعجز ما مل يكن مثة دليل موضوعي عىل أ نه ل يزإل من إحملمتل تلقي متويل إ ضايف.، يشطإلفرتةشهرًإ من اترخي إنهتاء  12لعكس إلعجز يف غضون 

أ حد إلعقود ابلزتإمات إحلمتية للوفاء الاحتاد إدلويل أ ن إلتاكليف ية. عندما جيد إلتعاقد هدماتإخلاصة خبرتتيبات لل ةدوري مرإجعةالاحتاد إدلويل ي جير 

نه يقرر حينئذ ة، الاقتصادية إملتوقع هوإئدع تجاوزت  درإجه مضن إجملحف عقد إللزتإم إحلايل مبوجب قيد الا. يمت جمحفأ ن إلعقد فا  وقياسه مكخصص وإ 

  خمصص جعز إخلدمات وإلتعهدإت.

عادة إلهيلكة  )د( خمصص إ 

عادة إلهيلكة، أ ي دلى وجود خطة رمس  ية مفصةل حتدد إلعنارص إلرئيس ية، جيري وضع خمصص ل عادة إلهيلكة عندما يقع عىل الاحتاد إدلويل إلزتإم مضين اب 

 ووجود توقعات بتنفيذ تكل إخلطة.

 الاحتياطيات -س

 ( الاحتياطيات إملقيدةأ  )

يرإدإت من إملساهامت إلطوعية حمددة إلغرض إليت تتجاوز مس توى إل  يف معليات حيددها إملتربعون. تشمل  نفقاتمتثل إلزايدإت إلرتإمكية يف إل 

 الاحتياطيات إملقيدة ما ييل: 

 إل رصدة إخملصصة للعمليات

 ربعنيإملت قبل من إمُلقيدة إلطوعية وإلتربعات إملساهامت

و إجلهات أ  إمجلعيات إلوطنية إملتربعة نص ت إملتعهد هبا لالحتاد إدلويل أ و إليت حصل علهيا حمددة إلغرض حبيث  إلطوعية وإلتربعات بعض إملساهامت

 وإلتربعات إلرتإمكية يف إملساهامت إلطوعيةات الاحتاد إدلويل وإل طار إلزمين إحملدد ذلكل. تسجل إلزايدة عىل طبيعة وموضوع إس تخدإهما يف معليإملاحنة 

وإرد حيتفظ هبا يف إحتياطي مقيد للعمليات. يف إمجلعية إلوطنية إملتربعة أ و إجلهة إملاحنة مكعلهيا  تإلعمليات إليت نص نفقاتحمددة إلغرض إليت تتجاوز 

ماكن  نفاق إملوإرد، حيصل الاحتاد إدلويل عىل موإفقةحاةل عدم إ  عادة ختصيصها ل غرإض أ خرى، أ و إلوطنية إملتربعة أ و إجلهة إملاحنة  من إمجلعية ية إ  عىل إ 

ىل أ ن تسدد فعلياً  ىل إملتربع ويف هذه إحلاةل تقيد اكلزتإم إ   .يعيدها إ 



 الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر، جنيف

يضاحات حول إلبياانت إملالية  ُ إ   ةدحَّ و إمل

 2018 ديسمرب 31للس نة إملنهتية يف 
 

59 

 

 إلعمليات ذإت إلعجز إلمتوييل إملؤقت

ظهاريف اترخي تقدمي إلتقرير. ينة مبلغ إدلخل من إملساهامت إلطوعية إخملصصة لتكل إملرشوعات مرشوعات مع  نفقاتقد تتجاوز   نفقاتزايدة إل  يمت إ 

يرإدإت يف تكل إملرشوعات بشلك منفصل مضن إل موإل إليت حيتفظ هبا للعمليات حتت بند معليات ذإت جعز متوييل مؤقت، ما دإمت إل   دإرة عىل إل 

دإرة أ ن إلمتويل إملقبل غري متوقع ترى أ ن إلمتويل قادم ظهارهعامة،  نفقات، يعاد تصنيف إلعجز ابعتباره يف إملس تقبل. عندما ترى إل  كتخفيض يف  ويمت إ 

 .الاحتياطي إلعام من خالل خمصص لعجز إملرشوعات

 ةالاحتياطيات إلعام )ب(

ل غرإض  اعييهنجيوز لالحتاد ت  .إس تخدإهما حس امب يرإه الاحتاد إدلويل مناس با  ختضع الاحتياطيات إلعامة ل ي قيود قانونية أ و من قبل إلغري، وجيوز ل 

 طر حمددة. حمددة، من أ جل إلوفاء ابلزتإمات مس تقبلية أ و ختفيض خما

 إحملددةالاحتياطيات )ج( 

 إذلإيت إلتأ مني إحتياطي

حقاقات ىل تقدير مدى إلتعرض للمخاطر، حيدد هذإ الاحتياطي دلفع إس تإستنادإ إ   يؤمن الاحتاد إدلويل ذإتيا مركباته ضد إحلوإدث وغريها من إل رضإر.

 إلتأ مني يف وقت إس تحقاقها.

  إدلس تورية الاجامتعات إحتياطي

 جيري ختصيص أ موإل لتغطية إلتاكليف إملتوقعة لالجامتعات إدلس تورية ومبادرإت جملس إل دإرة إملقبةل عند تنظمي إحلدث. 

 إحملددة إملرشوعات إحتياطي

ىل تلكفة لك معلية 6.5الاحتاد إدلويل إذلي يقىض ابسرتدإد اكمل إلتلكفة، تضاف نس بة معاًل مببدأ  )د(، و 33طبقا ملا هو وإرد يف إل يضاح رمق  ٪ إ 

دإرة وإلقيادة، يف . تشمل خدمات إدلمع غري إملبارش إل  مكسامهة يف متويل إلتاكليف غري إملبارشة لتوفري خدمات إدلمع إل ساس ية إلالزمة لنجاح إلعمليات

فادة، وحشد إملوإرد، لك من جنيف وإملناطق، وتكنولوجيا إ ملعلومات وإلتصالت وإملهام إلفنية وإخلدمية يف جمالت حتسني إجلودة إلربانجمية، وإل 

يرسي، واكنت إلقمية إملقيدة لس نة حمددة أ لف فرنك سو  50.000معلية ما مبلغ  نفقات وإلمتويل، وتكنولوجيا إملعلومات وإملوإرد إلبرشية. يف حاةل جتاوز

دإرة جاميل إملبالغ إملتكبدة؛ جيري ختصيص إلزايدة إ ىل مرشوعات بناًء عىل قرإر جملس إل  ني صدور قرإر جملس إل دإرة، ختصص إلزايدة وحل ،تتجاوز إ 

اكن إملبلغ إل جاميل لف فرنك سويرسي، كام أ   50.000مبلغ  2017أ و  2018ل عايم أ ي معلية خال نفقاتنظرًإ لعدم جتاوز  لحتياطي معني.

جاميل إملبالغ إملتكبدة، فا ن لسرتدإد إلتاكليف غري إملبارشة خالل لك س نة أ قل من   ظل خاواًي عىل مدى إلس نتني. رصيد هذإ الاحتياطي إملعنيإ 

 إملعايري وإلتعديالت وإلتفسريإت إجلديدة -34

دة. وإلتعديالت وإلتفسريإت إلتالية، صدرت إملعايري عدإد هذه إلبياانت إملالية إملُوحَّ يرد أ دانه إلتأ ثري إملتوقع  ولكهنا مل تطبق بعد. مل تطبق مبكرًإ عند إ 

دإرة الاحتاد إدلويل.بناًء عىل إلتقيمي إذلي  للك معيار وتعديل وتفسري  أ جرته إ 
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 :ابملعايري إحلالية غري إملطبقة بعد( إملعايري وإلتعديالت وإلتفسريإت إخلاصة 1)

 

من  إلتطبيق إخملطط اترخي إلرساين إلتفسري /إملعيار/ إلتعديل

 قبل الاحتاد إدلويل
 إملتوقع إلتأ ثري

 إنظر أ دانه 2019س نة إلتقرير  2019يناير  1 عقود إل جيار – عدإد إلتقارير إملاليةمن إملعايري إدلولية ل   (16) رمقإملعيار 

من  (9)رمق إملعيار عىل يالت مزإاي إدلفع إملس بق مع إلتعويض إلسليب )تعد

 (عدإد إلتقارير إملاليةإملعايري إدلولية ل  

  مادي يوجد تأ ثريل  2019س نة إلتقرير  2019يناير  1

عايري إملمن  19عىل إملعيار تعديل خطة أ و تقليصها أ و تسويهتا )تعديالت 

 (إحملاسبية إدلولية

  مادي يوجد تأ ثريل  2019س نة إلتقرير  2019يناير  1

 عدإد إلتقارير إملاليةلمعايري إدلولية ل  لإلتحسينات إلس نوية 

 معايري خمتلفة - 2017-2015دورة 

يتعني حرصها خالل  2019س نة إلتقرير  2019يناير  1

 2019عام 

 تعريف إملادية

 (إحملاسبية إدلوليةعايري إمل من 8و 1عىل إملعيارين )تعديالت 

ني حرصها خالل يتع 2020س نة إلتقرير  2020يناير  1

 2019عام 

ىل  إل شارإت تعديالت عىل إملعايري إدلولية إل طار إملفاهميي يف إملرجعية إ 

 إلتقارير إملاليةل عدإد 
بدء بناًء عىل اترخي  ل يشء

 إلنفاذ

يتعني حرصها خالل 

 2019عام 

 

 عقود إل جيار -ل عدإد إلتقارير إملالية من إملعايري إدلولية ( 16) رمقإملعيار 

ويقدم ، جيار إلتشغييلوعقود إل   جيار إلمتوييلعقود إل  جرين بني أ  يف تعريف عقود إل جيار، يتغاىض هذإ إملعيار عن إلمتيي يف إلنظام إحملاس يب دلى إملس ت

د( عقود إل جيار يف إمليإنية إلعمومية حلسابمنوذج وإحد  ، إذلي ميثل حقه يف إل صلإم جر ابحلق يف إس تخدأ  عرتف إملس تي. )بيان إملركز إملايل إملوحَّ

عفاءإت  جيار ل جيارإت قصرية إل جل وعقود إ  من الاعرتإف ابإس تخدإم إل صل إل سايس وإلزتإم إل جيار إذلي ميثل إلزتإمه بتقدمي دفعات إل جيار. هناك إ 

 .إلبنود إليت تنطوي عىل قمية منخفضة

 ولكنه يعدل تعاريفها. ،شغييل ل غرإض إحملاس بة من جانب إملؤجرينوإلت  جيار إلمتوييلإل  عقود إلمتيي بني عىل إملعيار يُبقي 

جيار ميثل فهيا إدلويل حتاد ى الادل  ؤجر.إملجر و أ  س تصفة إمل عقود إ 

 تطبيق، عند يعزتمكام أ نه . هذإ إملعيار مبكرإً  م بتطبيقيقمل عد ذكل إلتارخي، وأ و ب 2019يناير  1يف  أ  إلفرتإت إحملاسبية إليت تبد عىل 16ينطبق إملعيار 

 إملعيار:إليت يتضمهنا إلتالية  عىل إل جرإءإت إلعملية إلبديةلعامتد الاهذإ إملعيار، 

عادة بيان إدلويل الاحتاد  يقوملن  • يل تطبيق ل ن يعرتف ابل ثر إلرتإمكي ل أ  ارنة، ولكن عليه إملعلومات إملقاب  من إملعايري إدلولية  16للمعيار إل وَّ

 .لل رابح إحملتجزةالافتتايح  كتعديل للرصيدل عدإد إلتقارير إملالية 

عىل  16، وس يطبق إملعيار منخفضةتنطوي عىل أ صول ذإت قمية عقود إل جيار إليت  عىل عند إلتحول أ ي تعديالتإدلويل  حتادلن جيري الا •

 .2019يناير  1هذه إلعقود إعتبارًإ من 

عايري إحملاسبية إملمن  37تطبيق إملعيار ل  مبارشة قبل أ ول اترخيعقود إل جيار للسابقة، يف إلفرتة إإلتقيمي إذلي أ جرإه  عىل إدلويلس يعمتد الاحتاد  •

ذإ اكنت عقود إل جاري تُسجل جعزإً وإل صول إملرشوطة  إملرشوطةوإخلصوم  وإخملصصات إدلولية  .لتحدد ما إ 
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عامل س ي. 2019يناير  1من  شهرإً  12يف غضون هتا مدتنهتيي إليت لعقود إل جيار أ و حق إس تخدإم أ صل ابل جيار  لن ينشئ الاحتاد إلزتإماً  •

جيار قصرية إل جل.ابعتبارها عقود هذه إل  عقود إ 

 .2019يناير  1يف  صلحق إس تخدإم إل  من قياس  ةوليإلتاكليف إملبارشة إل  إدلويل سيستبعد الاحتاد  •

 .2019يناير  1ليت متثل إجلزء إملتبقي من عقد إل جيار يف إذإهتا لقمية ابإل صول وإلزتإمات إل جيار حبق إس تخدإم ويل يكون الاعرتإف إل   •

جيار قصرية إل جل. كعقود شهرإً  12وتقل مدهتا عن  2019يناير  1 تنهتيي يفإليت  طول أ جالً إل  عقود إل جيار  معامةل •  إ 

إلنحو إملبني أ دانه. قد تتغري  عىلإملذكور، وذكل  16ار ييل للمع وَّ تطبيق إل  إل نتيجة دة بياانته إملالية إملوحَّ  عىل إلتقديري ريأ ثتلل  تقياميً إدلويل الاحتاد أ جرى 

 :للس ببني إلتاليني 2019يناير  1إملعيار يف هذإ  عند تطبيقإلفعلية إلتأ ثريإت 

 ؛إملعلوماتأ نظمته إجلديدة لتكنولوجيا  من إختبار وتقيمي إلضوإبط عىلإدلويل  مل ينته الاحتاد •

يل بياانت مالية تتضمن اترخيويل أ ول إدلن يقدم الاحتاد أ  ة للتغيري إ ىل ختضع إلس ياسات إحملاسبية إجلديد •  .إلتطبيق إل وَّ

 جرإً أ  مس ت إدلويل عقود إل جيار إليت يكون فهيا الاحتاد

ذإ اكنت عق 2019يناير  1عاده تقيمي مجيع إلعقود إلقامئة يف اب  إدلويل يقوم الاحتاد س   جيارو لتحديد ما إ  جيمتثل  د إ  الاحتاد  س يعرتف. اريأ و تتضمن شق إ 

تغري طبيعة نفقات إل جيار سوف ت . 2019يناير  1إملعيار يف هذإ تطبيق عند إل ثر إلرتإمكي بيان وخصوم جديدة لعقود إل جيار إحملددة مع بأ صول  إدلويل

هالك  بنفقاتإدلويل الاحتاد  حيث س يعرتف  .إل صول إس تخدإميف حق للإ 

جيار تشغييل عىلبنإدلويل يف إلسابق، إعرتف الاحتاد   حيامثإل جيار، وإعرتف ابل صول وإخلصوم إملعرتف هبا فقط  ةأ ساس قسط اثبت خالل فرت  فقات إ 

 فقات.الاعرتإف ابلنبني دفعات إل جيار إلفعلية وزمين رق ااكن هناك ف

 جيار متوييل.إدلويل ليس طرفًا مس تاجرًإ يف إلوقت إلرإهن يف أ ي عقد إ  الاحتاد 

من إلعقود إلقامئة إملعرتف هبا ابعتبارها  كبريإً  ن عددإً أ   2019يناير  1يف  إدلويل لعقود إل جيار إليت قام هبا الاحتاد ةليوَّ إلتقيمي إل   عادهأ ظهرت معلية إ  

جيار تشغيلي جيار وفقاً ل تعترب  2018 عام يف ةعقود إ  ىل  إستنادإً . إملالية من إملعايري إدلولية ل عدإد إلتقارير 16للتعاريف إلوإردة يف إملعيار  عقود إ  إ 

ضافات أ و تغيريإت يف إل جيار، مع  إملعلومات إملتاحة حالياً  نإفرتإض عدم وجود إ  ىل أ نه  إدلويل الاحتاد تقديرإت فا  بيان س يعرتف مبا ييل يف تشري إ 

د لعام   :2019دخهل إلشامل إملوحر

 بأ لف إلفرناكت إلسويرسية مضن نفقات إلتشغيل:

 1.500 – 1.200 تعلقة حبق الاس تخدإمإمل ل صول إ هالك إرسوم 

 2.100 – 1.600 إ جيار قصرية إل جل عقود نفقات

 50 – 25 ذإت قمية منخفضةإ جيار  عقود نفقات

 20 – 5 إ جيار متغرية )غري مرتبطة مبؤرش أ و معدل( عقود نفقات

  مضن نفقات إلمتويل

 - إلزتإمات إل جيارنفقات إلفوإئد عىل 

 دة.إلبياانت إملالية إملوحَّ  عىل ياكد ليُذكر  خصم إلزتإمات إل جيارريأ ثت أ ن إدلويلالاحتاد  يرى

ىل أ  الاحتاد كام تشري تقديرإت  ىل أ لف فرنك سويرسي  2.500 إل صول وإلزتإمات إل جيار يف حدودمبزيد من حقوق إس تخدإم نه س يعرتف إدلويل إ  إ 

 .2019يناير  1فرنك سويرسي يف أ لف  3.500
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 مؤجرإً  إدلويل إليت يكون فهيا الاحتاد عقود إل جيار

ىل إملعلومات إملتاحة حالياً  . إستنادإً مؤجرإً إدلويل إليت يكون فهيا الاحتاد من إلباطن  تصنيف عقود إل جيارل عاده تقيمي إ   إدلويل الاحتادجري س ي فال ، إ 

جيار متوييل. يتوقع الا ةعادإدلويل إ  يتوقع الاحتاد   7.500 – 6.000أ ن يعيد تصنيف إلعقود إلوإقعة يف نطاق إدلويل حتاد تصنيف عقود إل جيار كعقود إ 

 مؤجر. ميثل فهيا صفة يرإدإت من عقود إل جيارفرنك سويرسي اك  أ لف 

 

 بعمليات الاحتاد إدلويل( إملعايري وإلتعديالت، وإلتفسريإت للمعاير إحلالية غري إلنافذة بعد، وليس لها صةل 2)

 إلتعديل/ إلتفسري إملعيار/

 إملعين بعقود إلتأ مني عدإد إلتقارير إملاليةل  من إملعايري إدلولية ( 17) رمقإملعيار 

 إملشرتكة  هأ و مشاريع ئهبيع أ و مسامهة يف إل صول بني إملستمثر ورشاك

 (ةوليإدل ةإحملاسبيمن إملعايري  28وإملعيار  ،إلتقارير إملاليةعدإد من إملعايري إدلولية ل   10إملعيار )تعديالت عىل 

 (من إملعايري إحملاسبية إدلولية 28إملعيار  إملشاريع إملشرتكة )تعديالت عىلو  إلرشإاكتيف إملصاحل إلطويةل إل جل 

 (عدإد إلتقارير إملاليةل  من إملعايري إدلولية  3إملعيار  عامل إلتجارية )تعديالت عىلتعريف إل  

من  28وإملعيار  ،عدإد إلتقارير إملاليةمن إملعايري إدلولية ل   10إملعيار لزميةل أ و إملشاريع إملشرتكة )تعديالت عىل بيع أ و مسامهة يف إل صول بني إملستمثر وإلرشاكت إ

 (إملعايري إحملاسبية إدلولية

 رضيبة إدلخل معامالتن أ  عدم إليقني بشحول موضوع  إلصادر عن جلنة تفسري إلتقارير إملالية 23إلتفسري رمق 
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