
 
 

 

   

 
 

 

 
 
 

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 (اإلنتربول)

 
 

 ا
 
 

 البيانات المالية

2016 
 

 
 
 
 

 2017 حزيران/يونيو 30



 2016  البيانات املالية  
 
 

 

 2/38 الصفحة 
 

 

 
 

 تقرير اإلدارة
 

ؤعتتاي   اإلنرت تتوم املتتا و  امد تتر هؤتتن نماؤتت 3.6ادة صتترار البيانتتات املاليتتة   املتتإإدارة اإلنرت تتوم ؤوتتة لية أنيطتتب  تت
عنمتتا  هلتتلب املعتتاي   لو  أمتترت هتتلب البيانتتات املاليتتة    تتا حماستتي  عيتتار ؤريعتت ك  لعتتا احملاستتبة الر ليتتة لع طتتا  ا

   واملالية كعها الونةهب ا أثناء  ت ّيرت أهناة دار ،  ترى اإلإلنرت وملاملا  
م اإلنرت تتو نمتتا  و    األؤتتا العتتا  ؤوتتة م متتن استتدحراب  ليتتة رما تتة داىعيتتة ؤناستتبة معتتد الد تتارير املاليتتة   تتري ها

وثوميتة الد تارير املاليتة  إمتراد البيانتات املاليتة  ؤنت  ملؤع توم تأكيتر  كت   املالية الراىعية يهرف إىل ت تر  ما ة ر لع
   تتتينمدوتتتدوى الاملالراىعيتتتة سياستتتات  إيتتتراءات معتتتد ما تتتة نمتتتا  الر  يكتتت    ككتتتفه  اإل تتت.  منتتتهو حديتتتام اال

  ؤودوى املعاؤ.تو 
الراىعيتتتتتتة، الوياستتتتتتات الدتتتتتترمي  ،  اإلضتتتتتتا ة إىل   يفتتتتتتة تكتتتتتت   الدنمي تتتتتت  معتتتتتتد املوتتتتتتدوىاملعد تتتتتترة  الضتتتتتتوا   

  الوتتتتو.ت   تتتترد ؤوتتتتدويات اإل ن عحتتتتظ حفتتتتظ الرما تتتتة املاليتتتتة الراىعيتتتتة  ت تتتتر ف  اإليتتتتراءات التتتت   تتتترد 
وياستتتات أن املنم تتتة تطبتتت  التأكيتتترا  كتتت   ؤع تتتوم  ؤوتتتدوى املعتتتاؤ.ت تتتتو ر الضتتتوا   معتتتد و االطتتت.  معيهتتتا

أ  احلصتوم معتد أصتوم املنم تة ؤنت  أيضتا ألرترا  مجيت  اإليترادات  النف تات   معتد املاليتة نم تة  األ  اإليراءات
 صرف هبا  ر ن إ نو أ  الدها اسدخراؤ

أنتتته ال  ،   املاليتتتة ؤع تتتوم أن نمتتتا  الرما تتتة املاليتتتة الراىعيتتتة م تتت   فعاليتتتة ىتتت.م الوتتتنةتأكتتتر  كتتت    لتتترى اإلدارة 
و  مل االحديتتام املبعتته منهتتا م عيتتاتلعدح يتت     ليتتات رما تتة اإلدارة ضتت  و  تن تت أىطتتاء يوهريتتة أ   تويتتر أ ّ 

، تتتترى اإلدارة أن هتتتلب د  لتتت معتتت نتتتاء   م عيتتتات ؤتتتن هتتتلا النتتتو  ت تتتو  معتتتد أدلتتتةو متتتن يبعتتته أثنتتتاء الوتتتنة املاليتتتة 
 2016 كتتانون األ م/ديوتت ر  31الوضتت  املتتا  لع نم تتة حتت   تتص صتتورة دمي تتة  صتتحيحة متتن البيانتتات املاليتتة تع

   وامللكور   الداريخاملالية ندائج الع عيات  الدر  ات الن رية لعونة من   
كبتتار املتترراء يصتتّرحون متتن أّ  ؤصتتات ىارييتتة حمد تت  أن ت تتون لتتريهب ءخصتتيا أ  لتترى أمر تتاء أن   لتت زد معتتد 

إلنرت تتومو  مل ت تتر   تدضتتارم ؤت  ؤصتتات املنم تتة أ  تضتتر هبتا  تكتت    استتد .ليدهب    ارستة ؤهتتاؤهب   ا متترهلتب 
  أّ  تصرحيات تةثر   ؤض ون هلب البيانات املالية  ال   الدزاؤات املنم ة جتاب أطراف ثال ةو

ؤ دتتتتتتق املتتتتتترم  العتتتتتتا   بيانتتتتتتات دمتتتتتت    الو 2017 يونيتتتتتتوان/حزير  30البيانتتتتتتات املاليتتتتتتة   معتتتتتتد اإلدارة  ا  تتتتتتب   
   و2016تكرين ال اين/نو  ر امدبارا ؤن  ث.ب سنواتاجل عية العاؤة لفرتة كنرا الل  مينده لعحوا ات    

 
 كوسلوسكي-غروسلوران  يورغن شتوك
 املرير الدنفيل  لدر ر املوارد األؤا العا 
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 ] ترمي ه  أحام ندائوه ؤودنرا حصرا إىل املععوؤات املدو رة  العغة اإلن عيزيةو  كنرا لعحوا ات  أيرى املرم  العا [
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 المدقق العام للحسابات في كندا

 
 المدقق الخارجي المستقلتقرير 

 إىل اجل عية العاؤة لإلنرت وم

 التقرير المتعلق بالتدقيق في البيانات المالية

 الرأ 

  يتتان  2016كتانون األ م/ديوتت ر   31   البيانتات املاليتتة لإلنرت تتوم الت  تكتت    يتان الوضتت  املتتا دم تتب   ل تر 
 .حمتتتات امل   الدتتتاريخ املتتتلكور املاليتتتة   يتتتان الدتتتر  ات الن ريتتتةصتتتوم ات   صتتتا  األ   يتتتان الدغتتت ّ األداء املتتتا 
 ، مبا    ل  ؤعخ  لعوياسات احملاسبية اهلاؤةو  ات الصعة

كتتانون األ م/ ديوتت ر   31 أرى أن البيانتتات املاليتتة ب تت   رمتتة، ؤتتن مجيتت  النتتواح  اجلوهريتتة،  ضتت  املنم تتة املتتا    
،  أن أداءها املا   تر  اهتا الن رية   الونة املاليتة املندهيتة   الوتنة املاليتة املندهيتة   الدتاريخ املتلكور يدف تان 2016

 ؤ  املعاي  احملاسبية الر لية لع طا  العا و

 األساس الل  ما  معيه الرأ 

ويتق هتلب املعتاي  تترد مبزيتر ؤتن الدفصتي    ل ر دم ب   احلوا ات    ا لع عاي  الر لية لعدترمي و  ؤوتة لياب مب
اجلتتزء ؤتتن ت ريتتر  املعنتتون تؤوتتة ليات ؤتترم  احلوتتا ات   ستتيات ؤرايعتتة البيانتتات املاليتتةتو  ال م.متتة    املنم تتة 
   تتتتا ملتتتتا بعيتتتته املبتتتتادص األى.ميتتتتة  ات الصتتتتعة  دتتتترمي     البيانتتتتات املاليتتتتة   كنتتتترا،  أ  يتتتتب  وتتتتائر ؤوتتتتة لياب 

ة    تتتا هلتتتلب املبتتتادصو  أمد تتتر أن األدلتتتة التتت  حصتتتعب معيهتتتا  كتتتأن الدتتترمي  كا يتتتة   ا يتتتة لدكتتت   أساستتتا األى.ميتتت
 . ألكّون رأي 

 ؤوألة أىرى
دمتت   يهتتا ؤتترم   ىتتر أمتترم  2015كتتانون األ م/ ديوتت ر   31إن البيانتتات املاليتتة لع نم تتة لعوتتنة املاليتتة املندهيتتة   

 و 2016أيار/ ؤايو  2   من رأ   ر ن  فظ  كأن هلب البيانات

 ؤوة ليات اإلدارة  امل عفا  إدارة ءة ن البيانات املالية 
إن اإلدارة ؤوتتة لة متتن إمتتراد البيانتتات املاليتتة  مرضتتها  صتتورة دمي تتة    تتا لع عتتاي  احملاستتبية الر ليتتة لع طتتا  العتتا ، 

يتتتة ىاليتتتة ؤتتتن أ  أىطتتتاء يوهريتتتة ناجتتتتة ؤتتتن  متتتن الرما تتتة الراىعيتتتة التتت  تعدرهتتتا اإلدارة ضتتتر رية إلمتتتراد  يانتتتات ؤال
 احديام أ  ىطأو 

 اإلدارة، منر إمراد البيانتات املاليتة، ؤوتة لة متن ت يتيب ؤترى متررة املنم تة معتد ؤواصتعة أنكتطدها  ال يتا ،  وتق 
انتتب املع تتوم  تته،  بيتتان املوتتائ  املدعع تتة مبواصتتعة األنكتتطة  استتدخرا  ؤواصتتعة أنكتتطدها كأستتاس لع حاستتبة إال إ ا ك
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اإلدارة تعدتتز  تصتتفية املنم تتة أ   متتا الع عيتتات، أ  مل ي تتن لتتريها ؤتتن  تتري   امعتت  إال ال يتتا   تتلل و  املوتتة لون 
 من اإلدارة تناط هبب ؤه ة اإلءراف معد م عية إمراد الد ارير املالية لع نم ةو 

 ؤوة ليات ؤرم  احلوا ات   سيات الدرمي    البيانات املالية 
هو الدأكر  ك   ؤع وم أن البيانات املالية ك ت  ىاليتة ؤتن أ  أىطتاء يوهريتة ناجتتة ؤتن احديتام أ  ؤا أصبو إليه 

ىطأ،  إصرار ت رير يعر  رأي و  الدأكر املع وم هو ؤودوى متام ؤتن الضت انة،  ل نته لتيص ضت انة  تأن الدترمي  
ة منرؤا ت ون ؤويتودةو  األىطتاء متر الل  جير     ا لع عاي  الر لية لعدرمي  ي كا دائ ا من األىطاء اجلوهري

تنكتتتأ  وتتتبق م عيتتتة احديتتتام أ  ىطتتتأ  تعدتتتر يوهريتتتة إ ا كتتتان ؤتتتن املدومتتت  أن تتتتةثر، انفراديتتتا أ  مجاميتتتا،   متتترارات 
 ؤودخرؤيها االمدصادية ال  يدخل هنا   ضوء هلب البيانات املاليةو 

ارس ؤبتتادئ  املهنيتتتة إلصتترار احل تتتب  أ  تتد ؤدحوتتتبا   كوتتزء ؤتتن م عيتتتة الدتترمي     تتتا لع عتتاي  الر ليتتتة لعدتترمي ، أؤتتت
 ك رم  طوام م عية الدرمي و  أمو  أيضا مبا يع : 

  أىطاء يوهرية   البيانات املالية، سواء كانب ناجتتة ؤتن م عيتة احديتام احد ام  يود  رير  ت ييب ؤرى
صوم معد أدلة كا يتة   ا يتة أ  ىطأ،  تص يب  تنفيل إيراءات الدرمي  ال  توايه هلب االحد االت،  احل

لدكتت ي  أستتاس لد تتوين رأيتت و  إؤ انيتتة متتر  ال كتتا متتن األىطتتاء اجلوهريتتة الناجتتتة ؤتتن م عيتتة احديتتام 
أءتتتتر  تتتتا إ ا كانتتتتب ناجتتتتتة ؤتتتتن ىطتتتتأ، ألن االحديتتتتام ي تتتتو  معتتتتد الدواطتتتتة أ  الدز يتتتتر أ  اإلرفتتتتام امل صتتتتود 

 ملععوؤات ؤا أ  الدحريا أ  جتا ز الرما ة الراىعيةو

   ،هتتب طبيعتتة الرما تتتة الراىعيتتة  ات الصتتتعة  الدتترمي  لدصتت يب إيتتتراءات الدتترمي  املناستتتبة لعمتتر ف الوتتتائرة
  ليص إل راء رأ   كأن ؤودوى  عالية الرما ة الراىعية لع نم ةو

   ت يتتتيب ؤتتترى ؤ.ءؤتتتة الوياستتتات احملاستتتبية املدبعتتتة  ؤع وليتتتة الد تتتريرات احلوتتتا ية  املععوؤتتتات األىتتترى التتت
 إلدارة هبلا الكأنوتو رها ا

  إصتترار استتدنداأ  كتتأن ؤتترى ؤ.ءؤتتة استتدخرا  اإلدارة ملواصتتعة األنكتتطة كأستتاس لع حاستتبة،  استتدنادا إىل
األدلتتتة التتت  يتتتدب احلصتتتوم معيهتتتا متتتن الدتتترمي ، استتتدنداأ  كتتتأن ؤتتتا إ ا كانتتتب  تتتة ضتتتبا ية  ععيتتتة  ات صتتتعة 

املنم تتتة معتتتد ؤواصتتتعة أم اهلتتتاو  إ ا   أحتتتراب أ   تتتر ف   تتتن أن ت تتت  متتتررا هاؤتتتا ؤتتتن الكتتت و    متتتررة
ىعصتتبإ إىل أن  تتة ضتتبا ية  ععيتتة، يدعتتّا معتتّ  لفتتبإ االندبتتاب   ت ريتتر  ك تترم  إىل املععوؤتتات التت  تكتتوهبا 
الضبا ية   البيانات املاليتة، أ  إ ا كانتب هتلب املععوؤتات رت  كا يتة، تغيت إ االستدنداأ التل  توصتعب إليتهو 

األدلتتة التت  يتتدب احلصتتوم معيهتتا  كتتأن الدتترمي  حتت  تتتاريخ صتتر ر الد ريتتر املدععتت   توتتدنر استتدنداياب إىل 
  الدرمي و ر  أن األحراب أ  المر ف   املود ب  مر تدوبق   كا املنم ة من ؤواصعة أنكطدهاو 

 رؤتة،  ؤتا إ ا   ييب طري ة العر  العا  لعبيانات املالية  هي عيدها  حمدواها، مبا    ل  املععوؤات املاليتة املت 
 كانب البيانات املالية ب   املعاؤ.ت  األنكطة األساسية     اهلرف املد      مرضها  رمةو 

 إين معد تواص  ؤ  املوة لا من ءة ن احلوك ة   ؤا يدعع ، ض ن أؤور أىرى،  نطات الدترمي   توميدته امل ترر ين 
 ارزة   الرما ة الراىعية أثناء الدرمي و  أهب ندائج الدرمي ،  السي ا ؤا أتبّينه ؤن ميوم  
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 معلومات عن المتطلبات القانونية والتنظيمية القانونية األخرى
معتتد  تتو ؤتتا ي دضتت  النمتتا  املتتا  لع نم تتة، أ يتترإ  تتأن املبتتادص احملاستتبية املكتت ولة  املعتتاي  احملاستتبية الر ليتتة لع طتتا  

 الونة املالية الوا  ةو العا  طإب ب،   رأي ، مبا يدف  ؤ  ؤا يرى   

 ضتتت. متتتن  لتتت     رأيتتت  أن املعتتتاؤ.ت التتت  أيرهتتتتا املنم تتتة  تبّيندهتتتا أثنتتتاء م عيتتتة الدتتترمي    البيانتتتات املاليتتتتة  
 لع نم ةو لنما  املا  اهلاؤة، ؤدف ة  اوانبها كانب، ؤن ك  ي

، أمتتتتردت أيضتتتتا ت ريتتتترا ؤفصتتتت. لتتتته 2 لعدتتتتليي   ؤتتتتن النمتتتتا  املتتتتا  7ؤتتتتن الفصتتتت   2 ؤتتتتن اجلتتتتزء 7.7لع تتتتادة    تتتتا   
 لعو عية العاؤة من الدرمي    البيانات املالية لإلنرت ومو 

 
 ؤاي    رروون، حماسق ما  ؤعد ر

 ؤرم  احلوا ات العا    كنرا
 املرم  اخلاري 

 
 أ تا ا، كنرا

 2017حزيران/يونيو  30
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 كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي في 
 )بآالف اليورو(

 

 2016 الحظاتم 
2015 

 عر تغي ها )انمر 
 (7امل.حمة 

   األصول
   األصول المتداولة  
 114 75 395 100 8  ؤ اِ ئات الن ريةالن رية   

 846 2 - 9 االسد  ارات 

 513 4 057 3 10 املوامهات النماؤية املودح ة ال بض

 500 7 827 7 11 املباله املودح ة ال بض ؤن احلوا ات

 543 1 799 1   ات ؤر ومة ؤوب اؤصر  

 563 534   املخز ن

 079 92 612 113   مجموع األصول المتداولة

   األصول غير المتداولة
 31 031 4 9 االسد  ارات  

 285 252 10 املوامهات النماؤية املودح ة ال بض

 130 1 211 1 12 األصوم ر  املادية 

 630 18 637 16 13 املنكآت  امل دع ات  املعرات 

 076 20 131 22   مجموع األصول غير المتداولة

 155 112 743 135   مجموع األصول

   الخصوم
   الخصوم المتداولة  
 955 6 920 6 14 احلوا ات املودح ة الر    الرسو  املد برة  

 714 6 835 8 15 ؤوب اامل بوضة املوامهات النماؤية 

 288 29 742 49 16 ري احلوا ات االئد انية لع كا

 613 8 109 8 17 يةؤودح ات املو فا املود بع

 570 51 606 73   مجموع الخصوم المتداولة

   الخصوم غير المتداولة
 528 17 060 19 17 يةؤودح ات املو فا املود بع  

 528 17 060 19   مجموع الخصوم غير المتداولة

 098 69 666 92   مجموع الخصوم

   األصول صافي
 760 19 848 17 19 احدياط  بوي  االسد  ار  

 297 23 229 25 20 صنادي  االحدياط  املرتاكب

 057 43 077 43   مجموع صافي األصول

 تك   امل.حمات يزءا ال يدوزأ ؤن هلب البيانات املالية
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 كانون األول/ديسمبر  31بيان األداء المالي للسنة المالية المنتهية في 
 بآالف اليورو()

 

 
 مالحظة

الميزانية اإلجمالية 
 المنقحة لعام

2016 

 الفعليةالميزانية 
 2016 لعام

 الفعليةالميزانية 
 2015 لعام

انمر )  عر تغي ها
 (7 امل.حمة

 
    28 إيرادات التشغيل

 783 52 783 52 783 52  املوامهات النماؤية

 195 1 230 1 230 1  ةتق اإلمعي ياامل  بوي 

 373 33 597 32 159 33   املوامهات العينية

 561 551 3 576  الدرمات

 130 24 976 21 530 33  املباله املوردة  املورتدة

 657 631 500  اإليرادات املالية

 580 653 361 1  إيرادات اىرى

 364 307 -  أسعار الصرف (ىوائر)/صا  أر اح

 643 113 728 113 139 123  إيرادات التشغيلمجموع 

 
    29 مصروفات التشغيل

 741 50 941 49 033 54  ت اليا الر اتق

 322 21 508 20 392 24  تغطية ت اليا الر اتق ؤن ؤوارد مينية 

 443 1 566 1 547 1  ع و فا لد اليا األىرى ال

 143 3 992 2 193 3  باينامل ت اليا تكغي 

 051 12 089 12 767 8  وارد مينيةؤن ؤ باينامل تكغي تغطية ت اليا 

 318 2 524 2 050 3  الصيانة

 738 12 539 12 065 16  االيد امات   املها  

 141 2 712 2 549 2  تقاامل ؤصر  ات 

 270 1 052 1 700 1  ت اليا االتصاالت

 720 4 697 2 565 5  أىرى  ت اليا الغ ت اليا 

 935 4 088 5 761 4   االنرثار االهد. 

 822 116 708 113 622 125  التشغيلمجموع مصروفات 

  لعامل المسجل عجز(الفائض/)ال
(2 483) 20 (3 179) 
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 كانون األول/ديسمبر  31بيان التغّيرات في صافي األصول المالية للسنة المالية المنتهية في 

 رو()بآالف اليو 
 

 
 بوي  احدياط 

 االسد  ار

 صنادي 
 االحدياط 
 املرتاكب

 المتراكم االحتياطي صناديق بين التوزيع

 صنر ت
 العا  االحدياط

 الرائب الصنر ت
   لإلراثة

 األزؤات

 صنر ت
 اخلاصة األرصرة

 صنر ت
 االسد  ار

الصنر ت 
االحدياط  

 لع  اتق اإلمعي ية

 25 24 23 22 21 20 19 مالحظات
 250 1 377 6 681 1 855 256 15 419 25 817 20 2014 ديسمبر/األول كانون 31 في الرصيد
 150 - (647) - (682 2) (179 3) - لععا  املوو ( العوز)/الفائض

    يان األداء املا  ةر  ؤرري نود 
  

   
 - (902 3) - - - (902 3) 902 3 االسد  ار نف ات -  

 - 935 4 - - - 935 4 (935 4) راالهد.   االنرثا -
 - 24 - - - 24 (24) هبا ؤدصرف أصوم -

 - - - - - - -  وي.ت
 400 1 434 7 034 1 855 574 12 297 23 760 19 2015 ديسمبر/األول كانون 31 في الرصيد
 101 - (251) - 170 20 - لععا  املوو ( العوز)/الفائض

 ا  نود ر  ؤررية    يان األداء امل
 - (178 3) - - - (178 3) 178 3 نف ات االسد  ار -       

 - 088 5 - - - 088 5 (088 5) االهد.  -
 - 2 - - - 2 (2) هبا ؤدصرفأصوم  -

 - (000 1) - - 000 1 - -  وي.ت
 501 1 346 8 783 855 744 13 229 25 848 17 6201 ديسمبر/األول كانون 31 في الرصيد

  .حمات يزءا ال يدوزأ ؤن هلب البيانات املاليةتك   امل
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 ديسمبر/األول كانون 31 في المنتهية المالية بيان التدفقات المالية للسنة
 

 2016 مالحظات اليورو بآالف
2015 

 عر تغي ها )انمر 
  (7امل.حمة 

 التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات

 (العوز/)الفائض   

 

20 (3 179) 

 لحركات غير النقدية:تسويات ا

 935 4 088 5 13 12 االهد.   االنرثار   

 أثر )األر اح(/اخلوائر ر  احمل  ة   الع .ت األينبية
 

(317) 56 

 األصوم   الدغي ات
 

 (172 1) 489 1 10 ال بض املودح ة اجلارية النماؤية املوامهات   الن  (/الزيادة)  

 194 1 (327) 11 احلوا ات ؤن ال بض املودح ة املباله   الن  /(الزيادة)

 ؤوب ا املر ومة الن     املصر  ات/)الزيادة(
 

(256) (1 543) 

 الن     املخز ن/)الزيادة(
 

29 2 

  املورتدة املوردة املباله
 

 (676) (35) 14 الرسو  املد برةالزيادة/)الن  (   احلوا ات املودح ة الر       

 247 1 121 2 15 ؤوب ا امل بوضة النماؤية  (   املوامهاتالزيادة/)الن 

 644 2 454 20 16 لع كاري  االئد انية الزيادة/)الن  (   احلوا ات

 411 4 028 1 17 يةاملود بع املو فا الزيادة/)الن  (   ؤودح ات

 التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات صافي
 

29 294 7 919 

 االستثمار أنشطة من ديةالنق التدفقات صافي
 

 (156 3) (392 2) 13  املعرات  امل دع ات املكرتيات املدعع ة  املنكآت  

 (722) (784) 12 األصوم ر  املاديةؤكرتيات 

 (846 2) (000 4) 9 ؤكرتيات أنكطة االسد  ار

 004 6 846 2 9 مائرات ؤبيعات أنكطة االسد  ار

 االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات صافي
 

(4 330) (720) 

 أثر أسعار صرف الع .ت األينبية   الن رية  ؤ اِ ئات الن رية
 

317 (56) 

 النقدية ومكافئات النقدية في( النقص/)الزيادة صافي
 

25 281 7 143 

 971 67 114 75 8 الفرتة  راية   الن رية  ؤ اِ ئات الن رية

 114 75 395 100 8 الفترة نهاية في النقدية ومكاِفئات النقدية
 

 يور (و  (000) 722: 2015يور  الواردة ؤك ولة  صا  الدر  ات الن رية الناءئة ؤن أنكطة الدكغي  ) (000) 748الفائرة البالغة 
 تك   امل.حمات يزءا ال يدوزأ ؤن هلب البيانات املالية
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 مالحظات مضافة إلى البيانات المالية

 مة: معلومات عا1المالحظة 

 1923،   متتا  ‘‘املنم تتة’’أنكتئب املنم تتة الر ليتتة لعكتترطة اجلنائيتتة )اإلنرت تتوم(، التت  يكتار إليهتتا   ؤتتا يعتت   استتب 
  عراو 190لدعزيز الدعا ن الكرط    مجي  أ اء العاملو  يبعه مرد البعران األمضاء   املنم ة حاليا 

  هترف املنم ة إىل ؤا يع :

   تتن ؤتتن املوتتامرة املدبادلتتة  تتا أيهتتزة إنفتتا  ال تتانون ضتت ن حتتر د ال تتوانا ضتت ان  تكتتوي  أمعتتد متترر 
 ؛‘‘اإلم.ن العامل  حل وت اإلنوان’’ة   خمدعا البعران  انط.ما ؤن الواري

  ،إنكتتتاء املةسوتتتات التتت ، معتتتد األرعتتتق، توتتتاهب  كتتت   نتتتر   ؤنتتت  يتتترائب ال تتتانون العتتتا   ؤ ا حدهتتتا
 . تطوير مررات ال ائب ؤنها

ؤنت  اجلر تة  ؤ ا حدهتا ’’ ؤه دها   ‘‘ الوص   ا أيهزة الكرطة جلع  العامل أك ر أؤانا’’  رؤية املنم ة    تد  
 و  ‘‘ؤن ى.م تعزيز الدعا ن  اال د ار   اجملالا الكرط   األؤين

  ه  تضطع  مبهاؤها  الرتكيز معد أهرا ها االسرتاتيوية اخل وة  ه :

 ال انون؛ إنفا  أيهزة  ا لعدعا ن عامل ال املععوؤات ؤركز د ر أداء .1
 لعحتر د العتا رة اجلترائب ؤ ا حتة معتد األمضاء البعران توامر ال  املدطورة الكرطية اإلؤ انات تو   .2

  ؤنعها؛

 الكرط ؛ لعع   مامليا اال د ارية النهج نام   طعيع  د ر أداء .3

 العاملية؛ ةاألؤني البنية داى  األمصد احلر إىل اإلنرت وم د ر تعزيز .4
 الع ع و األداء لدحوا اإلدارة   ىن املوارد توحير .5

 املنم ة تتريرها  عتراهنا األمضتاءو  البعتران األمضتاء تندختق   عتا ؤتن كت  ؤنط تة ل.نضت ا  إىل العونتة الدنفيليتة؛ 
وص  هتتت  تندختتتق األؤتتتا العتتتا  املوتتتة م متتتن إدارة الع عيتتتات   لتتت  لفتتترتة صتتتص ستتتنوات؛  هتتت  توا تتت  معتتتد النصتتت

النا  تتتة لع تتت  املنم تتتة  معتتتد ال تتتانون األساستتت   النمتتتا  العتتتا و  النمتتتا  املتتتا  لع نم تتتة يتتترد   تتتتليي  ؤضتتتاف إىل 
 .لفرتة صص سنوات 2014نو  ر  العا  احلا    تكرين ال اين/نماؤها العا و  اندإخق األؤا

وم العامل  ل. د ار ؤويتود   ستنغا ورةو  لتريها  ؤ ر األؤانة العاؤة لع نم ة ؤويود   ليون ) رنوا(  نّ   اإلنرت 
ؤ اتتتق ارتبتتاط ب يعيتتة    ر كوتت  ) عوي تتا(   تتان و  )تايعنتتر(  أديتتص أ ا تتا )إثيو يتتا(  نيويتتور  )الواليتتات املدحتترة 

 األؤري ية(و 

 نتت      لترى املنم تة ؤ اتتق إمعي يتة   أ يتريان )كتوت ديفتتوار(   توينص  يترس )األريندتا(  هترار  )زؤبتا و (
)كينيا(  سان سعفاد ر )الوعفاد ر(  يا نر  )ال اؤ  ن(و  تر طها اتفامات مانونية     ؤتن هتلب البعتران  تع ت  

 . يها مبويبها



 2016  البيانات املالية  

 
 

 12/38 الصفحة 
 

 

 
  

 

 

إضتتا ة إىل  لتت ، يويتتر   كتت   عتتر ؤتتن البعتتران األمضتتاء ؤ دتتق ب يعتت  يإعتترف  استتب امل دتتق املركتتز  التتوطين التتل  
 تع   أيضا املنم ة من طري هو

 دتتت  املنم تتتة  تتتبعض االؤديتتتازات  احلصتتتانات   البعتتتران التتت  تع تتت   يهتتتا،  أ رزهتتتا إمفاؤهتتتا ؤتتتن ؤعمتتتب أءتتت ام  تد
 الضريبةو 

 : إدارة أنشطة المنظمة2المالحظة 
 تدتتوىل املنم تتة تنمتتيب أنكتتطدها  إدارهتتتا استتدنادا إىل إطارهتتا االستترتاتيو    رنتتاؤج األنكتتطة العتتا و   رنتتاؤج األنكتتطة 

، هتو اخلطتة الوتنوية لع نم تة لعفترتة املاليتة الداليتةو  توا ت  معيته البعتران األمضتاء اإلمجاليتة   ل  امليزانيتة العا ، مبا 
التت   ا  تب معيهتتا اجل عيتتة  اإلمجاليتةيزانيتتة معتد املل.طتت.   26  اجل عيتة العاؤتتة الت  تإع تتر ستنوياو انمتتر امل.حمتة 

عد هلب امليزانيتة معتد ؤوتدوى الع عيتات،  تا يتةد  إىل ؤيزانيتة ؤوحترة العاؤةو    ن إدىام املزير ؤن الدعري.ت م
 أدناب إيضاحات ملخدعا ؤيزانيات املنم ة  م عيات إمرادها  املوا  ة معيهاو  4ؤعرلةو  ترد   امل.حمة 

 خيوم األؤا العا  ال يا  مبا يع : اإلمجالية املوا  ة معد امليزانية 

   يهتتتا  د تتت  كتتت  املبتتتاله املطعو تتتة ؤتتتن املنم تتتة لكنكتتتطة املدفتتت  معيهتتتا   لتتت  إىل االلدتتتزا   النف تتتات  اإل ن
 ؛املودوى املوا   معيه

  تع   اإليرادات ال  توض    امليزانية، إىل يانق سائر املوارد املالية الواردة إىل املنم ة   لت  إىل املوتدوى
 . املوا   معيه

 البيانات المالية أساس إعداد: 3المالحظة 
احملاستبية الصتادرة متن اجملعتص املعتين  املعتاي   العا  احملاسبية الر لية لع طا لع عاي  لب البيانات املالية طب ا هت أمر

النا  تتتة لنصتتتوص الد يتتتر  ا يتتت  املعتتتاؤ.ت  الع عيتتتات ينبغتتت  جل  و إلنرت تتتومللعنمتتتا  املتتتا  العتتتا ،    الر ليتتتة لع طتتتا 
   ملو فاوااملالية   املدعع ة  الكة ن املا   الدوييهات  ال انون األساس   النما : املنم ةألم ام 

  أمر ب اإلدارة من ث دها  اسدخرا  ؤواصعة األم ام كأساس لع حاسبة: 

، أمتتتترت اجل عيتتتتة العاؤتتتتة لإلنرت تتتتوم    تتتتا  )إنر نيوتتتتيا( اإلطتتتتار االستتتترتاتيو  لعفتتتترتة 2016  متتتتا   .1
 امل بعة؛ أيرت تنفيلب معد ؤرى الونوات األر    2017-2020

كخطتتة إلصتت.ح املنم تتة  كتت   ءتتاؤ    ا  تتب  INTERPOL 2020أيتترت اجل عيتتة العاؤتتة ؤكتتر    .2
 معد الدوصيات اجلاؤعة؛

 متتر د تت  متترد ؤنهتتا ؤوتتامهاته النماؤيتتة  2017لعتتا   اإلمجاليتتة ا  تتب البعتتران األمضتتاء معتتد امليزانيتتة  .3
 و 2017مليزانية ما  

 اسد ناء ت ييب اإليترادات العينيتة  إمتادة ت يتيب األد ات ، الد اليا الدارخييةالبيانات املالية معد أساس هلب مرت أإ   
 املالية العادلة ال ي ةو 
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 ؤتتا مل و مإترلب حوتتا ات األرصترة  عتتض الكتت ء لد ريبهتا ؤتتن أرمتا  كاؤعتتةؤدوتت ،  كتت   البيانتات لعتتر   ا ضت ان
 يور (و  1 000ر  ) تدب اإلءارة إىل ى. ه، تإعر  األرما   احلر األمرم إىل األلا يو 

 : الميزانيات وعمليات إعدادها والموافقة عليها4المالحظة 

لع نم تتتة ؤتتتن امليزانيتتتة العاديتتتة  امليزانيتتتات احملتتتردةو  امليزانيتتتات احملتتتردة تدتتتألا ؤتتتن صتتتنادي   اإلمجاليتتتةتدتتتألا امليزانيتتتة 
 ت األرصتترة اخلاصتتةو  تدتتألا ائد انيتتة  حوتتا ات ىاصتتة، توتت د ند عتتةا احلوتتا ات االئد انيتتة لع كتتاري ،  صتتنر

امليزانية العادية ؤن امليزانية العاؤة  ؤيزانيات امل اتق اإلمعي يةو  تغط  امليزانية العاؤة ت اليا مجي  أنكطة املنم تة، 
  حتتتا أن ؤيزانيتتتات امل اتتتتق اإلمعي يتتتة تغطتتت    تتت  الع عيتتتات   كتتت  ؤنهتتتاو رتتت  أن ت تتتاليا الر اتتتتق  نف تتتات 

طيهتتا امليزانيتتة العاؤتتة، ألن هلتتلب الد تتاليا أرراضتتا استترتاتيويةو  يتترتب  صتتنر ت االحديتتاط  العتتا  االستتد  ار  يهتتا تغ
 صتتنر ت االستتد  ار  امليزانيتتة العاؤتتة،  ين تتا يتترتب  صتتنر ت االحديتتاط  اخلتتاص  امل اتتتق اإلمعي يتتة مبيزانيتتات هتتلب 

صتنر ت ’’ 21،  امل.حمتة ‘‘اطيتة املرتاك تةالصتنادي  االحدي’’ 20امل اتقو  تترد تفاصتي  هبتلا الكتأن   امل.حمتة 
 و ‘‘حدياط  اخلاص  امل اتق اإلمعي يةصنر ت اال’’ 25 امل.حمة  ‘‘االحدياط  العا 

األنكتتطة اخلاصتتة التت  تنفتتلها املنم تتة  نتتاء معتتد اتفامتتات ؤرؤتتة ؤتت  البعتتران بتتوم  احلوتتا ات االئد انيتتة لع كتتاري  
 اخلتتتاصو  استتتدخرا  هتتتلب احلوتتتا ات ال يدبتتت   الضتتتر رة د رة امليزانيتتتة العاديتتتة  اهليئتتتات املا تتتة ؤتتتن ال طتتتاما العتتتا  

الوتتتنوية لع نم تتتةو  تتتتدب زيتتتادة ؤيزانيتتتات هتتتلب احلوتتتا ات  إدىتتتام تعتتتري.ت معيهتتتا مبوا  تتتة اجلهتتتات املا تتتة،  يتتتدب 
نيتتة صتتنر ت األرصتترة الدصتتري  معتتد امليزانيتتات ؤتتن مبتت  العونتتة الدنفيليتتة  وتتق املطعتتوم   النمتتا  املتتا و أؤتتا ؤيزا

دوتق ؤتن هتلا الصتنر ت إال  اخلاصة  ه  لدغطيتة نف تات حمتردة ؤرتبطتة  الكتر ط الت    تب هتلا الصتنر تو  ال  إ
 النف ات املدب ية ال.زؤة إلجناز املكاري  املوا   معيها ال   رأ تنفيلهاو

امد اداهتتتا لضتتر رات الع تت   ؤتتن   معتتد  امليزانيتتات التت  تعد تترها اجل عيتتة العاؤتتة لعتتا   احتتر جيتتوز إمتتادة  صتتي  
العونتتتة الدنفيليتتتة املوا  تتتة معيهتتتاو  العونتتتة الدنفيليتتتة هتتت  التتت  توا تتت  أيضتتتا، مبويتتتق النمتتتا  املتتتا ، معتتتد اإلضتتتا ات 
 الزيتادات  الدعتتري.ت   ؤيزانيتتات احلوتتا ات االئد انيتتة لع كتتاري  الت  يتتدب إمتترادها مبوا  تتة اجلهتتات املا تتةو  هتتلب 

يتتتات تعاؤ تتت  أيضتتتا كأهنتتتا امد تتتادات أميتتتر  صيصتتتتها لع يزانيتتتات املعد تتترة ؤتتتن اجل عيتتتة العاؤتتتة،  هتتت  تتتتترد   امليزان
و  ؤ ارنتة امليزانيتات   البيانتات املاليتة جتتر  مياستا  امليزانيتات املعرلتة الت   ا  تب ‘‘امليزانية اإلمجالية’’ 26امل.حمة 

 معيها العونة الدنفيليةو 

 ت المحاسبية الهامة: السياسا5المالحظة 

 : ترد أدناب أ رز الوياسات احملاسبية ال  تعد رها املنم ة

 حساب اإليرادات

تإعدر إيرادات سنوية   امليزانية العاديتة لع نم تة متن كت  ستنة ؤاليتة معتد أستاس ؤوا  تة اجل عيتة  املوامهات النماؤية
ؤيتتتتة لعبعتتتتران األمضتتتتاء    تتتتا جلتتتتر م ؤدفتتتت  معيتتتته ؤتتتتن العاؤتتتتة معتتتتد ؤيزانيتتتتة الوتتتتنة املتتتتلكورةو   تتتترد املوتتتتامهات النما

و 2018إىل متتا   2015املوتامهات امل تتررة توا تت  معيته اجل عيتتة العاؤتتة ؤوتتب او  يوتر  اجلتتر م احلتتا  لعفترتة ؤتتن متتا  
 مهات سنوية    ا لعور م املعد رواألمضاء   املنم ة د   ؤوا 190 يدعا معد مجي  البعران الت 
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تدتألا ؤتن املوتامهات النماؤيتة الت  تدع اهتا املنم تة لدغطيتة ت تاليا م عيتات هتلب    اتتق اإلمعي يتةاملوارد املالية لع
وتتتق هتتتلب  68امل اتتتتقو  ي تتتر    عتتترا ؤتتتن البعتتتران األمضتتتاء ؤوتتتامهات إىل امل اتتتتق اإلمعي يتتتة الوتتتدة لع نم تتتةو   إ

وا  تتتة اجل عيتتتة العاؤتتتة معتتتد ؤيزانيتتتة املوتتتامهات كتتتإيرادات   الوتتتنة املاليتتتة التتت  ت تتتون ؤوتتتدح ة  يهتتتا معتتتد أستتتاس ؤ
 الدكغي  لعونة امللكورة لع  اتق اإلمعي يةو

هتت  ترمتتات رتت  ن ريتة تتترد ؤتتن البعتتران األمضتتاء   ءت   ىتترؤات، ؤ تت  املتتو فا املعتتارين ؤتتن  املوتامهات العينيتتة
را تت ، معتتد أستتاس م تتر حمتترد أيهتتزة إنفتتا  ال تتانون    عتتراهنب،  االستتدخرا  اجملتتاين لع بتتاين  املعتترات  ر هتتا ؤتتن امل

 تتتا  املنم تتتة  البعتتتر العضتتتو أ  املنم تتتة حيتتترد أيضتتتا طري تتتة االستتتدخرا  املوتتت وح  تتته لعختتترؤاتو  ت تتتر ر مي تتتة هتتتلب 
 اخلرؤات معد أساس مي دها الفععية  تإررأ   البيانات املالية نف ات ؤوا ية هلاو

دوتق   ستنة تعّ يهتاو  تكت   الدرمتات املبتاله ه  كنايتة متن هبتات تترد لغتر  رت  حمترد أ  ؤعتر ف  حيإ  الدرمات
 ر  املكر طة ال  ترد ؤن ؤةسوة اإلنرت وم لعامل أك ر أؤاناو 

 املباله املوردة  املورتدة

    دوق منر تأكير احلت    تع يهتا  الستي ا املباله املوردة لنف ات الدكغي  مبويق اتفات  عينهو  ه   إ
 ؛احلوا ات االئد انية لع كاري 

  اإليتتترادات التتت  تدع اهتتتا املنم تتتة ؤتتتن ؤتتتةبرات ؤعينتتتة ؤ تتت  اجل عيتتتة العاؤتتتة لبيتتت  أككتتتا  لعتتتر  اخلتتترؤات
دوق منر تأكير احل   يها  . الوع و  ه   إ

 املبتتاله التتواردة   إطتتار احلوتتا ات االئد انيتتة لع كتتاري  حم وؤتتة  اتفامتتات حمتتردة ؤتت  يهتتات ؤا تتة ىارييتتة لدنفتتل 
دوتتتق هتتلب املبتتتاله   البرايتتتة كخصتتتو  ؤاليتتة لع نم تتتة  الح تتتا كتتتإيرادات إىل النف تتتات  املنم تتة ؤكتتتاري  ىاصتتتةو   إ

 املباءرة أ  املودح ة معد أنكطة املكاري  احملردةو

 تدكتتاطر املكتتاري  ؤتتوارد امليزانيتتة العاديتتة  البتتىن الدحديتتة،  توتتدفير أيضتتا ؤتتن إؤ انيتتة االستتدعانة  تتراء   نتتام إنفتتا  
الوتتبق،  تتإن الد تتاليا العاؤتتة املوتترتدة،   تترالت أتعتتام اخلتتراء  ت تتاليا اخلتترؤات األىتترى، ؤ تت  ال تتانونو  هلتتلا 

إجيارات امل اتق، ت ي ر معد احلوا ات االئد انية لع كاري  ؤن امليزانية العادية الستدخرا  ؤرا ت  املنم تة  ىترؤاهتاو 
ملوتترتدة  توتتفر متتن ن ومتتات ؤتتن الدوتتويات  تتا  هتت  ت ي تتر أيضتتا ضتت ن هتتلب الفئتتة ؤتتن املبتتاله املوتتردة  املبتتاله ا

امليزانيتتتات املخصصتتتة هلتتتلب اخلتتترؤاتو  يتتتدب االتفتتتات ؤوتتتب ا معتتتد مجيتتت  هتتتلب الد تتتاليا معتتتد احلوتتتا ات االئد انيتتتة 
 لع كاري  ؤ  اجلهة الرامية، إؤا   م ر حمرد أ   الكر ط  األح ا  العاؤة ال  تنمب تكغي  صنر ت ائد اينو

وتتتتق معتتتتد أستتتتاس اإليتتتترادات  ة:اإليتتتترادات املاليتتتت خمدعتتتتا املبتتتتاله املويتتتتودة   املوتتتتدح ة امل تتتترر أن تتتتترد   إطتتتتار  إ
حوتتا ات املنم تتة املصتتر ية  استتد  اراهتا األىتترىو ؤتتن   تتتوز   اإليتترادات    تتا لتتلل   تتا امليزانيتتة العاديتتة  صتتنادي  

 احلوا ات االئد انية لع كاري و

دوتتق ت اليفهتتا معتتد أستتاس أ  تت  طيعتتة  تترتة اإلجيتتارو  اتفامتتات اإلجيتتار التت  تإتتر  تصتتن ا كع تتود  م تتود اإلجيتتار:  إ
 خماطرها  ؤ اسبهاو املع ية    إجيار ؤا مل  وِّم 
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: تإتتر   مجيتت  املوتتامهات النماؤيتتتة  الدرمتتات إىل امليزانيتتة العاديتتة لع نم تتة  تتاليور و  املعتتتاؤ.ت العمالالالت األجنبيالالة
يور   أستعار الصترف الوتائرة   تتواريخ املعتاؤ.ت لدوتوية الفتوات   إمتراد إيصتاالت  الع .ت األينبية توو    ال

الوتتع ،  مبعتترم ؤدوستت  ؤتتن الكتتهر الوتتا   لع عتتاؤ.ت املاليتتة األىتترىو   تتو م األصتتوم  اخلصتتو  املاليتتة املويتتودة 
 ا و الع .ت األينبية إىل اليور   أسعار الصرف الوائرة   تاريخ صر ر  يان الوض  امل

 األر اح  اخلوائر احمل  ة  ر  احمل  تة الناجتتة ؤتن تعتري   إمتادة ت يتيب املعتاؤ.ت  تالع .ت األينبيتة تإتررأ    يتان 
 األداء املا و

: توتتو    د عفدهتتا  ؤوتتدوى ىفتتض مي دهتتا أ  استتدنفادها المقالالر والممتلكالالات والمعالالدات واألصالالول عيالالر الماديالالة
ادية لكصتتوم طيعتتة  تترتة ىتترؤدهاو  منتترؤا ت تتون ال ي تتة الر رتيتتة الدارخييتتة ألحتتر لدبيتتان ؤتترى ت عتت  الفوائتتر االمدصتت

 األصوم أمعد ؤن مي ة  ائرته امل ررة، خيف ض إىل مي ة  ائرتهو 

 امل ر  امل دع ات  املعرات:
 .سنة 40:  ف ض مي دها معد أساس أ    معد ؤرى املباين

  املائتة ؤتن صتا   40رات امل اتق معد أساس تناز  تررجي  نوبده  ف ض مي ة األثاب  ؤع الدوهيزات  العواز :
ستتنواتو أؤتتا الدوهيتتزات  األد ات الرياضتتية،  تتدخف ض مي دهتتا معتتد أستتاس  7مي دهتتا    رايتتة الوتتنة  معتتد ؤتترى 

 .سنوات 10أ    معد ؤرى 

  املائتة  50تتررجي  نوتبده :  ف تض مي تة احلواستيق  أيهتزة االتصتاالت معتد أستاس تنتاز  األيهزة  أصوم أىترى
ستتنواتو   ف تتض مي تتة الوتتيارات معتتد أستتاس تنتتاز  تتتررجي  أمتت   4ؤتتن صتتا  مي دهتتا    رايتتة الوتتنة  معتتد ؤتترى 

 سنواتو 7  املائة ؤن صا  مي دها    راية الونة  معد ؤرى  40نوبده 

ير  رنيتات   اخلتارأ  ف تض معتد أستاس : مي ة الرنيات  الرتاىتي  مبتا    لت  ت تاليا تطتو األصوم ر  املادية
 .سنوات 4  املائة ؤن صا  مي دها    راية الونة  معد ؤرى  50نوبده  تررجي  تناز 

: تك   األصوم ال  مير اإلنكاء أ  ال  مل تإنوز م عيات تركيبها   ضعها   اخلرؤة  عترو  املبتاله اجلارية األم ام
عيتتتا لكصتتتوم التتت  اند عتتتب ؤع يدهتتتا احل ي يتتتة إىل املنم تتتةو  ال يوتتتو   أ   عتتتب يزئيا/كتكتتت   املبتتتاله التتت  دإ  املبّينتتتة

 .ىفض ل ي دها أ  اسدنفادها إىل أن تصبح   اخلرؤة

 عتران أمضتاء أ  نانتا ت ترؤها ستدخرا  أم تام  نيتة مر ضتا الن  مب إىل  ىتر، تدع تد املنم تة : ؤاألصول التراثية
 إليها    ياناهتا املالية ألهنا ليوب لعبي و  املنم ةك  ال ت  ؤةسوات أىرىو 

 الد عفةو ،  اسدخرا  طري ة ؤدوس  ؤبيعهصا  مي ة  أ  أم   د عفة  املخز نت ر ر مي ة : المخزون

تر  استد  ارات   : النقدية ومكافئات النقدية واالسالتثمارات  تدفظ املنم تة  تأؤوام ن ريتة  حوتا ات ؤصتر ية  جتإ
 ينةو ررا  م عية،  كعها  ض  لعوياسة ال    ب إدارة اخلز مرد ؤن الع .ت أل

 تكتت   الن ريتتة  ؤ ا ئتتتات الن ريتتة التتت   تتدفظ هب تتتا املنم تتة ؤبتتاله خمصصتتتة الستتدخراؤات حمتتتردة  تعدتتر ؤ يّتتترةو 
 تكتتت   هتتتلب املبتتتاله ؤتتتن الن ريتتتة  ؤ ا ئتتتات الن ريتتتة ؤبتتتاله خمصصتتتة لنمتتتا  الد امتتتر الد  يعتتت ،  نمتتتا  املعاءتتتات 
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 امرية احملرد املوامهات،  احلوام اخلاص اليا اين املخص  لعر اتق  البترالت املر ومتة لع تو فا املعتارين ؤتن الد
 اليا انو  تعدر احلوا ات االئد انية لع كاري  ه  أيضا ؤباله ؤ ّيرة السدخراؤات حمردةو 

عر  ة  تنطو  معد مرر ال يإلكر  ؤ ا ئات الن رية ه  اسد  ارات ءريرة الوهولة لعدحوي  إىل ؤباله ن رية ؤ
 ؤن املخاطر ؤن حيث ال ي ةو

 تود  ر املنم ة أؤواال ل.حدفاظ هبا ح  تاريخ اسدح امهاو  توو   مبودوى الد عفة  تضاف مي دها الوومية 
حلوا ات الفععية إىل امل.حمات ال إىل  يان األداء املا و  الفائرة املالية املودح ة معد االسد  ارات ترد   ا

 املودح ة ال بضو

: توو   املوامهات النماؤية املودح ة لحسابات المستحقة القبضهمات النظامية المستحقة القبض وااالمس
ر  ال ا عة امل ررة ملباله ال ا ية لدغطية ا  ي دها االمسية نامصا ؤنها األرصرة ال بض  احلوا ات املودح ة ال بض 

 ول.سرتداد

 نيوان/أ ري  ؤنهاو 30وامهات النماؤية    راية ك  سنة  يعز  د عها مب   ي ر ر ؤودوى امل
ؤتتن  52 البعتتران األمضتتاء التت  ال توتترد ؤتتا معيهتتا ؤتتن ؤوتتامهات لفتترتة تدوتتا ز ستتندا ؤتتاليدا توتتر  معيهتتا املتتادة 

تإفتتتتر  معتتتتيهب (  يعع تتتت  ح هتتتتب   الدصتتتتويب   يعوتتتتات اجل عيتتتتة العاؤتتتتة   ‘‘52املتتتتادة ’’النمتتتتا  العتتتتا  لع نم تتتتة )
لدغطيتتة  صتتنر ت االحديتتاط  العتتا م و تتات أىتترىو  مبويتتق النمتتا  املتتا  لع نم تتة، يعتتز  أيضتتا  صتتي  يتتزء ؤتتن 

 هلب املوامهاتو

 جيوز لع نم ة أن تر  اتفامات حمردة تدض ن ءر ط  أح ا  توتريرها،  تا يدتيح لعبعتر العضتو الو تاء مبتا معيته ؤتن 
 املوامهات النماؤية لعبعتران األمضتاء املكت ولة  اتفامتات إلمتادة ير لتة التريون  ايبات  كأن ؤوامهاته النماؤيةو 

 تدض ن ؤباله تإر   معد املرى ال ريق  أىرى معد املرى البعيرو 
أ  اتفامتتات  ‘‘52املتتادة ’’أؤتتا املوتتامهات املوتتدح ة معتتد البعتتران األمضتتاء التت  ال ت تت  ضتت ن أ  ؤتتن الفئدتتا، أ  

  دوو   معد أهنا ؤباله ؤدب يةوإمادة ير لة الريون، 
 ال توتتو   أ  ىوتتارة حمد عتتة   إطتتار املوتتامهات النماؤيتتتة املوتتدح ة معتتد البعتتران األمضتتاء إال   حتتام إىطتتتار 

 املنم ة  أن  عض البعران األمضاء مايزة من الرصير املودح  د عهو

ح ات املتتتو فا املوتتتد بعية، مبتتتا   : توتتتو   ؤوتتتامهات املنم تتتة   إطتتتار ؤوتتتدمسالالالتحقات المالالالولفين المسالالالتقبلية
  ل  احلوا ات االئد انية لع كاري ، كد اليا أيور    يان األداء املا و

 توتو  هتتلب املوتتدح ات كخصتتو  ؤوتتدح ة    يتتان الوضتت  املتتا و  حيصتت  املو فتتون معتتد هتتلب املوتتدح ات    تتا 
 ؤن: لعح وت امل نوحة هلب مبويق م ود الع   املرؤة ؤعهب،  ه  تدألا

 املوامهات ؤن امليزانية العادية لع نم ة أ  ؤن احلوا ات االئد انية لع كاري ؛ 
 امدطامات ؤن أيور املو فا، حوق االمدضاءو 
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األءتتخاص لدعتتويض  اداىعيتت انماؤتت(: تطبتت  املنم تتة ISCILE) النمتتا  التتراىع  لدعتتويض   تتران الو يفتتة رتت  الطتتوم 
ؤوتامهات املنم تةو  تإتر   الدعويضتات معتد  النمتا   توم  أسترب ؤتن و ر  طوم دهب  ك     يفاللين سيف ر ن 

 أساس تناز  تررجي  لونوات ؤددالية لكخ  ال جير م .  ري.،    ا لع وامر احملردة   دلي  املو فاو

: ت ر  املنم ة إىل ؤو فيهتا تعويضتات   ءت   ؤوتدح ات منتر الدعويضات منر الد امر  نما  الد امر الد  يع 
لد امتتتتر  ؤوتتتتدح ات   إطتتتتار الد امتتتتر الد  يعتتتت    لتتتت  استتتتدنادا إىل الرتبتتتتة  ستتتتنوات اخلرؤتتتتة،  تغطيهتتتتا  ال اؤتتتت  ا

ؤوامهات املنم ةو  ت ر ر تبعات الدعويضات منر الد امر   تاريخ صر ر  يان الوضت  املتا   تإتررأ    يتان األداء 
 املا و

بتت  املنم تتة نمتتا  ؤعاءتتات ت امريتتة حمتترد املوتتامهات معتتد مجيتت  نمتتا  املعاءتتات الد امريتتة احملتتردة املوتتامهات: تط
املو فا اللين خيدار ن املكاركة  يها،  تواهب املنم ة  يه معد ؤودوى ؤدف  معيه  ؤناسق ملوتامهة املتو فا  يتهو 

د أصتتوم  نمتتا  املعاءتتات الد امريتتة لتتيص ؤنفصتت. مانونيتتا متتن املنم تتةو    الومتتب احلتتا  يتترار النمتتا  داىعيتتا: تتتر 
  إطتتتار العنتتتوان  ‘‘الن ريتتتة  ؤ ا ئتتتات الن ريتتتة’’ 8 ىصتتتو  النمتتتا     يتتتان الوضتتت  املتتتا  لع نم تتتة    امل.حمتتتة 

و  تدتتوىل املنم تتة إدارة األصتتوم ‘‘ؤوتتدح ات املتتو فا املوتتد بعية’’ 17،  امل.حمتتة ‘‘الن ريتتة امل يّتترة االستتدخرا ’’
 انق أصوهلا املاليةواملالية املويودة   إطار هلا النما  إىل ي

 تنتتتاممل املنم تتتة حاليتتتا ؤوتتتألة إنكتتتاء نمتتتا  حمتتترد املوتتتدح ات يكتتتد   معتتتد  ليتتتة إداريتتتة    هتتتا املنم تتتة  كتتت   
 ؤنفص و

 ،ؤوضتت  الدطبيتت  ؤيزانياهتتتا ضتت  إدارة املختتاطر املاليتتة لع نم تتة هتتو ضتت ان منن   إن الغتتر : إدارة المخالالاطر الماليالالة
لنفوتتتها   رنتتتاؤج األنكتتتطة  هاضتتت ن إطتتتار األ لويتتتات التتت   تتترد،   لتتت   تتتررت تتتر  املنم تتتة معتتتد النحتتتو امل تواصتتت  

 سياستتتات إدارة املختتتاطر املاليتتتة يتتتدب إمتتترادها استتتدنادا إىل النمتتتا   معيتتته   اجل عيتتتة العاؤتتتةويإدفتتت    لالتتتا رتب  هبتتتاملتتت
 املا و

 ت الد امريتتة احملتتردة املوتتامهاتنمتتا  املعاءتتالاألؤتتوام  ضتت. متتن األؤتتوام احملتتدفظ هبتتا  ها ؤتتن توتتد  ر املنم تتة  ائضتت
و  املنم تتة ؤعرضتتة جمل ومتتة ؤتتن املختتاطر نامجتتة متتن احلوتتا ات االئد انيتتة لع كتتاري    الد امتتر الد  يعتت  نمتتا  نمتتا  

 اسدخرا  األد ات املالية،  ه :

 املخاطر املرتبطة  الع .ت وأ 

  ز بيتتت   الدايعنتتترال بتتتات ال ن ال يتتتين الكتتتع د الرات الواليتتتات املدحتتترة   املنم تتتة حوتتتا ات ؤصتتتر ية  تتتاليور كتتتغِّ  ت
 تع تتت.األرصتتترة املودمتتتة  دحويتتت  لنديوتتتة و     رنتتت   ستتت  أ ري يتتتا  رتتترم أ ري يتتتا وتتتنغا ور الر الر   التتتاألرينديتتتين

نامجة متن تبتاين متيب   وعر الصرفخماطر ؤرتبطة ترز ككا امليزانية، وا ات إىل اليور    تاريخ    هلب احل أينبية
 ة احملولةو اليور    األرصر

 ؤن أي :  نةيعخز لاملنم ة سياسة تعد ر خاطر، هلب املؤن إىل احلر األدىن   غية الد عي  

  إىل م عتتتة لعدحويتتت  ؤتتتن الصتتترف الع تتت.ت املوتتتدخرؤة  ؤتتتن ؤعتتتاؤ.ت خمدعتتتا االستتتدفادة امل عتتتد ؤتتتن
 أىرى؛ 
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 االستتتتد  ارات  الدعاؤتتتت  ؤتتتت  الع تتتت.ت األينبيتتتتة مبتتتتا يعتتتتي االحديايتتتتات الع عيتتتتة   لتتتت   إءتتتتراف جلنتتتتة
 الدا عة هلا؛ 

    تت  اإلنرت تتتوم جمل الدحتتوي.ت املاليتتتةاألؤري تت  إليتتتراء ر الر التتتكع تتتا أؤ تتن  تتترال ؤتتن استتدخرا  اليتتور   
كتتتت    لدحويعهتتتتا إىل الع عتتتتة احملعيتتتتة االرتبتتتتاطامل اتتتتتق اإلمعي يتتتتة  ؤ اتتتتتق خمدعتتتتا العتتتتامل  ل. د تتتتار   

 ؛ ملوام هلب ا   ودخر تإ 

  تتتت  اإلنرت تتتتوم العتتتتامل  ل. د تتتتار  امل اتتتتتق اإلمعي يتتتتةزيتتتتادة  تتتتت ة الدحتتتتوي.ت ؤ اتتتتتق    املاليتتتتة إىل ن  
 والع عة احملعيةاألؤوام املويودة  يها  ؤن أي  ت عي  ؤودوى  االرتباط

 املخاطر املرتبطة  أسعار الفائرة:  وم 

إدارة   تتتتتراؤج  أ   يةصتتتتتر مصتتتتت  املويتتتتتودة   حوتتتتتا اهتا املأليتتتتت  املوتتتتتدح ة صتتتتت و  الاستتتتتد  ارات املنم تتتتتة   إن 
ؤوتدوى ؤيزانيتة النف تات   لت   الووتو  يةثر عيها ،  وبق أسعار الفائرة ال   اتد عق العائرصوم ؤرهونة  األ

 ملنم ةو ال  تغطيها ا

هلتلا    تا ‘‘ ةر يتال   الوتيولة  األؤتن ’’حم وؤة مبعتاي   الفوائرؤن ل وق إيرادات ال  ترريها املنم ة سد  ارات  اال
 املا و انماؤهمعد ررار املنصوص معيه   ق، الرتتي

 املخاطر املرتبطة  عر  د   الريون وأ 

، ؤتتن ضتت نها ؤرتبطتتة  تتأطراف أىتترى ؤرينتتة هلتتا  وتتبق أؤتتوام  مل توتترد ديوهنتتا هلتتا  عتترعرضتتة ملختتاطر ؤاملنم تتة إن 
معتتد  ات إدارة األصتتوم ءتترك ؤتت  املصتتارفمضتتاء  ؤعاؤ.هتتتا املاليتتة األ انبعتترالنماؤيتتة املوتتدح ة معتتد الاملوتتامهات 

 ب املخاطر مر ؤا يع : و  جتر  إدارة هلصعير الن رية  ؤ ا ئات الن رية  االسد  ارات

 ة  رريتتتة صتتتنفؤ ر  تتتةاالحدفتتتاظ  األرصتتترة املصتتتر ية أ  االستتتد  ارات   ؤةسوتتتات ؤصتتتر ية ؤع’’A‘‘ 
   (؛Standard & Poor’s) أ  أمعد

   اليتتتة ؤصتتتنفة  رريتتتة صتتتنادي    األستتتوات امل  إال االستتتد  ار متتترAAA (Standard & Poor’s )
 ؛ مص ة األي  اتاسدح ام  

   عبعتتتتتران لدغطيتتتتة املوتتتتتامهات النماؤيتتتتة لاالحدفتتتتاظ  احدياطيتتتتتات كا يتتتتة   صتتتتتنر ت االحديتتتتاط  العتتتتتا
 ال  مل تإر    عرو األمضاء

 فو حيرد النما  املا  لع نم ة ءر ط االىديار  ا خمدعا املةسوات املالية  املصار 

 ت عق ميب األصوم املالية لع نم ة يةثر   مي دها الصا ية  يعي  اسد رار ت ترؤها  تو   يت  أهترا هاو  ال تدطعتق 
املنم تتتة أ  نتتتو  ؤتتتن الضتتت انات لتتترمب األد ات املاليتتتة  املبتتتاله املوتتتدح ة األىتتترى،   لتتت   وتتتبق ت عتتت  ؤوتتتدوى 

 املخاطر املدب ية  عر  فيفها معد  و ؤا ت ر و

بة لكؤتتوام املوتتدح ة ال تتبض، مبتتا  يهتتا املوتتامهات النماؤيتتة التت  مل تإتتر    عتتر، ىإصصتتب امد تتادات لدغطيتتة   النوتت
تعدتر رت  ما عتة لعدحصتي  أ  ؤكت وكا    صتيعهاو    ؤتا يدععت   احلوتا ات االئد انيتة لع كتاري ،  تتإن الت  املبتاله 



 2016  البيانات املالية  

 
 

 19/38 الصفحة 
 

 

 
  

 

 

فيفهتا متر توميت  اتفتات ؤعهتا  الدأكتر، مترر املوتدطا ، ؤتن خماطر مر    اء األطراف األىرى  وايباهتا املالية يدب  
 تو ُّر األؤوام ال ا ية لع كر   مب  الدعهر  د ر  ؤوارد ؤالية لدنفيلبو

 خماطر الويولة ود 
 املداحتتتتة  أؤواهلتتتتا ال تتتتبض، املوتتتتدح ة ؤبالغهتتتتا لوضتتتت  املدواصتتتت  رصتتتترها ىتتتت.م ؤتتتتن احلاليتتتتة ستتتتيولدها املنم تتتتة تتتتترير

 هبتتا، ؤدعهتتر أ  ؤداحتتة أؤتتوام  يتتود لتترى إال لكنكتتطة ؤتتوارد  ص تت   الو  اإلنفتتات امل رتحتتة أ  اجلاريتتة  االلدزاؤتتات
 ونكاطأّ    رء مب  م وؤا حيص  ؤا  هلا

  تتن أن إىل ستتيولة   حينتته ة هلتتا املوتتدح املبتتاله حد تتام متتر   ويتت  الالوتتيولة املرتبطتتة  ع ختتاطر ل املنم تتة مرضتتة 
صتنر ت  دضت  إ  تاء ؤتوارد ت    النمتا  املتا  الحد تام تترد اهتلا ض انات ضر ة  اللدزاؤات ؤودح ةو   ودخر  تإ 

النماؤيتتة  هتااؤوتتامهد تت  البعتتران األمضتتاء معتتد املتتا  أيضتتا أن نمتتا  رد الحيتتو   معتتد ؤوتتدوى ؤعتتا االحديتتاط  العتتا 
 ع نم ة ك  سنة مب  هناية نيوان/أ ري واملودح ة ل

التت    تتن أن  رتت  املواتيتتةالوتتوت نامجتتة متتن أ ضتتا  الوتتيولة ؤرتبطتتة  خمتتاطر    تتة املاليتتة،  اؤتتا خيتت  استتد  اراهت   
ا هتتلب و   ف تتهتتاؤنلتترى االنوتتحام ر ئوتتا دوتتبق ؤتتن هتتلب االستتد  ارات أ  أن تب نم  االنوتتحام املتت تتوم د ن 
   سد  اراتوالملنم ة من طري  تنوي  امعد ااملخاطر 

ال نوتتبة  ،  دو يتتاؤتت  ن تت  املتتوارد الطويعتتة األيتت  املداحتتة ااستتد  اراهت  وتتيولة حا متتات الاملنم تتة أيضتتا وائب  تتت
ة صتر يرصترة املاألإ  تاء الرصتير ضت ن ويعة األي ، ؤت  ط  اسد  ارات هلب املوارد   املائة ؤن  75تدوا ز نوبدها 

 الواردةو 

ص املعتاي  احملاستبية الر ليتة ، نكر نع2016:   ما  معايير المحاسبية الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدال
   -ؤوتدح ات املتو فا  - 25التل  ستيح  حمت  املعيتار  -ؤوتدح ات املتو فا  - 39لع طا  العا  املعيار رمب 

، ؤ  الدكوي  معد امد ادب مب  هلا الداريخو  تتررس املنم تة حاليتا أثتر املعيتار اجلريتر 2018كانون ال اين/ يناير   1
 معد البيانات املاليةو

 : األحكام والتقديرات المحاسبية6المالحظة 
ؤبتتاله منتتر تطبيتت  الوياستتات احملاستتبية لع نم تتة، يدعتتا معتتد اإلدارة امد تتاد أح تتا   ت تتريرات  ا رتاضتتات  كتتأن 

لعفترتة امل بعتةو   ين تا  ضت  هتلب الد تريرات  اال رتاضتات لبحتث ؤوتد ر، توتو   تبعتات املرحعتة ألصوم  اخلصو  ا
 إ تتب  يهتتا الد تتريرات، إ ا ذانتتب هتتلب الد تتريرات ال تتتةثر إال   الفتتترتة  التتت  ت احملاستتبية   الفتترتةتعتتري  الد تتريرا

املتتتلكورة، أ  أثنتتتاء  تتترتة تعتتتريعها  الفتتترتات ال ادؤتتتة، إ ا كتتتان الدعتتتري  يتتتةثر   الفتتترتة احلاليتتتة  الفتتترتات ال ادؤتتتة معتتتد 
 الوواءو

يعتتت : ت يتتتيب اإليتتترادات  النف تتتات العينيتتتة لع تتتو فا املعتتتارين   تكتتت   الد تتتريرات، معتتتد ستتتبي  التتتلكر ال احلصتتتر، ؤتتتا
 اسدخرا  املبىن  املعرات اجملاين،  الدعويضات املودح ة منر الد امتر،  الرستو  املوتدح ة،  االمد تادات املخصصتة 

خنفتتا  ملوايهتتة املختتاطر املاليتتة معتتد املختتز ن  احلوتتا ات املوتتدح ة ال تتبض،  األصتتوم  اخلصتتو  الطارئتتة؛  دريتتة ا
 .مي ة األصوم املادية   رتة اخلرؤة الد ريرية لع  دع ات  امل ر  املعرات
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 : تغيير أرصدة السنة السابقة7المالحظة 

 لدصحيح األىطاء الواردة   البيانات املالية لعونة املالية الوا  ة:  2015مت تغي  أرصرة تدعع   ونة 

التت  تإتتر   معتتد املتترى ال ريتتق  األىتترى التت   : إن حوتتام املبتتالهمسالالتحقات المالالولفين المسالالتقبلية .1
تإتتر   معتتد املتترى البعيتتر ؤتتن ؤوتتدح ات املتتو فا املوتتد بعية مل ي تتن دمي تتاو  الدصتتحيح ير تت  ؤوتتدوى 

يتور   خيّفتض املوتدح ات الت  تإتر    (000) 178 3املودح ات الت  تإتر   معتد املترى ال ريتق مبتا متررب 
 .    ا للل  17لب امل.حمة معد املرى البعير  ال رر نفوهو  مإر

: امدإتترت  عتتض النفقالالات المدفوعالالة سالاللفا والمبالالالق المسالالتحقة القالالبض والرسالالوم المسالالتحقة الالالدفع .2
الفتتتوات  نف تتتات ؤر ومتتتة ستتتعفا   حتتتا أن اخلتتترؤات مل ت تتتر   أ  الوتتتع  مل توتتتع ب إال   الوتتتنة الداليتتتة 

ض النف تتات املر ومتتة ستتعفا  املبتتاله املوتتدح ة  ت اليفهتتا دإ عتتب أيضتتا   الوتتنة الداليتتةو  الدصتتحيح خيّفتت
    ا للل و 14يور و  مإرلب امل.حمة  (000) 659ال بض  الرسو  املودح ة الر   مبا مررب 

: تإ دطتت  الضتترائق الراىعيتتة ؤتتن ر اتتتق ؤتتو ف  املنم تتةو  هتتلب اإليالالرادات أخالالرى وتكالالاليا الرواتالال  .3
 دهتتتا   إطتتتار ت تتتاليا الر اتتتتقو  خيّفتتتض اخلصتتتو   ردت ستتتا  ا كتتتإيرادات أىتتترى  حإوتتتبب ضتتتعا مي

يتتور و  مإتترلب امل.حمدتتان  (000) 922 ت تتاليا الر اتتتق مبتتا متتررب ‘‘ إيتترادات أىتترى’’الدصتتحيح  نتتر 
    ا للل و 29  28

ا و فلتبعض املتؤاليتة املنم تة ؤبتاله ر   : تتالمبالق المسددة والمبالالق المسالتردة وتكالاليا الرواتال  .4
توتتتتو  هتتتتلب املنم تتتتة كانتتتتب ر العضتتتتوو   بعتتتتالهتتتتلا وتتتتردها ير العضتتتتو    نتتتتاء معتتتتد تععي تتتتات ؤتتتتن البعتتتت

إيرادات  نف تتات   إطتتار املبتتاله املوتتردة  املبتتاله املوتترتدة  ت تتاليا الر اتتتقو  الوامتت  أن املعتتاؤ.ت كتت
هتلب ال ينبغت  توتوي  كتان    املند ا إليه و فاامل ا البعر العضو       تع   كوسي  كانب املنم ة  
ا مبت  ت تاليا الر اتتق ةرتداملبتاله املوتردة  املبتاله املوتؤتن  ادات  نف اتو  خيفض الدصحيحير املباله كإ

    ا للل و  29  28 .حمدانامل  مإرلبيور و  (000) 310ب مرر 

ؤتتتن  ألستتتبام رتتت  دمي تتتة او ف عتتتض املتتت  ين: استتتدإ العينيالالالة المسالالالاهمات العينيالالالة وتكالالالاليا الرواتالالال  .5
ب مترر ا العينيتة مبت يزير الدصحيح املوتامهات العينيتة  ت تاليا الر اتتقحوام ت اليا الر اتق العينيةو   

    ا للل و 29  28.حمدان امل  مإرلبو يور  (000) 498

: استتتدإخرؤب ؤوتتتاحة رتتت  دمي تتتة ال يتتتاس ىمالالالات العينيالالالة والتكالالالاليا العينيالالالة لتشالالالغيل المبنالالالھلمسالالالاا .6
هتتلا الدصتتحيح ؤتتن املوتتامهات العينيتتة حلوتتام الدلتتاليا العينيتتة لدكتتغي  املبتتىن   ؤومتت   احتترو  يزيتتر 

   تتا  29  28امل.حمدتتان   مإتترلبو يتتور  (000) 115 2 الد تتاليا العينيتتة لدكتتغي  املبتتىن مبتتا متتررب 
 للل و

الحسالالالالالابات المسالالالالالتحقة القالالالالالبض )المسالالالالالتحقة القالالالالالبض علالالالالالى الحسالالالالالابات االئتمانيالالالالالة المشالالالالالاريع(  .7
احلوتا ات املوتدح ة ال تبض  : إن  عتضوالحسابات المستحقة القبض )حسابات القالبض األخالرى(

املدعع تتتة  احلوتتتا ات االئد انيتتتة لع كتتتاري  مإرضتتتب   احلوتتتا ات املوتتتدح ة ال تتتبض األىتتترى  تتترال ؤتتتن 
احلوتتتتا ات املوتتتتدح ة ال تتتتبض املدعع تتتتة  احلوتتتتا ات االئد انيتتتتة لع كتتتتاري و  يزيتتتتر تصتتتتحيح احلوتتتتا ات 



 2016  البيانات املالية  

 
 

 21/38 الصفحة 
 

 

 
  

 

 

املبتتاله املوتتدح ة خيّفتتض يتتور     (000)548 2املوتتدح ة ال تتبض املدعع تتة  احلوتتا ات االئد انيتتة مبتتا متتررب 
 و11ال بض األىرى  ال رر نفوه،  وق املكار إليه   امل.حمة 

:  تة تعتري  يتاؤ  يدععت   د تاليا الر اتتق المسالتردة وتكالاليا الرواتال  المبالق المسددة والمبالالق .8
ر اتتتق مبتتا متتررب مل يوتتو    وتتق األصتتومو  خيّفتتض الدصتتحيح املبتتاله املوتتردة  املوتترتدة  ت تتاليا ال

    ا للل و  29  28امل.حمدان   مإرلبيور و  (000) 767

 : النقدية ومكافئات النقدية8المالحظة 

لتتترى املنم تتتة ن ريتتتة  ؤ ا ئتتتات ن ريتتتة   متتترد ؤتتتن الع تتت.ت ألرتتترا  الع عيتتتاتو  لتتتيص معتتتد املنم تتتة أ  ديتتتون 
 .  اهتاائد انية  ال توحق أؤواال ؤن املصارف تدوا ز ؤا بع ه   حوا

 

  آالف اليور 
 كانون األول/ديسمبر  31في 

2016 2015 

 962 4 728 14 األؤوام الن رية

 152 70 667 85 ؤ اِ ئات الن رية

 114 75 395 100 مجموعال

 

  آالف اليور 
 كانون األول/ديسمبر  31في 

2016 2015 

 116 71 701 92  اليور 

 998 3 694 7 ع .ت أىرى 

 114 75 395 100 مجموعال

 

 الن رية  ؤ ا ئات الن رية امل يّرة االسدخرا :

 الن رية  ؤ ا ئات الن رية معد ؤباله حمفو ة ألررا  حمردة،   ل  معد النحو أدناب:تكد   
 

 مالحظات  آالف اليور 
 كانون األول/ديسمبر 31 في

2016 2015 

 288 29 742 49 16 لع كاري الئد انية ااحلوا ات 

 799 16 927 17 17 احملرد املوامهات ت املعاءات الد امريةصنر  

 770 3 913 3 17 الد امر الد  يع  -املود بعية املو فا  ؤودح ات

 525 541 15 االيا انيلعضباط  رداحملوام احل

 382 50 123 72   المجموع
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 : االستثمارات9المالحظة 
 

 اآلالفالعملة ب الخطة اسم المصرف ومكان االستثمار
 كانون األول/ديسمبر 31

2016 2015 

 استثمارات جارية

 

   

HSBC (France) 846 2 -  اليور    ورات 

 مجموع االستثمارات الجارية

 

 - 2 846 

 استثمارات غير جارية
 

   

HSBC (France) DAT  31 31  اليور 

Royal Bank of Canada (France) EMTN  000 4  اليور - 

 االستثمارات غير الجاريةمجموع 

 

 4 031 31 

 877 2 031 4   المجموع

؛ اخلزينتة إدارة   تتو   حوتا ات=    تورات؛ ؤصتر ية  ضت انات ؤدصتعة ألي ت ،  دائت =  DAT دلي  ؤصتطعحات:
EMTN  =و األي  دوسطةاليور  امل سنرات 
 

 : المساهمات النظامية المستحقة القبض10المالحظة 
 

  آالف اليور 
 كانون األول/ديسمبر 31

2016 2015 

 المساهمات الجارية
 143 3 518 3 52املوامهات املودح ة ؤن البعران األمضاء املك ولة  املادة   

 - (073 1)  صيعها    و املك : رصير لدغطية الريون نام 

 143 3 445 2 52املوامهات املودح ة ؤن البعران املك ولة  املادة صا  

إمادة  اتفامات مبويق األمضاء البعران املودح ة ؤن املوامهات
 85 38 الريون ير لة

 285 1 574 املوامهات املودح ة ؤن  عران أمضاء أىرى

 513 4 057 3 مجموع المساهمات الجارية

 المساهمات غير الجارية
 285 252 الريون إلمادة ير لةاتفات املوامهات املودح ة مبويق   

 285 252 غير الجارية مجموع المساهمات

 798 4 309 3 مجموعال
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 : الحسابات المستحقة القبض11مالحظة ال

  ر اليو   آالف

 ديسمبر/األول كانون  31
2016 2015 

 عر تغي ها )انمر 
  (7امل.حمة 

 335 273 مر   لع و فا
 288 4 178 5 ؤباله ؤودح ة ال بض ؤن احلوا ات االئد انية لع كاري 

 367 250 لية ؤودح ة ال بض وائر ؤا
 058 1 104 1 ؤباله أىرى ؤودح ة ال بض

 (166) (115) امد ادات لعريون املك و     صيعها
 892 989 صا  املباله األىرى املودح ة ال بض

 634 1 153 1 ؤباله ؤودح ة ال بض ؤن ضريبة ال ي ة املضا ة
 (16) (16) ملضا ةرصير لع باله املودح ة ال بض ؤن ضريبة ال ي ة ا

 618 1 137 1 ملباله املودح ة ال بض ؤن ضريبة ال ي ة املضا ةصا  ن و  ا
 500 7 827 7 مجموعال

 
 : األصول غير المادية12المالحظة 

 واألصوم ر  املادية: ه  الرنيات  الرتاىي 
 

 ور بآالف اليو 

  31الرصيد في 
 كانون األول/
 2014ديسمبر 

 إضافات/
عوامل 
 الكاهت

التصرف في 
 األصول

  31الرصيد في 
 كانون األول/
 2015ديسمبر 

إضافات/ 
عوامل 
 اهتالك

في  تصرفال
 األصول

 31الرصيد في 
 كانون األول/
 2016ديسمبر 

               ةالكلف

 883 16 - 643 240 16 - 722 518 15 الرنيات

 141 - 141 - - -  - أم ام مير اإلجناز

 024 17   784 240 16 - 722 518 15 اإلجماليةالكلفة 

               االهتالك المتراكم

 (813 15) - (703) (110 15) - (890) (220 14) الرنيات

 - - - - - - - أم ام مير اإلجناز

 (813 15) - (703) (110 15) - (890) (220 14)  االهتالك المتراكممجموع 

               ةالصافي القيمة المحاسبية

 070 1 - (60) 130 1 - (168) 298 1 الرنيات

 141 - 141 - - - - أم ام مير اإلجناز

صافي األصول غير 
 211 1 - 81 130 1 - (168) 298 1 المادية
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 : المقر والممتلكات والمعدات13المالحظة 

ع يتتتتتة األر  املكتتتتتّير معيهتتتتتا إىل ؤرينتتتتتة ليتتتتتون : تعتتتتتود ؤع يتتتتتة املبتتتتتىن   ليتتتتتون ) رنوتتتتتا( إىل املنم تتتتتةو  تعتتتتتود ؤاملبتتتتتىن
و    هنايتة  ترتة اإلجيتار، تند ت  ؤع يتة املبتىن 1985ماؤا امدبارا ؤن ما   99 تودأيرها املنم ة ؤن د ن ؤ ا   لفرتة 

  األر  إىل ؤرينة ليونو  ال إءارة   البيانات املالية إىل أن األر  تإودخر  ناناو 

 رات امل دق  األد ات الرياضيةو : ه  ؤعالدوهيزات  العواز 

: هتتت  احلواستتتيق  أيهتتتزة االتصتتتاالت التتت  تكتتت   احلواستتتيق   الت الطبامتتتة  احلواستتتيق املعتتترات  أصتتتوم أىتتترى
  نمب االتصاالت  سيارات املنم ةو  حموالت البيانات/ؤفاتيح الدكغي  احمل وم

 

  ر  آالف اليو 
 31الرصيد في 
 كانون األول/
 2014ديسمبر 

إضافات/ 
وامل ع

 االهتالك

التصرف في 
 األصول

 31الرصيد في 
 كانون األول/
 2015ديسمبر 

إضافات/ 
عوامل 
 االهتالك

التصرف في 
 األصول

  31الرصيد في 
 كانون األول/
 2016ديسمبر 

                

               الكلفة

 582 18 - - 582 18 - - 582 18 املباين

 672 29 (124) 234 1 562 28 (304) 646 3 220 25  العواز الدوهيزات 

 729 14 (470) 158 1 041 14 (204) 989 1 256 12 ؤعرات  أصوم أىرى

 126 - - 126 (455 2) - 581 2 أم ام مير اإلجناز

 109 63 (594) 392 2 311 61 (963 2) 635 5 639 58 الكلفة اإلجمالية

                

               االهتالك المتراكم

 (845 11) - (460) (385 11) - (460) (925 10) املباين

 (123 22) 124 (411 2) (836 19) 280 (983 1) (133 18)  العواز الدوهيزات 

 (504 12) 470 (514 1) (460 11) 204 (602 1) (062 10) ؤعرات  أصوم أىرى

 - - - - - - - أم ام مير اإلجناز

                

موع االهتالك مج
 (472 46) 594 (385 4) (681 42) 484 (045 4) (120 39) المتراكم

                

القيمة المحاسبية 
               الصافية

 737 6 - (460) 197 7 - (460) 657 7 املباين

 549 7 - (177 1) 726 8 (24) 663 1 087 7  العواز الدوهيزات 

 225 2 - (356) 581 2 - 387 194 2 ؤعرات  أصوم أىرى

 126 - - 126 (455 2) - 581 2 أم ام مير اإلجناز

                

صافي األصول 
 637 16 - (993 1) 630 18 (479 2) 590 1 519 19 المادية
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 : الحسابات المستحقة الدفع والرسوم المستحقة الدفع14المالحظة 
 

   آالف اليور 

 كانون األول/ديسمبر 31

2016 
2015 

 عر تغي ها )انمر 
 (7امل.حمة 

 786 4 984 4 لرائنا ل اء الوع   اخلرؤات

 956 1 605 1 عض ان االيد ام   الدأؤاؤباله ؤودح ة الر   ل

 213 331 لرائنا  ىرين

 955 6 920 6 المجموع

 

 : المساهمات المسددة مسبقا15المالحظة 
 

  آالف اليور 
 مبركانون األول/ديس 31

2016 2015 

 123 6 248 8 املوامهات النماؤية امل بوضة ؤوب ا

 525 541 اليا انيا  املو فا اخلاص احلوام

 66 46 إيرادات أىرى ؤ بوضة ؤوب ا

 714 6 835 8 المجموع

 

 : الحسابات االئتمانية للمشاريع16المالحظة 
 

  آالف اليويو
الصناديق 
 االئتمانية

الحسابات 
 مجموعال ةالخاص

        
 644 26 644 26 - 2014كانون األول/ديسمبر   31الرصيد في 

 289 26 949 25 340 األؤوام امل بوضة ى.م الونة
 (645 23) (605 23) (40) اإليرادات املووعة ى.م الونة

  288 29 988 28 300 2015كانون األول/ديسمبر   31الرصيد في 
 000 43 163 35 837 7 األؤوام امل بوضة ى.م الونة
 (546 22) (881 21) (665) اإليرادات املووعة ى.م الونة

  742 49 270 42 472 7 2016كانون األول/ديسمبر   31الرصيد في 
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 : مستحقات المولفين المستقبلية17المالحظة 
 

  ر  آالف اليو 
 كانون األول/ديسمبر 31

2016 2015 
 عر تغي ها )انمر 

 (7امل.حمة 

      

     الجارية المستحقات

 772 813 النما  الراىع  لدعويض   ران الو يفة ر  الطوم 

 984 878 تعويض الد امر - ؤودح ات املو فا املود بعية

 865 784 الد  يع  الد امر – ؤودح ات املو فا املود بعية

 848 2 793 2 اإليازات ال  مل يودفر ؤنها املو فون

 144 3 841 2 ت الد امرية احملرد املوامهاتنما  املعاءا

 613 8 109 8 الجاريةالمستحقات مجموع 

     غير الجاريةالمستحقات 

 482 443 النما  الراىع  لدعويض   ران الو يفة ر  الطوم 

 486 402 تعويض الد امر - ؤودح ات املو فا املود بعية

 905 2 129 3   يع الد الد امر – ؤودح ات املو فا املود بعية

 655 13 086 15 نما  املعاءات الد امرية احملرد املوامهات

 528 17 060 19 غير الجاريةالمستحقات مجموع 

 141 26 169 27 المجموع
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 ور بآالف اليو 

النظام الداخلي 
لتعويض فقدان 
الوليفة غير 
 الطوعي

تعويض 
 التقاعد

التقاعد 
 التكميلي

اإلجازات 
التي لم 

فد منها يست
 المولفون

نظام المعاشات 
التقاعدية 
المحدد 
 المساهمات

 المجموع

ديسمبر  كانون األول/  31الرصيد في 
2014 

1 038 1 239 3 377 2 794 13 282 21 730 

 322 4 470 2 203 900  339 410 ىصو  ؤعرتف هبا    يان األداء املا 

              نود ر  ؤررية    يان األداء املا 

 578 1 578 1 - - - - ؤوامهات املو فا -

 103 88 - 15 - - إيرادات الفوائر -

 (592 1) (618) (149) (522) (109) (194) تووية اخلصو  -

ديسمبر  كانون األول/  31الرصيد في 
2015 

1 254 1 469 3 770 2 848 16 800 26 141 

 721 3 298 2 221 863 (130) 469 ىصو  ؤعرتف هبا    يان األداء املا 

              نود ر  ؤررية    يان األداء املا 

 504 1 504 1 - - - - ؤوامهات املو فا -

 285 218 - 67 - - إيرادات الفوائر -

 (482 4) (893 2) (276) (787) (59) (467) تووية اخلصو  -

ديسمبر  كانون األول/  31الرصيد في 
2016 

1 256 1 280 3 913 2 793 17 927 27 169 

 

يكتتتد   نمتتتا  الد امتتتر الد  يعتتت   نمتتتا  املعاءتتتات الد امريتتتة احملتتترد املوتتتامهات معتتتد أصتتتوم ؤاليتتتة  هتتت  كنايتتتة متتتن 
  و8 املكار إليها   امل.حمة الن رية  ؤ ا ئات الن رية امل يرة االسدخرا حوام تو   يد      

املفدتتوح أؤتا  ؤتتو ف  املنم تة العتتاؤعا مبويتتق  عاءتات الد امريتتة احملتترد املوتامهاتنمتتا  امليبعته متترد املندوتبا إىل   
 ؤو فا(و  567ؤن أص   321 :2015ؤو فا ) 529ؤو فا ؤن أص   277م ود 
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 : األدوات المالية18المالحظة 

   ؤا يع  األد ات املالية ال  تودخرؤها املنم ة: 
 

 اليويو  آالف

 ديسمبر/األول كانون 31

2016 2015 

 ال ي ة احل ي ية ال عفة ال ي ة احل ي ة ال عفة
        المالية األصول

 114 75 114 75 395 100 395 100 الن رية  ؤ ا ئات الن رية

        ؤباله ؤودح ة ال بض ر     ة كصنفؤ

 500 7 500 7 827 7 827 7 ال بض املودح ة املباله

 798 4 798 4 309 3 309 3  بضال املودح ة النماؤية املوامهات

        حمفو ة ح  تاريخ االسدح اتؤصنفة كأصوم 

 877 2 877 2 159 4 031 4 االسد  ارات

 289 90 289 90 690 115 562 115 المجموع

        المالية الخصوم

 955 6 955 6 920 6 920 6 الر    الرسو  املد برة املودح ة احلوا ات

 288 29 288 29 742 49 742 49 لع كاري  انيةاالئد  احلوا ات

 243 36 243 36 662 56 662 56 المجموع

 

توتتو   األد ات املاليتتة لع نم تتة  د عفدهتتا املوتتدنفرةو  ال ي تتة الفععيتتة ل.ستتد  ارات تو رهتتا املصتتارف أ  املوتتة لون 
(و   النوتتبة 2الوتتوت )املوتتدوى عاي نتتة   املمتتن إدارة حا متتات الدتتو   استتدنادا إىل عتتا أ األستتعار  استتدخرا  أستتعار 

 . ه  معد ؤودوى مت ت ريبه ؤن مي دها الفععيةامل بعة املرحعة لعفرتة لوائر األد ات املالية،  إن مي دها 

 : احتياطي االستثمار19المالحظة 
ا دة ال  بع هتا سد  ار يزءا ؤن اسد  ارات املنم ة   األسهب  هو الرصير الفعع  لكصوم ال االيك   احدياط  

 املنم ةو  املكرتيات ؤن هلب األصوم تعزز االحدياط    حا أن الدصرف هبا   يعها  ىفض مي دها ت عصهو  

 : صناديق االحتياطي المتراكمة20المالحظة 

 ه  ال  تض  ؤوارد املنم ة   رار صتادر منهتا  هت  الت   ترد طري تة استدخرا  كت   ئتة ؤنهتا  حتر دهاو إن املنم ة
احدياطيتتات املنم تتة التت  تكتت   الصتتنادي  اخل وتتة املكتت ولة  امل.حمتتات ؤتتن  املتترتاكب االحديتتاط  صتتنادي  تكت   

و  هتتتت ، ستتتتنويا، تتتتتزداد  فعتتتت  الفتتتتوائض  تدنتتتتام   فعتتتت  العوتتتتز،  يدومتتتتا  لتتتت  معتتتتد ؤتتتترى استتتتدخرا  25إىل  21
 نكتاط ؤعتا ؤتا  ستحق ؤتوارد ؤنهتا يع تص امليزانيات املرتبطة هباو   صي  ؤوارد الصنادي  يع ص الدزا  املنم ة 

 تغطية ت عفدهو
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 االحتياطي العام: صندوق 21المالحظة 
إن صنر ت االحدياط  العا  هو صنر ت نماؤ  لع نم ة ي دضيه النمتا  املاليتة  أنكتو مبويتق مترار اجل عيتة العاؤتة 

AG/52/RES/7 ،يزانيتتة العاؤتتة يزيتتر ؤتتواردب  العوتتز  هتتو أ تترز صتتنادي  االحديتتاط  الدا عتتة لع نم تتةو  الفتتائض   امل
 يهتا خيفضتتهاو   تتو م ؤتتوارد ؤنتته  إليتته مبويتتق متترارات ؤتن اجل عيتتة العاؤتتةو  يتتن  النمتتا  املتتا  معتتد املوتتدوى التتل  

 ينبغ  أن ت ون معيه ؤواردب مانونياو 

: سإتتو  2015ور  )يتت (000) 271، ستتوعب امليزانيتتة العاديتتة  ائضتتا   صتتا  نديوتتة الدكتتغي  متتررب 2016   ستتنة 
 (000) 682 2: سإتتو  موتز متتررب 2015يتور  ) (000) 170يتتور (  ت   ائضتتا متررب  (000) 253 2موتز متررب 
يتور (  (000) 150: سإتو   تائض متررب 2015يتور  ) (000) 101صنر ت االحدياط  العا    ائضا مررب يور ( ؤن 

يتتتور   (000)000 1عيتتتة العاؤتتتة، حإتتتوم ؤتتتا متتتررب ؤتتتن صتتتنر ت االحديتتتاط  لع  اتتتتق اإلمعي يتتتةو   عتتتر ؤوا  تتتة اجل 
: مل حيتو م ءت ء( ؤتتن صتنر ت االستد  ار إىل صتتنر ت االحديتاط  العتا  لزيتتادة ؤتواردب إىل املوتدوى املطعتتوم 2015)

 مانونياو 

 المستوى القانوني لموارد صندوق االحتياطي العام
العتتا   ينصتتان معتتد: أن ي تتون االحديتتاط ، إضتتا ة  تتة  نتتران   النمتتا  املتتا  يدنتتا الن ؤوتتدوى صتتنر ت االحديتتاط  

(ستتترس ؤصتتر  ات االءتتتدغام iإىل الصتتنر ت التترائب لإلراثتتتة   حتتاالت األزؤتتات، كا يتتتا لدغطيتتة ؤتتتا ال ي تت  متتن: )
  املائتتة ؤتتن  117( iiلعفتترتة املاليتتة الوتتا  ة التت  يإوتتدبعر ؤنهتتا ؤبعتته ؤصتتر  ات االنتترثار  املصتتر  ات املعدتترة مينيتتة؛ )

 . 52 املوامهات النماؤية املودح ة لع نم ة معد البعران األمضاء املك ولة  املادة إمجا 

(i)  يتتور  (000) 812 56نف تتات الدكتتغي :  عغتتب نف تتات الدكتتغي   تتر ن مي تتة االهتتد.   النف تتات العينيتتة 

 (000) 744 9: 2015يتور  ) (000) 469 9 تا استدرمد  ضت  ؤتا متررب ، (يتور  (000) 461 58: 2015)
 . ر ( يانبا ك بعه احدياط  لدغط  نف ات الدكغي يو 

(ii)  عتتتته صتتتتا  املوتتتتامهات النماؤيتتتتة 2016كتتتتانون األ م/ ديوتتتت ر   31:   52ؤوتتتتدح ات مبويتتتتق املتتتتادة  ،
 (000) 143 3 :2015يتور  ) (000) 445 2ؤتا متررب  52املكت ولة  املتادة  املودح ة معد البعران األمضاء

و   الدتتا  أصتتبح املبعتته االحديتتاط  لدعويضتتها مبويتتق املتتادة 10.حمتتة يتتور ( معتتد رتترار التتوارد   إطتتار امل
  يور (و (000) 677 3: 2015يور  ) (000) 861 2ؤا مررب  52

 13: 2015يتور  ) (000) 330 12   ضوء ؤتا ت تر ، أصتبح املبعته الت.ز  لدبعته ؤتوارد الصتنر ت ؤوتدواها ال تانوين 

الحدياط  حاليا، تضتاف إىل ؤتوارد الصتنر ت الترائب لإلراثتة   حتاالت يور (و  تبعه ؤوارد صنر ت ا (000) 421
املطعتوم  يور (و   تلا،  عغتب ؤتوارد الصتنر ما ؤوتدواها (000) 429 13: 2015يور  ) (000) 599 14األزؤات، 

ا   املائتتتة ؤتتتن ؤوتتتدوى املتتتوارد احلتتتا   يه تتت 16يتتتور  أ  نوتتتبة  (000) 269 2ؤتتت  هتتتاؤمل متتتررب   النمتتتا  املتتتا  
   املائة(و 0,1يور  أ   (000) 8 :2015)
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 : الصندوق الدائم لإلغاثة في حاالت األزمات22المالحظة 
 مبويتتتتتتتتتق متتتتتتتتترار اجل عيتتتتتتتتتة العاؤتتتتتتتتتة 2005أنكتتتتتتتتتو الصتتتتتتتتتنر ت التتتتتتتتترائب لإلراثتتتتتتتتتة   حتتتتتتتتتاالت األزؤتتتتتتتتتات   متتتتتتتتتا  

AG-2005/RES-08 املنم تتتتة ؤتتتتن حوِّلتتتتب أ ىل ؤتتتتواردب ؤتتتتن صتتتتنر ت االحديتتتتاط  العتتتتا و  الغتتتتر  ؤنتتتته هتتتتو ب تتتتا 
الدتترى   تتورا   حتتاالت األزؤتتات أ  الطتتوارص   أ  ؤ تتان   العتتاملو  هتتو  تتوم إؤتتا ؤباءتترة ؤتتن ترمتتات البعتتران 
األمضاء  ناء معد دموة حمردة ؤن املنم ة، أ  ؤن أؤوام  و م إليه ؤن صنادي  احدياط  أىترى،   لت    ستيات 

 . يور  (000) 855اجل عية العاؤةو  ينبغ  أن تب د ؤواردب رمسيا  الفائض املدو ر   ك  سنة ؤالية   عر ؤوا  ة

 ها املطعوم رمسياوا، مل تإنف  أ  أؤوام ؤنه  ا أ  د ؤواردب معد ؤودو 2016   ما  

 : صندوق األرصدة المخصصة23المالحظة 
و صتتتنر ت و  هتتتلا الصتتنر ت هتتتAG/67/RES/5أنكتتو صتتتنر ت األرصتتترة املخصصتتة مبويتتتق متتترار اجل عيتتة العاؤتتتة 

احدياط  إضا   و م ؤن ترمتات البعتران األمضتاء  ؤتن ؤوتامهاهتا النماؤيتةو  تضتاف إليته أيضتا املبتاله التواردة ؤتن 
يهتتتات ؤا تتتة  رتتت  املخصصتتتة ملكتتتاري  حمتتتردة ؤتتتا ؤدفتتت  معيتتته ؤوتتتب او  توتتتدخر  املنم تتتة ؤتتتوارد الصتتتنر ت لتتترمب 

 اراهتا، أ  ملكتتاري  حمتتردة  ؤصتت  ة داىعيتتا  خمصصتتة جملتتاالت أنكتتطدها اإلمعي يتتة امل ولتتة ؤتتن ىتتارأ امليزانيتتة  استتد 
  عينهاو  ليص ملوارد الصنر ت ؤودوى مانوين حمرد يعز  أن تب د معيهو 

يتتور   تتا ىّفتتتض  (000) 647: 2015يتتتور  )  (000) 251، كانتتب النديوتتة الصتتا ية موتتزا متتررب2016   متتا  
 يور (و  (000) 034 1: 2015يور  )  (000) 783املودوى اإلمجا  ملوارد الصنر ت إىل

 جييتتتتز النمتتتتا  املتتتتا  اعن تع تتتت  الدرمتتتتات   إطتتتتار امليزانيتتتتة العاديتتتتةو  الرصتتتتير املدب تتتت  ؤتتتتن الصتتتتنر ت ستتتتيحو م إىل 
 و2017صنر ت االحدياط  العا    ما  

 : صندوق االستثمار24المالحظة 

م تتتتتة، أنكتتتتتو مبويتتتتتق متتتتترار اجل عيتتتتتة العاؤتتتتتة  صتتتتتنر ت االستتتتتد  ار التتتتتل  يكتتتتت   أحتتتتتر الصتتتتتنادي  النماؤيتتتتتة لع ن
AG/52/RES/7 و  هتتتتو يإوتتتتدخر  لد ويتتتت  ءتتتتراء األصتتتتوم ال ا دتتتتة لع نم تتتتة  أك عهتتتتا، مبتتتتا  يهتتتتا امل اتتتتتق اإلمعي يتتتتة

 ؤ اتتتق االرتبتتاطو  تتتد ع  ؤتتواردب منتتر ءتتراء هتتلب األصتتوم  تضتتاف إليتته مي تتة االهتتد.  الوتتنو  احملدو تتق معتتد 
ن أيضتا جتريتر ؤتتواردب إؤتا متر حوتتز ؤبتاله  كت   ؤباءتتر ؤتن املوتامهات النماؤيتتة، األصتوم ال ا دتة لع نم تةو    تت

أ   وي  ؤباله ؤن ى.م الدحوي.ت ؤن صنر ت اإل .  العامل   ؤن االحدياطيات اخلاصة األىرى،   لت   نتاء 
رتت  أنتته يعتتز  أن ؤوتتدوى إلزاؤتت  ينبغتت  أن تب تتد معيتتهو يص ملتتوارد هتتلا الصتتنر ت معتتد متترار ؤتتن اجل عيتتة العاؤتتةو  لتت

: مل 2015يتور  )  (000) 000 1تدو ر  يه املوارد ال ا ية لنف ات االسد  ار لع نم ة لعونة الداليةو  حتوِّم ؤتا متررب 
املوتتدوى التتل  ي دضتت  النمتتا  املتتا  أن حيتتو م ءتت ء( ؤتتن صتتنر ت االستتد  ار إىل صتتنر ت االحديتتاط  العتتا  ليبعتته 

 ي ونو

 (000) 434 7 يور (، أ  ؤن (000) 057 1: 2015) يور   (000) 912ار مبا مررب  ازدادت مي ة صنر ت االسد  
 و 2016ديو ر/كانون األ م  31يور     (000) 346 8إىل  2015ديو ر/كانون األ م  31يور    
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 : صندوق االحتياطي للمكات  اإلقليمية25المالحظة 
 هو  و م ؤن املوتامهات النماؤيتة الت  . AG/63/RES/5ؤة أنكو هلا الصنر ت النماؤ  مبويق مانون اجل عية العا

تتتر عها البعتتران األمضتتاء املرتبطتتة   تت  ؤتتن امل اتتتق اإلمعي يتتةو  نتتدخفض ؤتتواردب يتتراء نف تتات الدكتتغي  ) استتد ناء 
ة   ت اليا الر اتق امل ولة ؤن امليزانية العاؤة( ك  ؤن امل اتق اإلمعي يةو  يعاؤ   ك  ؤتن هتلب امل اتتق معتد حتر

الصتتنر ت، ؤتت  أن ؤوتتدوى ؤتتوارد هتتلا الصتتنر ت هتت  ن تتو  خمصتت  هلتتلب امل اتتتق كا تتةو  ؤتتا ؤتتن  نتتر يتتن  معتتد 
 الل  ينبغ  أن ت ون معيه ؤواردبواملودوى 

 : 2015) 2016يتتتور    متتتا   (000) 101 صتتتا   تتتائض الدكتتتغي    إطتتتار م عيتتتات امل اتتتتق اإلمعي يتتتة البتتتاله 
  :2015يتتور  ) (000) 501 1وارد صتتنر ت االحديتتاط  لع  اتتتق اإلمعي يتتة إىل يتتور ( ر تت  ؤوتتدوى ؤتت (000 150

 يور (و (000) 400 1
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 اإلجمالية: الميزانية 26المالحظة 

  اجل عية العاؤة،  ال   ا  ب معيها املعد رة ؤن مب اإلمجاليةاملعرلة ه  امليزانية املعد رة لع نم ة  ال  تدض ن املخصصات املعاد  صيصها ؤن امليزانية  اإلمجاليةإن امليزانية 
ك كاري  إضا ية  بب املوا  ة معيها    ا   2016لع يزانية العاديةو  زادت ؤيزانيات احلوا ات االئد انية لع كاري  ى.م ما   2016العونة الدنفيلية   د رهتا     ار/ؤارس 

 . لعنما  املا  لع نم ة

  آالف اليور 
التي اعتمدتها الجمعية  2016عام الميزانية اإلجمالية ل

 2016ام الميزانية اإلجمالية المنقحة لع تنقيحات العامة

  

الميزانية  المجموع
 العادية

الحسابات 
االئتمانية 
 للمشاريع

تسوية من 
 باب التوحيد

الميزانية  المجموع
 العادية

الحسابات 
االئتمانية 
 للمشاريع

تسوية من 
باب 
 التوحيد

 الميزانية المجموع
 العادية

الحسابات 
االئتمانية 
 للمشاريع

تسوية من 
باب 
 التوحيد

                         إيرادات التشغيل

                          

  - -  783 52 783 52 - -   - -  -  -  783 52 783 52 املوامهات النماؤية

  - -  230 1 230 1 - -   - -  -  -  230 1 230 1 بوي  امل اتق اإلمعي ية

  - 823 336 32 159 33 - -   - -  -  823 336 32 159 33 املوامهات العينية 

  - -  576 576 - -  96 96 -   - 480 480 الدرمات

 (999 1) 522 32 007 3 530 33 (739) 449 22 135 845 21 (260 1) 073 10 872 2 685 11 املباله املوردة  املورتدة

  - -  500 500 - -   - - -  -  500 500 اليةاإليرادات امل

  - -  361 1 361 1 - -  251 251 -  -  110 1 110 1 إيرادات أىرى

  -  -  -  - -  -  - -  -  -   -  - صا  أر اح/)ىوائر( أسعار الصرف

 (999 1) 345 33 793 91 139 123 (739) 449 22 482 192 22 (260 1) 896 10 311 91 947 100 مجموع إيرادات التشغيل

                        التشغيلمصروفات 

  - 414 12 619 41 033 54 - 984 7 - 984 7  - 430 4 619 41 049 46 الر اتقت اليا 

  - 823 569 23 392 24 -  - -   -  - 823 569 23 392 24 تغطية ت اليا الر اتق ؤن املوارد العينية 

  - 300 247 1 547 1 - 258 (114) 144  - 42 361 1 403 1 لع و فاالد اليا األىرى 

 (64) 119 138 3 193 3 - 55 345 400 (64) 64 793 2 793 2 ت اليا تكغي  املباين

 767 8 767 8 ؤن املوارد العينية تكغي  املباينتغطية ت اليا 
- 

 -  - - 
- 

- 8 767 8 767 -  -  

  - 256 794 2 050 3 - 72 63 135 -  184 731 2 915 2 الصيانة

  - 682 11 383 4 065 16 - 702 8 (12) 690 8 -  980 2 395 4 375 7 املها   االيد امات

  - 873 676 1 549 2 - 495 (75) 420 -  378 751 1 129 2 ؤصر  ات امل اتق

  - 164 536 1 700 1 - 71 267 338 -  93 269 1 362 1 ت اليا االتصاالت

 (935 1) 714 6 786 565 5 (739) 812 4 47 120 4 (196 1) 902 1 739 445 1 اليا الغ   ت اليا أىرىت 

  -  - 761 4 761 4 - -  (39) (39) -  -  800 4 800 4  االنرثار نف ات االهد. 

 (999 1) 345 33 276 94 622 125 (739) 449 22 482 192 22 (260 1) 896 10 794 93 430 103 مجموع مصروفات التشغيل

  -  - (483 2) (483 2) - - - - - - (483 2) (483 2) الفائض/)العجز( المسجل للعام
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 2016 لعاموالميزانيات المحددة  دية: األداء المالي للميزانية العا27المالحظة 

 الميزانية العادية  المجموع  آالف اليور 

 الميزانيات المحددة

تسوية من 
 باب التوحيد

الحسابات 
 للمشاريع االئتمانية

صندوق 
األرصدة 
 الخاصة

           إيرادات التشغيل

 - - - 783 52 783 52 املوامهات النماؤية

 - - - 230 1 230 1 بوي  امل اتق اإلمعي ية

 - - 639 958 31 597 32 املوامهات العينية 

 - - - 551 3 551 3 الدرمات

 (935 2) (12) 827 21 096 3 976 21 ورتدةاملباله املوردة  امل

 - - - 631 631 اإليرادات املالية

 - - - 653 653 إيرادات أىرى

 - - 80 227 307 صا  أر اح/)ىوائر( أسعار الصرف

 (935 2) (12) 546 22 129 94 728 113 مجموع إيرادات التشغيل

           التشغيل مصروفات

 (348) 188 691 8 410 41 941 49 الر اتقت اليا 

 - - 639 869 19 508 20 تغطية ت اليا الر اتق ؤن املوارد العينية 

 - 13 268 285 1 566 1 الد اليا األىرى لع و فا

 (75) - 76 991 2 992 2 ت اليا تكغي  املباين

ؤن املوارد  تكغي  املباينتغطية ت اليا 
 - - - 089 12 089 12 العينية

 (4) - 98 430 2 524 2 الصيانة

 (66) 26 641 8 938 3 539 12 املها   االيد امات

 (34) - 902 844 1 712 2 ؤصر  ات امل اتق

 (64) - 97 019 1 052 1 ت اليا االتصاالت

 (344 2) 12 134 3 895 1 697 2 ت اليا الغ   ت اليا أىرى

 - - - 088 5 088 5  االنرثار نف ات االهد. 

 (935 2) 239 546 22 858 93 708 113 التشغيل وفاتمصر مجموع 

 - (251) - 271 20 الفائض/)العجز( المسجل للعام
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 تفاصيل إيرادات التشغيل –: األداء المالي 28المالحظة 
 

  آالف اليور 
الميزانية اإلجمالية 

 2016المنقحة لعام 

القيمة الفعلية لعام 
2016 

القيمة الفعلية لعام 
2015 

غي ها )انمر  عر ت
 (7امل.حمة 

 783 52 783 52 783 52 المساهمات النظامية

 195 1 230 1 230 1 تمويل المكات  اإلقليمية

 ؤن املوارد العينية الر اتقتغطية ت اليا 
 

20 508 21 323 

 ؤن املوارد العينية تكغي  املباينتغطية ت اليا 

 

12 089 12 050 

 373 33 597 32 159 33 المساهمات العينية

 ؤوامهات البعران األمضاء

 

551 561 

 ؤةسوة اإلنرت وم ؤن أي  مامل أك ر أؤانا
 

3 000 - 

 561 551 3 576 التبرعات

 يرادات ؤن احلوا ات االئد انية لع كاري اإل
 

21 827 22 566 

 األىرى املوردة املباله
 

149 1 564 

 130 24 976 21 530 33  املورتدة املوردة املباله

 657 631 500 اإليرادات املالية

 I-Checkit ؤن العائرات
 

265 265 

 مائرات أىرى 
 

388 315 

 580 653 361 1 إيرادات أخرى

 364 307  - الصرف أسعار( خسائر/)أرباح صافي

 643 113 728 113 139 123 التشغيل إيرادات مجموع

 

   ؤا يع  أ رز ؤا تغ    هلا اإلطار:

نديوتتتة،   امل تتتا  األ م، لع بعتتته التتتل  ستتتامهب  تتته ؤةسوتتتة اإلنرت تتتوم لعتتتامل أك تتتر كارتفعتتتب   -الدرمتتتات  و1
 أؤانا؛

استتتتتدخرا  نديوتتتتتة،   امل تتتتتا  األ م، لد عتتتتتي  ؤوتتتتتدوى كاخنفضتتتتتب   -املبتتتتتاله املوتتتتتردة  املبتتتتتاله املوتتتتترتدة  و2
 االئد انية لع كاري    الدا  اإليرادات؛ وا اتاحل

 . امليزانية، نديوة لدصحيح   حوام الضرائق الراىعية اخنفضب، ؤ ارنة -إيرادات أىرى  .3
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 التشغيل مصروفاتتفاصيل  -: األداء المالي 29المالحظة 
 

 اليور   آالف
الميزانية اإلجمالية 

 2016المنقحة لعام 

القيمة الفعلية لعام 
2016 

القيمة الفعلية لعام 
2015 

 عر تغي ها )انمر 
 (7امل.حمة 

 693 31 363 30   الر اتق

 ملو فاامعد املودح ة  االيد امية األمباء

 

11 017 11 757 

 291 7 561 8   البرالت

 741 50 941 49 033 54 المولفين روات 

 322 21 508 20 392 24 عينية موارد من الروات  تكاليا تغطية

 231 261    الدرريق

  212 1 305 1   لع و فا  ت اليا الدو يا الصحية الرماية ت اليا

 443 1 566 1 547 1 األخرى المولفين تكاليا

 801 1 688 1   اسدئوار املباين

 342 1 304 1   ت اليا املرا   العاؤة  ت اليا أىرى

 143 3 992 2 193 3 المباني تسيير تكاليا

 051 12 089 12 767 8 العينية الموارد من المباني تشغيل تكاليا تغطية

 667 1 847 1   اتاملععوؤ ت نولوييا

 651 677   ايناملب صيانة

 318 2 524 2 050 3 الصيانة

 623 9 033 10   الوفر

 115 3 506 2   املةبرات  الفعاليات

 738 12 539 12 065 16 المهام واالجتماعات

 742 080 1    لواز ؤودنفرات 

 399 1 632 1   املعرات  ت اليا أىرى اسدئوار ت اليا

 141 2 712 2 549 2 مكتبية مصروفات

 565 599    الكب ة كعفات

 705 453   اتصاالت كعفات

 270 1 052 1 700 1 االتصاالت كلفات

 االسدكارية اخلرؤات ؤصر  ات

 

1 239 2 318 

 املباله من النامجة لررء املخاطر امد ادات مانونية
 ال بض املودح ة

 

901 1 170 

 هبا املدر  املعرات

 

354 488 

 ؤصر  ات إدارية أىرى

 

203 744 

 720 4  697 2 565 5 تكاليا الغير وتكاليا أخرى

 935 4 088 5 761 4 نفقات االهتالك واالندثار

 822 116 708 113 622 125 التشغيل مصروفات مجموع
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   ؤا يع  أ رز ؤا تغ    هلا اإلطار:

م، لدصتتحيح حوتتام أيتتور  عتتض املتتو فا  حوتتام اخنفضتتب كنديوتتة،   امل تتا  األ   -ت تتاليا الر اتتتق  و1
 الضرائق الراىعيةو إضا ة إىل  ل ،  إ ا مرد معي  ؤن األ راد العاؤعا مبويق م ود؛

ارتفعتتتتب، ؤ ارنتتتتة  امليزانيتتتتة، نديوتتتتة الستتتتدخرا  امل تتتتان اخلطتتتتأ حلوتتتتام  -الد تتتتاليا العينيتتتتة لدكتتتتغي  املبتتتتىن  و2
 الد اليا   ؤوم   احر؛ 

اخنفضتتتتب كنديوتتتتة،   امل تتتتا  األ م، لد عتتتتي   -ت تتتتاليا الغتتتت   ت تتتتاليا أىتتتترى املهتتتتا   االيد امتتتتات    .3
ؤودوى تنفيل احلوا ات االئد انية لع كتاري    الدتا  النف تاتو إضتا ة إىل  لت ، امد ترت املنم تة تترا   

 .  خلفض النف ات

 : تكاليا اإليجار30المالحظة 

مليزانيتتتة   إطتتتار م تتتود اإلجيتتتار رتتت  ال ا عتتتة لإللغتتتاء  املدعع تتتة   ؤتتتا يعتتت  املبتتتاله املوتتتدح ة التتتر    عتتتر تتتتاريخ إمتتتراد ا
 :   ليون   ر كو  Cité Internationale امل اتق املودأيرة   

 

 2015 2016 اليور   آالف

 214 1 401 1 سنة أ  أم 

 069 6 605 5 سنوات 5أك ر ؤن سنة  أم  ؤن 

 - 374 1 سنوات 5أك ر ؤن 

 

 صول المحتملة والخصوم المحتملة وااللتزامات: األ31المالحظة 

 المحتملةاألصول 
 ال  كانب لرى اإلنرت وم  مب إمراد هلا الد رير: احملد عة  ؤا يع  األصوم 

 

 2016 اليور   آالف

 635 55 2017 املوامهات النماؤية  بوي  امل اتق اإلمعي ية   ما 

 605 73 ئد انية لع كاري مائرات ؤدومعة ؤن تنفيل أنكطة احلوا ات اال

 000 12 الدرمات

 310 مائرات أىرى 

  

 550 141 المجموع
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  ؤتتتا متتتررب  2017يتتتور    متتتا   (000) 899 87ؤتتتن أصتتت  املبعتتته املكتتتار إليتتته أمتتت.ب، ؤتتتن امل تتترر أن يتتترد ؤتتتا متتتررب 
 و 2017يور   عر ما   (000) 651 53

وتتتة اإلنرت تتتوم لعتتتامل أك تتتر أؤانتتتا تدتتتر  مبويبتتته هتتتلب املةسوتتتة  أ رؤتتتب املنم تتتة اتفامتتتا لفتتترتة صتتتص ستتتنوات ؤتتت  ؤةس
يتتور  لدنفيتتل ؤكتتاري  ىاصتتةو  ستتيوز   هتتلا املبعتته  الدوتتا   معتتد ؤتترى صتتص  (000) 000 50لإلنرت تتوم مبتتا متتررب 

يتور  ستنويا( إىل حوتا ات  رميتة حمتردة  (000) 000 7يتور  ) (000) 000 35سنواتو  ؤتن امل ترر أن يترد ؤتا متررب 
 يتتتور   (000) 000 15،  ؤتتتا متتتررب ‘‘صتتتنر ت اإلنرت تتتوم لعدعتتتا ن الكتتترط  التتتر  ’’لصتتتنر ت االئد تتتاين، أ  ؤتتتن ا

 انيتتتة العاديتتتة لع نم تتتةو  ؤبعتتته يتتتور  ستتتنويا( كدرمتتتات رتتت  ؤكتتتر طة  تتتأ  رتتتر   عينتتته إىل امليز  (000) 000 3)
ت االئد انيتتة لع كتتاري : الد تتاليا يتتور  تكتتر  معيتته الوياستتات احملاستتبية التت    تتب احلوتتا ا (000) 000 35 التتت

العاؤتتة املوتترتدة،   تترم أتعتتام اخلتتراء،  رستتو  اخلتترؤات املدعع تتة  األنكتتطة  ات الصتتعة  املكتتاري  ؤوتتوعة   إطتتار 
 هلب املكاري  معد ررار املكاري  األىرى ض ن هلا الصنر ت االئد اينو

 غتتر  تتتو   التترمب  2013رين األ م/أكدتتو ر  أنكتتئب هتتلب املةسوتتة  سإتتوعب مبويتتق ال تتوانا الوويوتترية   تكتت
املتتا  ألنكتتطة إنفتتا  ال تتانون   العتتاملو  لتترى املةسوتتة نعتتص إدارة ىتتاص هبتتا  هتت  ؤوتتد عة متتن املنم تتة  ال تإعدتتر 

 طر ا  ات صعة هباو 

 المحتملةالخصوم 

 لدووية مضايا مانونية رإ عب ضرهاو حمد عةليص لرى املنم ة ىصو  

 االلتزامات
 يور  (000) 728 4   اؤات املدب ية لع ود ؤرؤة ؤ  ؤوردين:االلدز 

 أموا و  5 البام  لفرتة ال تدوا ز  2017يور  خمص  لعا   (000) 617 3ؤن أص  املبعه اعنا اللكر، ؤا مررب 

إللغتاء املر ومات الرنيا املخصصتةإ لإلجيتار   املوتد ب  مبويتق م تود اإلجيتار رت  ال ا عتة ل 30 تإعر    امل.حمة 
 .  ر إ املك ولة  االلدزاؤات اعنفة اللكر

 : المدراء الرئيسيون32المالحظة 

يدوىل األؤا العا  تنفيل األنكطة  هتو يكترف معتد األؤانتة العاؤتة  يوتامرب نعتص ؤتن كبتار املترراء ؤوتة م ؤباءترة 
كيبتتة هتتلا اجملعتتص تغيتت ات ىتت.م أؤاؤتتهو  يكتت   األؤتتا العتتا   أمضتتاء اجملعتتص كبتتار  املتترراء الرئيوتتياو  ءتتهرت تر 

 الونة،   ة   يفة  احرة  يه ال تزام ءاررةو

 ن   ر اتق كبار املرراء، ال  تك   الر اتتق اإلمجاليتة  املوتدح ات، املر ومتة ؤتن مبت  املنم تة أ  املوتدح ة هلتا، 
 معد النحو الدا : 
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 كبار مولفي اإلدارة

2015 2014 
مبلق الروات   عدد األفراد

 اإلجمالي
مبلق الروات   عدد األفراد

 اإلجمالي
  آالف اليور     آالف اليور   

5 665 5 667 

 يتز  د األؤتا العتتا  مب تان إماؤتة   امل تتر  تر ن ؤ ا تت   ال   تن   تا مي دتته الدواريتةو  يتز  د أيضتتا  كت ة   ليتتون، 
: ال ءتتت ء(  ليوتتتب ؤرريتتتة   2015يتتتور  ) (000) 18  رنوتتتا، تتتتر   إجيارهتتتا املنم تتتةو  تلتتتاليا الكتتت ة  عغتتتب

 اجلر م أم.بو

(  نف اهتب تر عها يزئيا اإلدارة الوطنية معد 3: 2015ؤو فا ؤعارين ؤن إداراهتب الوطنية ) 3 يضب كبار املرراء 
و  ال ي ة اإلمجالية لع ودح ات ‘‘حوام اإليرادات الوياسات احملاسبية اهلاؤة’’ 5النحو املبا   امل.حمة 

يور    (000) 280العينية ال  تع دها املنم ة ؤن كبار املرراء املعارين،  ر  املررية   اجلر م أم.ب، مبا مررب
 يور (و (000) 287: 2015)

تتنح كبتتار املتترراء أ  أ تتراد أستترهب امل ر تتون أ  متتر   مل ت تتن ؤداحتتة لفئتتات املتتو فا األىتترىو  مل يععتتن كبتتار   مل  إ
 . ؤ  أطراف هلا صعة هبب 2015  2016ت يوهرية   ماؤ  املرراء من أ  ؤعاؤ.

 : معامالت مالية بين جهات تربطها عالقة قرابة33المالحظة 

 ضتت  املنم تتة لوتتيطرة ؤباءتترة ؤتتن  عتتراهنا األمضتتاءو  ال تكتتار    أ  ءتتركات أىتترى أ  ؤكتتاري  ؤكتترتكةو  اهليئتتة 
تدتتألا ؤتتن   عتتا ؤتتن مجيتت  البعتتران األمضتتاءو  تندختتق اجل عيتتة  اإلداريتتة الععيتتا   املنم تتة هتت  اجل عيتتة العاؤتتة التت 

 العاؤة جلنة تنفيلية تدألا ؤن ث.ثة مكر ؤنر  ا مبن  يهب رئيص املنم ةو

 ال يد اضد املنر  ون لرى اجل عية العاؤة  ال أمضاء العونتة الدنفيليتة أ  أيتر ؤتن املنم تة ل تاء املهتا  الت  يةد هنتا 
 تتتا التتتل  ي رستتتونه هلتتتا ؤوتتتامهة مينيتتتةو  حيتتت  ألمضتتتاء العونتتتة الدنفيليتتتة استتترتداد األؤتتتوام التتت   ال يإعدتتتر الومتتتب ال 

ينف وهنا منر الوفر ألداء  ايباهتب،  يإر   هلب  رم إماؤة يوؤ   ا يدف   الوياسات الت  تعد ترها املنم تة   نتام 
 . الوفر

 : أرقام مقارَنة34المالحظة 

املعد تر لعوتنة احلاليتة م تا كتان معيته   الوتنة الوتا  ةو  أإدىعتب هتلب الدغيت ات معتد خيدعا مر  البيانات املالية 
 . العر  مبا يدو  ؤ  أرما  ؤ ار نة لض ان إؤ انية ؤ ارنة الندائج
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