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 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف
 

إن البيانات المالية الموحدة المترجمة المرفقة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد(، والتي تتألف من 

 بيان الدخل الشامل الموحد والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية باإلضافة إلى إيضاحات مشتقة

. إننا نبدي رأي تدقيقي غير متحفظ 2019  ديسمبر  31انات المالية الموحدة المدققة باللغة اإلنجليزية لالتحاد للسنة المنتهية في  من البي

 . 2020 أبريل 30بتاريخ حول تلك البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية في تقريرنا الصادر 

  
 . 65-2 مدرجة على الصفحات يباإلضافة إلى الرأي التدقيق المرفقة المترجمة باللغة العربيةلمالية البيانات اإن 

 

ايه  كى بي إم جي اس  

 

 

 

 
 

 ايلودي ايلوي                                            بينجيون يلينيه
 خبير تدقيق معتمد                                           خبير تدقيق معتمد
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 إم ج مؤسسة يك يب  

 إدارة التدقيق يف غرب سويرسا 

 
 املقدم إىل رئيس الاحتاد ادلويل بشأن البياانت املالية املُوحَّدة املس تقلني احلساابت مدققي تقرير

 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر، جنيف 

 

دة تقرير عن تدقيق   البياانت املالية املُوحَّ

 الرأي 

 تضمناليت ت لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر )"الاحتاد"(،   املرفقةاملُوحَّدة  البياانت املالية    مكدققي حساابت مس تقلني بتدقيقلقد مقنا  

للس نة املنهتية يف   عن اإليضاحاتفضالً  التغريات يف الاحتياطيات والتدفقات النقدية فضاًل عن   املُوحَّد، ملركز املايلابيان ، و دلخل الشامل املُوحَّدابيان 

 . 2019ديسمرب  31

املُوحَّدة نتاجئ معلياته و   عن املركز املايل املُوحَّد لالحتاد  "صادقة ومنصفة"تعرب بصورة    2019ديسمرب    31للس نة املنهتية يف   أن البياانت املالية املُوحَّدةبرأينا  

 . التقارير املالية ة إلعدادادلولي معايريلل اً النقدية املُوحَّدة وفق وتدفقاته

 الرأي أساس إبداء  

ابت عن تدقيق البياانت لقد مقنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايري ادلولية للتدقيق. مقنا بتوضيح مسؤوليتنا مبوجب هذه املعايري يف فقرة "مسؤولية مدققي احلسا

انونيني الصادرة عن جملس املعايري األخالقية ادلولية وفقاً لقواعد السلوك املهين للمحاس بني القالاحتاد  املالية املُوحَّدة" من هذا التقرير. إننا نمتتع ابس تقاللية عن  

مناس بة لزتويدان بأساس للمحاس بني، وقد اس توفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه املتطلبات. هذا ونعتقد أن أدةل التدقيق اليت حصلنا علهيا اكفية و 

 إلبداء رأينا. 

 اه البياانت املالية امُلوحَّدة احلمك ت أهجزة   اإلدارة ومسؤويل فريق  مسؤولية  

وعن نظام الرقابة  التقارير املاليةوفقاً للمعايري ادلولية إلعداد  "صادقة ومنصفة"بصورة البياانت املالية املُوحَّدة هذه عن إعداد  إلدارة مسؤولً افريق كون ي

 طأ.اخلحتيال أو عن اجلوهرية، الناتة عن الاخطاء األخالية من اإلدارة رضوراًي إلعداد البياانت املالية املُوحَّدة حبيث تكون فريق راه يادلاخلية اذلي 

عن تقيمي قدرة اجملموعة عىل مواصةل أعاملها وفقاً ملبدأ الاس مترارية، واإلفصاح حيامث يكون  اإلدارة مسؤولً فريق كون يعند إعداد البياانت املالية املُوحَّدة، و 

وعة أو إيقاف معلياهتا أو مناس باً عن األمور املتعلقة مببدأ الاس مترارية واس تخدام مبدأ الاس مترارية كأساس للمحاس بة، إل إذا اكنت اإلدارة تعزتم تصفية اجملم

 فعيل غري ذكل.مل يكن دلهيا بديل 

 .لالحتادمسؤولية اإلرشاف عىل معلية إعداد التقارير املالية أهجزة احلمك  ولويتحمل مسؤ و 

 



 

 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر، جنيف 

 تقرير مدققي احلساابت املس تقلني املقدم إىل رئيس
 البياانت املالية امُلوحَّدةبشأن  الاحتاد ادلويل 

 2019ديسمرب  31املنهتية يف  للس نة
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 امُلوحَّدة احلساابت عن تدقيق البياانت املالية  مدققي مسؤولية  

معقوةل حول ما إذا اكنت البياانت املالية املُوحَّدة، بشلك مجمل، خالية من األخطاء املادية، اليت تنتج عن الاحتيال تمتثل أهدافنا يف احلصول عىل تأكيدات 

بأن أعامل التدقيق  أو اخلطأ، وإصدار تقرير مدققي احلساابت اذلي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضامانً 

طأ وتُعترب هذه ليت مت القيام هبا وفقاً للمعايري ادلولية للتدقيق سوف تكتشف دامئاً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة الاحتيال أو اخلا

تخدمون بناًء عىل هذه األخطاء مادية إذا اكن من املتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جامعية وبشلك معقول عىل القرارات الاقتصادية اليت يتخذها املس  

 البياانت املالية املُوحَّدة.

القيام هبا وفقاً للمعايري ادلولية للتدقيق، نقوم بوضع أحاكم همنية مع اتباع مبدأ الشك املهين خالل معلية التدقيق. مقنا أيضاً  متكجزء من أعامل التدقيق اليت ي

 مبا ييل:

 ملناس بةتصممي وتنفيذ إجراءات التدقيق او  اخلطأ، أو  الاحتياليف البياانت املالية املُوحَّدة سواء اكنت انتة عن  اجلوهرية األخطاءحتديد وتقيمي خماطر  −

خماطر عدم اكتشاف األخطاء املادية الناتة عن الاحتيال إن أساس إلبداء رأينا. ب  لزتويدان أدةل تدقيقية اكفية ومناس بة  عىل واحلصولتكل اخملاطر ل 

بة مقارنًة ابألخطاء املادية الناتة عن اخلطأ نظراً ألن الاحتيال قد ينطوي عىل تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو حتريف أو تاوز الرقاتكون أعىل 

 .ادلاخلية

الرأي حول فعالية فهم نظام الرقابة ادلاخلية املتعلق بأعامل التدقيق وذكل بغرض تصممي إجراءات تدقيق مناس بة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء   −

 .الرقابة ادلاخلية للمجموعة

 . هبذا الصددتقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصةل املوضوعة  −

ا إذا اكن هناك عدم يقني جوهري، بناًء عىل اإلدارة لألسس احملاسبية املتعلقة مببدأ الاس مترارية وحتديد مفريق التحقق من مدى مالءمة اس تخدام  −

جوهرية حول قدرة اجملموعة عىل مواصةل أعاملها وفقاً ملبدأ  أدةل التدقيق اليت مت احلصول علهيا، فامي يتعلق ابألحداث أو الظروف اليت قد تُثري شكواكً 

الانتباه يف تقرير مدققي احلساابت إىل اإلفصاحات ذات  علينا أن نسرتعي يكون لزاماً صنا إىل وجود عدم يقني جوهري، الاس مترارية. يف حال خلُ 

علهيا  اليت مت احلصوليق الصةل يف البياانت املالية املُوحَّدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا اكنت هذه اإلفصاحات غري اكفية. تعمتد اس تنتاجاتنا عىل أدةل التدق 

إل أن األحداث أو الظروف املس تقبلية قد تتسبب يف توقف اجملموعة عن مواصةل أعاملها وفقاً ملبدأ حىت اترخي إصدار تقرير مدققي احلساابت. 

 الاس مترارية.

دة متثل املعامالت تقيمي عرض البياانت املالية املُوحَّدة وهيلكها وحمتواها بشلك عام، مبا يف ذكل اإلفصاحات، وما إذا اكنت البياانت املالية املُوحَّ  −

 . منصفةذات الصةل بطريقة تضمن عرض البياانت املالية املُوحَّدة بصورة  واألحداث

داخل اجملموعة إلبداء رأي حول البياانت املالية املُوحَّدة.  عاملاحلصول عىل أدةل تدقيق اكفية ومالمئة بشأن املعلومات املالية للمنشآت أو أنشطة األ −

 مسؤولني عن رأينا التدقيقي.نظل وحدان لمجموعة واإلرشاف علهيا. حنن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعامل التدقيق ل
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خبصوص عدة أمور من مضهنا نطاق أعامل التدقيق واإلطار الزمين احملدد لها والنتاجئ اجلوهرية املرتتبة احلمك أهجزة مسؤويل فريق اإلدارة و نتواصل مع حنن 

 يف نظام الرقابة ادلاخلية خالل أعامل التدقيق.يُكتشف  عىل أعامل التدقيق مبا يف ذكل أي قصور جوهري

 

 إس إيه –ىك يب إم ج 

 

 

 بينجيون يليينه 

متد   خبري تدقيق مع

 اكرينا فاراتنوفا 

متدة  خبرية تدقيق مع

 

 

 2020بريل إ 30جنيف يف 

 املرفقات:

د ابيان البياانت املالية املُوحَّدة ) - ، التدفقات النقديةبيان و  ، التغريات يف الاحتياطياتاملركز املايل املوحَّد وبيان بيان و دلخل الشامل املُوحَّ

 (يضاحاتواإل

 



 الأمحر، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  

 2019لعام   املُوحَّدة البياانت املالية  
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جاميل    عام    مقيد     جاميل      ا   ا 

     2019   2019   2019     2018 

   اال يضاحات   

الفرناكت  ف  بآ ال 

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

الفرناكت  بآ الف  

     السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

يرادات التشغيل   ا 
 

                  
  35,426       35,567     35,567     -     الاشرتأاكت ادلس تورية 

  113,314       150,615     43     150,572    6 مساهامت طوعية 

  146,430       142,743     31,785     110,958    6 تربعات 

يرادات خدمات    29,842       31,652     227     31,425    7 ا 

يرادات أأخرى    2,678       2,909     1,012     1,897    8 ا 

يرادات التشغيل   ا جاميل ا 
 

   294,852     68,634     363,486       327,690  

  
 

                  

 نفقات تشغيلية 
 

                  

نسانية  مواهجات ا 
 

   131,461     -     131,461       129,397  

 أأنشطة مواضيعية 
 

   110,703     -     110,703       119,130  

  248,527       242,164     -     242,164    9 موارد أأخرى )برامج( 

  
 

                  

  30,507       29,107    -     29,107    9 خدمات تمكيلية 

  
 

                  

  68,360       63,860     63,860     -    9 موارد اعتيادية 

  
 

                  

 ا جاميل نفقات التشغيل 
 

   271,271     63,860     335,131       347,394  

  
 

  
 

              

  
 

                  

 الناجت عن أأنشطة التشغيل   ( العجز )   /   الفائض صايف  
 

   23,581    4,774     28,355     ( 19,704) 

  
 

                  

يرادات   المتويلية   والنفقات   اال 
 

                  

  2,101       7,128     7,128     -    10 اال يرادات المتويلية 

 (9,206 )     (4,259 )   (1,014 )   (3,245 )   10 النفقات المتويلية 

يرادات / ) صايف    المتويلية   ( النفقات اال 
 

  ( 3,245)   6,114    2,869      ( 7,105) 

  
 

                  

 للس نة   ( العجز الفائض / )   صايف 
 

  20,336    10,888    31,224      ( 26,809) 

  
 

                  

يرادات شامةل      أأخرى ا 
 

                  

عادة تصنيفها  يرادات    الحقا    بنود ال جيوز ا   نفقات   و أأ ا ىل ا 
 

                  

دةكتواريا )خسائر(  (5,782 )     (8,024 )   (4,895 )   (3,129 )   24 ة مسجةل عىل خطط اس تحقاقات ُمحدَّ

  
 

                  

عادة ُمعاد، أأو    ود بن  يرادات  الحقا   تصنيفها    ، جيوز ا   نفقات   و أأ ا ىل ا 
 

                  

  67      (29 )   (29 )    -    11 ات يف القمية العادةل اجلزء الفعَّال من التغريُ  - حتوط لتدفقات نقدية 

  36      (67 )   (67 )    -    11 مبلغ ُاعيد تصنيفه خالل الس نة –حتوط لتدفقات نقدية 
  

 
            

 
    

يرادات الشامةل الأخرى للس نة     ا جاميل اال 
 

  ( 3,129)   ( 4,991)   ( 8,120)     ( 5,679) 

  
 

                  

  
 

                  

يرادات الشامةل للس نة     ا جاميل اال 
 

  17,207    5,897     23,104       ( 32,488) 

  
 

                  

 ا ىل:   منسوب 
 

                  

 (22,980 )       17,207     -     17,207   25 ة املقيد اتالاحتياطي

 ة العام اتالاحتياطي
 

   -     5,897     5,897       ( 9,508) 

  
 

  17,207    5,897     23,104       ( 32,488) 

 

 . ال توجد معليات متوقفة خالل العام

 . املُوحَّدة ال يتجزأأ من هذه البياانت املالية  جزءا  تشلك  65 ا ىل 10 الصفحات مناردة يف اال يضاحات الو 

 

 



 ، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

ُ   بيان  د وحَّ املركز املايل امل

 ديسمرب   31يف   كام
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         2019   2018 
 

   اال يضاحات      الأصول 
 بآ الف الفرناكت السويرسية 

  
 بآ الف الفرناكت السويرسية 

                
               أأصول متداوةل 

  125,141     119,647         النقد وما يعادل النقد 
  -     144,902    12     مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية  – النقد وما يعادل النقد

  125,141    264,549  13   ا جاميل النقد وما يعادل النقد 
        

  106,732     124,391    14     استامثرات 
  129,333     143,566    15     حساابت مدينة 

  7,305     6,602   16     مدفوعات مس بقة  وأأصول تعاقدية
  1,148     1,202          صايف اخملزوانت

  1,028     412          أأصول حمتجزة بغرض البيع 

  370,687     540,722          ا جاميل الأصول املتداوةل 

                
               الأصول غري املتداوةل 

  15,000     35,000    14     استامثرات 
  39,717     31,168    15     حساابت مدينة 

  69,204     126,509   17     ممتلاكت ومركبات ومعدات 
  911     2,469    18     أأصول غري مادية

  124,832     195,146          الأصول غري املتداوةل ا جاميل  

                

  495,519     735,868          ا جاميل الأصول 

                
               اخلصوم والاحتياطيات 

                
               تداوةل امل صوم  اخل

  38,215     29,728    19     حساابت دائنة
  4,483     4,472    20     اس تحقاقات موظفني قصرية الأجل 

صات   32,001     41,195   21     خمصَّ
مة    -    144,902   12   مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية  –مقبوضات ُمقدَّ

يرادات مؤجةل والزتامات تعاقدية   96,296     107,339    22     ا 
  1,415     3,169    23     قروض واقرتاضات 

  172,410     330,805          ا جاميل اخلصوم املتداوةل 

                
               اخلصوم غري املتداوةل 

يرادات مؤجةل   7,552     50,709    22     ا 
  60,371     66,245    23     قروض واقرتاضات 

دة صايف    47,658     57,470    24     الزتامات الاس تحقاقات التقاعدية املُحدَّ

  115,581     174,424          غري املتداوةل ا جاميل اخلصوم  

                

  287,991     505,229          ا جاميل اخلصوم 

                
               الاحتياطيات 

  153,378     170,487    25     الاحتياطيات املقيدة 
  51,220     58,267          الاحتياطيات العامة 

  2,930     1,885    26     اخملصصةت ياطيا الاحت 

  207,528     230,639          ا جاميل الاحتياطيات 

                

  495,519     735,868          ا جاميل اخلصوم والاحتياطيات 

 

 . وحَّدة ملُ ا  املالية البياانت  هذه من يتجزأأ  ال جزءا  تشلك  65ا ىل  10 اال يضاحات الواردة يف الصفحات من



  ، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 ات يف الاحتياطيات املُوحَّد للتغريُ   بيان ال 

   ديسمرب  31لس نة املنهتية يف ل 
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 احتياطيات 

 مقيدة 

 احتياطيات    

 عامة 

 احتياطيات    

صة مُ   خصَّ

  

 اال جاميل 

9201 بآ الف الفرناكت   اال يضاحات  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 

  
 

              

 2018 ديسمرب 31الرصيد يف 
 

 153,378     51,220    2,930    207,528  

 تعديل الرصيد الافتتاح 
 

 44    ( 38)    -    6  

ل  الرصيد    2019  يناير   1يف  املُعدَّ
 

 153,422     51,182    2,930    207,534  

  
 

              

               25 حتويالت ا ىل/ من الاحتياطيات  

 لمتوييل املؤقت الزايدة يف العمليات ذات العجز ا
 

895    -     -    895 

 يف املساهامت املقيدة من قبل املتربعني لعمليات بعيهنا زايدةال
 

17,290    -     -    17,290 

عادة تصنيف اخلسائر الأ  دة كتواريا   ة من العام السابق املسجةل عىل خطط الاس تحقاقات املُحدَّ
 

2,152    -     -    2,152 

 غري املقيد للس نة فائضصايف ال
 

 -    10,888    -    10,888 

 للس نة   فائض صايف ال
 

20,337   10,888    -    31,225 

         

         اال يرادات الشامةل الأخرى: 

يرادات  عادة تصنيفها الحقا  ا ىل ا   نفقات وأأ بنود ال جيوز ا 
 

              

دةة املسجةل عىل خطط الاس تكتوارياخلسائر الأ  -  (8,024 )    -    (4,895 )   (3,129 ) 24 حقاقات املُحدَّ

         

يرادات  ىل ا  عادة تصنيفها الحقا  ا          11 و نفقاتأأ بنود جيوز ا 
 (29 )    -    (29 )    -  ات يف القمية العادةل اجلزء الفعَّال من التغريُ  -حتوط لتدفقات نقدية 

يرادات مبلغ ُمع -حتوط لتدفقات نقدية   نفقات خالل الس نة  وأأ اد تصنيفه ا ىل ا 
 

 -    ( 67)    -    ( 67) 

جاميل   للس نة   الأخرى  اال يرادات الشامةل  ا 
 

( 3,129)   ( 4,991)    -    ( 8,120) 

  
 

              

 ا جاميل اال يرادات الشامةل للس نة
 

17,208   5,897    -    23,105 

  
 

              

  -    (1,794 )    1,791     3  26 لس نة دمة خالل امبالغ مس تخ

صات خالل الس نة   -     749    (603 )   (146 ) 26 خمصَّ

  
 

              

  230,639    1,885    58,267     170,487  25 & 26   ديسمرب  31الرصيد يف  

  
 

              

8201 بآ الف الفرناكت   اال يضاحات  

 السويرسية 

الفرناكت  ف  بآ ال    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 

  
 

              

 يناير   1الرصيد يف  
 

 176,476     61,583     1,957     240,016  

عادة تصنيف الرصيد الافتتاح  ا 
 

 42    ( 42)    -     -  

  
 

              

               25 يات  حتويالت ا ىل/ من الاحتياط 

 الزايدة يف العمليات ذات العجز المتوييل املؤقت 
 

( 1,511)    -     -    ( 1,511) 

 لعمليات بعيهنا الاخنفاض يف املساهامت املقيدة من قبل املتربعني 
 

( 17,116)    -     -    ( 17,116) 

عادة تصنيف اخلسائر الأ   دة عىل خطط الاس تحقاقات املُحدَّ ة من العام السابق املسجةل كتواريا 
 

( 2,152)    -     -    ( 2,152) 

 صايف العجز غري املقيد للس نة
 

 -    ( 6,030)    -    ( 6,030) 

 صايف العجز للس نة 
 

( 20,779)   ( 6,030)    -    ( 26,809) 

         

         اال يرادات الشامةل الأخرى: 

عادة تصنيفها يرادات  بنود ال جيوز ا   و نفقاتأأ الحقا  ا ىل ا 
 

              

دةة املسجةل عىل خطط كتوارياخلسائر الأ  -  (5,782 )    -    (3,581 )   (2,201 ) 24 الاس تحقاقات املُحدَّ

         

يرادات  ىل ا  عادة تصنيفها الحقا  ا          11 و نفقاتأأ بنود جيوز ا 
  67     -     67     -  ات يف القمية العادةل ن التغريُ اجلزء الفعَّال م -حتوط لتدفقات نقدية 

يرادات  -حتوط لتدفقات نقدية   نفقات خالل الس نة  وأأ مبلغ ُمعاد تصنيفه ا ىل ا 
 

 -     36     -     36  

جاميل اال يرادات الشامةل  للس نة   الأخرى  ا 
 

( 2,201)   ( 3,478)    -    ( 5,679) 

  
 

              

 الشامةل للس نة ال يراداتا جاميل ا
 

( 22,980)   ( 9,508)    -    ( 32,488) 

  
 

              

  -    (39 )    -     39  26 مبالغ مس تخدمة خالل الس نة 

صات خالل الس نة   -     1,012    (813 )   (199 ) 26 خمصَّ

  
 

              

  207,528    2,930    51,220     153,378  25 & 26   ديسمرب  31الرصيد يف  

 

 . املُوحَّدة  املالية البياانت  هذه من يتجزأأ  ال جزءا  تشلك  65ا ىل  10 اال يضاحات الواردة يف الصفحات من



 والهالل الأمحر، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر  

ُ النقدية    بيان التدفقات   د وحَّ امل

   ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
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    2019   2018 

 اال يضاحات  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
         التدفقات النقدية الناجتة عن الأنشطة التشغيلية 

 (26,809 )   31,224   للس نة   ( العجز الفائض / )  صايف 

          

     : لـ تعديالت  

يرادات)  (762 )   (721 )   متويل غري نقدي  (ا 

د  غري مادية أأصول مادية و  ا هالك واس هتالك أأصول 9  9,120     4,212  

د  غري مادية مادية وأأصول خسائر انجتة عن اخنفاض قمية أأصول  9  365     40  

يرادات  ج  متآأت ِّية من منح حكومية عينية من أأجل رأأس املال ا  9 ( 2,321)   -  

 (1,145 )   (559 )   أأرابح صافية انجتة عن بيع أأصول اثبتة

  564     145    أأصول متربع هباصايف 

  3,855    (5,087 )   احلركة يف القمية العادةل للأصول املالية

  2,699     1,954    النقدية التقاعد غري احلركة يف الزتامات 

صات   7,221     9,194  21 الزايدة/ )الاخنفاض( يف اخملصَّ

 (8 )   (54 ) 11  خسائر ُمحقَّقة يف حتوطات لتدفقات نقدية  

  -     28  28 جيار من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية املتعلق بعقود اال   16املعيار تطبيق تآأثري غري نقدي انمج عن 

     12,064     16,676  

ات يف رأأس املال العامل       التغري 

مة    -     144,902  12 مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية  -زايدة يف املقبوضات املُقدَّ

  6,183    (5,684 ) 15 يف احلساابت املدينة الاخنفاض /صايف )الزايدة( 

  2,912     703  16 الأصول التعاقديةعات املس بقة و دفو املالاخنفاض يف 

 (432 )   (54 )   يف اخملزوانت  )الزايدة(

  2    (616 )   الاخنفاض يف الأصول احملتجزة بغرض البيع )الزايدة( / 

 (3,492 )   (8,487 ) 19 الزايدة يف احلساابت ادلائنة / )الاخنفاض(

  487    (11 ) 20 ملتعلقة ابس تحقاقات املوظفنيامات ا الالزت الزايدة يف  )الاخنفاض( / 

 (8,921 )    11,502 22 الالزتامات التعاقدية)الاخنفاض( يف اال يرادات املؤجةل و /  الزايدة

 (3,261 )    142,255   صايف التغري  يف رأأس املال العامل 

          

 (13,395 )    185,543   أأنشطة التشغيل   )املس تخدم يف(   / الناجت عن  النقد صايف  

          

         الناجتة عن الأنشطة الاستامثرية   /   التدفقات النقدية )املس تخدمة يف( 

 (29,253 )   (18,596 )   حيازة املمتلاكت واملركبات واملعدات والأصول غري املادية

 (14,043 )   (16,137 )   الأرابح واخلسائر حيازة أأصول مالية ابلقمية العادةل من خالل 

  10,370     8,962    أأصول مالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح واخلسائر بيع عوائد 

  3,884     2,675    ممتلاكت ومركبات ومعدات  بيع عوائد 

  -    (25,000 ) 14 صايف استامثر يف ودائع مرصفية

  5     15  10 املرصفية املس تلمة صايف الفوائد 

 (29,037 )   (48,081 )   املس تخدم يف الأنشطة الاستامثرية  نقد ل اصايف  

          

         التدفقات النقدية الناجتة عن الأنشطة المتويلية 

  22,200     4,206  23 عوائد انجتة عن ا صدار قرض 

  -   (1,415 ) 23 تسديدات قرض 

جيار    -   (1,570 ) 23 مدفوعات عقد ا 

  22,200     1,221    عن الأنشطة المتويلية اجت  الن  النقد صايف  

          

 (20,231 )    138,683    يف النقد وما يعادل النقد  (الاخنفاض الزايدة / )   صايف 

          

  144,502     125,141    النقد وما يعادل النقد يف بداية الس نة  

          

  870     725    حملتجزأأثر تقلبات سعر رصف العمالت يف النقد ا 

          

  125,141     264,459  13 النقد وما يعادل النقد يف هناية الس نة 

 

جزءا  ال يتجزأأ من هذه البياانت املالية املُوحَّدة. تشلك  65ا ىل  10 اال يضاحات الواردة يف الصفحات من



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019  ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
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 هتا أأنشطحملة عن املنظمة و  -1

 وطنية  مجعية  192  الآن  ضموي  العضوية،  أأساس  عىل  تقوم   مكنظمة  ،1919  عام  الأمحر  والهالل  الأمحر  الصليب  مجلعيات  ادلويل  الاحتاد  تآأسس

 اسرتاتيجية   مواقع  يف  ا  وفد  60  عىل  يزيد  ما  جانب  ا ىل  الأمانة من    دمعب  احلمك،  شؤونيتوىل    اال دارة  جملسوهل    الأمحر،  والهالل  الأمحر  للصليب

 ,Chemin des Crêts, Petit-Saconnex ,17وعنوانه   جنيف،  يفالاحتاد ادلويل    لأمانة  الرئيس   املقر  عقيو .  العال   أأحناء  لك  يف   أأنشطته  زيعز لت

1209 Geneva, Switzerland. 

 مجيع  من  وتعفيه  ادلولية  الاحتاد  بشخصية  مبوجبه  سويرسا   حكومة  تعرتف  ،سويرسا  حكومة  مع  مقر  اتفاق  ادلويل   الاحتاد   أأبرم  ،1996  عام   يف

 املتحدة.  الأمم دلى راقبامل ركزمب ادلويل الاحتاد  يمتتع .  سويرسا  يف  يةالسار  الرضائب

  أأعضاء   بواسطة  اال دارة  جملس  ويُنتخب.  ادلويل  حتاديف الا  حمكلل  هجاز  أأعىل  ويه  الأعضاء،  الوطنية   امجلعيات  من  مندوبني  من  امجلعية العامة  تتآألف

 اختاذ  سلطة   ذكل  يف  مبا   ،امجلعية العامة  دورات  بني  الفاصةل  الفرتات  يف  ادلويل  اد حتالا  شؤون  تس يري   سلطة   وهل   أأعضاهئا،  بني   ومن   امجلعية العامة

  سداء، اب  الشخصية  بصفهتم  العامةامجلعية    متنتخهب  ورئيس  أأعضاء  مخسة  من  تتآألف، اليت  املالية  اللجنة  وختتص.  املالية   الأمور  بعض   يف  قراراتال

 امجلعية العامة أأما جلنة املراجعة واخملاطر، فتتآألف من مخسة أأعضاء ورئيس تنتخهبم    ادلويل.  حتادالا  يف  تؤثر  اليت   املالية  الأمور  مجيع  يف  املشورة

سداء املشورة يف مجيع املسائل املتعلقة ابملراجعة كذكل بصفهتم الشخصية  واخملاطر اليت تؤثر يف الاحتاد ادلويل. ، وتقوم اب 

 ادلويل   والاحتاد.  القانوين  الوضع  ذات  الاعتبارية  الشخصية  والزتامات  حقوق  جبميع  ويمتتع  اخلاص،  دلس توره  وفقا   نشاطه  ادلويل  الاحتاد  ميارس و 

 الت والزتامات. معاملك ما يرتبط به من   عن الأعضاء، مجعياته دون الوحيد املسؤول هو

  للصليب  ادلولية  احلركة  الأمحر  للصليب  ادلولية  واللجنة  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  الوطنية  امجلعيات  جانب  ا ىل  ادلويل  الاحتاد   يشلككام  

 .  الأمحر والهالل الأمحر

  وعددها  الأعضاء  الوطنية  ياتهمجع ، مدعوما  من  ادلويل  الاحتاد   ويعمل .  اال نسانية  قوة   بتعبئة  املس تضعفني   حياة  حتسني   يف   ادلويل  الاحتاد   هممة   تمتثل 

 معل   يؤدي  وهو.  املس تضعفني  حياة  وحتسني  الاحتياجات  لتلبية  وبعدها  هئا أأثنا  ويف  الصحية  والطوارئ  الكوارث  وقوع  قبل  ،وطنية  مجعية  192

 الس يايس.  الرأأي وأأ  الاجامتعية الطبقة وأأ  ادلينية املعتقدات وأأ  اجلنس نوع  وأأ  العرقأأو  اجلنس ية عىل قامئ حتزي دون

نقاذ الأ كون   خمصصة لالحتاد    جامعية  خطة معل  توجه  2020حىت عام    اسرتاتيجية الفرتة، فا ن  "عقلياتوتغيري ال   رواح الاحتاد ادلويل ملزتم "اب 

لالحتاد ادلويل خطة ومزيانية مدهتا    .الزمن   لتحدايت اال نسانية واال منائية الكربى لهذا العقدل   التصديادلويل ومجعياته الوطنية الأعضاء من أأجل  

ن  س نتني،   أأهداف تنفيذ  اال يرادات املتوقعة و متابعة حتقيق  عن    نية العليا مسؤولالأمني العام الاحتاد ادلويل واال دار العامة، يكون    تهتقرها هيئ ما ا 

 . اخلطة

( اليت والعمليات  خرى )الربامجالأ وارد  مزيانية امل ا ىل  دلويل  أأنشطة الاحتاد اتنقسم    ،2019و   2018عىل النحو اذلي أأقرته اخلطة واملزيانية لعايم  

. أأما املواهجات  الأمانة احلمك و اليت تشمل أأنشطة    ومزيانية املوارد الاعتيادية   ؛التمكيليةدمات  واخل   تشمل املواهجات اال نسانية والأنشطة املواضيعية

ا املواضيعية، فتدمع  الوطنية  اال نسانية والأنشطة  برامج دلمع املس تضعفني و   من خاللمجلعيات  كام تدمع  املترضرين من الكوارث،  ما تقدمه من 

طار  يفالوطنية    مجلعيات ا مداد امجلعيات ا ىل نشطة اخلدمات التمكيلية  . هتدف أأ يا  تمنيهتا تنظمي   ا  الوطنية ومجموعاهتا حسب الطلب خبدمات    الفردية   ا 

بانة  أأنشطة احلمك والأم ذات مردودية؛ و  مجلعيات  ابدامئ لالتصال    ككياندوره ادلس توري  اليت تركز عىل متكني الاحتاد ادلويل من الاضطالع 

الأمحر    ممثال    ،ابيهنفامي  والتنس يق  الوطنية   والهالل  الأمحر  الأمحرللصليب  والهالل  الأمحر  الصليب  ش بكة  العاملي، ومزودا   الصعيد  ، عىل عىل 

تعرض هذه البياانت  و رتكزي.  للأأربع اسرتاتيجيات للتنفيذ ومثانية جماالت  خلطة واملزيانية املعمتدة داخل لك جزء ا ىل  كام تنقسم ا  . اتساعها، خبدماته 

  موارد للأنشطة اليت يضطلع لآخر  حني  من  وقد يتلقى الاحتاد ادلويل    ".عامة"ة  اعتياديموارد أأخرى "مقيدة" وموارد  مصنَّفة ا ىل    الية املالية النتاجئ امل

طار   ويرد   دة".يَّ ق املُ املبالغ "غري  مضن    يف هذه البياانت املاليةاملوارد  هذه  درج  قيود معينة. وتُ تكون مقرتنة ب اليت    الاعتياديةمزيانية املوارد  هبا يف ا 

يف    )غري املدققة(  ملزيانية املعمتدة حسب الهيلك يف ضوء تنفيذ ا، والنفقات  مصنَّفة حسب النتاجئ  نفقاتال و   املزيانية املعمتدة )غري املدققة(تنفيذ  أأداء  

 . املُوحَّدةهبذه البياانت املالية  ةاخلاص -34  ا ىل -32  رمق ات مناحاال يض

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019  ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 

11 

 

  الأمحر  الصليب مجلعيات  ادلويل الاحتاد  كتب م  لتشمل 2019 ديسمرب 31 يف املنهتية للس نة ادلويل لالحتاد املالية  البياانت هذهجتميع وقد جرى 

  مؤسسة)  الأمحر  لوالهال  الأمحر  الصليب  مجلعيات  ادلويل  الاحتاد  ومؤسسة  دة(،املتح  الأمم  يف   ادلويل  )الاحتاد  املتحدة  الأمم  دلى  الأمحر  والهالل

دون    2020يناير    17يف    الاحتاد ادلويل   مت تصفية مؤسسةقد  و .  الأمانة يف جنيف ومجيع وفود الاحتاد ادلويلأأنشطة  فضال  عن    (ادلويل   الاحتاد

من   مشرتكة  لس يطرة  ختضع  اليت   العمليات   بعض   من  نصيبه  بشآأن  حسااب    ادلويل   حتاد الا  يقدمو .  هامة أآاثر مادية  عن هذه التصفية أأي    ن تنجم أأ 

 لأغراضاملتعلقة حبصة الاحتاد ادلويل يف العمليات املشرتكة، وذكل    نفقاتل واخلصوم واال يرادات وال خالل من خالل الاعرتاف وقياس الأصو 

 املس تقل   وضعها  وطنية  مجعية  فللك  ، الأعضاء  الوطنية  امجلعيات  حققهتا  اليت   النتاجئ  ةقدمامل  املُوحَّدة  املالية   البياانت  تشمل   ال .  املالية  البياانت   هذه

 س يطرة.   أأي ادلويل الاحتاد  علهيا ميارس  وال ادلويل، الاحتاد  وضع عن  قانوان  

 وأأساس اال عداد   ابالمتثال بيان   -2

عداد  مت جلنة  هذا وقد رصحت  .ادلويل  لالحتاد املالية لالحئة طبقا    ومت عرضها املالية، يرالتقار  ال عداد  ادلولية للمعايري طبقا    املُوحَّدة املالية  البياانت  ا 

دارة  التدقيق    .دةاملوحَّ  املالية البياانت بنرش  2020أأبريل عام  29 يف اخملاطر وا 

  املعاجلة   بشآأن   احلكومية   غري   املنظامت   أأو   ية اخلري   املنظامت   أأجل   من   حمددة   ا رشادات   الراهن   الوقت   يف   املالية   التقارير   ال عداد   ادلولية   املعايري   تتضمن   ال 

  أأسلوب   بشآأن   ا رشادات   تقدم   ال   أأو   التقارير   ال عداد   ادلولية   املعايري   فهيا   تتناول   ال   اليت   حلاالت  يتعلق اب فامي .  عرضها   وأأسلوب   املالية   للبياانت   احملاسبية 

عداد   يف   ادلولية   للمعايري   العامة   املبادئ   ا ىل   تارة اخمل   احملاسبية   الس ياسات   استندت   اخلريي،   ابلقطاع   اخلاصة   املعامالت   معاجلة    النحو   عىل   املالية   التقارير   ا 

طار   يف   تفصيال    الوارد  عداد   ا   . ادلولية   احملاسبية   املعايري   هيئة   عن   الصادر   املالية   البياانت   وعرض   ا 

عداد  مت  ما ييل: ا  عدفامي عليه، متعارف هو  ما حسب الأصلية التلكفة مبوجب املُوحَّدة املالية  البياانت  ا 

 ؛واخلدمات والأصول، مبا يف ذكل املمتلاكت، ابلقمية العادةللسلع ابتربعات العينية ال املساهامت الطوعية و تُقاس  •

 ؛ ستامثرات يف الأوراق املالية اخملصصة ابلقمية العادةلالاتُقاس  •

 . ابلقمية العادةل   ة نقديال لتدفقات ل  اتتحوطتُقاس ال  •

   .ةاحملدد الاس تحقاقات ة احلالية اللزتام  مهنا القمي خمصوما   العادةل لأصول اخلطة احملددة املبينة ابلقمية  صايف الزتامات الاس تحقاقات •

املشاركني  بني    يف معامةل منظمةمقابل نقل أأحد الالزتامات  صول أأو ميكن تسديده  أأحد الأ تقاضيه نظري بيع    ميكن  اذلي  املبلغ  يف  العادةل   القميةتمتثل  

 .  القياس يف السوق يف وقت

  وقعت   اليت   التغريات   متضمنة حتاد ادلويل،  الا   يتبعها   اليت تفاصيل الس ياسات احملاسبية    املُوحَّدة من هذه البياانت املالية    37و   36يف اال يضاحني    يرد 

 . الس نة   خالل 

 طريقة عرض بيان ادلخل الشامل املُوحَّد  -3

 من تكبد الاحتاد ادلويل للنفقات.  الغرض حتليال  للنفقات عىل أأساس بيان ادلخل الشامل املُوحَّد يقدم 

ثة    زيانيةامل طة و اخلتتضمن     وظائف الاحتاد  تغطي  ،أأربع اسرتاتيجيات للتنفيذ  امجلعية العامة لالحتاد ادلويلاعمتدهتا  اليت    2020-2016للفرتة  املُحدَّ

للمثاين جماالت  تتبعها  ،  ادلويل الهامة من خالل الاحتاد فهيا  افقت امجلعيات الوطنية عىل الرشاكة  اليت و رتكزي متثل اجملاالت املواضيعية  برانجمية 

طارها قياس  ادلويل طار  .  املُوحَّدةالنتاجئ  ، واليت س يجري يف ا  ، وذكل من للمزيانية قامئ عىل النتاجئ  عىل النتاجئ وهيلك  قامئ    ويدمع اخلطة واملزيانية ا 

بختطيط و املالية وما يتعلق بذكل من حتسني اال دارة أأجل   الغ. رصد وا 

   التقارير   ومعةل عرض   التشغيلية العمةل   -4

التشغيلية، كام تتآأثر   نفقات حيث تؤدى به الاشرتأاكت ادلس تورية وال  ،التشغيليةيقدم الاحتاد ادلويل تقاريره ابلفرنك السويرسي، وهو أأيضا  معلته  

برامج الاحتاد ادلو بآأن  القول  عبه. وجيدر  اقتصادية  بيئة  أأي  التحديد،  يل ال ترتكز يف  ن   حيثىل وجه  دامئا  مقومة ابلفرنك   ا  النداءات تصدر 



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019  ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 

12 

 

دارة ال  دراج وا  تقريب لك املبالغ ا ىل أأقرب أألف فرنك سويرسي، ما ل يذكر  يمت    يف املزيانية ابلفرنك السويرسي.  نفقات السويرسي، كام جيري ا 

 خالف ذكل. 

 هامة حماسبية  فرتاضات  تقديرات واأأحاكم و  -5

عداد البياانت  يقتيض     لأصول واخلصومالاعرتاف اباختيار الس ياسات احملاسبية، و  يفدة اس تخدام أأحاكم وتقديرات وافرتاضات تؤثر  املالية املوحَّ ا 

البياانت يف  و املدرجة  الأصول اال فصاح  ،  اترخي    املرشوطةواخلصوم    املرشوطة  عن  عداد  يف  املو ا  املالية  ابال يرادات  حَّ البياانت  والاعرتاف  دة، 

حد معرفة التقرير. وعىل الرمغ من أأن هذه الأحاكم والتقديرات والافرتاضات تستند ا ىل  اليت يغطهيا  خالل الفرتة    درجة يف البياانتاملُ واملرصوفات  

م . وس يجري تعديل الأحاكاملدرجة يف البياانتغ  النتاجئ الفعلية يف هناية املطاف عن املبالجيوز أأن ختتلف  ،  اال دارة ابلأحداث والأعامل املتداوةل

 ضات الأصلية، حسب الاقتضاء، يف الس نة اليت تتغري فهيا الظروف ذات الصةل. والتقديرات والافرتا

 فهيا  مبا  العوامل،  من  وغريها  التارخيية  التجربة  ا ىل  وتستند  املس متر،  للتقيمي ، حبيث ختضع  ابملس تقبل  تتعلق  وافرتاضات  تقديرات  ادلويل  الاحتاد  يضع

  املتصةل  الفعلية  النتاجئ  تعريفها،  حبمك  ،الناجتة  احملاسبية  التقديرات  توازي   ما  واندرا    . الصةل  ذات  الظروف  حسب  تقبل س  امل   لأحداث   املعقوةل   التوقعات

دراج  و . هبا  . اعتبارا  من اترخي التعديل فصاعدا  هذه التقديرات التعديالت عىل جيري ا 

 الأحاكم )أأ(  

من الهبات    ةتيآأ العرتاف ابال يرادات املتاب ، والاشرتأاكت ادلس توريةمن    ةتيآأ ت املتابال يراداالعرتاف  املتعلقة ابيستند اختيار الس ياسات احملاسبية  

طار ا  ل يف  مفصَّ النحو الُ   عىل  ،لمعايري ادلولية ال عداد التقارير املاليةلبادئ العامة  امل للمنح احلكومية، ا ىل    ا ىل عقود مماثةل  ةستندامل وغري  ة  ياحلكوم غري  

 وعرضها. املالية عداد البياانت اخلاص اب   ة ادلوليةهيئة املعايري احملاسبي

يف  املُوحَّدةاملبالغ املدرجة يف البياانت املالية  عىل  كرب  الأ التآأثري  تطبيق الس ياسات احملاسبية اليت لها    من أأجل  الأحاكم املوضوعةمعلومات عن    ردت

لهيا فامي ييل:   اال يضاحات املشار ا 

ذا اكن الاحتاد ادلويل دليه ال س اأأس  - أأ()- 36 اال يضاح  •  تصنيف الرتتيبات املشرتكة؛عىل التابعة هل و  رقابة عىل الكياانتتوحيد: ما ا 

ذا اك:  والتربعاتاملساهامت الطوعية  من    املتآأتية  اال يرادات   -  ج()  36 اال يضاح  • ختضع للرقابة  أأو التربعات  اهامت الطوعية  نت املسما ا 

 ؛ ومعاجلته احملاسبية الاكمةل من الاحتاد ادلويل

 ؛ حمددوقت أأو يف  عىل مدى فرتة اال يرادات املتآأتية من تقدمي اخلدمات: سواء مت تقدمي اخلدمات  - ج()  36 اال يضاح  •

نفاق.اتصنيف  :النفقات  - د()  36 اال يضاح  •  لنفقات وفقا  للغرض من اال 

   ا ىل حد معقول. جياراال  حاكم عقود أأ بعض سواء اكنت عقود ا جيار أأو تتضمن عقود اال جيار:  -  ه()  36 اال يضاح  •

 التقديرات والافرتاضات     ب    

  ملموسة   تعديالتا جراء  يقني بشآأن التقديرات ذات اخملاطر العالية اليت تسبب    عىل  تنطوي  اليت   ضاتفرتاوالا   التقديراتترد معلومات بشآأن  

لهيا فامي ييل التالية املالية الس نة خاللصوم واخلصول للأ  املرحةل للقمي ادلفرتية  : يف اال يضاحات املشار ا 

 : الرئيس يةة كتواريالأ : الافرتاضات احملددة  الاس تحقاقات التقاعدية برامج -  24 اال يضاح  •

العادةل    -   ج()36  اال يضاح  • الوالتربعات   العينيةللمساهامت  القمية  الافرتاضات  قمية  ل املس تخدمة    رئيس ية :    العينية   املساهامتتقدير 

 ؛ والتربعات

وحساب اخلسائر  ،  قابةل لالسرتدادأأصول الاحتاد ادلويل البالغ  املتعلقة مب الرئيس ية  ت  : الافرتاضاالقميةفاض  اخنحفص    -  ل()36مالحظة   •

 ؛ االئامتنية املتوقعة

من  تدفقات  ال   احامتلبشآأن    رئيس يةالافرتاضات الصصات والأصول واخلصوم املرشوطة:  للمخوالقياس  اال دراج    -    ن  36مالحظة   •

 . وجحمها املوارد 
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 والتربعات   طوعية ال ساهامت  امل  -6

 2018ا جاميل    2019ا جاميل    عام    مقيَّد       

      

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                   
  113,314     150,615     43     150,572    مساهامت طوعية

  146,430     142,743     31,785     110,958    تربعات 

       261,530     31,828     293,358     259,744  

                    

                    

 2019ا جاميل    خدمات عينية    سلع عينية    مساهامت نقدية   
  

 2018ا جاميل 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   ة السويرسي

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
                    

  113,314     150,615     6,577     2,458     141,580  امجلعيات الوطنية 

  69,128     86,881     -     2,810     84,071  احلكومات

  56,289     40,529     -     -     40,529  فالواكالت متعددة الأطرا

  10,171     8,023     -     383     7,640  الرشاكت 

  10,842     7,310     226     540     6,544  أأخرى 

   280,364     6,191     6,803     293,358     259,744  

                    

  

يرادات تقدمي اخلدمات  -7  ا 

  2019   2019         

 2018ا جاميل    2019ا جاميل    عام    مقيد   

  
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                
دارية    10,517     12,090     155     11,935  خدمات ا 

  6,905     2,285     -     2,285  خدمات تعاقدية

  3,487    3,156    -    3,156  خدمات مركبات

  4,947     9,411     -     9,411  خدمات لوجستية

يرادات خدمات تعاقدية مع     25,856     26,942     155     26,787  معالء ا 

يرادات عقود ا جيار  –دارية خدمات ا     -     547     72     475  ا 

يرادات عقود ا جيار –خدمات مركبات    3,986    4,163    -    4,163  ا 

يرادات تقدمي اخلدمات    29,842     31,652     227     31,425  مجموع ا 
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ُ التعاقدية والالزتامات صول املدينة والأ  املس تحقاتييل  فامي  : ربمة مع معالءالتعاقدية امل
    2019 

 
2019 

 
2019 

 فتتاح د الا الرصي  
 

 املعرتف هبا اال يرادات  
 

 الرصيد اخلتايم 

بآ الف الفرناكت   اال يضاحات 

 السويرسية 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        

  2,086    (2,518 )    4,604  16  الأصول التعاقدية 

 (20,730 )   (14,037 )   (6,693 ) 22  الالزتامات التعاقدية 

  9,430     1,111     8,319  15  من معالء  مبالغ مس تحقة القبض

     6,230    ( 15,444)   ( 9,214) 

       

    2018 
 

2018 
 

2018 

 الرصيد الافتتاح   
 

 املعرتف هبا اال يرادات  
 

 الرصيد اخلتايم 

بآ الف الفرناكت   اال يضاحات 

 السويرسية 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 
ف الفرناكت  البآ  

 السويرسية 

        

  4,604    (2,395 )    6,999  16  الأصول التعاقدية 

 (6,693 )   (2,863 )   (3,830 ) 22  الالزتامات التعاقدية 

  8,319     1,369     6,950  15  من معالء  مبالغ مس تحقة القبض

     10,119    ( 3,889)    6,230  

       

ل تكن  كام  .  ( 2018عام  مقابل ال يشء  )  معرتف هبا من تاكليف احلصول عىل العقد أأو تنفيذه  (موجوداتأأصول )، ل تكن هناك  2019يف عام  

  أألف فرنك سويرسي   84مقابل  )ا ىل ختفيض أأسعار املعامةل ابلنس بة ال يرادات اخلدمات املعرتف هبا  حبيث تؤدي  هناك اعتبارات متغرية يف العقد  

 .  (2018عام  
 

ير  -8  ت أأخرى ادا ا 

    2019   2019         

 2018ا جاميل    2019ا جاميل    عام    مقيد     

    

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                  
  1,644     1,486     -     1,486    رسوم عضوية الربامج املس تضافة 

يرادات أأخرى    1,034     1,423     1,012     411    ا 

     1,897     1,012     2,909     2,678  
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   تشغيل ال   نفقات  -9

         تاكليف مبارشة   

  

)أأ( )ج( تلكفة   

اس تحقاقات  

  املوظفني 

)ب()ج(   

غاثة،   مدادات ا  ا 

  ونقل وختزين 

مساهامت    

 مجلعيات وطنية  

)د( ا هالك   

  واس هتالك 

اسرتداد تاكليف   

 خدمات تمكيلية  

)هـ( تاكليف   

  وختصيصات أأخرى 

)و( اسرتداد   

جاميل   رسوم تعهدات      تاكليف غري مبارشة  جاميل   2019ا   2018ا 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

فرناكت  ف البآ ال

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                      
نسانية    129,397   131,461   707   7,822   28,150   4,347   58   4,400   46,286   39,691  مواهجات ا 

  119,130   110,703   996   6,219   36,028   8,181   224   3,611   10,691   44,753  أأنشطة مواضيعية 

  248,527   242,164   1,703   14,041   64,178   12,528   282   8,011   56,977   84,444  الأخرى مجموع املوارد 

                      

دارية    10,847   11,197   -   718   9,421  (18,573 )  2,686   -   738   16,207  خدمات ا 

  7,354   1,590   1   128  (280 )  42   -   1,514   10   175  خدمات تعاقدية

  7,452   7,107   -   -   2,571   4,381   -   -   152   3  خدمات مركبات

  4,854   9,213   -   -  (113 )  960   -   -   8,366   -  خدمات لوجستية

  30,507   29,107   1   846   11,599  (13,190 )  2,686   1,514   9,266   16,385  مجموع اخلدمات التمكيلية 

                      

  279,034   271,271   1,704   14,887   75,777  (662 )  2,968   9,525   66,243   100,829  مجموع التلكفة املقيدة 

                      

  68,360   63,860  (1,704 ) (14,887 )  9,614   662   6,517   28   1,167   62,463  املوارد الاعتيادية 

                      

  68,360   63,860  (1,704 ) (14,887 )  9,614   662   6,517   28   1,167   62,463  مجموع التلكفة العامة 

                      

  347,394   335,131   -   -   85,391   -   9,485   9,553   67,410   163,292  2019مجموع نفقات التشغيل عام  

                      

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

                      

 

 عام  واكن قد ُأدرج يفأألف فرنك سويرسي تتعلق بعقود ا جيار منخفضة القمية.  46مبلغ و  ،سويرسي تتعلق بعقود ا جيار قصرية الأجلرنك أألف ف  4.711 مبلغ تشمل النفقات التشغيلية املذكورة أأعاله

جيار )انظر  عقودك التشغيلية رصوفاتمضن امل أألف فرنك سويرسي   18.519مبلغ   2018  (.  - 28  اال يضاح ا 
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 ني العامل   اس تحقاقات تلكفة    )أأ( 9

  2019   2019         

جاميل     عام    مقيد    جاميل     2019ا   2018ا 

  
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

ت  بآ الف الفرناك 

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

                
  129,963     136,307     51,037     85,270  أأجور ورواتب

  6,668     6,896     34     6,862  اخلدمات املسامه هبا

  675     1,095     550     545  اخلدمة  تعويضات هناية

  3,526     3,451     1,362     2,089  تلكفة التآأمينات الاجامتعية 

دة  التعويضاتبرانمج  -تلكفة معاشات التقاعد   15,876     15,543     9,480     6,063  املُحدَّ

   100,829     62,463     163,292     156,708  

 

مدادات اال غاثة والنقل والتخزين )ب(  9  ا 

  2019   2019         

   عام    مقيد   
جاميل   جاميل     2019ا   2018ا 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                
غاثة مدادات ا    65,208     55,768     -     55,768  ا 

  13,426     11,642     1,167     10,475  نقل وختزين

   66,243     1,167     67,410     78,634  

 

 العينية   نفقات ال )ج(  9

يراداتوحَّد  املُ   الشامل  ادلخل   بيان   يف تُدرج  و   اخلدمات،  أأو   السلع  اس تالم  اترخي   يفتُقيَّد    وخدمات   سلع   شلك  يف   والتربعات  العينية  املساهامت    نفقاتو   اك 

دراجوقد . سواء   حد عىل  (: 6 ع أأيضا  عىل اال يضاح ن مجموع النفقات )يرىج الاطالاملساهامت العينية التالية مض مت ا 

  2019   2019   2019         

   خدمات    سلع   

تاكليف تشغيل  

   أأخرى 
جاميل   جاميل     2019ا   2018ا 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                    
  6,668     6,803     -     6,803     -  تلكفة اس تحقاقات العاملني 

غاثة مدادات ا    2,527     2,723     -     -     2,723  ا 

  -    2,321    2,321    -    -  ا هالك أأراٍض ومبانٍ 

جيارية    1,961     934     934     -     -  تاكليف تشغيل حيازات ا 

  598     217     -     -     217  نقل وختزين

   2,940     6,803     3,255     12,998     11,754  
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 اال هالك والاس هتالك )د(  9

             

       2019   2018 

    

 

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

             
 3,473    8,546       ا هالك املمتلاكت وال الت واملعدات 

  742     574       احلاسب الآيلبرجميات  -اس هتالك الأصول غري امللموسة

 40   344      املركبات خسائر انمجة عن اخنفاض قمية

  -     21       برجميات احلاسب الآيل  -الأصول غري امللموسة  خسائر انمجة عن اخنفاض قمية

 
      9,485    4,255 

 

  2.321، ومبلغ  عاملس تالا مكفوةل حبق    هالك أأصولاب    اُ تعلقم فرنك سويرسي    أألف  1.376مبلغ    واملعدات املذكور أأعالهال الت  هالك املمتلاكت و ا  شمل  ي 

 عينية. تربعات ُمس َتلمة ك  بآأصولمتعلقا  رنك سويرسي أألف ف

 تاكليف وختصيصات أأخرى )ه(  9

 
  2019   2019         

 مقيد   
  

 عام 
  

جاميل    2018ا 
  

جاميل    2018ا 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                
  15,959     15,029     713     14,316  حلقات معل وتدريب

  13,837     15,013     3,082     11,931  سفر

دارية ومكتبية وعامة   17,514     13,297     2,734     10,563  تاكليف ا 

  7,796     7,880     734     7,146  أأتعاب خرباء استشاريني 

  6,195     7,777     291     7,486  مركبات ومعدات 

  3,597     4,782     1,370     3,412  ا عالم

  23,329     21,613     690     20,923  تاكليف وختصيصات أأخرى

   75,777     9,614     85,391     88,227  

 

اترخي التقرير  يُعلن عهنا حبلول  قمية السلف التشغيلية اليت ل  يف  زايدة    حدث فهيااليت  للعمليات    اتصالتاكليف والتخصيصات الأخرى خمصَّ تشمل  

 . لتاكليف والتخصيصات الأخرىاوال توجد مبالغ حمددة كبرية أأو غري معتادة مدرجة مضن هذه  (.21 عىل اال يضاح )يرىج الاطالع  

 اسرتداد التاكليف غري املبارشة صايف  )و(  9

  2019   2019         

  
 عام     مقيد 

  
جاميل    2019ا 

  
جاميل    2018ا 

  

بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   ية السويرس 

الفرناكت  بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                
  -     -    (14,887 )    14,887  اسرتداد تاكليف دمع الربامج واخلدمات 

   14,887    ( 14,887)    -     -  
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سامهة  مك اسرتداد التاكليف غري املبارشة  ملعيار  للربامج واخلدمات  املبارشة  التاكليف  ختضع  معال  مببدأأ الاحتاد ادلويل اذلي يقىض ابسرتداد اكمل التلكفة،  

  2019عامة قمية ادلمع لعام  ضيف ا ىل الاحتياطيات الأُ   وقد  يف متويل التاكليف غري املبارشة لتوفري خدمات ادلمع الأساس ية الالزمة لنجاح العمليات. 

 (. 2018أألف فرنك سويرسي عام   15.277أألف فرنك سويرسي )مقابل  14.887ها  مقدار  اليت بلغ

يرادات / )   صايف  -10  المتويل   ( نفقات ا 

 
    2019   2019         

جاميل    عام    مقيد      جاميل     2019  ا   2018ا 

بآ الف الفرناكت      

 السويرسية 
الفرناكت  بآ الف    

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

                 
يراد الفوائد عىل الودائع املرصفية   5      15      15     -    ا 

يرادات توزيعات أأرابح صندوق الأسهم العاملية   514     564     564     -    ا 

يراد عوائد صندوق     1,582     1,319     1,319     -    الس ندات العامليةا 

وصندوق   ةهم العامليصندوق الأس انمجة عن بيع أأرصدة من ماكسب 

 ةالس ندات العاملي
  -    38    38    -  

 يف القمية العادةل للأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل  صايف التغرُي 

 الأرابح أأو اخلسائر
   -     5,087     5,087     -  

عادة تقيمي  رصف العمالت الأجنبية صايف ماكسب  من معليات ا 

 الأصول واخلصوم 
   -     105      105      -  

يراد   2,101      7,128      7,128     -    المتويل  اتا 

                  

 (4,844 )   (3,296 )   (960 )   (2,336 )   تسوايت التعهدات   من ةالأجنبي رصف العمالتصايف )خسائر( 

عادة تقيمي الأصول  من ةالأجنبي رصف العمالتصايف )خسائر(  ا 

 صومواخل
  ( 909)    -    ( 909)   ( 629) 

للأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل   يف القمية العادةل صايف التغرُي 

 الأرابح أأو اخلسائر
   -     -     -    ( 3,725) 

 (8 )   (54 )   (54 )    -    صايف )اخلسائر( احملققة من التحوط للتدفقات النقدية

 (9,206 )   (4,259 )   (1,014 )   (3,245 )   نفقات المتويل 

                  

يرادات / ) صايف    (7,105 )    2,869     6,114    (3,245 )   المتويل   ( نفقات ا 
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 اال يرادات الشامةل الأخرى  -11

  2019   2019   2018   2018 

 التحوطات للتدفقات النقدية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
اكت  بآ الف الفرن 

   ية السويرس 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 قمية عقد التحوط   
  

 الرصيد ابلقمية العادةل 
  

 قمية عقد التحوط 
  

 الرصيد ابلقمية العادةل 

                
  57    5,429   (23 )    4,067  اليورو عمةل بعقود رصف أآجةل  

  10    706   (6 )    1,986  الأمريك  الرادلوعمةل بعقود رصف أآجةل  

  67     6,135    (29 )    6,053  مجموع التحوطات للتدفقات النقدية

                

عادة تصنيفها  يرادات الشامةل الأخرى اليت جيوز ا  يرادات أأو نفقات   ا ىل   الحقا    احلركة يف اال   ا 

  2019       2018 

  
بآ الف الفرناكت  

 ية السويرس 
  

    
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 (67 )        29    القمية العادةل ات يف اجلزء الفعَّال من التغريُ  - التحوط للتدفقات النقدية 

يرادات شامةل أأخرى ا ىل بيان اال يرادات والنفقات التشغيلية   (36 )        67    املبلغ املُعاد تصنيفه من ا 

       96        ( 103) 

                

 التدفقات النقدية املتوقعة يف فرتة الحقة 

2019 
  

املتعلقة  التدفقات النقدية 

 بعقد التحوط 
  2018 

  
التدفقات النقدية املتعلقة  

 بعقد التحوط 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 القمية ادلفرتية  
  

 شهور 1-6
  

 القمية ادلفرتية
  

 شهور 1-6

               الآجةل املس تخدمة للتحوط عقود الرصف  
 (6,068 )    -    (6,082 )   (29 ) تدفقات خارجة -

  6,135     67     6,053     -  تدفقات داخةل  -

  ( 29)   ( 29)    67     67  

 

آجال اس تحقاق هنائ ب  بعمالت أأجنبية  أآجةلرصف    الاحتاد ادلويل عقود م  أأبر   ،2019يف عام   أأسعار  اطر  من خمحتوطا     2020مارس    31حتني يف    ة يآ

الأجنبية   العمالت  بتلقي اشرتأاكت دس تورية رصف  يتعلق  ال فرنك سويرسي  أألف    4.067قميهتا    فامي  بعمةل  مة  اشرتأاكت دس تورية قميهتا  يورو و ُمقوَّ

مة  ي  رس ي و فرنك سأألف    1.986   31يف  وغراض حماس بة التحوط.  لأ النقدية    لتدفقاتل   اتكتحوطهذه التحوطات  تعترب  و .  ك يادلوالر الأمر عمةل  بمقوَّ

  راداتياال  بند  يف  وأأدرجت هذه القمية    رسي ي أألف فرنك سو   29  ابلعمالت الأجنبية  الآجةل  الرصف  عقود ل  السلبيةبلغ صايف القمية العادةل  ،  2019  سمرب ي د

يرادات ونفقات    مضن بياهنا  س ُيعاد  حيث    الأخرىالشامةل   ياملُ بالغ  مقدار امل   بلغو الهنايئ.    ما حيني أأجل الاس تحقاق عند  ل يتشغ ا  رادات  عاد بياهنا مضن ا 

أألف    52( و 2018ال يشء عام  حتوط غري فعَّال )مقابل  ن  أألف فرنك سويرسي انمجة ع  15من    تتآألف  أألف فرنك سويرسي   67تشغيل  ال ونفقات  

عقود  . وقد أأسفرت تسوية  (2018أألف فرنك سويرسي عام    36)مقابل    2018جةل عام  الآ رصف  العقود  من  مقابل اجلزء الفعَّال  يرسي  فرنك سو 

 (. 2018أ الف فرنك سويرسي عام  8)مقابل أألف فرنك سويرسي  54بقمية  صافية عن خسائر حمققة 2018الرصف الآجةل لعام 
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 عية مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامت  -12

مليون    543قرابة  )  يورومليون    500  بقمية  اتفاقية  ملفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية وا، أأبرم الاحتاد ادلويل  2019أأكتوبر    2يف  

طار  يف تركيا  (ESSN)الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية    مرشوعلصاحل  فرنك سويرسي(   تنهتيي ا   شهر   26ة مدته  تنفيذ زمن لالتفاقي، مع حتديد ا 

اذلي يوفر الأموال    الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية لمفوضية  هو جزء من مرفق الالجئني التابع ل  رشوعوهذا امل .  2021أأكتوبر    31يف  

ويتآألف هذا املرشوع من  الأمحر الرتيك.  الهالل    مع مجعية سيتوىل الاحتاد ادلويل تنفيذ هذه االتفاقية  يف تركيا. و املس تضعفني  النقدية لعائالت الالجئني  

 عىل النحو التايل:  مكوانت أأساس ية  ثالثة

ن امل ِّ  حتديد هوية املس تفيد  : أأ كو 

ن   ِّ  الأساس ية  متلبية احتياجاهت من أأجل : توفري ادلمع النقدي يف الوقت املناسب للمس تفيدين باملكو 

ن  ِّ ن  شامل  يتضمن : جاملكو  ِّ  اس تخالص ادلروسمساءةل و اخلضوع لل  و الرصد والتقيمي وهو مكو 

ن )  ِّ ووفقا  للس ياسات    أألف فرنك سويرسي( من قمية العقد.  487.201قرابة  أألف يورو )  448.620، س يحصل املس تفيدون عىل  (بومبقتىض املكو 

ن )س تفيدين  ، فا ن تسلمي النقدية ا ىل امل س()  36  )اال يضاح   احملاسبية لالحتاد ادلويل ِّ ية  مبوجب اتفاق   أأدائيا  أأعاله ال يشلك الزتاما     ( بمبقتيض املكو 

عىل املس تفيدين    لمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةملفوضية الأوروبية ل اقدهما  تعادة توزيع الأموال النقدية اليت  اب  يقوم الاحتاد ادلويل  وس  .  املرشوع

   وحَّد.، بيامن لن يُدرج مضن بيان ادلخل الشامل املُ دوحَّ املُ املركز املايل  زتام مايل يف بيان هذا اجلزء من العقد اكلدرج وس يُ املعينني. 

   وفامي ييل بيان موجز لها: ،دوحَّ املُ املركز املايل بيان للمس تفيدين بشلك منفصل يف  يةن الأرصدة املتعلقة بتسلمي النقدوس ُيفَصح ع 

 ( 13 اال يضاح  عىل  الاطالع)يرىج  الاجامتعية للسالمة رئةطا ال الش بكة مرشوع - النقد يعادل وما النقد

ندوسزي    مودعا  دلى  سويرسيأألف فرنك    144.902مبلغ  وما يعادل النقد    النقديتضمن   توزيعه عىل املس تفيدين  من أأجل  سييت بنك وكريدي أأجريكول ا 

طار   . املركز املايل املُوحَّديف بيان الواردة نقد الأخرى ل اوما يعادل  النقد عن أأرصدة ُمدرج بشلك منفصل املبلغ . وهذا املرشوع يف ا 

يداعات دلى  تضع عادة حدا  أأقىص  اليت    يةالاستامثر معايريها  وافقت اللجنة املالية لالحتاد ادلويل عىل التنازل عن  هبذا املرشوع، فقد  وفامي يتعلق   أأي  لال 

 من النقد والاستامثر يف أأي وقت من الأوقات. ادلويل ٪ من ا جاميل حيازات الاحتاد  25مؤسسة مالية واحدة بنس بة 

مة    لسالمة الاجامتعية مرشوع الش بكة الطارئة ل  –مقبوضات ُمقدَّ
تلقيه لتوزيعه عىل املس تفيدين يف  أألف فرنك    144.902مبلغ  تتضمن الالزتامات     مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية  ا طار سويرسي مت 

ن ِّ  . املُوحَّد املركز املايل يف بيان الواردة  الأخرى (اخلصومالالزتامات )درج بشلك منفصل عن مُ الالزتام وهذا (. ب  )املكو 

يرادات خدمات ونفقات مواضيعية يف ا طار  الأجزاء  فَصح عن  وس يُ  الاحتاد  لقى  ت،  2019. ويف هناية عام  بيان ادلخل الشامل املُوحَّدالأخرى من العقد اك 

ل ذكل  وُسَّ   ابلأجزاء الأخرى من العقد.يتعلق    ملفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية اي من  أألف فرنك سويرس   18.567  مبلغادلويل  

 تعاقدية. اكلزتامات 

ال عىل أأول  معيار  ال يطبق  و أألف فرنك سويرسي من التاكليف لك س نة مالية متش يا  مع    50.000اسرتداد التاكليف غري املبارشة لالحتاد ادلويل ا 

 (. ع()- 36  اال يضاح ة يف العمليات الكبرية )ليف غري املبارش لس ياسة احملاسبية لالحتاد ادلويل للحد من اسرتداد التاكا
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 ما يعادل النقد و النقد   -13

  2019   2018 

بآ الف الفرناكت    

 لسويرسية ا
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
        

  372     446  الصندوق   املودع يفالنقد  

  93,224     232,557  املودع يف املصارف النقد  

  31,545     31,546  شهور( 3ودائع مرصفية )فرتة اس تحقاق أأصلية > 

   264,549     125,141  

        

ن ابء  لتوزيعه عىل املس تفيدين    سويرسيفرنك  أألف    144.902غ  بلم   يشمل الرصيد املذكور أأعاله ِّ طار مبقتىض املكو  مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة   يف ا 

 (. 12يرىج الاطالع عىل اال يضاح ) . الاجامتعية
    

م  ابلعمالت التالية:        النقد وما يعادل النقد مقوَّ
  2019   2018 

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
الف الفرناكت  آ  ب   

 السويرسية 

       العمةل 
  118,319     116,126  فرنك سويرسي 

  461     145,537  يورو 

  5,068     2,386  دوالر أأمريك 

  71     107  بزيو فلبين

  74     93  اتاك بنغالدييش

  1,148     300  معالت أأخرى 

   264,549     125,141  

 

 : والاستامثرات القصرية الأجل والاستامثرات غري املتداوةل النقد وما يعادلية للنقد االئامتنية اخلارج  فامي ييل التصنيفات

   2019   2018 

  

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

        
        االئامتينتصنيف مؤسسة فيتش للتصنيف 

 AAA   767     831  

 AA-   -     1  

 A+   208,696     53,866  

 A   30,099     45,002  

 A-   22,683     22,627  

 BBB   54     -  

 BBB-   11     -  

 BB+   62     3  

 BB   27     101  

 BB-   38     3  

 B+   1     131  

 B   214     242  

 CCC+   6     89  

  873     445   غير مصنفة 

         

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

         

  372     446   النقد يف الصندوق 

    264,549     125,141  
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        (14 )يرىج الاطالع عىل اال يضاحاستامثرات قصرية الأجل 

AA (رايفايزن ( )بنكفيتش  )مؤسسة  
 10,000     15,000  

AA+ (اكنتوانل فرايبورغ ( )بنكاكنتوانل خيرزيو  بنك )  
 10,000     10,000  

A+ مولسن(  رايفايزن ( )بنكفيتش  )مؤسسة  
 10,000    -  

    30,000     25,000  

         

        (14 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح  استامثرات غري متداوةل

AA (رايفايزن ( )بنكفيتش  )مؤسسة  
 15,000     5,000  

AA+ (اكنتوانل فرايبورغ ( )بنكاكنتوانل خيرزيو  بنك )  
 10,000    10,000  

A+ يس أآي يس سويس(( )بنالكفيتش  )مؤسسة  
 10,000     -  

    35,000     15,000  

 

وقد  هذا  .  ( 2018  عام  سويرسي  فرنك  أألف  873)مقابل    أألف فرنك سويرسي  445مصنفة ائامتنيا     غرييف مصارف    املودع  النقدقمية    بلغت،  2019يف عام  

يداعاته دلى هذه املصارف  أأن الاحتاد ادلويلرى ي البنوك، و  هذه بشآأن ُأجري الفحص الواجب  .الآخر الطرف تقصري بسبب ملموسة  اطرغري معرضة خملا 

 الاستامثرات  -14

  2019   2018 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    ية اكت السويرس بآ الف الفرن   
       (13 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح ودائع مرصفية مقاسة ابلتلكفة املس هتلكة  

  25,000     30,000  شهور(  3الأجل )فرتة اس تحقاق < ودائع مرصفية قصرية 

  15,000     35,000  الأجل )فرتة اس تحقاق < س نة(  طويةلودائع مرصفية 

  40,000     65,000  ع الودائع املرصفية مقاسة ابلتلكفة املس هتلكة و مجم 

        

       اخلسائر الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو  

  60,035     67,280  صندوق الس ندات العاملية 

  21,697     27,111  صندوق الأسهم العاملية 

  81,732     94,391  اخلسائر العادةل من خالل الأرابح أأو    مجموع الأصول املالية ابلقمية 

        

  121,732     159,391  مجموع الاستامثرات 

        
  106,732     124,391  الاستامثرات املتداوةل 

  15,000     35,000  الاستامثرات غري املتداوةل 

  121,732     159,391  مجموع الاستامثرات 

 املدينة   اذلمم    -15

  2019   2018 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   

       مدينة    ذمم 

        
  34,765     31,493  الاشرتأاكت ادلس تورية 

رة بشآأن الاشرتأاكت ادلس تورية ص خسائر ائامتنية ُمقدَّ  (34,765 )   (31,493 ) خمصَّ

   -     -  

        

  137,625     136,830  طوعية مساهامت

رة بشآأن املساهامت الطوعية ص خسائر ائامتنية ُمقدَّ  (2,130 )   (3,304 ) خمصَّ

   133,526     135,495  

        

  27,174     35,159  مجعيات وطنية مدينة 

رة بشآأن امجلعيات الوطنية املدينة  ص خسائر ائامتنية ُمقدَّ  (1,161 )   (1,192 ) خمصَّ

   33,967     26,013  
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  2,403     3,160  مدينة أأخرى  ذمم

رة بشآأن  ص خسائر ائامتنية ُمقدَّ  (222 )   (3 ) املدينة الأخرى   اذلممخمصَّ

   3,157     2,181  

        

        

  163,689     170,650  املدينة    اذلمم مجموع 

        

       مدينة أأخرى   ذمم 

        

  1,543     1,432  سلف للموظفني 

  1,676     976  لالسرتداد قابةل رضائب 

  2,075     1,676  مدينة متنوعة ذمم

  67     -  القمية العادةل لتحوطات التدفقات النقدية 

  5,361     4,084  املدينة الأخرى   اذلمم مجموع 

        

  169,050     174,734  املدينة   اذلمم مجموع صايف  

        

  129,333     143,566  مدينة متداوةل  ذمم

  39,717     31,168  مساهامت طوعية  –مدينة غري متداوةل  ذمم

  169,050     174,734  مجموع احلساابت املدينة  صايف  

 
ص مُ فامي ييل احلركة يف    املدينة:  اذلممبشآأن  اخلسائر االئامتنية املتوقعةخصَّ

  

ص مساهامت   خمصَّ

   مدينة طوعية  

ص ذمم مجعيات   خمصَّ

   وطنية مدينة 

ص اشرتأاكت   خمصَّ

دة   دس تورية غري ُمسدَّ

  

ص ذمم مدينة   خمصَّ

   أأخرى 

 وع م اجمل

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

ت  بآ الف الفرناك 

 السويرسية 

                    

2019                   

  38,278     222     34,765     1,161     2,130  يناير  1الرصيد يف 

ص  ات يف خمصَّ   698     225    (3,272 )    197     3,548  اخلسائر االئامتنية املتوقعة التغري 

 (1,806 )   (226 )    -     -    (1,580 ) ذمم مدينة مشطوبة خالل الس نة 

صات غري مس تعمةل جرى عكسها   (794 ) خمصَّ
 

( 166)    -    ( 218)   ( 1,178) 

  35,992     3     31,493     1,192     3,304  ديسمرب   31الرصيد يف  

                    

2018                   

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

ص  ات يف خمصَّ   4,396     174     2,410     168     1,644  اخلسائر االئامتنية املتوقعة التغري 

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

صات غري مس تعمةل جرى عكسها    -  خمصَّ
 

 -     -    ( 18)   ( 18) 

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

 

صات املتعلقة اب جيري رصد اخمل لذلمم  املتوقع  العمر    ى مد  الاحامتالت ويراعي اخملاطر االئامتنية عىل عىل  قامئ  منوذج  استنادا  ا ىل    خلسائر االئامتنية املتوقعةصَّ

صات املتعلقة    تتضمنو (.  -27يرىج الاطالع عىل اال يضاح  لومات التطلعية. ) واملع  ةالتارخيي  ات جتاهثر ابلعوامل الاقتصادية والاآأ اليت تتاملدينة   اخملصَّ

(  2018أألف فرنك سويرسي عام    962  بقمية  اخنفاض يف القمية  أألف فرنك سويرسي )مقابل  902بقمية    اخنفاضا  يف القمية   أأعالهابخلسائر االئامتنية املتوقعة  

 ( -8يرىج الاطالع عىل اال يضاح ) .عقود مربمة مع العمالء التعاقدية املتعلقة بصول الأ و يف اذلمم املدينة 
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  آأداء ب  عضووطنية    مجعية  أأي   عىل  الواقع  الالزتام  غيلي  ال  وهذا  ،الس نة  هناية  يف  املسددة   غريالاشرتأاكت ادلس تورية    مجليع  اكمةل  خمصصات  رصدجيري  و 

د مبلغ    ،2019  عام  يفو  علهيا.  املس تحقة  املبالغ   وطنية  مجعيات  عىل  املس تحقةالاشرتأاكت ادلس تورية    متآأخراتفرنك سويرسي من  أ الف    704ُسد ِّ

 الصليب   مجعية   عىل   مس تحق  سويرسي   فرنك  فلأأ   1.150  ومبلغ  ،(2018عام    أألف فرنك سويرسي   562مبلغ    سداد مقابل  )  سدادال   عن   متخلفة

  ادلخل   بيان  يف  مس بقا  مدرجني  مسددين و هذان املبلغان    كني   ول  (،2018  عام   سويرسي  فرنك  أألف  1.150  مبلغ  تسديد   )مقابل  الأمريك   الأمحر

 وحَّد. املُ  الشامل

 : ة()بيان التقادم الزمني للذمم المدينالمدينة  فترات استحقاق الذممبيان فيما يلي 

 
ل حين موعد  

 اس تحقاقها 

مس تحقة منذ يوم    

 يوما    60- واحد  

  90- 61مس تحقة منذ    

 يوما  

مس تحقة منذ أأكرث من    

 يوما    90

 اجملموع   

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 ية السويرس 

2019                   

  210,726     46,206     2,186     8,434     153,900  القمية ادلفرتيةا جاميل 

ص من أأجل اخلسائر االئامتنية املتوقعة   (35,992 )   (35,992 )    -     -     -  ُمخصَّ

  174,734     10,214     2,186     8,434     153,900  ا جاميل اذلمم املدينة 

                    
ل حين موعد    

 اس تحقاقها 

مس تحقة منذ يوم    

 يوما    60- واحد  

  90- 61مس تحقة منذ    

 يوما  

مس تحقة منذ أأكرث من    

 يوما    90

 اجملموع   

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

الفرناكت  بآ الف    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 ية السويرس 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

2018                   

  207,328     51,454     9,283     6,213     140,378  القمية ادلفرتيةا جاميل 

ص من أأجل اخلسائر االئامتنية املتوقعة   (38,278 )   (38,278 )    -     -     -  ُمخصَّ

  169,050     16,707     9,283     6,213     136,847  ا جاميل اذلمم املدينة 

 

 

 2018   2019   لذلمم املدينة  التعرض خملاطر االئامتن من 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية     

  42,456     56,870    مجعيات وطنية 

  65,726     72,584    حكومات 

  13,019     9,571    رشاكت

  31,553     30,119    ة الأطراف واكالت متعدد

  16,296     5,590    أأخرى 

     174,734     169,050  

 

 2018   2019     العمالت التالية:   حبسباملدينة    اذلمم حتليل  

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية       

           العمةل 

  34,337      فرنك سويرسي 
   25,838  

  74,994      دوالر أأمريك
   57,015  

  38,560      يورو
   56,321  

  17,005      جنيه ا سرتلين
   19,765  

  1,866      دوالر كندي 
   2,989  

  7,972      معالت أأخرى 
   7,122  

       174,734     169,050  
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 التعاقدية   الأصول املدفوعات املس بقة و  -16

  2019   2018 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   

  2,701     4,516  مدفوعات مس بقة 

  4,604     2,086  أأصول تعاقدية

   6,602     7,305  

 

 واملعدات   واملركبات   املمتلاكت  -17

قيد    ممتلاكت   أأراٍض ومبانٍ  

 اال نشاء 

معدات    مركبات  

 أأخرى 

جاميل    ا 

2019 

جاميل    ا 

2018 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 

            التلكفة 

  -     83,298     3,071     27,886     50,422     1,919  2018ديسمرب  31الرصيد يف 

 16عند بداية تطبيق املعيار  الاس تخدامالاعرتاف بآأصول حق  

 من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية 

 2,750     -     -     40     2,790    -  

ل  الرصيد     54,617    86,088     3,111     27,886     50,422     4,669  2019  يناير  1يف  املُعدَّ

  35,728     65,257     422     5,620     3,220     55,995  اال ضافات

  -    -     1,129     -    (52,540 )    51,411  حتويل من ممتلاكت قيد اال نشاء 

 (5,609 )   (4,778 )   (269 )   (3,715 )    -    (794 ) الاستبعادات والشطب

عادة   (130 )    -     -     -     -     -  التصنيف ا ىل أأصول غري مادية ا 

عادة تصنيف أأصول حمتجزة بغرض البيعصايف   (1,308 )   (1,167 )    -    (1,167 )    -     -  ا 

  83,298     145,400     4,393     28,624     1,102     111,281  ديسمرب   31الرصيد يف  

                        

                       صول الأ عن اخنفاض قمية    اال هالك املرتامك واخلسائر الناجتة 

 (14,234 )   (14,094 )   (2,717 )   (10,536 )    -    (841 ) يناير  1الرصيد يف 

 (3,473 )   (8,546 )   (295 )   (3,262 )    -    (4,989 ) أأعباء اال هالك خالل الس نة

  3,329     3,117     254     2,275     -     588  الاستبعادات 

  -    (122 )    -    (122 )    -     -  خسارة انجتة عن اخنفاض قمية الأصول

عادة تصنيف أأصول حمتجزة بغرض البيعصايف    284     754     -     754     -     -  ا 

 (14,094 )   (18,891 )   (2,758 )   (10,891 )    -    (5,242 ) ديسمرب   31الرصيد يف  

                        

  69,204     126,509     1,635     17,733     1,102     106,039  ديسمرب  31  صايف القمية ادلفرتية يف 

                        

  40,383     69,204     354     17,350     50,422     1,078  يناير  1صايف القمية ادلفرتية يف  

 

  . ار جيبعقود ا  مس تآأجرة  ومعدات  مبمتلاكت  أ الف فرنك سويرسي تتعلق    5.004بقمية  الاس تخدام  أأصوال  حق    ركبات واملعداتواملاملمتلاكت  تشمل  

 (.28 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح 

يف    هذه الأصول  ذ حلظة وجودهالك الأصول املرتبطة به منا    تطبيقجيري  . و 2019اجلديد يف جنيف خالل عام    همقر ا ىل  الاحتاد ادلويل  انتقل  وقد  

 لطريقة اليت تقصدها اال دارة. عاملها ابالس تاملناس بة حلاةل اباملوقع و

   .املكتبية  واملعدات املطاطي  واملآأوى الطاقة اتومودل ِّ  الآيل احلاسب أأهجزة أأساسا   الأخرى املعدات شملت 
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 عينية: ات ربعكت ديسمرب املبالغ التالية اليت وردت 31تشمل املمتلاكت واملركبات واملعدات يف  

   2019ا جاميل       معدات أأخرى       أأراٍض ومباٍن          

بآ الف الفرناكت        

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

  45,877     242     45,635      القمية ادلفرتيةا جاميل 

 (1,951 )   (124 )   (1,827 )     اال هالك املرتامك 

  43,926     118     43,808      القمية ادلفرتية صايف

                

 (2,321 )   (36 )   (2,285 )     لس نةل أأعباء اال هالك 

حق يف صورة    ينية غري نقدية من حكومات البدلان املضيفةكتربعات ع   سويرسي مت تلقيه  فرنكأألف    44.428  مقدار  القمية ادلفرتيةا جاميل  شمل  ي 

  أألف فرنك سويرسي   7.213بقمية    عين   عيد تصنيف تربع، أُ 2019يناير    1يف  وديب وبودابست وجنيف ومدينة بامن.    لٍك من  عمل يفالأأماكن  دام  تخ اس  

منحة حكومية  ا ىل  نحة حكومية تتعلق ابدلخل  مك   التصنيف اذلي اكن قد س بق الاعرتاف به  منعمل يف بودابست،  الأأماكن    اس تخداميف صورة حق  

من املعايري ادلولية ال عداد التقارير    16املعيار مبقتىض  تسق مع الاعرتاف ابلأصول املس تآأجرة  ي ف ابلأصل بشلك  من أأجل الاعرتا  وذكلق بآأصل،  تتعل

نتايجأأو العمر    ةىل مدى فرتات اتفاقيات املنحععىل أأساس دفعات اثبتة  املمتلاكت  أأصول  ا هالك  وجيري  .  "اال جيار"عقود    املالية ري ، وجيللمبن   اال 

يرادات املنحالاعرتاف   د، وذكل ملطابقة مرصوفات اال هالك. املوحَّ دلخل الشامل ابيان يف  بشلك مهنجي ةاب 

 املادية   غري صول  الأ  -18

  

 

برجميات احلاسب  

   الآيل 

برجميات حاسب أآيل  

   قيد التطوير 

ا جاميل برجميات  

 احلاسب الآيل 

2019   

ا جاميل برجميات  

 احلاسب الآيل 

2018 
الفرناكت  ف  بآ ال  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

               التلكفة 
  11,027     9,905     41     9,864  يناير1الرصيد يف 

  114     2,153     2,153     -  اال ضافات

  -     -     -     -  التحويالت 

  130     -     -     -  ادة التصنيف من أأصول اثبتةعا  

 (1,366 )   (142 )   (21 )   (121 ) الاستبعادات والشطب

  9,905     11,916     2,173     9,743  ديسمرب   31الرصيد يف  

                

               صول الأ اال هالك املرتامك واخلسائر الناجتة عن اخنفاض قمية  

 (9,578 )   (8,994 )    -    (8,994 ) يناير  1رصيد يف لا

 (40 )    -     -     -  اخلسائر الناجتة عن الاخنفاض يف قمية أأصول

 (742 )   (574 )    -    (574 ) لس نة ل الاس هتالك  أأعباء

  1,366     121     -     121  الاستبعادات 

 (8,994 )   (9,447 )    -    (9,447 ) ديسمرب   31الرصيد يف  

                

  911     2,469     2,173     296  ديسمرب  31  صايف القمية ادلفرتية يف 

                

  1,449     911     41     870  يناير  1صايف القمية ادلفرتية يف  

 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019 ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 

27 

 

 نظام لتخطيط موارد املؤسسة.  تعلق بتنفيذ رنك سويرسي ت أألف ف 1.968مبلغ   قيد التطوير الآيل  احلاسب ياتتشمل برجم 

 ادلائنة   اذلمم  -19

  2019   2018 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       ادلائنة اذلمم    

دون  ِّ   16,434     15,388  مور 

  2,443     2,426  مجعيات وطنية 

  695     624  رضائب عىل الرواتب واجبة ادلفع

  3,120     1,212  أأخرى  ذمم

  22,692     19,650  مجموع احلساابت ادلائنة  

        

  15,523     10,049  نفقات مس تحقة

جاميل النفقات املس تحقة    15,523     10,049  ا 

        

  -     29  القمية العادةل لتحوطات التدفقات النقدية 

  -     29  دائنة أأخرى  ذمم مجموع  

        

جاميل    38,215     29,728  ادلائنة   اذلمم ا 

 

 التالية:   لعمالت اب مةقوَّ مُ ويه  أأشهر. 3مس تحقة يف غضون لو اكنت ائنة كام اذلمم ادلتقيمي جرى 

  2019   2018 

  

الفرناكت  بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       العمةل 

  23,914     18,155  فرنك سويرسي 

  4,580     5,397  الر أأمريك ود

  3,676     1,757  لرية سورية

  1,919     854  يورو 

  382     472  شلن كين

  3,744     3,093  معالت أأخرى 

   29,728     38,215  
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 قصرية الأجل   املوظفني   اس تحقاقات  -20

  2019   2018 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 ويرسية الس 

    

  4,270     3,968  اس تحقاقات ُعطل املوظفني

  213     504  اس تحقاقات أأخرى قصرية الأجل 

  4,472    4,483  

 . س نة واحدةمس تحقة يف غضون لو اكنت كام اس تحقاقات املوظفني قصرية الأجل تقيمي جرى 

 اخملصصات  -21

      

جعز اخلدمات  

 والتعهدات 

            

  

 العمليات 
   العامةل الزائدة     

جاميل   ا 

2019     

جاميل   ا 

2018   

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

الفرناكت  بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

صات متداوةل                     خمصَّ
  24,779     32,001     878     6,699     24,424  يناير   1الرصيد يف  

صات ا ضافية   33,188     43,803     2,611     9,976     31,216  خمصَّ

 (4,882 )   (7,577 )   (878 )   (6,699 )    -  غري مس تخدمة جرى عكسهامبالغ 

 (21,084 )   (27,032 )   (1,342 )   (1,266 )   (24,424 ) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة 

  32,001     41,195     1,269     8,710     31,216  ديسمرب   31الرصيد يف  

 

  الاقتصادية   الس تحقاقاتاخلارجة الهنائية ل  تدفقاتال   ستتحدد .  املقبل  العام  خالل  الزتامات  دتكبُ   ادلويل   الاحتاد  ويتوقع  ،متداوةل  اخملصصات  ا ن اكفة

  صاتخصَّ مُ   تشملو .  التربعات   مجع  أأنشطة  خالل  من   ةلاملموَّ   غري  املرشوعات   نفقات  تغطية  عىل   ادلويل  دحتا الا  قدرة   حبسب   املرشوعات  جعز  عن   الناجتة

عداد    اترخييف    عهنا  علنيُ   ل  اليت   الوطنية  امجلعيات  دلى  املقدرةالنقدية    التشغيلية  لسلفا  العمليات   اللزتامات   املقدرة  التاكليف  ا ىل  ابال ضافة  التقرير،ا 

نفقات  ال التاكليف املقدرة لتغطية    التعهداتو   اخلدمات  جعز  خمصص  ويضم  ومقدارها.  توقيهتا  من  التيقن  عدمعند    التقرير  اترخي  يفدة  كبمت   أأخرى  تشغيلية

 ةالزائدامةل  ص العامةل الزائدة تاكليف العتضمن خمصَّ وي .  يف اترخي التقريراملقيدة  عىل اال يرادات    نفقاتعندما تزيد ال   واخلدماتاملتعلقة بلك تعهد عىل حدة  

 . )أأ((9 يرىج الاطالع عىل اال يضاح )املقبةل   تسويهتا خالل االثن عرش شهرا  ، وس تجري 2019عهنا يف عام ُأعلن اليت املعروفة 

 التعاقدية   والالزتامات املؤجةل    يرادات اال   -22

  2019   2018 

 اخلصوم املتداوةل 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        
يرادات مؤجةل    89,353     86,499  ا 

  6,693     20,730  الزتامات تعاقدية

  250     110  اشرتأاكت دس تورية مس تلمة مس بقا  

   107,339     96,296  
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  2019   2018 

 اخلصوم غري املتداوةل 

الفرناكت  بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        

يرادات مؤجةل    7,552     50,709  ا 

 

لزتامات  الا وتشمل    تعلق بتربعات عينية غري نقدية من حكومات البدلان املضيفة. ي سويرسي  أألف فرنك    43.887  مبلغ   وتشمل اال يرادات املؤجةل أأعاله 

يرادات اخلدمات املتلقاة  ي فرنك سويرسي  أألف    18.567مبلغ    املذكورة أأعاله   ية قد ا ع ت ال  طار مقدما  تعلق اب  الاجامتعية  الش بكة الطارئة للسالمة  مرشوع     يف ا 

 ( 12ح  يرىج الاطالع عىل اال يضا ) 

املؤجةل  التربعات    هيا ف س ُتقيد  لفرتات املس تقبلية اليت  عىل حنو موثوق فيه ا حيدد  أأن  الحتاد ادلويل  ل )ج(  36الس ياسة احملاسبية املبينة يف اال يضاح    ال تتيح 

يرادات بسبب الزتامات تعاقدية حمدد  الس ياسة احملاسبية يف    اليت تتسق مع تل مجيع املبالغ املؤجةل    تُدرج يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد، وابلتايل،    ة اك 

تشمل  .  هناية تل الفرتة اترخي  واحدة من  بعد مرور أأكرث من س نة    يرادات  هناية املطاف اك  عىل الرمغ من أأن بعض املبالغ قد تقيد يف وذكل  اخلصوم املتداوةل،  

 . هناية الفرتة اترخي    واحدة من صة الس تخداهما يف فرتة مس تقبلية حتني بعد مرور أأكرث من س نة  خمصَّ   وتربعات   طوعية اخلصوم غري املتداوةل مساهامت  

 والاقرتاضات   القروض    -23

    2019   2018 

بآ الف الفرناكت      

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       تداوةل امل صوم  اخل
  1,415     1,415        قروض بناء 

جيار    -     1,754        الزتامات تتعلق بعقود ا 

        3,169     1,415  

              

    2019   2018 

بآ الف الفرناكت      

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

             تداوةل امل   صوم غري اخل

  60,371     63,162        قروض بناء 

جيار    -     3,083        الزتامات تتعلق بعقود ا 

        66,245     60,371  

 

 قروض بناء 

  قىصأأ فرنك سويرسي كحد  أألف    12.061اتفاق قرض بدون ضامن يصل ا ىل    (FIPOI)مع مؤسسة    1998سبمترب    3يف  اكن الاحتاد ادلويل قد أأبرم  

آنذاك يف مقر جنيف.  املاكتب    دون أأي فوائد ال جراء توسعات يف مبن  مبقتىض هذا االتفاق مبلغا  وصل يف    1998اقرتض الاحتاد ادلويل يف عام  القامئ أ

دت عام    220عىل دفعات تبلغ قمية أأوالها    يمت سدادهأألف فرنك سويرسي عىل أأن    11.347مجمل ا ىل   ابال ضافة ا ىل    1998أألف فرنك سويرسي ُسد ِّ

  2019ديسمرب    31القرض يف  قي من  املتببلغ رصيد  وقد    .أألف فرنك سويرسي  227قمية لك مهنا    1999ا  من عام  دفعة س نوية متساوية اعتبار   49

 .(2018عام  أألف فرنك سويرسي  6.586مقابل أألف فرنك سويرسي ) 6.359 مقدار

 La Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales‘مؤسسة    معالاحتاد ادلويل    أأبرم ،  2016عام    مايو  30يف  و

a Geneve (FIPOI)’    ( من أأجل متويل تشييد املبن اجلديد  0)  فوائد   أأي  دون  سويرسي  فرنك  أألف  59.406  قدرها  قصوى  بقمية اتفاق قرض٪

تشييد واملتعلقة  ال   معلية  قتس ب  اليت   يةل رحةل الأوَّ املمتويل  ل   سويرسي  فرنك  أألف  5.000  بلغم   تفاقهذا اال  تضمنقد  و ملقر الاحتاد ادلويل يف جنيف.  

أألف فرنك سويرسي لمتويل معلية التشييد.   54.406ومبلغ    2014أأكتوبر عام    8  بتارخي  (FIPOI)مؤسسة  ابتفاق القرض اذلي أأبرمه الاحتاد ادلويل مع  
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  يسمرب د  31من    ابتداء    سويرسينك  أألف فر   1.188قمية لك مهنا    تبلغ  يةمتساو   ية أأقساط س نو   عىل  تسديدهعىل أأن جيري    لضامنالقرض    ال خيضع هذاو

، بلغ مجموع املبالغ اليت حسهبا الاحتاد ادلويل من املؤسسة يف ا طار هذا  2019عام    يفو  .اكمل  بشلك  املبن الاحتاد ادلويل    يهف   يقبلمن العام اذلي  

  59.406ا جاميل مبلغ القرض ا ىل    بذكل   صللي(،  2018أألف فرنك سويرسي عام    22.200فرنك سويرسي )مقابل  أ الف    4.206االتفاق املربم بيهنام  

من القرض بقمية    ة س تحقامل ادلفعة الأوىل  قام بتسديد  بيامن  ،  2019اجلديد يف يناير  وقد انتقل الاحتاد ادلويل ا ىل مبن مقره  فرنك سويرسي.  أ الف  

ديسمرب    31أألف فرنك سويرسي يف    58.218  ا ىل  بذكل رصيد املبلغ املتبقي من القرضليصل  ،  2019يف شهر ديسمرب  أألف فرنك سويرسي    1.188

 (. 2018عام  أألف فرنك سويرسي  55.200)مقابل  2019

جنيف  مدينة  ، تطورت  1863سس الصليب الأمحر يف عام  آأ جعلها "جنيف ادلولية". منذ ت  ما  ،املنظامت ادلولية  ة جنيف تقليد يف اس تضاف  ة ملدينو 

دة    مس توى عىل    احلمكأأحضت الآن من أأمه مراكز    حىت بشلك كبري    ا  دولي لاللزتام اال نساين ادلويل الهام اذلي تعهد به الاحتاد    رمزا  بذكل  العال، جمس ِّ

من    ةقروض معفا  عىل   يةسويرس ال كومة  احلاحلصول من    ميكهنااملنظامت ادلولية    هذهن  أأ من املامرسات الشائعة    . ذاهتاالكونفدرايل السويرسي وجنيف  

آهتا  ترماميت   من   جتريه   ما   متويل من أأجل  )فيبوي(    امت ادلولية الفوائد عن طريق مؤسسة مباين املنظ ملثل هذه    يةالسوق   الفائدةن سعر  ا    حيث .  ملنشآ

  حساابت الاحتاد املالية عىل النحو اذلي قُيدت به يف    خصومللاملالية تساوي التلكفة الفعلية    صوماخلثل هذه  مل   ةس هتلكمل اتلكفة  ال   فا ن  ،٪0القروض هو  

 السوق.  سعرلفوائد اليت تقل عن ل ةمزااي عيني يأأ توجد ادلويل، وال 

 ار جي ود اال  الالزتامات املتعلقة بعق
د الا  عىل النحو التايل: ار جي املتعلقة بعقود اال  لزتامات  تُسدَّ

      2019 

    غري اخملصومة التعاقدية  التدفقات النقدية    -   ات حتليل الاس تحقاق 

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

      
 (1,754 )         دة س نة واح أأقل من 

 (3,083 )     من س نة واحدة ا ىل مخس س نوات

  -          أأكرث من مخس س نوات 

جيار حىت    ا جاميل   (4,837 )         2019ديسمرب    31الالزتامات غري اخملصومة املتعلقة بعقود ا 

  بيان التدفقات النقدية. الواردة يفتل خبالف الناش ئة عن أأنشطة المتويل الالزتامات ة بشآأن ل حتدث أأي حرك 

 احملددة   التقاعدية   س تحقاقات الا   الزتامات صايف   -24

برانجمني ملعاشات املوظفني امليدانيني من الأجانب ومجيع موظفي املقر الرئيس؛ برانمج املعاشات الأسايس، وبرانمج املعاشات  ادلويل  الاحتاد  دلى  

الن    ، وهام برانجمانالتمكييل يف حاالت الوفاة  اس تحقاقات  كام يقدمان    ،تعمتد عىل الرصيد املرتامك يف حساب املشرتك   ية تقاعدتحقاقات  س  ا مينحان  ُمموَّ

هناء اخلدمة.   واال عاقة وا 

 وحَّد املُ   املايل   املركز   بيان   يف   الواردة   املبالغ )أأ(  24

دت املبالغ املُسجَّةل يف بيان           املركز املايل املُوحَّد عىل النحو التايل: ُحد ِّ

    2019   2018 

    

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          

ةل   (269,944 )   (316,949 )   القمية احلالية لاللزتامات املُموَّ

  222,286     259,479    القمية العادةل لأصول اخلطة 

 (47,658 )   (57,470 )   بيان املركز املايل املُوحَّد حبسب الالزتامات 
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دة خالل           : الس نةالتغري يف الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

    2019   2018 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          
دة يف     270,035     269,944    يناير   1الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

  15,230     14,661    اليةصايف تلكفة اخلدمة احل

دة    1,571     2,082    تلكفة الفوائد عىل الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

  8,068     8,466    مسامهة املوظفني

 (13,852 )   (15,303 )   املدفوعةصايف الاس تحقاقات 

  4,389     6,623    خسائر حبمك اخلربة

 (7,127 )    -    ة فرتاضات ادلميوغرافيانجتة عن تغيريات يف الا )ماكسب(

 (8,370 )    30,310    انجتة عن تغيريات يف الافرتاضات املالية/ )ماكسب(  خسائر

  -    166   اخلدمة هناء اب  متعلقة  خاصة اس تحقاقات

دة يف     269,944     316,949    ديسمرب   31الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

 

 :املتقاعدين والأعضاء عاملني الاحملددة بني الأعضاء  الاس تحقاقات زتاماتتوزيع الفامي ييل 

    2019   2018 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          
دة للأعضاء العاملني    176,152     218,264    الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

  93,792     98,685    دة للأعضاء املتقاعدين الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ 

     316,949     269,944  

       التغري يف أأصول اخلطة خالل الس نة: 

  2019   2018 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   

  230,858     222,286  يناير  1ابلقمية العادةل يف    اخلطة أأصول  

  13,177     13,755  )انظر أأدانه( مللعا رب تمساهام

  8,068     8,466  املوظفني  تمساهام

 (13,852 )   (15,303 ) صايف الاس تحقاقات املدفوعة

 (471 )   (574 ) نفقات اال دارة الفعلية املدفوعة

يرادات الفوائد عىل أأصول    1,396     1,774  اخلطةا 

يرادات الفوائد درَ بالغ املُ ابس تثناء امل  اخلطةالعائد عىل أأصول   (16,890 )    28,909  جة يف ا 

هناء اخلدمةمسامهة رب العمل ملرة واحدة يف متويل الاس تحقاقات اخلاصة    -    166  املتعلقة اب 

  222,286     259,479  ديسمرب  31ابلقمية العادةل يف  اخلطة  أأصول  

 

         : (صوماحملددة / )اخل الاس تحقاقاتمطابقة صايف  

    2019   2018 

  
 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية 

          

 (39,177 )   (47,658 )   يناير  1صايف اخلصوم يف  

 (15,876)   (15,709 ) ا جاميل )الأعباء( املُسجَّةل يف النفقات التشغيلية املرتبطة ابس تحقاقات املوظفني

عادة التقي  يرادات شامةل أأخرى   املعرتف بهمي ا جاميل ا   (5,782)   (8,024 ) يف ا 

 13,177    13,755  العمل رب تمساهام

هناء اخلدمة   -    166  مسامهة رب العمل ملرة واحدة يف متويل الاس تحقاقات اخلاصة املتعلقة اب 

 (47,658 )   (57,470 )  ديسمرب 31صايف اخلصوم يف  
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 امُلوحَّد   بيان ادلخل الشامل   املبالغ الواردة يف )ب(  24

 املُوحَّد: يف بيان ادلخل الشامل املقيدة فامي ييل املبالغ 
    2019   2018 

بآ الف الفرناكت      

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  15,230     14,827    تلكفة اخلدمة  

  175     308    دة صايف الفائدة احملققة عىل صايف الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ 

  471     574    نفقات اال دارة 

  15,876     15,709    نفقات اس تحقاقات املوظفني اجملموع املدرج يف  

 

 اخلطة   يف   املعمتدة   التغيريات   تفاصيل )ج(  24

أأو الس نة   2019ديسمرب    31ملنهتية يف  خالل الس نة ا  19املعيار املُحاس يب ادلويل  للخطة مبوجب  أأو تسوايت    اقتطاعاتتعديالت أأو    أأي  ل تكن هناك

نومفرب  2018ديسمرب    31املنهتية يف   عام  2019. ويف  أأنه سينظر يف  التقاعدية  املعاشات  أأعلن جملس صندوق  اس مترار    2020،  يف حلول لضامن 

ات ادلميوغرافية، ال س امي  الطويل والتغريُ ل  يف الأجائد الاستامثر املتوقعة  و يف ضوء اخنفاض ع  ، وذكللصندوق املعاشاتيف املس تقبل  الاس تقرار املايل 

بوسع  . وليس 2021يناير   1من   ملتوقع أأن تكون انفذة اعتبارا  غري أأنه من ا . ول يمت اال عالن بعد عن تفاصيل احللولاملآأموللعمر زايدة متوسط ابشآأن 

 املالية.  هيف نتاجئذلكل  احملمتل ري آأثتل ل  ا  تقدير أأن يضع الاحتاد ادلويل 

 الأخرى   الشامةل   اال يرادات   يف   املبالغ   )د( 24

 :سائر اخل و  رابح مضن الأ  الحقا  أأبدا / تصنيفهايُعاد اليت لن  الأخرى الشامةل اال يرادات يف املقيدة املبالغ ييل فامي

 

    2019   2018 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          
دة نتيجة تغيريات يف زتامات الاس تحالناجتة عن ال)املاكسب(   (7,127 )    -    الافرتاضات ادلميوغرافيةقاقات املُحدَّ

دة نتيجة تغيريات يف الافرتاضات املالية)املاكسب(  /اخلسائر   (8,370 )    30,310    الناجتة عن الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

دة حبمك اخلربة اخلسائر الناجتة عن الزتامات الاس تحقاقات املُح   4,389     6,623    دَّ

يرادات الفوائد درَ س تثناء املبالغ املُ اخلطة اب العائد عىل أأصول    16,890    (28,909 )   جة يف ا 

  5,782     8,024    خرى الأ شامةل ال يرادات اال  اجملموع املشمول يف 

 

طار  ت   أأن   للنتاجئ   ميكن  احملددة    الاس تحقاقات الزتامات    س تقطععىل ظروف السوق.    وذكل اعامتدا    ،19  ويلادل  عيار احملاس يب امل تغري بشلك كبري يف ا 

أأن يفيض ا ىل    ميكن  الأسواق  ضوء ذكل، فا ن تغري    يف والسويرسية وتُقاس الأصول حسب قميهتا السوقية.    رشاكتال لعوائد عىل س ندات  ابرتبط  ي  عدلمب

تقلبات يف لك   ااحملددة    الاس تحقاقات الزتامات    منا حداث  المتوييل لربانمج    الوضع تقلبات يف    ا حداث  ا ىل   يؤدي  ممالعادةل لأصول اخلطة،  والقمية 

   املعاشات.

  30.734بقمية  ة  دديف الزتامات الاس تحقاقات احملتراجع  أأدى عىل  ، ما  2019يف عام  %  0.15  ا ىل  2018  عام  يف  % 0.8من    اخلصمسعر  خنفض  اوقد  

ف  أأل  424  بواقع  ةدداحملس تحقاقات  الا لزتامات  يف ازايدة  عن  الافرتاضات املالية الأخرى    ت عىلأأ طر ريات اليت  يالتغ   أأسفرتو .  أألف فرنك سويرسي 

ا اكن  مم  كرث أأ املعاشات التقاعدية  برامج  أأصول  أأنتجت  ،  2019عام    ويف   (. 2018ف فرنك سويرسي عام  أ ال  9بواقع    تراجعمقابل  ) فرنك سويرسي  

(.  2018عام   سويرسي   أألف فرنك  16.890  ا قدره  خسارةفرنك سويرسي )مقابل  أ الف    28.909قدرها الأصول  زايدة يف قمية  ا ىل    ى د أأ ، مما  مفرتضا  
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، يصبح مجموع (2018أألف فرنك سويرسي عام    4.389أألف فرنك سويرسي )مقابل    6.623بقمية  عن الزتامات نتيجة للخربة    انمجةبتكبد خسائر  و 

 (.2018ف فرنك سويرسي عام  أ ال 11.108رنك سويرسي )مقابل ف فأأل  36.933الافرتاضات املالية ة يف كتوارياخلسائر الأ 

الاحتاد    تمبا يتناسب مع مساهام املقيدة  العامة و   ، عىل لك من الاحتياطياتاملُوحَّدة ت املالية  بياان ال   هذه  يفحُتمَّل خماطر التقلبات املذكورة أأعاله،  

 ادلويل يف خطة املعاشات التقاعدية. 

  ومعدل   الأرصدةساب  حل   املس تخدم  الفائدة  سعرو   اخلصم  )سعر  الرئيس ية  الافرتاضات  تتغري  عندما  النتاجئ  تغري  يةكيف   ضيحو تل   احلساس ية  حتليل  جريأُ 

 . أأدانه  املبني اال يضاح  تفاصيل مضن  التحليل هذا نتاجئ  ترد. وفيات(ال

 الهامة   الافرتاضات )هـ(  24

 : اس تخداهما جرى  اليت  الهامة ةكتواريالأ  الافرتاضات ييل فامي

  2019   2018 
 %0.80   %0.15 معدل اخلصم

 %1.10   %1.00 ذات الصةل   تضخم أأسعار الاس هتالك

 %1.40   %1.25 التعويضاتمعدل الزايدات املقبةل يف  

 %0.00   %0.00 الزايدات يف املعاشات التقاعدية معدل 

ىل أأرصدة احلساابت   %2.00   %2.00 سعر الفائدة اليت تضاف ا 

 %1.10   %1.00 للمبلغ املقطوع اكس تحقاقات وفاة احلد الأقىصالزايدة يف  

 LPP 2015 fully generational   LPP 2015 fully generational )معدل الوفيات( التغري يف العمر املآأمول عند سن التقاعد

 

  الوفيات   ومعدل  احلساابت  أأرصدة  ا ىل  تضاف  اليت   الفائدة  عرس و   اخلصم  معدل  أأن   ادلويل  الاحتاد  يعترب   ،19  ادلويل  احملاس يب   املعيار  من  144  للفقرة  وفقا  

 اخلدمة.  انهتاء بعد التعويضات التقاعدية لربامج احملددة التعويضات اللزتامات احلالية القمية  لتحديد املس تخدمة الهامة  ةكتواريالأ  الافرتاضات من

 : الهامة ة كتواريالأ  رتاضات ف الا يف  للتغريات احملددة  التعويضات  الزتامات حبساس ية جدول ييل فامي

 الزتامات    يف   ري آأث تال 
 احملددة   التعويضات 

التغيري يف  
 الافرتاضات 

 الاخنفاض يف الافرتاضات  الزايدة يف الافرتاضات 

 %7.6اخنفاض بنس بة   % 0.50 معدل اخلصم
 أألف فرنك سويرسي  24.088مقداره 

 %8.7زايدة بنس بة  
 أألف فرنك سويرسي  27.575مقدارها 

س تخدم حلساب أأرصدة  ائدة امل سعر الف

 احلساابت 
 %1.8زايدة بنس بة   % 0.50

 فرنك سويرسي  فأ ال 5.705مقدارها 
 %1.7اخنفاض بنس بة  

 أألف فرنك سويرسي  5.388مقداره 

 %3.1زايدة بنس بة   س نة واحدة  التغري يف العمر املآأمول عند سن التقاعد 

 أألف فرنك سويرسي  9.825مقدارها 

 %3.2اخنفاض بنس بة  

 أألف فرنك سويرسي  10.142ه مقدار 

ذ واقعيا   حدوثه  يرحج ال ما وهو ،الأخرى الافرتاضات  لك  ثبات مع واحد  افرتاض يف التغيري  حدوث ا ىل أأعاله احلساس ية حتليالت تستند   ترتبط  قد ا 

 ببعضها. الافرتاضات بعض يف التغيريات

  يف  املعرتف هبا  التقاعد  معاشات  الزتامات  حساب  يف  املتبع  ذاته  لأسلوباتباع  ، مت ا الهامة  لالفرتاضات  احملدد  التعويضات  الزتامات  حساس ية   سابحل 

داملُ  املايل  املركز بيان  . وحَّ
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 صوم واخلصول  الأ   مطابقة )و(  24

 . صومواخلصول الأ  ملطابقة اسرتاتيجيات أأي املعاشات صندوق  يف تعمتد ل

 اخلطة أأصول  )ز(  24

أألف فرنك سويرسي عام    222.286أألف فرنك سويرسي )مقابل    259.479لأصول اخلطة مبلغ    ، بلغت القمية العادةل2019ديسمرب عام    31يف  

2018 ) 

 أأصول اخلطة املستمثرة يف لك فئة من فئات الأصول الرئيس ية:  نس بة ييل فاميو 

  2019  2019  2018  2018 

يف    النس بة    مهنا  املدرج 

 سوق نشط 

يف    النس بة   مهنا  املدرج 

 سوق نشط 

   %8.1    %9.8  د يعادل النق النقد وما 

 %39.3  %39.3  %42.1  %42.1  أأسهم  صكوك

 %24.9  %24.9  %23.4  %23.4  س ندات دين 

 %20.3  %20.3  %17.4  %17.4  عقارات 

   %7.4    %7.3  أأخرى 

   %100.0    %100.0  اال جاميل 

 

نه  وابلتايل.  املالية  التقارير  ال عداد  ادلولية  املعايري  يف  الوارد  التعريف  مبفهوم  مال  رأأس  ادلويل  لالحتاد  ليس  ،-27  اال يضاح   يفعىل النحو الوارد     ميتل   ال   فا 

  اخلطة أأصول   فا ن ذكل،  عالوة عىل. الصكوك املاليةمثل هذه  منتتض ال اخلطةأأصول   أأن كام ادلين، س ندات أأو اكلأسهم للتحويل، قابةل  صكوك مالية

 يس تعملها.  أأو ادلويل الاحتاد  يشغلها اليت  املمتلاكت من أأي  لتشم ال

  توزيع  ضامن   الأخرى   أأهدافها  تشمل   بيامن  للأموال،  الأمان  ضامن   ا ىل   الأول   املقام   يف  هتدف   اليت   به،  اخلاصة   الاستامثرية   س ياس ته   املعاشات  صندوق   دلى

دارة  استامثر  مديرو   يتوىل.  الصندوق  دافهأأ   لتحقيق  يكفي   استامثر  عائد   عىل  واحلصول  مالمئة،  بطريقة   اخملاطر    استامثر   لقواعد   وفقا    الصندوق   هذا   ا 

دارة  جملس علهيا ووافق الاستامثر، جلنة حددهتا  السويرسي.  القانون ملتطلبات  متتثل قواعد ويه ،املعاشات صندوق ا 

 السويرسية   القانونية   املتطلبات   ذكل   يف   مبا   المتويل،   الزتامات )ح(  24

تقاعد من صندوق مس تقل حيتفظ به يف كيان قانوين منفصل. وصندوق معاشات الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر  مات معاشات ال تَُغَطى الزتا

القانون  "مكرر" من مواد القانون املدين السويرسي )  89ا ىل    80والهالل الأمحر )املسمى هنا "صندوق املعاشات"( هو مؤسسة وفقا  لتعريف املواد من  

ذلكل،  مسجل دلى السلطة اال رشافية السويرسية يف مقاطعة جنيف والصندوق السويرسي لضامن املعاشات.  ا ن صندوق املعاشات  رسي(.  السوي 

ة  لورثة واال عاقتطلبات التآأمني اال لزايم املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي السويرسي املعن بصناديق معاشات التقاعد املهن وامتثال مل عليه الا  يتعني

الامتثال ملتطلبات الصندوق الاحتادي للمعاشات، وأأن حيل حمل برانمج ادلوةل للتقاعد    حتادي للمعاشات(. هيدف هذا الصندوق ا ىل)الصندوق الا

قا  ية طبة دورأأكتواري  دد عىل أأساس حساابتابلاكمل من خالل مدفوعات حتُ هذا الصندوق  يمت متويل    )ادلعامة الرئيس ية( ابلنس بة للموظفني الأجانب. 

اليت يفرضها الصندوق الاحتادي للمعاشات ومجيع تعلاميته. ملقتضيات القانون السويرسي. يتعهد صندوق املعاشات كحد أأدىن بتلبية املتطلبات ادلنيا  

ذا حدث جعز متوييل   دارة صندوقووفقا  للقانون السويرسي، ا  تدابري اليت  ه( اختاذ ال )انظر أأدان  ات املعاش   لصندوق املعاشات، يتعني حينئذ عىل جملس ا 

طار زمن مناسب100من شآأهنا أأن تتيح العودة بنس بة التغطية ا ىل   س نوات.   7و 5يرتاوح بني عادة ما ،  ٪ يف غضون ا 

دارةل  ا  املعاشات جملس  الصندوق. يضم    صندوق  دارة  ا  يعيهنم الاحتاد ادلويل، و   ثالثةمسؤول عن  ينتخهبم املسامهني يف بران  الثةثممثلني  مج  ممثلني 

 تمكيليني. عضوين املعاشات، فضال  عن 
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  عام   يف   ٪16  )مقابل  ٪ 16  بقمية  املعاشات،   خطة  يف   مشارك   موظف  لك   عن   مسامهة  تقدمي  ادلويل  الاحتاد   عىل  جيب  ، صندوق املعاشات  لقواعد   وفقا  

.  التمكييل  املعاشات   برانمج  يف املسجل  بالرات  قمية   من   (2018  عام  يف   ٪5 )مقابل  ٪5و الأسايس،  املعاشات  برانمج يف  ل املسج  الراتب  من  ( 2018

 بيامن .  ا ضافية  مساهامت  تقدمي  ادلويل   الاحتاد  من  يطلب  أأن  ميكن   السويرسي،  القانون  ملتطلبات  وفقا    لصندوق املعاشات  متوييل  جعز  حدوث  حاةل  يف

ال  ،عاشاتق املصندو اليت حتددها قواعد    املبالغ  قمية  ادلويل   الاحتاد  يقدهما  اليت   املسامهة  تتجاوز  أأن  ميكن   املطلوبة   املساهامت  سوى  عادة  يقدم  ال  أأنه  ا 

 . قريبال املس تقبل يف ا ضافية مساهامت تقدميوجود حاجة ا ىل  توقعي  ال  الاحتاد ادلويل أأن  كام ،الصندوق للقواعد  وفقا  

هبا يف كيان قانوين واحد مس تقل خيضع للقانون    ظ تف حيُ ملعاشات،  ا   لصندوق أأصول مس تقةل  تغطية الزتامات املعاشات من خالل    جتري   أأعاله، كام ورد رشحه  

وطبقا   .  السويرسي تطلبات القانون  مل   وفقا    د سد املبلغ املقطوع والأقساط الس نوية، وت   تسديد املس تحقة، مبا يف ذكل    التقاعدية   ات سب املعاش حتُ السويرسي.  

%  110، و 2019ديسمرب    31يف  %  115  ات املعاشات التقاعدية متويل الزتام ، بلغت نس بة  ة السويرسي   ية لقانون ا   لمتطلبات ل   ، وفقا  ة أأكتواري لأحدث حساابت  

  الاكمةل   التغطية   حد   تتجاوز   اليت   المتويلية   التغطية   ووضع د  املايل املوحَّ   املركز املبني يف بيان    المتوييل   العجز التباين بني وضع    يرجع و .  2018ديسمرب    31  يف 

مبوجب القانون السويرسي، تقع عىل عاتق  و .  ة ح ملرجَّ ا   املعاشات   الزتامات لتقدير    ة خمتلف   ة أأكتواري تقيمي  اس تخدام مناذج    ا ىل قانون السويرسي  ال   منظور   من 

دارة صندوق املعاشات املسؤولية الرئيس ية عن ضامن أأن   الأصول املس تقةل خلطط املعاشات اكفية لتلبية الزتامات املعاشات التقاعدية عند اس تحقاقها،  جملس ا 

وفقا  للقانون السويرسي، ال يوجد عىل الاحتاد  و لتحسني أأي حاةل جعز متوييل. بناء  عىل ذكل،    معل   رب انوين عىل الاحتاد ادلويل ك وذكل دون أأي رجوع ق 

 . 2018ديسمرب    31أأو    2019ديسمرب    31سواء يف  املعاشات    لصندوق و الكيان املس تقل  ادلويل أأي الزتامات مالية أأخرى حن 

  أأي  حدوث  حاةل   يف   ادلويل  الاحتاد   عىل   قانوان    الرجوع  وعدم  السويرسي،   القانون  ملتطلبات   وفقا   الاكمل   والمتويل  عة،متنو   استامثرات   حافظة   وجود   يفو

  الاحتاد  يعرض  ال   املعاشات   صندوق   أأن   ترى  اال دارة   فا ن،  حبتا ىل وضع مدين    19  ادلويل   احملاس يب   املعياروبيامن يشري التقيمي يف ضوء    متوييل،  جعز

 . هامة  أأو اكنت حمددة  اخملاطر؛  يف معتادة  غري تزيا ترك لأي ادلويل

 ادلويل   الاحتاد   دلى   النقدية   التدفقات   مس تقبل   عىل   احملددة   الاس تحقاقات   برامج   تآأثري   مؤرش )ط(  24

  امات زت ال  متوسط فرتة   تبلغأألف فرنك سويرسي. و   11.957ا ىل ما قميته    2020ها يف عام  تسديداليت يتعني    صاحب العمليتوقع أأن تصل مسامهة  

 س نة   16  .3 احلالية املالية الس نة هناية يف احملددة  الاس تحقاقات

 الاحتياطيات املقيدة  -25

 لعمليات  ل أأرصدة خمصصة  

  2019    2018 

بآ الف الفرناكت    

 بآ الف الفرناكت السويرسية     السويرسية 

            
 (12,211 )  (11,316 ) مؤقت متوييل معليات ذات جعز 

دة غري الزتامات اس تحقاقات  (10,916 )  (14,044 ) درجة مضن اال يرادات الشامةل الأخرى ةل مؤقتا ، ومُ  مموَّ تقاعد ُمحدَّ

عادة تصنيف الزتامات اس تحقاقات تقاعد ةل مؤقتا  من مساهامت حيدد املاحنون أأوجه   يةا  دة من الس نة السابقة غري ُمموَّ ُمحدَّ

 اس تعاملها 

 -   ( 2,152) 

  178,657    195,847  أأوجه اس تعاملها  مساهامت حيدد املاحنون

    170,487    153,378  

 

يف هذه البياانت املالية    3يضاح  اال  يف    واردكام هو  .  املتكبدة   نفقاتال   لتغطية  هبا  املتعهد  املساهامت  تكفي   ال  عندما  متوييل   جعز  ذات  أأهنا  العمليات  تعترب

  ا  وفق  احملتس بة  املعاشاتلزتامات  اباملبالغ املتعلقة  للنفقات    ويشمل هذا التحليل  ا.ن تكبدهالغرض معىل أأساس  النفقات    فقد جرى عرض،  املُوحَّدة

دارة  جملس  عاتق  عىل  تقع  )ح(،24  عىل النحو الوارد يف اال يضاح   التقارير املالية.  للمعايري ادلولية ال عداد   عن   الرئيس ية  املسؤولية  املعاشات   صندوق  ا 

  ادلويل  الاحتاد  عىل   قانوين   رجوع  أأي  دون  وذكل   اس تحقاقها،  عند   التقاعدية   املعاشات  الزتامات   لتلبية  اكفية  اشاتعامل   خلطط  املس تقةلصول  الأ   أأن   ضامن 
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نه    . متوييل  جعز  حاةل   أأي  لتحسني  صاحب معل ك   املعاشات   خلطة   املس تقل   الكيان  حنو   أأخرى   مالية   الزتامات   أأي  ادلويل  الاحتاد  عىل   يوجد   ال حيث ا 

يه مبالغ مؤقتة ومت اال فصاح الأخرى  الشامةل  اال يرادات  املدرجة مضن    ذه املبالغ، فا ن ه2018  ديسمرب  31  أأو  2019  سمربي د  31  يف   سواء  التقاعدية

 عهنا بشلك منفصل. 

  مساهامت   أأهنا  أأساس   عىل  للمتربعني   ( 2018  عام   سويرسي   فرنك  أألف   2.764  )مقابل   سويرسي   فرنك  أألف   973  قدره  ا جاميل   مبلغ   2019  عام  يف   ُسدد 

لت هذه املبالغ املسددة حتت بند التاكليف والتخصيصات الأخرى وليس اكخنفاض يف اال يرادات. ل سابقة.  س نوات  يف بضتقُ وتبعات   ةطوعي  قد ُس ِّ

 احمُلددة   ات الاحتياطي  -26

  
 التآأمني اذلات 

الاجامتعات   

 ادلس تورية 
 

 املشاريع احملددة 
 

 أأعامل رئيس ية 
  

     2019 اال جاميل 

  

ناكت  بآ الف الفر 

 رسية السوي 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                    

  2,930     -     -     1,188     1,742  يناير   1الرصيد يف 

 (1,794 )    -     -    (1,791 )   (3 ) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة 

  749     29     -     603     117  الل الس نة ختصيصات خ

  1,885     29     -     -     1,856  ديسمرب  31الرصيد يف 

                    

  
 التآأمني اذلات 

الاجامتعات   

 ادلس تورية 
 

 املشاريع احملددة 
 

 أأعامل رئيس ية 
  

     2018 اال جاميل 

  

ت  بآ الف الفرناك 

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                    

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

 (39 )    -     -     -    (39 ) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة 

  1,012     -     -     813     199  الل الس نة ت خيصاختص 

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

د عىل  ائدة  خاٍل من الفللحصول عىل قرض  (  FIPOI/)فيبوي  مؤسسة مباين املنظامت ادلوليةمع    ، اتفاقا  2016  يف مارسادلويل،  وقَّع الاحتاد   يُسدَّ

جراء أأعامل ال   مبقتىض هذا االتفاق  يلزتم الاحتاد ادلويلو مبن جديد ملقره،  يف تشييد  يس تخدمه  لك    ما  عا  50مدى   طار  ،  ادلورية للمبن صيانة  اب  ويف ا 

نشاء    ،  للمبن اجلديدعند قبوهل  القيام،عليه  ب  ذكل جي  قوم الاحتاد  بناء  عىل ذكل، س يو .  للمبن   لأعامل الرئيس ية الالزمةد من أأجل اقيَّ مُ   احتياطي اب 

ص س نوي  ادلويل  : ما ييل الاحتياطي عىلهذا يقترص اس تخدام و % من قمية أأعامل البناء.  0.75 نس بة عادلي بعمل ُمخصَّ

 ؛التجديد الرئيس يةاال حالل و أأعامل من   يندم والهتاكل املعتاداقتما يرتبط ابل  •

 . اال صالحات الطارئة ا جراء  •
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دارة اخملاطر دةل و العا   القمي   –   املالية   الأدوات  -27  ا 

 القياس والقمي العادةل )أأ(  27

ما ابلتلكفة املُ   الصكوك املاليةقاس  تُ  ما  لكة  س هتَ ا  ، متسلسةلهرمية  ابلقمي العادةل ا ىل ثالثة مس توايت  املُقاسة  ف الأصول املالية  صنَّ تُ بيامن  ابلقمي العادةل.  وا 

 ديسمرب:   31يف القمي ادلفرتية التصنيفات والتسلسل الهريم و فامي ييل و   حيث يعكس لك مس توى شفافية املدخالت املس تخدمة لقياس القمي.

 

 الأصول املالية/اخلصوم املالية 

اح 
ض
ي ال 
ا

 

 أأساس القياس  

مس توى  

القمية 

 العادةل

القمية ادلفرتية يف  

2019 

)بآ الف الفرناكت 

 السويرسية(

ادلفرتية يف  القمية 

2018 

)بآ الف الفرناكت 

 السويرسية(

 60,035 67,280 1 رئ ح أأو اخلسا رابالقمية العادةل من خالل الأ  14 ق الس ندات العامليةو صند   –الاستامثرات 

 21,697 27,111 2 رئ ح أأو اخلسا رابالقمية العادةل من خالل الأ  14 ق الأسهم العامليةو صند - الاستامثرات  

 67 (29) 2 أأدوات التحوط - القمية العادةل  11 الآجةل الرصف عقود 

ُ  14 ع املرصفيةالودائ  –ت الاستامثرا   40,000 65,000  س هَتلكة التلكفة امل

ُ  13 وما يعادل النقد  النقد  125,141 264,549  س هَتلكة التلكفة امل

ُ  15 1اذلمم املدينة   165,764 172,326  س هَتلكة التلكفة امل

ُ  19 اذلمم ادلائنة   38,215 29,728  س هَتلكة التلكفة امل

مة   ُمقدَّ الطارئة   مرشوع  –مقبوضات  الش بكة 

 (ESSN)للسالمة الاجامتعية  

12  ُ  - 144,902  س هَتلكة التلكفة امل

ُ  23 قرتاضاتالقروض والا   61,786 69,413  س هَتلكة التلكفة امل

 

 )غري معدةل( يف الأسواق النشطة لأصول أأو خصوم متطابقة؛  املدرجة الأسعار  : 1املس توى 
أأو اخلصوم واليت ميكن رصدها بصورة مبارشة )  1رجة يف املس توى  مدخالت أأخرى خالف الأسعار املد :2املس توى  أأو غري مبارشة )مش تقة من  كأ للأصول  سعار( 

 الأسعار(؛ 

 ( ملحوظةت ميكن رصدها من السوق )مدخالت غري  مدخالت خاصة بآأصول أأو خصوم ال تستند ا ىل بياان :3املس توى 

  تكن   ل بيد أأنه  .  التحويل اس تدعت    اليت   الظروف  يف  التغرُي اترخي    أأووقوعها    اترخي  يف   العادةل   للقمية  الهريم   التسلسل  مس توايت  بني  التحويالت تُقيَّد  

 (. 2018وكذكل اكن احلال يف عام  ) 2019 عام  يف  املس توايت بني حتويالت هناك

 . العادةل  للقمية  معقوال   ا  بري تق ادلفرتية  القميةتُعد   العادةل، ابلقمية تقاس ال اليت  املالية  واخلصوماملالية  لأصولوفامي يتعلق اب

دارة  (  ب ) 27  اخملاطر  ا 

بشلك : خماطر السوق وخماطر االئامتن وخماطر الس يوةل. ويسعى الاحتاد ادلويل  حتديدا    ، ويهاليةاملخملاطر  جملموعة متنوعة من اويل  يتعرض الاحتاد ادل

 ني فامي ييل. احملمتةل الناش ئة عن تل اخملاطر ا ىل أأدىن حد ممكن، وذكل عىل النحو املب  السلبيةا ىل ختفيض الآاثر  الفعَّ 

طار ال دارة اخملاطر اكمل يتحمل الأمني العام  عداد ا    ت اال رشادا بوضع ابلتشاور مع اللجنة املالية، ،  قد قام، و ادلويل الاحتاد  هجها االيت يو املسؤولية عن ا 

ضطلع اللجنة املالية  تو املالية.  صكوك  للاملبادئ والس ياسات الشامةل ال دارة الاحتاد ادلويل  ، تل اال رشادات اليت حتدد  حتاد ادلويلالا  الاستامثرية دلى

  ا ىل جملس اال دارة وامجلعية العامة. يف هذا الشآأن  ، ورفع التقارير  يةال رشادات الاستامثر ل  وفقا  ذه الصكوك  ة هدار اب  لزتام  الامبسؤولية اال رشاف لضامن  

 
 املدينة واذلمم املدينة املتنوعة فقط احلساابت الصكوك املالية تشمل  1
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دارة ل جلنة  جملس اال دارةأأنشآأ  وقد سداء   يفاخملاطر اليت تؤثر أأمور ا سداء النصح فامي يتعلق باكفة توىل  ت ل  اخملاطرتدقيق احلساابت وا  الاحتاد ادلويل، وا 

 الاحتاد ادلويل.  هجا  اليت يوادارة اخملاطر  شامةل ال    عمليات ب كذكل  الاضطالع  ورصدها  و اخملاطر وتقيميها وقياسها    حتديدوجه اخلصوص بشآأن  النصح عىل  

 خماطر السوق  (1)

 وخماطر الأسعار وخماطر أأسعار الفائدة.   يشمل ذكل خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية 

 الأجنبية العمالت رصف أأسعار ر خماط

خالل الفرتة الفرنك السويرسي  بعمةل  تقيميها  املُعاد  الفرنك السويرسي  معةل  بعمالت خالف  والتعهدات املس تحقة  املصارف  اطر أأساسا  من ودائع  اخملتنشآأ  

املتعلقة بتل الأصول من خالل خماطر  العمالت الأجنبية  أأسعار رصف  خماطر    احلد منجيري  احلال،    وبطبيعة .  تسديدهااترخي  ا ىل  اترخي التعهد هبا    من

العمالت  أأسعار رصف  خماطر  يف  ؤثر  تاليت  أأمه العمالت  و .  خالف الفرنك السويرسي  مة بعمالت ادلائنة املقوَّ   ذلممرصف العمالت الأجنبية لأأسعار  

بقاء صايف التعرض للمخاطر  ويعمل الاادلوالر الأمريك.    ،السوريةاللرية    اال سرتلين،اجلنيه  ادلوالر الكندي،  الأجنبية يه: اليورو،   حتاد ادلويل عىل ا 

من أأجل مواهجة الاحتياجات قصرية    ار الرصف الفوريوفقا  لأسع، وذكل عن طريق رشاء أأو بيع العمالت الأجنبية  مقبوةل  ايت مس توداخل حدود  

 الأجل. 

ذا اكن2019ديسمرب   31يف و ارتفع   اكنلاملتغريات الأخرى،  اكفةمقابل العمالت املذكورة أأعاله، مع ثبات  ٪5بنس بة  ارتفعالفرنك السويرسي قد  ، ا 

جاميل  الناجت  الفائض  صايف   جاميل  الناجت  العجز  صايف    اخنفض  2018)يف عام  ،  فرنك سويرسيأألف    6.362  لس نة مبقدارل   الشامةلاال يرادات  وا    اخلسارةوا 

املس تحقة القبض التعهدات    عند حتويلالعمالت الأجنبية  رصف    خسائر/أأرابح ، ويرجع ذكل ا ىل  (أألف فرنك سويرسي  7.371  لس نة مبقدارل الشامةل  

 . ادلوالر الأمريكو  اليوروعمليت ب املقوم أأغلهباوالأرصدة املرصفية 

ما بعمةل ادلوالر  س توريةادل  اشرتأاكهتعن تسديد بعض امجلعيات الوطنية الأأسعار رصف العمالت الأجنبية  كام تنشآأ خماطر   ما بعمةل اليورو وا  . ويتحوط  ا 

برام  من خالل  لهذه اخملاطر املرتبطة بآأسعار رصف العمالت الأجنبية  الاحتاد ادلويل   مع أأحد  ملعاوضة  اعقود رصف أآجةل بعمالت أأجنبية عىل سبيل  ا 

تُقيَّد وابس تخدام احملاس بة التحوطية،  .  وفقا  لأسعار رصف ُمتفق علهيا ُمس بقا  الفرنك السويرسي  عمةل بالعمالت الأجنبية اليت يتلقاها    ملقايضة املصارف 

 . لأسعار الرصفوط  ر الآجةل اليت تشلك أأرابح وخسائر التح ا والأسعالفوارق بني أأسعار السوق  يف البياانت املالية املُوحَّدة 

ن ابء  تتعلق بتسلمي النقد للمس تفيدين  معادةل بعمةل اليورو  وخصوما   أأصوال     الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية   ويشمل مرشوع ِّ طار  مبقتىض املكو  يف ا 

 رصف العمالت الأجنبية املرتبطة هبا.  أأسعار ختفيف خماطر ري  عىل ذكل، جي بناء  و . املرشوع

 سعار الأ خماطر 
اطر النامجة عن الاستامثر يف  اخملدارة  ال  ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر. والاستامثرات ُمقاسة  النامجة عن  سعار  الأ خاطر  لق ذكل مبعيت

 .  ادلويل الاحتاد  رية دلىالاستامث رشاداتال  لالأوراق املالية، يقوم الاحتاد ادلويل بتنويع حافظة استامثراته، اليت يديرها مديرو استامثر خارجيون، طبقا  

مبا  املُسجةل    للس ندات  يف صندوقا  هبوحُيتفظ    ،أأو اخلسائرابلقمية العادةل من خالل الأرابح    صندوق الس ندات العامليةالاستامثرات يف  جيري قياس  

يؤدي ا ىل زايدة استامثرات  أأن التقرير ٪ يف اترخي 5  ارتفاع هذا املؤرش بنس بةواكن من شآأن مؤرش سييت جروب للس ندات احلكومية العاملية. يعكس 

جاميل اال يرادات الشامةل للس نة مبقدار  الناجت    ق الس ندات العاملية وصايف الفائضو صند أألف فرنك    3.002مقابل  سويرسي )أألف فرنك    3.364وا 

 صندوق الس ندات العاملية وصايف الفائض   اتاستامثر يؤدي ا ىل تراجع    (. واكن من شآأن حدوث تغيري مماثل يف الاجتاه املعاكس أأن2018عام    سويرسي

جاميل اال يرادات الشامةل ل الناجت   .  (2018عام   أألف فرنك سويرسي 3.002مقابل )أألف فرنك سويرسي  3.364ار مبقدلس نة وا 

استامئين عاملي للأسهم غري  يف صندوق  هبا  حُيتفظ  و   ،ابلقمية العادةل من خالل الأرابح واخلسائر  العاملية   الأسهم  صندوقالاستامثرات يف    قياسري  جيو 

ؤرش  هذا املارتفاع  اكن من شآأن  و .  MSCIمبا يعكس املؤرش العاملي املقيد لرشكة    الراجئةيف الأوراق املالية    الاستامئين  يستمثر هذا الصندوقو .  سجةلاملُ 

جاميل اال  الناجت و   فائضصايف الو الأسهم العاملية  صندوق  استامثرات    يؤدي ا ىل زايدة ٪ يف اترخي التقرير أأن  5بنس بة     1.356الشامةل للس نة مبقدار    يراداتا 

 تراجعأأن يؤدي ا ىل    تغيري مماثل يف الاجتاه املعاكسحدوث    اكن من شآأنو (.  2018  عامأألف فرنك سويرسي    1.085  أألف فرنك سويرسي )مقابل
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جاميل  ال   لفائضالعاملية وصايف ا  سهم صندوق الأ   استامثرات أألف    1.085  أألف فرنك سويرسي )مقابل   1.356ة مبقدار  الشامةل للس ن   اال يراداتناجت وا 

 (. 2018 عامفرنك سويرسي  

 .  2018ديسمرب   31أأو  2019ديسمرب   31ل يكن هناك تعرض خملاطر أأسعار السلع سواء يف و

 ر الفائدةاسع أأ خماطر 
نه يمت الاحتفاظ ابلنقد وما يعادل النقد يف يف أأسعار الفا  تغيرياتال   القصري انمجة عن  الأجلليس الاحتاد ادلويل معرضا خملاطر هامة يف   ئدة، حيث ا 

أأما الاستامثرات    علهيا فوائد.  رتتبي  الزتامات، دون  أأقل  أأو  أأشهرثالثة    تبلغقصري ذات فرتة اس تحقاق أأصلية    ودائعالصندوق أأو ودائع حتت الطلب أأو  

ل بآأسعار فائدة اثبتة الأجل  طويةل  والاستامثرات أأشهرثالثة  اس تحقاقها فرتاتقصرية الأجل اليت تتجاوز   الاستامثر.  لفرتات ، فتحمَّ

الفرنك السويرسي مقابل  رصف  )البنك املركزي السويرسي( عن تثبيت احلد الأدىن لسعر  الوطن السويرسي  بنك  ال توقف  ،  2015يناير عام    15يف  

دائعه و غالبية  بلفرنك السويرسي. حيتفظ الاحتاد ادلويل  اب  عىل بعض الودائع   سعر فائدة سلبيا  للك يورو، وفرض    فرنك سويرسي   1 .20اليورو عند  

 فائدة. السلبية لل سعارالأ ثل هذه مل ، ومتكن حىت الآن من جتنب التعرض ابلفرنك السويرسي

 خماطر االئامتن  (2)

غريها من املنظامت ادلولية املاحنة،  واحلكومات املاحنة و   من  ء عضاالأ امجلعيات الوطنية  دلى  يه تل اليت  ادلويل  احلساابت املدينة الرئيس ية لالحتاد  

وللك فئة من فئات  ت ادلس تورية غري املسددة يف اترخي انهتاء لك فرتة.  خمصصات اكمةل مجليع الاشرتأاك  يمت رصدحيث تعترب خماطر االئامتن منخفضة.  

  الأعامر   ى مد  عىل   يةاحامتل حدوث خسائر ائامتن   عىل بناء     عةاملتوقحاكم اخلسائر االئامتنية  تُصاغ أأ ، و ديسدت ابلتخلف عن ال تعريفها اخلاص  اذلمم املدينة  

فصاح عن و . لذلمم املدينة ةاملتوقع  . - 15 ح اال يضايف  املتوقعةاخلسائر االئامتنية يرد ا 

صنيفات ائامتنية  ال تسمح اال رشادات الاستامثرية لالحتاد ادلويل سوى ابالستامثر يف الودائع والأوراق املالية السائةل من خالل أأطراف مقابةل تمتتع بت 

يداع دلى أأي مؤسسة مالية واحدة مبا ال يتجاوز نس بة   وقت من الأوقات.    ٪ من مجموع النقدية والودائع الاستامثرية يف أأي25جيدة، مع وضع حد لال 

الاطالع عىل   وقد وافقت اللجنة املالية لالحتاد ادلويل عىل التخيل ِّ عن هذه الس ياسة فامي يتعلق مبرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية )يرىج

ن ابء من املرشوع يف مؤسس تني ماليتني. وجيري الا12اال يضاح   ِّ حتاد ادلويل مراجعة دورية للتصنيفات  ( حيث جيري الاحتفاظ ابلأموال املتعلقة ابملكو 

تفاصيل حيازات النقد وما يعادل النقد وفقا  للتصنيفات االئامتنية دلى لك    - 13االئامتنية مجليع الأطراف املقابةل من املؤسسات املالية. وترد يف اال يضاح  

سائر، فا هنا ال تتطلب خمصصا  ا ضافيا  لالخنفاض يف القمية مقابل اخلسائر  مؤسسة مالية. ونظرا  لقياس الاستامثرات ابلقمية العادةل من خالل الأرابح واخل 

الية مصنفة ائامتنيا .  االئامتنية. وحيتفظ الاحتاد ادلويل بعالقات مرصفية مع بعض املؤسسات املالية غري املصنفة ائامتنيا  يف مناطق ال تعمل فهيا مؤسسات م 

، يرىج  2018أألف فرنك سويرسي عام    873أألف فرنك سويرسي )مقابل    445ودعة دلى تل املؤسسات  وحبلول هناية الس نة، بلغت قمية الأصول امل

صات. -13الاطالع عىل اال يضاح   (. أأما املراكز الأخرى، فهيي غري هامة أأو أأهنا مغطاة مبُخصَّ

 خماطر الس يوةل  (3)

أأو    تسويهتا نقدا    جتريعليه اليت    املس تحقةاملالية    صوم لزتامات املرتبطة ابخلالصعوبة يف الوفاء اب  منالاحتاد ادلويل    ه يواهجالس يوةل مبا  خماطر  تعلق  ت 

 أأصل مايل أآخر.  ابس تخدام

، أأو ودائع حتت الطلبرصفية  ودائع مو   يف شلك نقد يف الصندوق اكفية    مببالغخماطر الس يوةل ا ىل احلد الأدىن عن طريق الاحتفاظ    تقليص  ريجيو 

أأقلذات فرتة اس تحقاق ثالثة  الأجل  مرصفية قصري   أأو  أأن يمتكن من   يتوقع الاحتاد، وذكل ملواهجة الالزتامات قصرية الأجل.  أأشهر  الوفاء    ادلويل 

يرىج الاطالع  لسائةل قصرية الأجل )الصناديق ا)فيبوي( من خالل    مباين املنظامت ادلولية   املمنوح هل من مؤسسة  القرضابدلفعات الس نوية لتسديد  

ميكن بيعها بسهوةل لتلبية احتياجات التدفق النقدي    سائةل،ا ىل ذكل، حيتفظ جبميع الاستامثرات يف صورة أأوراق مالية    ابال ضافة  (.-23عىل اال يضاح  

ذا ما اقتضت احلاجة ذكل.الأطول أأجال ، ويشمل ذكل ادلفعات الس نوية لتسديد القرض املمنو  ال توجد دفعات تعاقدية ملموسة    ح من مؤسسة فيبوي ا 

 .  وطويةل الأجل املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر واستامثرات قصرية الأجل صولرات املالية، مبا يف ذكل الأ مس تحقة عىل الاستامث
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دارة خماطر رأأس املال (  ج ) 27  ا 

خصائص ات غري املُقيدة ذات  ميكن اعتبار الاحتياطي   لتعريف املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية.   ويل حبمك طبيعته، رأأس مال وفقا  ال ميل الاحتاد ادل 

ال أأ   مماثةل لرأأس املال اذلي يمتثل غرضه يف الاحتفاظ مبركز مايل سلمي لضامن متكن املنظمة من مواصةل معلياهتا، وابلتايل أأداء هممهتا. ن الغرض من  ا 

غري املتداوةل.    صومغري املتداوةل وتسوية اخلاملدينة    قيدة هو احلد من نطاق اخملاطر املالية، مبا يف ذكل رأأس املال العامل، واذلممالاحتياطيات غري املُ 

غ قد بللاملصلحة واجلهات املاحنة.  أأحصاب  لتكون جديرة بثقة  حتياطيات  الااحلفاظ عىل مس توى قوي من  تمتثل س ياسة اجلهات اليت تتوىل اال دارة يف  

(.  2018أألف فرنك سويرسي عام    51.220أألف فرنك سويرسي )مقابل    58.268ما قميته    2019  ديسمرب  31يف  غري املُقيدة    اترصيد الاحتياطي 

 الاحتاد ادلويلفا ن  ،  ع()- 36اال يضاح    يف  ني  و مبهوكام    .لأي متطلبات مفروضة من اخلارج فامي يتعلق برأأس املالالاحتياطيات غري املُقيدة  ضع  ختال  

 .هاحيتفظ ابحتياطات مقيَّدة حيدد املاحنون أأوجه اس تعامل 

 جيار عقود اال   -28

   لية( من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املا   16املعيار  مبقتىض  )   ا  مس تآأجر بصفته    الاحتاد ادلويل )أأ(  28

 القمية   واملنخفضة   الأجل   قصرية   جيار اال    عقود   ‘ 1’ 

معظم عقود اال جيار اليت  مدد  ، فا ن  ومدهتا  يةربانجم ال  الاحتاد ادلويل  ومعدات. ونظرا  لطبيعة أأنشطةعقارات  ممثةل يف    يس تآأجر الاحتاد ادلويل أأصوال  

دفوعات املرتبطة بعقود  املالاحتاد ادلويل  سجل  وي   ذات قمية منخفضة.املؤجرة  أأو تكون الأصول الأساس ية    ،شهرا    12  ال تتجاوزالاحتاد ادلويل  ربهما  ي

 ال جيار. فرتة ا عىل مدىقسط اثبت أأساس اال جيار هذه مكرصوفات عىل 

 

 املُسجَّةل يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد: وفامي ييل املبالغ 

               مبالغ ُمسجةل يف بيان ادلخل الشامل امُلوحَّد 

              2019 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية   16املعيار   -   2019

جيار قصرية الأجل متعلقة بعقودنفقات    4,711    ا 

  46    نفقات متعلقة بآأصول منخفضة القمية، ابس تثناء عقود اال جيار قصرية الأجل ذات القمية املنخفضة

               4,757  

                

              2018 

جيار تشغييل مبقتىض املعيار احملاس يب    -   2018  بآ الف الفرناكت السويرسية            17ادلويل  عقود ا 

  15,963              أأراٍض ومباٍن ومعدات

  2,556              نقلوسائل 

               18,519  

 

 مكفوةل حبق الاس تعامل امُلسجَّةل كأصول    اال جيار   عقود   ‘ 2’ 

جيار بآأثر رجعي ل عدَّ يف املرحةل الانتقالية، ولأغراض تطبيق الهنج املُ   خيتار الاحتاد ادلويل ما ييل: ، العقاراتعىل عقود ا 

 ؛عاملق الاس ت املكفوةل حبصل الأ لية من تطبيق املالءمة العملية الستبعاد التاكليف املبارشة الأوَّ  −
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ذا اكنت عقود اال جيار مرهقة بتطبيق  ملتطبيق املالءمة العملية لالعامتد عىل تقيميه   − والأصول   املرشوطة  صومواخل  37أأحاكم املعيار احملاس يب ادلويل  ا ا 

 القمية؛ يف الخنفاض  لكبديل ال جراء اس تعراض   يل مبارشةالأوَّ التطبيق قبل اترخي وذكل ،  املرشوطة

جيار اليت تقل − عفاء عقود ا   ؛ من الاعرتاف ابلأصول واخلصوم املرتبطة حبق الاس تعامل يلالأوَّ التطبيق يف اترخي  شهرا    12عن ة املتبقية مهنا دامل ا 

)مثل معدات تكنولوجيا    املرتبطة حبق الاس تعاملعدم الاعرتاف ابلأصول واخلصوم  من أأجل  تطبيق املالءمة العملية عىل الأصول منخفضة القمية   −

 املعلومات(؛ 

ذا اكن عقد  ام اال دراك املتآأخر، عند حتديد مدةاس تخد − هنا هخيارات لمتديدتضمن ي اال جيار  اال جيار، ا   . ئه أأو ا 

يلاترخي    عنداال جيار  املدة املتبقية من  الاحتاد ادلويل، ختتلف رشوط اال جيار ورشوط  اليت يربهما  جيار  اال  عقود  وفامي يتعلق ب تتضمن قد  و .  التطبيق الأوَّ

ما يف اترخي  لتشمل خيارات  ما    ، وعادةاثبتة ومتغرية عىل حد سواء  عقود اال جيار دفعات هناء والتجديد. وقد قام الاحتاد ادلويل بتقيمي عقود اال جيار ا  ال 

ما    يل الأوَّ التطبيق   ادلويل  الاحتاد  يتيقن  اال جيار اليت  دفعات تسديد قمية  من أأجل حتديد فرتة اال جيار و وذكل  ،  ةاال جيار اجلديدعقود  اترخي بدء  يف  وا 

 . متكنه من الوفاء هبا من  معقوةل درجة ب

ذا اكنتقيامي  مل يف اترخي بدء اال جيار،  وجُيري الاحتاد ادلويل،   بعض عقود اال جيار  تضمن  وت   . عقد اال جيارخيارات متديد  من ممارسة بدرجة معقوةل  متيقنا     ا ا 

دفعات تسديد  وال يس تطيع الاحتاد ادلويل تقيمي  .  ة معقوةلأأنه متيقنا  مهنا بدرج  ا ىلعقد اال جيار  لرشوط  يف تقيميه  الاحتاد ادلويل  يرش    ل خيارات متديد  

 يف حاةل ممارسة الاحتاد ادلويل لهذه اخليارات. تسديدها احملمتةل يف املس تقبل اليت ميكن ر دفعات اال جيا  قمية

 (. -17يرىج الاطالع عىل اال يضاح ومعدات )ومركبات متلاكت مك املعدات املس تآأجرة و ابلعقارات فامي يتعلق الاس تعامل حبق  املكفوةل وترد الأصول 

 اجملموع    معدات    عقارات       

  
  

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  2,790     40     2,750      2019يناير   1الرصيد يف 

  3,796     204     3,592      ضافات اال  

 (206 )    -    (206 )     الاستبعادات 

 (1,376 )   (51 )   (1,325 )     أأعباء اال هالك للس نة

  5,004     193     4,811      2019ديسمرب  31الرصيد يف 

جيار    العقارات عقود ا 
عقود  يُصن ِّف   الاحتاد ادلويل اكن يف السابق،  و  عقود ا جيار ماكتب وشقق سكنية ومس تودعات.  حتاد ادلويل اليت يربهما الاالعقارات  تشمل عقود ا جيار  

 . 17املعيار احملاس يب ادلويل اال جيار هذه عىل أأهنا عقود ا جيار تشغييل مبوجب 

 ا أأعامهل. يدير مهنل  يف مجيع أأحناء العالمس تآأجرا  بعقود  ا  بت مك  24، اكن دلى الاحتاد ادلويل  2019ويف هناية عام 

جيار.  يس تآأجرها بموقعا  حول العال    11شقة سكنية يف    22كام اكن لالحتاد ادلويل   بوجه عام، عن ترتيب أأماكن  ،  نين مسؤول وملوظف ويكون اعقود ا 

برام  حتاد ادلويل  الايقوم  هذه املسؤولية يف بعض مراكز العمل. ويف هذه احلاالت،  يتحمل  الاحتاد ادلويل  ، غري أأن  عىل نفقهتم اخلاصةهتم  قامال   عقد  اب 

 . العقار اال جيار واختاذ الرتتيبات الالزمة مع ماكل

  لالحتاد ادلويل لتتيح  املس بق ال مدادات الطوارئ  الاسرتاتيجي  التخزين  م املس تودعات يف  تُس تخدو اس تآأجر الاحتاد ادلويل مس تودعا .    فقد  وأأخريا ،

لالحتاد ادلويل تقدمي خدمات التخزين واملناوةل للجمعيات الوطنية والواكالت  تتيح  تلكفة. كام أأهنا    رسعة وبآأقل مبزيد من ال تقدمي املساعدات ا ىل احملتاجني  

 اال نسانية الأخرى. 
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جيار املعدات   عقود ا 
 . يف جنيف ويف أأحد ماكتبه اال قلمييةقره يس تخدهما املوظفون يف مك  ل مستندات ويريس تآأجر الاحتاد ادلويل أ الت تص

 املركز املايل امُلوحَّد املعرتف هبا يف بيان    ية لزتامات اال جيار الا 

  

              2019 

              

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                

  1,754              املتداوةلالالزتامات اال جيارية 

  3,083              غري املتداوةل   اال جياريةالالزتامات 

               4,837  

 د  وحَّ املُ لتدفقات النقدية  ا ملبالغ املعرتف هبا يف بيان  ا 

              2019 

 املبالغ املعرتف هبا يف بيان التدفقات النقدية املُوحَّد  
            

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  1,570              تسديد الالزتامات اال جيارية

               1,570  

ق  املكفوةل حبصول  الأ عقود اال جيار قصرية الأجل وعقود اال جيار منخفضة القمية و   من أأجل عقود اال جيار متضمنةفقات النقدية اخلارجة  يبلغ ا جاميل التد

 أألف فرنك سويرسي.  6.327مقدار   2019يف عام عامل الاس ت

 قارير املالية( من املعايري ادلولية ال عداد الت  16)مبقتىض املعيار    ا  ؤجر مبصفته    الاحتاد ادلويل )ب(  28

جيار   عقود   مبوجب  للغري  مركبات  ادلويل  الاحتاد  يؤجر لغاء  قابةل  س نوات   مخس  ا ىل  تصل  قد  ةلفرت   متتد  اليت   اال جيارات  تكون.  تشغييل  ا    وقت   أأي  يف  لال 

  لك  ويف  جتديدها،  وزفيج  س نوات،  مخس  عن   مدهتا   تقل  اليت   اال جيارات   أأما .  واحد  شهر   قدرها  همةل  يتيح   سابق   ا خطار   مبوجب   اال جيار   فرتة  خالل

تتضمن عقود  و . املؤجرةالترصف يف املركبات عوائد  وحيتفظ الاحتاد ادلويل ابحلق يف تلقي  . س نوات  مخس هو  ال جياردة امل الأقىص  احلد يكون   الأحوال

 لأساس ية، مبا يف ذكل ما ييل: اال جيار عددا  من الأحاكم ال دارة خماطر الاحتاد ادلويل املرتبطة ابحلقوق اليت حيتفظ هبا يف أأصول املركبات ا

عادة  •  ا ىل الاحتاد ادلويل يف هناية فرتة اال جيار؛املركبة جيب عىل املس تآأجرين ا 

دارهتا وفقا   • دارة أأسطول  رشوطل جيب عىل املس تآأجرين اس تخدام املركبات وا   الاحتاد ادلويل؛دلى   املركبات ا جراءات ا 

ال مبوافقة م جيوز ال  •  س بقة من الاحتاد ادلويل؛ا جراء تعديالت عىل املركبات ا 

عن الاصطدام  عىل مركباته ضد الرضر النامج    اذلات  يقوم الاحتاد ادلويل ابلتآأمنياملس تآأجرين استيفاء معايري دنيا معينة للتآأمني، و عىل  جيب   •

 (.ع()- 36  يرىج الاطالع عىل اال يضاح )
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يرادات يف بيان دتي ِّ قُ  داملُ  الشامل  ادلخل املبالغ التالية اك   : عىل النحو التايل  وحَّ

  2019   2018 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   

          
  3,986     4,163  تآأجري مركبات للغري 

  -     547  مساكن للموظفني ماكتب / تآأجري 

    4,710     3,986  

 مؤجر:فيه صفة  ادلويل ا جيار ميثل الاحتادمبوجب عقد  املكفوةل حبق الاس تعامل التالية الأصول ( - 17تشمل املركبات )انظر اال يضاح  
     2019 

 بآ الف الفرناكت السويرسية      

       
  10,916     القمية ادلفرتيةا جاميل 

 (4,153 )    املرتامك اال هالك 

  6,763     صايف القمية ادلفرتية 

      

  1,223     تلكفة اال هالك خالل الس نة

 

م  بعد اترخي رتد سغري اخملصومة اليت التسديد دفعات وهو يعرض ، اال جياربدفعات تسديد قمية  ات املتعلقة س تحقاق لالاجلدول التايل حتليال  يقد ِّ

 . التقرير

              2019 

              
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                

  2,944              أأقل من س نة واحدة

  3,538              من س نة واحدة ا ىل س نتني 

  725              من س نتني ا ىل ثالث س نوات 

ىل أأربع س نوات     -              من ثالث س نوات ا 

   -              مخس س نوات من أأربع س نوات ا ىل 

               7,207  

 

 الزتامات رأأساملية  -29

أألف فرنك سويرسي    8.482)مقابل    2019ديسمرب    31  يف  سويرسي  فرنك  أألف   1.479  بعد  ترُصف   ل  واليت   علهيا،  املتعاقد  الرأأساملية  نفقاتال   بلغت

املبن اجلديد ملقر الاحتاد ادلويل   ، تتعلق بتشييد(2018 عام   سويرسي   فرنك أألف  7.186  )مقابللف فرنك سويرسي أأ  234، مهنا مبلغ (2018عام 

 موارد املؤسسة. بنظام ختطيط    يتعلق  (2018أألف فرنك سويرسي )مقابل ال يشء عام    222ومبلغ    (-23اال يضاح  يرىج الاطالع عىل  يف جنيف )
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 املرشوطة صوم  واخلصول  لأ ا  -30

 رشوطة امل   صول الأ )أأ(  30

أأحداث مس تقبلية غري مؤكدة ال تقع ابلاكمل حتت س يطرة الاحتاد  حتقق  رشط يف ا طارها عىل يتوقف تلقي المتويل  تربعاتأأحياان  يتلقى الاحتاد ادلويل 

 : مرشوطةعامل هذه التربعات عىل أأهنا أأصول ادلويل. وتُ 

 رشوط ول امل طبيعة الأص  اجلهة املاحنة 
2019 2018 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 7,505 3,446 برشط جودة أأداء الاحتاد ادلويل احلكومة الربيطانية 

اتحة حكومة مجهورية أأملانيا الاحتادية ملبلغ المتويل يف مزيانيهتا برشط  احلكومة الأملانية   3,100 1,635 ا 

 531 342 برشط جودة أأداء الاحتاد ادلويل احلكومة السويرسية 

  -  244 برشط ختصيص المتويل من الواكةل الأمريكية للتمنية ادلولية  الأمريكية للتمنية ادلولية الواكةل 

 160 165 برشط قبول الربانمج اال منايئ للتقرير الهنايئ منايئ اال   ةمم املتحدبرانمج الأ 

  -  91 ء الاحتاد ادلويلبرشط جودة أأدا الاسرتاتيجيات احليوية

 129 75 برشط جودة أأداء الاحتاد ادلويل العامليةظمة الصحة من

 11,425 5,998 رشوطة صول امل الأ مجموع 

 املرشوطة   اخلصوم )ب(  30

  العمل  صاحب   يقوم  كأن  ،حمددة  ظروف  يف  وظفنيامل  ا ىل  اخلدمة   هناية  مس تحقات  سداد  عىل  البدل  قانون  ينص  حيث  القانونية،  الوالايت   بعض  يف

هناء هناء  عند  تتحقق  قد  مرشوطة   خصوم  بآأداءا   ملزتم  ادلويل  الاحتاد   يكون   احلاةل  هذه   يفو  ،العمل  عقد  اب    املعلومات   مجع  أأن   ابذلكر   وجدير .  اخلدمة   ا 

ثرل  تقدير   عن  اال فصاح دي   يكن من اجملفمللهذا  و   القانونية،  والايتال  خمتلف  ىل نطاقع  متسق  غري   املرشوطةصوم  اخل  لهذه  املايل  لأثر اب  املتعلقة   املايل   لأ

 . املُوحَّدة املالية البياانت هذه يف  املرشوطةصوم اخل لهذه

هناء عقود موظفني قبل اترخي انهتاء العقد املتفق عليه. يرفع املوظفون اذلين    يقوم الاحتاد ادلويل بني احلني والآخر ويف ا طار خطة ال عادة التنظمي عادة، اب 

هناء العقد. ابلرمغ من عدم الاعرتاف  د الاحتاد ادلويل أأحياان للض   ىأأهنيت عقودمه دعاو  حصول عىل مبالغ تفوق بكثري املبالغ اليت يدفعها الاحتاد عند ا 

دارة الاحتاد ادلويل أأن ي  هذه  كون لنتيجة  ابملسؤولية، فا ن الاحتاد ادلويل يدافع يف عدد من هذه ادلعاوى. استنادا ا ىل املشورة القانونية، ال تتوقع ا 

 املركز املايل املُوحَّد لالحتاد ادلويل.   عىل تآأثري ماديادلعاوى 

  لالحتياطيات،   37  ادلويل  احملاس يب   املعيار  أأحاكم  مبوجب  ،املطلوبة   املعلومات  لك  عن  ادلويل  الاحتاد  يفصح  ل  ادلعاوى،  هذه  نتاجئ  يف  التآأثري  لتفادي

 املرشوطة. صول والأ  ،املرشوطةصوم اخلو 

 الحتاد ادلويل اب   صةل   ذات   أأطراف  -31

 ابالحتاد ادلويل   الصةل   ذات   الأطراف   هوية )أأ(  31

وجلنة املراجعة   املالية  واللجنة  اال دارة  وجملسامجلعية العامة    ادلويل  ابالحتاد  الصةل  ذات  الأطراف  تضم،  -1عىل النحو اذلي ورد وصفه يف اال يضاح  

 . فهيا طرفا   ادلويل الاحتاد  يدخل اليت  شرتكةامل  االئتالفاتو  املتحدة الأمم  يف ادلويل الاحتاد  ومكتبواخملاطر 
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  مقاعد  فيه  العليا   اال دارة  أأعضاء  وبعض   الاحتاد   عام   أأمني   يشغلاذلي    ماسامبو،  صندوق   هناك   ادلويل  ابالحتاد   الصةل  ذات  الأخرى  الأطراف   مجةل  من

دار   لسجم  يف   عائالهتم مه أأو  أأرس  أأعضاء  جانب  ا ىل  وجلنة املراجعة واخملاطر  املالية  واللجنة  اال دارة  جملس  من  وأأعضاء  ادلامئة  اللجنة  عن  ممثلني  جانب  ا ىل  تها 

 . ني منفصل قانونني ني كيان  يشالكن مس تقلني صندوقني  يعدان ينالذل للتقاعد الاحتاد برانجمي  ا ىل ابال ضافة الرئيس يني،  اال دارة  وموظفي املقربني،

 ، قبلامل   ادلويل  املؤمتر  تنظمي   الرئيس ية  أأنشطهتا  تشمل.  الوطنية  وامجلعيات  الأمحر  للصليب  ادلولية  واللجنة  ادلويل  لالحتاد  لنيممث  من  ادلامئة  اللجنة  تتآألف

 . املؤمتر قرارات  تنفيذ وتعزيز  تشجيع عىل  اللجنة تعمل ادلويل، املؤمتر  انعقاد   دورات بني الفاصةل الفرتات يف. قادم ال املندوبني جملس واجامتع

دارهتا  ادلويل  الاحتاد  أأنشطة  ختطيط  جمال  يف  واختصاصات  سلطات  العليا  اال دارة  بآأفراد  طينا  ذكره،   س بق  كام  العام،  الأمني  مضهنم  ومن  ،ورقابهتا  وا 

 ادلويل.  ابالحتاد صةل ذات أأطرافا أأيضا املقربون عوائلهم أأو أأرسمه أأفراد يعد. ن اال قلميينيديرياملو  العام الأمني ووالكء

ن   كام أأن  .  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  يف  للمداوالت  العليا  اجلهة  هو  ادلويل(  )املؤمتر  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلويل  راملؤمتا 

  املندوبني  جملس  وال  ادلويل  املؤمتر  يعترب  ال.  كلك  احلركة   هتم  اليت   املسائل  ملناقشة  احلركة،  مكوانت  اكفة  ممثلو  فيه  جيمتع  اذلي  اجلهاز  هو  املندوبني  جملس

 . ادلويل  ابالحتاد  صةل  ذات أأطرافا  

 كام ال تُعترب امجلعيات الوطنية أأطراف ذات صةل ابالحتاد ادلويل. 

 فريق اال دارة   أأعضاء   كبار   ماكفآآت )ب(  31

  ا جاميل   بلغ .  اال قلمييون   واملديرون  العام  الأمني  ووالكء  ادلويل  الاحتاد  عام  أأمني   علهيا  حيصل  اليت   والاس تحقاقات  الرواتب  اال دارة  جملس  حيدد

 التايل:  النحو عىل  موزعة (2018 عام   سويرسي فرنك أألف 2.999 )مقابل  سويرسي   فرنك أألف 3.687 تلقوها اليت   الاس تحقاقات

  2018    2017 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    الفرناكت السويرسية بآ الف    

         
  2,479     2,655  اس تحقاقات موظفني بعقود قصرية الأجل 

  520     825  اس تحقاقات ما بعد التقاعد 

هناء اخلدمة   -   207  اس تحقاقات ا 

    3,687     2,999  

 قروض(  أأو ا ضافيةاس تحقاقات ) أأخرىاس تحقاقات  أأو رواتب  أأي عىل  العليا اال دارة أأعضاء حيصل ل

دارة اخملاطر،    املالية،  واللجنة   اال دارة،  جملس   أأعضاء   فهيم  مبن  به،  املوظفني  مجيع   عىل  السلوك  قواعد   مدونة   ادلويل  الاحتاد   يطبق وجلنة تدقيق احلساابت وا 

  يف   حممتل  تعارض  أأي  وجود  عن  ابال فصاح   العاملون  يلزتم  السلوك،  قواعد  ملدونة  طبقا.  العليا  اال دارة  أأعضاء  من  وغريه  العام،  الأمني  جانب  ا ىل  وذكل

 . مكتب املراجعة ادلاخلية والتحقيق و أأ  البرشية املوارد قسم مع املصاحل

 الس نة   خالل   ابالحتاد ادلويل   صةل   ذات   أأطراف   مع   معامالت )ج( 31

 طبيعة املعامةل  الصةل  و الطرف ذ 
2019 2018 
 بآ الف الفرناكت السويرسية  الفرناكت السويرسية بآ الف  

املعاشات  صندوق 

 التقاعدية 

يرادات اخلدمات املتصةل ابخلدمات املقدمة ا ىل  434 429 صندوق املعاشات التقاعدية  ا 

 104 107 صندوق املعاشات التقاعديةرصيد مس تحق دلى 

 اللجنة ادلامئة 

يرادات اخلدمات املتصةل ابخلدمات   214 215 املقدمة ا ىل اللجنة ادلامئة ا 

 176 177 مسامهة الاحتاد ادلويل يف تاكليف تشغيل اللجنة ادلامئة 

  -   16  دلامئة رصيد مس تحق دلى اللجنة ا
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، ل يمت توفري  2019ديسمرب    31يف  و  .اليت تمت يف س ياق الأعامل الاعتيادية   املعامالت  يف  املطبقة  للرشوط  مماثةل   رشوط  مبوجب   املعامالت  لك  أأجريت

ال توجد  و(.  2018ال يشء يف  مقابل  )هامة  غري  عترب  لأن اخلسائر االئامتنية املتوقعة الناش ئة عىل الأرصدة تُ   نظرا  أأي من املبالغ املس تحقة لالحتاد ادلويل  

نة أأو مس تحقة   أأشهر بعد انهتاء الفرتة.  6يف غضون أأرصدة مؤمَّ

آتخالف املو  الأعامل العادية املوحضة أأعاله، ل جتر أأي معامالت مع أأفراد اال دارة العليا. كام ل حيصل أأي عضو يف جملس اال دارة أأو  الناش ئة عن    اكفآ

دارة  جلنة  اللجنة املالية أأو   آت من الاحتاد ادلويل  باخملاطر أأو أأي خشص أآخر يرتبط هبم بصةل أأو  تدقيق احلساابت وا  عالقة حبمك العمل، عىل أأي ماكفآ

 نة.خالل الس  

 )غري مدققة(   أأداء تنفيذ املزيانية  -32

 املزيانية   

 )غري مدققة( 
عىل  الأرقام الفعلية    الأرقام الفعلية  

 أأساس مقارن 
 التباين يف الأداء  

         2019 غري مدقق( ) 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 
الفرناكت  بآ الف   

 السويرسية 
يرادات التشغيل                ا 

  3,300     39,800     35,567     36,500   شرتأاكت ادلس تورية الا

 (119,200 )    290,800     293,358     410,000   ربعات والت صايف املساهامت الطوعية

يرادات اخلدمات   (18,900 )    32,100     31,652     51,000   ا 

يرادات   800     3,300     2,909     2,500   أأخرى   ا 

         

جاميل  يرادات التشغيل ا   (134,000 )    366,000     363,486     500,000   ا 

         

                التشغيل   نفقات 

 (13,200 )    91,800     63,860     105,000   املوارد الاعتيادية 

 (139,000 )    241,000     242,164     380,000   املوارد الأخرى 

 (21,000 )    30,000     29,107     51,000   اخلدمات التمكيلية 

 -    (25,700 )   -    (36,000 )  اسرتداد التاكليف 

جاميل    (173,200 )    337,100     335,131     500,000   التشغيل  نفقات ا 

         

  39,200     28,900     28,355     -   صايف )العجز( من أأنشطة التشغيل 

 
            

                  المتويلية ( النفقات اال يرادات/ ) 

  5,100     5,100     6,168     -   المتويليةاال يرادات 

  -     -    (3,299 )    -   المتويلية   النفقات

  5,100     5,100     2,869     -   المتويلية (  النفقات اال يرادات/ ) صايف  
            

  44,300     34,000     31,224     -  صايف )العجز( للس نة 

         

 

 
 املزيانية  

 )غري مدققة( 
عىل  الأرقام الفعلية    الأرقام الفعلية  

 أأساس مقارن 
 التباين يف الأداء  

 )غري مدقق( 
2018         

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت     

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت   

 السويرسية 
يرادات التشغيل                ا 

 (2,400 )    34,100     35,426     36,500   الاشرتأاكت ادلس تورية 

 (156,600 )    253,400     259,744     410,000   والتربعات  صايف املساهامت الطوعية

يرادات اخلدمات   (21,000 )    30,000     29,842     51,000   ا 

يرادات   2,500     5,000     2,678     2,500   أأخرى   ا 

             

جام  يرادات التشغيل ا   (177,500 )    322,500     327,690     500,000   يل ا 
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                تشغيل ال   نفقات 

 (10,600 )    94,400     68,360     105,000   املوارد الاعتيادية 

 (106,700 )    245,300     248,527     352,000   املوارد الأخرى 

 (12,600 )    30,400     30,507     43,000   اخلدمات التمكيلية 

  -   (26,300 )    -   (36,000 )  اسرتداد التاكليف 

جاميل    (129,900 )    343,800     347,394     464,000   التشغيل  نفقات ا 

                

 (47,600 )   (21,300 )   (19,704 )    36,000   صايف )العجز( من أأنشطة التشغيل 

 
            

                 المتويلية ( النفقات اال يرادات/ ) 

  -     -     2,101     -   المتويليةاال يرادات 

 (3,800 )   (3,800 )   (9,206 )    -   المتويلية   النفقات

 (3,800 )   (3,800 )   (7,105 )    -   المتويلية (  النفقات صايف اال يرادات/ ) 
               

 (51,400 )   (25,100 )   (26,809 )    36,000   صايف )العجز( للس نة 

 النفقات حسب النتاجئ يف ضوء تنفيذ املزيانية )غري مدقَّقة(  -33

 مزيانية   
2019 

  2019الأرقام الفعلية لعام  

 عىل أأساس مقارن 
التباين يف الأداء لعام   

2019 

  2018الأرقام الفعلية لعام  

          عىل أأساس مقارن 

  

الفرناكت  بآ الف  

    السويرسية 

 بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

  السويرسية 

 بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
              الاسرتاتيجيات اليت يتعني تنفيذها 

  30,900    (19,700 )    30,300     50,000   تعزيز قدرات امجلعيات الوطنية -1

  58,300     600     67,600     67,000   فعَّاةل للكوارثدارة دولية ضامن ا   -2

اد اسرتاتيجي ء التآأثري يف الغري كرشاك -3   21,700    (2,800 )    22,200     25,000   ني روَّ

  62,400     2,600     60,600     58,000   وفعاليته  ضامن قوة الاحتاد ادلويل -4

             

جاميل    173,300    (19,300 )    180,700     200,000   الاسرتاتيجيات اليت يتعني تنفيذها  ا 

                
              الرتكزيجماالت 

  9,800    (39,900 )    10,100     50,000   احلد من خماطر الكوارث -1

  29,300    (18,400 )    18,600     37,000   املآأوى  -2

  23,900    (13,900 )    27,100     41,000   ل املعيشة والاحتياجات الأساس ية س ب -3

  64,500    (32,100 )    59,900     92,000   الصحة  -4

  16,200    (6,500 )    12,500     19,000   املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية  -5

  4,000    (3,700 )    4,300     8,000   الاجامتعي والاحتواء النوعامحلاية و  -6

  22,800    (29,100 )    23,900     53,000   الهجرة  -7

         

جاميل جم    170,500    (143,600 )    156,400     300,000   رتكزي االت الا 

                

جاميل النفقات حسب النتاجئ    343,800    (162,900 )    337,100     500,000   ا 

 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019 ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 

48 

 

 النفقات حسب الهيلك يف ضوء تنفيذ املزيانية )غري مدقَّقة(  -34

 مزيانية   
2019 

  2019الأرقام الفعلية لعام  

 عىل أأساس مقارن 
التباين يف الأداء لعام   

2019 

  2018الأرقام الفعلية لعام  

          عىل أأساس مقارن 

  

بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 

 بآ الف الفرناكت  

    لسويرسية ا

بآ الف الفرناكت  

  السويرسية 

 بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
              

  3,600     2,100     5,100     3,000   ، واللجان ادلس توريةاال دارةامجلعية العامة، وجملس 

  8,400     300     8,800     8,500   مكتب الأمني العام 

  42,600    (11,200 )    41,300     52,500   الربامج والعمليات

  19,300    (3,900 )    19,100     23,000   الرشأاكت 

  18,000    (1,400 )    15,600     17,000   الشؤون اال دارية

  65,600   (59,200 )   67,300    126,500   أأفريقيا 

  37,000   (3,300 )   38,500    41,800   الأمريكتان

  75,300   (44,100 )   70,700    114,800   يط الهادئأآس يا واحمل 

  27,100   (13,300 )   27,700    41,000   أأورواب

  38,200    (31,400 )    32,000     63,400   الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا 

  4,200    3,000    9,500    6,500   والاس هتالك اال هالك

  4,500    (500 )    1,500     2,000   العامة  اخملصصات

             

جاميل النفقات حسب الهيلك    343,800    (162,900 )    337,100     500,000   ا 

         
         
         

ا يف  سرتشد هبويُ ،  2020-2016زيانية للفرتة  ابخلطة وامل أأخذا   امجلعية العامة  اعمتدهتا  املزيانيات الواردة يف اجلداول أأعاله ا ىل املزيانية اليت  تستند أأرقام  

من    اال يضاحاتاملبني يف  وجيدر التنويه بآأن بياانت اال يرادات والنفقات الواردة عىل النحو  الهيلك.    وأأ عرض اال يرادات والنفقات املُوحَّدة حسب النتاجئ  

  ُمدققة، وأأدرجت للعمل واال حاطة فقط. غري   -34ا ىل   - 32

 الأحداث الالحقة  -35

. ومنذ بدء الفاش ية، ما فئت الاحتاد ادلويل ومجعياته الوطنية يس تجيبون  عاملي    وابء    19-كوفيد  عاملية أأن، أأعلنت منظمة الصحة ال2020مارس    11  يف

،  2020مارس    26. ويف  19- فاش ية كوفيد  الاقتصادية النامجة عن- جامتعيةمعاجلة الآاثر الصحية والا نطاق التآأهب لالس تجابة من أأجل  يفيتوسعون  أأو  

فرنك سويرسي دلمع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر  مليون    500ارئ عىل نطاق الاحتاد يسعى ا ىل احلصول عىل  و نداء ط أأطلق الاحتاد ادلويل  

من الش بكة العاملية للمس تجيبني احملليني،  واس تخالص ادلروس    اخملاطر بالغ عن  اال  لسلع، و زين املس بق ل والتخوالهالل الأمحر يف جمال الرعاية الصحية،  

آاثر الفاش يات الكبرية. عىل االنقدية  املنحتوزيع و   لأرس، وختفيف أ

نقاذ الأرواح يف مجيع أأحناء العال. ومن امن أأجل  مع مجعياته الوطنية  بشلك وثيق  كام يواصل الاحتاد ادلويل العمل   ملتوقع حدوث تباطؤ  مواصةل برامج ا 

 تخفيف من حدة ذكل. من أأجل ال مع رشاكئه  العمل ا ىلالحتاد ادلويل ما يدفع اب ، 19-املتعلقة بكوفيديف تنفيذ الأنشطة غري 

التقرير،    وفامي يتعلق بتارخيعدم الاس تقرار الاقتصادي والتقلب يف الأسواق املالية عىل الصعيد العاملي.  ا حداث حاةل من  الوابء ا ىل  هذا  وقد أأدى  

الاحتاد  أأجرى  وقد    ةل.عدَّ الاعرتاف ابلأصول واخلصوم يه أأحداث غري مُ مبعيار    املالية ذات الصةلوأآاثرها    19-كوفيد  ، فا ن فاش ية2019ديسمرب   31

قد  تقلب أأسواق رصف العمالت الأجنبية. و  النامج عن  ريآأثتالأصول املالية املوجودة ابلقمية العادةل وال التآأثري يف  رة، مبا يف ذكل  قدَّ لآاثر املُ لحرصا   ادلويل  

 دة. وحَّ يف البياانت املالية املُ غري هامة قرر الاحتاد ادلويل أأن هذه الآاثر  
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 الس ياسات احملاسبية الرئيس ية  -36

عداد هذه البياانت املالية املُوحَّدة  سبيل  يف الس ياسات املُتبعة يف الس نة    اليت تتسق مع  الس ياسات احملاسبية التالية، دأأب الاحتاد ادلويل عىل اتباع  ا 

الس ياسات احملاسبية    النحو املبني يف التغيريات اليت أأدخلت عىل  عىل   )هـ((35عىل اال يضاح    عيرىج الاطال )عقود اال جيار  ، ابس تثناء  املالية السابقة

 الواردة أأدانه.  ةالرئيس ي

 .  الصفحات التالية التفاصيل عىل  تآأتالرئيس ية، بيامن احملاسبية فهرست للس ياسات  فامي ييلو 
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 ة التغيريات يف الس ياسات احملاسبية الهام 

لية  2019يناير    1يف    املعايري ادلولية ال عداد التقارير املاليةمن    16  املعيار  ادلويلالاحتاد  طبق   عدد من املعايري    ت تعديالت عىلكام ُطب ق .  بصفة أأوَّ

 . ادلويل  لالحتاد املُوحَّدة  بياانت املاليةال يف هام ثري آأ تغري أأهنا غري ذات ، 2019يناير  1من  اعتبارا   اجلديدة الأخرى

ل بآأثر رجعيالهنج  ابس تخدام  من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية    16املعيار  ادلويل  الاحتاد    طبققد  و  مبوجبه ابلأثر الرتامكي  ف  يُعرتَ   ، اذلياملُعدَّ

  تكر كام ذُ عرض  أأهنا تُ   أأي  -   2018مة لعام  قدَّ املُ املقارنة  املعلومات    ذكراد  يُعمل  فذكل،    وبناء  عىل  الافتتاح لالحتياطيات.لرصيد  عديل لكت   يلللتطبيق الأوَّ 

 تفاصيل التغيريات يف الس ياسات احملاسبية. أأدانه والتفسريات ذات الصةل. وفامي ييل  17املعيار احملاس يب ادلويل مبوجب  سابقا  يف التقرير  

 ( تعريف عقد اال جيار 1

ذا اكن    ،فامي س بق  ،قررياكن الاحتاد ادلويل   جيار  أأحاكم  قد ميثل، أأو يتضمن،  هذا الععند بدء العقد، ما ا  جلنة تفسري  سري الرابع الصادر عن  ضع للتف ختا 

ذا اكن  ما  تحديد  تقيامي  ل الاحتاد ادلويل  جُيري  ،  من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  16املعيار  مبقتىض  . و (IFRIC 4)  املالية ادلوليةالتقارير   هذا  ا 

جياريتضمن أأحاكم عقد  العقد هو عقد ا جيار، أأو   تحُول  . وفامي يتعلق ابل ه()- 36اال يضاح  استنادا  ا ىل تعريف عقد اال جيار عىل النحو املبني يف  وذكل  ،  ا 

قد  لعقد اال جيار. و هذا املعيار  تعريف  علهيا  ق  القامئة وطبَّ التعاقدات  أأعاد الاحتاد ادلويل تقيمي  فقد  ،  التقارير املالية   من املعايري ادلولية ال عداد  16املعيار  ا ىل  

عادة التقيمي هذه اتفاقات، س بق تقيميها  تمشل حلكومية،  املتعلق ابملنح ا 20احملاس يب ادلويل  لمعيارل هبا وفقا   ف  عرتَ حكومية غري نقدية ومُ  ا  منحابعتبارها ا 

ما مكنح   ما مك   تتعلق ابلأصولا  غري  حكومية غري نقدية،    ا  منح ابعتبارها  ه االتفاقات  جيري تقيمي هذزال  يابال يرادات، حسب الاقتضاء. وال  تتعلق  نح  وا 

يف هذه البياانت املالية  هبا  س بق الاعرتاف    يت ، فا ن بعض املنح، المن املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  16لمعيار  ل يا  مع تنفيذ الاحتاد ادلويل  متش  ِّ أأنه  

اختار    س تآأجر، فقدصفة امل الحتاد ادلويل  ل  وفامي يتعلق بعقود اال جيار اليت يكون فيه  هبا مكنح تتعلق ابلأصول.  ا  معرتفأأصبح  ابدلخل،  مكنح تتعلق  دة  وحَّ املُ 

ِّ عدم الفصل بني ادلويل الاحتاد  ن  و اال جيار ن مكو  ِّ  . ا  ا جيار واحد مكونَ لكهيام عتبار وااال جيار غري مكو 
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 ا  مس تآأجر  الاحتاد ادلويل بصفته( 2

طار  عقود اال جيار التشغيلية  مبقتىض    ةسددامل   فعاتادلتُدرج    مكس تآأجر، قسط   عىل أأساساملُوحَّد  دلخل الشامل  ايف بيان    17املعيار احملاس يب ادلويل  يف ا 

املكفوةل حبق الاس تعامل  صول  لأ ، يعرتف الاحتاد ادلويل اباملعايري ادلولية ال عداد التقارير املاليةمن    16املعيار  مبقتىض  و .  اثبت عىل مدى فرتة اال جيار 

 عقود اال جيار. ملعظم   املركز املايل املُوحَّد يف بيانوالالزتامات اال جيارية 

الاحتاد ادلويل عدم قياس رأأى  وقد    .2019يناير    1جيار يف  اال  ادلفعات املتبقية لعقود  قمية  جاميل  اب    يةلزتامات اال جيار قيست الاويف املرحةل الانتقالية،  

،  يةلزتامات اال جيار الل  ادال  مع   ا  مبلغعامل ابعتبارها  ق الاس تاملكفوةل حبصول  الأ وتقاس    .الزتاماته اال جيارية عىل أأساس خمفض لأن أأثر اخلصم ليس جوهراي  

جيار مببلغ أأي مع تعديل   مس بقة أأو مس تحقة.  ية مدفوعات ا 

ل بآأثر رجعي اض تطبيق الهنج ولأغر   : القيام مبا ييل الاحتاد ادلويلاختار  فقد العقارات،  عىل عقود ا جياراملُعدَّ

 ؛عاملق الاس ت املكفوةل حبصل الأ لية من تطبيق املالءمة العملية الستبعاد التاكليف املبارشة الأوَّ  −

ذا اكنت عقود املتطبيق املالءمة العملية لالعامتد عىل تقيميه   − والأصول   املرشوطة  صومواخل  37أأحاكم املعيار احملاس يب ادلويل  ال جيار مرهقة بتطبيق  ا ا 

 القمية؛ يف الخنفاض  لكبديل ال جراء اس تعراض   يل مبارشةالأوَّ التطبيق قبل اترخي وذكل ،  املرشوطة

جيار اليت تقل  − عفاء عقود ا   ؛ عرتاف ابلأصول واخلصوم املرتبطة حبق الاس تعاملمن الا  يلالأوَّ التطبيق يف اترخي  شهرا    12عن ة املتبقية مهنا داملا 

)مثل معدات تكنولوجيا    املرتبطة حبق الاس تعاملعدم الاعرتاف ابلأصول واخلصوم  من أأجل  تطبيق املالءمة العملية عىل الأصول منخفضة القمية   −

 املعلومات(؛ 

ذا اكن عقد  − هنا هخيارات لمتديدتضمن ي اال جيار  اس تخدام اال دراك املتآأخر، عند حتديد مدة اال جيار، ا   . ئه أأو ا 

يل  التطبيقاترخي    عنداال جيار  املدة املتبقية من  الاحتاد ادلويل، ختتلف رشوط اال جيار ورشوط  اليت يربهما  جيار  اال  عقود  وفامي يتعلق ب تتضمن قد  و .  الأوَّ

هناء والتجدلتشمل خيارات  ، وعادة ما  عقود اال جيار دفعات اثبتة ومتغرية عىل حد سواء ما يف اترخي  ال  يد. وقد قام الاحتاد ادلويل بتقيمي عقود اال جيار ا 

ما يف    يل الأوَّ التطبيق   الاحتاد ادلويل  يتيقن  اال جيار اليت  تسديد قمية    دفعاتمن أأجل حتديد فرتة اال جيار و وذكل  ،  ةاال جيار اجلديدعقود  اترخي بدء  وا 

 . متكنه من الوفاء هبا من  معقوةل بدرجة 

 صفته مؤجرا  الاحتاد ادلويل ب ( 3

يربهما  فامي يتعلق بعقود اال جيار اليت    املعايري ادلولية ال عداد التقارير املاليةا ىل  خالل الفرتة الانتقالية  جراء أأي تعديالت  اب  غري مطالب  ادلويل  ا ن الاحتاد  

 ا  مؤجر بصفته 

 البياانت املالية   يفالآاثر  (4

سويرسي  أألف فرنك    2.790قدره    ا  ا ضافي  ا  الاحتاد ادلويل مبلغ  أأدرج،  ادلولية ال عداد التقارير املالية  عايرياملمن    16املعيار    ا ىلابلفرتة الانتقالية  فامي يتعلق  

افا   وذكل اعرت ،  يةلزتامات اال جيار الافرنك سويرسي من  أألف    2.907مبلغ  ( و -17يرىج الاطالع عىل اال يضاح  )الاس تعامل  ق  املكفوةل حبصول  الأ من  

 رق مقابل الاحتياطيات الفاب

لغاء، وابلتايل،  ابالحتاد ادلويل ابعتبارها     مجيع عقود اال جيار اخلاصة، جرى تقيمي 17ومبقتيض املعيار احملاس يب ادلويل   ر  مل جيفعقود ا جيار تشغييل قابةل لال 

 . 2018لعام دة وحَّ املُ املالية  البياانت  عن الالزتامات مبوجب عقود اال جيار هذه يفاال فصاح 
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 أأساس معلية توحيد البياانت املالية   ( أأ ) 

 اتبعة آآت  أأ( منش

ن منشآأة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر دلى الأمم املتحدة )الاحتاد ادلويل يف الأمم املتحدة(، يه منشآأة ات بعة مشهرة يف الأمم  ا 

علهيا اليت تعطيه القدرة    سلطتهمك  الاحتاد ادلويل يف الأمم املتحدة حب   منشآأةحتاد ادلويل س يطرته عىل  الا   ميارساملتحدة، مملوكة ابلاكمل لالحتاد ادلويل.  

أأنشئت هذه املنشآأة بغرض دمع أأهداف الاحتاد ادلويل عن طريق العمل عىل درء املعاانة اال نسانية  لقد  عىل التآأثري فامي حتققه تل املنشآأة من عوائد.  

جملال اال نساين وجمال اال غاثة يف حاالت الكوارث مع اجلهود   ش ىت أأحناء العال، وتنس يق اجلهود اليت يبذلها الاحتاد ادلويل يف اوالتخفيف من أآاثرها يف 

حتاد ادلويل  الا  من لكيف منشآأته القامئة يف الأمم املتحدة من خالل جتميع البياانت املالية ل حصته  بتوحيد الاحتاد ادلويل   يقومو اليت تبذلها الأمم املتحدة. 

يرادات    خصومو   أأصولاملبارشة للبنود املامثةل من    ابلطريقة ملنشآأة  او  وتدفقات نقدية، مع حذف املعامالت والأرصدة البينية.   ونفقاتوحقوق ملكية وا 

ذا اكن الاحتاد  أأجل ا  ومنتتسق الس ياسات احملاسبية ملنشآأة الاحتاد الاكئنة يف الأمم املتحدة مع الس ياسات املعمتدة دلى الاحتاد ادلويل.   لتعرف عىل ما ا 

   جيريه الاحتاد ادلويل يتضمن حفص لك الوقائع والظروف ذات الصةل. اذلي، فا ن التقيمي املنشآأةادلويل يس يطر عىل 

من منطلق   دلويل خاضعة لس يطرة الاحتاد ا( مؤسسة ادلويل تعترب مؤسسة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )مؤسسة الاحتادو 

  لقد  التصويت يف املؤسسة. حقوق الرمغ من أأن الاحتاد ادلويل ال يس يطر عىل أأكرث من نصف    عىل  املؤسسة   أأصول٪ من صايف  100نس بة   ميتل أأنه 

خل اليت ينفذها ة لدلأأنشئت هذه املؤسسة بغرض دمع أأهداف الاحتاد ادلويل عن طريق توفري اال طار املؤسس الالزم للمرشوعات ادلولية املودل ِّ 

مؤسسة  يف    حصته  بتوحيدالاحتاد ادلويل    يقومو   .عوائدهار والهالل الأمحر الأعضاء فيه، وجينون  الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية للصليب الأمح

وحقوق ملكية    وخصوم  أأصولةل من  املبارشة للبنود املامث  ابلطريقةاملؤسسة  حتاد ادلويل و الا  من  لك من خالل جتميع البياانت املالية ل  الاحتاد ادلويل 

يرادات   مع الس ياسات املعمتدة  ملؤسسة الاحتاد ادلويل  وتدفقات نقدية، مع حذف املعامالت والأرصدة البينية. تتسق الس ياسات احملاسبية    ونفقاتوا 

ذا اكن الاحتاد ادلويل يس يطر عىل املؤسسة، فا ن التقيمي ومن أأجل ادلى الاحتاد ادلويل.   جيريه الاحتاد ادلويل يتضمن حفص لك    اذلي  لتعرف عىل ما ا 

 . لموسةأأي أآاثر مدون أأن ينجم عن هذه التصفية  2020يناير   17ملؤسسة يف جرى تصفية ا  قدو  قائع والظروف ذات الصةل.الو 

 املشرتكة   الرتتيبات (  ب 

طار ترتيبات  التالية  فة  ربامج املس تضاال  حصصا  يفالاحتاد ادلويل    امتل ،  2019  ديسمرب  31خالل الس نة املنهتية يف     تتسق حيث  مشرتكة،  يف ا 

واللجنة  ، والتحالف من أأجل الاستامثر يف امجلعيات الوطنية،  لرشاكة العاملية للسالمة عىل الطرقا  مع الأنشطة الرئيس ية لالحتاد ادلويل:ة الربامج  أأنشط

طبيعة لك ترتيب مشرتك تقيامي  تقيمي الاحتاد ادلويل ل   يتضمن.  ار اال يدز التوجهيية املعنية بربانمج الاس تجابة اال نسانية، والتحالف من أأجل وقف انتش

، وكذكل الرشوط التعاقدية اليت اتفقت علهيا أأطراف الرتتيب، فضال  عن القانوين  هوشلكالرتتيب  هيلك  و حلقوقه والزتاماته  من قبل الاحتاد ادلويل  

 الوقائع والظروف الأخرى ذات الصةل. حفص لك 

يف الأصول    ا  حقوقحيث يشارك الاحتاد يف الس يطرة عىل الرتتيبات، ما مينحه  عمليات مشرتكة  ادلويل ابحتساب هذه الرتتيبات املشرتكة ك الاحتاد    يقوم

دراج وقياس الأصول واخلصوم    يقوم اخلصوم املتعلقة هبذه الرتتيبات.    جتاه   والزتامات الاحتاد ابحتساب حصته يف هذه العمليات املشرتكة من خالل ا 

املعمتدة  للعمليات املشرتكة مع تل الس ياسات  تتسق الس ياسات احملاسبية  ته التناسبية يف العمليات املشرتكة.  ذات الصةل وفقا  حلص   نفقاتواال يرادات وال 

 دلى الاحتاد ادلويل. 

 املعامالت ابلعمالت الأجنبية  ( ب ) 

الشهر. يمت حتويل املعامالت  السويرسية حبسب سعر الرصف السائد هناية    النقدية املقومة بعمالت أأجنبية ا ىل الفرناكت  واخلصوم  الأصول يمت حتويل  

اليت   أأسعار الرصف  الفرنك السويرسي ابس تخدام  ا ىل  الأجنبية  الأرابح واخلسائر يف    تقاربابلعمالت  املعامالت. يمت قيد  السائد يف اترخي  املعدل 

د، ابس تثناء  وحَّ الية يف بيان ادلخل الشامل املُ ( املالنفقاتاال يرادات/)ا حتت بند "صايف  املعامالت الناجتة عن التسوايت ابلعمالت الأجنبية وعن حتويله
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" يف بيان ادلخل الشامل  والتربعات   "املساهامت الطوعية حتت بند  صافية  تآأتاليت    ،والتربعات  احملققة يف املساهامت الطوعية  الرصف  أأرابح وخسائر 

 د". وحَّ املُ 

 سويرسية: مالت الأجنبية الرئيس ية ا ىل فرناكت  فامي ييل أأسعار حتويل العو 

 الرصف متوسط سعر   عند اال قفال   الرصف سعر   

 2019 2018 2019 2018 

 EUR 1.09 1.13 1.11 1.15 – يورو  

 USD 0.98 0.98 0.99 0.98 –  دوالر أأمريك 

 GBP 1.28 1.25 1.27 1.30 –   جنيه ا سرتلين

 CAD 0.75 0.72 0.75 0.75 – دوالر كندي 

 SYP 0.0022 0.0023 0.0023 0.0022 –   لرية سورية 

 اال يرادات  ( ج) 

من   اال يرادات  ادلس توريةتتآألف  الأعضاءالعينية  و النقدية    الطوعية  واملساهامت  الاشرتأاكت  الوطنية  امجلعيات  والعينية  والتربعات    من  من النقدية 

يرادات متنوعة تشمل عوا   ئد بيع السلع. املتربعني، واال يرادات احملققة من اخلدمات، وا 

 الاشرتأاكت ادلس تورية أأ(  ) 

ذا    الاشرتأاكت ادلس تورية . تقيد  شرتأاكت ادلس تورية الا يف الاحتاد ادلويل،    هممينة  هجةحتدد امجلعية العامة ويه أأعىل   ال ا  يف الس نة اليت تس تحق فهيا ا 

ماكنية حتصيل املبالغ عدم تيقن ملموس، ويف هذه احلاةل ختضع لرشوط    ل وال يقيد اال يراد حلني قبض املبلغ. مؤج سدادشاَب ا 

ذا اكنت هناك أأي ا شارة ا ىل    صولحفص القمي ادلفرتية لأ جيري   يمت    وجود اخنفاض يف القمية. الاحتاد ادلويل يف اترخي هناية لك فرتة، حىت يتحدد ما ا 

خمصص اكمل لها، يف اترخي هناية   رصديمت  لاكمل، وابلتايل  اعتبار الاشرتأاكت ادلس تورية املقيدة اليت ل تسدد بهناية العام معرضة الخنفاض القمية اب

  املبالغ املس تحقة علهيا. سدادالالزتام الواقع عىل أأي مجعية عضو ب   هذا الأمر يعفيال . والفرتة

 مس تحقة القبض لطعون وتسوايت الحقة.  شرتأاكت ادلس توريةالاقد ختضع 

   والتربعات   )ب( املساهامت الطوعية 

 .  أآخر متربعمجعية وطنية أأو من تعهد من  تلقي  النقدية عندوالتربعات  تقيد املساهامت

الالزتامات    واس توفاء  النفقاتتقوم عىل أأساس تعاقدات، مثل املنح احلكومية، عند تكبد    اليت   تربعاتوال   ملرشوعات بذاهتا  املوهجة   احلكوميةتقيد املنح  

يرادات مؤجةل. يتلقى الاحتاد ادلويل مثل هذه اليت مت اس تالهما ول تقيد بالتربعات التعاقدية. أأما   العادة من واكالت الأمم  التربعات يفعد، فا هنا تدرج اك 

الواكةل الأمريكية للتمنية ادلولية. أأما  وزارة التمنية ادلولية ابململكة املتحدة، و بية للشؤون اال نسانية وواكالت حكومية مهنا  املتحدة ومكتب املفوضية الأورو 

  ’)ج(   ، وتكون حمددة الغرض وُمدارة عىل مس توى النداءات )انظردانه(أأ وال لأصول ميكن حتديدها )انظر    مية غري املوهجة ملرشوعات بذاهتااملنح احلكو 

 . وقبولها من الاحتاد ادلويل  (، فا هنا تقيد عند اس تالم تعهد كتايب مؤكد من املتربعأأدانه حتديد الغرض‘

  امل ابلأرايض واملباين املكفوةل حبق الاس تع تُقيد املنح احلكومية املتعلقة  و تكبد تاكليف التشغيل.  عند  املباين  تشغيل  ليف  بتاكاملتعلقة  املنح احلكومية  تُقيد  

  غري املعرتف   ،املس تلمةاملبالغ  درج  تُ و للأصول ذات الصةل.  الافرتايض  العمر    ىمد  عىل   داملوحَّ ادلخل الشامل  يف بيان  ابلقمية العادةل  وابملعدات الأخرى  

س تالمه عندما حيني اترخي انتقال  تقيد الرتاكت بوصية والهبات النقدية يف اترخي اس تالهما، أأو يف حاةل معرفة املبلغ املتوقع ا  يف اال يرادات املؤجةل.،  هبا

 امللكية القانونية، أأهيام أأس بق.  
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مدادات اال غاثة( وخدمات )   والتربعات  املساهامت  جيارية  موظفني أأو وسائل نقل شلك تاكليف    يفالعينية يف شلك سلع )مبا يف ذكل ا  (  أأو حيازات ا 

يرادات و وحَّ ادلخل الشامل املُ   تقيد يف اترخي اس تالم السلع أأو اخلدمات، ويمت الاعرتاف هبا يف بيان عىل حد سواء. تقاس السلع واخلدمات    نفقاتد اك 

 العينية حبسب قميهتا العادةل. 

اخنفاض القمية    وتعديالت،  الأصول. يقيد ا هالك هذه  أأو تربعات  ساهامت طوعيةمك   ابلقمية العادةلملموسة  بآأصول  العينية    والتربعات  تقيد املساهامت

 .  ةاملادية املشرتا صولشآأنه شآأن ا هالك الأ  التشغيلية النفقات مضن،  ذكل أأمكن حيامث

جيرى اختبار ملدى معقولية  و اليت أأفاد هبا املتربع.  للممتلاكت يه القمية  تعترب القمية العادةل للسلع العينية والأصول والتربعات املتعلقة ابلتاكليف التشغيلية  

ذا قام برشاء سلع  تل القمية عن طريق مقارنهتا ابلتلكفة اليت   مماثةل من السوق املفتوح أأو خدمات ممتلاكت    وأأصول اكن ميكن أأن يتحملها الاحتاد ادلويل ا 

ذا لوحظ أأن قمية السوقذاتهمن أأجل الاس تخدام   قمية السوق. ل  وفقا  القمية عندئذ  تُعدلختتلف اختالفا ملحوظا عن القمية اليت أأفاد هبا املتربع،  . ا 

ذا قام مبارشة بتعيني خشص يف القمية العادةل للم  ساهامت العينية عىل شلك موظفني يه متوسط التلكفة اليت اكن ميكن أأن يتحملها الاحتاد ادلويل ا 

 وظيفة مماثةل.  

ما صيتفق الاحتاقد   عودا  أأو هبوطا .  د ادلويل مع أأحد املتربعني يف بعض الأحيان عىل أأن قمية أأحد التعهدات املكتوبة املؤكدة املس تلمة سابقا  ستتغري ا 

 احملمتل لتل آأثريمثل هذه التغيريات تقيد اك ضافة ا ىل ادلخل أأو ختفيض منه خالل فرتة التغيري املتفق علهيا. ليس يف مقدور الاحتاد ادلويل أأن يقمي  الت

 التغيريات عىل ادلخل التطوعي اذلي متت اال فادة بشآأنه يف هذه البياانت املالية املُوحَّدة. 

 د الغرض )ج( حتدي 

ف املساهامت الطوعية    (.من قبل املتربعني  املقيدة والتربعات املساهامت  ع()- 36  حبسب مس توى حتديد الغرض مهنا )انظر اال يضاح   أأو التربع تعر 

 غري حمددة الغرض والتربعات املساهامت 

غري حمددة الغرض يف أأي غرض يرى أأنه يعزز أأهداف املنظمة، وتقيد عند التعهد هبا يف بيان ادلخل الشامل  والتربعات  املساهامت    جيوز اس تخدام 

يرادات غري حمددة الوحَّ املُ  غري حمددة الغرض غري املنفقة، حتت بند الاحتياطي  والتربعات  غرض. يف هناية الفرتة احملاسبية، تظهر املساهامت  د حتت بند ا 

 . املقيدغري 

 حمددة الغرض والتربعات املساهامت 

أأن   الوطنية و طلب  تجيوز  املساهامت  الآخرون  املتربعون امجلعيات  من حيث  حم  والتربعات   اس تخدام  العمليات  الغرض يف  طبيعة الاس تخدام  ددة 

طاره الزمن. تكون املساهامت يف فرتة  ، ما ل تكن موقوفة عىل الاس تخدام  احملددة الغرض حتت س يطرة الاحتاد ادلويل متاما    والتربعات  وموضوعه وا 

يراداوحَّ الشامل املُ تقيد يف بيان ادلخل  و خاضعة لتعهدات تعاقدية حمددة،  طوعية    تمساهامتكن  أأو    مقبةل يف هناية  و عند التعهد هبا.    مقيدة ت  د بوصفها ا 

 . املقيد اخملصصة غري املنفقة مضن الاحتياطي  الطوعية والتربعات بيان املساهامتجيري الفرتة احملاسبية 

فهيي  ،  ةخاضعة لتعهدات تعاقدية حمددطوعية    تمساهام تكون  موقوفة عىل الاس تخدام يف فرتة مقبةل أأو  اليت تكون    الطوعية والتربعات  أأما املساهامت

يراداتاخلاضعة اللزتامات تعاقدية حمددة مشاهبة للمنح احلكومية بوصفها  الطوعية  ال ختضع للس يطرة الاكمةل لالحتاد ادلويل. تقيد املساهامت   عند تكبد    ا 

  الطوعية والتربعات   ساهامت يتعلق ابمل فاميغري املعرتف هبا، فتقيد يف اال يرادات املؤجةل.    املس تلمة،التعاقدية. أأما اال يرادات    الزتامات  واس توفاء   النفقات

يرادات مؤجةل يف الفرتة اجلارية، بيامن تقيد فامي بعد يف بيان ادلخل الشامل املُ املوقوفة عىل الا  اليت الفرتة    د يف وحَّ س تخدام يف فرتة مقبةل، فا هنا تقيد اك 

ِّ خُ   صت من أأجلها.  ص 

 خدمات   تقدمي   من   اال يرادات (  د ) 

املركبات واخلدمات اللوجستية خدمات  ، مبا يف ذكل  مبوجب اتفاقات تقدمي اخلدمات  ا ىل امجلعيات الوطنيةمن تقدمي خدمات    اال يراد احملقق  يُس متد

طار متعدد الأطراف مع الاحتاد ادلويل وامجلعيواخلدمات اال دارية   ة  يف البدلان اليت تعمل فهيا امجلعيات بشلك ثنايئ مع امجلعية الوطنية احمللية وليس يف ا 

يرادات اخلدمات" يف بيان ادلخل الشامل املُ و الوطنية احمللية.   اد ادلويل  يوفر الاحت و   د.وحَّ تدرج اال يرادات احملققة من مثل هذه اخلدمات حتت بند "ا 
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نسانية أأخرى.  خدمات يف شلك منح و  ية اخلدمات التعاقد دارة الربامج جلهات فاعةل ا    وارد املتاحة عامليا  امل وصوليف ضامن  املبادرات دورا  تؤدي هذه و ا 

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر. للحركة ادلولية  ةصداقية العاماملكرشيك موثوق به، وتعزيز املس تضعفني، فضال  عن ترس يخ ماكنة الاحتاد ادلويل ا ىل 

ال يرادات املتآأتية من العقود املربمة تعلق ابامل   املالية  املعايري ادلولية ال عداد التقارير  من  15املعيار    اخلدمات يف نطاق تندرج اال يرادات املتآأتية من تقدمي  و 

جيارتآأجري  ويس تثن من ذكل    مع العمالء،   16اخلاضعة للمعيار    جياراال  تقع يف نطاق عقود    اليت   وعقود ا جيار ملمتلاكت تشغييل    املركبات مبوجب عقود ا 

 . املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية من

يرادات ت الاعرتاف وفامي ييل وصف لس ياسا  مة اخلدمات اب   عقود مربمة مع معالء: مبقتىض املُقدَّ

 نوع

يرادات اخلدمات   ا 

 توقيت

 يرادالاعرتاف ابال  

 ابال يراد س ياسة الاعرتاف 

 خدمات شهرية خاضعة لرسوم. كتقدمي ال عند يُعرتف ابال يراد  عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  ة داريخدمات ا  

 / تقدمي اخلدمة عىل مدى فرتة ية تعاقدخدمات 

 يف وقت معني 

عىل مدى فرتة تقدمي  ميكن أأن يكون    تعاقديأأدايئ  أأساس الزتام  ابال يراد عىل  يُعرتف  

 اخلدمة أأو يف وقت معني 

 / عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة خدمات لوجستية 

 يف وقت معني 

 وقت يفللخدمات املتكررة مثل التخزين، و  عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة ابال يراد  عرتف  يُ 

 مثل املشرتايت والنقل. احملددة  لخدمات معني ل

 يف وقت بيع املركبات.ابال يراد عرتف يُ  يف وقت معني  ركبات أأسطول املخدمات 

 الاطالع  )يرىج  للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية الأوروبية  املرُبم بني الاحتاد ادلويل واملفوضية  الطارئة للسالمة الاجامتعية  ويندرج اتفاق الش بكة  

يرادات خدمات يف  وجيري اال فصاح عن  .  املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية   من  15املعيار  نطاق    يف  ( 12ح  عىل اال يضا اال يرادات املتعلقة ابالتفاق اك 

أأدامة بتوزيع النقدية عىل املس تفيدين، وحُتسب اكلزت قدَّ مجيع اخلدمات املُ وتتعلق  .  املُوحَّد   دلخل الشاملابيان   املفوضية    س تعانةال   ونظرا  واحد.    يئام 

عىل مدى  يكمتل    الحتاد ادلويلل  يئدا الأ لزتام  الاتوزيع النقدية عىل املس تفيدين، فا ن  ب الاحتاد ادلويل  بقيام    للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةالأوروبية  

 الاعرتاف ابال يرادات وفقا  ذلكل. فرتة تقدمي اخلدمة وجيري 

ابس تخدام طريقة النواجت، وهو قياس   ئيةلزتامات الأداالقاس الوفاء اب، يُ عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمةفهيا الاعرتاف ابال يرادات  جيري  اليت    احلاالتويف  

  ئية زتامات الأدالالقياس الوفاء ابري  ، جييف وقت معنيالاعرتاف ابدلخل    عندو سلع أأو اخلدمات املنقوةل.  فامي يتعلق ابل للعميل  اليت تتحقق  مبارش للقمية  

ليه  السلع  ابنتقال حيازة  كتابيا   بناء  عىل تآأكيد العميل   فرتات حماسبية، يُعرتف ابال يرادات  ىل مدى  وفامي يتعلق بتوفري اخلدمات ع   اخلدمات. تلقيه  و/أأو  ا 

 اترخيه. حىت اخلدمات املنجزة  ا ىل املرجعية وذكل ابال شارة ، ئيةلزتامات الأداالاعندما تُس توىف  

 الزتامات تعاقدية. ابعتبارها ف اال يرادات املتلقاة قبل أأداء اخلدمة صنَّ تُ بيامن تعاقدية.   أأصوال  ابعتبارها قبل تلقي اال يرادات  املؤداةف اخلدمات صنَّ وتُ 

يرادات  وفامي ييل وصف لس ياسات الاعرتاف  اال جيار: اخلدمات املتآأتية من عقود اب 

 نوع

يرادات اال جيار   ا 

 توقيت

 ادير الاعرتاف ابال  

 ابال يراد س ياسة الاعرتاف 

 خدمات شهرية خاضعة لرسوم. كتقدمي ال عند يُعرتف ابال يراد  عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  ة داريخدمات ا  

عىل أأساس    توفري املركبات مبوجب عقود ا جيار تشغييلعرتف ابال يرادات املتآأتية من  يُ  عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  خدمات أأسطول املركبات 

 عىل مدى فرتة اال جيار قسط اثبت 
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 ( اال يرادات من حصيةل بيع سلع هـ)

  ا ىل   السلعحيازة  انتقال  و الزتامات الأداء  اكامتل    عند  ابال يرادات  ويُعرتفتتآألف اال يرادات احملققة من بيع سلع أأساسا  من املنشورات والسلع الرتوجيية،  

 . املشرتي

 النفقات  ( د ) 

نفاق، وتتضمن لك    وفقا  فئات    ا ىل جيري تصنيفها  و   ،حتتسب مجيع النفقات عىل أأساس الاس تحقاق فئة ا جاميل التاكليف املتعلقة هبا )انظر  للغرض من اال 

 أأدانه(. 

نفاق   فئات )أأ(   اال 

نفاق أأنشطة الاحتاد ادلويل   كجزء من خطة الاحتاد   عامني   لكيف الاحتاد ادلويل،    نةمي هجة هم   أأعىل، ويه  العامة  امجلعية  علهيا  وتصادق   ،تعكس فئات اال 

 . تهادلويل ومزياني 

من  موَّ تُ  الأخرى  املوارد  الطوعية ل  امل  ، دةاملقيَّ   والتربعات   املساهامت  من  أأربع    واهجاتوتتآألف  ا ىل  مهنا  وينقسم لك  املواضيعية،  والأنشطة  اال نسانية 

دارة الأداء. للاسرتاتيجيات للتنفيذ ومثانية جماالت   رتكزي لأغراض ا 

 اال نسانية واهجات امل( 1

  املترضرين املوارد الاكفية لتلبية احتياجات    ا اتحةليت تتطلب مساعدة دولية، من أأجل ضامن  ا  ،الفورية للكوارث والأزمات  املواهجةل مرحةل  التنس يق خال

 . من الكوارث

 ( الأنشطة املواضيعية 2

  ومعاونهتا  حصاح؛مبا يف ذكل املياه واال    ،الغذايئ والصحة  عىل التعايف والأمن  قدرةال  تعزيزمجلعيات الوطنية يف براجمها يف جماالت احلد من اخملاطر و ا   معاونة

 . معهم والتنس يق وادلوليني احملليني الرشاكء حشد عىل ابراجمها، فضال  عن مساعدهت  لتشغيلوضع خطط اسرتاتيجية واحضة  و  قوة، أأكرث تصبح لك

الاحتاد    يتوىلاملآأوى، حيث    جامعة تنس يق    ذكلشمل  ي و التربعات.  و   املساهامت الطوعيةن  مشاريع أأو مبادرات أأخرى ومتويلها م  تنفيذجيري التخطيط ل 

ا طار املبادرات املشرتكة بني    يفس تضافة  امل شاريع  امل   وكذكل  ،الكوارث الطبيعية  وقوعالرائدة يف توفري مآأوى الطوارئ يف أأعقاب    الواكةل ادلويل دور  

 هيآلكه اال دارية والقانونية واملالية.  مضنتضافة هذه املبادرة  ويوافق عىل اس   عضوحيث يشارك الاحتاد ادلويل كواكةل   ،الواكالت

للمساعدات اال نسانية وامحلاية  الأوروبية  بني الاحتاد ادلويل واملفوضية  الطارئة للسالمة الاجامتعية املرُبم    ويُفصح عن النفقات املتصةل ابتفاق الش بكة

 تنفيذ الأنشطة الربانجمية. عىل  مبساعدة الهالل الأمحر الرتيك  الاحتاد ادلويل ويقوم اضيعية.  بوصفها نفقات مو  (12 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح  دنية امل

 أأنشطة اخلدمات التمكيلية مما ييل:  تتآألفو 

دارية خدمات  (1  ا 

 . عمل عىل الصعيد ادلويل ال  منمما يُمكن امجلعيات الوطنية    ،بوجود مكتب لالحتاد ادلويل يف بدل معني  املرتبطةلتاكليف الأساس ية  اب  تتعلقخدمات    يه

 ( اخلدمات اللوجستية2

دارةخدمات املشرتايت و  تتضمن  هنية. امل ستشارية الا اخملازن، واحلشد، واخلدمات  ا 

 املركبات ( خدمات أأسطول 3

 . التدريبفضال  عن اخلدمات الاستشارية و  ،تآأجريال نظام ب  املركباتخدمات توفري  تتضمن
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 ية ( اخلدمات التعاقد 4
دارة ات توفري خدم  والربامج للجهات الفاعةل اال نسانية الأخرى.  املنحا 

غري    الاعتياديةاملوارد    لموَّ تُ  الصناديق  ذكل  املقيدةمن  يف  مبا  ا ىل    والتربعات  الطوعيةواملساهامت    ادلس تورية  الاشرتأاكت،  وتنقسم  املسرتدة،  والتاكليف 

ُ   أأيضا  ويه تشمل    ،بوصفها أأنشطة للربامج والتنس يق  اذاهت  امثنيةال رتكزي  الجماالت  و   الأربع  التنفيذ  اسرتاتيجيات ة من توفري اخلدمات اللوجستية  سرتدَّ صايف التاكليف امل

 . املركباتوخدمات أأسطول 

 التاكليف   احتساب   )ب( مبادئ 

ن تاكليف مبارشة وغري مبارشة ورسوم  اال نفاق مجيع ما يرتبط هبا م فئات من وابلتايل تتضمن لك فئة اسرتداد اكمل التلكفة، مبدأأ يعمتد الاحتاد ادلويل 

 تعهدات. 

 التاكليف املبارشة 

املسرتدة من التاكليف    عىل   وتش متل،  معينة  أأو خدمةمعني  مرشوع  بشلك حمدد يف  بسهوةل و تعريفها  التاكليف املبارشة يه تل التاكليف اليت ميكن  

 خدمات تمكيلية حمددة. العمليات من أأجل توفري 

 التاكليف غري املبارشة

سامهة يف متويل التاكليف غري املبارشة لتوفري خدمات ادلمع  مك تاكليف غري املبارشة  ال  معيار اسرتداد  ىلا  التاكليف املبارشة للربامج واخلدمات  ختضع  

ام الفنية واخلدمية يف  الأساس ية الالزمة لنجاح العمليات. وتشمل خدمات ادلمع غري املبارش اال دارة والقيادة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وامله

 ولوجيا املعلومات واملوارد البرشية. اال فادة، وحشد املوارد، والمتويل، وتكنو  الربامج، جودةجماالت 

 رسوم التعهد 

من أأجل مرشوع معني اختص    نفقات ال ميكن أأن تشمل تتبع  ويه متطلبات  تلبية متطلبات حمددة من اجلهات املاحنة.  هناك تاكليف متكبدة من أأجل  

نفاق عىل املرشوع املتربع من أأجل، أأو  به تفرض رسوم  و طلب املاحن احلصول عىل تقارير مالية أأو رسدية.    أأحد التربعات، أأو حتديد املاحن ال طار زمن لال 

 اجلهات املاحنة. اليت حتددها تلبية هذه املتطلبات ب تغطية التاكليف املرتبطة من أأجل التربعات عىل التعهد 

 ت ومساهامت للجمعيات الوطنية خمصصات للعمليا )ج(  
نه ي لتنفيذ الأنشطة.    الأمحر   والصليب  الأمحر  الهاللمن    قدم أأمواال  ا ىل امجلعيات الوطنية الأعضاءاضطالعا  من الاحتاد ادلويل بآأنشطته الاعتيادية، فا 

   يس تخدم يف ذكل أ ليتني، دفعات نقدية للعمل، ومساهامت نقدية.

 خمصصات للعمليات 

الاحتاد ادلويل. وتقيد تل املبالغ املقدمة كذمم دائنة ا ىل أأن ترفع  ادلويل ا ىل امجلعيات الوطنية دفعات نقدية للعمل، لك تنفذ أأنشطة ابمس   يقدم الاحتاد

امجلعيات الوطنية    تقدم ل    د خمصص بقمية ادلفعة املسددة للعمل، اليت قيَّ امجلعيات الوطنية اليت تلقت تل ادلفعات تقريرا  ا ىل الاحتاد ادلويل ابس تخداهما. يُ 

ت املتعلقة هبا حتت بند " خمصصات للعمليات". عندما تفيد امجلعيات الوطنية ابس تخداهما لتل ادلفعات،  املتلقية لها أأي تقرير بشآأهنا، وتسجل النفقا 

 جيري عكس اخملصص، ويعاد تصنيف النفقات وفقا لطبيعهتا.  

 مساهامت للجمعيات الوطنية  

نفاقها.  عندتشغيلية   نفقاتاملساهامت ك ادلويل مساهامت نقدية ا ىل امجلعيات الوطنية لمتويل أأنشطهتا، وتقيد تل يقدم الاحتاد   ا 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019 ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 

57 

 

 عقود اال جيار  ( ه ) 

ل بآأثر  ابس تخدام الهنج    املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية   من  16املعيار  ق الاحتاد ادلويل  طبَّ  املعلومات املقارنة  ذكر  عاد  مل يُ ف، وابلتايل  رجعي املُعدَّ

بشلك منفصل عندما  مبقتىض هذا املعيار  تفاصيل الس ياسات احملاسبية  جيري اال فصاح عن  و   .17مبقتىض املعيار احملاس يب ادلويل  عهنا  اس متر اال بالغ  و 

 . 28 اال يضاح يف   التغيرياتريآأث، وجيري اال فصاح عن تاملعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية من 16املعيار عن تكون خمتلفة  

َّقة  الس ياسة احملاسبية    2019يناير    1اعتبارا  من امُلطب
ذا اكن  ملتقيامي   الاحتاد ادلويل  ري  جيُ عند بدء العقد،   جيار  العقد  هذا  ا ا  جيار.  أأحاكم  أأو حيتوي عىل  هو عقد ا  يتضمن  العقد عقد ا جيار، أأو  ويعترب  عقد ا 

جيار ذا اكن  أأحاكم عقد ا  ذا اكن العقد ينقل احلق يف التحمك  قمية  أأداء مقابل  الوقت  أأصل حمدد لفرتة من  اس تعامل    يف  التحمك   احلق يفينقل  ، ا  . ولتقيمي ما ا 

 .املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  من 16املعيار  عىل النحو الوارد يف حمدد، يس تخدم الاحتاد ادلويل تعريف عقد اال جيار  اس تعامل أأصل  يف 

ِّ عدم الفصل بني    ادلويل  اختار الاحتادصفة املس تآأجر، فقد  الحتاد ادلويل  لاليت يكون فهيا    جياروفامي يتعلق بعقود اال   ن  ن اال جيار و مكو  ِّ غري اال جيار  مكو 

 . ا  ا جيار واحدمكوَن لكهيام واعتبار 

لك  مقابل    ايتوقع احلصول علهياليت  للقمية    ةل وفقا  املعامسعر  ادلويل  الاحتاد  حيدد    صفة املؤجر،الحتاد ادلويل  لعقود اال جيار اليت يكون فهيا  وفامي يتعلق ب

 ِّ ِّ مكو   انت العقد. ن من مكو 

َّقة الس ياسة احملاسبية    2019يناير    1من  قبل  امُلطب
ذا اكن  تقيامي  ملالاحتاد ادلويل  جُيري  العقد،  عند بدء   جيار  العقد  هذا  ا ا  جيار.  أأحاكم  أأو حيتوي عىل  هو عقد ا  ِّف  و عقد ا  ينقل  اتفاق  بآأنه    ا جيارعقد  ُعر 

اكن  و الأصل لفرتة زمنية متفق علهيا مقابل أأداء مبلغ سواء دفعة واحدة أأو عىل عدد من ادلفعات.  عامل  احلق يف اس تالاحتاد ادلويل  املؤجر مبوجبه ا ىل  

 . جيار المتوييلاال  عقد  غري ار التشغييلجيعقد اال   نواك لكية. مل الهامة املرتبطة ابنقل مبوجبه مجيع اخملاطر والامتيازات ي ا جيار  عقد جيار المتوييلعقد اال  

 ا  مس تآأجر الاحتاد ادلويل بصفته  

 البداية  يفالأصل املكفول حبق الاس تعامل قاس  يف اترخي بدء اال جيار. ويُ ابلأصول املكفوةل حبق الاس تعامل واباللزتامات اال جيارية   يعرتف الاحتاد ادلويل

 . ويشمل ذكل ما ييل: ابلتلكفة

 اال جيارية؛ لزتامات لالاملبلغ الأويل  •

 يف اترخي البدء أأو قبل؛ سدد تُ  يةأأي مدفوعات ا جيار من أأجل  التعديل  •

 ؛ متكبَّدةلية أأي تاكليف مبارشة أأوَّ يُضاف  •

زاةل الأصل الأسايس أأو تاكليف اس تعادة الأصل، أأو املوقع  ل تقدير  يُضاف   • املطلوب  الوضع  ، ا ىل  هذا الأصلاملوجود به  تاكليف تفكيك وا 

 د اال جيار؛قمبقتىض ع

 وردت.   يةأأي حوافز ا جيار خُيصم من ذكل  •

النافع للأصل  قبل انهتاء العمر  ما  من اترخي البدء ا ىل  اعتبارا   ،  ادلفعات الثابتة ابس تخدام طريقة  ا هالك الأصول املكفوةل حبق الاس تعامل  وجيري بعد ذكل  

النافع  للأأو هناية مدة اال جيار. وحتدد املدة املقدرة    املكفول حبق الاس تعامل املمتلاكت  غرار ما يطبق مع  عىل  املكفوةل حبق الاس تعامل  للأصول  عمر 

ن  بواسطة اخلسائر النامجة عن اخنفاض قمية الأصلعامل  الاس تق  املكفوةل حبالأصول  قمية  واملركبات واملعدات. وابال ضافة ا ىل ذكل، جيري ختفيض   ، ا 

عادة القياس لاللزت وجدت، وتعديلها ملراعاة بع   . يةامات اال جيار ض معليات ا 

جيار   ية لزتامات اال جيار الاوتقاس   د  ال تُ   ية يف البداية عىل أأهنا قمية مدفوعات ا  يف اترخي البدء. وقد اختار الاحتاد ادلويل عدم قياس الزتاماته اال جيارية  سدَّ

 . غري هام  اخلصم ري آأثتلأن نظرا   عىل أأساس خمفض 

 ما ييل:  يةاال جيار لزتامات الادرجة يف قياس املُ  يةدفوعات اال جيار املوتشمل 

 مس تحقة القبض؛ية أأي حوافز ا جيار وخُيصم مهنا ، من حيث املضمونة، مبا يف ذكل املدفوعات الثابتة املدفوعات الثابت  •
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 دء؛ ل يف اترخي الب عدَّ قياسها يف البداية ابس تخدام املؤرش أأو املُ وجيري ل، عدَّ مدفوعات اال جيار املتغرية اليت تعمتد عىل مؤرش أأو مُ  •

 القمية املتبقية؛ املبالغ املتوقع سدادها مبوجب ضامن  •

ذا اكن  ته.  بدرجة معقوةل من متكنه من ممارس  يتيقن الاحتاد ادلويل  سعر ممارسة خيار الرشاء اذلي   • ومدفوعات اال جيار يف فرتة جتديد اختيارية ا 

عقد اال جيار، ما ل يكن الاحتاد  هناء املبكر لزاءات املرتتبة عىل اال  اجليار المتديد، و من متكنه من ممارسة خ متيقنا  بدرجة معقوةل الاحتاد ادلويل  

هناء العقد  معقوةلمتيقنا  بدرجة ادلويل   يف وقت مبكر. من عدم ا 

 : ما ييل من خالل يةاال جيار الالزتامات قياس جيري بعد اترخي البدء، و 

دةعكس تل القمية ادلفرتية ختفيض  •  ؛ادلفعات اال جيارية املُسدَّ

عاد •  : ما ييل عكستل القمية ادلفرتية ة قياس ا 

o  ل؛عدَّ مُ يف تغيري يف مؤرش أأو  نتيجة  املس تقبلية يف دفوعات اال جيار امل تغيري يف 

o  مبوجب ضامن القمية املتبقية؛ تسديدة تغيري يف تقدير الاحتاد ادلويل للمبلغ املتوقع 

o  ذا اكن س اميرس خيار الرشابشآأن تغيري يف تقيمي الاحتاد ادلويل  المتديد أأو اال هناء. ء أأو ما ا 

ح أأو  رابسجل يف الأ يُ ، أأو  املكفول حبق الاس تعاملللأصل    ةادلفرتيجُيرى تعديل مناظر للقمية    هبذه الطريقة،اال جيارية  وعندما يعاد قياس الالزتامات  

ذا ُخفض ئاخلسا  ا ىل الصفر.  املكفول حبق الاس تعاملللأصل  ةادلفرتيت القمية ر ا 

طار القروض والاقرتاض   املكفوةل حبق الاس تعاملل  و لأصا  ويعرض الاحتاد ادلويل املركز املايل املُوحَّد  يف بيان    اتيف املمتلاكت واملركبات واملعدات ويف ا 

 (.- 28يرىج الاطالع عىل اال يضاح  )

 وعقود اال جيار للأصول منخفضة القمية قصرية الأجل  عقود اال جيار  

  ال تتجاوز مدد اليت  جيار قصرية الأجل  اال  عقود  باملتعلقة    يةاال جيار الاس تعامل واباللزتامات  ق  املكفوةل حبصول  لأ د ادلويل عدم الاعرتاف اباختار الاحتا

ملرتبطة بعقود اال جيار  ا  يةفعات اال جيار دلتكون فهيا الأصول الأساس ية منخفضة القمية. ويعرتف الاحتاد ادلويل اباليت  جيار  اال  عقود  بشهرا ، و   12اال جيار فهيا  

 عىل مدى فرتة اال جيار. اثبتة هذه مكرصوفات  

طار املعيار احمل   17اس يب ادلويل  يف ا 

 املرتبطة مبلكيةوالامتيازات الهامة  عقود اال جيار اليت تنقل ا ىل حد كبري مجيع اخملاطر  بتصنيف  ،  ه مس تآأجرا  تبصف   ،الاحتاد ادلويل قام  يف الفرتة املقارنة،  

برام حتاد ادلويل  ى الا، ل يكن دل 2018يف عام و ا جيار متويلية. عقود ك الأصل   ا جيار متوييل مكس تآأجر. عقود  اهامتم اب 

الأقساط املدفوعة مبوجب عقود اال جيار التشغييل يف بيان ادلخل الشامل    قُي ِّدت،  2018يف عام  و  غري عقد اال جيار المتوييل.   عقد اال جيار التشغييلاكن  و 

 ة عىل مدى فرتة اال جيار.  املُوحَّد كقمية اثبت

 الاحتاد ادلويل بصفته مؤجرا  

ن   يه ذاهتا الس ياسة احملاسبية  ارير املالية  من املعايري ادلولية ال عداد التق 16ملعيار يف ا طار امؤجرا   بصفته  الاحتاد ادلويل  تبعها اليت ي الس ياسة احملاسبية  ا 

نه حيدد، عند  مكؤ   الاحتاد ادلويل يترصف  فرتة املقارنة. وعندما  املتبعة يف   ذا اكن  ال جيار  عقدلك  بدء  جر، فا  أأو عقد  متوييل  هو عقد ا جيار  هذا العقد  ، ما ا 

ذا اكن عقد اال جيار ينقل ا ىل حد كبري مجيع اخملاطر وتصنيف لك عقد ا جيار، جيري الاحتاد تقيامي  شامال  ملعمن أأجل  ا جيار تشغييل. و    الامتيازات رفة ما ا 

ذا اكن فالأصل الأسايس. لكية املرتبطة مب  الهامة ذا ل يكن أأما عقد هو عقد ا جيار متوييل، ال  الأمر كذكل، يكونا  عقد  يكون العقد حينئذ كذكل، الأمر ا 

طار  ا جيار تشغييل. و  ذا اكن عقد اال جيار  يفادلويل    هذا التقيمي، ينظر الاحتاديف ا  الاقتصادي  العمر  زء الأكرب من  يناظر اجل مؤرشات معينة مثل ما ا 

 صل. للأ 

برام الاحتاد ادلويلليس دلى و   .  مكس تآأجر أأو مكؤجرمتوييل سواء  ا جيارعقود  اهامتم اب 
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نه  ا  وس يط  ا  عندما يكون الاحتاد ادلويل مؤجر و  الباطن بشلك منفصل. وهو يقميِّ  تصنيف  يف عقد اال جيار من  اال جيار الرئيس و مصاحله يف عقد  يراعي  ، فا 

ا ىل الأصل    املرجعية  عن عقد اال جيار الرئيس، وليس اال شارةالنامج  عامل  س تالاق  الأصل املكفوةل حبا ىل    ملرجعيةا  اال شارة مع  عقد اال جيار من الباطن  

ذا اكن عقد اال جيار   نه    ةاال جيار قصري اري عىل عقود  سال عفاء  اال  ل يطبق عليه الاحتاد ادلويل  قصري الأجالرئيس  الأسايس. وا  الأجل املذكور أأعاله، فا 

 جيار من الباطن عىل أأنه عقد ا جيار تشغييل. ف عقد اال  صن ِّ يُ 

يراد خدمات يف بيان ادلخل الشامل املُ  جيار التشغييلاال  عقود تقيد اال يرادات احملصةل مبوجب و   د بقمية اثبتة عىل مدى فرتة اال جيار.  وحَّ اك 

 الرضائب   ( و ) 

 تمتركز فهيا وفوده. يمتتع الاحتاد ادلويل ابال عفاء من الرضائب يف سويرسا، ويف معظم البدلان اليت 

 والنفقات المتويلية اال يرادات   ( ز ) 

اخلسائر احملققة نتيجة تسوية التعهدات ابلعمالت الأجنبية، والأرابح و يتآألف صايف النتاجئ املالية من الفوائد والعوائد املس تلمة من الأموال املستمثرة،  

عادة تقيمي  والأرابح واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن معليات أأسعار رص  طار ا  املقومة ابلعمالت    واخلصوم  الأصولف العمالت الأجنبية يف ا 

صندوق  يف  صندوق الس ندات العاملية ووحدات حمتفظ هبا يف  لية املوجودة يف شلك  الأجنبية، والأرابح واخلسائر احملققة وغري احملققة من الأوراق املا

   .ة الأسهم العاملي

 . الأصل لعائد الفعيل عىل  ا د حبسب الاس تحقاق مع الأخذ يف الاعتبار  وحَّ وائد يف بيان ادلخل الشامل املُ تقيد اال يرادات احملققة من الف و 

 املالية الأدوات   ( ح ) 

 املالية ( الأصول  أأ ) 
  مبوجبو ت النقدية.  لتدفقال  اتتحوطوال والأصول التعاقدية واذلمم املدينة والاستامثرات  وما يعادل النقدالنقد ادلويل من تتكون الأصول املالية لالحتاد 

.  االئامتنية املتوقعة‘  اخلسائر’ابس تخدام منوذج  املس هتلكة    ابلتلكفةخُتفض قمية الأصول املالية اليت تُقاس  ،  املعايري ادلولية ال عداد التقارير املاليةمن    9املعيار  

أأساس التغري يف    عىللأرابح واخلسائر. وحُتسب اخلسائر االئامتنية  من خالل ااملصن فة واملقاسة ابلقمية العادةل  وال يُطبق هذا المنوذج عىل الاستامثرات  

 املالية. للعمر الاس هتاليك للأصول وتقاس مببلغ مساو  ،خماطر االئامتن

   النقد وما يعادل النقد (  1)
آجاله اليت ت املرصفية  والودائع  واحلساابت املرصفية  يش متل النقد وما يعادل النقد عىل النقد يف الصندوق   من    ا الأصلية ثالثة شهور أأو أأقل اعتبارا  بلغ أ

 . ضئيةلتغري يف قميهتا العادةل تكون خماطر ال اترخي تسجيلها واليت 

طار الوضع القانوين لالحتاد ادلويل، فقد مت فتح حساابت مرصفية لهذه امجلعي ات الوطنية  يف بعض البدلان، حيث تعمل امجلعيات الوطنية املنفذة يف ا 

ذ ليس لالحتاد ادلويل أأي تُ وال  يل.  ابمس الاحتاد ادلو  عىل الأرصدة اليت تدخل   س يطرة درج هذه احلساابت املرصفية يف هذه البياانت املالية املُوحَّدة، ا 

امجلعيات  ذه احلساابت. كام أأن هناك اتفاقات بني الاحتاد ادلويل و اخلاصة هب   سلطة التوقيعالاحتاد ادلويل    يوظفليس ملا ىل تل احلساابت وخترج مهنا، و 

 الوطنية اليت تدير مثل هذه احلساابت لنقل خماطر ومزااي معلياهتا ا ىل امجلعيات الوطنية املعنية. 

 ( الاستامثرات 2)
الأجل    قصرية   ةرصفياملودائع  الهذه الاستامثرات  . تشمل  املس هتلكة  ابلتلكفة  قاس الحقا  مث تُ ابلقمية العادةل،   يف البداية ابالستامثرات قصرية الأجل يُعرتف  

آ د ليت تزيا  . ةواحد   ةس نتقل عن  و أأشهر  ةثالثعىل  ةصليالأ  هاجال اس تحقاق أ

تشمل الوحدات احملتفظ هبا يف صندوق الس ندات  يه ر، وئح أأو اخلسارابابلقمية العادةل من خالل الأ  قاس الحقا  ابالستامثرات طويةل الأجل وتُ يُعرتف 

سعار  الأ وض  عر ابلرجوع ا ىل  شلك اكمل  صول مالية. تتحدد القمية العادةل للوحدات ب املصنفني كأ ة  امليصندوق الأسهم العالوحدات احملتفظ هبا  العاملية و 

، وهو التارخي اذلي يرتبط فيه مديرو الاستامثر بعمليات رشاء  التداولشرتايت الأوراق املالية ومبيعاهتا يف اترخي  مب   ويُعرتفنشط.  ال سوق  ال املنشورة يف  
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ادلخل  واخلسائر احملققة أأو غري احملققة النامجة عن تغريات يف القمية العادةل للأصول املالية يف بيان  الأرابح  درج  . تُ حتاد ادلويل أأو بيعها ابمس الا  صولالأ 

 . "صايف اال يرادات/ )النفقات( املالية" يف الفرتة اليت تنشآأ فهيابند حتت د املوحَّ الشامل 

 . هنا أأصول غري متداوةلأأ  عىل ، فُتصن فيت يغطهيا التقريرالعد الفرتة ب اثن عرش شهرا   عىل هاجال اس تحقاق تزيد أآ الاستامثرات اليت أأما 

 املدينة )اذلمم املدينة(   املس تحقات (  3)
  امجلعيات الوطنية   ترد بعد مناليت ل  التربعات  واملساهامت الطوعية و بعد،  دد  ل تساليت  املس تحقة  ادلس تورية  شرتأاكت  املس تحقات املدينة الاتشمل  

 تقدمي اخلدمات.الآخرين مقابل  واملبالغ املس تحقة من امجلعيات الوطنية والعمالء، عىل التوايل املتربعني ومن 

النرثية، والقمية املدينة  املس تحقة، واملس تحقات  الرضائب  لف املقدمة ا ىل امجلعيات الوطنية واملوظفني، ومبالغ  الأخرى السُ املدينة  تشمل املس تحقات  

 التعاقدية. صول  الأ ، و ة لنقديا اتلتدفقل طات تحو ل العادةل ل 

يف    بسعر املعامةلاذلي ال ينطوي عىل عنرص مايل كبري  التجاري  املدين  تحق  املس  قاس  يُ . و آأ عندما تنشيف البداية  التجارية  املدينة  ابملس تحقات  عرتف  يُ 

النامجة عن اخنفاض قمية  سائر  اخل بواسطة  املس هتلكة  التلكفة  جيري ختفيض  .  ةلاابس تخدام طريقه الفائدة الفعَّ املس هتلكة  قاس فامي بعد ابلتلكفة  يُ البداية، مث  

الفوائد  رتف  الأصل. ويُع يرادات  أأسعار الرصف  ماكسب  و اب  أأو اخلسائر.  مضن  واخنفاض قمية الأصول  وخسائر  أأو  الأرابح  بآأي مكسب  كام يُعرتف 

 . أأصل ما مضن الأرابح أأو اخلسائرخسارة بشآأن استبعاد 

، وهو تقدير مرحج الحامتالت اخلسائر االئامتنية. تقاس اخلسائر االئامتنية بآأهنا القمية  اخلسائر االئامتنية  ا ىل منوذج  نادا  تحقات املدينة است ملس  ختفض قمية ا

  ادلويل   اليت يتوقع الاحتادالنقدية  والتدفقات  ادلويل مبوجب عقود  رق بني التدفقات النقدية املس تحقة لالحتاد  اي الفأأ احلالية مجليع حاالت العجز النقدي )

 احلصول علهيا(. 

ال  املس تحق املدين  عند تعذر ضامن اسرتداد   فال يُعرتف ،  ادلويلس يطرة الاحتاد  ل ابلاكمل  ضع  ال خت  ةغري مؤكد  ةحداث مس تقبليأأ أأو عدم وقوع  بوقوع  ا 

منا يُعرتف به  داملوحَّ املركز املايل  بيان    يفس تحق مدين  مك   به ذا اكن  (.  -30  اال يضاح   انظر )  ةطل مرشوو كأص ، وا  القمية العادةل  فا ن  ذلكل تآأثري مادي،  وا 

 احلايل لقمية النقد. عكس تقدير السوق ت يت يف املس تقبل ال ةالنقدي املتوقع اتبطرح التدفقحُتدد املرشوطة  صولللأ 

 ( التحوطات للتدفقات النقدية 4)
ابلعمالت الأجنبية.  ادلس تورية  الاشرتأاكت  ات  سدادرصف العمالت الأجنبية املرتبطة بتلقي  أأسعار  خماطر  تس تخدم أأدوات التحوط للتخفيف من  

قياس تآأثري التغريات يف القمية العادةل للك  ري  حيث جي احلساابت املالية    ةطابق ملتحوط لتجنب عدم  معن اب  حماس يب تكون تل الأدوات مدعومة بنظام  

دراهجا التحوط بشلك مناسب ومطابقهتا و من بنود التحوط وأأدوات بند   . والنفقاتيرادات ال  فرتة بيان اذات  يفا 

يرادات شامةل أأخرى  من التغريات يف القمية العادةل يُ ال  ، فان اجلزء الفعَّ ةنقديللتدفقات ال حتوط    ةدااختاذ ا حدى صور املش تقات املالية كأ   عند درج اك 

عاد  يُ كام  .  ادلخل الشامل يف بيان  بشلك مبارش  من التغريات يف القمية العادةل  زء غري فعَّال  اجلدرج  ويضاف ا ىل الاحتياطي اخلاص ابلتحوط، بيامن يُ 

ط من أأجل  الفرتة اليت يؤثر فهيا البند  خالل ذات  ادلخل الشامل  بيان  لتحوط ا ىل  اخلاص ابحتياطي  الاتصنيف املبلغ املرتامك يف   أأو التدفقات  املُتحوَّ

 . والنفقاتيرادات  اال  يف النقدية املتوقعة  

 املالية   صوم )الالزتامات( اخل)ب(  
ويُعرتف هبا يف البداية  ،  أأخرى أأطراف  حنو  متثل الزتامات  يه  و ،  والقروض والاقرتاضات  سدادالواجبة ال ابملبالغ  ادلويل  لزتامات املالية لالحتاد  تتعلق الا

 .  املس هتلكة  ةتلكف ل اب قاس الحقا  ، مث تُ ابلقمية العادةل
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 اخملزون  ( ط ) 

غاثة غري خمصصة لربانمج أأو مرشوع بذاته، فا هنامل ابلنس بة للمخزوانت   أأهيام    قيد بسعر التلكفة أأو ابلقمية الصافية القابةل للتحقق،ت   اهيآأة مس بقا  من مواد ا 

ابحليازة. أأما القمية الصافية ، وتتآألف من تلكفة الرشاء والتاكليف الأخرى ذات الصةل املبارشة  املتوسط املرحجأأدىن. تتحدد التلكفة عىل أأساس طريقة  

دراج اخمل  نفقاتالقابةل للتحقق، فهيي سعر البيع املقدر يف معامةل حرة مطروحا  مهنا ال  مبجرد ختصيصها   نفقاتزوانت يف ال ذات الصةل بعملية البيع. يمت ا 

  لأحد املرشوعات. 

 وقت اس تالهما وال تدخل مضن اخملزون.  مل تلكفة بنود اال غاثة والبنود الأخرى اليت يمت حيازهتا لربامج حمددةحتُ 

 املمتلاكت واملركبات واملعدات   ( ي ) 

الواردة يف صورة عينية تعامل حماسبيا     واملتربع هبا  املسامه هبا   صولاال هالك املرتامك. الأ قيد املمتلاكت واملركبات واملعدات ابلتلكفة الأصلية مطروحا  مهنا  تُ 

تسب اال هالك بطريقة شطب نس بة اثبتة من  املشرتاة، وحتدد تلكفة حيازهتا عىل أأساس قمي املتربعني. حيُ   لالأصو   عىلعىل أأساس نفس املبادئ املطبقة  

 قية عىل مدى معرها الافرتايض، وذكل عىل النحو التايل: وصوال  ا ىل قميهتا املتب  الأصولقمية 

 س نة  50حىت  الأرايض واملباين 

 س نوات   10 مركبات ثقيةل 

 س نوات  5 مركبات خفيفة 

 س نوات   4-3  عدات احلاسوب م

 س نوات    5-2 معدات أأخرى 
 

ذا اكن املبلغ   ، يمت ختفيض القمية احملددة لهذا املوجود فورا  ا ىل املبلغ املقدر القابل لالسرتداد.  الأصولأأحد  من  أأكرب من املبلغ القابل لالسرتداد    ادلفرتيا 

 د.  وحَّ القمية ادلفرتية، وتقيد يف بيان ادلخل الشامل املُ صايف ة العوائد بمقارنمن خالل تتحدد الأرابح واخلسائر النامجة عن الاستبعادات 
 

ال    نفقات ال تضاف ال    متةل ا ىل الاحتاد ادلويل، وتكون التلكفة قابةل للقياس عىل حنو موثوق. احمل قتصادية  الانافع  امل عند تدفق  الالحقة ا ىل رأأس املال ا 

 د خالل الفرتة املالية اليت تقع فهيا.  وحَّ خل الشامل املُ ل تاكليف اال صالح والصيانة يف بيان ادلمَّ حتُ 

 املادية غري    الأصول  ( ك ) 

حىت مرحةل الاس تفادة    والتاكليف املتكبدة، مبا يف ذكل تاكليف اليد العامةل اخلاصةاحليازة  تاكليف    عىل أأساس   احلاسب الآيل املشرتاة  ياتتمت رمسةل برجم 

  س نوات.  4ا ىل    3اليت ترتاوح من    الافرتاضيةأأعامرها  حىت قميهتا املتبقية عىل مدى فرتة    صول ل ختفيض الأ سب اال هالك بنس بة اثبتة من أأجوحيُ   مهنا.

 د خالل الفرتة املالية اليت تقع فهيا.وحَّ تاكليف صيانة برامج احلاسب الآيل مضن بيان ادلخل الشامل املُ  قيديمت 

 الأصول اخنفاض قمية   ( ل ) 

و  الأرابح أأ املالية ابلقمية العادةل يف    صول الاحتاد ادلويل خالف الأ   صول القمية ادلفرتية لأ مراجعة  ري ابنتظام  لرصد أأي مؤرش عىل اخنفاض القمية، جي

 .  ها تعذر اسرتداداليت قد ي القمي ادلفرتية  للتآأكد من(، وذكل ح()- 36واخملزون )انظر اال يضاح   اخلسائر

املبلغ    متثلي لالسرتداد.    القابةلوقميته    صولالقمية ادلفرتية لأحد الأ عند وجود جعز بني  د  وحَّ يف بيان ادلخل الشامل املُ   الأصول  قيد خسائر اخنفاض قميةتُ 

أأعىل. عند تقدير القمية من الاس تخدام،  القمية من اس تخدام هذا الأصل أأو قميته العادةل مطروحا  مهنا تلكفة بيعه، أأهيام    يفأأصل ما  من  القابل السرتداد  

لية للقمية الزمنية للنقود واخملاطر اليت ختص  ترد التدفقات النقدية املقدرة مس تقبال  ا ىل قميهتا احلالية ابس تخدام معدل خصم يعكس التقديرات السوقية احلا

 هذا الأصل عىل وجه التحديد.  
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ال ابلقدر اذلي يكفل عدم جتاوز    املبلغ   تعديل عكس خسائر اخنفاض القمية عند    ريجي القابل لالسرتداد ابلزايدة. ال يمت عكس خسائر اخنفاض القمية ا 

 يف حاةل عدم الاعرتاف بوجود خسارة نتيجة اخنفاض القمية.   الاس هتالكصافية من اال هالك أأو   القمية ادلفرتية للأصل للقمية ادلفرتية اليت ستتحدد

 املوظفني   اس تحقاقات لكفة   ( م ) 

 التقاعدية   الاس تحقاقات   م نُظ (  أأ ) 

ن   . املوظفنيتقاعدية لواحد أأو أأكرث من  اس تحقاقاتالاس تحقاقات التقاعدية يه ترتيبات رمسية أأو غري رمسية، تقدم مبوجهبا املؤسسة   نظما 

ب  س تقةل )صندوق استامثر( وال يرتتتقاعدية، تسدد مبوجهبا املؤسسة اشرتأاكت اثبتة ا ىل هجة م ال   نُظم الاس تحقاقات  يف برامج املساهامت احملددة    تمتثل

ذا ل يكن دلى الصندوق أأصول اكفية ل   مضن علهيا أأي الزتام قانوين أأو   املتعلقة خبدمة  املوظفني    اس تحقاقاتمجيع    سدادبدفع أأي اشرتأاكت ا ضافية ا 

 يف الفرتات احلالية والسابقة. املوظفني 

 . ة خالف برامج املساهامت احملددةتقاعدي اس تحقاقات الاس تحقاقات احملددة يه برامج   نظم ا ن

د يف الفرتات  وحَّ املوظفني يف بيان ادلخل الشامل املُ   اس تحقاقات   نفقات يمت قيد الزتامات الاشرتأاكت اخلاصة بربامج املساهامت التقاعدية احملددة مضن  

 يف اخلدمة.   املوظفنياليت يكون فهيا 

موظفي املقر الرئيس؛ برانمج املعاشات الأسايس، وبرانمج املعاشات  يدانيني من الأجانب ومجيع  برانجمني ملعاشات املوظفني امل   ادلويلالاحتاد    دلى

الن    التمكييل، وهام برانجمان  يف حاالت الوفاة    اس تحقاقاتتعمتد عىل الرصيد املرتامك يف حساب املشرتك. كام يقدمان    ية تقاعد  اس تحقاقات مينحان  ُمموَّ

هناء اخلدمة.   واال عاقة وا 

حمددة    اس تحقاقاتالبياانت املالية املُوحَّدة كربانمج    هذه  عامل الربانجمان الذلان يشالكن صندوق املعاشات يفيُ وحدة،  اض هذه البياانت املالية امللأغر 

 ، ويقدم حساابته عىل هذا الأساس.  19واحد وفقا  لرشوط املعيار احملاس يب ادلويل 

يف اترخي هناية املدة  د ابلنس بة لربانمج الاس تحقاقات احملددة هو القمية احلالية اللزتامات الاس تحقاقات احملددة  وحَّ املبلغ اذلي يقيد يف بيان املركز املايل املُ 

طريقة  مس تقةل ابس تخدام    ة أأكتواريالاس تحقاقات احملددة عن طريق حساابت    . جيري احتساب الزتامات اخلطتني  صول القمية العادةل لأ   مطروحا  مهنا

ابس تخدام    ،املقدرةاملس تقبلية  الاس تحقاقات احملددة عن طريق خصم التدفقات النقدية اخلارجة    لنظمالقمية احلالية    قدرة. وتتحدد ية املالوحدة اال ضاف 

ابلفرنك    وتكون مقومة   تتقارب أآجال اس تحقاقها مع أآجال الزتامات معاشات التقاعد،  املتداوةل رفيعة املس توى  س ندات الرشاكتأأسعار الفائدة عىل  

 هبا الاس تحقاقات.   تسدد ي، ويه العمةل اليت السويرس 

دراهجا    نفقاتة مبارشة يف اال يرادات الشامةل الأخرى. أأما ال كتوارييقيد الاحتاد ادلويل مجيع الأرابح واخلسائر الأ  املتعلقة ابالس تحقاقات احملددة، فيمت ا 

 املوظفني. اس تحقاقات التشغيلية حتت بند   نفقاتمضن ال 

اجامتعية طبقا  للقوانني السارية يف البدلان املعنية واتفاقات العمل امجلاعية احمللية. تقيد تلكفة تل    اس تحقاقاتليون دلى الوفود عىل  ن احمل حيصل املوظفو

 الاس تحقاقات يف هذه البياانت املالية املُوحَّدة عىل أأساس الاس تحقاق. 

هناء تعويضات  )ب(    اخلدمة   ا 
هناء اخلدمة عن  تعويضاتتس تحق   هناء معل املوظف قبل سن التقاعد العادي، أأو قبل اس تكامل مدة العقد، أأو يف حاةل قبول املوظف احلصول عىل  ا  د ا 

 . التعويضاتبدل اس تغناء عنه طواعية كبديل عن تل 

هناء اخلدمة عىل أأساس خطة رمسية ملزتم هبا ال هناء خدمة موظفني حاليني،    بتعويضاتجيري الاعرتاف   املقدم بغرض تشجيع املوظفني  أأو نتيجة للعرض  ا 

 لقبول احلصول عىل بدل اس تغناء. 
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بغض النظر عن سبب    وذكل  القانون احمليل،حاكم  لأ   وفقا  ها  سدادو   هناية اخلدمة  تعويضاتحبساب  يف بعض الوالايت القانونية،  يلزتم الاحتاد ادلويل،  

يف هذه   املوظفني  تعويضاتالنفقات مضن  يمت تضمني  ، كام  صصات العملياتلزتامات مضن خمالاهذه  يمت تضمني  ترك املوظف للخدمة. يف هذه احلاةل  

 البياانت املالية املُوحَّدة. 

 صات  اخملصَّ  ( ن ) 

عادة الهيلكة، عند وجود الزتام قانوين أأو   بناء    مضن   تنشآأ خمصصات تغطية تاكليف الاس تغناء عن العامةل الزائدة والعمليات والعجز يف املرشوعات وا 

 موثوق.   حنواملبلغ عىل   وتقديرقة، ويرحج أأن يقتيض الأمر وجود تدفقات خارجة من املوارد لتسوية الالزتام، عىل أأحداث ساب

ذا اك ن  ن التآأثري ماداي ، فا ن اخملصصات تتحدد خبصم التدفقات النقدية املس تقبلية املتوقعة اليت تعكس التقديرات السوقية احلالية للقمية الا  زمنية للنقود، وا 

 لأمر، تقدير اخملاطر اليت ختص هذا الالزتام عىل وجه التحديد.  اقتىض ا
 

 العامةل الزائدة )أأ( خمصص تغطية تاكليف الاس تغناء عن  

عرش التالية. تتحدد    ها عادة عىل مدى الشهور االثن سداديمت وضع خمصص لتغطية التلكفة املقدرة لالس تغناء عن العامةل الزائدة املعروفة، اليت جيري  

  الزائدة عند اال بالغ عن اختاذ قرار ابالس تغناء عن أأحد املوظفني ابعتباره عامةل زائدة.  العامةل

 لعمليات )ب( خمصص ا 

فادات بشآأهنا  عند اترخي انهتاء  ميثل خمصص العمليات أأساسا  قمية مقدمات التشغيل املدفوعة للجمعيات الوطنية اليت ل تقدم امجلعيات الوطنية املتلقية ا 

فادات بشآأهنا بعد فرتة  و ،  الفرتةمعروفة تفصيال  عند اترخي انهتاء    تكون   ال اليت تكبدهتا امجلعيات الوطنية    نفقاتفا ن ال   ،لتايلالفرتة. واب عادة ما تقدم ا 

 وجزية.  

 جعز اخلدمات والتعهدات   ج( خمصص ) 

امجلعية  اليت تتعهد    أأو التربع  عىل قمية املسامهة الطوعيةكتابة  يد  للتآأك أأو هجة ماحنة أأخرى  متربعة  مجعية وطنية    معالاحتاد ادلويل  يربمه  تعهد هو اتفاق  ال 

 .أأو التربع ة بتوفريها مع حتديد أأي رشوط وأأحاكم مرتبطة هبذه املسامهة الطوعيةاجلهة املاحنأأو  املتربعة الوطنية

ذا ل يمت خض متويل ا ضايف    نفقات ا ال اليت تتجاوز فهياالت  ابلنس بة لتل احلتعهدات  ال و   اخلدمات  يمت الاحتفاظ مبخصص ملواهجة جعز  مس توى اال يرادات. ا 

 ، يشطب العجز ما ل يكن مثة دليل موضوعي عىل أأنه ال يزال من احملمتل تلقي متويل ا ضايف. الفرتة شهرا  من اترخي انهتاء  12لعكس العجز يف غضون 

أأحد العقود ابلزتامات  احلمتية للوفاء  الاحتاد ادلويل أأن التاكليف  عندما جيد  ية.  التعاقد  هدماتاخلاصة خبرتتيبات  لل  ةدوري  مراجعةالاحتاد ادلويل  جيري  

نه يقرر حينئذ  الاقتصادية املتوقع  ه وائدع  تجاوزت  دراجه مضن  عقد  اللزتام احلايل مبوجب  قيد الا. يمت  جمحفأأن العقد  ة، فا  اجملحف وقياسه مكخصص وا 

   خمصص جعز اخلدمات والتعهدات.

عادة الهيلك   ة )د( خمصص ا 
عادة الهيلك ة، أأي دلى وجود خطة رمسية مفصةل حتدد العنارص الرئيس ية،  جيري وضع خمصص ال عادة الهيلكة عندما يقع عىل الاحتاد ادلويل الزتام مضن اب 

 ووجود توقعات بتنفيذ تل اخلطة. 

ُ  ( س )  مة املقبوضات امل  مرشوع الش بكة الطارئة للسالمة الاجامتعية   –   قدَّ

انت  ملقدم للمس تفيدين مبوجب  ال يشلك ادلمع النقدي ا  ِّ ن )ابء( من مكو  ِّ حتاد  جامتعية املرُبم بني الاالطارئة للسالمة الاالش بكة  مرشوع  اتفاق  املكو 

عيد  يُ   ادلويل  لأن الاحتاد وذكل نظرا   الزتاما  ابلأداء،  (  0)يرىج الاطالع عىل اال يضاح    للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةالأوروبية  واملفوضية  ادلويل  

ما    نقدا    ى مالية لأهنا تسوَّ الزتامات  توزيعها عىل املس تفيدين  عادة  عىل مس تفيدين معينني. وتعترب الأموال املتلقاة ال  املفوضية  قدهما  تتوزيع النقدية اليت   ا 

ما  بتوزيع النقدية عادة الأموال عىل املس تفيدين وا   . املفوضيةاملتبقية ا ىل اب 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية   ُ ا   ة د وحَّ امل

 2019 ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 

64 

 

 الاحتياطيات  ( ع) 

 ( الاحتياطيات املقيدة أأ ) 

ال  مس توى  تتجاوز  اليت  الغرض  حمددة  الطوعية  املساهامت  من  اال يرادات  يف  الرتامكية  الزايدات  تشمل    نفقاتمتثل  املتربعون.  حيددها  معليات  يف 

 الاحتياطيات املقيدة ما ييل:  

 الأرصدة اخملصصة للعمليات 

 املتربعني  قبل من دةامُلقي الطوعية والتربعات املساهامت 

و اجلهات  أأ املتربعة    امجلعيات الوطنية نص  ت املتعهد هبا لالحتاد ادلويل أأو اليت حصل علهيا حمددة الغرض حبيث    الطوعية والتربعات  بعض املساهامت

  والتربعات   لرتامكية يف املساهامت الطوعيةعىل طبيعة وموضوع اس تخداهما يف معليات الاحتاد ادلويل واال طار الزمن احملدد ذلكل. تسجل الزايدة ااملاحنة  

وارد حيتفظ هبا يف احتياطي مقيد للعمليات. يف  املاحنة مكامجلعية الوطنية املتربعة أأو اجلهة  علهيا    تالعمليات اليت نص   نفقاتحمددة الغرض اليت تتجاوز  

نفاق املوارد، حيصل الاحتاد ادلويل عىل موافقة ماكنية ا  عادة ختصيصها لأغراض أأخرى، أأو  الوطنية املتربعة أأو اجلهة املاحنة  من امجلعية    حاةل عدم ا  عىل ا 

 . عليا  يعيدها ا ىل املتربع ويف هذه احلاةل تقيد اكلزتام ا ىل أأن تسدد ف 

 العمليات ذات العجز المتوييل املؤقت 

ظهار اترخي تقدمي التقرير.  مرشوعات معينة مبلغ ادلخل من املساهامت الطوعية اخملصصة لتل املرشوعات يف  نفقات قد تتجاوز     نفقات زايدة ال   يمت ا 

بند معليات ذات جعز متوييل مؤقت، ما دامت اال دارة    عىل اال يرادات يف تل املرشوعات بشلك منفصل مضن الأموال اليت حيتفظ هبا للعمليات حتت 

ظهارهعامة،    نفقاتيعاد تصنيف العجز ابعتباره    ترى أأن المتويل قادم يف املس تقبل. عندما ترى اال دارة أأن المتويل املقبل غري متوقع، كتخفيض يف   ويمت ا 

 .الاحتياطي العام من خالل خمصص لعجز املرشوعات 

 ة الاحتياطيات العام   )ب( 

لأغراض   ا ييهنجيوز لالحتاد تع   .ختضع الاحتياطيات العامة لأي قيود قانونية أأو من قبل الغري، وجيوز اس تخداهما حس امب يراه الاحتاد ادلويل مناس باَ ال  

 طر حمددة. حمددة، من أأجل الوفاء ابلزتامات مس تقبلية أأو ختفيض خما 

 احملددة الاحتياطيات  )ج(  

 احملددة ما ييل: تشمل الاحتياطيات 

 اذلات التآأمني احتياطي

التعرض للمخاطر، حيدد هذا الاحتياطي  استنادا ا ىل تقدير مدى    مركباته ضد احلوادث وغريها من الأرضار.  عىل  اتابلتآأمني اذلالاحتاد ادلويل  يقوم  

 التآأمني يف وقت اس تحقاقها. حقاقات دلفع اس ت

   ادلس تورية الاجامتعات  احتياطي
 أأموال لتغطية التاكليف املتوقعة لالجامتعات ادلس تورية ومبادرات جملس اال دارة املقبةل عند تنظمي احلدث.  جيري ختصيص 

 احملددة  املرشوعات احتياطي
  ٪ ا ىل تلكفة لك معلية 6.5معال  مببدأأ الاحتاد ادلويل اذلي يقىض ابسرتداد اكمل التلكفة، تضاف نس بة  ، و د()- 36ارد يف اال يضاح رمق  طبقا ملا هو و 

 . تشمل خدمات ادلمع غري املبارش اال دارة والقيادة لنجاح العمليات  مكسامهة يف متويل التاكليف غري املبارشة لتوفري خدمات ادلمع الأساس ية الالزمة

متويل، وتكنولوجيا املعلومات  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهام الفنية واخلدمية يف جماالت حتسني اجلودة الربانجمية، واال فادة، وحشد املوارد، وال 

أألف فرنك سويرسي، واكنت القمية املقيدة لس نة حمددة تتجاوز ا جاميل املبالغ املتكبدة؛    50.000مبلغ  معلية ما    نفقات واملوارد البرشية. يف حاةل جتاوز

نظرا  لعدم    اال دارة، ختصص الزايدة الحتياطي معني.ني صدور قرار جملس  وحل  ،جيري ختصيص الزايدة ا ىل مرشوعات بناء  عىل قرار جملس اال دارة



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 
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اكن املبلغ اال جاميل السرتداد التاكليف غري املبارشة خالل  أألف فرنك سويرسي، كام    50.000مبلغ    2018أأو    2019أأي معلية خالل عايم    نفقات جتاوز  

 اي  عىل مدى الس نتني.ظل خاو رصيد هذا الاحتياطي املعنيا جاميل املبالغ املتكبدة، فا ن لك س نة أأقل من  

 املتعلقة مببن املقر عامل اخلاص ابلأ  حتياطيالا

د عىل  ائدة  خاٍل من الفللحصول عىل قرض  (  FIPOI/)فيبوي  مؤسسة مباين املنظامت ادلوليةمع    ، اتفاقا  2016  يف مارسدلويل،  اوقَّع الاحتاد   يُسدَّ

جراء أأعامل ال   مبقتىض هذا االتفاق  يلزتم الاحتاد ادلويليف تشييد مبن جديد ملقره، و يس تخدمه  لك  عاما     50مدى   طار  ،  ادلورية للمبن صيانة  اب  ويف ا 

نشاء  عند قبوهل  ذكل جيب عليه القيام، وبناء  عىل ذكل، س يقوم الاحتاد  .  ُمقيَّد من أأجل الأعامل الرئيس ية الالزمة للمبن   احتياطي  للمبن اجلديد، اب 

ص س نوي ي  : ما ييل الاحتياطي عىلهذا يقترص اس تخدام و % من قمية أأعامل البناء.  0.75 نس بة عادلادلويل بعمل ُمخصَّ

 ؛التجديد الرئيس يةاال حالل و أأعامل تقادم والهتاكل املعتادين من ما يرتبط ابل  •

 . اال صالحات الطارئة ا جراء  •

 املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة  -37

عداد هذه البياانت املالية املُوحَّدة.صدرت املعايري والتعديالت والتفسريات التالية،   ه التآأثري املتوقع  يرد أأدان  ولكهنا ل تطبق بعد. ل تطبق مبكرا  عند ا 

دارة الاحتاد ادلويل. بناء  عىل التقيمي اذلي  للك معيار وتعديل وتفسري  أأجرته ا 

 : ا ذات صةل بآأنشطة الاحتاد ادلويل ولكهن   املعايري والتعديالت والتفسريات اخلاصة ابملعايري احلالية غري املطبقة بعد 

من    ط التطبيق اخملط  اترخي الرساين  التفسري   / املعيار/ التعديل 
 قبل الاحتاد ادلويل 

 املتوقع   التآأثري 

 تعريف املادية 

 (عايري احملاسبية ادلوليةامل  من  8و 1عىل املعيارين )تعديالت 

   مادي يوجد تآأثريال  2020س نة التقرير   2020يناير  1

املعايري ادلولية اال طار املفاهميي يف املرجعية ا ىل  اال شارات تعديالت عىل 
 ليةالتقارير املاال عداد 
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