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ىل رئيس الاحتاد ادلويل   املس تقل ي احلسا ابت  مدق قي  تقري ر بشأأن البياانت املالي ة  مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيفاملقدم ا 

دة  ، جني ف2021لس نة   الحتاد  ادلويلل املُوحَّ

د ةتدقيق    حو لتقر ير  البياانت املالية املُوحَّ

 الرأأ ي

اليت  لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )"الاحتاد"(،  املرفقةاملُوحَّدة البياانت املالية   مكدققي حساابت مس تقلي بتدقيقلقد مقنا 

 31للس نة املنهتية يف  فضاًل عن ال يضاحات الاحتياطيات والتدفقات النقديةوبيان    املُوحَّد ،ملركز املايلابيان ،  ودلخل الشامل املُوحَّدابيان  تضمنت 

 . 2021ديسمرب 

نتاجئ معلياته  و  عن املركز املايل املُوحَّد لالحتاد "صادقة ومنصفة"تعرب بصورة  2021ديسمرب  31للس نة املنهتية يف  أأن البياانت املالية املُوحَّدةبرأأينا 

 . التقارير املالية ادلولية ل عداد معايريل ل اً النقدية املُوحَّدة وفق وتدفقاتهاملُوحَّدة 

بداء   الرأأ يأأساس ا 

املعايري يف فقرة "مسؤولية مدققي احلساابت عن تدقيق  الأحاكم  ولقد مقنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق. مقنا بتوضيح مسؤوليتنا مبوجب هذه 

ننا نمتتع ابس تقاللية عن   للمحاس بي القانونيي الصادرة عن جملس املعايري  وفقًا لقواعد السلوك املهينالاحتاد البياانت املالية املُوحَّدة" من هذا التقرير. ا 

صلنا علهيا اكفية الأخالقية ادلولية للمحاس بي، وقد اس توفينا مسؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقًا لهذه املتطلبات. هذا ونعتقد أأن أأدةل التدقيق اليت ح 

 ومناس بة لزتويدان بأأساس ل بداء رأأينا.  

د ة مكة  احلو مسؤولية ال دارة ومسؤ ويل جتاه البياانت املالية املُوحَّ

ن ال دارة مسؤوةل  عداد ا  اليت تراها  وعن الرقابة ادلاخلية  التقارير املاليةوفقًا للمعايري ادلولية ل عداد وعرضها بصورة عادةل البياانت املالية املُوحَّدة هذه عن ا 

 طأأ.اخلحتيال أأو عن اجلوهرية، الناجتة عن الاخطاء الأ خالية من ل عداد البياانت املالية املُوحَّدة حبيث تكون  ةال دارة رضوري

عداد البياانت املالية املُوحَّدة،   بًا  عن تقيمي قدرة اجملموعة عىل مواصةل أأعاملها وفقًا ملبدأأ الاس مترارية، وال فصاح حيامث يكون مناس   ةلال دارة مسؤوتكون عند ا 

ذا اكنت ال دارة تعزتم تصفية اجملموعة أأو ا   ل ا  يقاف معلياهتا أأو مل يكن عن الأمور املتعلقة مببدأأ الاس مترارية واس تخدام مبدأأ الاس مترارية كأساس للمحاس بة، ا 

 دلهيا بديل فعيل غري ذكل.

عداد التقارير املالية احلومكة   ولويتحمل مس ؤ .لالحتادمسؤولية ال رشاف عىل معلية ا 



مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جني فالاحتاد  ادلويل 

ىل رئيس املس تقلي احلساابت مدققي تقرير الحتاد ادلويل ل املقدم ا 

للس نة املُوحَّدة املاليةبشأأن البياانت 

2021 ديسمرب 31املنهتية 

د ةاحلساابت عن تدقيق البياانت املالية   مدق قيمسؤولية   املُوحَّ

ذا اكنت البياانت املالية املُوحَّدة، بشلك مجمل، خالية من الأخطاء املادية،   اليت تنتج عن الاحتيال  تمتثل أأهدافنا يف احلصول عىل تأأكيدات معقوةل حول ما ا 

ن  صدار تقرير مدققي احلساابت اذلي يتضمن رأأينا. ا  التأأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأأكيد، لكنه ليس ضاماًن بأأن أأعامل التدقيق أأو اخلطأأ، وا 

خلطأأ وتُعترب هذه اليت مت القيام هبا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق سوف تكتشف دامئًا أأي خطأأ مادي عند وجوده. قد تنشأأ الأخطاء نتيجة الاحتيال أأو ا

ذا اكن من املت وقع أأن تؤثر بصورة فردية أأو جامعية وبشلك معقول عىل القرارات الاقتصادية اليت يتخذها املس تخدمون بناًء عىل هذه الأخطاء مادية ا 

 البياانت املالية املُوحَّدة. 

 خالل معلية التدقيق. مقنا القيام هبا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق، نقوم بوضع أأحاكم همنية مع اتباع مبدأأ الشك املهينمت  كجزء من أأعامل التدقيق اليت ي

أأيضًا مبا ييل: 

جراءات التدقيق  حتديد وتقيمي خماطر− الأخطاء اجلوهرية يف البياانت املالية املُوحَّدة سواء اكنت انجتة عن الاحتيال أأو اخلطأأ، وتصممي وتنفيذ ا 

ن خماطر عدم اكتشاف الأخطاء املادية الناجتة عن   املناس بة لتكل اخملاطر واحلصول عىل أأدةل تدقيقية اكفية ومناس بة لزتويدان بأأساس ل بداء رأأينا. ا 

يف أأو  حتيال تكون أأعىل مقارنًة ابلأخطاء املادية الناجتة عن اخلطأأ نظراً لأن الاحتيال قد ينطوي عىل تواطؤ أأو تزوير أأو حذف متعمد أأو حت رالا

 .جتاوز الرقابة ادلاخلية

جراءات تدقيق مناس بة للظروف الراهنة ،− بداء الرأأي حول   فهم نظام الرقابة ادلاخلية املتعلق بأأعامل التدقيق وذكل بغرض تصممي ا  وليس بغرض ا 

 .فعالية الرقابة ادلاخلية للمجموعة

تقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية وال فصاحات ذات الصةل املوضوعة هبذا الصدد .−

ذا اكن هناك عدم يقي جوهري، بناًء عىل  التحقق من مدى مالءمة اس تخدام فريق ال دارة للأسس احملاسبية املتعلقة مببدأأ الا− س مترارية وحتديد ما ا 

لها وفقًا ملبدأأ  أأدةل التدقيق اليت مت احلصول علهيا، فامي يتعلق ابلأحداث أأو الظروف اليت قد تُثري شكواكً جوهرية حول قدرة اجملموعة عىل مواصةل أأعام

ىل وجود عدم يقي جوهري، يكون ىل ال فصاحات ذات   الاس مترارية. يف حال خلُصنا ا  لزامًا علينا أأن نسرتعي الانتباه يف تقرير مدققي احلساابت ا 

ذا اكنت هذه ال فصاحات غري اكفية. تعمتد اس تنتاجاتنا عىل أأدةل التدق  يق اليت مت احلصول  الصةل يف البياانت املالية املُوحَّدة، أأو نقوم بتعديل رأأينا ا 

صدار تقرير مدققي احلس ل أأن الأحداث أأو الظروف املس تقبلية قد تتسبب يف توقف اجملموعة عن مواصةل أأعاملها وفقًا ملبدأأ  علهيا حىت اترخي ا  اابت. ا 

 الاس مترارية.

ذا اكنت البياانت املالية املُوحَّ − دة متثل املعامالت  تقيمي عرض البياانت املالية املُوحَّدة وهيلكها وحمتواها بشلك عام، مبا يف ذكل ال فصاحات، وما ا 

 لأحداث ذات الصةل بطريقة تضمن عرض البياانت املالية املُوحَّدة بصورة منصفة .وا

الية املُوحَّدة.  احلصول عىل أأدةل تدقيق اكفية ومالمئة بشأأن املعلومات املالية للمنشأ ت أأو أأنشطة الأعامل داخل اجملموعة ل بداء رأأي حول البياانت امل−

 دقيق للمجموعة وال رشاف علهيا. نظل وحدان مسؤولي عن رأأينا التدقيقي.حنن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أأعامل الت
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مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جني فالاحتاد  ادلويل 

ىل رئيس  املس تقلي احلساابت مدققي تقرير الحتاد ادلويل لاملقدم ا 

املُوحَّدة للس نة بشأأن البياانت املالية

2021ديسمرب  31املنهتية 

خبصوص عدة أأمور من مضهنا نطاق أأعامل التدقيق وال طار الزمين احملدد لها والنتاجئ اجلوهرية املرتتبة عىل أأعامل  احلومكة مسؤويل  ال دارة  ونتواصل مع  حنن 

 يف نظام الرقابة ادلاخلية خالل أأعامل التدقيق.يُكتشف  التدقيق مبا يف ذكل أأي قصور جوهري

م  سىك يب ا  يه  يج ا  ا 

ستيفي جراس   بينجيون يليينه 

 خبري تدقيق معمتد

 املرفقات: 

الاحتياطيات وبيان التدفقات النقدية وال يضاحات(البياانت املالية املُوحَّدة )بيان ادلخل الشامل املُوحَّد وبيان املركز املايل وبيان  -
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 ، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

د   بيان   ادلخل الشامل املُوحَّ

 ديسمرب    31للس نة املنهتية يف  
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Public 

 ا جاميل      ا جاميل    غري مقيد    مقيد       

      2021   2021   2021     2020 

  
بآ الف الفرناكت     اال يضاحات 

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت      

 السويرسية 

يرادات التشغيل                       ا 

 الاشرتأاكت ادلس تورية 
  

- 
 

34,582 
 

34,582 
  

36,432 

  
          

 مساهامت طوعية 
  

87,230 
 

118 
 

87,348 
  

105,420 

 5 19-مساهامت طوعية من أأجل نداء كوفيد
 

35,652 
 

- 
 

35,652 
  

113,975 

 6 مجموع املساهامت الطوعية 
 

122,882 
 

118 
 

123,000 
  

219,395 

  
          

 تربعات
  

141,286 
 

28,768 
 

170,054 
  

126,691 

 5 19-تربعات من أأجل نداء كوفيد
 

90,471 
 

- 
 

90,471 
  

90,954 

 6 مجموع التربعات 
 

231,757 
 

28,768 
 

260,525 
  

217,645 

  
          

يرادات خدمات  7 ا 
 

62,835 
 

56 
 

62,891 
  

65,258 

يرادات أأخرى   ا 
  

1,744 
 

592 
 

2,336 
  

2,681 

يرادات التشغيل   ا جاميل ا 
  

419,217 
 

64,117 
 

483,334 
  

541,411 

  
          

 التشغيل نفق ات 
          

نسانية اس تجابة   ا 
  

119,472 
 

- 
 

119,472 
  

149,450 

نسانية جلاحئة كوفيداس تجابة   5 19-ا 
 

140,298 
 

- 
 

140,298 
  

135,826 

 اال نسانية الاس تجاابت مجموع 
  

259,770 
 

- 
 

259,770 
  

285,276 

  
          

 أأنشطة مواضيعية
  

153,311 
 

- 
 

153,311 
  

121,847 

 8 موارد أأخرى )برامج( 
 

413,081 
 

- 
 

413,081 
  

407,123 

 8 خدمات تمكيلية 
 

20,102 
 

- 
 

20,102 
  

25,952 

 8 موارد اعتيادية 
 

- 
 

52,436 
 

52,436 
  

29,261 

 ا جاميل نفقات التشغيل 
  

433,184 
 

52,436 
 

485,619 
  

462,336 

  
          

 الناجت عن أأنشطة التشغيل صايف الفا ئض 
  

(13,966 ) 
 

11,681 
 

(2,285 ) 
  

79,075 

  
          

يرادات والنفقات المتويلية   اال 
          

 9 اال يرادات المتويلية 
 

- 
 

11,021 
 

11,021 
  

5,875 

 9 النفقات المتويلية 
 

(618) 
 

(4,993 ) 
 

(5,611 ) 
  

(655) 

 صايف اال يرادات المتويلية 
  

(618) 
 

6,028 
 

5,410 
  

5,220 

  
          

 صايف الفائض للس نة 
  

(14,584 ) 
 

17,709 
 

3,125 
  

84,295 

  
          

يرادات شامةل أأخرى   ا 
          

يرادات أأو نفقات  ىل ا             بنود لن يعاد، تصنيفها الحقا ا 

دة )خسائر( أأكتوارية ُمسجَّةل عىل خطط اس تحقاقات  /أأرابح  21 ُمحدَّ
 

14,946 
 

25,870 
 

40,816 
  

(3,591 ) 

يرادات أأو نفقات  ىل ا  عادة، تصنيفها الحقا ا   بنود ُمعاد، أأو جيوز ا 

          

 10 حتوط لتدفقات نقدية 
 

- 
 

68 
 

68 
  

29 

 ا جاميل اال يرادات الشامةل الأخرى للس نة 

          

 

  
14,946 

 
25,938 

 
40,884 

  
(3,562 ) 

  
          

 ا جاميل اال يرادات الشامةل للس نة 
  

362 
 

43,646 
 

44,008 
  

80,733 

ىل:   منسوب ا 
          

 22 الاحتياطيات املقيدة 
 

362 
 

- 
 

362 
  

39,389 

 غري املقيدة الاحتياطيات 
  

- 
 

43,646 
 

43,646 
  

41,344 

  

  
362 

 
43,646 

 
44,008 

  
80,733 

                      

 . معليات متوقفة خالل العامال توجد  

دةال يتجزأأ من هذه البياانت املالية   اجزءتشلك  69 ا ىل 10 الصفحات من اال يضاحات الواردة يف   .املُوحَّ



 ، جنيف الأمحر الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  

ُ   بيان   د وحَّ املركز املايل امل

 ديسمرب    31يف    ك ام

7 

 

        2021   2020 

 اال يضاحات       

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

             الأصول 

             أأصول متداوةل 

     يعادل النقد النقد وما 
 

90,260 
 

102,963 

 124,056 11     ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع    - النقد وما يعادل النقد  
 

100,692 

 214,316 12     مجموع النقد وما يعادل النقد
 

203,655 

      
    

 188,179 13     استامثرات
 

237,193 

 171,705 14     حساابت مدينة 
 

150,210 

      
    

 5,126 15     مدفوعات ُمس َبقة وأأصول تعاقدية 
 

7,237 

 16,112 11     ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع    - مدفوعات ُمس َبقة 
 

26,608 

     مجموع املدفوعات املُس بقة والأصول تعاقدية
 

21,238 
 

33,845 

      
    

     متداوةل أأخرى أأصول 
 

2,973 
 

2,340 

     مجموع الأصول املتداوةل 
 

598,411 
 

627,243 

      
    

     الأصول غري املتداوةل 
    

 90,000 13     استامثرات
 

48,000 

 53,081 14     حساابت مدينة 
 

61,846 

 115,818 16     ممتلاكت ومركبات ومعدات 
 

119,109 

 14,338 17     أأصول غري مادية 
 

6,663 

     مجموع الأصول غري املتداوةل 
 

273,237 
 

235,618 

      
    

     ا جاميل الأصول 
 

871,648 
 

862,861 

      
    

     اخلصوم والاحتياطيات 
    

     اخلصوم املتداوةل 
    

     حساابت دائنة ونفقات مس تحقة 
 

33,016 
 

31,999 

     قصرية الأجل اس تحقاقات موظفني 
 

9,926 
 

5,736 

صات   41,199 18     ُمخصَّ
 

39,601 

 140,167 11     ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع    - الزتامات 
 

127,300 

يرادات ُمؤجَّةل والزتامات تعاقدية  178,149 19     ا 
 

191,122 

 3,673 20     قروض واقرتاضات
 

3,246 

     اخلصوم املتداوةل مجمو ع 
 

406,130 
 

399,004 

      
    

     اخلصوم غري املتداوةل 
    

يرادات ُمؤجَّةل  39,836 19     ا 
 

44,432 

 62,235 20     قروض واقرتاضات
 

63,710 

دة   21,275 21     صايف الزتامات الاس تحقاقات التقاعدية املُحدَّ
 

57,551 

     املتداوةل مجموع اخلصوم غ ري 
 

123,346 
 

165,693 

      
    

     ا جاميل اخلصوم 
 

529,476 
 

564,697 

      
    

     الاحتياطيات 
    

 223,697 22     الاحتياطيات املقيدة 
 

209,391 

     عري املقيدة الاحتياطيات 
 

99,968 
 

71,137 

صة   18,507 23     الاحتياطيات املُخصَّ
 

17,636 

     مجموع الاحتياطيات 
 

342,172 
 

298,164 

      
    

     ا جاميل اخلصوم والاحتياطيات 
 

871,648 
 

862,861 

دة املالية البياانت هذه من يتجزأأ  ال  اجزءتشلك  69ا ىل  10من الصفحات اال يضاحات الواردة يف   . املُوحَّ



  ، جنيف الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

د للتغريات يف الاحتياطيات     البيان املُوحَّ

 ديسمرب   31لس نة املنهتية يف  ل 

8 

 
Public 

   الاحتياطيات املقيدة     

الاحتياطيات  

   غري املقيدة 

الاحتياطيات  

صة    جاميلاال     املُخصَّ

 اال يضاحات  2021

بآ الف     السويرسية بآ الف الفرناكت  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

  
        

 يناير   1الرصيد يف  
 

209,391 
 

71,137 
 

17,636 
 

298,164 

  
        

 22 حتويالت ا ىل/ من الاحتياطي 
       

 صايف الفائض للس نة
 

(14,584 ) 
 

17,709 
 

- 
 

3,125 

 14,946 21 ,10 اال يرادات الشامةل الأخرى للس نة 
 

25,938 
 

- 
 

40,884 

 ا جاميل اال يرادات الشامةل للس نة 
 

362 
 

43,646 
 

- 
 

44,008 

  
        

 14,450 23 مبالغ مس تخدمة خالل الس نة
 

85 
 

(14,535 ) 
 

- 

صات خالل الس نة  ( 506) 23 ُمخصَّ
 

(14,900 ) 
 

15,406 
 

- 

 342,172  18,507  99,968  223,697 23 ,22 ديسمرب  31الرصيد يف  

                  

  

الاحتياطيات     الاحتياطيات املقيدة   

 غري املقيدة 

الاحتياطيات    

صة   املُخصَّ

  جاميلاال    

2020 

بآ الف     بآ الف الفرناكت السويرسية  اال يضاحات 

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

                  

 يناير   1الرصيد يف  
 

170,487 
 

45,059 
 

1,885 
 

217,431 

  
        

 25 حتويالت ا ىل/ من الاحتياطي 
       

 صايف الفائض للس نة
 

40,847 
 

43,448 
 

- 
 

84,295 

  
        

 ( 1,458) 21 ,10 اال يرادات الشامةل الأخرى للس نة 
 

(2,104 ) 
 

- 
 

(3,562 ) 

  
        

 ا جاميل اال يرادات الشامةل للس نة 
 

39,389 
 

41,344 
 

- 
 

80,733 

  
        

 71 23 مبالغ مس تخدمة خالل الس نة
 

74 
 

(145 ) 
 

- 

صات خالل الس نة  ( 556) 23 ُمخصَّ
 

(15,340 ) 
 

15,896 
 

- 

  
        

 298,164  17,636  71,137  209,391 23 ,22 ديسمرب    31الرصيد يف  

 

دة املالية البياانت هذه من يتجزأأ  ال  اجزءتشلك  69ا ىل  10من الصفحات اال يضاحات الواردة يف   . املُوحَّ



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

د بيان التدفقات النقدية    املُوحَّ

 ديسمرب    31للس نة املنهتية يف  
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Public Public 

    2021   2020 

  

 بآ الف الفرناكت  اال يضاحات 

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

          

     التدفقات النقدية الناجتة عن الأنشطة التشغيلية 
 84,295  3,125  الفائض للس نة صايف  

  
    

     تعديالت للبنود غري النقدية: 
 10,260  10,401 17 ,16 ا هالك واس هتالك 

 (2,620)  (3,262) 16 أأصول عينية 

صات   1,598 18 زايدة يف املُخصَّ
 

(1,594) 

 6,081  6,970  بنود غري نقدية أأخرى 

 (8,269)  ( 10,681) 9 تاكليف متويلية 

   5,026  3,858 

ات يف رأأس املال العامل       التغرير
مة   ( 17,602)  12,867 11 ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع    - املقبوضات املُقدَّ

 ( 37,322)  ( 12,730) 14 صايف احلساابت املدينة 

 12,607 15 مدفوعات ُمس َبقة وأأصول تعاقدية 
 

(27,243 ) 

 ( 21,000)  -  21 اس تحقاقات التقاعدمسامهة ُمس بقة يف  

 2,300  1,084  احلساابت ادلائنة 

يرادات ُمؤجَّةل والزتامات تعاقدية   80,126  ( 17,638) 19 ا 

ات أأخرى  تغرير
 

3,809 
 

(125 ) 

 ( 20,866)  (1)  صايف التغرير يف رأأس املال العامل 

      
 67,287  8,150  صايف النقد الناجت عن أأنشطة التشغيل 

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

 1,985  2,452 9 فوائد وأأرابح ُمس تَلَمة 

 3,483  1,085 16 عوائد بيع ممتلاكت ومركبات ومعدات 

 1,588  20,897 13 عوائد بيع استامثرات 

 (9,710)  ( 12,020) 17 ,16 مادي ةحيازة ممتلاكت ومركبات ومعدات وأأصول غري 

 (123,500)  ( 10,000) 13 حيازة استامثر ات

 (126,154)  2,413  الأنشطة الاستامثرية الناجت عن/ )املُس تخدم يف(  صايف النقد  

      
     الأنشطة المتويلية   التدفقات النقدية )املس تخدمة يف( 

 (1,416)  (1,415) 20 تسديدات قرض 

جيار  (2,865)  (3,084) 25 مدفوعات عقود ا 

 (4,281)  (4,499)  الأنشطة المتويلية   صايف النقد )املس تخدم يف( 

  
    

 ( 63,148)  6,065  يف النقد وما يعادل النقد )الاخنفاض(    / صايف الزايد ة

      
 264,549  203,655  النقد وما يعادل النقد يف بداية الس نة 

  
    

 2,254  4,597  تقلبات سعر رصف العمالت يف النقد احملتجز أأثر 

      
 203,655  214,316 12 النقد وما يعادل النقد يف هناية الس نة 

          

دة.  ال يتجزأأ من  اجزءتشلك  69ا ىل  10من الصفحات اال يضاحات الواردة يف   هذه البياانت املالية املُوحَّ

 

 



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة

10 

 
Public Public 

 هت اأأنشطحملة عن املنظمة و  -1

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

دارة  جملس و هل   الأمحر،  والهالل  الأمحر  للصليب   ز يع زلت  اسرتاتيجية  مواقع  يف  ا وفد  60  عىل  يزيد   ما  جان ب  ا ىل  الأمانةم ن   دمعب   احلمك،  شؤونيتوىل    ا 

 Chemin des Crêts, Petit-Saconnex, 1209 ,17وعنوانه  جنيف،  يفالاحتاد ادل ويل   لأمانة   الرئيس   املقر  يقع و .  العامل  أأحناء  ك   يف  أأنشطته

Geneva, Switzerland . 

من مجعياته الوطنية الأعضاء وعددها    ااال نسانية. ويعمل الاحتاد ادلويل، مدعومتمتثل هممة الاحتاد ادلويل يف حتسني حياة املس تضعفني بتعبئة قوة  و 

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

 دات ادلينية أأو الطبقة الاجامتعية أأو الرأأي الس يايس. دون حتزي قامئ عىل اجلنس ية أأو العرق أأو نوع اجلنس أأو املعتق

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

ويمتتع جبميع حقوق والزتامات الشخصية الاعتبارية ذات  وميارس الاحتاد ادلويل نشاطه وفقا دلس توره اخلاص،  .  سويرسا   يف  السارية  الرضائب

 الوضع القانوين. والاحتاد ادلويل هو املسؤول الوحيد دون مجعياته الأعضاء، عن ك ما يرتبط به من معامالت والزتامات. 

لصليب  كام يشلك الاحتاد ادلويل ا ىل جانب امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واللجنة ادلولية للصليب الأمحر احلركة ادلولية ل 

يُنتخب من مندوبني من امجلعيات الوطنية الأعضاء، ويه أأعىل هجاز للحمك يف الاحتاد ادلويل. و   امجلعية العامةتتآألف  و الأمحر والهالل الأمحر.  

، امجلعية العامة ومن أأعضاهئا، وهل سلطة تس يري شؤون الاحتاد ادلويل يف الفرتات الفاصةل بني دورات    امجلعية العامةجملس اال دارة بواسطة أأعضاء  

بصفهتم    امجلعية العامةأأعضاء ورئيس تنتخهبم    مخسةتتآألف من  وختتص اللجنة املالية، اليت  املالية.    الأمورقرارات يف بع ض ال مبا يف ذكل سلطة اختا ذ 

دارة  أأما جلنة    املالية اليت تؤثر يف الاحتاد ادلويل.  الأمورسداء املشورة يف مجيع  ، اب  الشخصية اخملاطر، فتتآألف من مخسة أأعضاء  تدقيق احلساابت وا 

سداء املشورة يف مج كذكل بصفهتم الشخصية  امجلعية العامةورئيس تنتخهبم   دارة  يع املسائل املتعلقة  ، وتقوم اب  اخملاطر اليت تؤثر بتدقيق احلساابت وا 

 يف الاحتاد ادلويل. 

يكون الأمني العام الاحتاد ادلويل واال دارة العليا مسؤولني عن  حىت  العامة،    مجعيته  امتقرهما ا ن  و ،  سنتان  املالحتاد ادلويل خطة ومزيانية مدهتو 

 وتنفيذ أأهداف اخلطة. متابعة حتقيق اال يرادات املتوقعة 

 ما ييل:   ا ىلتنقسم أأنشطة الاحتاد ادلويل ، 2020و  2021عىل النحو اذلي أأقرته اخلطة واملزيانية لعايم و 

 الوص ف النشاط  فئة املزيانية 

املوارد الأخرى  

 )أأنشطة ُمقيَّدة( 

 : الربامج

نسانية اس تجابة  −  ا 

 أأنشطة مواضيعية  −

   :من خالل الوطنية امجلعيات دمع

 ؛ تقدمه من برامج دلمع املس تضعفني واملترضرين من الكوارثما  −

 .ردةالتمنية التنظميية للجمعيات الوطنية منف −

مداد امجلعيات الوطنية تمكيلية ال دمات اخل منفردة أأو يف مجموعات، حسب الطلب خبدمات  ،ا 

 مناس بة وذات مردودية 

 عتيادية املوارد الا

 1 (غري مقيدة )أأنشطة 

دامئ  الأمانة  احلمك وأأنشطة  ككيان  ادلس توري  بدوره  الاضطالع  من  ادلويل  الاحتاد  متكني 

ممثال بيهنا  فامي  والتنس يق  الوطنية  ابمجلعيات  الأمحر   لالتصال  للصليب 

ومزودا ش بكة الصليب الأمحر والهالل والهالل الأمحر عىل الصعيد العاملي،  

 الأمحر، عىل اتساعها، خبدماته. 

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

 . املُوحَّدةهبذه البياانت املالية  ةاخلاص 31ا ىل  29 رمق  ات منيف اال يضاح 

 
مضن املبالغ املالية    البياانت  هذه  يفاملوارد    هذهدرج   تُ.  والاعتيادية  املوارد  مزيانيةيف ا طار  مقرتنة بقيود ُمعيَّنة من أأجل الأنشطة اليت يضطلع هبا    مواردمن حني لآخر    ادلويل  الاحتاديتلقى    قد  1

 . "قيَّدةاملُ  غري"



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
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Public Public 

 الصليب  مجلعيات  ادلويل  الاحتاد  كتب م   تشملحبيث    2021  ديسمرب  31  يف  املنهتية  للس نة  ادلويل   لالحتاد  املالية   البياانت  هذهجتميع  وقد جرى  

وامجلعية   أأنشطة الأمانة يف جنيف ومجيع وفود الاحتاد ادلويل عن   فضال  املتحدة(،  الأمم  يف  ادلويل  )الاحتاد  املتحدة  الأمم  دلى  الأمحر  والهالل  الأمحر

دارة اخملاطر وجلنة الامتثال والوساطة وجلنة الانتخااب ت واللجنة العامة وجملس اال دارة واللجان ادلس تورية، مبا يف ذكل جلنة تدقيق احلساابت وا 

 مشرتكة  لس يطرة  ختضع  ال يت  العمليات  بعض  من  نصيبه  بشآأن  حسااب  ادلويل  الاحتاد  يقدم  ولأغراض هذه البياانت املالية،  .املالية وجلنة الش باب

 املالية  البياانت تشمل  الو .  املتعلقة حبصة الاحتاد ادلويل يف العمليات املشرتكة  نفقاتوقياس الأصول واخلصوم واال يرادات وال   التسجيلمن خ الل 

 علهيا   ميارس  وال  ادلويل،  الاحتاد  وضع  عن  قانوان  املس تقل  وضعها  وطنية  مجعية  فللك  ،الأعضاء  الوطنية  امجلعيات  حققهتا  ال يت  النتاجئ  املقدمة  املُوحَّدة

 س يطرة.  أأي ادلويل الاحتاد

 بيان ابالمتثال وأأساس اال عداد  -2

عداد  مت دة  املالية  البياانت  ا    لالحئة   اطبق  ومت عرضها  ،الصادرة عن جملس معايري احملاس بة ادلولية  املالية  التقارير  ال عداد  ادلولية  للمعايري  اطبق   املُوحَّ

دارة احلساابت تدقيق جلنة  هذا وقد رصح ت .ادلويل  لالحتاد املالية    .دةبنرش البياانت املالية املوحَّ   2022مايو  25 يفاخملاطر وا 

 للبياانت  احملاسبية  املعاجل ة بشآأن   احلكومية   غ ري  املنظامت  أأو   اخلريي ة  املنظامت   أأجل    من  حمد دة ا رشادات  املالية  التقارير  ال عداد  ادلولية  املعاي ري تتضمن  ال و 

 املعامال ت  معاجلة  أأسلوب   بشآأن   ا رشادات   تقد م  ال   أأو   املالية   التقارير  ال عداد   ادلولية  املعاي ري  فهيا  تتناول   ال   ال يت  حلاال ت يتعلق اب ف امي.  عرضها  وأأسلوب  املالية

عداد   يف  ادلولية  للمعاي ري  العا مة  املبادئ  ا ىل  اخملتارة   احملاسبية الس ياسات   استندت  اخلريي ،  ابلقطاع  اخلاص ة   يف  تفصيال   الوار د النحو  ع ىل  املالية   التقارير ا 

 . ادلولية   احملاسبية  املعاي ري هيئة  ع ن  الصادر  للتقارير املالية املفاهميي   طا راال  

عداد  متو دة  املالية  البياانت  ا  يُذكر خالَف   ،التارخيية  التلكفة  مبوج ب  املُوحَّ حول هذه البياانت املالية املُوحدة   32يتضمن اال يضاح  و .  ذكل  ما مل 

 ، مبا يف ذكل التغريات خالل الس نة. ادلويل الاحتاد اليت يطبقهاتفاصيل الس ياسات احملاسبية 

   التقارير   ومعةل عر ض  التشغيليةالعمةل  -3

تقريب ك املبالغ ا ىل أأقرب أألف فرنك سويرسي، ما مل يذكر . وجيري التشغيليةمعلته    ايقدم الاحتاد ادلويل تقاريره ابلفرنك السويرسي، وهو أأيض 

 خالف ذكل. 

 ه امةتقديرات حماسبية  أأحاكم و  -4

عداد البياانت املالية املوحَّدة اس تخدام أأحاكم وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف  قمي  ، والاعرتاف بلالحتاد ادلويل الس ياسات احملاسبيةتطبيق يقتيض ا 

واخلصوم   املُ و الأصول  واملرصوفات  البياانتاال يرادات  يف  عن    .درجة  الفعلية  النتاجئ  ختتلف  التقديرات التقديرات.  تكل  وقد  مراجعة  وجتري 

دراج من مث و . بشلك مس متروالافرتاضات   . ا من اترخي التعديل فصاعد ااعتبار هذه التقديرات التعديالت عىل جيري ا 

يضاح مجيع الأحاكم والتقديرات والافرتاضات احملاسبية الهامة اخلاصة وترد   : ال س  اميذكل اال يضاح أأو يف الس ياسة احملاسبية املرتبطة به.  يف بآأي ا 

 الأحاكم 

دةاملبالغ املدرجة يف البياانت املالية  عىل  كرب  الأ التآأثري  تطبيق الس ياسات احملاسبية اليت لها    من أأجل  الأحاكم املوضوعة معلومات عن  رد  ت يف   املُوحَّ

 : التالية اال يضاحات 

للرقابة الاكمةل من :  والتربعاتاملساهامت الطوعية  املتآأتية من    اال يرادات  -  )ج(32  اال يضاح - ذا اكنت املساهامت الطوعية ختضع  ا  ما 

 ؛ ومعاجلته احملاسبية  الاحتاد ادلويل

 ؛ حمددوقت أأو يف عىل مدى فرتة اال يرادات املتآأتية من تقدمي اخلدمات: سواء مت تقدمي اخلدمات   -)ج( 32اال يضاح  -



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة

12 

 
Public Public 

 التقديرات والافرتاضات 

تعديالت ا جراء   يف تسبب  ت خماطر عالية  اليت تنطوي عىل  بشآأن التقديرات  شكو ك التقديرات والافرتاضات اليت تنطوي عىل  ترد معلومات بشآأن  

لهيا فامي ييل: املرحةل للأصول واخلصوم خالل الس نة املالية التالية ادلفرتيةللقمي  جوهرية   يف اال يضاحات املشار ا 

الافرتاضات الرئيس ية املس تخدمة لتقدير قمية الأصول املالية : ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ مرشوع  -( ح)32اال يضاح  -

ن  مبقتىض  املرتبطة بتسلمي النقدية ا ىل املس تفيدين  والالزتامات املالية   ِّ املفوضية الأوروبية للمساعدات املرُبم مع    من االتفاق  )ب(املُكور

 ؛ (ECHO) اال نسانية وامحلاية املدنية

 ؛ الرئيس يةة  كتواري: الافرتاضات الأ احملددة الاس تحقاقات التقاعدية برامج - 21اال يضاح  -

 ؛ والتربعات  املساهامت العينيةتقدير قمية  ل املس تخدمة    رئيس ية: الافرتاضات الوالتربعات  العينيةللمساهامت  القمية العادةل    -)ج(  32اال يضاح   -

ص اال دراج والقياس لل   -(  ن)32اال يضاح   - واخلصوم املرشوطة: الافرتاضات الرئيس ية بشآأن احامتل التدفقات من املوارد ات والأصول  ُمخصَّ

 وجحمها. 

 19-جاحئة كوفيد  -5

تقدمي املساعدة من أأجل  من دمع أأعضائه  ليمتكن  ماليني فرنك سويرسي    3  مجع  فيهينشد    ا، أأطلق الاحتاد ادلويل نداء طارئ2020يناير    31يف  

، فقد اونطاق  جحامهذه الأزمة  تزايد  مع    تفاعال.  واأأو املعرضة خلطر اال صابة هب من فاش ية هذا الفريوس املس تجد  املترضرة  احمللية  وادلمع للمجمتعات  

مع متديد  مليون فرنك سويرسي    450مجع  ينشد فيه  معدال    ، نرش الاحتاد ادلويل نداء  2020مايو    28هذا النداء عدة مرات، ويف    تعديلجرى  

عيات الوطنية مجل ا  من أأجل  تخصيصاتال من    الكاملُعدل  الطارئ  هذا النداء  من  اجملمعة  . وتغطي الأموال  2021ديسمرب    31طار الزمين حىت  اال  

، بيامن  مليون فرنك سويرسي  370وتبلغ ختصيصات املناطق امخلس  .  دمع معل أأمانة الاحتاد ادلويلمن أأجل  لمتويل  ا،  والأعضاء يف الاحتاد ادلويل

َص للأ  ِّ للجاحئة  ة  لطبيعة املتغريرِّ ا ملواهجة  دار كمتويل مرن  مليون فرنك سويرسي تُ   50عن    مليون فرنك سويرسي، فضال  30جنيف  يف  مانة  ُخصر

 من اجلاحئة  الثانيةملوجا ت ا،  وفاش يةالبؤر  تنايم  مو اهجة  عىل زايدة متويل النداء ش بكة الاحتاد ادلويل  ُتعني  س  و .  وتوجهيها  أأنشطة الاس تجابة  رتكزيول

تؤثر  قة  املتعمرِّ الاجامتعية والاقتصادية  وأآاثرها   مُ   يفاليت  بدلان  يف  احمللية  واجملمتعات  الناس  وكرامة  أأخرى  دة.  حدَّ حياة  مرة  النداء  نُقرِّح  يف وقد 

طار  للتحصني    املحقيشمل  ل   2021 فرباير 2 مليون فرنك سويرسي حىت    550القمية اال جاملية للنداء ا ىل  صل بذكل  ت ، ل 19-كوفيدمواهجة  يف ا 

فريوس ل املضاد  اللقاح    مليون فرنك سويرسي لتلبية احلاجة امللحة دلمع نرش  100، حيث من املقرر تقدمي مبلغ ا ضايف قدره  2021 ديسمرب 31

، 2021ديسمرب    18. وبعد ذكل،  يف 2022يونيو    30، جرى متديد اال طار الزمين للنداء حىت  2021مار س   24 ويف   .العامل   ىعىل مس تو   19-كوفيد

اذلي تقوم به عمل  المليون فرنك سويرسي ملواصةل دمع    670، وزاد المتويل فوصل ا ىل  2022ديسمرب    31جرى متديد النداء مرة أأخرى حىت  

يف الربامج العادية،   19-كوماهتا من أأجل معاجلة الآاثر املس مترة للجاحئة، واملساعدة عىل دمج كوفيدامجلعيات الوطنية بوصفها هجات مساعدة حل

 تحورات اجلديدة املثرية للقلق وبؤر العدوى واملوجات اجلديدة. م واحلفاظ عىل املرونة يف الاس تجابة لل 

نداء مل   وو ه.  ملعاجلة الآاثر الفورية واملتوسطة والطويةل الأجل النامجة عن اجلاحئة هجدا عامليا يبذهل أأعضاء الاحتاد ادلويل    19- كوفيد  جاحئة  ويعترب نداء

طاره  عىل الصعيد العاملي، حيث خيطط الاحتاد ادلويل  نطاق تغطيته  وقميته املالية و جحمه  من حيث    يس بق هل مثيل  مجعية   160دلمع أأكرث من  يف ا 

ادلويل عن   الاحتادُ يف املقام الأول  مجلعيات الوطنية بدمع يقدمه  ى  ااحمللية دل الربامج  الاحتاد ادلويل النداءات و جراء واحد. وميول  يف أآن واحد اب  وطنية  

ص بلغ عدد امجلعيات الوطنية اليت تلقت  ،  2021ديسمرب  31وحىت عد. بُ    مجموعها  م 19- كوفيدبطارئة الاحتاد ادلويل اخلاص  ات متويلية من نداء ُمخصَّ

وطنية  162 عام    159)  مجعية  يف  والنفقاتمبالغ  وترد    . ( 2020مجعية  الطارئة  اال يرادات  هذه  بنداء  بيان    املتعلقة  يف  منفصل  ادلخل  بشلك 

 د. وحَّ املُ  الشامل
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 ضافية: اال  تفاصيل بعض ال وفامي ييل 

 

    2021       2020   

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

يرادات التشغيل         ا 

 35,652 مساهامت طوعية
 

113,975 

 90,471 تربعا ت
 

90,954 

يرادات التشغيل   126,123 ا جاميل ا 
 

204,929 

  
   

 نفقات تشغيلية 
   

نسانية اس تجابة    ا 
   

 19,322 اس تحقاقات موظفني
 

13,564 

غاثة ونقل وختزين  مدادات ا   23,995 ا 
 

29,923 

دة ا ىل مجعيات وطنيةمساهامت   74,094 ُمسدَّ
 

71,034 

 4,254 اسرتداد تاكليف خدمات تمكيلية
 

3,522 

 10,229 تاكليف وختصيصات أأخرى 
 

9,628 

 131,894 مجموع التاكليف املبارشة 
 

127,671 

 8,404 اسرتداد تاكليف غري مبارشة 
 

8,155 

 135,826  140,298 ا جاميل نفقات التشغيل 

  
   

 ( 14,175) الفائض/ )العجز( الناجت عن أأنشطة التشغيل صايف  
 

69,103 

 180  15 صايف نفقات المتويل 

 ( 14,190) صايف )العجز(/ الفائض للفرت ة
 

68,923 

  
   

صة للعمليات   أأرصدة ُمخصَّ
   

 -  68,923 رصيد ُمرحَّل 

عادة ختصيص من نداء أآخر لالحتاد ادلويل  -  15 ا 

 68,923  ( 14,190) )العجز(/ الفائض للفرت ةصايف  

صة للعمليات   68,923  54,748 أأرصدة ُمخصَّ

 

 فرنك سويرسي أألف    66,274  مقابل)   فرنك سويرسي  أألف  58,337  بقمية، تلقى الاحتاد ادلويل مساهامت طوعية وتربعات  2021يف هناية عام  

يرادات يف بيان  تُدرج مل  (2020عام يف  منا ُأدرجت  ، وادلخل الشامل املُوحَّداك  ُ ا   د. وحَّ املُ املركز املايل   يف بيان ؤجَّةلمضن اال يرادات امل

فرنك سويرسي  أألف 31,765 مقابل)  فرنك سويرسي أألف 52,779 اجلهات املاحنةاملدينة املس تحقة من املبالغ بلغ رصيد ، 2021ويف هناية عام 

دراجه  ،(2020 عام يف  . بيان املركز املايل املُوحَّد يف  19- مضن نداء جاحئة كوفيدومت ا 
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 والتربعات   طوعية الساهام ت امل  -6

   مساهامت نقدية       
مساهامت  

 عينية 
 2020ا جاميل     2021ا جاميل    

      
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

                   

  219,394    123,000    7,181    115,819   امجلعيات الوطنية 

  155,996   158,756    3,416    155,340  احلكوما ت

  23,343   72,779     -    72,779  الواكالت متعددة الأطراف 

  26,522   20,233     -    20,233  الرشاكت 

  11,785    8,758    1,771    6,987   أأخرى

      371,158   12,368   383,526   437,040  

يرادات تقدمي اخلدمات  -7  ا 

   2021   2021         

   غري مقيد    د قيَّ مُ    

ا جاميل  

 2020ا جاميل     2021

 اال يضاحات   

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

                 

يرادات تقدمي خدمات    21,425    20,248    -    20,248  ا 

يرادات تقدمي خدمات   ش بكة الأمان  مرشوع    - ا 

  39,534    42,370    -    42,370 11 الاجامتعي يف حاالت الطوار ئ

يرادات تقدمي خدمات مبقتىض عقود ُمربمة مع  مجموع  ا 

  60,959    62,618    -    62,618  معالء

                

ي   4,299    273    56    217  رادات عقود ا جيار ا 

يرادات تقدمي اخلدمات    65,258    62,891    56    62,835  مجموع ا 

يرادات تقدمي   ( تتعلق ابخلدمات 2020  عام  يف  فرنك سويرسي  أألف  11,212  مقابلفرنك سويرسي )  أألف  10,910 مبلغ  اخلدمات أأعالهتشمل ا 

 أألف  3,016خبدمات أأسطول املركبات، و  ( تتعلق2020  عام  يف  فرنك سويرسي  أألف  6,579مقابل  فرنك سويرسي )  أألف  5,012و  ،اال دارية

 ابخلدمات اللوجستية.  ( تتعلق2020 عام فرنك سويرسي يف أألف 2,985فرنك سويرسي )مقابل 
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ُ التعاقدية والالزتامات صول والأ  املبالغ املس تحقة القبض من العمالءفامي ييل و   : ربمة مع معالءالتعاقدية امل

 
    2021 

 
2021 

 

الرصيد    

 الافتتاح 

 
 الرصيد اخلتايم 

 

 
الفرناكت  بآ الف  

 السويرسية 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 

    

   1,280   3,355 15 الأصول التعاقدية 

   ( 23,035)   ( 18,407) 19 الالزتامات التعاقدية 

   6,638   7,204 14 مبالغ مس تحقة القبض من معالء 

   (7,848 )   (15,117 )   

      

    2020 
 

2020 
 

الرصيد    

 الافتتاح 

 
 الرصيد اخلتايم 

 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 

    

   3,355   2,086 15 الأصول التعاقدية 

   ( 18,407)   ( 20,730) 19 الالزتامات التعاقدية 

   7,204   9,430 14 مبالغ مس تحقة القبض من معالء 

    (9,214)    (7,848 )   

      

هناك اعتبارات  مل تكن  كام  .  (2020  عام  يفمقابل ال يشء  )   عقد أأو تنفيذهال من تاكليف احلصول عىل    مدونةأأصول  مل تكن هناك  ،  2021  يف عام

املبلغ املدرج ويدون   .(2020 عام يفال يشء   مقابل)  املسجةلا ىل ختفيض أأسعار املعامةل ابلنس بة ال يرادات اخلدمات حبيث تؤدي متغرية يف العقد  

يرادات خالل الفرتة احملاسبية. بآأمكهل تعاقديةلزتامات ال لال حتافت الارصيد اليف     اك 
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   تشغيل ال  نفقا ت -8

  

)أأ( )ج(   

اس تحقاقات  

  املوظف ني

 )ب ( 

غاثة،   مدادات ا  ا 

  ونقل وختز ين

مساهامت  

مجلعيات  

 وطنية  

ا هالك  

  واس هت الك

اسرتداد  

تاكليف  

خدمات  

 تمكيلية  

 )د ( 

ف  تاكلي

وختصيصات  

  أأخرى 

اسرتداد   

تاكليف غري  

  مبارشة 

ا جاميل  

2021 
 2020ا جاميل  

  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

                    

نسانيةاس تجابة    285,276  259,770  15,593  24,154  7,784  326  82,448  80,088  49,377 ا 

  121,847  153,311  13,941  32,887  7,288  451  26,510  26,454  45,780 أأنشطة مواضيعية

  407,123  413,081  29,534  57,041  15,072  777  108,958  106,542  95,157 مجموع املوارد الأخرى )برامج( 

                    

  25,952  20,102  727  9,854 ( 16,410)  3,946  93  2,433  19,459 اخلدمات التمكيلية

                    

  433,075  433,184  30,261  66,896 ( 1,338)   4,723  109,051  108,975  114,616 املقيدة املبالغ  مجموع  

                    

  29,261  52,436 ( 30,261) 4,545  1,338  5,678  -  758  70,378 املوارد الاعتيادية

                    

  29,261  52,436 ( 30,261)  4,545  1,338  5,678  -  758  70,378 املبالغ غري املقيدة مجموع  

                    

  -  485,619  -  71,440  -  10,401  109,051  109,733  184,994 2021 عا مل مجموع نفقات التشغيل  

                    

  462,336  -  -  51,523  -  10,260  113,802  106,183  180,568 2020 عا مل مجموع نفقات التشغيل  
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الالزمة    غري املبارشة  توفري خدمات ادلمعتاكليف  متوي ل من أأجل  بارش ة مببدأأ الاحتاد ادلويل اذلي يقىض ابسرتداد اكمل التلكفة، ختضع التاكليف املبارشة للربامج واخلدمات ملعيار اسرتداد التاكليف غري امل   معال

م ادلمع جحم بلغ و  لنجاح العمليات.  . غري املقيدة، وُأضيف ا ىل الاحتياطيات (2020 عام يففرنك سويرسي  أألف 27,959)مقابل فرنك سويرسي   أألف 30,261 ما قميته 2021عام املُقدَّ

صتتعلق مبُ (  2020  عام  يففرنك سويرسي    أألف  13,740)مقاب ل   فرنك سويرسي  أألف  1,252  الأخرى مبلغالتخصيصات  التاكليف و وُأدرج مضن   دةغري املُ ادلس تورية  الاشرتأاك ت   خصَّ يرىج الاطالع  ، سدَّ

 . 14عىل اال يضاح 
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 وظ فنيتلكفة اس تحقاقات امل  )أأ( 8

  2021   2021         

 2020ا جاميل     2021ا جاميل     غري ُمقيَّد    ُمقيَّد   

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

               

 151,579   153,003   57,473   95,530 أأجور ورواتب 

 6,917   6,949   245   6,704 اخلدمات املسامه هبا 

 (549)    264   ( 440)   704 تعويضات هناية اخلدم ة

 3,575   4,596   1,327   3,269 تلكفة التآأمينات الاجامتعية 

برانمج التعويضات  -تلكفة معاشات التقاعد

دة  املُحدَّ
8,409   11,773   20,182   19,046 

 114,616   70,378   184,994   180,568 

مدادات اال غاثة والنقل والتخزين  )ب (8  ا 

  2021   2021         

 2020ا جاميل     2021ا جاميل     غري ُمقيَّد    ُمقيَّد   

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                

غاثة  مدادات ا   92,096   97,876   -   97,876 ا 

 14,086   11,857   758   11,099 نقل وختز ين

  108,975   758   109,733   106,182 

 العينية  نفقا تال  )ج (8

يرادات و   والتربعات  املساهامت العينيةتُدر ج  دراجو قد .  )ج(32  اال يضاحة  يف نبيَّ احملاسبية املُ   للس ياسة  ا، وذكل وفقعىل حد سواء  نفقاتاك  املساهامت   مت ا 

 النفقات:  ا جاميلالعينية التالية مضن 

  2021   2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

        

  6,857    6,949 تلكفة اس تحقاقات املوظفني 

غاثة  مدادات ا    1,480    2,089 ا 

  2,618    2,372 ا هالك أأراٍض ومبانٍ 

  926    875 ا جياريةممتلاكت تاكليف تشغيل 

  432    70 نقل وختز ين

  12,355    12,313  
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 تاكليف وختصيصات أأخرى  )د (8

 

  2021   2021         

 2020ا جاميل     2021ا جاميل     غري ُمقيَّد    ُمقيَّد   

  
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف  
الفرناكت  
   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

                
 13,012   9,735   275   9,460 مركبات ومعدات

دارية ومكتبية وعامة  12,454   13,525   2,672   10,853 تاكليف ا 
 8,153   11,227   1,147   10,080 أأتعاب خرباء استشاريني 

 6,897   8,088   189   7,899 وتدري بحلقات معل  
 5,130   5,189   906   4,283 سفر
 4,213   4,474   641   3,833 ا عالم 

 1,664   19,202   ( 1,285)   20,489 تاكليف وختصيصات أأخرى 
  66,897   4,545   71,440   51,523 

ص التاكليف والتخصيصات الأخرى  تشمل   اترخي التقرير  يُعلن عهنا حبلول  قمية السلف التشغيلية اليت مل  يف  زايدة    حدث فهيااليت  للعمليات    اتُمخصَّ

 . لتاكليف والتخصيصات الأخرىا وال توجد مبالغ حمددة كبرية أأو غري معتادة مدرجة مضن هذه  (. 18 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح
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يرادات ص ايف  -9  المتويل   ا 

    2021   2021         
جاميل     غري ُمقيَّد    ُمقيَّد      جاميل     2021ا   2020ا 

    
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

                 
يراد الفوائد عىل الودائع املرصفية   1   7   7   -   ا 

يرادات توزيعات    600   695   695   -   أأرابح صندوق الأسهم العاملية ا 
يراد    1,384   1,750   1,750   -   صندوق الس ندات العاملية فوائد  ا 
انمجة عن بيع أأرصدة من صندوق الأسهم العاملية وصندوق الس ندات    أأرابح 
 العاملية 

 -   255   255   - 

املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو  صايف التغرير يف القمية العادةل للأصول  
 اخلسائر 

  -   8,314   8,314   3,890 

يرادات المتويل   5,875    11,021   11,021   -   ا 
                  

عادة تقيمي الأصول واخلصوم   ( 515)    ( 483)    135   ( 618)   صايف خسائر رصف العمالت الأجنبية من ا 
خسائر انمجة عن بيع أأرصدة من صندوق الأسهم العاملية وصندوق الس ندات  

 العاملية 
  -    (152 )    (152 )    (17) 

للأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو  صايف التغرير يف القمية العادةل  
 اخلسائر 

 -   (5,127 )   (5,127 )  - 

ط للتدفقات النقدية   ( 123)    151   151   -  صايف اخلسائر احملققة من التحور
          

 ( 655)    ( 5,611)    ( 4,993)    ( 618)    نفقات المتويل 
         

يرادات المتويل    5,220    5,410    6,028   ( 618)    صايف ا 
         

يرادات الشامةل الأخرى  -10  اال 

  2021   2021   2020   2020 

 طات للتدفقات النقدية التحور 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

   قمية عقد التحوط   
الرصيد ابلقمية  

 الع ادةل
 الرصيد ابلقمية العادةل    ط ور قمية عقد التح  

                

 -   3,834   76   4,302 بعمةل اليورو عقود رصف أآجةل 

 -   975   (9)    3,086 بعمةل ادلوالر الأمريك عقود رصف أآجةل 

طات للتدفقات النقدية  -   4,809   68   7,388 مجموع التحور

                

عادة تصنيفها    ا ىل   يف الفرتة الالحق ة  احلركة يف اال يرادات الشامةل الأخرى اليت جيوز ا 

يرادات أأو نفقات   ا 

  2021       2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
      

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

ط للتدفقات النقدية  ات يف القمية العادةل اجلزء  -التحور  -        (68)    الفعَّال من التغرير

يرادات شامةل أأخرى ا ىل بيان اال يرادات والنفقات التشغيلية  ( 29)       -   املبلغ املُعاد تصنيفه من ا 

      (68 )       (29 ) 
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   2021 التدفقات النقدية املتوقعة يف فرتة الحقة 

التدفقات النقدية  

املتعلقة بعقد  

 ط ور التح 

  2020   

التدفقات النقدية  

املتعلقة بعقد  

 ط ور التح 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 شهو ر 6-1   القمية ادلفرتية   شهو ر 6-1   القمية ادلفرتية  

               ط عقود الرصف الآجةل املس تخدمة للتحور 

 -   ( 4,809)   -   ( 7,388) تدفقات خارجة -

 -   4,809   -   7,388 تدفقات داخ ةل -

  -   -   -   - 

آجال اس تحقاق هنائية حتني يف   بعمالت أأجنبية  أآجةلرصف    أأبرم الاحتاد ادلويل عقود ، 2021  يف عام اطر أأسعار رصف  من خم  احتوط  2022  مارس  31  بآ

مة بعمةل ال فرنك سويرسي    أألف  4,302  قميهتا  فامي يتعلق بتلقي اشرتأاكت دس توريةالعمالت الأجنبية     أألف   3,086  اشرتأاكت دس تورية قميهتايورو  وُمقوَّ

مة  ي  رس ي فرنك  سو عاد  املُ بالغ  مقدار امل   بلغو   غراض حماس بة التحوط.لأ لتدفقات النقدية  ل   اتكتحوطهذه التحوطات  تعترب  و ك.  يادلوالر الأمر عمةل  ب مقوَّ

ي عن    2020  عقود الرصف الآجةل لعام. وقد أأسفرت تسوية  (2020  عام  يف  فرنك سويرسي  أألف  29  صفرا )مقابل  تشغيل ال ونفقا ت رادا ت بياهنا مضن ا 

 (. 2020 عام  يفأألف فرنك سويرسي  123 بقمية صافية  خسائر حمققةأألف فرنك سويرسي )مقابل  151بقمية حمققة  أأرابح

 ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ مرشوع   -11

 )أأ( العقد الابتدائ 11

لعائالت الالجئني املس تضعفني    النقدهذا املرشوع هو جزء من مرفق الالجئني التابع للمفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية اذلي يوفر  

  يورو   أ لف  500,000  بقمية  2019أأكتوبر    2يف    اتفاقاقد أأبرما  واملفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية  واكن الاحتاد ادلويل  يف تركيا.  

طار  يف تركياش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ    مرشوعلصاحل  فرنك سويرسي(    أألف  543,000  قرابة)  لالتفاقتنفيذ زمين  ، مع حتديد ا 

 ثالثةويتآألف هذا املرشوع من  مع مجعية الهالل الأمحر الرتيك.  ا االتفاق  يتوىل الاحتاد ادلويل تنفيذ هذ.  و2021  أأكتوبر   31  نهتيي يفوي   اشهر   26  مدته

 عىل النحو التايل:  مكوانت أأساس ية

ن امل ِّ  : حتديد هوية املس تفيد (أأ )كور

ن  ِّ  الأساس ية  متلبية احتياجاهتمن أأجل : توفري ادلمع النقدي يف الوقت املناسب للمس تفيدين (ب)املكور

ن  ِّ ٌن شامٌل يتضمن : (ج )املكور ِّ  اس تخالص ادلروس مساءةل و اخلضوع لل الرصد والتقيمي و وهو مكور

ن   ِّ  ا ووفق  .الابتدائ  فرنك سويرسي( من قمية العقد  أألف  487,201قرابة  يورو )  أألف  448,620، س يحصل املس تفيدون عىل  )ب (ومبقتىض املكور

ن  ، فا ن تسلمي النقد ا ىل املس تفيدين  ()ج(  32  )اال يضاح  للس ياسات احملاسبية لالحتاد ادلويل ِّ مبوجب    اأأدائي   اأأعاله ال يشلك الزتام  )ب(مبقتيض املكور

عىل املس تفيدين  املفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية   قدهما ت عادة توزيع الأموال النقدية اليت  اب  يقوم الاحتاد ادلو يل وس  .  املرشوع   اتفاق

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

 املنقح )ب( العقد  11

  900,000هذا االتفاق لزايدة قميته ا ىل  بتعديل، قام الاحتاد ادلويل مع املفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية 2020ديسمرب  21يف 

. وقد أأدى هذا التعديل ا ىل 2022أأكتوبر  31تنهتيي يف  اشهر  38فرنك سويرسي( ومتديد اال طار الزمين لتنفيذه ا ىل  أألف 976,400يورو )قرابة  أألف
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ن   ِّ فرنك سويرسي(. ويُعتد ابلعقد املُعدل كعقد منفصل    أألف  875,493يورو )قرابة    أألف  806,989من العقد ا ىل ما مجموعه    )ب(زايدة رصيد املُكور

 . ال عداد التقارير املالية من املعايري ادلولية   15مبوجب املعيار 

   وفامي ييل بيان موجز لها:بيان املركز املايل املُوحَّد، ملس تفيدين بشلك منفصل يف ا ىل الأرصدة املتعلقة بتسلمي النقد ن اوس ُيفَصح ع 

 ( 12 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع  - النقد يعادل وما النقد

سييت بنك    دلى  امودع  (2020  عام  يففرنك سويرسي    أألف  100,692  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  124,056  مبلغوما يعادل النقد    النقديتضمن  

ندوسزي   طار  من أأجل  وكريدي أأجريكول ا  النقد  وما يعادل    النقدعن أأرصدة  ُمدرج بشلك منفصل  املبلغ  . وهذا  املرشوعتوزيعه عىل املس تفيدين يف ا 

 . املركز املايل املُوحَّديف بيان الواردة الأخرى 

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

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

 ( 15 يرىج الاطالع عىل اال يضاح)ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ مرشوع   -دفوعات ُمس بَقة م

الأموال  ثل رصيد  مي   (2020  عام ة يفسويرسيمن الفرناكت ال   أألف  26,608  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  16,112  مبلغاملدفوعات املُس َبقة  تتضمن  

طارل   املوجودة دلى الهالل الأمحر الرتيك نش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ  مرشوع    توزيعه عىل املس تفيدين يف ا  ِّ وهذا املبلغ    (.ب  )املكور

ما أأن   ما أأن يعيده ا ىل الاحتاد ادلويلا  الواردة  يف   الأخرى  اذلمم املدينة  درج بشلك منفصل عنمُ الرصيد  وهذا    .يقوم الهالل الأمحر الرتيك بتوزيعه وا 

 . بيان املركز املايل املُوحَّد 

 ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ مرشوع  -الالزتامات 

 :ينأأ  جز ا ىلش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ  املتعلقة مبرشوع نقسم الالزتامات ت 

  املبلغَ   ه القميةُ عكس هذت(.  و2020  عام  يففرنك سويرسي    أألف  94,373  سويرسي )مقابلفر نك   أألف  52,878  مبلغتشمل هذه الالزتامات   −

اخلاص مبرشوع   العقد الابتدائقتىض  فع مب ادلبطا قة مبوج ب عات النقدية  و ادلفملس تفيدين اذلين يتلقون ابلفعل  تسديده ا ىل ا  يتعنيَّ ر اذلي  قدَّ املُ 

 (. ب)املكون ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ  

  ( 2020 عام يف فرنك سويرسي أألف 32,927 فرنك سويرسي )مقابل أألف 87,290 مبلغ  2021ديسمرب  31 يفتشمل هذه الالزتامات و  −

ملس تفيدين. تسديده ا ىل ا  مبا يتجاوز املبلغ اذلي يتعنيَّ   املفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةتعلق ابلأموال الواردة من  ي 

طار ع هذا املبلغ يوزس يجري تو   .   املُعدلالعقد يف ا 

د اذلمم ادلائنة الأخرى الواردة يف بيان املركز املايل  بشلك منفصل عن  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ  املتعلقة مبرشوع    هذه الالزتاما تُتدرج  و   . املُوحَّ

يرادات   ا  يتعلق   (2020  عام  فرنك سويرسي يف  أألف  39,534  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  42,370  مبلغ(  7)اال يضاح  اخلدمات  تقدمي  وتتضمن 

يف   سويرسيفرنك    أألف  15,670  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  18,167  مبلغالاحتاد ادلويل  لقى  ت،  2021ويف هناية عام  .  ابلأجزاء الأخرى من العقد

يرادات ُمس بَ   (2020 عام   ابلأجزاء الأخرى من العقد. تعلق  تقدمي خدمات ت   من أأجلملفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية  امن  قة  اك 

 تعاقدية. اكلزتامات ل ذكل وُسَّ 

 . املواضيعيةوُأدرجت النفقات املتعلقة ابلأجزاء الأخرى من العقد مضن النفقات 
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 ث اينال التعديل   )ج (11

أألف يورو. ولأغراض   1,225,000ا ىل    قميتهو زايدة   2023أآخر لمتديد العقد ا ىل أأكتوبر  تعدي ل ، اكن الاحتاد ادلويل بصدد التفاوض عىل  2022يف  مايو 

 متديد العقد الأول.  كشآأنتسجيل اال يرادات، يتوقع الاحتاد ادلويل أأن يُعامل المتديد الآخر عىل أأنه عقد منفصل 

 مبالغ اال يرادات والنفقات والأصول واخلصوم املُفصح عهنا يف هذه البياانت املالية.  يفولن يؤثر المتديد اجلديد 

 ما يعادل النقدو النقد   -12

  2021   2020 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
        

 390   321 النقد املودع يف الصندوق

 203,265   203,991 النقد املودع يف املصارف 

 -   10,004 شهور ( 3ودائع مرصفية )فرتة اس تحقاق أأصلية >  

  214,316   203,655 
        

لتوزيعه  ( 2020  عا م يف فرنك سويرسي   أألف  100,692  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  124,056 مبلغ   املذكور أأعاله   النقد املودع يف املصارف  يشمل رصيد 

ن  عىل املس تفيدين   ِّ  (. 11 يرىج الاطالع عىل اال يضاح ) .  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ رشوع  اخلاص مب عقد  ا لمن  )ب(  مبقتىض املكور

 الاستامثرات  -13

  2021   2020 

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       ( 12 )يرىج الاطالع عىل اال يضاحودائع مرصفية مقاسة ابلتلكفة املس هتلكة  

 98,000   59,000 شهور ( 3ودائع مرصفية قصرية الأجل )فرتة اس تحقاق <  

 48,000   90,000 ( واحد ة الأجل )فرتة اس تحقاق < س نة طويةلودائع مرصفية 

 146,000   149,000 مجموع الودائع املرصفية مقاسة ابلتلكفة املس هتلكة 

        

       الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر 

 98,864   91,086 صندوق الس ندات العاملية

 40,329   38,093 العامليةصندوق الأسهم 

 139,193   129,179 مجموع الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر 

        

 285,193   278,179 مجموع الاستامثرات 

        

 237,193   188,179 الاستامثرات املتداوةل

 48,000   90,000 الاستامثرات غري املتداوةل

 285,193   278,179 مجموع الاستامثرات 
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 املدينة   ا ذلمم -14
  2021   2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       مدينة     ذمم

        

 29,684   28,262 الاشرتأاكت ادلس تورية

ص  رة بشآأن الاشرتأاكت ادلس تورية ُمخصَّ  ( 15,944)   ( 14,415) خسائر ائامتنية ُمقدَّ

  13,847   13,740 

        

 162,377   172,658 مساهامت طوعية

ص  رة بشآأن املساهامت الطوعية ُمخصَّ  ( 1,720)   ( 2,209) خسائر ائامتنية ُمقدَّ

  170,449   160,657 

        

 34,829   36,467 مدينةمجعيات وطنية 

ص  رة بشآأن امجلعيات الوطنية املدينة  ُمخصَّ  ( 1,909)   ( 564) خسائر ائامتنية ُمقدَّ

  35,903   32,920 

        

 1,112   994 )راجع اال يضاح أأدانه(  ذمم مدينة أأخرى

ص  رة بشآأن اذلمم املدينة الأخرى ُمخصَّ  ( 9)   ( 8) خسائر ائامتنية ُمقدَّ

  986   1,103 

  

  

 208,420   221,185 مجموع اذلمم املدينة 

 3,632   3,601 ذمم مدينة أأخرى

        

 212,052   224,786 وع اذلمم املدينة  مجم 

        

 150,210   171,705 ذمم مدينة متداوةل 

 61,846   53,081 ذمم مدينة غري متداوةل  

 212,056   224,786 املدينة  اذلمم  مجموع  
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صفامي ييل احلركة يف و  رةاخلسائر االئامتنية  ُمخصَّ  : املُقدَّ

  

ص    ُمخصَّ

مساهامت طوعية  

 مدينة 

  

ص  ذمم    ُمخصَّ

مجعيات وطنية  

 مدينة 

  

ص    ُمخصَّ

اشرتأاكت  

دس تورية غري  

دة   ُمسدَّ

  
ص  ذمم    ُمخصَّ

 مدينة أأخرى 
 و عم اجمل  

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 2021                   

 19,582   9   15,944   1,909   1,720 يناير  1الرصيد يف 

ات يف  ص التغرير اخلسائر االئامتنية   ُمخصَّ

رةاملُ   قدَّ
2,535   253   1,800   7   4,595 

 ( 1,676)   -   -   (926)    ( 750) ذمم مدينة مشطوبة خالل الس نة

ص   ( 5,305)   ( 8)   ( 3,329)   ( 672)  ( 1,296) ات غري مس تعمةل جرى عكسها ُمخصَّ

 17,196   8   14,415   564   2,209 ديسمرب  31الرصيد يف  

                    

2020                   

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

ات يف  ص التغرير اخلسائر االئامتنية   ُمخصَّ

رةاملُ   قدَّ
1,957   787   (11,450 )   17   (8,689)  

 ( 2,851)   ( 10)   -   -   ( 2,841) مدينة مشطوبة خالل الس نةذمم  

ص   ( 4,870)   ( 1)   ( 4,099)   ( 70)  ( 700) ات غري مس تعمةل جرى عكسها ُمخصَّ

 19,582   9   15,944   1,909   1,720 ديسمرب  31الرصيد يف  

ص املُ   تتضمن رةات املتعلقة ابخلسائر االئامتنية  خصَّ   يففرنك سويرسي    أألف   1,447  أألف فرنك سويرسي )مقابل  300  قدر ه  يف القمية  ااخنفاض   أأعاله  املُقدَّ

 . (7يرىج الاطالع عىل اال يضاح )  عقود مربمة مع العمالءاملتعلقة بالتعاقدية  صول الأ و يف اذلمم املدينة ( 2020 عام

ص ستند ت و  ، قام الاحتاد ادلويل 2021ديسمرب   31ويف  الحامتالت التسديد. ات الاشرتأاكت ادلس تورية غري املسددة ا ىل تقيمي جيريه الاحتاد ادلويل ُمخصَّ

ا ىل متآأخرات فرنك سويرسي من    أ الف   106  بل غتقيميه مل بتنقيح   التسديد )مقابل حتمتل    متآأخرات اشرتأاكت دس تورية مس تحقة مشكوك يف حتصيلها 

ص وهذه املُ .  ( 2020ديسمرب    31يف   سويرساي   فرن اك  13,740    عضو بآأداء املبالغ املس تحقة علهيا.وطنية ات ال تُبطل الالزتام الواقع عىل أأي مجعية  خصَّ
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 ملدينة فرتات اس تحقاق اذلمم ا 
مل حين موعد  

 اس تحقاقها 
  

مس تحقة منذ يوم  

 ا يو م  60  - واحد  
  

مس تحقة منذ  

 ا يو م  90- 61
  

مس تحقة منذ  

 ا يو م  90أأكرث من  
 اجملمو ع  

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

الفرناكت  بآ الف  

 السويرسية 

2021                   

 241,982   38,140   4,140   3,435   196,267 ا جاميل القمية ادلفرتية 

ص  رة ُمخصَّ  ( 17,196)   ( 17,196)   -   -   - من أأجل اخلسائر االئامتنية املُقدَّ

 224,786   20,944   4,140   3,435   196,267 اذلمم املدينة

                    

  
مل حين موعد  

 اس تحقاقها 
  

مس تحقة منذ يوم  

 ا يو م  60  - واحد  
  

مس تحقة منذ  

 ا يو م  90- 61
  

مس تحقة منذ  

 ا يو م  90أأكرث من  
 اجملمو ع  

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

الفرناكت  بآ الف  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

2020                   

 231,638   41,724   2,588   5,835   181,491 ا جاميل القمية ادلفرتية 

ص  رة ُمخصَّ  ( 19,582)   ( 19,582)   -   -   - من أأجل اخلسائر االئامتنية املُقدَّ

 212,056   22,142   2,588   5,835   181,491 املدينةاذلمم 

 

 الأصول التعاقدية س بقة و املدفوعات املُ  -15

  2021   2020 

   بآ الف الفرناكت السويرسية   

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 3,882   3,846 مدفوعات ُمس َبقة

 26,608  16,112 ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع   -مدفوعات ُمس بقة 

 30,490  19,958 ا جاميل املدفوعات املُس َبقة

    

 3,355   1,280 أأصول تعاقدية 

 33,845   21,238 ا جاميل املدفوعات املُس َبقة والأصول التعاقدية

(، وهو ميثل رصيد الأموال  2020 عام فرنك سويرسي يف أألف  26,608 فرنك سويرسي )مقابل أألف  16,112 دفوعات املُس َبقة مبلغيشمل رصيد امل 

طار  عىل املس تفيدين    لتوزيعهاملوجودة دلى الهالل الأمحر الرتيك   ن  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ  مرشوع  يف ا  ِّ وهذا املبلغ   .()ب()املُكور

ما أأن يقوم الهالل الأمحر  ما أأن يعيده ا ىل الاحتاد ادلويلا    (. 11 يرىج الاطالع عىل اال يضاح) الرتيك بتوزيعه وا 
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 واملركبات واملعدات   املمتلاكت  -16

  أأراٍض ومبانٍ  

قيد  أأعامل  

  معدات أأخرى   مركبات   اال نشاء 

 ا جاميل 

2021  

 ا جاميل 

2020 

 

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 

  145,400    143,626      4,629   24,981        -           114,016  يناير   1الرصيد يف  

  7,675        10,818         189   3,447       7   7,175     اال ضافات 

  -              -                 -    -               -   -            قيد اال نشاء أأعامل حتويل من 

 ( 8,641)   ( 7,456)   ( 222)   ( 4,419)   -   ( 2,815) الاستبعادات والشطب 

عادة تصنيف ا ىل أأصول غري مادية   -  -  -  -  -  - ا 

عادة تصنيف  أأصول حمتجزة بغرض  ا ىل/من صايف ا 

 ( 808)   ( 1,486)    -    ( 1,486)   -   - البيع 

 143,626    145,502    4,596   22,523   7   118,376 ديسمرب  31الرصيد يف  

                        

اال هالك املرتامك واخلسائر الناجتة عن اخنفاض قمية  
                       الأصول 

 ( 18,891)   ( 24,517)   ( 3,004)   ( 10,117)    -   ( 11,396) يناير   1الرصيد يف  

 ( 10,022)   ( 10,003)   ( 334)   ( 2,590)    -   ( 7,079) أأعباء اال هالك خالل الس نة

  4,175        4,680      214    2,593         -    1,873 الاستبعادات والشطب 

 77    68    -    68             -    -            الأصول خسارة انجتة عن اخنفاض قمية 

عادة تصنيف ا ىل/من أأصول حمتجزة بغرض   صايف ا 

  144        88              -    88              -    -             البيع 

 ( 24,517)   ( 29,684)   ( 3,124)   ( 9,958)    -   ( 16,602) ديسمرب  31الرصيد يف  

                        

  119,109    115,818       1,472    12,565         7    101,774  ديسمرب  31صايف القمية ادلفرتية يف  

                        

  126,509    119,109       1,625    14,864       -           102,620   يناير   1صايف القمية ادلفرتية يف  

 واملعدات املكتبية.  (Rubhalls) سابقة التجهزيات الطاقة واملآأوى مودلرِّ أأهجزة احلاسب الآيل و  اأأساستشمل املعدات الأخرى 

يف   فرنك سويرسي  أألف  4,247  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  4,486  بقمية  مكفوةل حبق الاس تعامل  أأصوال  ركبات واملعداتاملمتلاكت واملتشمل  و 

 (. 25 )يرىج الاطالع عىل اال يضاح ارجيبعقود ا  مس تآأجرة ومعدات مبمتلاكت تتعلق  (2020 عام

 فرنك سويرسي )تربع عيين من حكومة دوةل اال مارات العربية املتحدة(.   مالي ني  3.3س نوات مببلغ    5ديب ملدة  يف  وتشمل ا ضافات الأرايض واملباين جتديد عقد ا جيار  

هالك املمتلاكت واملنشآآت واملعدات  هالك أأصول  2020  عا م  يف فرنك سويرسي    أألف   2,684  فرنك سويرسي )مقابل   أألف   3,247  ويشمل ا  مكفوةل  ( تتعلق اب 

 ( تتعلق بآأصول مس تلمة كتربعات عينية. 2020  عا م  يف   فرنك سويرسي   أألف   2,622مقابل  فرنك سويرسي )   أألف   2,376و   حبق الاس تعامل 

يف ذ حلظة وجود هذه الأصول  هالك الأصول املرتبطة به منا    تطبيقجيري  .  و2019انتقل الاحتاد ادلويل ا ىل مقره اجلديد يف جنيف خالل عام  وقد  

 لطريقة اليت تقصدها اال دارة. عاملها ابالس تاملناس بة  حلاةل  اباملوقع و
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 املبالغ التالية: اليت وردت كتربعات عينية واملعدات  واملركبات تشمل املمتلاكت

   أأراٍض ومباٍن        
معدات    

 أأخرى  
  

ا جاميل    

2021   
   2020ا جاميل      

    

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

  

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  45,877    47,385    242    47,143   ا جاميل القمية ادلفرتية 

 (4,572)   (6,015)   (197)   (5,818)   اال هالك املرتامك

 41,305    41,370    45   41,325   صايف القمية ادلفرتية 

         

 (2,622)   (2,376)   (36)   (2,340)   لس نةل أأعباء اال هالك 

تلقيه   (2020  عام  يف  سويرسي  فرنك  أألف   44,428  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  45,935  مبلغ  للأرايض واملباين  القمية ادلفرتيةا جاميل  شمل  ي    مت 

 . ديب وبودابست وجنيف ومدينة بامن ٍك من عمل يفالأأماكن   عاملاس تحق يف صورة  ضيفةينية غري نقدية من حكومات البدلان املُ كتربعات ع 

 امل اديةالأصول غري   -17

  

 
برجميات  

   احلاسب الآيل 
برجميات حاسب  
   أآيل قيد التطوير 

ا جاميل برجميات  
 احلاسب الآيل 

2021   

ا جاميل برجميات  
 احلاسب الآيل 

2020 
بآ الف الفرناكت    

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
               التلكفة 

  11,916     14,584    6,405    8,179 يناير 1الرصيد يف 
  4,432     8,073    7,846    227 اال ضافات 
  -     -   ( 2,280)    2,280 التحويالت

 ( 1,764)   ( 1,980)    -   ( 1,980) الاستبعادات والشطب 
 14,584     20,677    11,971    8,706 ديسمرب  31الرصيد يف  

                
الك واخلسائر الناجتة عن اخنفاض قمية  س هتالا ترامك  

 الأصول 
              

 ( 9,447)   ( 7,921)    -   ( 7,921) يناير  1الرصيد يف 
 ( 238)   ( 398)    -   ( 398) للس نةالاس هتالك  أأعباء

  1,764     1,980    -    1,980 الاستبعادات
 ( 7,921)   ( 6,339)    -   ( 6,339) ديسمرب  31الرصيد يف  

                
 6,663     14,338    11,971    2,367 ديسمرب  31صايف القمية ادلفرتية يف  

                
  2,469     6,663    6,405    258 يناير   1صايف القمية ادلفرتية يف  

تتعلق بتنفيذ   (2020 عام فرنك سويرسي يف أألف  6,273 فرنك سويرسي )مقابل أألف  11,777 مبلغ  قيد التطوير الآيل احلاس ب ياتتشمل برجم 

  نظام ختطيط موارد املؤسسة.
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صاملُ  -18  ا تخصَّ

      

جعز اخلدمات  

 والتعهدات 

            

  
 العمليات 

   العامةل الزائد ة    

 ا جاميل 

2021     

 ا جاميل 

2020   

  

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

ص                     ات متداوةل ُمخصَّ

 41,195   39,601    178    7,251    32,172 يناير   1الرصيد يف  

ص   34,552   38,430    1,304    1,167    35,959 ات ا ضافيةُمخصَّ

 ( 1,939)   ( 1,476)    (230)    ( 1,246)   - مبالغ غري مس تخدمة جرى عكسها 

 ( 34,207)   ( 35,356)   ( 1,151)   ( 2,033)   ( 32,172) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة

 39,601    41,199    101    5,139    35,959 ديسمرب  31الرصيد يف  

ص ا ن اكفة املُ    الاقتصادية  الس تحقاقاتاخلارجة الهنائية ل   تدفقاتال   ستتحددو د الزتامات خالل العام املقبل.  ات متداوةل، ويتوقع الاحتاد ادلويل تكبر خصَّ

 ةل من خالل أأنشطة مجع التربعات. املرشوعات غري املموَّ قدرة الاحتاد ادلويل عىل تغطية نفقات حبسب  الناجتة عن جعز املرشوعات 

ص تشمل  و  عداد  اترخي  يف    املقدرة دلى امجلعيات الوطنية اليت مل يُعلن عهنانقدية للعمل  ال فعات  ادلات العمليات  ُمخصَّ التقرير، ابال ضافة ا ىل التاكليف ا 

 عدم التيقن من توقيهتا ومقدارها. عند يف اترخي التقرير متكبدة املقدرة اللزتامات تشغيلية أأخرى 

صويضم   عىل اال يرادات   نفقاتعندما تزيد ال عىل حدة  وخدمة  املتعلقة بلك تعهد  نفقات  ال التاكليف املقدرة لتغطية    جعز اخلدمات والتعهدات  ُمخصَّ

 يف اترخي التقرير. قيَّدة املُ 

صويتضمن    . املقبةل ا، وس تجري تسويهتا خالل االثين عرش شهر 2021العامةل الزائدة تاكليف العامةل الزائدة املعروفة اليت ُأعلن عهنا يف عام   ُمخصَّ

يرادات املُ  -19    والالزتامات التعاقدية  ؤجَّةل اال 

  2021   2020 

 اخلصوم املتداوةل 

الفر ناكت بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        

يرادات    172,541     154,894 ُمؤجَّةلا 

  18,407     23,035 الزتامات تعاقدية

  174     220 ا اشرتأاكت دس تورية مس تلمة مس بق 

  178,149     191,122  

        

  2021   2020 

 اخلصوم غري املتداوةل 

الفر ناكت بآ الف  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        

يرادات    44,432     39,836 ُمؤجَّةلا 

تعلق بتربعات عينية غري نقدية ي  ( 2020 ع ام  يف فرنك سويرسي    أألف   41,269  فرنك سويرسي )مقابل   أألف   41,338  مبلغ    أأعاله ؤجَّةل تشمل اال يرادات املُ 

 فرنك سويرسي )مقابل  أألف  18,167  مبلغ   املذكورة أأعاله  ية قدا ع تلزتامات ال الا وتشمل    . ( 16)يرىج الاطالع عىل اال يضاح    ضيفةمن حكومات البدلان املُ 
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يرادات اخلدمات املتلقاة مقدمي   ( 2020 عا ميف    فرنك سويرسي   أألف   15,670 طار   ا تعلق اب   ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئمرشوع    يف ا 

 .( 11ح اال يضا يرىج الاطالع عىل ) 

 بسبب  ؤجَّةل املُ التربعات    لالحتاد ادلويل أأن حيدد عىل حنو موثوق فيه الفرتات املس تقبلية اليت س ُتقيد فهيا )ج(  32ال تتيح الس ياسة احملاسبية املبينة يف اال يضاح  و 

يرادات يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد   اليت تتسق مع تكل الس ياسة احملاسبية يف اخلصوم املتداوةل،  ؤجَّةل وابلتايل، تُدرج مجيع املبالغ املُ   . الزتامات تعاقدية حمددة اك 

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

ص   وتربعا ت  ة طوعي مساهامت    ة الس تخداهما يف فرتة مس تقبلية حتني بعد مرور أأكرث من س نة واحدة من اترخي هناية الفرتة. ُمخصَّ

 والاقرتاضا ت  القر وض  -20

    2021   2020 

بآ الف الفرناكت      

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

       اخلصوم املتداوةل 

  1,415     1,415       قروض بناء 

  1,831    2,258       الزتامات تتعلق بعقود ا جيار 

       3,673    3,246  

              

    2021   2020 

بآ الف الفرناكت      

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

             اخلصوم غري املتداوةل 

  61,746    60,331       قروض بناء 

  1,964    1,904       تتعلق بعقود ا جيار الزتامات 

       62,235    63,710  

 قروض بناء 

  ’Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)‘  مع مؤسسة   1998سبمترب    3اكن الاحتاد ادلويل قد أأبرم يف  

ال جراء توسعات يف مبىن املاكتب القامئ أآنذاك يف مقر   ( %0)  فرنك سويرسي كحد أأقىص دون أأي فوائد  أألف   12,061قرض بدون ضامن يصل ا ىل    اتفا ق

عىل دفعات يمت سداده  فرنك سويرسي عىل أأن    أألف   11,347وصل يف مجمهل ا ىل    ا اق مبلغمبقتىض هذا االتف  1998اقرتض الاحتاد ادلويل يف عام  و جنيف.  

دت عام    220تبلغ قمية أأوالها   ىل    1998أألف فرنك سويرسي ُسدرِّ أألف فرنك  227قمية ك مهنا    1999من عام    ا دفعة س نوية متساوية اعتبار   49ابال ضافة ا 

بلغ   القرض يف  ا لسويرسي. وقد  املتبقي من   يف فرنك سويرسي    أألف   6,131  فرنك سويرسي )مقابل   أألف   5,904  مقدار  2021ديسمرب    31رصيد 

 (.2020 عا م

( من أأجل  %0فرنك سويرسي دون أأي فوائد )   أألف   59,406بقمية قصوى قدرها  مع املؤسسة  ، أأبرم الاحتاد ادلويل اتفاق قرض  2016مايو    30يف  و 

عىل أأقساط س نوية متساوية تبلغ قمية ك مهنا   تسديده جيري  و ال خيضع هذا القرض لضامن  و متويل تشييد املبىن اجلديد ملقر الاحتاد ادلويل يف جنيف.  

فرنك سويرسي   أألف   55,842  مقد ار  2021ديسمرب    31رصيد املتبقي من القرض يف  ا لوقد بلغ  .  2019ابتداء  من عام    سويرسي فرنك    أألف   1,188

 .( 2020 عا ميف  فرنك سويرسي    أألف   57,030 )مقاب ل
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 ي ةنشطة المتويل الأ الناش ئة عن مع التدفقات النقدية   الالزتاما تُمطابقة حركة  
  2021   2020 

  
  بآ الف الفرناكت 

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  69,415    66,956 يناير  1الرصيد يف 

ات يف التدفقات النقدية انش ئة عن الأنشطة المتويلية        : تغرير

 ( 1,415)   ( 1,415) تسديدات اقرتاضات 

 ( 2,865)   ( 3,084) عقود ا جيار  الزتامات مدفوعا ت

ات يف التدفقات النقدية الناش ئة عن     (4,280)    ( 4,499)  الأنشطة المتويلية ا جاميل التغرير

ات أأخرى متعلقة اباللزتامات    1,821    3,451 تغرير

  66,956    65,908 ديسمرب  31الرصيد يف 

 صايف الزتامات الاس تحقاقات التقاعدية احملددة  -21

املعاشات   وخطة،  ةاملعاشات الأساس ي  خطة  وهام  ملعاشات املوظفني امليدانيني من الأجانب ومجيع موظفي املقر الرئيس   خطتاندلى الاحتاد ادلويل  

ل   خطتان، وهام  ةالتمكيلي قدمان اس تحقاقات يف حاالت الوفاة تكام    ،تعمتد عىل الرصيد املرتامك يف حساب املشرتك  يةنحان اس تحقاقات تقاعدمت ان  تُمموَّ

هناء اخلدمة. لتغطية تاكليف التآأمني الصحي    مساهامتعىل    ااملعاشات التقاعدية احلصول أأيض   خطةبرشوط معينة، حيق للمشرتكني يف    اورهن   واال عاقة وا 

 أأثناء التقاعد. 

 املبالغ الواردة يف بيان املركز املايل امُلوحَّد  )أأ( 21

ةل يف بيان املركز  دت املبالغ املُسجَّ  املايل املُوحَّد عىل النحو التايل: ُحدرِّ

   التقاعدية احملددة   الاس تحقاقات صايف الزتاما ت 
  2021   2020 

    

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

         

 ( 43,894)   ( 11,538)   التقاعدية املعاشات خطتا

 ( 13,657)   ( 9,737)   التآأمني الصحي للمتقاعدين 

   (21,275 )   (57,551 ) 

 
   2021   2020 

    

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 ( 352,619)   ( 354,303)   القمية احلالية لاللزتامات

 295,068   333,028   اخلطةالقمية العادةل لأصول 

 ( 57,551)   ( 21,275)   املُوحَّدالالزتامات حبسب بيان املركز املايل 
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دة خالل الس نة:   التغرير يف الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ
    2021   2020 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

         

دة يف     330,157    352,619   يناير   1الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

  17,711    19,508   تلكفة اخلدمة احلالية صايف 

دة    480    171   تلكفة الفوائد عىل الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

  8,809    9,333   مسامهة املوظفني 

 ( 16,523)   ( 18,974)   صايف الاس تحقاقات املدفوعة 

  6,067    17,434   خسائر حبمك اخلربة 

 -  ( 12,590)  تغيريات يف الافرتاضات ادلميغرافية( انجتة عن أأرابح )

  5,057    (13,198)    خسائر انجتة عن تغيريات يف الافرتاضات املالية(/ أأرابح )

هناء اخلدمة    253    -  اس تحقاقات خاصة متعلقة اب 

  608    -  تاكليف اخلدمة السابقة 

دة يف     352,619    354,303   ديسمرب  31الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

 

 دة بني الأعضاء العاملني والأعضاء املتقاعدين: حدَّ فامي ييل توزيع الزتامات الاس تحقاقات املُ و 
 2021   2020 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          

دة للأعضاء    231,022    232,534   العامل نيالزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

دة للأعضاء املتقاعدين    121,597    121,769   الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

    354,303    352,619  

 

       التغرير يف أأصول اخلطة خالل الس نة: 

  2021   2020 
بآ الف الفرناكت   اال يضاحات   

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
     

  259,479    295,068 يناير   1أأصول اخلطة ابلقمية العادةل يف  
 14,764     15,642  املساهامت الاعتيادية - مساهامت رب العمل 

  21,000    - )ز (  21 ا مساهامت رب العمل املدفوعة ُمس َبق
  8,809    9,333  مساهامت املوظفني

 ( 16,523)   (18,974) املدفوع ةصايف الاس تحقاقات 
 ( 634)   ( 650) نفقات اال دارة الفعلية املدفوعة

يرادات الفوائد عىل أأصول اخلطة   387    147 ا 
يرادات الفوائد    7,533    32,462 العائد عىل أأصول اخلطة ابس تثناء املبالغ املُدَرجة يف ا 

هناء اخلدمةمسامهة رب العمل ملرة واحدة يف متويل     253   - الاس تحقاقات اخلاصة املتعلقة اب 
  295,068    333,028 ديسمرب   31أأصول اخلطة ابلقمية العادةل يف  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
 

33 

 Public Public 

 دة: دَّ حاملُ  (الالزتامات)/مطابقة صايف الاس تحقاقات

    2021   2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

        

 ( 70,678)   ( 57,551)   يناير   1الالزتامات يف  صايف  

 ( 19,299)   ( 20,182) ا جاميل )الأعباء( املُسجَّةل يف النفقات التشغيلية املرتبطة ابس تحقاقات املوظفني 

عادة التقيمي  يرادات شامةل أأخرى   املسجلا جاميل ا   (3,591)    40,816 يف ا 

 35,764   15,642 مساهامت رب العمل 

هناء اخلدمة  253  - مسامهة رب العمل ملرة واحدة يف متويل الاس تحقاقات اخلاصة املتعلقة اب 

 ( 57,551)   ( 21,275)  ديسمرب  31صايف الالزتامات يف  

 املبالغ الواردة يف بيان ادلخل الشامل امُلوحَّد )ب ( 21

 املُوحَّد: يف بيان ادلخل الشامل املُقيَّدة فامي ييل املبالغ  
    2021   2020 

    
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

     

 18,572   19,508   تلكفة اخلدمة  

دة   93   24   صايف الفائدة احملققة عىل صايف الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

 634   650   نفقات اال دارة 

 

 

 اس تحقاقات املوظفني اجملموع املُدَرج يف نفقات  

  20,182   19,299 

 التقاعدية  صندوق املعاشات تفاصيل التغيريات املعمتدة يف  )ج( 21

ات الطويل والتغرير يف الأجل  ائد الاستامثر املتوقعة  و يف ضوء اخنفاض ع  ، وذكلالتقاعدية   لصندوق املعاشاتيف املس تقبل  ضامن اس مترار الاس تقرار املايل  ل

دارة صندوق املعاشات  ،املآأمولزايدة متوسط العمر  بشآأن  ال س امي  وادلميوغرافية،   ، لواحئ جديدة  2020أأكتوبر    28يف  ،  التقاعدية  فقد اعمتد جملس ا 

صت لصندوق املعاشات التقاعدية.   فامي ييل: التغيريات الرئيس ية وتلخَّ

ل خفض  •  املرتامكة للأعضاء ا ىل معاشات تقاعدية عند التقاعد؛ التحويل املس تخدم لتحويل الأموال  ُمعدَّ

 الشهري حلساابت الأعضاء.  رصيدزايدة ال  •

م ملرة واحدة  املسامهة  ال س امي  و،  2021يناير    1من    ا النفاذ اعتبار دخلت حزيرِّ العاملني  لأعضاء  تآأهيل االتغيريات تدابري انتقالية ل تضمَّنت  كام   اليت تُقدَّ

ل  للتعويض عن اخنفاض املعاشات التقاعدية النامج عن اخنفاض    التحويل.ُمعدَّ

 تعديل  جريَ دة، أُ حدَّ الاس تحقاقات املُ   اتكبري يف الزتامتراجع  من  وما نتج عن ذكل  ،  2021يناير    1 النفاذ يف  حزيرِّ يف اللواحئ  ومع دخول التغيريات  

ُ أُ و .  2020ديسمرب    31يف    حماس  ب امل تقيمي صايف الزتامات الاس تحقاقات  العادةل لأصول اخلطة يف  حدَّ عيد  القمية    2020ديسمرب    31دة ابس تخدام 

 اليت تعكس ما ييل:   2020كتوارية لعام والافرتاضات الأ 

طار اخلطة قبل اعامتد اللواحئ اجلديدة؛ املمنوحة يفالاس تحقاقات  •   ا 
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طار اخلطة بعد اعامتد اللواحئ اجلديدة. ة الاس تحقاقات املمنوح •  يف ا 

م ملرة  و دة،  حدَّ الاس تحقاقات املُ   اتيف الزتامالناجت عن ذكل  الاخنفاض  تلكفة الرتتيبات الانتقالية ا ىل حٍد كبري    ت ض  عووقد   ال س امي املسامهة اليت تُقدَّ

ل  واحدة للتعويض عن اخنفاض املعاشات التقاعدية النامج عن اخنفاض   ةل التآأثري    التحويل.ُمعدَّ ِّ الاس تحقاقات   اتزايدة صافية يف الزتامواكنت ُمحصر

 سابقة. تلكفة اخلدمة ال مضن بلغ امل قُيرِّد  ، وفرنك سويرسي أ الف 608مببلغ  2020يف عام  دةحدَّ املُ 

الس نة املنهتية يف   يفال  ،  19  لمعيار احملاس ب ادلويلل   اوبرصف النظر عام س بق، مل تكن هناك تعديالت أأو تسوايت أأو ختفيضات يف اخلطة، وفق

 . 2020ديسمرب  31الس نة املنهتية يف  يفوال ، 2021ديسمرب  31

يرادات الشامةل الأخرى )د ( 21  املبالغ يف اال 

 :اال يرادات أأو النفقاتمضن   االحق/ اأأبد يُعاد تصنيفهااليت لن يف اال يرادات الشامةل الأخرى   املسجةلفامي ييل املبالغ  

    2021   2020 

    
بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

          

دة نتيجة الزتامات ( أأرابح )  -  ( 12,590)  تغيريات يف الافرتاضات ادلميوغرافيةالاس تحقاقات املُحدَّ

دة نتيجة تغيريات يف الافرتاضات  (/ أأرابح ) خسائر الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

 املالية 
   (13,198)   5,057 

دة حبمك اخلربة صايف   6,067   17,434   اخلسائر الناجتة عن الزتامات الاس تحقاقات التقاعدية املُحدَّ

يرادات الفوائد   ( 7,533)   ( 32,462)   العائد عىل أأصول اخلطة ابس تثناء املبالغ املُدَرجة يف ا 

 3,591   (40,816)    اجملموع املشمول يف اال يرادات الشامةل الأخرى 

طار املعيار احملاس ب ادلويل   ل دة مبُ حدَّ املُ   الاس تحقاقات الزتامات    قط عتُو عىل ظروف السوق.    ا ، وذكل اعامتد19ميكن للنتاجئ أأن تتغري بشلك كبري يف ا  عدَّ

ن تغرير و السويرسية وتُقاس الأصول حسب قميهتا السوقية.  رشاك تيرتبط ابلعوائد عىل س ندات ال   الأسواق ميكن أأن يفيض ا ىل ا حداث يف ضوء ذكل، فا 

حداث تقلبات يف الوضع المتوييل    احملددة والقمية العادةل  الاس تحقاقات تقلبات يف ك من الزتامات    . التقاعدية  املعاشا ت  خلط يتلأصول اخلطة، مما يؤدي ا ىل ا 

فرنك   أألف   32,462، مما أأدى ا ىل زايدة يف قمية الأصول قدرها  ا املعاشات التقاعدية عوائد أأكرث مما اكن مفرتض   خط يت، حققت أأصول  2021ويف عام  

 (.2020 عا مفرنك سويرسي يف    أألف   7,533سويرسي )مقابل 

  أألف   13,732ا ىل زايدة الزتامات الاس تحقاقات احملددة بقمية  أأدى  ، ما  2021يف عام   %0.3  ا ىل  2020يف عام  %  0.05من    اخلصممعدل  زاد  وقد  

(. وأأسفرت التغيريات اليت طرأأت عىل الافرتاضات املالية الأخرى 2020 عامفرنك سويرسي يف    أألف  5,512فرنك سويرسي )مقابل اخنفاض بقمية  

(، ويعين ذكل أأن  2020 عا مأألف فرنك سويرسي يف    714أألف فرنك سويرسي )مقابل    899عن اخنفاض يف الزتامات الاس تحقاقات احملددة بواقع  

فرنك سويرسي يف  أألف 2,735فرنك سويرسي )مقابل خسارة قدرها  أألف  12,833الأكتوارية لاللزتامات يف الافرتاضات املالية يبلغ   الأرابحا جاميل 

(. وخالل الس نة، غريَّ الاحتاد ادلويل مهنجية معدل اخلصم من منحىن العائد السويرسي ا ىل منحىن العائد السويرسي+. وأأدى تآأثري هذا 2020 عا م

  2021الزتام الاس تحقاقات اخلاصة بصندوق املعاشات التقاعدية لعام  نقاط أأساس، مما أأدى ا ىل اخنفاض    10التغيري ا ىل ارتفاع معدل اخلصم بنحو  

دة املتعلقة ابلتآأمني الصحي للمتقاعدين مبقدار  2020 عا مفرنك سويرسي )مقابل ال يشء يف    أألف  5,600مبقدار   ( واخنفاض الزتام الاس تحقاقات املُحدَّ

 (. 2020 عا مأألف فرنك سويرسي )مقابل ال يشء يف  150

، نفَّذ الاحتاد ادلويل جداول دميوغرافية سويرسية جديدة، وأأجرى دراسة جتارب لتحديث الافرتاضات ادلميوغرافية. وأأسفر ذكل عن  2021ويف عام  

ة (؛ وبلغت اخلسائر النامجة عن الزتامات خطة املعاشات التقاعدي2020 عا مفرنك سويرسي )مقابل ال يشء يف    أألف  10,873أأكتوارية بلغت    أأرابح
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مكسب ا جاميل يف اخلصوم الأكتوارية    حتقيق(، مما يعين  2020 عا مفرنك سويرسي يف    أألف  6,067فرنك سويرسي )مقابل  أألف    19,447نتيجة للخربة  

 (. 2020 عا مفرنك سويرسي يف  أألف 10,865فرنك سويرسي )مقابل خسارة قدرها  أألف 4,259بلغ  

الاحتاد    تمبا يتناسب مع مساهاماملُقيَّدة  العامة  و  ه البياانت املالية املُوحَّدة، عىل ك من الاحتياطياتحُتمَّل خماطر التقلبات املذكورة أأعاله، يف هذو 

 ادلويل يف خطة املعاشات التقاعدية. 

ل اخلصم وسعر الفائدة املس تخدم حلساب الأرصدة و   معدلجري حتليل احلساس ية لتوضيح كيفية تغري النتاجئ عندما تتغري الافرتاضات الرئيس ية ) أُ و  ُمعدَّ

 . ترد نتاجئ هذا التحليل مضن تفاصيل اال يضاح املبني أأدانهو الوفيات(. 

دة ا ىل فرتات اخلدمة. ويف ضوء هذا القرار، غريَّ    ا، نرش جملس معايري احملاس بة ادلولية قرار 2021ويف مايو   س ناد تلكفة الاس تحقاقات املُحدَّ بشآأن ا 

طار نظام التآأمني الصحي للمتقاعدين ا ىل أآخر  س نة من اخلدمة   15الاحتاد ادلويل س ياس ته احملاسبية ال س ناد تلكفة تقدمي الاس تحقاقات املكتس بة يف ا 

س نادها ا ىل الس نوات امخلس عرش   بدال ة الأوىل من اخلدمة. ونتج عن هذا التغيري اخنفاض يف الزتام اس تحقاقات التقاعد املتعلقة ابلتآأمني الصحي  من ا 

دة حبمك اخلربة )مقابل ال يشء يف   أألف  2,978للمتقاعدين بقمية   فرنك سويرسي مشموةل يف اخلسائر الناجتة عن الزتامات الاس تحقاقات التقاعدية املُحدَّ

والتغريات يف التقديرات   8لبياانت املالية املوحدة ال تتضمن اال فصاحات اليت تتطلهبا الس ياسات احملاسبية للمعيار احملاس ب ادلويل  (. وهذه ا2020 عا م

 .احملاسبية والأخطاء لأن الأثر ليس ماداير 

 الهامة الافرتاضا ت (  ه) 21

 : مةاملُس تخدَ الهامة ة  كتواريفامي ييل الافرتاضات الأ 

  2021   2020 
ل اخلصم   %0.05   %0.30 ُمعدَّ

 %0.80   %1.00 تضخم أأسعار الاس هتالك ذات الصةل 
ل الزايدات املقبةل يف التعويضات   %1.05   %1.25 ُمعدَّ

ل   %0.00   %0.00 الزايدات يف املعاشات التقاعديةُمعدَّ
 %2.00   %2.00 سعر الفائدة اليت تضاف ا ىل أأرصدة احلساابت

 %0.80   %1.00 الزايدة يف احلد الأقىص للمبلغ املقطوع اكس تحقاقات وفاة 

ل الوفيات(   التغرير يف العمر املآأمول عند سن التقاعد )ُمعدَّ
LPP 2020   

CMI LTR1.5% 
  

LPP 2015 CMI 2016 
LTR1.5% 

الت خصم بنس بة عدَّ تآأمني الصحي للمتقاعدين مُ املتعلقة ابل   دة حدَّ الاس تحقاقات املُ   اتكتوارية الهامة املس تخدمة يف تقيمي الزتامتشمل الافرتاضات الأ 

 LPP 2020 CMI  ا ىل اال حصاءات السويرسية املنشورة  تستنداملس تقبل  يف  الت الوفيات  عدَّ ومُ   2020يف عام    %0.05و  2021يف عام    0.3%

LTR 1.5%  ىل 2021لعام  . 2020لعام  LPP 2015 CMI 2016 LTR 1.5%، وا 

يف    اعام  25.5و  21.9ب ني اذلي يرتاو ح املآأمول  عم ر ال الت الوفيات ا ىل متوسط  عدَّ رتمج الافرتاضات املتعلقة مبُ ،  تُاعام  65يف  سن يتقاعد   مبن وفامي يتعلق  

 . نللمتقاعديالتآأمني الصحي برانمج  من صندوق املعاشات التقاعدية و   للكٍ  2020يف عام  25.8و  21.9وبني   2021عام 

أأن  19من املعيار احملاس ب ادلويل    144للفقرة    اوفقو  ل  ، يعترب الاحتاد ادلويل  أأرصدة احلساابت  اخلصم  ُمعدَّ ا ىل  ل  و وسعر الفائدة اليت تضاف  ُمعدَّ

 بعد انهتاء اخلدمة. التعويضات التقاعديةاحملددة لربامج   التعويضاتاملس تخدمة لتحديد القمية احلالية اللزتامات  الهامة ة كتواريالوفيات من الافرتاضات الأ 



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
 

36 

 Public Public 

 : الهامة الأكتواريةللتغريات يف الافرتاضات املتعلقة بصندوق املعاشات التقاعدية احملددة  الاس تحقاقاتفامي ييل جدول حبساس ية الزتامات  و 

 د ةحدَّ املُ   الاس تحقاقات الزتامات    يف   ري آأثت ال 
التغيري يف  
 الافرتاضا ت

 الاخنفاض يف الافرتاضا ت الزايدة يف الافرتاضا ت

ل   % 7.2اخنفاض بنس بة  % 0.50  اخلصمُمعدَّ
 فرنك سويرسي أألف 24,809مقداره 

 % 8.2زايدة بنس بة 
 فرنك سويرسي أألف 28,254مقدارها 

 % 1.7زايدة بنس بة  % 0.50 احلساابتسعر الفائدة املس تخدم حلساب أأرصدة 
 فرنك سويرسي أألف 5,858مقدارها 

 % 1.6اخنفاض بنس بة 
 فرنك سويرسي أألف 5,513مقداره 

 % 2.8زايدة بنس بة  س نة واحدة  يف العمر املآأمول عند سن التقاعد التغرير 
 فرنك سويرسي أألف 9,648مقدارها 

 % 2.8اخنفاض بنس بة 
 سويرسيفرنك   أألف 9,648مقداره 

 للتغريات يف الافرتاضات الأكتوارية الهامة:  لتآأمني الصحي للمتقاعدينوفامي ييل جدول حبساس ية الزتامات الاس تحقاقات احملددة املتعلقة اب

دة   التآأثري يف الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ
التغيري يف  
 الافرتاضا ت

 الاخنفاض يف الافرتاضا ت الزايدة يف الافرتاضا ت

ل اخلصم   % 6.9اخنفاض بنس بة  % 0. 50 ُمعدَّ
 أألف فرنك سويرسي 672مقداره 

 % 7.7زايدة بنس بة 
 أألف فرنك سويرسي 750مقدارها 

 % 4.9زايدة بنس بة  س نة واحدة  العمر املآأمول عند سن التقاعد 
 أألف فرنك سويرسي 477مقدارها 

 % 4.9اخنفاض بنس بة 
 أألف فرنك سويرسي 477مقداره 

دة املتعلقة بصندوق املعاشات التقاعدية والزتامات الاس تحقاقات  من  اخلاصة بلكٍ   حتليالت احلساس ية أأعالهتستند  و  الزتامات الاس تحقاقات املُحدَّ

دة املتعلقة ابلتآأمني الصحي للمتقاعدين وهو ما ال يرحج حدوثه   ،للك حاةل  ا ىل حدوث التغيري يف افرتاض واحد مع ثبات ك الافرتاضات الأخرى ، املُحدَّ

ذ قد ترتبط التغيريات يف بعض الافرتاضات ببعضها.   اواقعي  ا 

  ية التقاعدس تحقاقات  الااملتبع يف حساب الزتامات    ذاته   لأسلوبا، مت اتباع  لالفرتاضات الهامة   ةدحدَّ املُ   الاس تحقاقاتساب حساس ية الزتامات  حل و 

 املُوحَّد. يف بيان املركز املايل   املسجةل

 مطابقة الأصول واخلصوم )و( 21

 مل تعمتد يف صندوق املعاشات أأي اسرتاتيجيات ملطابقة الأصول واخلصوم. 

 أأصول اخلطة  )ز( 21

العادةل لأصول  2021ديسمرب    31يف   القمية  املعاشات  خطة، بلغت  فرنك    أألف  295,068فرنك سويرسي )مقابل    أألف  333,028مبلغ    صندوق 

  21,000القانون السويرسي ولواحئ صندوق املعاشات التقاعدية، مبلغ  ، يف ضوء ما يسمح به  ، قدم الاحتاد ادلو يل2020ويف ديسمرب  .  (2020 عا م  يفسويرسي  

  2021ديسمرب    31ةل لأصول اخلطة يف  القمية العاد   مض نهذا املبلغ  وُأدرج  .  املقبةل فرنك سويرسي ا ىل صندوق املعاشات التقاعدية لمتويل مساهامت رب العمل    أألف 

 . 2020ديسمرب    31و 
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 املستمثرة يف ك فئة من فئات الأصول الرئيس ية: برانمج صندوق املعاشات فامي ييل نس بة أأصول و 

  2021  2021  2020  2020 

  النس بة   
يف   مهنا  املدرج 

 سوق نشط 
  النس بة  

يف   مهنا  املدرج 
 سوق نشط 

   %8.9    %7.40  النقدالنقد وما يعادل 
 %42.3  %42.3  %42.3  %39.30  أأسهمس ندات 

 %21.0  %21.0  %21.0  %21.30  س ندات دين 
 %17.0  %17.0  %17.0  %18.50  عقارات
   %10.8    %13.50  أأخرى

   %100.0    %100.0  اال جاميل 

 

نه ال ميتكل 27  يف اال يضاحعىل النحو الوارد  و  ، ليس لالحتاد ادلويل رأأس مال مبفهوم التعريف الوارد يف املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية. وابلتايل فا 

ذكل، فا ن أأصول اخلطة عالو ة عىل و .  الصكوك املاليةقابةل للتحويل، اكلأسهم أأو س ندات ادلين، كام أأن أأصول اخلطة ال تتضمن مثل هذه    مالية  صكواك

 من املمتلاكت اليت يشغلها الاحتاد ادلويل أأو يس تعملها.  شمل أأايال ت 

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

دارة  و يكفي لتحقيق أأهداف الصندوق.    واحلصول عىل عائد استامثربطريقة مالمئة ، ضامن توزيع اخمل اطر   ا هذا الصندوق وفقأأصول  يتوىل مديرو استامثر ا 

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

ل، وابلتايل   هل أأي أأصول للخطة. فليس أأما نظام التآأمني الصحي للمتقاعدين، فهو غري ُمموَّ

 الزتامات المتويل، مبا يف ذكل املتطلبات القانونية السويرسية و   ، التقاعدية   املعاشا ت خط يت  خصائ ص)ح ( 21

 صندوق املعاشات

مجلعيات الصليب الأمحر    من صندوق مس تقل حيتفظ به يف كيان قانوين منفصل. وصندوق معاشات الاحتاد ادلويل  يةعاشات التقاعد املتُغََطى الزتامات 

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

السويرسي(.   املعاشات  ص و )القانون  لضامن  التقاعدية  ندوق  السويرسي  والصندوق  مقاطعة جنيف  السويرسية يف  اال رشافية  السلطة  مسجل دلى 

  ية عاشات التقاعدامل تطلبات التآأمني اال لزايم املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي السويرسي املعين بصناديق  متثال مل عليه الا   ذلكل، يتعنياملعاشات.  

للمعاشات  املعاقنيو والورثة    للمهنيني من  ،  (التقاعدية  )الصندوق الاحتادي  ك  أأنشطهتا  عىل  والسلطمقاطعة  سلطة  ويرشف  الاحتادية    ةجنيف 

، وأأن حيل حمل التقاعدية  ملتطلبات الصندوق الاحتادي للمعاشات  أأن ميتثل  هيدف هذا الصندوق ا ىلو .  املعاشات التقاعديةللرقابة عىل  السويرسية  

دد عىل أأساس ابلاكمل من خالل مدفوعات حتُ هذا الصندوق  متويل    ويمت  ملوظفني الأجانب.ا ىل ا( ابلنس بة  الأوىل"ادلعامة  " ادلوةل للتقاعد )برانمج  

طبق أأكتواريحساابت   دورية  السويرسي.    اة  القانون  ادلنيا  و ملقتضيات  املتطلبات  بتلبية  أأدىن  كحد  املعاشات  يفرضها  يتعهد صندوق  الصندوق  اليت 

، يتعني حينئذ  ويف حاةل حدوث جعز متوييل لصندوق املعاشات التقاعدية وفقا ملتطلبات القانون السويرسيومجيع تعلاميته.    التقاعدية  الاحتادي للمعاشات

دارة صندوق املعاشات  طار    %100ة ا ىل  )انظر أأدانه( اختاذ التدابري اليت من شآأهنا أأن تتيح العودة بنس بة التغطي  التقاعدية  عىل جملس ا  يف غضون ا 

 س نوات.  7و 5يرتاوح بني عادة ما  ، زمين مناسب 

دارة الصندوقالتقاعدية  لصندوق املعاشات  و  دارة مسؤول عن ا  ن يف و ممثلني ينتخهبم املسامه  الثةثممثلني يعيهنم الاحتاد ادلويل، و   ثالثةيضم  ،  جملس ا 

 تمكيليني. عضوين عن  ، فضالالتقاعدية املعاشات خطة
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)مقابل   %16بقمية    التقاعدية  ، جيب عىل الاحتاد ادلويل تقدمي مسامهة عن ك موظف مشارك يف خطة املعاشات صندوق املعاشاتلقواعد    ا وفقو 

 خطةمن قمية الراتب املسجل يف    (2020 عا ميف    %5)مقابل    %5من الراتب املسجل يف برانمج املعاشات الأسايس، و  ( 2020  عام  يف  16%

ملتطلبات القانون السويرسي، ميكن أأن يطلب من الاحتاد ادلويل    اوفق  التقاعدية  لصندوق املعاشاتيف حاةل حدوث جعز متوييل  و.  ةعاشات التمكيليامل

ال يقدم  ف، التقاعدية املعاشاتاليت حتددها قواعد صندوق تقدمي مساهامت ا ضافية. بيامن ميكن أأن تتجاوز املسامهة اليت يقدهما الاحتاد ادلويل قمية املبالغ 

 تقدمي مساهامت ا ضافية يف املس تقبل القريب. وجود حاجة ا ىل توقع ي ال  الاحتاد ادلويل، كام أأن الصندوق لقواعد اعادة سوى املساهامت املطلوبة وفق 

حُيتفظ هبا يف كيان قانوين واحد ،  التقاعدية  شا تملع الصندوق ا أأصول مس تقةل  من خالل    تغطية الزتامات املعاشات   أأعاله، جتري   ووفقا للتوضيحات الواردة 

تطلبات مل   ا وف ق  د  سداملبلغ املقطوع والأقساط الس نوية، وت   تسديد املس تحقة، مبا يف ذكل    التقاعدية   ا تسب املعاشحتُ و مس تقل خيضع للقانون السويرسي.  

% 125.7  جتاوزت نس بة متويل الزتامات املعاشات التقاعدية ، ة السويرسي  ي ةلقانون لمتطلبات ا ل   ا، وف قة أأكتواري لأحدث حساابت    ا وطبق.  القانون السويرسي 

يرجع التباين بني وضع العجز المتوييل املبني يف بيان املركز املايل املوحَّد ووضع التغطية المتويلية و . 2020ديسمرب  31% يف  117و 2021ديسمرب  31يف 

حة.  أأكتواري سويرسي ا ىل اس تخدام مناذج تقيمي  اليت تتجاوز حد التغطية الاكمةل من منظور القانون ال  مبوجب القانون و ة خمتلفة لتقدير الزتامات املعاشات املرجَّ

دارة صندوق املعاشات  اكفية   التقاعدية  املعاشا ت  خلط يتاملسؤولية الرئيس ية عن ضامن أأن الأصول املس تقةل    التقاعدية  السويرسي، تقع عىل عاتق جملس ا 

بناء  عىل  و لتحسني أأي حاةل جعز متوييل.    معل  ر بالاحتاد ادلويل  ك   عىللتلبية الزتامات املعاشات التقاعدية عند اس تحقاقها، وذكل دون أأي رجوع قانوين  

الكيان املس تقل    ا ذكل، ووفق أأخرى حنو  الزتامات مالية  أأي  السويرسي، ال يوجد عىل الاحتاد ادلويل  املعا للقانون  سواء يف   التقاعدية  شا تلصندوق 

 .2020ديسمرب   31 يف   أأو   2021ديسمرب  31

عىل الاحتاد ادلويل يف حاةل حدوث أأي    ملتطلبات القانون السويرسي، وعدم الرجوع قانوان   ا وجود حافظة استامثرات متنوعة، والمتويل الاكمل وفق ظل  يف  و 

ال يعرض الاحتا د   التقاعدية   فا ن اال دارة ترى أأن صندوق املعاشات ،  خصوم صافية مركز  ا ىل    19وبيامن يشري التقيمي يف ضوء املعيار احملاس ب ادلويل  جعز متوييل،  

دة أأو كبرية أأو غري عادية ادلويل لأي   يُعزى ا ىل الاخنفاض غري املعتاد يف معدالت  ملركز اخلصوم الصافية هذا  املهمة  وال س امي أأن أأحد العنارص  ،  خماطر ُمحدَّ

 . )ه( لالطالع عىل حتليل للحساس ية فامي يتعلق بآأثر معدل اخلصم( 21الفائدة السويرسية املس تخدمة خلصم الزتامات املعاشات التقاعدية )انظر اال يضاح  

 التآأمني الصحي للمتقاعدين 

العمل ملدة ال تقل عن مخس س نوات واحلصول عىل معاش س نوي عند التقاعد، يتلقى املتقاعدون اذلين  رشيطة  اخلدمة عند التقاعد،  مدة  عىل    ااعامتد

ما من    تقاعداي  ايتلقون معاش تاكليف التآأمني الصحي. ويتلقى املتقاعدون، تغطية  مسامهة يف    ةالتمكيلياملعاشات    خطةو/أأو    ةاملعاشات الأساس ي  خطةا 

فرنك سويرسي، حسب    400و  سويرساي  فرناك  50ترتاوح بني  شهرية    حتاد ادلويل، مسامهةى الاالتآأمني الصحي امجلاعي دل  خطةيف  شرتكني  من امل 

كحد أأقىص من القسط الأسايس أأو الاس تحقاقات  %66.67تآأمني حصي خاص هبم، عىل  برانمجحيصل املتقاعدون، اذلين اختاروا بيامن اخلدمة. مدة 

 حتاد ادلويل. ى الاالتآأمني الصحي امجلاعي دل برانمجاليت اكنوا س يحصلون علهيا لو شاركوا يف 

يف الوقت  عزتم  ي الاحتاد ادلويل    فا نتغطية تاكليف التآأمني الصحي للمتقاعدين،  يف  الاحتاد ادلويل بتقدمي هذه املساهامت  القانون ال يلزم  ويف حني أأن  

ن  عدَّ مبُ املساهامت مربوطة  لأن    اون ظرمواصةل تقدمي هذه املساهامت يف املس تقبل املنظور.  الراهن   هذا الت اثبتة دون أأي الزتامات بتغيري املبالغ، فا 

ِّ الرتتيب ال يُ  دة أأو كبرية أأو ض الاحتاد ادلويل لأي عرر  غري عادية. خماطر ُمحدَّ

 دلى الاحتاد ادل ويل  املس تقبلية التدفقات النقدية  يف احمل ددة   الاس تحقاقات مؤرش تآأثري برامج  )ط( 21

  فرنك سويرسي   أألف  13,173  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  14,431  ا ىل ما قميته  2022ها يف عا م تسديد اليت يتعني    ب العملر يتوقع أأن تصل مسامهة  

 ما ييل:   فرتة الزتامات الاس تحقاقات احملددة يف هناية الس نة املالية احلاليةاملرحج لتوسط امل . وتبلغ ( 2021عام يف 

س نة  15.5 التقاعدية املعاشات خطتا  

س نة  14.6 التآأمني الصحي للمتقاعدين   
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  دةقيَّ الاحتياطيات املُ  -22

صأأرصدة    لعمليات  ل ة  ُمخصَّ

  2021    2020 

بآ الف الفرناكت    

    السويرسية 

 بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

            

 (8,457)  ( 15,717) معليات ذات جعز متوييل مؤقت 

ةل مؤقت دة غري مموَّ  (15,503)  ( 556) ، وُمدرجة مضن اال يرادات الشامةل الأخرى االزتامات اس تحقاقات تقاعد ُمحدَّ

 233,351  239,970 مساهامت حيدد املاحنون أأوجه اس تعاملها 

  223,697    209,391 

  دةالاحتياطيات احمُلدَّ  -23

  

 التآأمني اذلات 
 

الاجامتعات  

 ادلس تورية 
 

 د ةحدَّ املشاريع املُ 
 

 أأعامل رئيس ية 
 

 

 2021 اال جاميل 
    

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                    

 17,636   372   14,400    866   1,998 يناير   1الرصيد يف  

 ( 14,535)   -   (14,400)    ( 85)   ( 50) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة

 15,406   343   14,000   900   163 ختصيصات خالل الس نة

 18,507   715   14,000   1,681   2,111 ديسمرب  31الرصيد يف  
                    

  

 التآأمني اذلات 
 

 الاجامتعات ادلس تورية 
 

 املشاريع احملددة 
 

 أأعامل رئيس ية 
  

 2020 اال جاميل 
    

  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                    

  1,885   29   -    -   1,856 يناير   1الرصيد يف  

 (145)   -   -   (74)   (71) مبالغ اس تخدمت خالل الس نة 

 15,896   343   14,400   940   213 ختصيصات خالل الس نة 

 17,636   372  14,400   866   1,998 ديسمرب   31الرصيد يف  

نه  ،  )س (32اال يضاح    يف عىل النحو الوارد   للتاكليف   ، واكنت القمية اال جاملية لس نة ل  فرنك سويرسي   أألف   50,000نفقات معلية ما مبلغ   يف حاةل جتاو زفا 

ا ىل    دة ،حدَّ مُ وعات  مرش   احتياطي ا ىل    الفائ ض  ص صَّ خُي   الس نة،   خال ل  د ةتكبَّ املُ   املبارشة   غ ري  للتاكليف   ة اال جاملي القمية  تتجاوز  لس نة  ل سرتدَّة  غري املبارشة املُ 

ة ال فائض    اس تخدام  بشآأن   اال دارة   جملس   من  قرارحني صدور    19- املرتبطة بعملية جاحئة كوفيدنفقات  ال ت  جتاو ز  ، 2020و  2021عايم    و يف  .قمية املُسرتدَّ

دة رشوعات  امل   احتياطي  رصيد   بلغ  ، 2021  س نة  هناية  و يف  .سويرسي   فر نك  أألف  50,000مبلغ   نر ك  أألف   14,000  املُحدَّ   14,400)مقابل    سويرسي   ف

 .(2020 عا مفرنك سويرسي يف    أألف 
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دارة اخملاطر القمي الع ادةل و  -  املالية   الأدوات  -24  ا 

 القياس والقمي العادةل )أأ( 24

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 ك مس توى شفافية املدخالت املس تخدمة لقياس القمي. 

 املالية/اخلصوم املالية الأصول  

اح 
ض
ي ال 
ا

 

 

 أأساس القياس 

مس توى  

القمية  

 الع ادةل

القمية ادلفرتية يف  

2021 

)بآ الف الفرناكت  

 السويرسية( 

القمية ادلفرتية يف  

2020 

)بآ الف الفرناكت  

 السويرسية( 

 98,864 91,086 1 القمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر 13 صندوق الس ندات العاملية  -الاستامثرات 

 40,329 38,093 2 القمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر 13 صندوق الأسهم العاملية -الاستامثرات 

  -  68 2 أأدوات التحوط  -القمية العادةل   10 عقود الرصف الآجةل 

 146,000 149,000  التلكفة املُس هَتلكة  13 الودائع املرصفية -الاستامثرات 

 203,655 214,316  التلكفة املُس هَتلكة  12 وما يعادل النقدالنقد 

 209,947 222,669  التلكفة املُس هَتلكة  14 2اذلمم املدينة

 31,999 33,016  التلكفة املُس هَتلكة   اذلمم ادلائنة

ش بكة الأمان الاجامتعي يف  مرشوع   - خصوم 

 127,300 140,167  التلكفة املُس هَتلكة  11 حاالت الطوارئ

 66,956 65,908  التلكفة املُس هَتلكة  20 قرتاضا تالقروض والا

 عدةل( يف الأسواق النشطة لأصول أأو خصوم متطابقة؛ الأسعار املدرجة )غري مُ  : 1املس توى 

مبارشة )كأسعار( أأو غري مبارشة  للأصول أأو اخلصوم واليت ميكن رصدها بصورة    1مدخالت أأخرى خالف الأسعار املدرجة يف املس توى   : 2املس توى 

 )مش تقة من الأسعار(؛ 

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

مل تكن  بيد أأنه  .  التحويلاس تدعت  يف الظروف اليت  التغرير  اترخي  أأو  وقوعها  التحويالت بني مس توايت التسلسل الهريم للقمية العادةل يف اترخي  تُقيَّد  

 . ( 2020 عام يفوكذكل اكن احلال ) 2021هناك حتويالت بني املس توايت يف عام 

 للقمية العادةل.  معقوال  االقمية ادلفرتية تقريبتُعدر واخلصوم املالية اليت ال تقاس ابلقمية العادةل، املالية لأصول وفامي يتعلق اب

دارة (  ب) 24  ا خملاطر ا 

ادلويل بشلك : خماطر السوق وخماطر االئامتن وخماطر الس يوةل. ويسعى الاحتاد ا حتديد ، ويه اليةاملخملاطر  جملموعة متنوعة من ا يتعرض الاحتاد ادلويل 

 ال ا ىل ختفيض الآاثر السلبية احملمتةل الناش ئة عن تكل اخملاطر ا ىل أأدىن حد ممكن، وذكل عىل النحو املبني فامي ييل. فعَّ 

طار ال دارة اخملاطر اليت يو  عداد ا  اال رشادات وضع  بابلتشاور مع اللجنة املالية، ، قد قام ، وادلويل  هجها الاحتادايتحمل الأمني العام اكمل املسؤولية عن ا 

ضطلع اللجنة املالية مبسؤولية اال رشاف  تو املالية.  صكو ك املبادئ والس ياسات الشامةل ال دارة الاحتاد ادلويل لل ، اليت  حتدد الاستامثرية دلى الاحتاد ادلويل

 جملس اال دارة وقد أأنشآأ    ا ىل جملس اال دارة وامجلعية العامة.يف هذا الشآأن  لال رشادات الاستامثرية، ورفع التقارير    اوفقة هذه الصكو ك د اراب  لزتا م الالض امن 

 
 املدينة واذلمم املدينة املتنوعة فقط احلساابتالصكوك املالية  تشمل 2
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دارة  ل جلنة   سداء    يفاخملاطر اليت تؤثر  أأمور  فامي يتعلق باكفة    املشورةا سداء  توىل  ت ل   اخملاطرتدقيق احلساابت وا  عىل وجه   املشورةالاحتاد ادلويل، وا 

 عمليات شامةل ال دارة اخملاطر اليت يواهجا الاحتاد ادلويل. ب كذكل الاضطالع و رصدها ن حتديد اخملاطر وتقيميها وقياسها و اخلصوص بشآأ 

 خماطر السوق "  1"

 وخماطر الأسعار وخماطر أأسعار الفائدة.  خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية تشمل هذه اخملاطر

 خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية

خالل الفرتة من اترخي لفرنك السويرسي  ابتقيميها  املُعاد  بعمالت خالف الفرنك السويرسي  والتعهدات املس تحقة  املصار ف من ودائ ع   ااطر أأساساخملتنشآأ  

أأسعار  احلد من خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية املتعلقة بتكل الأصول من خالل خماطر  جيري  احلال،    وبطبيعة.  تسديدهااترخي  ا ىل  التعهد هبا  

خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية  يف  ؤثر  تأأمه العمالت اليت  و مة بعمالت خالف الفرنك السويرسي.  ادلائنة املقوَّ   ذلممرصف العمالت الأجنبية ل

بقاء صايف التعرض للمخاطر ويعمل الاادلوالر الأمريك.  و ،  السويديةالكرونة  و   اجلنيه اال سرتليين،و ادلوالر الكندي،  و يه: اليورو،   حتاد ادلويل عىل ا 

من أأجل مواهجة الاحتياجات قصرية   لأسعار الرصف الفوري  ا، وذكل عن طريق رشاء أأو بيع العمالت الأجنبية وفقمقبوةل  ايتمس توداخل حدود  

 . الاحتاد ادلويلدلى  خماطر أأسعار رصف العمالت الأجنبية  يفلرئيس ية اليت تؤثر ا الأجنبية  اجلدول التايل العمالت ويُبنيرِّ  الأجل.

  

النقد وما  

 اذلمم ادلائنة  اذلمم املدينة   الاستامثرات  يعادل النقد 

مرشوع    - اخلصوم  

ش بكة الأمان  

الاجامتعي يف حاالت  

 2020 2021 الطوار ئ

 العم ةل

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف  

الفرناكت  

 السويرسية 

 406,006 389,109 - ( 16,379) 44,781 278,179 82,528 الفرنك السويرسي

 12,327 19,141 ( 140,167) ( 3,101) 36,437 - 125,972 اليورو

 113,403 131,765 - ( 6,016) 133,189 - 4,592 ادلوالر الأمريك 

 5,402 2,413 - ( 170) 2,583 - - اجلنيه اال سرتليين

 5,206 508 - ( 40) 548 - - الكرونة السويدية 

 970 643 - ( 77) 720 - - ادلوالر الكندي

 (1,709) 519 - ( 7,233) 6,528 - 1,224 معالت أأخرى

  214,316  278,179  224,786 (33,016 ) (140,167 ) 544,098 541,605  

ذا  2021ديسمرب    31يف  و  ارتفع   اك نل مقابل العمالت املذكورة أأعاله، مع ثبات اكفة املتغريات الأخرى،   % 5بنس بة   ت الفرنك السويرسي ارتفع  اكنت قمية ، ا 

جاميل  الفائض  صايف   ، ويرجع ذكل  ( 2020 عا ميف    فرنك سويرسي   أألف   6,939  فرنك سويرسي )مقابل   أألف   7,724  الشامةل للس نة مبقدار اال يرادات  الناجت وا 

 . اليورو وادلوالر الأمريك عمليت  التعهدات املس تحقة القبض والأرصدة املرصفية املقوم أأغلهبا ب   حتوي لعند  رصف العمالت الأجنبية    خسائر / ا ىل أأرابح 

ما ابدلوالر س توريةادل ا شرتأاكهتعن تسديد بعض امجلعيات الوطنية الأأسعار رصف العمالت الأجنبية كام تنشآأ خماطر  ما ابليورو وا  . ويتحوط الاحتاد  ا 

برام من خالل بطة بآأسعار رصف العمالت الأجنبية لهذه اخملاطر املرت ادلويل  املصارف مع أأحد املعاوضة عقود رصف أآجةل بعمالت أأجنبية عىل سبيل ا 

يف البياانت تُقيَّد  وابس تخدام احملاس بة التحوطية،  .  ا لأسعار رصف ُمتفق علهيا ُمس بق  اوفقلفرنك السويرسي  ابالعمالت الأجنبية اليت يتلقاها    ملقايضة

 . لأسعار الرصفر الآجةل اليت تشلك أأرابح وخسائر التحوط اوالأسعالفوارق بني أأسعار السوق املالية املُوحَّدة  

ن  تتعلق بتسلمي النقد للمس تفيدين  معادةل ابليورو    اوخصوم  أأصوال  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئويشمل مرشوع   ِّ يف   )ب(مبقتىض املكور

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

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

 .  ادلويل  ال رشادات الاستامثرية دلى الاحتادل االأوراق املالية، يقوم الاحتاد ادلويل بتنويع حافظة استامثراته، اليت يديرها مديرو استامثر خارجيون، طبق 

  وفقا املُسجةل   للس ندات  وقيف صند  ا هبوحُيتفظ    ،ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر  صندوق الس ندات العاملية الاستامثرات يف جيري قياس  و 

يؤدي ا ىل زايدة استامثرات أأن    الفرتة املشموةل ابلتقرير يف   %5  ارتفاع هذا املؤرش بنس بةواكن من شآأن  ؤرش سييت جروب للس ندات احلكومية العاملية.  مل

الفائضو صند العاملية وصايف  للس نة مبقدارالناجت    ق الس ندات  الشامةل  جاميل اال يرادات  )  أألف  4,554  وا  نر ك  أألف   4,943  مقاب لفرنك سويرسي    ف

صندوق الس ندات العاملية وصايف   اتاستامثر يؤدي ا ىل تراجع    . واكن من شآأن حدوث تغيري مماثل يف الاجتاه املعاكس أأن( 2020 عا ميف  سويرسي  

جاميل اال يرادات الشامةل ل الناجت  الفائض  .  (2020 عا ميف فرنك سويرسي  أألف 4,943 فرنك سويرسي )مقابل أألف 4,554 مبقدارلس نة وا 

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

ؤرش هذا املاكن من شآأن ارتفاع  و .  MSCIلمؤرش العاملي املقيد لرشكة  وفقا ليف الأوراق املالية الراجئة    الاستامئين  يستمثر هذا الصندوقو .  سجةلاملُ 

جاميل اال يرادات الشامةل للس نة صندوق  لتقرير أأن يؤدي ا ىل زايدة استامثرات  اب  الفرتة املشموةليف    %5بنس بة   الأسهم العاملية وصايف الفائض الناجت وا 

تغيري مماثل يف الاجتاه املعاكس أأن حدوث  اكن من شآأن  و .  (2020 عا ميف  فرنك سويرسي    أألف  2,016  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  1,905  مبقدار 

جاميل اال يرادات الشامةل للس نة مبقدار صندوق الأ   استامثرات  تراجعيؤدي ا ىل   فرنك سويرسي )مقابل    أألف  1,905سهم العاملية وصايف الفائض الناجت وا 

 . ( 2020 عاميف فرنك سويرسي  أألف 2,016

 .  2020ديسمرب  31أأو  2021ديسمرب  31مل يكن هناك تعرض خملاطر أأسعار السلع سواء يف و

 خماطر أأسعار الفائدة 

نه يمت الاحتفاظ ابلنقد وما يعادل النقد يف   القصري انمجة عن  الأجلمعرضا خملاطر هامة يف    ليس الاحتاد ادلويل التغيريات يف أأسعار الفائدة، حيث ا 

أأو ودائع قصري   شلك س يوةل تتجاوز  ة الأجلأأو ودائع حتت الطلب  أأما  الأ   هافرتة اس تحقاق   ال  فوائد.  أأشهر، دون الزتامات يرتتب علهيا  صلية ثالثة 

ل بآأسعار فائدة اثبتة لفرتات الا  ستامثر. الاستامثرات قصرية الأجل اليت تتجاوز فرتات اس تحقاقها ثالثة أأشهر والاستامثرات طويةل الأجل، فتحمَّ

فرنك   1.20الوطين السويرسي عن تثبيت احلد الأدىن لسعر رصف الفرنك السويرسي مقابل اليورو عند    املرصف، توقف  2015يناير    15يف  و

اكن  حيتفظ الاحتاد ادلويل بغالبية ودائعه ابلفرنك السويرسي، و و عىل بعض الودائع ابلفرنك السويرسي.    ايرسي للك يورو، وفرض سعر فائدة سلبي  سو

 . هذه السلبيةالفائدة لأسعار   كثريامن جتنب التعرض   2021ديسمرب  31متكن حىت قد 
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 خماطر ا الئامتن"  2"

الحتفاظ بآأرصدة نقدية دلى مؤسسات مالية قد تتخلف نتيجة ل، وكذكل تسويهتاجيري قد ال  مدينة عن حيازة مس تحقات اتنشآأ خماطر االئامتن أأساس

 . يدهاسد ت عن 

واحلكومات املاحنة وغريها من املنظامت ادلولية املاحنة، حيث   ءعضا امجلعيات الوطنية الأ يه تكل اليت دلى ادلويل احلساابت املدينة الرئيس ية لالحتاد  و 

 : ذلمم املدينةالتعرض خملاطر االئامتن اخلاص اب  تفاصيلوفامي ييل  تعترب خماطر االئامتن منخفضة.

 2020   2021   ذلمم املدينة اخل اص اب  التعرض خملاطر االئامتن 

بآ الف الفرناكت      

 السويرسية 

الفرناكت  بآ الف    

 السويرسية 

  66,963    67,339   مجعيات وطنية

  94,572    112,463   حكومات

  2,938    3,352   رشاكت

  29,899    29,663   واكالت متعددة الأطراف 

  17,684    11,969   أأخرى

    224,786     212,056 

  ية احامتل حدوث خسائر ائامتن  عىلبناء   املتوقعةحاكم اخلسائر االئامتنية تُصاغ أأ  ، وديسد ت ابلتخلف عن ال تعريفها اخلاص اذلمم املدينة وللك فئة من فئات 

فصاح عن  و . لذلمم املدينة ةاملتوقع الفرتات ىمد عىل  . 14اال يضاح يف  املتوقعةاخلسائر االئامتنية  حركة يرد ا 

أأو   مبرتبة استامثريةال تسمح اال رشادات الاستامثرية لالحتاد ادلويل سوى ابالستامثر يف الودائع والأوراق املالية السائةل من خالل أأطراف مقابةل تمتتع  و

يداع دلى أأي مؤسسة مالية واحدة مبا ال يتجاوز نس بة  أأفضلبتصنيفات ائامتنية   املتاحة    الاستامثرية  من مجموع النقد والودائع  %25، مع وضع حد لال 

الس ياسة فامي يتعلق مبرشوع    دلى الاحتاد التخيلرِّ عن هذه  املالية لالحتاد ادلويل عىل  أأي وقت من الأوقات. وقد وافقت اللجنة  ش بكة الأمان  يف 

ن  11)يرىج الاطالع عىل اال يضاح   الاجامتعي يف حاالت الطوارئ ِّ من املرشوع يف مؤسس تني   )ب(( حيث جيري الاحتفاظ ابلأموال املتعلقة ابملكور

 ماليتني. وجيري الاحتاد ادلويل مراجعة دورية للتصنيفات االئامتنية مجليع الأطراف املقابةل من املؤسسات املالية.
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 ى ك مؤسسة مالية.  للتصنيفات االئامتنية دل اتفاصيل حيازات النقد وما يعادل النقد وفقوفامي ييل 

  2021   2020 

 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   

       تصنيف مؤسسة فيتش للتصنيف االئامتين

  211,544    201,743 ( -BBBا ىل  AAAمرتبة استامثرية )

  147    447 وما دوهنا ( +BBمرتبة غري استامثرية )

  375    1,004 غري ُمصنَّفة

        

 ZKB (Glarner من مؤسسة +AAتصنيف  - تصنيفات أأخرى: احلساب اجلاري 

KantonalBank) 1,000    1,000  

        

  390    321 الس يوةلرصيد 

  214,316    203,655  

        

       ( 13)انظر اال يضاح   استامثرات قصرية الأجل 

  29,000    78,000 ( -BBBا ىل  AAAللمرتبة الاستامثرية )تصنيف مؤسسة فيتش 

 Banque Cantonaleمن أأجل  ZKBمن مؤسسة  +AAتصنيفات أأخرى: تصنيف 

Fribourg   10,000    -  

  Cambra Money Bank AG  20,000    20,000من أأجل   S&Pمن مؤسسة   -Aتصنيفات أأخرى: تصنيف 

  59,000    98,000  

        

       ( 13)انظر اال يضاح  استامثرات غري متداوةل 

  40,000    28,000 ( -BBBا ىل  AAAتصنيف مؤسسة فيتش للمرتبة الاستامثرية )

 Banque Cantonaleمن أأجل  ZKBمن مؤسسة  +AAتصنيفات أأخرى: تصنيف 

Fribourg 20,000    20,000  

 -  Cambra Money Bank AG 30,000من أأجل   S&Pمن مؤسسة   -Aتصنيفات أأخرى: تصنيف 

  90,000    48,000  

هنا ال تتطلب    اون ظر صلقياس الاستامثرات ابلقمية العادةل من خالل الأرابح واخلسائر، فا  ويف  لالخنفاض يف القمية مقابل اخلسائر االئامتنية.    ا ا ضافي اُمخصَّ

وحبلول    .احيتفظ الاحتاد ادلويل بعالقات مرصفية مع بعض املؤسسات املالية غري املصنفة ائامتني ، اائامتنير املناطق اليت ال تعمل فهيا مؤسسات مالية مصنفة  

. أأما (2020 عا م  يفأألف فرنك سويرسي    375  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  1,004  هناية الس نة، بلغت قمية الأصول املودعة دلى تكل املؤسسات

ص طاة مبُ املراكز الأخرى، فهيي غري هامة أأو مغ  ات. خصَّ

 خماطر الس يوةل "  3"

أأو   ااملالية املس تحقة عليه اليت جتري تسويهتا نقد  صومصعوبة يف الوفاء اباللزتامات املرتبطة ابخلمن  الاحتاد ادلويل    هيواهجخماطر الس يوةل مبا  تعلق  ت 

 ابس تخدام أأصل مايل أآخر. 

 ة وودائع مرصفية حتت الطلب، أأو ودائع مرصفية قصري   س يوةلتقليص خماطر الس يوةل ا ىل احلد الأدىن عن طريق الاحتفاظ مببالغ اكفية يف شلك    ريجيو 

 املالية: جال اس تحقاق اخلصوم لآ وفامي ييل حتليل ثالثة أأشهر، وذكل ملواهجة الالزتامات قصرية الأجل.  هافرتة اس تحقاق  ال تتجاوزالأجل 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
 

45 

 Public Public 

 حتليل لآجال اس تحقاق اخلصوم املالية: ف امي ييل و 

             

 قروض بناء  اذلمم ادلائنة       
الزتامات تتعلق  

 بعقود ا جيار 

الزتامات تتعلق  
ش بكة الأمان  مبرشوع  

الاجامتعي يف حاالت  
 2020 2021 الطوار ئ

      

بآ الف  
الفرناكت  
 السويرسية 

بآ الف  
الفرناكت  
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

بآ الف  
الفرناكت  
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

 (162,545) (176,856) (140,167) (2,258) (1,415) (33,016)   أأقل من س نة واحدة 
 (7,624) (7,564)  - (1,904) (5,660)  - من س نة واحدة ا ىل مخس س نوات

 (56,086) (54,671)  -  - (54,671)  -   أأكرث من مخس س نوات
      (33,016) (61,746) (4,162) (140,167) (239,091) (226,255) 

)يرىج  و  الأجل  قصرية  السائةل  الصناديق  خالل  من  القرض  لتسديد  الس نوية  ابدلفعات  الوفاء  من  يمتكن  أأن  ادلويل  الاطالع  عىل يتوقع الاحتاد 

النقدي  و(.  20 اال يضاح التدفق  لتلبية احتياجات  بسهوةل  بيعها  مالية سائةل، ميكن  أأوراق  ا ىل ذكل، حيتفظ جبميع الاستامثرات يف صورة  ابال ضافة 

ذا ما اقتضت احلاجة ذكل.  الأطول أأجال عىل الاستامثرات   ال توجد دفعات تعاقدية ملموسة مس تحقةو، ويشمل ذكل ادلفعات الس نوية لتسديد القرض ا 

 املالية ابلقمية العادةل من خالل الأرابح أأو اخلسائر واستامثرات قصرية الأجل وطويةل الأجل.   صولاملالية، مبا يف ذكل الأ 

دارة خماطر رأأس املال ( ج )24  ا 

ذات خصائص املُقيَّدة  ميكن اعتبار الاحتياطيات غري  و لتعريف املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية.    اال ميكل الاحتاد ادلويل حبمك طبيعته، رأأس مال وفق

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

غري املتداوةل.   صومهو احلد من نطاق اخملاطر املالية، مبا يف ذكل رأأس املال العامل، واذلمم املدينة غري املتداوةل وتسوية اخل ملُقيَّدة  االاحتياطيات غري  

قد  لو تمتثل س ياسة اجلهات اليت تتوىل اال دارة يف احلفاظ عىل مس توى قوي من الاحتياطيات لتكون جديرة بثقة أأحصاب املصلحة واجلهات املاحنة.  و 

.  (2020 عا م يف فرنك سويرسي    أألف  71,137  فرنك سويرسي )مقابل  أألف  99,968  ما قميته  2021ديسمرب    31 يف املُقيَّدة  بلغ رصيد الاحتياطيات غري  

، فا ن الاحتاد ادلويل )س(32هو مبنير يف اال يضاح وكام  لأي متطلبات مفروضة من اخلارج فامي يتعلق برأأس املال.املُقيَّدة ال ختضع الاحتياطيات غري و

 حيتفظ ابحتياطات مقيَّدة حيدد املاحنون أأوجه اس تعاملها. 

 عقود اال جيار  -25

  )    من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية(  16املعيار  مبقتىض )   ا مس تآأجر بصفته    الاحتاد ادل ويل)أأ

 واملنخفضة القمية قصرية الأجل  جيا ر عقود اال    " 1"

معظم عقود اال جيار اليت  مدد  ، فا ن  ومدهتا  يةربانجم ال  الاحتاد ادلويل  لطبيعة أأنشطة  اومعدات. ون ظرعقارات  ممثةل يف    يس تآأجر الاحتاد ادلويل أأصوال

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

 فرتة اال جيار.  عىل مدىقسط اثبت أأساس اال جيار هذه مكرصوفات عىل 
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         2021   2020 
بآ الف الفرناكت         

 السويرسية 
بآ الف الفرناكت    

 السويرسية 
  2,916    2,795   نفقات متعلقة بعقود ا جيار قصرية الأجل 

   64    33   متعلقة بآأصول منخفضة القمية، ابس تثناء عقود اال جيار قصرية الأجل ذات القمية املنخفضة نفقات 
  2,828    2,980   

 مكفوةل حبق الاس تعامل عقود اال جيار امُلسجَّةل كأصول    " 2"

ذا اكنمل  تقيامي يف اترخي بدء اال جيار،  جُيري الاحتاد ادلويل،   بعض عقود اال جيار  تضمن  وت   .عقد اال جيار خيارات متديد  من ممارسة  بدرجة معقوةل    امتيقن  ا ا 

دفعات تسديد  وال يس تطيع الاحتاد ادلويل تقيمي  .  مهنا بدرجة معقوةل  اأأنه متيقن ا ىل  عقد اال جيار  لرشوط  يف تقيميه  الاحتاد ادلويل  يرش    ملخيارات متديد  

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

 . (16يرىج الاطالع عىل اال يضاح ومعدات )ومركبات مكمتلاكت املعدات املس تآأجرة و ابلعقارات فامي يتعلق الاس تعامل حبق املكفوةل وترد الأصول 

 2020ا جاميل     2021ا جاميل     معدا ت   عقارا ت  

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  5,004    4,247    206    4,041 يناير  1الرصيد يف 

  2,397    3,539    33    3,506 اال ضافات 

 (470)   ( 53)    -   ( 53) استبعاد أأصول حق الانتفاع 

 (2,684)   ( 3,247)   ( 74)   ( 3,173) أأعباء اال هالك للس نة

  4,247    4,486    165    4,321 ديسمرب  31الرصيد يف 

جيار   العقارا تعقود ا 

جيار ماكتب وشقق سكنية ومس تودعات. اليت يربهما الاالعقارات تشمل عقود ا جيار   حتاد ادلويل عقود ا 

كام اكن لالحتاد    . يف مجيع أأحناء العامل  يدير مهنا أأعامهل  اموقع  38 يف   قابةل للرمسةل   بعقود  ا مس تآأجر   اب ت مك   45، اكن دلى الاحتاد ادل ويل 2021ويف هناية عا م 

هتم  قامال  بوجه عام، عن ترتيب أأماكن  ويكون املوظفون مسؤولني،  .  قابةل للرمسةل  عقود ا جيارحول العامل يس تآأجرها ب  ا موقع  17شقة سكنية يف    42 ادلويل 

برام  الاحتاد ادلويل  يقوم  ويف هذه احلاالت،    هذه املسؤولية يف بعض مراكز العمل.الاحتاد ادلويل يتحمل  ، غري أأن  عىل نفقهتم اخلاصة عقد اال جيار  اب 

مس تآأجرة ات  س تودعلالحتاد ادلويل مس تودع واحد ُمس تآأجر بعقد قابل للرمسةل، يف حني أأن بقية امل   ،اوأأخري   .العقار   واختاذ الرتتيبات الالزمة مع ماكل

تقدمي املساعدات ا ىل احملتاجني    لالحتاد ادلويللتتيح  املس بق ال مدادات الطوارئ  الاسرتاتيجي  التخزين  م املس تودعات يف  تُس تخدو   بعقد قصري الأجل.

 لالحتاد ادلويل تقدمي خدمات التخزين واملناوةل للجمعيات الوطنية والواكالت اال نسانية الأخرى. تتيح رسعة وبآأقل تلكفة. كام أأهنا مبزيد من ال 

جيار املعدات   عقود ا 

 . والقطرية ماكتبه اال قلميية من  5يف جنيف ويف قره  يس تخدهما املوظفون يف مك ل طباعة ويل أ الت يس تآأجر الاحتاد ادل
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 املركز املايل امُلوحَّد يف بيان   املسجةل    يةلزتامات اال جيار الا

          2021   2020 

          

بآ الف الفرناكت  

   السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

                

  1,744   2,258          الالزتامات اال جيارية املتداوةل 

  2,051    1,904         الالزتامات اال جيارية غري املتداوةل 

          4,162    3,795  
 

  د وحَّ املُ التدفقات النقدية  يف بيان    املسجةل املبالغ  

          2021   2020 

 
        

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

  2,865    3,084         تسديد الالزتامات اال جيارية

ق  املكفوةل حبصول  الأ عقود اال جيار قصرية الأجل وعقود اال جيار منخفضة القمية و   متضمنة  ،عقود اال جياراملرتبطة بيبلغ ا جاميل التدفقات النقدية اخلارجة  

 . (2020 عا مفرنك سويرسي يف  أألف 5,845)مقابل   فرنك سويرسي أألف 5,912مقدار   2021يف عام عامل الاس ت

 من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية(   16)مبقتىض املعيار   ا مؤج ربصفته   الاحتاد  ادلويل)ب ( 

جيار تشغييل.  لغاء يف أأي   اتاليت متتد لفرت  عقود اال جيارتكون  و يؤجر الاحتاد ادلويل مركبات للغري مبوجب عقود ا  قد تصل ا ىل مخس س نوات قابةل لال 

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

تتضمن عقود  و . املؤجرةالترصف يف املركبات عوائد لقي وحيتفظ الاحتاد ادلويل ابحلق يف ت ال جيار مخس س نوات.دة اك الأحوال يكون احلد الأقىص مل

 ، مبا يف ذكل ما ييل: ذات الصةلمن الأحاكم ال دارة خماطر الاحتاد ادلويل املرتبطة ابحلقوق اليت حيتفظ هبا يف أأصول املركبات  ااال جيار عدد 

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 مس بقة من الاحتاد ادلويل؛ جيوز ال  •  ا جراء تعديالت عىل املركبات ا 

عن الاصطدام عىل مركباته ضد الرضر النامج    بنفسه ابلتآأمنييقوم الاحتاد ادلويل  املس تآأجرين استيفاء معايري دنيا معينة للتآأمني، و جيب عىل   •

 . )س((32 يرىج الاطالع عىل اال يضاح)

يرادات يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد  سل توقد   : عىل النحو التايل املبالغ التالية اك 

  2021   2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

الفرناكت  بآ الف  
 السويرسية 

          
 3,619   2,993 تآأجري مركبات للغري 

 600   273 تآأجري ماكتب / مساكن للموظفني

   3,266    4,219 
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جيار ميثل الاحتادمبوجب عقد   املكفوةل حبق الاس تعامل التالية الأصول( 17 يرىج الاطالع عىل اال يضاحتشمل املركبات )و   مؤجر:فيه صفة  ادلويل ا 

  2021   2020 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
  

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

        
  8,595    7,398 ا جاميل القمية ادلفرتية 

 (3,481)   (3,271) اال هالك املرتامك
  5,114     4,127 صايف القمية ادلفرتية 

       
  1,025     846 تلكفة اال هالك خالل الس نة

م و  بعد  سرتد غري اخملصومة اليت التسديد دفعات وهو يعرض ، يةقمي اال جيار البدفعات تسديد ات املتعلقة س تحقاقجال الالآ  اجلدول التايل حتلياليقدرِّ

 . لتقريراب الفرتة املشموةل

          2021   2020 

  
        

بآ الف الفرناكت  
 السويرسية 

  
بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
                

  2,313    2,131         أأقل من س نة واحدة 
  2,515    1,419         من س نة واحدة ا ىل س نتني 

  414    170         من س نتني ا ىل ثالث س نوات 
          3,720     5,242  

 الزتامات رأأساملية  -26

فرنك سويرسي   أألف 6,556)مقابل  2021ديسمرب  31يف  فرنك سويرسي أألف 2,306 الرأأساملية املتعاقد علهيا، واليت مل ترُصف بعد نفقاتبلغت ال 

 موارد املؤسسة نظام ختطيط  تنفيذ  ب   يتعلق  (2020 عا م  يففرنك سويرسي    أألف  5,655  فرنك سويرسي )مقابلأألف    1,037  (، مهنا مبلغ2020 عام  يف

 . (17)يرىج الاطالع عىل اال يضاح 

 الأصول واخلصوم املرشوطة  -27

 رشو طةامل صو ل الأ )أأ( 27

طارها عىليتوقف تلقي المتويل  تربعات يتلقى الاحتاد ادلويل أأحياان أأحداث مس تقبلية غري مؤكدة ال تقع ابلاكمل حتت س يطرة الاحتاد  وقوع  رشط  يف ا 

 أأصول مرشوطة: ادلويل. وتُعامل هذه التربعات عىل أأهنا 

 طبيعة الأصول املرشوط  اجلهة املاحنة 

2021 2020 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

 34,982 58,777 برشط ا اتحة المتويل من الواكةل الأمريكية للتمنية ادلولية  الواكةل الأمريكية للتمنية ادلولية 

 5,326 3,662 وزارة التمنية ادلولية برشط ختصيص المتويل من   الصليب الأمحر الربيطاين 

 1,213 1,211 قبول خطط العم لبرشط  احلكومة الأسرتالية 

 1,080 - برشط الوفاء مبُتطلَّبات ا ضافية املفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية

 484 985 التقارير / التدقيق برشط جودة أأداء الاحتاد ادلويل /   هجات أأخرى

 43,085 64,635 مجموع الأصول املرشوطة 
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 )ب( اخلصوم املرشوطة 27

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

هناء ابلرمغ من عد م والعقد.    اذلين أأهنيت عقودمه دعاوى ضد الاحتاد ادلويل أأحياان للحصول عىل مبالغ تفوق بكثري املبالغ اليت يدفعها الاحتاد عند ا 

دارة الاحتاد ادلويل أأن يكون و الاعرتاف ابملسؤولية، فا ن الاحتاد ادلويل يدافع يف عدد من هذه ادلعاوى.   استنادا ا ىل املشورة القانونية، ال تتوقع ا 

 عىل املركز املايل املُوحَّد لالحتاد ادلويل.  تآأثري ماديلنتيجة هذه ادلعاوى 

 37عن ك املعلومات املطلوبة، مبوجب أأحاكم املعيار احملاس ب ادلويل    املوحدةال تُفصح هذه البياانت املالية  تاجئ هذه ادلعاوى،  لتفادي التآأثري يف ن و 

 لخصوم املرشوطة، والأصول املرشوطة.ل

 أأطراف ذات صةل ابالحتاد ادلويل  -28

 هوية الأطراف ذات الصةل ابالحتاد ادلويل )أأ( 28

ا ىل جانب أأعضاء أأرسمه أأو   ،جملس اال دارةيف    وأأ امجلعية العامة  ميثلون مجعياهتم الوطنية كأعضاء يف    اأأفرادتضم الأطراف ذات الصةل ابالحتاد ادلويل  

 . املقربني  عوائلهم

، واالئتالفات املشرتكة اليت  نواملقرب  عوائلهممبن فهيم أأعضاء أأرسمه أأو    ،ؤهاوأأعضااللجنة ادلامئة  ومن مجةل الأطراف الأخرى ذات الصةل ابالحتاد ادلويل  

الذلين يعدان صندوقني   لالس تحقاقات التقاعديةادلويل    ن، ابال ضافة ا ىل برانجمي الاحتادواال دارة الرئيس ي  ووموظف،  فهيا  ايدخل الاحتاد ادلويل طرف

 مس تقلني يشالكن كيانني قانونني منفصلني. 

أأنشطهتا الرئيس ية تنظمي املؤمتر ادلويل املقبل، واجامتع جملس    تشملو تتآألف اللجنة ادلامئة من ممثلني لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية.  و 

 ات املؤمتر.يف الفرتات الفاصةل بني دورات انعقاد املؤمتر ادلويل، تعمل اللجنة عىل تشجيع وتعزيز تنفيذ قرار و. املقبل املندوبني 

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

 اأأطراف  ا ن أأيض وأأرسمه أأو عوائلهم املقربيعد أأفراد  و .  املوارد البرشيةومدير    ،، ومدير الشؤون املالية واال داريةنون اال قلمييوووالكء الأمني العام واملدير 

 ذات صةل ابالحتاد ادلويل. 

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

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

 ذات صةل ابالحتاد ادلويل.  اأأطراف

 كام ال تُعترب امجلعيات الوطنية أأطراف ذات صةل ابالحتاد ادلويل. 

دارة )ب ( 28  ماكفآآت كبار أأعضاء فريق اال 

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

 ( موزعة عىل النحو التايل: 2020 عام يففرنك سويرسي  أألف  2,934 فرنك سويرسي )مقابل أألف 3,303 الاس تحقاقات اليت تلقوها

  2021    2020 
 بآ الف الفرناكت السويرسية    بآ الف الفرناكت السويرسية   
         

  2,349    2,736 اس تحقاقات موظفني بعقود قصرية الأجل 
  413    567 اس تحقاقات تقاعدية 

هناء اخلدمة   172   - اس تحقاقات ا 
   3,303     2,934  
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د ا ىل ،  2021وخالل عام   اليت اكن قد حصل علهيا أأحد املديرين ابالحتاد  أألف فرنك سويرسي    300مبلغ السلفة الاكمةل البالغة  الاحتاد ادلويل    ُسدرِّ

عىل أأي رواتب أأو اس تحقاقات لالحتاد ادلويل  أأعضاء اال دارة العليا    أأي عضو من  مل حيصلو  .معاشه التقاعديأأصول  بضامن    2020ادلويل يف عام  

 . ( مثال )اس تحقاقات ا ضافية أأو قروضأأخرى 

  اللجنة املاليةمبا فهيا  والأهجزة ادلس تورية الأخرى    نة قواعد السلوك عىل مجيع املوظفني به، مبن فهيم أأعضاء جملس اال دارةق الاحتاد ادلويل مدوَّ يطبرِّ و 

اخملاطر،   دارة  وا  تدقيق احلساابت  أأعضاء  وجلنة  العام وغريه من  الأمني  العليا.  فريق  ا ىل جانب  العاملون  ملدوَّ   اطبقو اال دارة  يلزتم  السلوك،  قواعد  نة 

 ادلاخيل والتحقيق.   التدقيقابال فصاح عن وجود أأي تعارض حممتل يف املصاحل مع قسم املوارد البرشية أأو مكتب 

 س نة ال   خال ل  معامالت مع أأطراف ذات صةل ابالحتاد ادلويل )ج( 28

 طبيعة املعامةل  الص ةل  و الطرف  ذ

2021 2020 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 

املعاشات   صندوق 

 التقاعدية 

يرادات اخلدمات املتصةل ابخلدمات املقدمة ا ىل صندوق املعاشات التقاعدية  438 412 ا 

 109 83 صندوق املعاشات التقاعديةرصيد مس تحق دلى 

 اللجنة ادلامئة

مة ا ىل اللجنة ادلامئة يرادات اخلدمات املتصةل ابخلدمات املُقدَّ  215 232 ا 

 154 156 مسامهة الاحتاد ادلويل يف تاكليف تشغيل اللجنة ادلامئة 

 61 - رصيد مس تحق دلى اللجنة ادلامئة

مؤسسة الاحتاد  

 ا دلويل
 973 - تصفيهت انقل صايف أأصول مؤسسة الاحتاد ادلويل عند 

، مل يمت توفري 2021ديسمرب    31 يف و  .اليت تمت يف س ياق الأعامل الاعتيادية  أأجريت ك املعامالت مبوجب رشوط مماثةل للرشوط املطبقة يف املعامالت

ال  و(.  2020 عا مال يشء يف  مقابل  )هامة  عترب غري  لأن اخلسائر االئامتنية املتوقعة الناش ئة عىل الأرصدة تُ   ان ظرأأي من املبالغ املس تحقة لالحتاد ادلويل  

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

آت الناش ئة عن الأعامل العادية املوحضة أأعاله، مل جتر أأي معامالت مع أأ و    أأعضاء فرادى  تلقى    خالل الس نة،و اال دارة العليا.    قعضاء فريخالف املاكفآ

  ال وولكن مل يتلق أأي مهنم  ،  هذين الكياننيكأعضاء يف  هماهمم  أأداء  املُتكبَّدة عىل النحو الواجب أأثناء  عن النفقات    ا تعوي ض  جملس اال دارةامجلعية العامة و 

آت من الاحتاد ادلويل خالل الس نة أأي خشص أآخر يرتبط هبم بصةل أأو بعالقة حبمك العمل،  . أأي ماكفآ
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 قة (دقَّ مُ )غري   أأداء تنفيذ املزيانية  -29

 املزيانية   
 )غري مدققة (

الأرقام الفعلية    الأرقام الفعلية  
عىل أأساس  

 مقار ن

 التباين يف الأداء  
         2021 )غري مدقق (

بآ الف الفرناكت    
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   
 السويرسية 

يرادات التشغيل                ا 

 ( 700)    35,800    34,582    36,500  الاشرتأاكت ادلس تورية

 22,200    442,200    383,525    420,000  املساهامت الطوعية والتربعات 

يرادات اخلدمات   ( 19,200)    20,800    62,891    40,000  ا 

يرادات   800    4,300    2,336    3,500  أأخرى  ا 

يرادات التشغيل ا جاميل    3,100    503,100    483,334    500,000  ا 

         

                التشغيل   نفقا ت

 ( 16,700)    93,300    52,436    110,000  املوارد الاعتيادية

 26,900    411,900    413,081    385,000  الأخرىاملوارد 

 ( 19,200)    20,800    20,102    40,000  اخلدمات التمكيلية

  (5,900)    ( 40,900)    -   ( 35,000)  اسرتداد التاكليف 

 ( 14,900)    485,100    485,619    500,000  ا جاميل نفقات التشغيل 

         

 18,000   18,000   (2,285)    -  الناجت عن أأنشطة التشغيل   الف ائضصايف  

             

                اال يرادات / )النفقات( المتويلية  

  3,400    3,400    11,021    -  اال يرادات المتويلية

  -    -   ( 5,611)    -  المتويلية  النفقات

  3,400    3,400    5,410    -  المتويلية صايف اال يرادات / )النفقات(  

                

  21,400    21,400    3,125    -  صايف الفائض للس نة 
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 املزيانية   
 )غري مدققة (

   الأرقام الفعلية  
 )معاد بياهنا( 

الأرقام الفعلية   
عىل أأساس  

 مقار ن

 التباين يف الأداء  
         2020 )غري مدقق (

بآ الف الفرناكت    
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت     
 السويرسية 

بآ الف الفرناكت   
 السويرسية 

يرادات التشغيل                ا 

( 100)     36,400     36,432     36,500   الاشرتأاكت ادلس تورية   

 (148,600)    481,400     437,040     630,000   املساهامت الطوعية والتربعات 

يرادات اخلدمات   (4,700)    25,300     65,258     30,000   ا 

يرادات   100     3,600     2,681     3,500   أأخرى  ا 

يرادات التشغيل ا جاميل    (153,300)    546,700     541,411     700,000   ا 

         

                نفقات التشغيل 

 (35,000)    82,000    29,261     117,000   املوارد الاعتيادية

 (191,800)    408,200     407,123     600,000   املوارد الأخرى

 (4,200)    25,800     25,952     30,000   اخلدمات التمكيلية

  22,000    (25,000)   -    (47,000)  اسرتداد التاكليف 

 (209,000)    491,000     462,336     700,000   نفقات التشغيل ا جاميل  

         

  55,700     55,700     79,075     -   الناجت عن أأنشطة التشغيل   الف ائضصايف  

                اال يرادات/ )النفقات( المتويلية  

  3,900     3,900     5,875     -   اال يرادات المتويلية

  -     -    (655)    -   المتويلية  النفقات

  3,900     3,900     5,220     -   صايف اال يرادات المتويلية 

            

  59,600     59,600     84,295     -  صايف الفائض للس نة 
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 النفقات حسب النتاجئ يف ضوء تنفيذ املزيانية )غري مدقَّقة(  -30

  
 مزيانية 
2021 

الأرقام الفعلية لعام   
عىل أأساس    2021
 مقار ن

 
التباين يف الأداء  

 2021لعام  

الأرقام الفعلية لعام   
عىل أأساس    2020
 مقار ن

 
        

  
بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 
 بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

  السويرسية 
 بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
              الاسرتاتيجية الأولوايت  

  2,700    ( 35,000)    4,000    39,000  تغري املناخ والأزمة البيئية -1

ر الأزمات والكوارث -2   136,300    39,000    127,000    88,000  تطور

  165,500    36,700    181,700    145,000  املزتايدة يف جمايل الصحة وُحسن احلال  الثغرات -3

  23,400    ( 25,400)    12,600    38,000  الهجرة والهوية -4

 7,300  ( 2,600)  7,400  10,000  القمي والسلطة والاحتواء  -5

             

  335,200    12,700    332,700    320,000  الأولوايت الاسرتاتيجية   ا جاميل 

                

              امجلعيات الوطنية هُنُج متكني  
منظمة ملزتمة، ومتجددة التآأثري، ومتحلية ابالبتاكر،    - 1

ةل رمقيا    17,500    ( 13,500)    15,500    29,000  وحموَّ

دارة ماهرة وانجعة   - 2   88,900    ( 18,400)    79,600    98,000  منظمة خاضعة للمساءةل، ولها ا 

  49,400     4,300    57,300    53,000  الأعضاء، وعائدة هلم، ومقدرة دلهيم منظمة حاظية بثقة    - 3

         

  155,800   ( 27,600)    152,400    180,000  ا جاميل هُنُج متكني امجلعيات الوطنية 

                

  491,000   ( 14,900)    485,100    500,000  ا جاميل النفقات حسب النتاجئ 
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 النفقات حسب الهيلك يف ضوء تنفيذ املزيانية )غري مدقَّقة(  -31

  
 مزيانية 
2021 

الأرقام الفعلية لعام   
عىل أأساس    2021
 مقار ن

 
التباين يف الأداء  

 2021لعام  

الأرقام الفعلية لعام   
عىل أأساس    2020
 مقار ن

 
        

  
بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 
 بآ الف الفرناكت  

    السويرسية 
بآ الف الفرناكت  

  السويرسية 
 بآ الف الفرناكت  

 السويرسية 
              

 4,600   ( 1,800)   4,200   6,000  أأهجزة احلمك  احلومكة ودمع اجامتعات
 7,200   ( 400)   9,600   10,000  مكتب الأمني العام 

 32,800   ( 3,700)   33,300   37,000  تمنية امجلعيات الوطنية وتنس يق العمليات
 16,600   ( 4,200)   14,800   19,000  العالقات العاملية وادلبلوماس ية اال نسانية والرمقنة 

 16,500   ( 12,900)   13,100   26,000  واخلدمات املؤسس ية   ا تاال دارية والاسرتاتيجي   ا تالس ياس 
 101,400  ( 8,900)  89,100  98,000  أأفريقيا

 62,900  6,100  69,100  63,000  الأمريكتان 
آس يا واحمليط الهادئ   91,000  ( 12,800)  87,200  100,000  أ

 88,400  30,000  95,000  65,000  أأورواب 
  51,400   ( 10,200)   49,800   60,000  الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا 

 7,500  900  8,900  8,000  املشاريع املس تضافة 
 10,300  7,700  13,700  6,000  اال هالك والاس هتالك 

صاملُ   400   ( 4,700)   (2,700)    2,000  ات العامةخصَّ
             

 491,000   ( 14,900)   485,100   500,000  ا جاميل النفقات حسب الهيلك 
 

، ويُسرتشد هبا يف عرض اال يرادات 2022- 2021ابخلطة واملزيانية للفرتة    اامجلعية العامة أأخذ  أأقرهتاالواردة يف اجلداول أأعاله ا ىل املزيانية اليت    املبالغتستند  

 والنفقات املُوحَّدة حسب النتاجئ أأو الهيلك. 

 غري ُمدققة، وأأدرجت للعمل واال حاطة فقط.  31 ا ىل 29  من اال يضاحاتوجيدر التنويه بآأن بياانت اال يرادات والنفقات الواردة عىل النحو املبني يف 

 الس ياسات احملاسبية الرئيس ية  -32

عداد هذه البياانت املالية املُوحَّدة، دأأب الاحتاد ادلويل عىل اتباع الس ياسات احملاسبية التالية اليت تتسق مع الس ياسات   املُتبعة يف الس نة يف سبيل ا 

 . املالية السابقة
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 ة التغيريات يف الس ياسات احملاسبية الهام 

دة البياانت املاليةهذه يف  ال تؤثر تآأثريا جوهرايغري أأهنا ، 2021يناير  1من  ااعتبار حزي النفاذ عدٌد من املعايري والتعديالت اجلديدة دخل   . املُوحَّ

 أأساس معلية توحيد البياانت املالية  ( لف)أأ 

دراج  البياانت املالية لالحتاد ادلويل  جيري توحيد   منشآأة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر دلى الأمم املتحدة )الاحتاد  بغرض ا 

 ومجيع وفود الاحتاد ادلويل. جنيف يف مانة الأ عن أأنشطة  ، فضالادلويل يف الأمم املتحدة(

مشهرة يف الأمم   منشآأة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر دلى الأمم املتحدة )الاحتاد ادلويل يف الأمم املتحدة(، يه منشآأة اتبعةو 

لهيا اليت تعطيه القدرة عىل التآأثري فامي حتققه تكل املنشآأة من  حبمك سلطته ع هيا  ميارس الاحتاد ادلويل س يطرته عل و   ،املتحدة، مملوكة ابلاكمل لالحتاد ادلويل

وتتسق الس ياسات احملاسبية ملنشآأة الاحتاد  ك الوقائع والظروف ذات الصةل.  ويستند تقيمي س يطرة الاحتاد ادلويل عىل املنشآأة ا ىل البحث يف  عوائد.  

 عمتدة دلى الاحتاد ادلويل. الأمم املتحدة مع الس ياسات املُ دلى 

 الرتتيبات املشرتكة 

طار ترتيبات مشرتكة، حيث    ا، امتكل الاحتاد ادلويل حصص2021ديسمرب    31خالل الس نة املنهتية يف   أأنشطة تتسق  يف الربامج املس تضافة التالية يف ا 

  لالس تجابة الاستامثر يف امجلعيات الوطنية، واللجنة التوجهيية    وحتالفالربامج مع الأنشطة الرئيس ية لالحتاد ادلويل: الرشاكة العاملية للسالمة عىل الطرق،  

ُبل مل الشمل من أأجل الاندماج )   اال نسانية، يتضمن تقيمي الاحتاد ادلويل و   .العمل املبكر املبين عىل معرفة اخملاطرورشاكة    (،REPAIRواحتاد س ُ

من قبل الاحتاد ادلويل حلقوقه والزتاماته وهيلك الرتتيب وشلكه القانوين، وكذكل الرشوط التعاقدية اليت اتفقت علهيا   لطبيعة ك ترتيب مشرتك تقيامي 

 ك الوقائع والظروف الأخرى ذات الصةل.  البحث يفعن    أأطراف الرتتيب، فضال

يف الأصول   ا ابحتساب هذه الرتتيبات املشرتكة كعمليات مشرتكة حيث يشارك الاحتاد يف الس يطرة عىل الرتتيبات، ما مينحه حقوق  يقوم الاحتاد ادلويل 

دراج وقياس الأصول واخلصوم    منيقوم الاحتاد ابحتساب حصته  و والزتامات جتاه اخلصوم املتعلقة هبذه الرتتيبات.   هذه العمليات املشرتكة من خالل ا 

 تتسق الس ياسات  و حلصته التناسبية يف العمليات املشرتكة.  اذات الصةل وفق  نفقاتواال يرادات وال 

 احملاسبية للعمليات املشرتكة مع الس ياسات املعمتدة دلى الاحتاد ادلويل. 

 املعامالت ابلعمالت الأجنبية    ( ء) اب

عداد  املطبقالفرنك السويرسي حبسب سعر الرصف  معةل حتويل الأصول واخلصوم النقدية املقومة بعمالت أأجنبية ا ىل  ر ي جي وجيري .  التقرير  يف اترخي ا 

ل الفرنك السويرسي ابس تخدام أأسعار الرصف اليت تقارب املُ معةل  حتويل املعامالت ابلعمالت الأجنبية ا ىل  قيد وجيري يف اترخي املعامالت. املطبق عدَّ

بيان ادلخل املالية يف  اال يرادات  بند "صايف  الأجنبية وعن حتويلها حتت  ابلعمالت  التسوايت  الناجتة عن  املعامالت  الشامل    الأرابح واخلسائر يف 

  "املساهامت الطوعية  حتت بند  صافية  اليت تآأت  ،عاتوالترب   يف املساهامت الطوعيةقة  حقَّ وغري املُ قة  حقَّ ، ابس تثناء أأرابح وخسائر الرصف املُ "املُوحَّد

 " يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد". والتربعات
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 فامي ييل أأسعار حتويل العمالت الأجنبية الرئيس ية ا ىل فرناكت سويرسية: و 

 متوسط سعر الرصف  سعر الرصف عند اال قفال  

 2021 2020 2021 2020 

 1.04 1.08 1.08 1.07 ( EUR) يورو ال 

 0.92 0.86 0.91 0.94 ( USD)  مر يكالأ والر ادل

 1.23 1.20 1.26 1.20 ( GBP) سرتلييناال  نيه اجل 

 0.10 0.11 0.11 0.10 ( SEK)سويدية ال كرونة ال

 0.72 0.69 0.73 0.70 ( CAD) كندي الوالر ادل

يرادات  ( مي) ج  اال 

ادلس تورية   من الاشرتأاكت  اال يرادات  و   الطوعية  واملساهامتتتآألف  والتربعات  العينية  النقدية  الأعضاء  الوطنية  امجلعيات  والعينية  من  من النقدية 

 . وعقود التآأجري قة من اخلدماتحقَّ املتربعني، واال يرادات املُ 

 الاشرتأاكت ادلس تورية   أأ( 

 الاشرتأاكت ادلس تورية يف الس نة اليت تس تحق فهيا.  وتسجل ،يف الاحتاد ادلويل، الاشرتأاكت ادلس تورية هيئة حمكويه أأعىل  ،حتدد امجلعية العامة

شارة ا ىل وجود اخنفاض يف القمي  صولالقمي ادلفرتية لأ   مراجعةري جتو  ذا اكنت هناك أأي ا   ة.الاحتاد ادلويل يف اترخي هناية ك فرتة، حىت يتحدد ما ا 

 قد ختضع الاشرتأاكت ادلس تورية مس تحقة القبض لطعون وتسوايت الحقة. و 

   والتربعات   املساهامت الطوعية  ب (

 تسجل ع،  وقَّ يف حاةل عدم وجود اتفاق مُ و.  أآخر  متربعمجعية وطنية أأو من  من    (تعهد ُموقَّع )اتفاق  تلقي    عند والتربعات  الطوعية  املساهامت    تسجل

 . الأموالاملسامهة عند اس تالم 

يرادات  لمنح احلكوميةل  املرشوطة ابلزتامات تعاقدية مماثةل تربعاترشوعات بذاهتا وال ا ىل م ة املنح احلكومية املوهجَّ تُسجَّل و  يرادات  وتسجل، ُمؤجَّةلاك  اك 

ىل  وال    مرشوعات بذاهتاا ىل  ة  اللزتامات التعاقدية. أأما املنح احلكومية غري املوهجَّ الوفاء اب د النفقات و عند تكبر  دة حدَّ ، وتكون مُ أأصول ميكن حتديدهاا 

هنا  )انظر أأدانه(الغرض   . ويقبهلمن املتربع  ادمؤكَّ  اكتابي   اتعهد يس تمل الاحتاد ادلويل  ماعند  تسجلوُمدارة عىل مس توى النداءات، فا 

طارها عىل رشط  اليت  تربعات  ال يُعتد ابل و أأحداث مس تقبلية غري مؤكدة ال تقع ابلاكمل حتت س يطرة الاحتاد ادلويل.  وقوع  يتوقف تلقي المتويل يف ا 

 فصاح عهنا. وعىل هذا الأساس جيري اال   وتُعامل هذه التربعات عىل أأهنا أأصول مرشوطة

ليس يف مقدور الاحتاد  و منه خالل فرتة التغيري املتفق علهيا.    اتا ىل ادلخل أأو ختفيض  اتاك ضافوالتربعات  املساهامت الطوعية  يف  ات  التغيري   وتسجل

 . يف هذه البياانت املالية املُوحَّدة اليت أأفيد هباادلخل   يفادلويل أأن يقمير التآأثري احملمتل لتكل التغيريات 

ل،    والتربعاتاملساهامت الطوعية  تُقبل  و  مدادات اال غاثة أأو اخملزوانت أأو الأصول اك  ) يف شلك عيين  هيا  ولكن ميكن تلقرِّ يف شلك نقدي يف املقام الأوَّ

تعترب القمية العادةل للسلع العينية والأصول و   (.اتجي اراال  مبا يف ذ كل املمتلاكت  تاكليف تشغيل  املواصالت أأو  أأو    امللموسة( أأو كخدمات )تاكليف املوظفني

جيرى اختبار ملدى معقولية تكل القمية عن طريق مقارنهتا ابلتلكفة اليت  و اليت أأفاد هبا املتربع.  والتربعات املتعلقة ابلتاكليف التشغيلية للممتلاكت يه القمية  

ذا قام برشاء سلع   ذا لوحظ  و من أأجل الاس تخدام ذاته.    ةمماثةل من السوق املفتوح خدمات ممتلاكت    أأوأأصول  أأو  اكن ميكن أأن يتحملها الاحتاد ادلويل ا  ا 

القمية العادةل للمساهامت العينية عىل شلك و   لقمية السوق.  اتُعدل القمية عندئذ وفقف عن القمية اليت أأفاد هبا املتربع،    كبرياأأن قمية السوق ختتلف اختالفا  

ذا قام مبارشة بتعيني خشص يف وظيفة مماثةل. موظفني يه متوسط التلكفة اليت اكن ميك  ن أأن يتحملها الاحتاد ادلويل ا 
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رة وفق العينيةاملساهامت  وتسجل  للجدول التايل:  اابلقمية العادةل املُقدَّ

 النفقات   تسجيل طريقة   ا تاال يراد   تسجيل طريقة   فئة املساهامت العينية 

مدادات اال غاثة  يرادات ونفقات يف اترخي اس تالهما   تُسجل ا   . سواء حدٍ عىل اك 

ذاهتا   . يف اترخي اس تالهماتُسجل  الأصول امللموسة ابلطريقة  القمية  يف  والاخنفاض  اال هالك  يُسجَّل 

زاء الأصول الثابتة املشرتاة  .املتبعة ا 

يرادات ونفقات عىل يف اترخي اس تالهما  تُسجل  اخلدما ت  . حٍد سواءاك 

 . كنفقات يف اترخي اس تعاملهاتُسجل  . يف اترخي اس تالهماتُسجل  اخملزوانت

يرادات ونفقات عىل يف اترخي اس تالهما  تُسجل  تاكليف تشغيل املباين -املنح احلكومية   . حٍد سواءاك 

حق اس تعامل الأرايض واملباين   -املنح احلكومية  

 واملعدات الأخرى

اك يرادات   بشآأهنا  اال فادة    وتُسجل،  ُمؤجَّةل جتري 

يرادات عند تكبرد النفقات املرتبطة هبا  . اك 

مدى   عىل  اثبتة  نس بة  أأساس  عىل  اال هالك  يُسجَّل 

 . فرتات اتفاقيات املنح أأو العمر الافرتايض للأصول

 الطوعية والتربعات ام ت املساه  حتديد غر ض

ف املساهامت الطوعية د والتربعات  املساهامت    )س(32  يرىج الاطالع عىل اال يضاح حبسب مس توى حتديد الغرض مهنا )  اتوالتربع  تعرر اليت حُيدرِّ

نفاقها املتربعون  (.  وهجة ا 

املساهامت والتربعات غري 

دة الغرض املُ   حدَّ

 . اس تخداهما يف أأي غرض يُرى أأنه يعزز أأهداف الاحتاد ادلويل ميكن

 . قيَّدةمُ يرادات غري  اك  املبالغ  تُسجل

 تُدرج املبالغ غري املُنَفقَة حتت بند الاحتياطي غري املُقيَّد يف هناية الفرتة احملاسبية. 

دة  حدَّ املُ املساهامت والتربعات 

 الغرض

 ابلاكم ل ادلويلس يطرة الاحتاد ل مهنا ضع  ما خي
 ه .الزمين أأو موضوع ها طار أأو الاس تخدام  من حيث طبيعة تقييدهاميكن 

 ة .دقيَّ مُ يرادات اك  املبالغ  تُسجل

 تُدرج املبالغ غري املُنَفقَة حتت بند الاحتياطي املُقيَّد يف هناية الفرتة احملاسبية. 

   ابلاكمل س يطرة الاحتاد ادلويل مهنا ل ما ال خيضع 

 الس تخدام يف فرتة مقبةل خمصصة ل
يرادات  تُسجل ةل املبالغ اك   .اجلارية يف الفرتة ُمؤجَّ

يرادات    وتُسجل اك  الفرتةُمقيَّدة  املبالغ  اليت   املقبةل  يف 

صت من أأجلها.  ِّ  ُخصر

 دة عىل غرار املنح احلكوميةحدَّ اللزتامات تعاقدية مُ مهنا  ضع  خيما 
و د  تكبر عند    ُمقيَّدةيرادات  اك  املبالغ    تُسجل ابالالنفقات  لزتامات  الوفاء 

 . التعاقدية

ةلاملُ يرادات  بند اال    فتدرج حت ت،  املسجةلأأما اال يرادات املُس تلمة، غري    . ؤجَّ

 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
 

58 

 Public Public 

يرادات  ج (  تقدمي خدما ت  ا 

أأساس اسرتداد التاكليفمن اخلدمات التمكيلية املُسعَّرة  من تقدمي خدمات ا ىل امجلعيات الوطنية    تآأت اال يرادات احملققة خدمات مبا يف ذكل  ،  عىل 

طار متعدد  املركبات واخلدمات اللوجستية واخلدمات اال دارية يف البدلان اليت تعمل فهيا امجلعيات بشلك ثنائ مع امجلعية الوطنية احمللية وليس يف  ا 

نسانية  و احمللية.    الأطراف مع الاحتاد ادلويل وامجلعية الوطنية دارة الربامج جلهات فاعةل ا  يوفر الاحتاد ادلويل اخلدمات التعاقدية يف شلك منح وخدمات ا 

يرادات اخلدمات" يف بيان ادلخل الشامل    ، املُسعَّرة عىل أأساس اسرتداد التاكليف،وتدرج اال يرادات احملققة من مثل هذه اخلدماتأأخرى.   حتت بند "ا 

 املُوحَّد.  

ال يرادات املتآأتية من العقود املربمة تعلق ابامل   املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  من  15املعيار    اخلدمات يف نطاقتندرج اال يرادات املتآأتية من تقدمي  و 

جياراملركبات مبتآأجري  ويس تثىن من ذكل    مع العمالء،   16اخلاضعة للمعيار    جياراال  تقع يف نطاق عقود    ال يت  ملمتلاكتاوعقود ا جيار  تشغييل    وجب عقود ا 

 . املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية من

يرادات وفامي ييل وصف لس ياسات الاعرتاف  مة اخلدمات اب   عقود مربمة مع معالء: مبقتىض املُقدَّ

يرادات اخلدمات   نو ع  تسجيل اال يرادات س ياسة   تسجيل اال يرادات   توقيت  ا 

 شهرية خاضعة لرسوم . تقدمي خدماتعند  تسجل اال يرادات عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة ة داريخدمات ا  

 / عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  ي ةتعاقدخدمات 

 يف وقت مع ني

تقدمي اخلدمة  عىل مدى فرتة  ميكن أأن يكون    تع اقديأأدائ  أأساس الزتام  عىل    تسجل اال يرادات

 . أأو يف وقت معني 

 عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  / خدمات لوجستية

 يف وقت مع ني

يف وقت  تسجل  املتكررة مثل التخزين، و   اخلدماتعىل مدى فرتة تقدمي  تسجل اال يرادات  

 مثل املشرتايت والنقل. عند تقدمي خدمات حمددةمعني  

 يف وقت بيع املركبات. تسجل اال يرادات  يف وقت مع ني ركباتأأسطول املخدمات 

 . اتاس تالم العميل للسلع أأو للخدم موعد هذا الوقت  يكون، معنييف وقت  وعند تسجيل اال يرادات

)يرىج   للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةاملرُبم بني الاحتاد ادلويل واملفوضية الأوروبية    ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئويندرج اتفاق  

يرادات وجيري اال فصاح عن  .  املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية   من  15املعيار  يف نطاق    (11ح  الاطالع عىل اال يضا اال يرادات املتعلقة ابالتفاق اك 

املفوضية   لأن  اون ظرواحد .   ئ مة بتوزيع النقد عىل املس تفيدين، وحُتسب اكلزتام أأداقدَّ مجيع اخلدمات املُ وتتعلق  .  املُوحَّد دلخل الشاملاخدمات يف بيان 

 عىل يكمتل    الحتاد ادلويلل  ءدا الأ توزيع النقد عىل املس تفيدين، فا ن الزتام  يف  الحتاد ادلويل  اب  تس تعني  للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنيةالأوروبية  

من قمية    %98نس بة  س بق حىت  مُ   بشلك  هذا االتفاقمتويل  الأوروبية  وتتوىل املفوضية    ذلكل.  ااال يرادات وفقتسجيل  مدى فرتة تقدمي اخلدمة وجيري  

  يف تفاق  هذا اال دخل تعديل عىل  كل. وقد أُ الاحتاد ادلويل بآأن القسط السابق قد اس هتُ فادة من  اب    اس بق عىل أأقساط رهن العقد. ويرصف المتويل املُ 

 . ال عداد التقارير املاليةاملعايري ادلولية  من   15املعيار قتىض عقد منفصل مب كلعقد ا تعديل د ب يعت ، و2020ديسمرب  21

ذا اكن يراداتجيري    ويطبق احلمك يف تقيمي ما ا  تسجيل فهيا  جيري  اليت  احلاالت  ويف    معني.أأو يف وقت    تقدمي اخلدمة عىل مدى فرتة    ةاخلدم  تسجيل ا 

فامي يتعلق  للعميل  اليت تتحقق  ابس تخدام طريقة النواجت، وهو قياس مبارش للقمية    ءلزتامات الأداقاس الوفاء اب، يُ عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة  اال يرادات

ابنتقال حيازة    اكتابيبناء  عىل تآأكيد العميل    ء قياس الوفاء ابلزتامات الأداري  ، جييف وقت معني  تسجيل اال يرادات  عند و سلع أأو اخلدمات املنقوةل.  ابل 

ليه  السلع   بتوفري اخلدمات ع  اخلدمات.تلقيه  و/أأو  ا  يتعلق  تُس توىف    تسجل اال يراداتفرتات حماسبية،  ىل مدى  وفامي  وذ كل ،  ءزتامات الأداالعندما 

 اترخيه. حىت اخلدمات املنجزة  ا ىلابال شارة 

ابعتبارها    تقدميهااليت يتعني    اتقبل اخلدم املقبوضة    املبالغ املاليةف  صنَّ تُ بيامن  تعاقدية.    أأصوالابعتبارها  قبل تلقي اال يرادات    املقدمةف اخلدمات  صنَّ وتُ 

 الزتامات تعاقدية. 
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يراداتوفامي ييل وصف لس ياسات   اخلدمات املتآأتية من عقود اال جيار:  تسجيل ا 

يرادات اال جيار   س ياسة تسجيل اال يرادات  تسجيل اال يرادات   توقيت  نوع ا 

دارية   شهرية خاضعة لرسوم . تقدمي خدماتعند  اال يراداتتسجل  عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة خدمات ا 

املتآأتية من توفري املركبات مبوجب عقود ا جيار تشغييل عىل أأساس قسط اثبت عىل    تسجل اال يرادات عىل مدى فرتة تقدمي اخلدمة خدمات أأسطول املركبات

 . مدى فرتة اال جيار 

 . يوما من اترخي الفاتورة  30 عامة يه اخلدمات  ال يراداترشوط ادلفع  

 النفقات  ( ال) د

جاميل التاكليف   اتصنيفها ا ىل فئات وفقوقد ُطبرِّق احلمك يف  حتتسب مجيع النفقات عىل أأساس الاس تحقاق،   للغرض من اال نفاق، وتتضمن ك فئة ا 

 املتعلقة هبا )انظر أأدانه(. 

نفاق   أأ(   التشغييل  فئات اال 

نفاق   و صفا ل نشاط ال  فئة اال 

 خرىالأ وارد امل

 دة (قيَّ )أأنشطة مُ 

 ربامج :ا ل

 نسانيةاال   س تجابة الا -

 واضيعيةاملنشطة الأ  -

 :  من خالل دمع امجلعيات الوطنية

 ؛تقدمه من برامج دلمع املس تضعفني واملترضرين من الكوارثما  -

 . منفردة التمنية التنظميية للجمعيات الوطنيةو  -

مداد امجلعيات الوطنية اخلدمات التمكيلية  منفردة أأو يف مجموعات، حسب الطلب خبدمات مناس بة وذات   ،ا 

 . مردود

ة  عتيادياملوارد الا

 ( غري ُمقيَّدة)أأنشطة 

ادلس توري  من الاضطالع  الاحتاد ادلويل  متكني   أأنشطة احلمك والأمانة  يكفل عىل ادلوام  بدوره  كياان  بوصفه 

عىل الصعيد    للصليب الأمحر والهالل الأمحر  ممثال  االتصال والتنس يق بني امجلعيات الوطنية

 ومزودا ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر، عىل اتساعها، خبدماته. العاملي، 

 التاكليف   احتساب   مبادئ  ب (

 تاكليف مبارشة وغري مبارشة ورسوم تعهدات. يعمتد الاحتاد ادلويل مبدأأ اسرتداد اكمل التلكفة، وابلتايل تتضمن ك فئة من فئات اال نفاق مجيع ما يرتبط هبا من  

 التاكليف املبارشة 

مليات من التاكليف املبارشة يه التاكليف اليت ميكن تعريفها بسهوةل وبشلك حمدد يف مرشوع معني أأو خدمة معينة، وتشمل التاكليف املسرتدة من الع 

 أأجل توفري خدمات تمكيلية حمددة. 

 التاكليف غري املبارشة 

 الأساس ية  خدمات ادلمع غري املبارشسامهة يف متويل  مك املعياري  تاكليف غري املبارشة  ال اسرتداد    معدل  ىلا  يف املبارشة للربامج واخلدمات  التاكل ختضع  

  جودة الربامج،واخلدمية يف جماالت    التقنيةلنجاح العمليات. وتشمل خدمات ادلمع غري املبارش اال دارة والقيادة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهام  

عداد التقارير  ، وحشد املوارد، والمتويل، وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البرشية. وا 

صج(   للجمعيات الوطنية   ات للعمليات ومساهامت ُمخصَّ

نه يقدم أأموالا  ااضطالع لتنفيذ الأنشطة.    الأعضاء  الهالل الأمحرو   لصليب الأمحرل ا ىل امجلعيات الوطنية    من الاحتاد ادلويل بآأنشطته الاعتيادية، فا 

 .  للجمعيات الوطنيةساهامت امل نقدية للعم ل، وال فعات ادل هام ن،ايس تخدم يف ذكل أ ليت و 
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ص   -ادلفعات النقدية للعمل  " 1"  ات للعملياتُمخصَّ

ىل أأن    وتسجليقدم الاحتاد ادلويل ا ىل امجلعيات الوطنية دفعات نقدية للعمل، لك تنفذ أأنشطة ابمس الاحتاد ادلويل.   تكل املبالغ املقدمة كذمم دائنة ا 

الوطنية اليت تلقت تكل ادلفعات تقرير  ص  ويسجلتخداهما.  ا ىل الاحتاد ادلويل ابس    اترفع امجلعيات  تقدم    ُمخصَّ للعمل، اليت مل  بقمية ادلفعة املسددة 

صامجلعيات الوطنية املتلقية أأي تقرير بشآأهنا، وتسجل النفقات املتعلقة هبا حتت بند " عندما تفيد امجلعيات الوطنية ابس تخداهما  و ات للعمليات".  ُمخصَّ

صلتكل ادلفعات، جيري عكس املُ   ، ويعاد تصنيف النفقات وفقا لطبيعهتا.  خصَّ

 ساهامت للجمعيات الوطنية امل  " 2"

نفاقها.  نفقاتتكل املساهامت ك  وتسجليقدم الاحتاد ادلويل مساهامت نقدية ا ىل امجلعيات الوطنية لمتويل أأنشطهتا،   تشغيلية عند ا 

 التحويالت النقدية 

دارة الأموال  من أأجل   ادلاخلية  هاالتنظميية وضوابط قدرهتا اخملاطر املرتبطة ب  يقميأأن بعد التحويالت النقدية ا ىل امجلعيات الوطنية يرسل الاحتاد ادلويل   ا 

فعَّ  أأجل  ال  الواردة من الاحتاد ادلويل بشلك  املرشوع و من  أأهداف  املساءةل  حتقيق  مبُتطلَّبات  الوط دلى  الوفاء  امجلعية  املصلحة. وتدير  نية  أأحصاب 

ةل  فصَّ تقارير عن اس تخداهما للأموال ا ىل الاحتاد ادلويل دون حاجة ا ىل تقدمي واثئق دامعة مُ ال ا ىل لواحئها ادلاخلية، وتقدم    االأموال استناد املس تفيدة  

لهيا امجلعيات الوطنية اس تخدام ضع  خي دة . وتكبَّ للنفقات الفردية املُ  ةل ا   دورية. لعمليات تدقيق للأموال احملوَّ

 النقدية  السلف

نفقات تشغيلية  ك هذه املساهامت    وتسجل.  19-املتعلق جباحئة كوفيديقدم الاحتاد ادلويل مساهامت نقدية ا ىل امجلعيات الوطنية لتنفيذ أأنشطة النداء  

نفاقهاعند  دارة الأموال الواردة من أأجل  ر املرتبطة بقدرهتا التنظميية وضوابطها ادلاخلية  للمخاط   ارمسي  ر تقيامي الاحتاد ادلويل مل جيلأن    اون ظر. ومع ذكل ، ا  ا 

نه   ، من الاحتاد ادلويل بشلك فعَّال من أأجل حتقيق أأهداف املرشوع والوفاء مبُتطلَّبات املساءةل دلى أأحصاب املصلحة للتحقرق  حيتفظ بضوابط ا ضافية  فا 

لهيا  ةلس تخدام امجلعيات الوطنية للأموال احملوَّ من ا من أأجل التحقق من الواثئق ادلامعة والفواتري واال يصاالت وما ا ىل ذكل    الضوابط. وتشمل هذه  ا 

 . ذةلالتفاقات املوقعة بني الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية املنفرِّ  ادها وفقدهتا امجلعيات الوطنية، والتحقق من أأن النفقات قد مت تكبر لنفقات اليت تكبَّ ا

 عقود اال جيار  ( ا ء) ه

ِّف  أأصل ع امل عقد اال جيار بآأنه "عقد، أأو جزء من عقد، ينقل احلق يف اس ت املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية   مناخلاص بعقود اال جيار    16املعيار  يُعرر

عدادعند  و ".  أأداء قمية( لفرتة من الزمن مقابل  الأسايس )الأصل   ذا اكن    تقيميل   اأأحاكم   الاحتاد ادلويليس تخدم  العقد،    ا  أأو هو عقد ا جيار  العقد  هذا  ما ا 

ذا اكن العقد ينقل احلق يف التحمك يف أأحاكم حيتوي عىل  جيار. ولتقيمي ما ا   عىل حمدد، يس تخدم الاحتاد ادلويل تعريف عقد اال جيار اس تعامل أأصل عقد ا 

 . املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية من  16املعيار النحو الوارد يف 

ِّ   ادلويل  اختار الاحتادس تآأجر، فقد  صفة امل الحتاد ادلويل  لوفامي يتعلق بعقود اال جيار اليت يكون فهيا   ن  ن اال جيار و عدم الفصل بني مكور ِّ غري اال جيار  مكور

 . اواعتبار لكهيام مكوَن ا جيار واحد

ك مقابل    ايتوقع احلصول علهي اليت  للقمية    ا سعر املعامةل وفقادلويل  الاحتاد  حيدد    صفة املؤجر،الحتاد ادلويل  لعقود اال جيار اليت يكون فهيا  وفامي يتعلق ب 

 ِّ ِّ مكور  انت العقد. ن من مكور

 ا مس تآأجر الاحتاد ادلويل بصفته 

 البداية  يفالأصل املكفول حبق الاس تعامل  قاس  يف اترخي بدء اال جيار. ويُ الأصول املكفوةل حبق الاس تعامل واباللزتامات اال جيارية    الاحتاد ادلويل  يسجل

 . ويشمل ذكل ما ييل: ابلتلكفة 

 اال جيارية؛ لاللزتامات املبلغ الأويل  •

جيار من أأجل التعديل   •  يف اترخي البدء أأو قبهل؛ سدد تُ  يةأأي مدفوعات ا 

 ؛ متكبَّدةلية أأي تاكليف مبارشة أأوَّ ضاف  تُ •
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زاةل الأصل الأسايس أأو تاكليف اس تعادة الأصل، أأو املوقع  ل تقدير  يُضاف   • املطلوب  الوضع  ، ا ىل  هذا الأصلاملوجود به  تاكليف تفكيك وا 

 قد اال جيار؛ مبقتىض ع

 وردت. يةأأي حوافز ا جيار خُيصم من ذكل  •

هالك الأصول املكفوةل حبق الاس تعاملجيري بعد ذكل  ،  ابس تخدام طريقة ادلفعات الثابتةو   الافرتايض انهتاء العمر    اترخي  من اترخي البدء ا ىل  ااعتبار ،  ا 

غرار ما  عىل  املكفوةل حبق الاس تعامل  للأصول    الافرتايضللعمر  . وحتدد املدة املقدرة  ، أأهيام أأقربأأو هناية مدة اال جيار  املكفول حبق الاس تعاملللأصل  

بواسطة اخلسائر النامجة عن اخنفاض  ع امل ق الاس تاملكفوةل حبالأصول  قمية  املمتلاكت واملركبات واملعدات. وابال ضافة ا ىل ذكل، جيري ختفيض  يطبق مع  

عادة القياس لاللزتامات اال جيار قمية الأصل  . ية، ا ن وجدت، وتعديلها ملراعاة بعض معليات ا 

جيار   ية لزتامات اال جيار الا وتقاس   د  ال تُ   يةيف البداية عىل أأهنا قمية مدفوعات ا  الرشوط  بعض  تحديد  ل   ا أأحاكمويُطبرِّق الاحتاد ادلويل  يف اترخي البدء.  سدَّ

 . جوهري غري اخلصم ريآأثتلأن  ان ظروقد اختار الاحتاد ادلويل عدم قياس الزتاماته اال جيارية عىل أأساس خمفض . بشلك معقول ية اال جيار 

 ما ييل: يةاال جيار الالزتامات درجة يف قياس املُ   يةدفوعات اال جيار املوتشمل 

جيار وخُيصم مهنا ، من حيث املضموناملدفوعات الثابتة، مبا يف ذكل املدفوعات الثابتة   •  مس تحقة القبض؛ ية أأي حوافز ا 

ل قياسها يف البداية ابس تخدام املؤرش أأو املُ وجيري ل، عدَّ املتغرية اليت تعمتد عىل مؤرش أأو مُ  يةدفوعات اال جيار امل •  يف اترخي البدء؛ عدَّ

 املبالغ املتوقع سدادها مبوجب ضامن القمية املتبقية؛  •

ذا    يةدفوعات اال جيار املو ته.  بدرجة معقوةل من متكنه من ممارس  ن الاحتاد ادلويل  يتيق سعر ممارسة خيار الرشاء اذلي   • يف فرتة جتديد اختيارية ا 

هناء املبكر لعقد اال جيار، ما مل يكن  زاءات املرتتبة عىل اال  يار المتديد، واجلمن متكنه من ممارسة خ بدرجة معقوةل    امتيقناكن الاحتاد ادلويل  

هناء العقد   معقوةلبدرجة  امتيقن الاحتاد ادلويل   يف وقت مبكر. من عدم ا 

 : ما ييل من خالل يةاال جيار الالزتامات قياس جيري بعد اترخي البدء، و 

دةعكس ت ل القمية ادلفرتية ختفيض  •  ؛ ادلفعات اال جيارية املُسدَّ

عادة قياس  •  : ما ييل عكستل القمية ادلفرتية ا 

o  ل؛ عدَّ مُ يف تغيري يف مؤرش أأو نتيجة  املس تقبلية يف دفوعات اال جيار املتغيري يف 

o  مبوجب ضامن القمية املتبقية؛ تسديدة تغيري يف تقدير الاحتاد ادلويل للمبلغ املتوقع 

o  ذا اكن س اميرس خيار الرشاء أأو بشآأن تغيري يف تقيمي الاحتاد ادلويل  المتديد أأو اال هناء. 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 ُخفضئاخلسا  ا ىل الصفر. للأصل املكفول حبق الاس تعامل   ةادلفرتيت القمية ر ا 

طار القروض والاقرتاض   والالزتامات اال جيارية  يف املمتلاكت واملركبات واملعدات  ول املكفوةل حبق الاس تعاملالأصويعرض الاحتاد ادلويل   يف    اتيف ا 

 (. 20 يرىج الاطالع عىل اال يضاح)املركز املايل املُوحَّد  بيان 
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 وعقود اال جيار للأصول منخفضة القمية قصرية الأجل  عقود اال جيار  

  ال تتجاوز مدد اليت  جيار قصرية الأجل  اال  عقود  ب املتعلقة    يةاال جيار الاس تعامل واباللزتامات  ق  املكفوةل حب صول  الأ   تسجيلاختار الاحتاد ادلويل عدم  

املرتبطة بعقود اال جيار    يةفعات اال جيار ادلالاحتاد ادلو يل   ويسجل تكون فهيا الأصول الأساس ية منخفضة القمية.  اليت  جيار  اال  عقو د ب،  واشهر   12اال جيار فهيا  

 عىل مدى فرتة اال جيار. اثبتة هذه مكرصوفات 

 ا الاحتاد ادلويل بصفته مؤجر 

نه حيدد، عند   مكؤالاحتاد ادل ويل يترصف  عندما  جيار  عقد ك بدء جر، فا  ذا اكن    ا  من أأجل أأو عقد ا جيار تشغييل. و متو ييل هو عقد ا جيار  هذا العقد  ما ا 

جيار، جيري الاحتاد تقيامي  ذا اكن عقد اال جيار ينقل ا ىل حد كبري مجيع اخملاطر و  شامال  تصنيف ك عقد ا  لكية املرتبطة مب   الهامة  الامتيازاتملعرفة ما ا 

ذا اكن  فالأصل الأسايس.   جيار متوييل،  ال  الأمر كذكل، يكونا  ذا مل يكن  أأما  عقد هو عقد ا  جيار تشغييل. ويكون العقد حينئذ  كذكل،  الأمر  ا  يف عقد ا 

طار  ذا اكن عقد اال جيار يفهذا التقيمي، ينظر الاحتاد ادلويل ا   الاقتصادي للأصل. العمر زء الأكرب من يناظر اجل مؤرشات معينة مثل ما ا 

برامو   عقود ا جيار متوييل سواء مكس تآأجر أأو مكؤجر.  ليس دلى الاحتاد ادلويل اهامتم اب 

نه  اوس يط  اعندما يكون الاحتاد ادلويل مؤجر و  ر تصنيف يف عقد اال جيار من  مصاحله يف عقد اال جيار الرئيس ويراعي  ، فا  الباطن بشلك منفصل. وهو يقميِّ

ذا اكن    عىل أأساسعن عقد اال جيار الرئيس، وليس  النامج  عامل  س ت الاق  الأصل املكفول حب   عىل أأساس عقد اال جيار من الباطن   الأصل الأسايس. وا 

نه يُ   ة قص ري  اال جياراري عىل عقود  سال عفاء  اال  يطبق عليه  الاحتاد ادلويل  واكن  قصري الأجل  الرئيس  عقد اال جيار   ف عقد  صنرِّ الأجل املذكور أأعاله، فا 

 اال جيار من الباطن عىل أأنه عقد ا جيار تشغييل. 

د بقمية اثبتة عىل مدى فرتة اال جيار.  عقود اال يرادات احملصةل مبوجب  وتسجل يراد خدمات يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّ  اال جيار التشغييل اك 

 الرضائ ب  ( ا و) و

 يمتتع الاحتاد ادلويل ابال عفاء من الرضائب يف سويرسا، ويف معظم البدلان اليت تمتركز فهيا وفوده. 

يرادات   ( اي) ز  والنفقات المتويلية اال 

والأرابح واخلسائر احملققة نتيجة تسوية التعهدات ابلعمالت الأجنبية،   املالية من الفوائد والعوائد املس تلمة من الأموال املستمثرة،  يتآألف صايف النتاجئ

عادة تقيمي   طار ا  الأجنبية،    املقومة ابلعمالت  الأصول واخلصوموالأرابح واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن معليات رصف العمالت الأجنبية يف ا 

صندوق الس ندات العاملية ويف صندوق الأسهم  وحدات حمتفظ هبا يف  والأرابح واخلسائر احملققة وغري احملققة من الأوراق املالية املوجودة يف شلك  

 .  العاملية

 لعائد الفعيل عىل الأصل. ا   مراعا ةاال يرادات احملققة من الفوائد يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد حبسب الاس تحقاق مع    وتسجل 

 املالية الأدوات   ( ا ء) ح

 ( الأصول املالية أأ 

والأصول   لتدفقات النقديةل   اتتحوطوال والأصول التعاقدية  واذلمم املدينة  والاستامثرات    وما يعادل النقدالنقد  ادلويل من  تتكون الأصول املالية لالحتاد  

خُتفض ،  من املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  9املعيار    مبوج بو .  )انظر أأدانه(  ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئاملالية املرتبطة مبرشوع  

املصنرفة واملقاسة . وال يُطبق هذا المنوذج عىل الاستامثرات  املتوقعة‘االئامتنية    اخلسائر’ابس تخدام منوذج  املس هتلكة    ابلتلكفةقمية الأصول املالية اليت تُقاس  

العادةل   االئامتنية  ابلقمية  الأرابح واخلسائر. وحُتسب اخلسائر  مببلغ مساو    ،يف خماطر االئامتنالتغرير  أأساس    عىلمن خالل  للعمر الاس هتاليك  وتقاس 

 املالية. للأصول 
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   النقد وما يعادل النقد " 1"

من اترخي تسجيلها    ااعتبار   أأشهرأآجالها الأصلية ثالثة    ال تتجاوزاليت  املرصفية  واحلساابت املرصفية والودائع    الس يوةليش متل النقد وما يعادل النقد عىل  

 . يف قميهتا العادةل ضئيةلالتغرير تكون خماطر واليت  

 الاستامثرات  " 2"

قصرية الأجل   ةرصفياملودائ ع الهذه الاستامثرات  تشمل  و .  املس هتلكة  ابلتلكفة  اقاس الحق مث تُابلقمية العادةل،    يف البداية  الاستامثرات قصرية الأجلتسجل  

 .ةواحد  ةس نتقل عن و أأشهر  ةثالثعىل  ةصليالأ  هاجال اس تحقاق أآ د ليت تزي ا

ر، وتشمل الوحدات احملتفظ هبا يف صندوق الس ندات ئح أأو اخلسارابابلقمية العادةل من خالل الأ   اقاس الحقالاستامثرات طويةل الأجل وتُ وتسجل  

عروض ابلرجوع ا ىل  شلك اكمل  تتحدد القمية العادةل للوحدات ب و صول مالية.  املصنفني كأ ة  صندوق الأسهم العاملييف  الوحدات احملتفظ هبا  العاملية و 

مشرتايت الأوراق املالية ومبيعاهتا يف اترخي التداول، وهو التارخي اذلي يرتبط فيه مديرو الاستامثر  تسجل  و نشط.  ال سوق  ال سعار املنشورة يف  الأ 

العادةل للأصول املالية  واخلسائر احملققة أأو غري احملققة النامجة عن تغريات يف القمية  الأرابح  درج   تُو .  بعمليات رشاء الأصول أأو بيعها ابمس الاحتاد ادلويل

 . "صايف اال يرادات املالية" يف الفرتة اليت تنشآأ فهيابند حتت د املوحَّ ادلخل الشامل يف بيان  

 . هنا أأصول غري متداوةلأأ  عىل ، فتُصنرفاليت يغطهيا التقريرعد الفرتة ب  ااثين عرش شهر عىل  هاجال اس تحقاق تزيد أآ الاستامثرات اليت أأما 

 املدينة ا ذلمم  " 3"

امجلعيات الوطنية ومن    ترد بعد مناليت مل  التربعات  واملساهامت الطوعية و بعد،  دد  مل تساليت  املس تحقة  ادلس تورية  شرتأاكت  املدينة الا  اذلممتشمل  

 تقدمي اخلدمات. الآخرين مقابل  واملبالغ املس تحقة من امجلعيات الوطنية والعمالء، عىل التوايل املتربعني

النرثية، والقمية العادةل املدينة  املس تحقة، واملس تحقات  الرضائب  لف املقدمة ا ىل امجلعيات الوطنية واملوظفني، ومبالغ  الأخرى السر املدينة    اذلممتشمل  و 

 التعاقدية. صول الأ  ، وةالنقدي اتلتدفق ل تحوطات ل ل 

يف   بسعر املعامةلاذلي ال ينطوي عىل عنرص مايل كبري  التجاري  املدين  تحق  املس    املبلغ  قاسيُ .  وآأ عندما تنشيف البداية  التجارية  املدينة    وتسجل اذلمم

النامجة عن اخنفاض  سائر  اخل بواسطة  املس هتلكة  التلكفة  جيري ختفيض  و ةل.  اابس تخدام طريقه الفائدة الفعَّ املس هتلكة  قاس فامي بعد ابلتلكفة  يُ البداية، مث  

يرادات الفوائد  وتسجل  قمية الأصل.   أأو خسارة   رحبأأي  يسجل  كام  الأرابح أأو اخلسائر.  مضن  واخنفاض قمية الأصول  وخسائر أأسعار الرصف    وأأرابحا 

 . أأصل ما مضن الأرابح أأو اخلسائربشآأن استبعاد 

رة االئامتنيةاخلسائر  ا ىل منوذج اناد املدينة است  اذلممختفض قمية و  تقاس اخلسائر االئامتنية بآأهنا القمية  و ، وهو تقدير مرحج الحامتالت اخلسائر االئامتنية. املُقدَّ

 ادلويل   والتدفقات النقدية اليت يتوقع الاحتادادلويل مبوجب عقو د رق بني التدفقات النقدية املس تحقة لالحتاد  اي الف أأ احلالية مجليع حاالت العجز النقدي )

 علهيا(.  احلصول

ال  املس تحق املدين    املبلغ  عند تعذر ضامن اسرتدادو  فال  ،  ادلويل س يطرة الاحتاد  ل ابلاكمل  ضع  ال خت  ةغري مؤكد  ةحداث مس تقبليأأ أأو عدم وقوع  بوقوع  ا 

منا  س تحق مدين  مك   يسجل هذا املبلغ ذا اكن  (.  30  اال يضاحيرىج الاطالع  عىل )  ةل مرشوطو كأص  يسجليف بيان املركز املايل املوحَّد، وا  ذلكل تآأثري وا 

 عكس تقدير السوق احلايل لقمية النقد. ت يت يف املس تقبل ال  ةاملتوقع ةالنقدي اتبطرح التدفقحُتدد املرشوطة القمية العادةل للأصول  فا ن ، جوهري
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 التحوطات للتدفقات النقدية  " 4"

 وتستندابلعمالت الأجنبية.  املسددة  تس تخدم أأدوات التحوط للتخفيف من خماطر رصف العمالت الأجنبية املرتبطة بتلقي الاشرتأاكت ادلس تورية  

د من  نظام حماس ب معين ابلتحوط لتجنب عدم مطابقة احلساابت املالية حيث جيري قياس تآأثري التغريات يف القمية العادةل للك بن   ا ىلتكل الأدوات  

دراهجا يف ذات فرتة بيان اال يرادات   . والنفقاتبنود التحوط وأأدوات التحوط بشلك مناسب ومطابقهتا وا 

يرادات شامةل أأخرى ا  عند اختاذ ا حدى صور املش تقات املالية كأداة حتوط للتدفقات النقدية، فو  ن اجلزء الفعَّال من التغريات يف القمية العادةل يُدرج اك 

يُعاد  كام  .  ادلخل الشاملزء غري فعَّال من التغريات يف القمية العادةل بشلك مبارش يف بيان  اجلطي اخلاص ابلتحوط، بيامن يُدرج  ويضاف ا ىل الاحتيا

ط من أأجهل أأو التدفقبيان ادلخل الشامل  تصنيف املبلغ املرتامك يف الاحتياطي اخلاص ابلتحوط ا ىل   ات خالل ذات الفرتة اليت يؤثر فهيا البند املُتحوَّ

 .والنفقاتالنقدية املتوقعة يف اال يرادات 

 املالية   صو ماخل ب (

ش بكة الأمان الاجامتعي يف   املالية املرتبطة مبرشوعالالزتامات  و  ،والقروض والاقرتاضات  سداداملالية لالحتاد ادلويل ابملبالغ الواجبة ال   اخلصومتتعلق  

 ابلتلكفة املس هتلكة.  ايف البداية ابلقمية العادةل، مث تُقاس الحق  وتسجلويه متثل الزتامات حنو أأطراف أأخرى، ، )انظر أأدانه(  حاالت الطوارئ

مة من مؤسسة  ض البناو  قر  FIPOIء امُلقدَّ

عن طريق مؤسسة مباين املنظامت من احلكومة السويرسية  من املامرسات الشائعة أأن املنظامت ادلولية ميكهنا احلصول عىل قروض معفاة من الفوائد  

من أأجل متويل ما جتريه من ترماميت   ’La Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)‘ ادلولية

آهتا.   التلكفة املس هتلكة لهذه اخلصوم املالية التلكفة الفعلية للخصوم املالية  وتساوي    ،%0  فهياسعر الفائدة    وهكذا تقوم سوق لهذه القروض يكونملنشآ

  تقل عن سعر السوق. به يف حساابت الاحتاد ادلويل، وال توجد أأي مزااي عينية للفوائد اليت   سل تعىل النحو اذلي 

 ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ ج( مرشوع  

ن تسلمي النقد ا ىل املس تفيدين مبقتيض  ال يشلك   ِّ  بني الاحتاد ادلو يلاملرُبم    ش بكة الأمان الاجامتعي يف حاالت الطوارئ مرشوع  من اتفاق    )ب (  املكور

عادة توزيع النقد (، حيث يقوم الاحتاد ادلويل  11يرىج الاطالع عىل اال يضاح  )   ا أأدائي   ا الزتا م  وامحلاية املدنية للمساعدات اال نسانية    واملفوضية الأوروبية  اب 

 .املُوحَّد مضن بيان ادلخل الشامل   املبالغ املوزعة وال تُدرج .  ن نياملفوضية الأوروبية للمساعدات اال نسانية وامحلاية املدنية عىل املس تفيدين املعيَّ   اذلي تقد مه

د  حبيث  املالية    اخلصوم  وتسجل حىت  ابلفعل ادلفعات النقدية مبوجب بطاقة ادلفع    نتلقوي تسديده ا ىل املس تفيدين اذلين    تعنيَّ ر اذلي  قدَّ املبلغ املُ جُتسرِّ

يل اخلاص مبرشوع    عقدمبقتىض ال (  )ب (هذا هو اال طار الزمين الأصيل للمدفوعات النقدية للمس تفيدين )املكون  و .  2022هناية مار س  ش بكة الأمان  الأوَّ

 . الاجامتعي يف حاالت الطوارئ

 ت اخملز وان ( اء)ط

غاثة غري    ا هيآأة مس بقامل زوان ت ا ىل اخملابلنس بة   ص من مواد ا  هن ُمخصَّ بسعر التلكفة أأو ابلقمية الصافية القابةل للتحقق،    تسجل  اة لربانمج أأو مرشوع بذاته، فا 

درج التربعات  وتُ، وتتآألف من تلكفة الرشاء والتاكليف الأخرى ذات الصةل املبارشة ابحليازة.  حاملتوسط املرجرِّ حتدد التلكفة عىل أأساس طريقة  و أأهيام أأدىن.  

غاثة  مداداتاب  العينية   نة ُمس بق   ،ا  أأما القمية الصافية القابةل للتحقق، ح.  درج قميهتا العادةل يف حساب متوسط التلكفة املرجرِّ ، و تُتاخملزوانيف قوامئ  ،  اُمخزَّ

دراج اخملزوانت يف ال   نفقاتمهنا ال   افهيي سعر البيع املقدر يف معامةل حرة مطروح    مبجرد ختصيصها لأحد املرشوعات.  نفقاتذات الصةل بعملية البيع. يمت ا 

 .تة والبنود الأخرى اليت يمت حيازهتا لربامج حمددة وقت اس تالهما وال تدخل مضن اخملزوانحُتمل تلكفة بنود اال غاثو 

  



 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف 

يضاحات حول البياانت املالية  ُ ا   ة د وحَّ امل

 2021ديسمرب    31املنهتية يف    للس نة
 

65 

 Public Public 

 املمتلاكت واملركبات واملعدات   ( ء) اي

الواردة يف صورة عينية    واملتربع هبا  املسامه هبا  صولالأ وتعامل  مهنا اال هالك املرتامك.    ااملمتلاكت واملركبات واملعدات ابلتلكفة الأصلية مطروح  تسجل

حُيتسب اال هالك بطريقة شطب نس بة  و الأصول املشرتاة، وحتدد تلكفة حيازهتا عىل أأساس قمي املتربعني.    عىلعىل أأساس نفس املبادئ املطبقة    احماسبي

 ا ىل قميهتا املتبقية عىل مدى معرها الافرتايض، وذكل عىل النحو التايل:    اثبتة من قمية الأصول وصوال

 س نة  50حىت  رايض واملباين الأ 

 س نوات  10 مركبات ثقيةل 

 س نوات 5-4 مركبات خفيفة 

 س نوات 4-3 معدات احلاسوب 

 س نوات   10-2 معدات أأخرى

ذا اكن املبلغ ادلفرتي أأكرب من املبلغ القابل لالسرتداد و  ا ىل املبلغ املقدر القابل لالسرتداد.   اأأحد الأصول، يمت ختفيض القمية احملددة لهذا املوجود فورمن ا 

د.   وتسجلالقمية ادلفرتية، صايف مقارنة العوائد بمن خالل تتحدد الأرابح واخلسائر النامجة عن الاستبعادات و   يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّ

ال عند تدفق    نفقاتال تضاف ال و متةل ا ىل الاحتاد ادلويل، وتكون التلكفة قابةل للقياس عىل حنو موثوق.  احمل قتصادية  الانافع  امل الالحقة ا ىل رأأس املال ا 

 حُتمَّل تاكليف اال صالح والصيانة يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد خالل الفرتة املالية اليت تقع فهيا.  و 

 امل اديةالأصول غري   ( ف )اك

حىت مرحةل الاس تفادة  والتاكليف املتكبدة، مبا يف ذكل تاكليف اليد العامةل اخلاصة   ة احلياز تاكليف    احلاسب الآيل املشرتاة عىل أأساس  ياتتمت رمسةل برجم 

س نوات لنظام ختطيط    7، ويه  الافرتاضيةأأعامرها  حىت قميهتا املتبقية عىل مدى فرتة    صولسب اال هالك بنس بة اثبتة من أأجل ختفيض الأ وحيُ   مهنا.

تاكليف صيانة برامج احلاسب الآيل مضن بيان    وتسجل.  للأصول غري املادية الأخرى  س نوات  5ا ىل    3من  و   ،موارد املؤسسة اخلاص ابالحتاد ادلويل

 ادلخل الشامل املُوحَّد خالل الفرتة املالية اليت تقع فهيا. 

 الأصول اخنفاض قمية    ( م) ال

الأرابح أأو  املالية ابلقمية العادةل يف    صولالاحتاد ادلويل خالف الأ   صولالقمية ادلفرتية لأ مراجعة  ري ابنتظام  لرصد أأي مؤرش عىل اخنفاض القمية، جي

 .  هاتعذر اسرتداداليت قد ي القمي ادلفرتية  للتآأكد من(، وذكل )ح(32 يرىج الاطالع عىل اال يضاح) تواخملزوان اخلسائر

يمتثل و لالسرتداد.    القابةلوقميته    صولقمية ادلفرتية لأحد الأ ال عند وجود جعز بني  يف بيان ادلخل الشامل املُوحَّد    الأصول  خسائر اخنفاض قمية  وتسجل

عند تقدير القمية من  و مهنا تلكفة بيعه، أأهيام أأعىل.    االقمية من اس تخدام هذا الأصل أأو قميته العادةل مطروحيف  أأصل ما  من  السرتداد  لاملبلغ القابل  

ل  ا ىل قميهتا احلالية ابس تخدام    الاس تخدام، ترد التدفقات النقدية املقدرة مس تقبال للنقود  ُمعدَّ للقمية الزمنية  خصم يعكس التقديرات السوقية احلالية 

 واخملاطر اليت ختص هذا الأصل عىل وجه التحديد. 

ال ابلقدرو جيري عكس خسائر اخنفاض القمية عند تعديل املبلغ القابل لالسرتداد ابلزايدة.  و  اذلي يكفل عدم جتاوز    ال يمت عكس خسائر اخنفاض القمية ا 

 يف حاةل عدم الاعرتاف بوجود خسارة نتيجة اخنفاض القمية.   الاس هتالكالقمية ادلفرتية للأصل للقمية ادلفرتية اليت ستتحدد صافية من اال هالك أأو 
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 املوظ فنياس تحقاقات  لكفة ت   ( مي) م

 الاس تحقاقات التقاعدية   نُظ مأأ(  

ن   . املوظفنيتقاعدية لواحد أأو أأكرث من  اس تحقاقاتالاس تحقاقات التقاعدية يه ترتيبات رمسية أأو غري رمسية، تقدم مبوجهبا املؤسسة  نظما 

تسدد مبوجهبا املؤسسة اشرتأاكت اثبتة ا ىل هجة مس تقةل )صندوق( وال يرتتب علهيا  و تقاعدية ، ال   نُظم الاس تحقاقاتاملساهامت احملددة يف    خططتمتثل  و 

ذا مل يكن دلى الصندوق أأصول اكفية ل مضين أأي الزتام قانوين أأو  املوظفني املتعلقة خبدمة املوظفني   اس تحقاقاتمجيع  سدادبدفع أأي اشرتأاكت ا ضافية ا 

 يف الفرتات احلالية والسابقة. 

 املساهامت احملددة.  خططتقاعدية خالف  اس تحقاقات خططالاس تحقاقات احملددة يه   وخطط

 وخطة  ، ةاملعاشات الأساس ي  خطة  وهام  لموظفني امليدانيني من الأجانب ومجيع موظفي املقر الرئيس؛ل  للمعاشات التقاعدية  خطتاندلى الاحتاد ادل ويل و

ل   خطتان، وه ام ةاملعاشات التمكيلي اس تحقاقات يف حاالت  د مان تقنحان اس تحقاقات تقاعدية تعمتد عىل الرصيد املرتامك يف حساب املشرتك، كام  مت  ان تُمموَّ

هناء اخلدمة. ورهن  لتغطية تاكليف التآأمني   مساهامتعىل  ااملعاشات التقاعدية احلصول أأيض  خطةنة، حيق للمشرتكني يف عيَّ برشوط مُ  االوفاة واال عاقة وا 

 الصحي أأثناء التقاعد. 

دة  التقاعدية  صندوق املعاشات    تعامل اخلطتان اللتان تشالكندة ، وحَّ لأغراض هذه البياانت املالية املُ و اس تحقاقات   كخطةيف هذه البياانت املالية املُوحَّ

يف تلكفة  املساهامت    جتُدرَ و   ،، ويقدم حساابته عىل هذا الأساسبشآأن اس تحقاقات املوظفني  19لرشوط املعيار احملاس ب ادلويل    اوفق   ةحمددة واحد

 . منفصل  دةحدَّ حقاقات مُ اس تكربانمج يف احلساابت التآأمني الصحي للمتقاعدين 

د ابلنس بة    يسجلاملبلغ اذلي  و  دةدة هو القمية احلالية اللزتامات الاس تحقاقات  حدَّ الاس تحقاقات املُ   خلططيف بيان املركز املايل املُوحَّ يف اترخي هناية    املُحدَّ

ل،    التآأمني الصحي للمتقاعديننظام  لأن    ان ظرو .  املعاشات  خط يت  صولالقمية العادةل لأ   مهنا  امطروحاملدة   جيري احتساب و .  أأي أأصول  ليس هلف غري مموَّ

حساابت    الزتامات طريق  عن  احملددة  ابس تخدام    ةأأكتواريالاس تحقاقات  وحتددمس تقةل  املقدرة.  اال ضافية  الوحدة  احلالية    طريقة   اللزتاماتالقمية 

املتداوةل رفيعة    س ندات الرشاكتابس تخدام أأسعار الفائدة عىل    ،املقدرةملس تقبلية  االاس تحقاقات احملددة عن طريق خصم التدفقات النقدية اخلارجة  

أآجالاليت  ،  املس توى مع  أآجال اس تحقاقها  العمةل اليت  التقاعديةس تحقاقات  الاالزتامات    تتقارب  السويرسي، ويه  د هبا  ، ويه مقومة ابلفرنك  تُسدَّ

القمية احلالية   املُ الاس تحقاقات. وعند حتديد  الصةل  حدَّ اللزتامات الاس تحقاقات  ب  املعاشات،    خبطيتدة وتلكفة اخلدمات ذات   الاحتاد ادلويليُنسِّ

أأساس   ا ىل فرتات اخلدمة عىل  أأو اال عاقة. و   عىل سبيل املثال  ،ل اثب تعدَّ التناقص مبُ الاس تحقاق  أأو الوفاة  ب التقاعد  نظام التآأمني الصحي  فامي يتعلق 

ل اثبت  ب الاس تحقاقات عىل  نسَ للمتقاعدين، تُ  مادي مبلغ  ، وهو ما ميثل فرتة اخلدمة اليت ال حيصل بعدها املوظفون عىل أأي  اعام   15عىل مدى  ُمعدَّ

 من الاس تحقاقات. أآخر 

دراهجا  املتعلقة ابالس تحق  نفقاتة مبارشة يف اال يرادات الشامةل الأخرى. أأما ال كتواريالاحتاد ادلويل مجيع الأرابح واخلسائر الأ   ويسجل اقات احملددة، فيمت ا 

   التشغيلية حتت بند اس تحقاقات املوظفني. نفقاتمضن ال 

تلكفة    وتسجلللقوانني السارية يف البدلان املعنية واتفاقات العمل امجلاعية احمللية.    ااجامتعية طبقاس تحقاقات  حيصل املوظفون احملليون دلى الوفود عىل  و 

 تكل الاس تحقاقات يف هذه البياانت املالية املُوحَّدة عىل أأساس الاس تحقاق. 
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هناء تعويضا ت  ب(   اخل دمة  ا 

هناء معل املوظف قبل سن التقاعد العادي، أأو قبلتعويضات تس تحق   هناء اخلدمة عند ا  اس تكامل مدة العقد، أأو يف حاةل قبول املوظف احلصول عىل   ا 

 . التعويضاتبدل اس تغناء عنه طواعية كبديل عن تكل 

هناء اخلدمة عىل أأساس خطة رمسية ملزتم هبا ال هناء خدمة موظفني حاليني، أأو نتيجة للعرض املقدم بغرض تشجيع املوظفني لقبول  تعويضات وتسجل  ا 

 اس تغناء. احلصول عىل بدل 

لأحاكم القانون احمليل، وذكل بغض النظر عن سبب   اها وفقسدادهناية اخلدمة  وتعويضا ت يلزتم الاحتاد ادلويل، يف بعض الوالايت القانونية، حبساب  و 

 تدرج تكل يف هذه احلاةل  و.  يعترب تكل الاس تحقاقات اس تحقاقات ما بعد انهتاء اخلدمة  19كام أأن املعيار احملاس ب ادلويل رمق  ترك املوظف للخدمة.  

ص مضن  املرتامكة الالزتامات دة. تعويضات املوظفنيالنفقات مضن  تدرج ات العمليات، كام ُمخصَّ وقد اختار الاحتاد ادلويل  يف هذه البياانت املالية املُوحَّ

 . جوهراي لأن التآأثري ليس  للوحدة االئامتنية املقدرةابس تخدام الطريقة الأكتوارية  الالزتاماتعدم حساب هذه 

صاملُ  ( ون) ن  ا تخصَّ

صتنشآأ   عادة الهيلكة، عند وجود الزتام قانوين أأو  ُمخصَّ   بناء  مضين  ات تغطية تاكليف الاس تغناء عن العامةل الزائدة والعمليات والعجز يف املرشوعات وا 

 موثوق.   حنواملبلغ عىل وتقدير الالزتام، عىل أأحداث سابقة، ويرحج أأن يقتيض الأمر وجود تدفقات خارجة من املوارد لتسوية 

ذا اكن التآأثري  و  ص ، فا ن املُ جوهرايا  ات حتدد خبصم التدفقات النقدية املس تقبلية املتوقعة اليت تعكس التقديرات السوقية احلالية للقمية الزمنية للنقود، خصَّ

ن اقتىض الأمر، تقدير اخملاطر اليت ختص هذا الالزتام عىل وجه التحديد.    وا 

ص أأ(   تغطية تاكليف الاس تغناء عن العامةل الزائدة   ُمخصَّ

صيمت و ضع  حتدد و عرش التالية.    عادة عىل مدى الشهور االثين   ويسدد هذا اخملصصلتغطية التلكفة املقدرة لالس تغناء عن العامةل الزائدة املعروفة،    ُمخصَّ

 العامةل الزائدة عند اال بالغ عن اختاذ قرار ابالس تغناء عن أأحد املوظفني ابعتباره عامةل زائدة.  

ص ب(   العمليات  ُمخصَّ

ص ميثل   فادات بشآأهنا عند اترخي ان   ا العمليات أأساس   ُمخصَّ هتاء قمية مقدمات التشغيل املدفوعة للجمعيات الوطنية اليت مل تقدم امجلعيات الوطنية املتلقية ا 

فادات بشآأهنا بعد فرتة وجزية.  اليت تكبدهتا امجلعيات الوطنية ال تكون معروفة تفصيال   نفقا تفا ن ال   ، الفرتة. وابلتايل   عند اترخي انهتاء الفرتة، وعادة ما تقدم ا 

ص ج(   اخلدما ت التعهدات و  يف عجز  لل  ُمخصَّ

صيمت الاحتفاظ مبُ  يرى الاحتاد  ، بيامن  مس توى اال يرادات  نفقاتاليت تتجاوز فهيا ال  من أأجل الأنشطة املُقيَّدةاخلدمات والتعهدات    يف  عجزالملواهجة   خصَّ

ذا مل يو .  عتوقَّ أأن المتويل املقبل غري مُ  ادلويل من اترخي انهتاء الفرتة، يشطب العجز ما مل يكن مثة دليل موضوعي   اشهر  12متويل ا ضايف يف غضون صل ا 

 عىل أأنه ال يزال من احملمتل تلقي متويل ا ضايف. 

 الاحتياطيات  ( ني )س

 أأ( الاحتياطيات املقيدة 

ةل من املوارد الأخرى فامي يتعلق بآأنشطة نفقاتمتثل الزايدات الرتامكية يف اال يرادات اليت تتجاوز مس توى ال   ما ييل:  يدة ق امل تشمل الاحتياطيات و . مموَّ

ص الأرصدة املُ   ة للعمليات خصَّ

نفاقها الطوعية  املساهامت د املتربعون وهجة ا   والتربعات اليت حُيدرِّ

يف حاةل ود للعمليات.  قيَّ وارد حيتفظ هبا يف احتياطي مُ مك نفقاتال دة الغرض اليت تتجاوز  حدَّ مُ  والتربعات تسجل الزايدة الرتامكية يف املساهامت الطوعية

نفاق املوارد، حيصل الاحتاد ادلويل عىل موافقة ماكنية ا  عادة ختصيصها لأغراض أأخرى، أأو يعيدها  من امجلعية الوطنية املتربعة أأو اجلهة املاحنة    عدم ا  عىل ا 

 . اا ىل أأن تسدد فعلي  اتويف هذه احلاةل تقيد اكلزتامأأو اجلهة املاحنة،  امجلعية الوطنية املتربعةا ىل 
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 العمليات ذات العجز المتوييل املؤقت

ص املُ يرادات  نة مبلغ اال  مرشوعات معيَّ   نفقات  ،امؤقت  ،قد تتجاوز ظهار  وجيري  لتكل املرشوعات يف اترخي تقدمي التقرير.    ةخصَّ  نفقات ال   يف  زايدةهذه الا 

يل قادم  عىل اال يرادات بشلك منفصل مضن الأموال اليت حيتفظ هبا للعمليات حتت بند معليات ذات جعز متوييل مؤقت، ما دامت اال دارة ترى أأن المتو 

املس تقبل.   ادلويل  رى  يعندما  و يف  املقبل غري مُ الاحتاد  المتويل  العجز ابعتباره  توقَّ أأن  تصنيف  يعاد  مقيدة  نفقاتع،  ظه،  غري  ا  كتخفيض يف  اره  ويمت 

صمن خالل  ات غري املقيدة الاحتياطي  . التعهدات واخلدماتلعجز  ُمخصَّ

 غري املقيدة ب( الاحتياطيات  

أأو من قبل الغري، وجيوز اس تخداهما حس امب يراه الاحتاد ادلويل مناس با.   غري املقيدةال ختضع الاحتياطيات   تعييهنا  و   لأي قيود قانونية  جيوز لالحتاد 

 طر حمددة. لأغراض حمددة، من أأجل الوفاء ابلزتامات مس تقبلية أأو ختفيض خما

 ا حملددةج( الاحتياطيات  

 تشمل الاحتياطيات احملددة ما ييل: 

 احتياطي التآأمني اذلات 

استنادا ا ىل تقدير مدى التعرض للمخاطر، حيدد هذا الاحتياطي و   مركباته ضد احلوادث وغريها من الأرضار.  عىل  اتابلتآأمني اذلالاحتاد ادلويل  يقوم  

 حقاقات التآأمني يف وقت اس تحقاقها. دلفع اس ت

 احتياطي الاجامتعات ادلس تورية 

 جيري ختصيص أأموال لتغطية التاكليف املتوقعة لالجامتعات ادلس تورية ومبادرات جملس اال دارة املقبةل عند تنظمي احلدث.  

 احتياطي املرشوعات احملددة

لتاكليف املبارشة  % من ا6.5تسرتد نس بة  مببدأأ الاحتاد ادلويل اذلي يقىض ابسرتداد اكمل التلكفة،    معالو )د(،  32  طبقا ملا هو وارد يف اال يضاح رمق

فرنك    أألف  50,000معلية ما مبلغ    نفقات يف حاةل جتاوزو.  الالزمة لنجاح العملياتغري املبارش  خدمات ادلمع    تاكليف تقدميللربامج واخلدمات لمتويل  

ني وحل ،جيري ختصيص الزايدة ا ىل مرشوعات بناء  عىل قرار جملس اال دارة ،س نة حمددة تتجاوز ا جاميل املبالغ املتكبدةل املُحمةل سويرسي، واكنت القمية 

 . حمددصدور قرار جملس اال دارة، ختصص الزايدة الحتياطي 

 الاحتياطي اخلاص ابلأعامل املتعلقة مببىن املقر 

د عىل مدى   دون فائدةللحصول عىل قر ض   FIPOIؤسسة  املم ع   ا، اتفاق 2016وقَّع الاحتاد ادلويل، يف مارس   لك يس تخدمه يف تشييد    اعام  50يُسدَّ

طار ذكل جيب عليه القيام،   جراء أأعامل الصيانة ادلورية للمبىن، ويف ا  عند قبوهل للمبىن  مبىن جديد ملقره، ويلزتم الاحتاد ادلويل مبقتىض هذا االتفاق اب 

نشاء احتياطي   % 0.75يعادل نس بة    س نواي  مبلغاالاحتاد  ادلويل   س يخصصوبناء  عىل ذكل،  من أأجل الأعامل الرئيس ية الالزمة للمبىن.    حمدداجلديد، اب 

 من قمية أأعامل البناء. ويقترص اس تخدام هذا الاحتياطي عىل ما ييل: 

 ما يرتبط ابلتقادم املعتاد من أأعامل اال حالل والتجديد الرئيس ية؛  •

 ا جراء اال صالحات الطارئة.  •
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عداد هذه البياانت املالية املُوحَّدة.  امل تطبق مبكر و صدرت املعايري والتعديالت والتفسريات التالية، ولكهنا مل تطبق بعد.   يرد أأدانه التآأثري املتوقع  و عند ا 

دارة الاحتاد ادلويل.   للك معيار وتعديل وتفسري بناء  عىل التقيمي اذلي أأجرته ا 

 : ولكهنا ذات صةل بآأنشطة الاحتاد ادلويل   والتعديالت والتفسريات اخلاصة ابملعايري احلالية غري املطبقة بعد   املعاي ري

 من  التطبيق اخملطط  اترخي الرساين  املعيار/ التعديل 

 قبل الاحتاد ادلويل 

 املتوقع  التآأثري 

  /جوهريال تآأثري  2022س نة التقرير  2022يناير  1 2020-2018ملعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية يف احتسينات س نوية 

 ينطبق 

املعايري ادلولية ال عداد   من   3ر مق   اال شارة ا ىل اال طار املفاهميي )تعديالت للمعيار

 (  التقارير املالية

  /جوهريال تآأثري  2022س نة التقرير  2022يناير  1

 ينطبق 

  لمعيار ل عوائد قبل الاس تعامل املزمع )تعديالت    -واملعدا ت   واملركباتاملمتلاكت  

 ( 16احملاس ب ادلويل 

  /جوهريال تآأثري  2022س نة التقرير  2022يناير  1

 ينطبق 

 ابلعقد الوفاء   ةتلكف  - اباللزتاماتاملُثقةل العقود 

 ( 37احملاس ب ادلويل  تعديالت للمعيار )

  /جوهري تآأثريال  2022س نة التقرير  2022يناير  1

 ينطبق 

  /جوهريال تآأثري  2023س نة التقرير  2023يناير  1 املعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية  من  17رمق تعديالت للمعيار 

 ينطبق 

وبيان   1  احملاس ب ادلويل  اال فصاح عن الس ياسات احملاسبية )تعديالت للمعيار

 ( للمعايري ادلولية ال عداد التقارير املالية 2املامرسة 

  /جوهري تآأثريال  2023س نة التقرير  2023يناير  1

   ينطبق

  /جوهريال تآأثري  2023س نة التقرير  2023يناير  1 ( 8 احملاس ب ادلويلتعديالت للمعيار  تعريف التقديرات احملاسبية )

 ينطبق 

واخل  ةبي  الرض ابلأصول  املتعلقة  واحدة    صوماملؤجةل  معامةل  عن  الناش ئة 

 ( 12ادلويل   معيار احملاس ب لل )تعديالت 

  /جوهريال تآأثري  2023س نة التقرير  2023يناير  1

 ينطبق 

  لمعيار ل )تعديالت    غري متداوةلخصوم  و تصنيف اخلصوم ا ىل خصوم متداوةل  

 ( 1 احملاس ب ادلويل

  /جوهري تآأثريال  2023التقرير س نة  2023يناير  1

   ينطبق
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