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  توصیة بالموافقة

  على القرار التالي:الموافقةإلىمدعوالتنفیذيالمجلس

المالیة للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، نظر المجلس التنفیذي في القوائم اللوائحمن 12من المادة 6"وفقا للبند 

وفي تقریر المراجع الخارجي بشأنها، ووافق على 2011دیسمبر/كانون األول 31حتىة للصندوق المالیة الموحد

  إلقرارها".2013والثالثین لمجلس المحافظین في فبرایر/شباط السادسة تقدیم هذه الوثائق إلى الدورة 

2011دیسمبر/كانون األول 31حتىالقوائم المالیة الموحدة للصندوق 

یذي مدعو إلى النظر في قوائم الصندوق المالیة الموحدة المرفقة (الذیول من ألف إلى كاف)، المجلس التنف- 1

من أجل عرضها على مجلس المحافظین إلقرارها.

من اتفاقیة إنشاء الصندوق، ستدرج هذه القوائم في التقریر السنوي للصندوق 6من المادة 11ووفقا للبند - 2

أحالقدالتنفیذيالمجلسبأنتفیدمذكرةسوف تدرجالسابقة،األعوامفيوكما كان علیه الحال . 2011لعام 

.بإقرارهاالتوصیةمعالمحافظینمجلسإلىالقوائمهذه

مارس/آذار ومن المقرر أن تستعرض لجنة مراجعة الحسابات بالتفصیل، في اجتماعها الذي سیعقد في - 3

الخامسة رئیس اللجنة إلى المجلس التنفیذي، في دورته . وسیقدم 2011، القوائم المالیة الموحدة لعام 2012

بعد المائة، تقریرا رسمیا یتضمن ما خلصت إلیه اللجنة بشأن تلك القوائم.

  تعلیق اإلدارة -ألف

لقوائم المالیة في سیاق االتجاه االستراتیجي والتشغیلي الحالي للصندوق ومبادراته یوفر هذا القسم إیضاحا ل- 4

الخارجیة. والغرض من ذلك هو مساعدة القارئ على تفسیر القوائم المالیة وبلورة فهم كامل والبیئة المالیة 

  للصندوق.للوضع المالي 

  البیئة المالیة الخارجیة

على األسعار المرجعیة المصرفیة والسوقیة بعمالت متوسطالفي طفیف ارتفاع طرأ ،وعلى وجه اإلجمال- 5

عائدات السندات وانخفضت معظم.2010مقارنة بعام 2011وحدات حقوق السحب الخاصة في عام 

. وأثر ذلك على مما أثر إیجابیا على عائد االستثمار لهذه الفترة2011خالل عام الشركات وعائداتالحكومیة 

القیمة بصافي الدخل وتقییم قائمة موازنة األصول والخصوم الطویلة األجل المعلنة بالقیمة العادلة أو 

الحالیة.

إال 2011ألزمة االئتمانیة السیادیة التي طالت أساسًا بعض البلدان األوروبیة في عام للم یكن

تدني یكن لغیر مباشر على الصندوق نتیجة لزیادة عائدات سندات حكومیة معینة. ولم أثر 

حیازات جودة على الصندوق، وساعد ارتفاع إال أثر مباشر ضئیل قیمة األوراق المالیة 
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. وتمثل إیرادات االستثمار بشكل عامراق المالیة على حمایة قیمة حافظتهالصندوق من األو 

في المائة، وهي 3.45ملیون دوالر أمریكي خالل العام معدل عائد نسبته 110.8التي بلغت 

ویحتفظ الصندوق في .2010في عام الذي تحقق في المائة 3.26العائدعن مستوىتزیدنسبة 

العائدات انخفاض وقد أدى ل سندات حكومیة تقیم بأسعار السوق، األغلب باستثماراته في شك

القیم السوقیة.ارتفاع إلى 

 المستخدم في المرجعيأیضا إیرادات فوائد القروض بالنظر إلى أن سعر الفائدة ارتفعت قلیال

الصندوق (وهو األساس الذي تستند إلیه الفوائد المفروضة على القروض المقدمة بشروط 

یة ومتوسطة) هو المتوسط المرجح ألسعار عمالت حقوق السحب الخاصة في عادإقراض 

. ویبین الجدول 2010مما كانت علیه في عام أعلى2011كانت في عام التياألجل القصیر، 

أسعار الفائدة المحصلة مقارنة بأسعار الفائدة السائدة.1

  1الجدول 

20112010

تیسیریة 

عادیةمتوسطةللغایة

ة تیسیری

عادیةمتوسطةللغایة

سعر الفائدة في النصف 

األول من السنة

%0.75%0.531.065%0.75%0.46%0.92

سعر الفائدة في النصف 

الثاني من السنة

%0.75%0.65%1.30%0.75%0.55%1.1

ملیون دوالر أمریكي 50.7ملیون دوالر أمریكي 55.0إیرادات الفوائد

  

الطویلة األجل أساسا بالقروض والخصومالقیمة الحالیة) لألصول صافي ة (ترتبط القیمة العادل

في المائة منها بشروط تیسیریة للغایة) والمنح غیر المصروفة 92.8المستحقة السداد (

والمساهمات المستحقة القبض. ویستند سعر الخصم المطبق إلى أسعار السوق، وكان في 

القیمة تسویة(لتالي فقد كان تخفیض القیمة االسمیةوبا.2011المتوسط أقل قلیال في عام 

مقارنة بعام أكثر للقروض واألصول األخرى، مثل المساهمات المستحقة القبض، العادلة)

القیمة الحالیة خالل العام (المذكرة صافي صافیة في سلبیة ، وهو ما أفضى إلى تحركات 2010

25.(

ملیون دوالر 56.2ي بعد انتهاء الخدمة من ویرجع االنخفاض في خصوم خطة التأمین الطب

في طلبات ةجدیدافتراضاتدوالر أمریكي بأكمله تقریبا إلى تبنيملیون 51.8أمریكي إلى 

الحصول على التغطیة الطبیة نتیجة لدراسة مشتركة أجریت بین الوكاالت الثالث من وكاالت 

).21األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها (المذكرة 

ارتفعت قیمة عملة اإلبالغ في الصندوق، وهي الدوالر األمریكي، مقابل عمالت حقوق السحب الخاصة في - 6

مع اقتراب السنة من نهایتها. وأثر ذلك على نتائج السنة من ناحیتین: مع ضعف بسیط فیها 2011عام 

ل تكالیف الموظفین (التي یرتبط بالیورو، مثفي الغالب نفقات بنود الصرف المبلغ عنها المتكبدة ارتفاع) 1(

) الخسائر اإلجمالیة المتكبدة في أسعار الصرف من خالل احتساب أرصدة األصول 2(؛ معظمها بالیورو)
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وضع بالصندوق یتمتع والخصوم من عمالت حقوق السحب الخاصة بالدوالر األمریكي حتى نهایة العام (

ر األمریكي نظرًا ألن فئات األصول الرئیسیة، وهي الدوالبغیر إیجابي من حیث أصوله الصافیة المعینة 

القروض المستحقة وحافظة االستثمارات، معینة بخلیط عمالت حقوق السحب الخاصة أو متوائمة معها). 

ملیون دوالر أمریكي للصندوق وحده.64.5وكان األثر العام سلبیا بما قدره 

األنشطة التشغیلیة في الصندوق

النهوض بأحوال وارد والوالیة التي تمكنه من تسریع وتیرة االستثمار العالمي في حصل الصندوق على الم- 7

ةونتیجللموارد.الحیازات الصغیرة بعد موافقة مجلس محافظي الصندوق على قرار التجدید الثامن أصحاب 

تداداز ،2012-2010في المائة في الفترة 50مستوى التزامات القروض والمنح الجدیدة بنسبة الرتفاع

. وازدادت القروض والمنح التي وافق علیها 2011في من حیث الحجمأنشطة الصندوق زیادة كبیرة

في المائة 15ملیون دوالر أمریكي، أي بزیادة نسبتها 987.2الصندوق ووصلت إلى مستوى قیاسي بلغ 

، وهي 2بینة في الجدول ویتجسد أثر الحجم المتزاید لألنشطة التشغیلیة في البنود الم.2010مقارنة بعام 

  بنود ترتبط ارتباطا مباشرًا باألرقام المأخوذة من القوائم المالیة.

  2الجدول 

  تدفقات وأرصدة القروض والمنح

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

20112010

720.8645.5القروض المعتمدة

5القروض المستحقة  804.85 536.1

93.878.5غیر المصروفةالمنح

549.7457.6المبالغ المصروفة من القروض

76.339.4المبالغ المصروفة من منح إطار القدرة على تحمل الدیون

42.239.9منحالالمبالغ المصروفة من 

287.0219.7القروضمدفوعات أصول 

في التكالیف استمرت الزیادة في برنامج العمل الذي یشرف علیه الصندوق إشرافا مباشرا في إحداث أثر- 8

اإلجمالیة مما أدى إلى زیادة متواضعة على مدى الفترة السابقة في األتعاب االستشاریة باإلضافة إلى 

تكالیف إنشاء وصیانة المكاتب القطریة في الصندوق.

تبرم أساسا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خدمیة من خالل اتفاقات المكاتب القطریة إدارة وتسیر- 9

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذیة العالمي. وجرى احتواء تكالیف زیادات التوظیف ومنظمة 

في المكاتب القطریة حیث تطبق عمومًا شروط تحدید األجور المحلیة التي تقل كثیرًا عن األجور في المقر 

الرئیسي للصندوق.

األنشطة التمویلیة في الصندوق

إیداع إلى وٕاعالن نفاذه في نفس السنة 2009الثامن للموارد في فبرایر/شباط اعتماد قرار التجدید أدى - 10

. ویتجسد ذلك في الزیادة الكبیرة 2009األغلبیة العظمى من وثائق مساهمات التجدید الثامن للموارد في عام 
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قل ملیون دوالر أمریكي) والزیادة األ334(2010و2009فیما بین عامي التي طرأت على المساهمات

ملیون دوالر أمریكي).104(2011و2010نسبیا فیما بین عامي 

لها في دورة ف، وتم وضع مستوى مستهد2011أجریت مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق عام - 11

ملیار دوالر أمریكي. وتبلغ المساهمات المستلمة فعلیا في 1.5بما یعادل 2011دیسمبر/كانون األول 

.زايملیون دوالر أمریكي كما هو وارد في الذیل 5.65وارد الصندوق ما یعادل التجدید التاسع لم

من حیث قیمة النقدیة 2011في عام أخرى غیر مصادر التجدید من مصادر قلیال المساهمات ارتفعت - 12

مبادرة ملیون دوالر أمریكي من الدول األعضاء من أجل 27.6المستلمة. وتشمل المساهمات المحصلة 

ملیون دوالر أمریكي، 98.5ون هایتي. وتم إدراج هذا المبلغ في أرقام اإلیرادات المؤجلة، وقدرها تخفیف دی

مقبلة.الفترات الحیث ستطبق إجراءات تخفیف الدیون في 

الحالة المالیة للصندوق وحده

ل حیث توفرت أصو جدا حالة السیولة في الصندوق قویة كانت ، 2011دیسمبر/كانون األول 31بتاریخ - 13

لمدة تزید على سنتین. وقیمت لجنة مراجعة الحسابات االحتیاجات المتوقعة من الصرف سائلة كافیة لتغطیة 

مستوى االحتیاطي العام الذي أنشئ للتقلیل من خطر تجاوز 2010باالشتراك مع المجلس التنفیذي في عام 

یون دوالر أمریكي.مل95االلتزامات لموارد الصندوق وتبین لهما كفایته بمستواه البالغ 

وتقیم من وترصد بدقة االستدامة المالیة للصندوق على األجل الطویل من خالل نموذج لألصول والخصوم - 14

مشاورات تجدید الموارد. خالل األعضاء قبل الدول 

لعناوین القوائم المالیةشروح محددة- باء

قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده (الذیل ألف)

مالحظات التالیة:ُأبدَیت ال- 15

قیمة الحافظة الموحدة للنقدیة واالستثمارات، بما في ذلك المبالغ الدائنة والمدینة انخفضت   )أ(

114.83إلى 2010دیسمبر/كانون األول 31ملیون دوالر أمریكي في 155.83لالستثمارات، من 

).4(انظر المذكرة 2011دیسمبر/كانون األول 31ملیون دوالر أمریكي في 

القروض المستحقة بعد استبعاد المبالغ المتراكمة من خسائر استهالك القروض ومبادرة ادت قیمة ز   )ب(

دیسمبر/كانون األول   31ملیون دوالر أمریكي في 152.34دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون من 

لقیمة (على أساس ا2011دیسمبر/كانون األول 31ملیون دوالر أمریكي في 455.54إلى 2010

  العادلة).

ملیون دوالر أمریكي في 157.96زادت المساهمات في الموارد العادیة بعد استبعاد االعتمادات من   )ج(

دیسمبر/كانون األول   31ملیون دوالر أمریكي في 261.56إلى 2010دیسمبر/كانون األول 31

(على أساس القیمة العادلة). 2011
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ق وحده (الذیل باء) وقائمة النفقات التشغیلیة للصندوق وحده قائمة الدخل الشامل الموحدة وللصندو

(الذیل كاف)

ُأبدَیت المالحظات التالیة:- 16

50.7بالمقارنة مع 2011عام ملیون دوالر أمریكي 55بلغ العائد من فوائد القروض ورسوم خدمتها   )أ(

لتي تدفع عن لفوائد ورسوم الخدمة الالصندوق ومع استبعاد . 2010عام ملیون دوالر أمریكي 

2011ملیون دوالر أمریكي في 1.6كان المبلغ ،یوماً 180القروض التي تأخر سدادها لمدة تتجاوز 

.)9انظر المذكرة () 2010ملیون دوالر أمریكي في 1.9(

بالمقارنة مع 2011عامملیون دوالر أمریكي110.8بلغ العائد اإلجمالي من النقدیة واالستثمارات   )ب(

على أساس موحد. ووصلت قیمة الرسوم المباشرة مقابل عائد 2010الر أمریكي عام ملیون دو 85.4

2010ملیون دوالر أمریكي عام 4.4بالمقارنة مع 2011عام ملیون دوالر أمریكي 3.7االستثمار 

).24على أساس موحد (انظر المذكرة 

الذیل كاف.ویرد تحلیل منفصل للمصادر األساسیة لتمویل تكالیف الصندوق وحده في  )ج(

. وكما یتضح من 1997یشارك الصندوق في مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون منذ عام   )د(

" فقد بلغ مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف أعباء الدیون التي وافق علیها المجلس التنفیذي اءالذیل "ط

وبلغت قیمة ،2011األول دیسمبر/كانون 31ملیون دوالر أمریكي بالقیمة االسمیة في 574.1

97.6وملیون دوالر أمریكي من أصل الدین 282.7نحو ذلك التاریخحتىالمقدمةتخفیف الدیون

ملیون دوالر أمریكي من الفوائد.

ملیون 157عجزا إجمالیا أو خسارة إجمالیة شاملة بما یعادل 2011عام لتظهر النتائج التشغیلیة   )ه(

على تحركات سعر صرف ةالمتحققغیربعین االعتبار الخسائردوالر أمریكي. وذلك بعد األخذ

ملیون دوالر أمریكي. ویعتبر ذلك خسارة في الدفاتر المحاسبیة 64.5العمالت والتي تصل إلى 

تتعلق أساسا بإعادة تقییم أرصدة القروض المعینة بوحدات حقوق السحب الخاصة بعملة اإلبالغ 

یشكل ذلك بأیة حال ، وال ر األمریكي بتاریخ كشوف الحساباتالمستخدمة في الصندوق وهي الدوال

ومن التعدیالت . من األحوال خسارة نقدیة أو مالیة فعلیة أو حتى استنزاف لموارد الصندوق التشغیلیة

التي أثرت على النتائج التشغیلیة تعدیل القیمة العادلة لحافظة قروض األخرى في الدفاتر المحاسبیة

معاییر للالمتثال لاوهو تعدیل كان ضروری،ملیون دوالر أمریكي33.7إلى الصندوق بما یصل

إلبالغ المالي. كذلك شهد العام قید االستعراض ارتفاعا إجمالیا في كل من النفقات الدولیة ل

التشغیلیة والنفقات األخرى وذلك أساسا في مجال تكالیف الموظفین ونفقات إطار القدرة على تحمل 

مع زیادة متواضعة في إجمالي العوائد.مترافقا حالمنالدیون و 
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  القوائم المالیة الموحدة

  2011دیسمبر/كانون األول 31للسنة المنتهیة في 

  

  قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده  الذیل ألف

  قائمة الدخل الشامل الموحدة وللصندوق وحده  الذیل باء

  حده للتغیرات في اإلیرادات المحتفظ بهاالقائمة الموحدة وللصندوق و   1-الذیل باء

  القائمة الموحدة للتدفقات النقدیة  الذیل جیم

  مذكرات ملحقة بالقوائم المالیة الموحدة  الذیل دال

  المنفقةغیروالمتممة واألموالالتكمیلیةالمساهماتقائمة  1- الذیل دال

  وحدهقائمة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات للصندوق  الذیل هاء

  تقریر المراجع الخارجي

  الضوابط الداخلیة على اإلبالغ الماليفعالیةتقریر تصدیق اإلدارة على

قائمة موازنة الصندوق وحده بالقیمة االسمیة بالدوالر األمریكي ومعبرًا عنها بوحدات حقوق   الذیل واو

  السحب الخاصة 

  قائمة المساهمات  الذیل زاي

  ضقائمة القرو   الذیل حاء

  قائمة المنح للصندوق وحده  1-الذیل حاء

  إطار القدرة على تحمل الدیون للصندوق وحده  2-الذیل حاء

  موجز مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون  الذیل طاء

  موجز مبادرة تخفیف دیون هایتي  الذیل یاء

  قائمة النفقات التشغیلیة للصندوق وحده  الذیل كاف

وحقوق 4217ائم المالیة الموحدة باستخدام رموز المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس، جنیف، والمعیار الدولي أعدت هذه القو 

  السحب الخاصة. وتشكل المذكرات الملحقة بالقوائم المالیة الموحدة (الذیل دال) جزءا ال یتجزأ من القوائم المالیة.
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  قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)2010و2011مبر/كانون األول دیس31في 

الصندوق وحدهالموحدة

2011201020112010األصول

النقدیة المتاحة على الفور وفي المصارف 

788 725219 363233 269716 390)4(المذكرة 

2)4االستثمارات (المذكرة  766 2382 508 2522 263 0162 371 260

السندات اإلذنیة للجهات المساهمة (المذكرة 

5(295 610438 775295 610422 250

)5المساهمات المستحقة القبض (المذكرة 
381 837478 509192 549328 468

168))6االعتمادات (المذكرة مخصوما منها: 548)(168 448)(168 548)(168 448)

ت اإلذنیة صافي المساهمات والسندا

270 611582 836319 899748 508المستحقة القبض

777 811231 096275 936103 141)7مستحقات أخرى (المذكرة 

458 7553 4583 7553 3)8أصول ثابتة (المذكرة 

والذیل حاء)9قروض غیر مسددة (المذكرة 
4 532 6724 257 3584 532 6724 257 358

المخصصات المتراكمة ا منها:مخصوم

23)(أ))9لخسائر استهالك القروض (المذكرة  366)(24 099)(23 366)(24 099)

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة 

لمبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون 

(ب) والذیل طاء)11(المذكرة 
(53 768)(80 937)(53 768)(80 937)

4وض غیر المسددةصافي القر  455 5384 152 3224 455 5384 152 322

8مجموع األصول    266 6358 232 3277 551 4567 560 875

هالصندوق وحدالموحدة

الخصوم وحقوق المساهمة

2011201020112010

الخصوم

المبالغ المستحقة السداد والخصوم (المذكرة 

12(280 991268 594287 718279 374

462 84678 72993 016263 315)14المنح غیر المصروفة (المذكرة 

303 49778 34298 457177 208)13اإلیرادات المؤجلة (المذكرة 

02600 273383 376)15سلف حساب األمانة (المذكرة 

1مجموع الخصوم    180 7371 092 691480 061436 139

حقوق المساهمة

المساهمات

6العادیة 241 1996 137 5376 241 1996 137 537

349 34920 34920 34920 20الخاصة

مجموع المساهمات (الذیل زاي)   
6 261 5486 157 8866 261 5486 157 886

000 00095 00095 00095 95االحتیاطي العام

850 847871 750714 350886 729اإلیرادات المحتفظ بها

7مجموع حقوق المساهمة    085 8987 139 6367 071 3957 124 736

8مجموع الخصوم وحقوق المساهمة    266 6358 232 3277 551 4567 560 875

  قوائم المالیة.تشكل المذكرات الملحقة بالذیل دال جزءا ال یتجزأ من هذه ال
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  قائمة الدخل الشامل الموحدة 

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)2010و2011دیسمبر/كانون األول 31للسنتین المنتهیتین في 

20112010

اإلیرادات

668 96450 54عائد القروض

448 83885 110)17عائد النقدیة واالستثمارات (المذكرة 

035 53510 13)18مصادر أخرى (المذكرة العائد من 

873 541142 133)19عائد المساهمات (المذكرة 

024 878289 312مجموع اإلیرادات

)20النفقات التشغیلیة (المذكرة 

94))21مرتبات الموظفین ومزایاهم (المذكرة  561)(80 820)

38)مةالنفقات المكتبیة والنفقات العا 311)(34 343)

40)تكالیف الخبراء االستشاریین والتكالیف األخرى لغیر الموظفین 035)(39 410)

3)متعاونةالمؤسسات ال 173)(3 151)

3))24التكالیف المصرفیة واالستثماریة المباشرة (المذكرة  715)(4 355)

162)(795 179)المجموع الفرعي للنفقات التشغیلیة 092)

6)نفقات فوائد القروض 060)(13)

187 0602 12(أ))9عكس مخصص خسائر استهالك القروض (المذكرة 

(المذكرة (مصروفات)/إیرادات مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

26(56 445(25 127)

178))22نفقات المنح (المذكرة  826)(172 583)

76))23نفقات إطار القدرة على تحمل الدیون (المذكرة  331)(39 378)

(615)(910))8اإلهالك (المذكرة 

373)مجموع النفقات 417)(397 608)

60)(نقص)/زیادة اإلیرادات على المصروفات قبل التسویة بالقیمة العادلة 539)(108 584)

274 28(666 35))25تغیر القیمة العادلة (المذكرة التعدیل لمراعاة 

80)(205 96)(نقص)/زیادة اإلیرادات على المصروفات 310)

اإلیرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى:

43)(150 69))16(الخسائر)/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف (المذكرة  342)

قاقات خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة تغیر اعتمادات استح

600 95510 7)21(المذكرة 

32)(195 61)مجموع اإلیرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى 742)

157)اإلیرادات/(الخسائر) الشاملةمجموع  400)(113 052)

لمالیة.تشكل المذكرات الملحقة بالذیل دال جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم ا



EB 2012/105/R.40/Rev.1باءالذیل

9

  قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)2010و2011دیسمبر/كانون األول 31للسنتین المنتهیتین في 

20112010

اإلیرادات

667 96450 54عائد القروض

271 97984 97)17عائد النقدیة واالستثمارات (المذكرة 

412 28314 15)18أخرى (المذكرة العائد من مصادر 

21624 1)19عائد المساهمات (المذكرة 

374 442149 169مجموع اإلیرادات

)20النفقات التشغیلیة (المذكرة 

90))21مرتبات الموظفین ومزایاهم (المذكرة  691)(77 880)

35)النفقات المكتبیة والنفقات العامة 746)(32 404)

36)تكالیف الخبراء االستشاریین والتكالیف األخرى لغیر الموظفین 282)(34 496)

2)متعاونةالمؤسسات ال 070)(2 377)

3)التكالیف المصرفیة واالستثماریة المباشرة 616)(4 288)

168)المجموع الفرعي للنفقات التشغیلیة     405)(151 445)

187 0602 12(أ))9عكس مخصص خسائر استهالك القروض (المذكرة 

25)445 56(مصروفات)/إیرادات مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون 127)

(337 43)(017 59))22نفقات المنح (المذكرة 

76))23نفقات إطار القدرة على تحمل الدیون (المذكرة  331)(39 378)

(615)(910))8اإلهالك (المذكرة 

236)مجموع النفقات 158)(257 715)

66)(نقص)/زیادة اإلیرادات على المصروفات قبل التسویة بالقیمة العادلة 716)(108 341)

33))25التعدیل لمراعاة تغیر القیمة العادلة (المذكرة  726)27 103

100)ت على المصروفات(نقص)/زیادة اإلیرادا 442)(81 238)

اإلیرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى:

64)(الخسائر)/ األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف 516)(34 728)

تغیر اعتمادات استحقاقات خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة (المذكرة 

21(7 95510 600

56)/(الخسائر) الشاملة األخرىمجموع اإلیرادات 561)(24 128)

157)مجموع اإلیرادات/(الخسائر) الشاملة 003)(105 366)

تشكل المذكرات الملحقة بالذیل دال جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة.
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  بهاالمحتفظالقائمة الموحدة للتغیرات في اإلیرادات

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)20112010ر/كانون األول دیسمب31للسنتین المنتهیتین في 

مجموع اإلیرادات المحتفظ 

بها

802 2009999األولكانون/دیسمبر31فيبهاالمحتفظاإلیرادات

80)المصروفاتعلىاإلیراداتزیادة)/نقص( 310)

32)األخرىالشاملة) الخسائر/(اإلیراداتمجموع 742)

750 2010886األولكانون/دیسمبر31فيبهاالمحتفظتاإلیرادا

(205 96)المصروفاتعلىاإلیراداتزیادة)/نقص(

(195 61)األخرىالشاملة) الخسائر/(اإلیراداتمجموع

350 2011729األولكانون/دیسمبر31فيبهاالمحتفظاإلیرادات

  

  لصندوق وحدهلبها المحتفظتالقائمة الموحدة للتغیرات في اإلیرادا

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)2010و2011دیسمبر/كانون األول 31للسنتین المنتهیتین في 

مجموع اإلیرادات المحتفظ بها

216 2009977األولكانون/دیسمبر31فيبھاالمحتفظاإلیرادات

81)المصروفاتعلىاإلیراداتزیادة)/نقص( 238)

24)األخرىالشاملة) الخسائر/(اإلیراداتمجموع 128)

850 2010871األولكانون/دیسمبر31فيبھاالمحتفظاإلیرادات

100)المصروفاتعلىاإلیراداتزیادة)/نقص( 442)

56)األخرىالشاملة) الخسائر/(اإلیراداتمجموع 561)

847 2011714األولنونكا/دیسمبر31فيبھاالمحتفظاإلیرادات

تشكل المذكرات الملحقة بالذیل دال جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة.
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  القائمة الموحدة للتدفقات النقدیة

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)2010و2011دیسمبر/كانون األول 31للسنتین المنتهیتین في 

20112010

عملیاتالأنشطةمنالنقدیةالتدفقات

938 60054 52القروضمنالواردةالفوائد

886 19371 163بالتجدیدالمتعلقةغیرالمساهماتمبالغ

27)465 25المتحصلةالمبالغ)/المدفوعات(متفرقات 072)

174)وغیرهاالتشغیلیةالنفقاتمدفوعات 963)(156 996)

(873 39)(244 42))الصندوقمن(المنحمصروفات

92)(759 88))التكمیلیةاألموال(المنحمصروفات 175)

76)الدیونتحملعلىالقدرةإطارمشروعاتمصروفات 331)(39 378)

(451)(1)المقیدةالنقدیةإلىالتحویل

141)العملیاتأنشطةعنالمتولدةالنقدیةالتدفقاتصافي 040)(229 121)

االستثماریةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات

549)القروضمنالمصروفةالمبالغ 682)(457 577)

708 996219 234القروضأصلسدادمدفوعات

424)جدیدة محتفظ بها حتى أجل االستحقاقاستثمارات 329)0

880 50974 57االستثمارات) إلىمدفوعة(منمقبوضةمبالغ

681)االستثماریةاألنشطةفيالمستخدمةالنقدیةصافي 506)(162 989))

التمویلیةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقات

493 319320 356التجدیدمساهماتلمقبوضات

013 383(13)األمانةحسابلسلفمقبوضات

506 306703 356التمویلیةاألنشطةفيالمستخدمةالنقدیةصافي

16)النقدیةوالمعادالتالنقدیةعلىالصرفسعرتقلباتتأثیر 964)8 892

483)النقدیةوالمعادالتالمقیدةغیرالنقدیةفي(النقص) /الزیادةصافي 204)320 288

2602 825 2العامبدایةفيالنقدیةوالمعادالتالمقیدةغیرالنقدیة 504 972

2العامنهایةفيالنقدیةوالمعادالتالمقیدةغیرالنقدیة 342 0562 825 260

:منالمكونة

856 764715 389المقیدةغیرالنقدیة

االستثمارات غیر المقیدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق 

حسابات مراقبة المستحقات و 
1 952 2922 109 404

2لعامانهایةفيالنقدیةوالمعادالتالنقدیة 342 0562 825 260

تشكل المذكرات الملحقة بالذیل دال جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة.
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  مذكرات ملحقة بالقوائم المالیة الموّحدة

1المذكرة 

  وصف مختصر للصندوق وطبیعة عملیاته

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة (الصندوق) وكالة متخصصة 

30تحدة. وقد نشأ الصندوق رسمیًا في من وكاالت األمم الم

، وهو تاریخ سریان اتفاقیة إنشائه، 1977نوفمبر/تشرین الثاني 

ویوجد مقره في روما، إیطالیا. ویخضع الصندوق وعملیاته 

  التفاقیة إنشائه.

وباب العضویة في الصندوق مفتوح أمام أي دولة من الدول 

من وكاالتها األعضاء في األمم المتحدة، أو في أیة وكالة 

المتخصصة، أو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. ومصدر 

موارد الصندوق هو مساهمات األعضاء، والمساهمات الخاصة 

من الدول غیر األعضاء، وغیر ذلك من المصادر، وكذلك 

  األموال المحصلة أو التي ینتظر تحصیلها من العملیات.

حتها بشروط وهدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافیة وٕاتا

تیسیریة وذلك في المقام األول لتمویل المشروعات التي ترمي 

تحدیدًا إلى تحسین نظم إنتاج األغذیة ومستویات التغذیة 

والظروف المعیشیة ألشد السكان فقرًا في البلدان النامیة. ویقوم 

الصندوق بحشد الموارد والمعارف من خالل ائتالف دینامي 

، والمؤسسات المالیة واإلنمائیة، لفقراء الریف، والحكومات

والمنظمات غیر الحكومیة، والقطاع الخاص، ویشمل ذلك تعبئة 

التمویل المشترك. ویشكل التمویل من مصادر خارج نطاق 

عملیات التجدید وفي شكل أموال متممة وموارد بشریة جزءا ال 

  یتجزأ من أنشطة الصندوق التشغیلیة.

2المذكرة 

سبیة ذات األهمیةموجز السیاسات المحا

ترد أدناه السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد هذه 

القوائم المالیة الموحدة. وقد ُطبِّقت هذه السیاسات باتساق على 

  كّل السنوات المعروضة، ما لم یرد ما یشیر إلى خالف ذلك. 

أساس المحاسبة)أ(

اییر الدولیة تعد القوائم المالیة الموحدة للصندوق وفقًا للمع

لإلبالغ المالي والطریقة المتبعة في تسجیل األصول حسب 

تكلفتها األصلیة باستثناء القروض وبعض المساهمات المطلوبة 

وااللتزامات التي تحسب بالقیمة العادلة وبالتكلفة المستهلكة 

باستخدام طریقة احتساب الفوائد الفعلیة. وتُقدَّم في القوائم المالیة 

  فصلة عن الهیئات حیثما اعتُبر ذلك مفیدًا للقارئ.معلومات من

ویتطلب إعداد القوائم المالیة بموجب المعاییر الدولیة لإلبالغ 

المالي استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة الحرجة. كما أنه 

یستدعي من اإلدارة اللجوء إلى أحكام تقدیریة في تطبیق 

الت التي تنطوي المجا3السیاسات المحاسبیة. وتبین المذكرة 

على قدر كبیر من األحكام أو التعقیدات، أو المجاالت التي 

تتسم فیها االفتراضات والتقدیرات باألهمیة بالنسبة للقوائم المالیة 

  الموحدة.

  مجال التوحید  (ب)

یمّثل التمویل في شكل أموال متممة وموارد بشریة جزءًا ال یتجزأ 

ذا یعد الصندوق من أنشطة الصندوق التشغیلیة. وعلى ه

حسابات موحدة تشمل المعامالت واألرصدة المتعلقة بالكیانات 

  التالیة:

 البرنامج الخاص من أجل البلدان األفریقیة الواقعة جنوب

الصحراء الكبرى والمتأثرة بالجفاف والتصّحر

الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربیة في الصندوق

نح المساعدة األموال المتممة األخرى، بما في ذلك م

التقنیة، والتمویل المشترك، والموظفین المهنیین المزاملین، 

واألموال المتممة البرامجیة والمواضیعیة؛ والبرنامج 

لألمن الغذائي؛ ومرفق البیئة المشترك للصندوق البلجیكي

العالمیة.

 حساب أمانة مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

لي للتنمیة الزراعیةالتابع للصندوق الدو 

 حساب أمانة خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة

التابع للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 

 الحساب اإلداري لمبادرة تخفیف دیون هایتي (مبادرة

تخفیف دیون هایتي)

 حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض

اني)األمن الغذائي (حساب األمانة اإلسب

ولهذه الكیانات صلة مباشرة باألنشطة األساسیة للصندوق كما 

أنه یتحكم بها بشكل كبیر، ولذلك فهي تدرج في القوائم المالیة 

للصندوق بغرض استیفاء تلك القوائم وزیادة وضوحها. 

واستبعدت كل المعامالت واألرصدة بین هذه الكیانات. وسُتعدُّ 

ا دعت الحاجة إلى ذلك بناء بیانات مالیة إضافیة كلما وحیثم

  على طلب الجهات المانحة. 

أما البرنامج المشترك للصندوق البلجیكي لألمن الغذائي، فإّن 

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، وبعكس الهیئات األخرى التي 

یستضیفها، هو الذي یعّد برنامج عمله الذي یجري اعتماده في 

حكومة البلجیكیة اجتماع سنوي للجنة توجیهیة تضم ال

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. ویعتبر البرنامج المشترك 

مكمًال للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ویشكل جزءًا من 

  أنشطته األساسیة.
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ال تشكل هذه الكیانات الكیانات التي یستضیفها الصندوق.

جزءًا من أنشطة الصندوق األساسیة، ولذلك ال ُتدرج في 

الموحدة، وهي االئتالف الدولي المعني باألراضي حساباته

(سابقًا االئتالف الشعبي الستئصال الجوع والفقر)، وفرقة العمل 

الرفیعة المستوى المعنیة بأزمة األمن الغذائي العالمیة، واآللیة 

  العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

  احتساب العمالت وتحویلها  (ج)

د المدرجة في القوائم المالیة الموحدة باستخدام عملة تُقاس البنو 

البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیها الهیئة ("العملة 

الوظیفیة"). وُتعرض القوائم المالیة الموحدة بالدوالر األمریكي 

باعتباره العملة الوظیفیة والعملة المستخدمة في عرض القوائم 

  المالیة في الصندوق.

ل معاَمالت العمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة وُتحوَّ

باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت المعنیة، 

أو باستعمال سعر الصرف المنطبق. وُتدرج األرباح والخسائر 

في أسعار الصرف الناجمة عن تصفیة مثل هذه المعامالت 

ة ومن عملیات تحویل األصول والخصوم النقدیة المحدد

بالعمالت األجنبیة باستخدام أسعار صرف نهایة العام في قائمة 

  الدخل الشامل.

ل النتائج واألوضاع المالیة للكیانات/الصنادیق التي  وُتحوَّ

تختلف عملتها الوظیفیة عن عملة العرض إلى هذه العملة على 

  النحو التالي:

 ُتحوَّل األصول والخصوم واإلیرادات والنفقات على أساس

اإلقفال.سعر 

 ُتدرج كل فوارق الصرف الناجمة على أنها مكون منفصل

من مكونات حقوق المساهمة.

  قیاس األصول والخصوم المالیة  (د)

حقوق المساهمة  

) المساهمات 1(تضم هذه الحقوق العناصر الثالثة التالیة: 

) اإلیرادات 3) االحتیاطي العام؛ (2(حقوق المساهمة)؛ (

المحتفظ بها.

  اهمات (حقوق المساهمة)المس)1(

(أ) معلومات أساسیة عن المساهمات

تدفع مساهمات كل عضو في الصندوق، عندما یحین 

أجل سدادها، بعمالت قابلة للتحویل الحر، باستثناء 

األعضاء من الفئة الثالثة الذین كان من المسموح لهم أن 

یدفعوا مساهماتهم بعمالتهم سواء كانت قابلة للتحویل 

لم تكن كذلك، حتى نهایة فترة التجدید الثالث الحر أو 

للموارد. ویجب تقدیم كل مساهمة من المساهمات نقدًا، 

على أنه یجوز تقدیم أي جزء منها ال یحتاج إلیه 

الصندوق فورًا في عملیاته في صورة سندات إذنیة غیر 

قابلة للتداول وال لإلبطال وال تدر أي فائدة، وتكون واجبة 

  لب.الدفع عند الط

وتدرج المساهمة المقدمة إلى موارد التجدید في الصندوق 

بكامل قیمتها كحقوق مساهمة وكمبلغ مستحق لدى إیداع 

العضو المعني وثیقة مساهمته. وقد ُسجلت المبالغ 

المطلوبة من الدول األعضاء بوصفها مساهمات والمبالغ 

المطلوبة األخرى، بما فیها السندات اإلذنیة، في قائمة 

رقم للمحاسبةمعیار الدوليلوازنة، بقیمتها العادلة وفقًا لالم

.)3(انظر المذكرة 2، عند المستوى 39

  (ب) المخصصات

تتمثل السیاسة المتعلقة بإنشاء المخصصات مقابل 

  مساهمات الدول األعضاء المتأخرة الدفع في ما یلي:

عندما یتأخر دفع قسط مقید في وثیقة   )1(

ن سند إذني عن موعد استحقاقه مساهمة أو دفع سحب م

شهرًا، ُیحسب مخصص معادل لقیمة مجموع 24مدة 

مدفوعات المساهمات المتأخرة أو مجموع قیمة السحوبات 

غیر المدفوعة من السند اإلذني (السندات اإلذنیة) 

  المستحقة. 

عندما یتأخر دفع قسط مقید في وثیقة   )2(

ستحقاقه مساهمة أو دفع سحب من سند إذني عن موعد ا

شهرًا أو أكثر، ُیحسب مخصص معادل لمجموع 48مدة 

قیمة مساهمات الدولة العضو المستحقة أو مجموع قیمة 

السند اإلذني (السندات اإلذنیة) لهذه الدولة العضو 

  المتصلة بفترة التمویل المعنیة (أي فترة تجدید الموارد).

تستخدم حالیًا نهایة السنة المالیة لتحدید   )3(

  ي األربعة وعشرین شهرًا والثمانیة وأربعین شهرًا.فترت

االحتیاطي العام)2(

ال یجوز استخدام االحتیاطي العام إال ألغراض یرخِّص بها 

مجلس المحافظین، وقد أنشئ هذا االحتیاطي تسلیمًا بالحاجة 

إلى تغطیة المخاطر المحتملة لتجاوز التزامات الصندوق 

الصرف، وما یمكن أن یحدث من لموارده نتیجة لتقلبات أسعار 

تأخیر في استالم مدفوعات خدمة الدین، أو في استرداد المبالغ 

المستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلة. كما یهدف 

االحتیاطي المذكور إلى تغطیة مخاطر تجاوز االلتزامات نتیجة 

انخفاض قیمة األصول الناجم عن تقلبات القیمة السوقیة 

  .لالستثمارات

  وُیراجع االحتیاطي العام كّل ثالث سنوات لتقییم مدى كفایته.

اإلیرادات المحتفظ بها)3(
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تمثل اإلیرادات المحتفظ بها فائض اإلیرادات على النفقات بعد 

حسم آثار التغیرات في أسعار الصرف. ولألغراض التشغیلیة، 

ت ال بّد من اإلشارة إلى قائمة الموارد المتاحة لعقد االلتزاما

  الخاصة بالصندوق وحده (الذیل واو).

القروض(هـ)

معلومات أساسیة عن القروض)1(

ال تقدم القروض من الصندوق إال للدول النامیة األعضاء في 

الصندوق أو للمنظمات الحكومیة الدولیة التي یشترك فیها 

هؤالء األعضاء. ویجوز للصندوق أن یطلب، في الحالة 

نات حكومیة، أو غیر ذلك من األخیرة، الحصول على ضما

الضمانات. ویصبح القرض نافذ المفعول أو ساریًا لدى استیفاء 

سائر الشروط الالزم استیفاؤها قبل نفاذ المفعول أو السریان. 

  ویجوز البدء في صرف مبالغ القرض فور توقیعه.

ُتعتمد كل قروض الصندوق وتسدد مدفوعات القروض والفوائد 

ها اتفاقیة القرض، وبمبالغ تعادل القیمة بالعملة التي تحدِّد

المستحقة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وذلك على أساس 

أسعار الصرف المعمول بها في صندوق النقد الدولي في تاریخ 

االستحقاق. وتصرف القروض المعتمدة للمقترضین وفقًا 

  لألحكام الواردة في اتفاقیة القرض.

  الصندوق بما یلي:تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في 

(أ) تعفى القروض المقدمة بشروط تیسیریة للغایة من الفوائد 

ولكنها تتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 

) سنة، بما 40%) في السنة، ویبلغ أجل سدادها أربعین (0.75(

) سنوات؛ (ب) ُتعفى 10في ذلك فترة سماح مدتها عشر (

متشددة من الفوائد ولكنها تتحمل رسم القروض المقدمة بشروط 

%) في السنة، 0.75خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة (

) سنة، بما في ذلك فترة سماح 20ویبلغ أجل سدادها عشرین (

) سنوات؛ (ج) تدفع عن القروض المقدمة 10مدتها عشر (

بشروط متوسطة فائدة یعادل سعرها السنوي خمسین في المائة 

المتغیر الذي یحدده المجلس المرجعيمن سعر الفائدة %) 50(

) سنة، بما في 20التنفیذي سنویًا، ویبلغ أجل سدادها عشرین (

) سنوات؛ (د) تدفع عن 5ذلك فترة سماح مدتها خمس (

القروض المقدمة بشروط عادیة فائدة یعادل سعرها السنوي مائة 

ر الذي المتغیالمرجعي%) من سعر الفائدة 100في المائة (

یحدده المجلس التنفیذي سنویًا، ویتراوح أجل سدادها بین خمس 

) سنة، بما في ذلك فترة سماح 18وثماني عشرة (  )15عشرة (

) سنوات؛ (هـ) ال ُیفرض رسم التزام على أي 3مدتها ثالث (

  قرض.

القروض المقدمة للدول غیر األعضاء)2(

رین المعقودة اعتمد مجلس المحافظین في دورته الحادیة والعش

الذي وافق بموجبه 21-/د107القرار 1998في فبرایر/شباط 

على إنشاء صندوق مكرس لغرض محدد هو تقدیم القروض 

) 7(ب) من المادة (1لغزة والضفة الغربیة. وأوقف العمل بالبند 

من اتفاقیة إنشاء الصندوق لهذا الغرض. ویجري تحویل 

، إلى صندوق غزة المساعدة المالیة، بما في ذلك القروض

والضفة الغربیة بناًء على قرار المجلس التنفیذي. وفي حالة 

السداد، تؤدى المدفوعات مباشرة إلى الموارد العادیة للصندوق.

  مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون)3(

یشارك الصندوق في كل من المبادرة األصلیة والمبادرة المعززة 

الفقیرة المثقلة بالدیون اللتین اتخذهما لتخفیف دیون البلدان

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبار أن تلك المشاركة 

تشكل عنصرًا من عناصر إطاره السیاساتي الواسع إلدارة 

عالقات الشراكة التشغیلیة مع البلدان التي تواجه خطر تحمل 

متأخرات مستحقة للصندوق في المستقبل بسبب أعباء خدمة 

یونها. ویوفر الصندوق وفقا لهذه المبادرة إعفاءات لتخفیف د

أعباء الدیون عن طریق إسقاط جزء من التزامات خدمة الدیون 

  للبلد المستوفي للشروط عند استحقاق تلك االلتزامات.

حساب أمانة لمبادرة الدیون. 1998وأنشأ الصندوق في عام 

الدولي ویتلقى الحساب المذكور موارد من داخل الصندوق

للتنمیة الزراعیة ومن مصادر أخرى، وهي موارد مخصصة 

تحدیدًا كتعویض لحساب (حسابات) تمویل القروض عن 

التخفیضات المقررة في مدفوعات تسدید القروض في ظل 

المبادرة. ومن المفترض أن یعید حساب األمانة تسدید المبالغ 

أوال دفع االستحقاقات”المعفاة من خدمة الدیون على أساس 

(أي تخفیف الدیون عند حلول موعد استحقاق التزامات “ بأول

  خدمة الدیون) في حدود الموارد المتاحة في حساب األمانة.

ویوافق المجلس التنفیذي على تخفیف الدیون لكل بلد من 

البلدان بالقیمة الحالیة الصافیة. وُتدرج القیمة االسمیة التقدیریة 

لدیون في إطار المخصصات للمكونات األساسیة لتخفیف ا

المتراكمة لمبادرة الدیون، وكمبلغ یحمل على نفقات مبادرة 

الدیون في قائمة اإلیرادات والنفقات. وتخضع الفرضیات التي 

تقوم علیها هذه التقدیرات لمراجعة دوریة. وقد ارتكز حساب 

القیمة التقدیریة لمخصصات مبادرة الدیون على دراسات 

  مستفیضة.

تكلفة ویخفض المخصص المتراكم لمبادرة الدیون من وتغطى ال

خالل اإلیرادات التي یجري تلقیها من المانحین الخارجیین تبعًا 

لتوفر تلك الموارد. ویخفض المخصص المتراكم لمبادرة الدیون 

  عندما ُیوفَّر تخفیف للدیون من خالل حساب األمانة.
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دولي للتنمیة ، ُمنح الصندوق ال2006وفي نوفمبر/تشرین الثاني 

الزراعیة إمكانیة الوصول إلى الموارد األساسیة لحساب أمانة 

مبادرة الدیون في البنك الدولي، بغیة المساعدة في تمویل 

تخفیف الدیون المستحقة عند وصول البلدان إلى نقطة اإلنجاز. 

  وُیقّدم التمویل بالقیمة الصافیة الحالیة.

  قیاس القروض  )4(

، تقیَّد القروض بدایًة 39رقم للمحاسبةليوفقًا للمعیار الدو 

بالقیمة العادلة في الیوم األول، وفیما بعد تقاس بتكلفة 

االستهالك باستخدام طریقة الفائدة النافذة. وُتحسب القیمة 

العادلة بتطبیق معدالت خصم على التدفقات النقدیة التقدیریة 

ُسجل للمستقبل، على أساس كل قرض على حدة، بالعملة التي 

بها القرض، في وقت إقفال القرض (أي عندما ُیصرف القرض 

بالكامل) باستخدام نموذج معین. وتحسب معدالت الخصم 

باإلشارة إلى منحنى الفوائد المقدر لسنة اإلغالق، بناًء على 

العملة المكفول بها كل قرض. وال یعّدل عامل الخصم المطبق 

ماالت الضئیلة للغایة مقابل مخاطر االئتمان للبلد بسبب االحت

بحدوث تأخر عن السداد في حافظة قروض الصندوق. غیر 

أنه یتم استعراض القروض المستحقة ألغراض االستهالك على 

أساس كل قرض على حدة، حیث یوجد دلیل موضوعي على 

أن القروض مستهلكة. وتندرج تقنیة التقویم بالقیمة العادلة 

.)3(انظر المذكرة 2ضمن المستوى

  المخصص المتراكم لخسائر االستهالك  )5(

یؤدي التأخیر في تلقي مدفوعات القروض إلى خسائر في 

القیمة الحالیة بالنسبة للصندوق ألنه ال یفرض أي رسوم أو 

فوائد إضافیة على الفوائد ورسوم القروض المتأخرة. ویستند 

والقیمة المخصص إلى الفرق بین القیمة الرسمیة لألصول

لتدفقات النقدیة المقدرة في المستقبل، مخصومة بسعر الحالیة ل

الفائدة الفعلي األصلي لألصول المالیة (أي سعر الفائدة النافذ 

محسوبًا في وقت قیده أول مرة). وفي الحاالت التي یتعذر فیها 

بدرجة معقولة من الیقین تقدیر التدفقات النقدیة المنتظرة لقرض 

ت التي تم فیها حتى هذا ما (كما هو األمر في كل الحاال

التاریخ إنشاء مخصص)، فإن من الجائز اتباع نهج بدیل یعتمد 

طریقة مماثلة للمعیار المستخدم في إنشاء مخصصات 

لمساهمات الدول األعضاء. ویعني ذلك إنشاء مخصص 

شهرًا. كما ینشأ 24ألقساط القروض المتأخرة لمدة تزید على 

24ة لمدة تقل عن مخصص لنفس أقساط القروض المتأخر 

شهرًا. وحال الوصول إلى فترة الحفز هذه، فإّن جمیع المبالغ 

المتأخرة في ذلك الوقت تعتبر في وضع إنشاء المخصصات، 

حتى في حالة القیام الحقا بتسدید جزء من مجموع الدین 

شهرًا، 48المستحق وفي الحاالت التي تنقضي فیها فترة تتجاوز 

لغ األصل المستحقة للقرض یتم إنشاء مخصص لكل مبا

المعني والنقطة الزمنیة التي ینبغي انطالقا منها تحدید ما إذا 

كانت فترة ما قد انقضت هي تاریخ الموازنة ولم یقم الصندوق 

بشطب أي من قروضه.

  مركز عدم االستحقاق  )6(

یدون عائد القروض على أساس االستحقاق المحاسبي. وال 

القروض التي یتأخر سداد مبالغ منها ُتدرج الفوائد ورسوم خدمة 

یومًا كعائد إال بعد تلقیها فعلیًا. وُیّتخذ ما 180لمدة تزید على 

یلزم من تدابیر متابعة مع الحكومات المعنیة بغیة تسویة هذه 

  االلتزامات.

  

  االستثمارات  (و)

تشمل حافظة استثمارات الصندوق استثمارات یحتفظ بها 

مختارة من األوراق المالیة یعتزم للمتاجرة، ومجموعة معینة

الصندوق االحتفاظ بها حتى حلول موعد استحقاقها. ویقید 

الصندوق االستثمارات التي یحتفظ بها للمتاجرة بالقیمة العادلة 

واالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل استحقاقها على أساس 

تكلفة االستهالك. وتمثل القیمة العادلة القیمة التي یذكرها 

،1سوق في تاریخ قائمة الموازنة (القیمة العادلة عند المستوى ال

وُتدرج األرباح والخسائر المحصلة وغیر )3انظر المذكرة 

المحصلة الناجمة عن األوراق المالیة في عائد االستثمار حال 

نشوئها. كما ُتدرج األرباح والخسائر المحصلة وغیر المحصلة 

تقلبات أسعار الصرف الناجمة عن أسعار الصرف في حساب 

فور ظهورها. وتُقیَّد كل المشتریات والمبیعات االستثماریة في 

تاریخ المتاجرة. كما تقیَّد االستثمارات المشتقة بدایًة بالقیمة 

العادلة بتاریخ إبرام عقد من عقود االستثمارات المشتقة ثم یعاد 

مشتقة قیاسها الحقًا بقیمتها العادلة. ومعظم هذه االستثمارات ال

ُتستخَدم كأدوات تغطیة (مع أنها غیر مؤهلة لمعاملتها كأدوات 

تغطیة محاسبیا) لذا تدّون التغییرات في القیمة العادلة ألي من 

  والنفقات.اإلیراداتهذه الوسائل المالیة المشتقة فورًا في قائمة

النقدیة ومعادالت النقدیة(ز)

لنقدیة في الید والودائع تشمل النقدیة ومعادالت النقدیة كًال من ا

في المصارف القابلة للسحب عند الطلب. كما تشمل 

االستثمارات القابلة للتحویل على الفور في تاریخ قائمة الموازنة. 

واستثنیت األسهم واالستثمارات الصافیة المستحقة واالستثمارات 

المحتفظ بها حتى أجل استحقاقها من االستثمارات القابلة 

  الفور ألغراض التدفقات النقدیة. للتحویل على 

  المساهمات (من غیر حقوق المساهمة)  (ح)

تدّون المساهمات للموارد من غیر موارد التجدید كإیرادات في 

الفترة التي یتم فیها تكبد النفقات المعنیة. وبالنسبة ألنشطة 
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ل كإیرادات في  التمویل المشترك، فإن المساهمات الواردة تسجَّ

صبح فیها المنحة ذات الصلة نافذة. أما المساهمات الفترة التي ت

المتصلة بالمنح البرامجیة، والموظفین المهنیین المزاملین، 

واألموال ،والبرنامج المشترك للصندوق البلجیكي لألمن الغذائي

المتممة األخرى فتسجل في قائمة الموازنة على أنها إیرادات 

تبطة بالمشروعات في مقدار النفقات المر وتسجل كإیراد بمؤجلة 

قائمة اإلیرادات والنفقات. وحین توفر بنود مخصوصة في 

االتفاقیات مع الجهات المانحة، فإن المساهمات الواردة (بما 

فیها نفقات اإلدارة) وما تحققه من فوائد، والتي لم یتم بعد تكبد 

نفقات مباشرة بشأنها، تؤجل إلى فترات مقبلة لمناظرتها مع 

عنیة. ویتماشى ذلك مع المبدأ المحاسبي المعتمد التكالیف الم

بشأن األموال المتممة المجمعة للصندوق ویتیح عرض الطابع 

1-األساسي لهذه األرصدة بشكل أوضح. ویتضمن الذیل دال

قائمة بهذه المساهمات.

قدمت جهات مانحة منفردة موارد بشریة (موظفین مهنیین 

. وتسجل المساهمات مزاملین) للمساعدة في أنشطة الصندوق

الواردة من الجهات المانحة بوصفها إیرادات وتدرج النفقات ذات 

  الصلة في تكالیف الموظفین.

  المنح  (ط)

إن اتفاقیة إنشاء الصندوق تخوله حق تقدیم المنح للدول 

األعضاء أو للمنظمات الحكومیة الدولیة التي یشترك فیها 

  الصندوق مالئمة.هؤالء األعضاء، وذلك بالشروط التي یراها

تُقید المنح كنفقات فور نفاذ المقدار المعتمد وكخصوم بالنسبة 

معیار الللمقادیر غیر المصروفة، وذلك بالقیمة العادلة بموجب 

انظر ، 2(القیمة العادلة عند المستوى 39رقم للمحاسبةالدولي

). وعقب موافقة المجلس التنفیذي على تعدیالت 3المذكرة 

مة لتمویل التنمیة الزراعیة (في أبریل/نیسان الشروط العا

)، تصبح المنح نافذة المفعول لدى سریانها، عندما یكون 2009

  للجهة المتلقیة أن تتكبد النفقات المؤهلة. 

وتقّید المبالغ الملغاة من األرصدة غیر المصروفة كبند مقابل 

  للنفقات في الفترة التي تحدث فیها. 

  مل الدیونإطار القدرة على تح  (ي)

تحصل البلدان المستوفیة لشروط اإلقراض بشروط تیسیریة 

للغایة، بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون، على مساعدة 

مالیة في شكل منح بدال من القروض. وتعوض مبالغ أصل 

القرض الضائعة المستحقة للصندوق أوال بأول (تبعًا لجدول 

دول األعضاء بینما االستهالك الذي یستند إلیه القرض) من ال

ُتلغى الفوائد. ویتم التفاوض على تعویض أصل القرض خالل 

مشاورات تجدید الموارد المقبلة. ویخضع التمویل من خالل 

إطار القدرة على تحمل الدیون للشروط العامة لتمویل التنمیة 

الزراعیة. وتنفذ مشروعات إطار القدرة على تحمل الدیون على 

مبالغ التمویل كنفقات في قائمة الدخل مدى زمني ممتد وتسجل

الشامل في الفترة التي تستوفى فیها شروط صرف األموال 

  للجهة المتلقیة. 

(ك) سلف إطار حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمویل 

    المشترك ألغراض األمن الغذائي

31. وفي 2010أنشئ حساب األمانة اإلسباني في عام 

لقى حساب األمانة قرضا بمبلغ ، ت2010دیسمبر/كانون األول

ملیون دوالر أمریكي) من إسبانیا. 383.0ملیون یورو (285.5

(انظر 2واحتسبت هذه الخصوم بالقیمة العادلة عند المستوى 

وسوف تستخدم هذه األموال لتقدیم قروض إلى ).3المذكرة 

الجهات المقترضة من الصندوق وفقًا إلجراءات الصندوق 

  ان المشمولة بإطار القدرة على تحمل الدیون).(باستثناء البلد

وسوف یوائم حساب األمانة مدفوعات السداد مع مدفوعات 

45سداد القروض المستلمة من البلدان المقترضة على امتداد 

سنة وفترة سماح مدتها خمس سنوات. وسوف تسدد إلسبانیا 

رو شهرًا على معامالت الیو 12فائدة بسعر الفائدة المتغیر لمدة 

15فیما بین المصارف. وسوف تسدد الفائدة إلسبانیا في 

ینایر/كانون الثاني من كل عام وتحتسب على أساس 

  االستحقاق.

وسوف ُتستثمر السیولة المتاحة في حساب األمانة وفقًا لسیاسة 

استثمار تكفل السیولة الالزمة الحتیاجات عملیات الصرف 

  معدل حسب المخاطر.وتحقق في الوقت نفسه العائد الكافي ال

وسیجري االحتفاظ بفائض إیرادات االستثمار في حساب 

  احتیاطي للسماح للصندوق بإدارة المخاطر.

وفي حالة ما إذا تبین أن حساب األمانة اإلسباني لیست لدیه 

الموارد الكافیة للوفاء بالتزامات السداد، ستوفر إسبانیا أمواًال 

  إضافیة.

  خطط الموظفین  (ل)

  تزامات المعاشات التقاعدیة) ال1(

یشارك الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة في عضویة الصندوق 

المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة الذي 

أنشأته الجمعیة العامة لألمم المتحدة لتوفیر المزایا المتعلقة 

بحاالت التقاعد، والوفاة، والعجز وما یتصل بها إلى الموظفین 

نیین. ویشكل الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة خطة المع

لتمویل مزایا محددة. ویتمثل االلتزام المالي للصندوق إزاء 

صندوق المعاشات التقاعدیة في مساهمته اإللزامیة بنسبة 

تحددها الجمعیة العامة لألمم المتحدة باإلضافة إلى أي نصیب 

من لوائح 26في مدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة 

صندوق المعاشات. وال تستحق مدفوعات العجز هذه إال بعد أن 
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بعد أن تقرر أّن هناك 26تطبق الجمعیة العامة أحكام المادة 

حاجة إلى مدفوعات للعجز استنادًا إلى تقدیر مدى الكفایة 

االكتواریة لصندوق المعاشات في تاریخ التقییم. وحتى تاریخ 

كن الجمعیة العامة لألمم المتحدة قد إعداد هذا التقریر لم ت

  لجأت إلى تطبیق هذه األحكام.

واألسلوب االكتواري المتبع في الصندوق المشترك للمعاشات 

التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة هو أسلوب "إجمالي المجموعة 

المفتوحة". وتحمل تكلفة توفیر المعاشات التقاعدیة على قائمة 

لتكلفة المنتظمة على امتداد سنوات الدخل الشامل بحیث توزع ا

خدمة الموظفین وفقًا للمشورة التي یقدمها الخبراء االكتواریون 

الذین یجرون تقییمًا كامًال لخطة الفترة مرة كل عامین. وتعرِّض 

الخطة المؤسسات المشاركة إلى مخاطر اكتواریة تتعلق 

ي بالموظفین الحالیین والسابقین للمؤسسات األخرى، مما یؤد

إلى عدم توفر أساس متسق وموثوق لتوزیع االلتزامات، 

وتخطیط أصول وتكالیف المؤسسات المنفردة المشاركة في 

الخطة. وال یستطیع الصندوق، شأنه في ذلك شأن المنظمات 

المشاركة األخرى، أن یحدد حصته في الوضع المالي األساسي 

لخطة التقاعد وأدائها بقدر كاف من الموثوقیة ألغراض

المحاسبة، ولذا فهو لم یقید أیة أصول في حساباته في هذا 

الصدد، ولم ُیدرج أي معلومات ذات صلة مثل العائد الذي تدره 

  أصول الخطة.

خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة  )2(

یشارك الصندوق في خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة 

م المتحدة من أجل التي تدیرها منظمة األغذیة والزراعة لألم

الموظفین الذین یتلقون معاشًا تقاعدیًا من األمم المتحدة، 

والموظفین السابقین المؤهلین، وذلك على أساس اقتسام 

التكالیف. وتعمل خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة على 

أساس دفع المستحقات أوًال بأول، وتغطى تكالیفها السنویة من 

، 2006اشتراكات الموظفین. ومنذ عام المیزانیات السنویة و 

  ُیجرى تقییم مستقل كل سنة.

، أنشأ الصندوق حساب 19رقم للمحاسبةووفقًا للمعیار الدولي

ل إلیه األموال الالزمة لتغطیة التزاماته االكتواریة.   أمانة یحوِّ

المخصصات(م)

ترصد المخصصات حین یكون على الصندوق التزام حالي 

اجم عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن قانوني أو ضمني ن

یحتاج األمر إلى تدفق موارد من الصندوق من أجل الوفاء بهذا 

االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق لمقدار هذا االلتزام. وتُقید 

مستحقات الموظفین من اإلجازة السنویة ومستحقات الخدمة 

الطویلة عندما تصبح مستحقة للموظفین. وُیرصد مخصص 

سدید الخصوم المقدرة لمستحقات اإلجازة السنویة ومستحقات لت

نهایة الخدمة الطویلة نتیجًة للخدمات التي قدمها الموظفون 

  حتى تاریخ قائمة الموازنة.

الضرائب  (ن)

الصندوق وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة وهو 

یتمتع، بصفته هذه، بمزایا اإلعفاء الضریبي بموجب اتفاقیة 

ازات الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وحصاناتها لعام امتی

، واالتفاقیة المبرمة بین جمهوریة إیطالیا والصندوق بشأن 1947

مقره الدائم. وُتخصم الضرائب المحصلة عن المجاالت التي لم 

  یشملها اإلعفاء بعد مباشرًة من عائد االستثمارات ذات الصلة.

  تدوین اإلیرادات  (س)

سوم الخدمة والعائد من مصادر أخرى على أنه من یدون عائد ر 

اإلیرادات في الفترة التي یتم فیها تكبد النفقات المعنیة (السلع 

المسلمة أو الخدمات المقدمة).

  األصول غیر الملموسة–األصول الثابتة   (ع)

تجري رسملة المشتریات الرئیسیة للممتلكات واألثاث والمعدات. 

ساس القسط الثابت على العمر ویحتسب االستهالك على أ

  االفتراضي المقدر لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه: 

  

سنوات10  التركیبات والتجهیزات للمعدات المعمرة  

سنوات5  األثاث  

سنوات4  معدات مكتبیة  

وُترسَمل تكالیف تطویر البرمجیات كأصول غیر ملموسة إن 

ي المستقبل. ویحتسب كان سینجم عنها منافع اقتصادیة ف

االستهالك على أساس القسط الثابت على العمر االفتراضي 

سنوات). وتتم رسملة خمسالمقدر للبرمجیات (من سنتین إلى 

التحسینات اإلیجاریة كأصول غیر ملموسة. ویحتسب االهتالك 

على أساس ثابت على مدار مدة صالحیتها التقدیریة (مدة 

  استئجار مقر الصندوق).

  موارد الصندوق المتاحة لعقد االلتزامات  (ف)

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات هي الموارد من العمالت القابلة 

من 4من المادة 1للتحویل الحّر حسب تحدیدها في البند 

اتفاقیة إنشاء الصندوق، والتي ساهم بها األعضاء وغیرهم، أو 

لقروض كانت أو ستكون حصیلة للعملیات، أو مدفوعات سداد ا

المقدمة من المقترضین، ما لم یكن قد تم بالفعل االلتزام بهذه 

الموارد على ذمة قروض ومنح، أو تم رصدها في االحتیاطي 

العام.

  وفیما یلي سیاسة تحدید الموارد المتاحة لعقد االلتزامات:

تقتصر الموارد المتاحة لعقد االلتزامات على   )1(

كل مبالغ نقدیة أو سندات المدفوعات الفعلیة المقبوضة في ش

إذنیة. وتستبعد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قیمة وثائق 
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المساهمة التي لم تدفع بعد في صورة مبالغ نقدیة أو سندات 

  إذنیة.

  رصدت مخصصات للسندات اإلذنیة المتأخرة السداد.  )2(

ل السندات اإلذنیة وااللتزامات بالقروض   )3( ُتسجَّ

فذة غیر المصروفة، والقروض الموافق والموقع (القروض النا

علیها لكنها لم تصبح نافذة بعد، والقروض التي لم توّقع بعد) 

والمنح غیر المصروفة بالقیمة االسمیة في قائمة الموارد 

المتاحة لاللتزام ألن هذا تقریر تشغیلي ألغراض اإلدارة فقط 

رة في المعیار ولذلك ال یخضع لمتطلبات التقاریر المالیة المذكو 

  .39رقم للمحاسبةالدولي

یتمتع المجلس التنفیذي بصالحیة استخدام سلطة   )4(

االلتزام بالموارد مقدمًا بصورة حصیفة وحذرة للتعویض، سنة 

بعد أخرى، عن تقلبات الموارد المتاحة لعقد االلتزامات وللعمل 

، 2011كمورد احتیاطي. وقد اسُتخدمت هذه السلطة في عام 

، وذلك ألّن الموارد العادیة لم تكن كافیًة للوفاء السابقفي كما 

  بالتزامات القروض والمنح.

ویعتبر أن هناك التزامًا بالقرض أو المنحة عندما تعتمده 

السلطات المختصة. والبد على وجه الخصوص من موافقة 

المجلس التنفیذي على القروض والمنح الكبیرة. ویستعرض 

ة بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات في كل المجلس التنفیذي قائم

دورة من دوراته لضمان توفر الموارد الالزمة لتغطیة القروض 

والمنح المعروضة علیه إلقرارها في دورته أو التي یتوقع إقرارها 

  من خالل إجراء انقضاء المدة قبل جلسته التالیة.

  3المذكرة 

  التقدیرات واألحكام المحاسبیة الحرجة

  تقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الحرجةال  (أ)

تُقیم التقدیرات واألحكام بصورة متواصلة، وهي تستند إلى الخبرة 

التاریخیة وٕالى عوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث 

المقبلة التي ُیعتقد أنها معقولة في ظل الظروف القائمة. وقلما 

ها، النتائج تماثل التقدیرات المحاسبیة الناجمة، بحكم طبیعت

الفعلیة المعنیة. وُتعرض فیما یلي التقدیرات واالفتراضات التي 

تنطوي على مخاطر كبیرة بشأن إحداث تعدیل مهم على المبالغ 

  المسجلة لألصول والخصوم ضمن السنة المالیة التالیة.

القیمة العادلة والتكالیف المستهلكة للقروض، والمنح   )1(

المؤجلة، والسندات اإلذنیة، غیر المصروفة، واإلیرادات 

  والمساهمات المطلوبة.

وُتحدد القیمة العادلة للصكوك المالیة غیر المتاجر بها في 

  األسواق النشطة باستخدام تقنیات التقییم.

وُتصنَّف األصول والخصوم المالیة المسجلة بالقیمة العادلة في 

ا قائمة الموازنة على أساس المدخالت في تقنیات التقویم كم

یلي:

: األصول والخصوم المالیة التي تستند قَیمها إلى 1المستوى 

األسعار غیر المعدَّلة لألصول أو الخصوم المماثلة في األسواق 

  النشطة. 

: األصول والخصوم المالیة التي تستند قَیمها إلى 2المستوى 

األسعار غیر المعدَّلة لألصول أو الخصوم المماثلة، أو إلى 

التي یمكن مالحظة جمیع المدخالت الهامة نماذج التسعیر

لها، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالنسبة لمعظم كامل فترة 

  صول أو الخصوم.ألا

: األصول والخصوم المالیة التي تستند قَیمها إلى 3المستوى 

األسعار أو تقنیات التقویم التي تتطلب مدخالت ال یمكن 

  الكلیة.مالحظتها ومهمة لقیاس القیمة العادلة

  مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون  )2(

وقد استخدمت أحكام مهمة في حساب الخسائر التقدیریة لمبادرة 

دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون ومدفوعات القروض 

المتأخرة. وتشمل االفتراضات الرئیسیة التي تستند إلیها 

حقوق السحب الحسابات سعر الصرف القائم بین وحدات 

الخاصة والدوالر األمریكي، وتوقیت أهلیة التخفیف من الدیون، 

  ومستوى الصرف.

  األحكام الحرجة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  (ب)

  ) احتساب القیمة العادلة1(

یلزم احتساب القیمة العادلة كي یفي الصندوق بالمعاییر الدولیة 

اس بالقیمة العادلة لإلبالغ المالي. وُقّدمت مطابقات بین القی

والتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة والقیم االسمیة 

للقروض، والمبالغ المستحقة القبض، والمنح غیر المصروفة، 

  واإلیرادات المؤجلة. 

  4المذكرة 

أرصدة النقدیة واالستثمارات

  تحلیل األرصدة (الموحدة)

األمریكیةالدوالراتبآالف

20112010

856 764715 389المقیدةغیرالنقدیة

505507للقیودالخاضعةالنقدیة

363 269716 390للنقدیةالفرعيالمجموع

1ستثمارات غیر المقیدة المسجلة بسعر السوقاال 954 1682 110 139

662 641397 811المحتفظ بھا حتى أجل االستحقاقاالستثمارات

429451للقیودالخاضعةاالستثمارات

2لالستثماراتالفرعيالمجموع 766 2382 508 252

3واالستثماراتالنقدیةمجموع 156 5073 224 615
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31وفیما یلي تركیب الحافظة حسب الكیانات حتى 

  دیسمبر/كانون األول: 

األمریكیةالدوالراتبآالف

20112010

2الصندوق 496 7412 591 048

نة خطة التأمین الطبي بعد حساب أما

796 77157 65انتهاء الخدمة

292 9359 25حساب أمانة مبادرة تخفیف الدیون

البرنامج المشترك للصندوق البلجیكي 

791 9955 18لألمن الغذائي

655 164146 119األموال المتممة

012 622383 388حساب األمانة اإلسباني

021 27931 41(الذیل یاء)مبادرة تخفیف دیون هایتي

3واالستثماراتالنقدیةمجموع 156 5073 224 615

  

  النقدیة واالستثمارات الخاضعة للقیود  )1(

النقدیة واالستثمارات التي یحتفظ بها الصندوق بعمالت غیر 

بلغت 2011دیسمبر/كانون األول 31قابلة للتحویل الحر حتى 

) 2010دوالر أمریكي في عام 00057دوالر أمریكي (00054

دوالر أمریكي في عام 000451دوالر أمریكي (000430و

  )، على التوالي.2010

ووفقًا التفاقیة إنشاء الصندوق، فإن المبالغ التي دفعتها الدول 

األعضاء من الفئة الثالثة، كل بعملته، على ذمة المساهمات 

  ها.األولیة أو اإلضافیة، تخضع لقیود عند استخدام

بفتح حساب ضمان بلغ رصیده 2010وقام الصندوق في عام 

2011دیسمبر/كانون األول 31دوالر أمریكي في 440451

  .)2010دوالر أمریكي في عام450  588(

تركیب حافظة االستثمارات حسب الوسائل المالیة   )2(

  (الموحدة)

، بلغت القیمة السوقیة 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

ة واالستثمارات، بما في ذلك المبالغ المستحقة والمطلوبة للنقدی

بعد استبعاد العمالت الخاضعة لقیود وغیر القابلة للتحویل، 

دوالر 1553  000809دوالر أمریكي (0007991143

  )، وهي تتألف من الوسائل التالیة:2010عامأمریكي في

األمریكیةالدوالراتبآالف

20112010

856 764715 389النقدیة
2الثابتالعائدذاتالمالیةالوسائل 561 3992 323 253

األرباح/(الخسائر) غیر المحصلة للعقود قیمة
069 13(503)اآلجلة المباشرة

705 443171 205المصارفالتزاماتمنذلكوغیرألجلالودائع
غیر المحصلة للعقود قیمة األرباح/(الخسائر)

3)اآلجلة 955)(226)
-2الخیارعقود

3واالستثماراتالنقدیةمجموع 152 1503 223 657
االستثماراتمنللصندوقالمطلوبةالمبالغ
019 47971 120المباعة
منالصندوقعلىالمستحقةالمبالغ

157)المشتراةاالستثمارات 830)(138 867)
3االستثماراتحافظةمجموع 114 7993 155 809

  

000641811والنقدیة تشمل االستثمارات ذات العائد الثابت 

دوالر أمریكي من االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل 

397  000662(2011دیسمبر/كانون األول 31استحقاقها في 

  ). 2010دوالر أمریكي في 

وتضمنت الحركة السنویة للحافظة المحتفظ بها حتى أجل 

دوالر أمریكي بسبب 0004233ا یعادل استحقاقها انخفاضا بم

انخفاض قیمة أحد السندات. ونظرًا لتحدید الدلیل الضروري في 

انخفاض القیمة، وبنهایة العام سجلت اإلدارة هذا السهم بالقیمة 

السوقیة واعترفت بالخسائر ذات الصلة في العائد المتحقق من 

  ).17النقدیة واالستثمارات (انظر المذكرة 

  

  

  ركیب حافظة االستثمارات حسب العمالت (موحدة)ت  )3(

كان تركیب النقدیة واالستثمارات حسب العمالت في 

  دیسمبر/كانون األول على النحو التالي:  31

األمریكیةالدوالراتبآالف

20112010

1الیورو 301 4981 319 953

977 308392 244الیابانيالین

269 635237 318اإلسترلینيالجنیه

1األمریكيالدوالر 250 3581 205 610

النقدیةحافظةمجموع

3واالستثمارات 114 7993 155 809

  

تركیب حافظة االستثمارات حسب آجال االستحقاق   )4(

  (الموحدة) 

كان تركیب النقدیة واالستثمارات حسب آجال االستحقاق في 

  دیسمبر/كانون األول على النحو التالي:  31

األمریكیةالدوالراتفبآال

20112010

0091 955أقلأوعامخاللمستحقة 087 772

1ة أعوامخمسإلىعام واحدبعدالمستحق 637 8611 653 319

 454 509205 278أعوامعشرةإلىخمسةمنمستحقة

264 420209 243أعوامعشرةبعدمستحقة

3واالستثماراتالنقدیةحافظةمجموع 114 7993 155 809

  

وبلغ متوسط آجال استحقاق استثمارات العائد الثابت ضمن 

دیسـمبر/كانـون   31شهرًا في 47حافظة االستثمارات الموحدة 

  ). 2010عامشهرًا في41(2011األول 
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  إدارة المخاطر المالیة  )أ(

تتعرض أنشطة استثمارات الصندوق لمجموعة متنوعة من 

التي تشمل مخاطر األسواق، ومخاطر المخاطر المالیة 

االئتمان، ومخاطر العمالت، ومخاطر اإلیداع، ومخاطر 

السیولة، وكذلك مخاطر رأس المال، التي تعتبر شاغال مستمرا 

  ولكنها تقتصر على حافظة االستثمارات.

مخاطر األسواق)1(

تتوزع حافظة استثمارات الصندوق على عدد من فئات األصول 

النظیرة ذات العائد الثابت بما ینسجم مع سیاسة في المجموعة

االستثمار في الصندوق. ومن حین آلخر، اتخذت إدارة 

الصندوق تدابیر تكتیكیة قصیرة األجل لحمایة الحافظة الشاملة 

  من ظروف السوق غیر المواتیة.

وُتدار استثمارات النقدیة واالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل 

أما االستثمارات المسجلة بسعر السوق االستحقاق داخلیًا؛

دیسمبر/كانون 31في مدیرین خارجیین8فتفوض إدارتها إلى 

  .2011األول 

األوزان الترجیحیة والمبالغ لكل فئة من فئات 1ویبین الجدول 

األصول في الحافظة الشاملة إضافة إلى األوزان النسبیة وفقًا 

ول من عامي دیسمبر/كانون األ31لسیاسة االستثمار في 

. وتتعلق البیانات بالصندوق وحده.2010و 2011

  1الجدول 

أوزان فئات األصول وأوزان سیاسة االستثمار (الصندوق 

  وحده)

  2010و 2011دیسمبر/كانون األول من عامي 31في 
سیاسة االستثمارالحافظةفئة األصول

2011%

بمالیین الدوالرات 

%األمریكیة

8.1199.95.5القصیرة األجلالسیولة المالیة 

حافظة السندات المحتفظ بها حتى 

أجل االستحقاق
15.6383.915.6

38.7950.543.5حافظة السندات الحكومیة

16.9413.915.4الثابتالدخلالحافظة المتنوعة ذات 

20.7507.320.0الحافظة المرتبطة بمعدل التضخم

100.02المجموع 455.5100.0

  

الحافظةفئة األصول

سیاسة 

االستثمار

2010
%

بمالیین الدوالرات 

%األمریكیة

7.2182.65.5السیولة المالیة القصیرة األجل
السندات المحتفظ بها حتى أجل 

15.8397.715.8االستحقاق
013.743.5 40.21السندات الحكومیة

الدخلالحافظة المتنوعة ذات 

17.6444.215.2الثابت
الحافظة المرتبطة بمعدل 

19.2484.620.0التضخم
522.8100.0 100.02المجموع 

وتدار كل فئة من فئات األصول وفقًا للمبادئ التوجیهیة 

الخاصة بها. وتعالج المبادئ التوجیهیة طائفًة من مخاطر 

األسواق عن طریق فرض قیود على أهلیة الوسائل المالیة وعلى 

  یري الحوافظ وذلك من خالل تحدید:نشاط مد

معدالت معیاریة محددة مسبقًا وحدود لالنحرافات عن   -1

  حدود خطأ التتبع المعدالت المعیاریة فیما یخص 

مخاطر )2(الحدود الدنیا لالئتمان (انظر البند   -2

  االئتمان)

  أدناه المؤشرات المعیاریة لكل حافظة.2ویبین الجدول 

  2الجدول 

المعیاریة حسب الحافظةالمؤشرات

المؤشر المعیاريالحافظة

ال ینطبقالسیولة المالیة القصیرة األجل

جي. بي. مورغان للسندات الحكومیة المتداولة عالمیًا مؤشرحافظة السندات الحكومیة

سنوات)، المعد خصیصًا للعمالت األربع 3(سنة واحدة إلى 

ة الداخلة في تقویم سلة حقوق السحب الخاص

فما +Aaالمتحدة (فئة الوالیاتفيباركلیز اإلجماليمؤشرتالثابالدخلالسندات المتنوعة ذات 

+Aaالمتحدة (فئة الوالیاتفيباركلیز اإلجماليومؤشر،فوق)

فما فوق) باستثناء األوراق المالیة المضمونة بأصول واألوراق 

  المالیة المضمونة برهون تجاریة

المرتبطةلعالمیة امیة ولحکات ادللسنكابیتالباركلیزمؤشرطة بمعدل التضخمالسندات المرتب

سنوات)10التضخم (سنة واحدة إلى بمعدل

السندات المحتفظ بها حتى أجل 

االستحقاق

معیار القطاع الموسع ذي األوزان المتشابهة (یحسب داخلیًا مرة 

كل ثالثة أشهر)

طر األسواق من خالل وتجري التسویة مقابل التعرض لمخا

تعدیل مدة الحافظة، وذلك على أساس توقع تغیرات األسعار 

السوقیة لألوراق المالیة.

  

  ویعّین الحد األقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالیة:

 سنة واحدة أكثر من المتوسط المعیاري لفئة أصول

السندات الحكومیة المتداولة عالمیًا.

عیاري لفئة األصول المتنوعة سنتان أكثر من المتوسط الم

  ذات الفائدة الثابتة.

 سنتان أكثر من المتوسط المعیاري لفئة أصول السندات

  المرتبطة بمعدل التضخم.

متوسط آجال حوافظ استثمارات الصندوق 3ویبین الجدول 

واآلجال 2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31بالسنوات في 

المعیاریة لكل منها.
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  3الجدول 

معیاریة بالسنوات (الصندوق وسط آجال الحوافظ واآلجال المت

  وحده)

  2010و2011دیسمبر/كانون األول 31في 

األجل المعیاريالحافظة

2011201020112010الحافظة

----السیولة القصیرة األجل

1.81.72.01.8السندات الحكومیة

السندات المتنوعة ذات 

الفائدة الثابتة
4.64.44.44.6

السندات المرتبطة بمعدل 

التضخم
6.02.95.15.0

السندات المحتفظ بها 

حتى أجل االستحقاق
2.32.32.32.3

2.63.12.53.7المتوسط اإلجمالي

  

ویظهر تحلیل الحساسیة للحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق 

-(من كیف أّن تحوًال موازیًا في منحنى العائد 4في الجدول 

من نقاط األساس) سیؤثر على قیمة حافظة 300إلى +300

  .2011دیسمبر/كانون األول 31االستثمارات في 

  4الجدول 

تحلیل الحساسیة لحافظة استثمارات الصندوق (الصندوق 

  وحده)
20112010

الفرق بنقاط 

األساس في 

منحنى العائد

التغیر في قیمة 

الحافظة المدارة 

  خارجیاً 

الدوالرات (مالیین 

األمریكیة)

  مجموع الحافظة

(مالیین 

الدوالرات 

األمریكیة)

التغیر في قیمة 

الحافظة المدارة 

  خارجیاً 

(مالیین الدوالرات 

األمریكیة)

  مجموع الحافظة

(مالیین 

الدوالرات 

األمریكیة)

300-1962 652159 2 681 

250-1642 619132 2 654 

200-1312 586106 2 628 

150-982 55479 2 602 

100-652 52153 2 575 

50-332 48826 2 549 

0-  2 456-   2 522 

50(33)2 423(26)2 496 

100(65)2 390(53)2 469 

150(98)2 357(79)2 443 

200(131)2 325(106)2 417 

250(164)2 292(132)2 390 

300(196)2 259(159)2 364 

  

  

ویبین الرسم البیاني أدناه العالقة السلبیة بین العائدات وقیمة 

  الحافظة ذات العائد الثابت.

  

  تحلیل الحساسیة لقیمة حافظة االستثمارات (الصندوق وحده)

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)

  

، لو كان المستوى العام 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

ألسعار الفائدة في أسواق عمالت حقوق السحب الخاصة 

نقطة أساس (وهو عبارة عن تحول 300أعلى/(أقل) بمقدار 

مواز في منحنیات العائد)، لكان عائد الحافظة الشاملة 

ملیون دوالر 196الستثمارات الصندوق أقل (أعلى) بمقدار 

لمسجل أمریكي كنتیجة للخسائر (األرباح) الرأسمالیة في الجزء ا

  بسعر السوق من الحافظة.

حدود خطأ التتبع المحّددة في المبادئ 5ویبین الجدول 

التوجیهیة لالستثمار. ویمثل خطأ التتبع االنحراف المعیاري 

السنوي للعائد مقابل معّدله المعیاري، وهو مقیاس للمخاطر 

  في إدارة حافظة معینة.تؤخذالفعلیة التي 

  5الجدول 

  ع حسب الحافظةنطاقات خطأ التتب

الحافظة

خطأ التتبع (بالنسبة المئویة في 

السنة)

1.00- 0.75حافظة السندات الحكومیة

1.00- 0.75الحافظة المتنوعة ذات الفائدة الثابتة

2.00الحافظة المرتبطة بمعدل التضخم

دیسمبر/كانون   31وقد بلغ خطأ التتبع لحافظة االستثمارات في 

في 0.38على سجالت فترة ثالث سنوات، ، بناءً 2011األول 

  المائة.

نمخاطر االئتما  )2(

تحّدد المبادئ التوجیهیة لالستثمار الحدود االئتمانیة الدنیا 

ألهلیة األوراق المالیة والجهات النظیرة. وتتحدد أهلیة المصارف 

واإلصدارات من السندات على أساس التصنیفات التي تضعها 

عنیة بتقدیر األهلیة االئتمانیة. ویبین الوكاالت الرئیسیة الم

الحّد األدنى للتصنیفات االئتمانیة للحافظة الشاملة 6الجدول 

الستثمارات الصندوق حسب ما تسمح به المبادئ التوجیهیة 

  لالستثمار.
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  6الجدول 

  التصنیفات االئتمانیة الدنیا وفقًا للمبادئ التوجیهیة لالستثمار

األوراق المالیةالحافظة

الودائع 

بأجل 

وشهادات 

أاإلیداع

األوراق 

المالیة 

الفوریة 

بواآلجلة

تبادالت سعر 

بالفائدة

ال ینطبقالسیولة القصیرة األجل
A-1/P-1

ال ینطبقال ینطبق

جالسندات الحكومیة
Aa3مودي أوAA- ستاندرد

آند بورز 

A-1/P-1A-1/P-1ال ینطبق

الحافظة المتنوعة ذات 

جالثابتةالدخل

Aa3 مودي أوAA- ستاندرد

فیتش AAآند بورز أو 

المالیة(باستثناء: األوراق

برهون، واألوراق المدعومة

المالیة المدعومة بأصول 

AAA/Aaa حسب اثنتین من

الوكاالت الثالث)

A-1/P-1A-1/P-1AA-/Aa3

الحافظة المرتبطة بمعدل 

جالتضخم

Aa3 مودي أو-AA ستاندرد

آند بورز

A-1/P-1A-1/P-1ال ینطبق

الحافظة المحتفظ بها 

حتى أجل االستحقاق

Aa3 مودي أو-AA ستاندرد

آند بورز (باستثناء: سندات 

)AAA/Aaaالشركات 

A-1/P-1ال ینطبقال ینطبق

  ستاندرد آند بورز) یشیر إلى البنك.A-1أو P-1التصنیف االئتماني األدنى (مودي - أ 

  نى یشیر إلى الجهة النظیرة.التصنیف االئتماني األد-ب 

  ال یجوز التعامل بالعقود اآلجلة وعقود الخیار إال في إطار المعامالت المنظمة.-ج 

31وكان متوسط التصنیفات االئتمانیة حسب الحافظة في 

ضمن حدود التصنیفات الدنیا التي 2011دیسمبر/كانون األول 

  ).7تسمح بها المبادئ التوجیهیة لالستثمار (الجدول 

  7الجدول 

متوسط التصنیفات االئتمانیة حسب الحافظة (للصندوق 

  وحده)

  2010و2011دیسمبر/كانون األول 31في 

الحافظة

أيالتصنیف االئتمان

20112010

P1P1السیولة القصیرة األجل

AaaAaaالسندات الحكومیة

  Aaa  Aa1الحافظة المتنوعة ذات الفائدة الثابتة

  AaaAaaتبطة بمعدل التضخمالحافظة المر 

الحافظة المحتفظ بها حتى أجل 

االستحقاق

Aa1  Aaa

دیسمبر/كانون 31أ تم احتساب متوسط التصنیف االئتماني على أساس قیم السوق في 

باستثناء متوسط تصنیف الحافظة المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق 2010و 2011األول 

كما تنص علیه المبادئ التوجیهیة المعمول بها في الكلفة المهتلكة.الذي احتسب على 

الصندوق تستند التصنیفات االئتمانیة المستخدمة على أفضل التصنیفات االئتمانیة المتوفرة 

أما حافظة السندات المتنوعة ذات العائد الثابت فتستخدم .من ستاندرد آند بورز أو مودي

  تصنیف فیتش أیضا.

  بها حتى أجل استحقاقهااالستثمارات المحتفظ   )3(

المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة

یورودوالر أمریكي
جنیه 

إسترلیني
كل العمالت

664 939144 3437 38285 51سندات شركات

728 163125 8858 68045 71وكاالت حكومیة

10سندات حكومیة 15633 618-43 774

366 20-366 20-مضمونة بأصول

357 49-184 17318 31فوق الوطنیة

889 102383 39616 391203 2011164المجموع لعام 

662 078397 74916 835175 2010205المجموع لعام 

بلغت القیمة العادلة 2011دیسـمبر/كانـون األول 31  وفي

000952390لالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل استحقاقها 

  ).2010دوالر أمریكي في عام 098407  000(دوالر أمریكي

وكان هیكل مواعید استحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى 

  دیسمبر/كانون األول كالتالي:31أجل استحقاقها في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010فترة االستحقاق

555 83372 75أقل من سنة واحدة

362 64276 72سنة إلى سنتین

560 14274 76سنتان إلى ثالث سنوات

285 89181 80ثالث إلى أربع سنوات

110 15382 68أربع إلى خمس سنوات

790 22810 10خمس إلى ست سنوات

662 889397 383  المجموع

جمیع االستثمارات المستحقة خالل أقل من سنة لها فترة 

  .استحقاق تزید عن ثالثة أشهر من تاریخ شرائها

مخاطر العمالت  )4(

ُتستخدم حافظة استثمارات الصندوق للتقلیل من مخاطر 

العمالت الشاملة للصندوق. تتعلق معظم التزامات الصندوق 

بالمنح والقروض غیر المصروفة والمعینة بحقوق السحب 

الخاصة. ولذا، ُیحتفظ باألصول الشاملة للصندوق، بقدر 

م سلة حقوق السحب اإلمكان، بالعمالت الداخلة في تقوی

الخاصة وبالمبالغ والنسب المحددة في هذه السلة. وبالمثل، 

تقابل االحتیاطي العام والتزامات المنح المعینة بالدوالر 

  محددة بالدوالر األمریكي.لاألمریكي أصو 

ویجرى عادًة رصد لحالة مواءمة األصول مع سلة تقویم حقوق 

  السحب الخاصة على أساس شهري.

عدم المواءمة التي ُتعتبر دائمة ومهمة، تتخذ اإلدارة وفي حالة

إجراءات إلعادة المواءمة عبر تغییر نسب العمالت في حافظة 

استثمارات الصندوق بغیة إعادة مواءمة األصول اإلجمالیة مع 

  األوزان المنشودة لحقوق السحب الخاصة.

مدى مالءمة العمالت بالنسبة ألصول 8ویبین الجدول 

الشاملة الخاضعة لمواءمة حقوق السحب الخاصة في الصندوق 

  .2011دیسمبر/كانون األول 31



  EB 2012/105/R.40/Rev.1  دالالذیل 

23

  8الجدول 

مواءمة األصول مع سلة تقویم حقوق السحب الخاصة 

  للصندوق وحده)(

  2011دیسمبر/كانون األول 31في 

مجموعة العملة

صافي قیمة األصول 

(%)

أوزان حقوق 

السحب 

الفرقالخاصة

الدوالر األمریكي
41.342.9(1.6)

الیورو
35.435.7(0.3)

الین الیاباني
11.010.30.7

12.311.11.2الجنیه اإلسترلیني

المجموع
100.0100.00.0 

، لو كانت قیمة الدوالر 2011دیسمبر/كانون األول 31وفي 

في المائة مقابل 10األمریكي قد انخفضت (ارتفعت) بنسبة 

في سلة عمالت حقوق السحب العمالت الثالث األخرى

الخاصة، ألصبح تكوین أصول الصندوق الخاضعة لمواءمة 

  .9حقوق السحب الخاصة على النحو الوارد في الجدول 

  9الجدول 

قوق السحب حساسیة مواءمة األصول مع سلة تقویم ح

  الخاصة (للصندوق وحده)

  2011دیسمبر/كانون األول 31في 
  ب الخاصةالفرق مقابل أوزان حقوق السح  

% من الدوالر األمریكي (%)10+% من الدوالر األمریكي (%)10-مجموعة العملة

الدوالر األمریكي
0.9-  4.0

الیورو
1.91.2-

الین الیاباني
0.3-1.2-

-1.6-0.7الجنیه اإلسترلیني

المجموع
--

ویجوز للصندوق من أجل تحقیق عائدات أكبر أن یستثمر في 

ة معینة بعمالت أخرى غیر العمالت الداخلة في أوراق مالی

تقویم سلة حقوق السحب الخاصة، وأن یبرم بعد ذلك اتفاقیات 

آجلة مغطاة للعمالت األجنبیة بغرض االحتفاظ بمقابل من 

العمالت من أجل االلتزامات المعینة بحقوق السحب الخاصة 

  وبالدوالر األمریكي.

مخاطر السیولة  )5(

متحوطة لمخاطر السیولة اإلبقاء على ما یكفي تشمل اإلدارة ال

من النقدیة والمعادالت النقدیة لتلبیة مصروفات القروض والمنح 

وغیر ذلك من التدفقات اإلداریة الخارجة حالما تنشأ. وتبقي 

خزانة الصندوق على مرونة في التمویل من خالل احتساب 

مدى توفر األموال من جمیع المصادر ذات الصلة وترصد 

وضع السیولة على أساس أطر زمنیة مختلفة. وقد وضع 

الصندوق سیاسة للسیولة، أقرها المجلس التنفیذي في 

، بغیة توفیر المزید من الضمانات 2006دیسمبر/كانون األول 

في هذا المجال. وتتطلب سیاسة السیولة وجود حد أدنى من 

ل األصول العالیة السیولة في حافظة استثمارات الصندوق تعاد

في المائة من مجموع المصروفات السنویة اإلجمالیة 60نسبته 

(التدفقات النقدیة الخارجة) وكذلك متطلبات إضافیة محتملة 

- 2010(الثامننتیجة صدمات السیولة خالل فترة التجدید 

). ویغطي الرصید الحالي من األصول العالیة السیولة 2012

  بسهولة متطلبات الحّد األدنى من السیولة.

  مخاطر رأس المال  )6(

تستعرض إدارة الصندوق بانتظام السیاسة الشاملة للموارد، كما 

تستعرضها مع أصحاب المصلحة الرئیسیین خالل كل عملیة 

تجدید للموارد، كحد أدنى. ویرصد الصندوق عن كثب وضع 

موارده بصورة منتظمة بغیة الحفاظ على قدرته على االستمرار 

ًء على ذلك، فهو یعدِّل مبلغ االلتزامات في مزاولة عمله. وبنا

الجدیدة للقروض والمنح التي سیقوم بها خالل كل سنة تقویمیة 

اعتمادًا على الموارد المتاحة. وتجرى عملیة تنبؤ للموارد على 

المدى البعید ضمن التحلیل الذي ُینّفذ من خالل النموذج المالي 

  للصندوق. 

  5المذكرة 

  همین والمبالغ المطلوبة منهم السندات اإلذنیة للمسا

  بآالف الدوالرات األمریكیة                                                       

20112010

  السندات اإلذنیة المزمع صرفها

451 185428 304  مساهمات تجدید الموارد

774 016  مساهمات الصندوق البلجیكي لألمن الغذائي

304  المجموع 185445 225

8)  تسویة بالقیمة العادلة 575)(6 451)

774 610438 295  السندات اإلذنیة المزمع صرفها بالقیمة العادلة

  المساهمات المستحقة القبض

630 127335 194  مساهمات تجدید الموارد
449 35218 9  لألمن الغذائييمساهمات الصندوق البلجیك

173  المساهمات المتممة 137117 404
452 68419 11حساب األمانة اإلسباني

935 300490 388  المجموع

6)  تسویة بالقیمة العادلة 463)(12 426)

509 837478 381  مساهمات مستحقة القبض بالقیمة العادلة

المساهمات األولیة ومساهمات التجدید األول،   (أ)

  ادس والسابع للمواردوالثاني، والثالث، والرابع، والخامس والس

ُسددِّت هذه المساهمات بالكامل باستثناء ما هو مبین في 

  وفي الجدول أدناه.6المذكرة 

  المساهمات غیر المدفوعة/غیر المصروفة

  2011دیسمبر/كانون األول 31في 

  بآالف الدوالرات األمریكیة

  المبلغ  التجدید  الجهة المانحة

459السادسأالوالیات المتحدة
797 2السابعأالبرازیل
395 10السابع  أفرنسا

429 15السابعأالوالیات المتحدة

  حاالت اتفق فیها األعضاء والصندوق على جداول زمنیة خاصة لتحصیل المساهمات.أ
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  التجدید الثامن  (ب)

ترد في الذیل زاي تفاصیل المساهمات والمبالغ المدفوعة 

1د الثامن حیز النفاذ في للتجدید الثامن. وقد دخل التجدی

  .2009دیسمبر/ كانون األول 

  (ج) البرنامج الخاص من أجل أفریقیا

ترد في الذیل زاي تفاصیل المساهمات في البرنامج الخاص من 

  أجل أفریقیا في إطار المرحلة األولى والمرحلة الثانیة.

  (د) مخاطر االئتمان

انحة فإن بالنظر إلى الوضع السیادي لمساهمات الجهات الم

الصندوق یتوقع الحصول في نهایة المطاف على كل مساهمة 

وُتغطى مخصصات .جرى إیداع وثیقة ملزمة قانونًا بشأنها

  المساهمات مخاطر التحصیل.

  6المذكرة 

  المخصصات

تعادل القیمة العادلة للمخصصات القیمة االسمیة نظرًا إلى أن 

مستحقة في تاریخ المبالغ المطلوبة/السندات اإلذنیة األساسیة 

أنشأ الصندوق، وفقًا لسیاسته في هذا المجال، قائمة الموازنة.

  دیسمبر/كانون األول:31المخصصات التالیة في 

  بآالف الدوالرات األمریكیة                                          

2011        2010

448 448168 168  الرصید في بدایة العام

1000  حركاتمجموع الت

448 548168 168  الرصید في نهایة العام

  موزعة كما یلي:

861 86180 80  السندات اإلذنیة للجهات المقدمة للمساهمات (أ)

مبالغ مستحقة القبض من الجهات المقدمة للمساهمات 

587 68787 87  (ب)

448 548168 168  المجموع

  

  مخصصات مقابل سندات إذنیة  (أ)

، كانت كل مساهمات 2011دیسمبر/كانون األول 31حتى 

تجدید الموارد المودعة في شكل سندات إذنیة، بما فیها 

في 65مساهمات التجدید السابع، قد سحبت بالكامل إلى جانب 

لتجدید لفي المائة35المائة من مساهمات التجدید الثامن. (

  ). 2010دیسمبر/كانون األول 31في الثامن 

ساهمات المرحلتین األولى والثانیة للبرنامج الخاص وكانت كل م

دیسمبر/كانون األول   31من أجل أفریقیا قد سحبت تمامًا في 

  .2010و2011

ووفقا للسیاسة ذات الصلة، أنشأ الصندوق مخصصات مقابل 

دیسمبر/كانون األول على النحو المبین 31السندات اإلذنیة في 

  أدناه:

  

  

  كیةبآالف الدوالرات األمری

20112010

الصندوق

  المساهمات األولیة

358 35829 29    جمهوریة إیران اإلسالمیة

717 71713 13  العراق

43 07543 075

  التجدید األول

099 09931 31  العراق

31 09931 099

  التجدید الثالث

600600  جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

087 0876 6  لیبیا

6 6876 687

861 86180 80مجموع الصندوق

861 86180 80  المجموع الكلي

  

مخصصات مقابل مبالغ مطلوبة من الجهات المقدمة   (ب)

  للمساهمات

أنشأ الصندوق، وفقًا لسیاسته في هذا المجال، مخصصات 

  مقابل بعض هذه المبالغ على النحو المبین فیما یلي:

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

  المساهمات األولیة

1010  جزر القمر

167 16783 83  جمهوریة إیران اإلسالمیة

83 17783 177

  التجدید الثاني

2العراق 0002 000

2 0002 000

  التجدید الثالث

2  جمهوریة إیران اإلسالمیة 4002 400

1010  سان تومي وبرینسیبي

2 4102 410

السابعالتجدید 

1000جمهوریة بولیفیا متعددة القومیات

1000

587 68787 87  المجموع

  7المذكرة 

  المستحقات األخرى

بآالف الدوالرات األمریكیة                           

20112010

مبالغ مستحقة القبض من 

019 47971 120  االستثمارات المبیعة
077 45732 21  مستحقات أخرى

096 936103 141  المجموع

  

من المتوقع تحصیل كل الحسابات الواردة أعاله في غضون 

سنة واحدة من تاریخ قائمة الموازنة. ویشمل رصید المستحقات 

األخرى المبالغ المسددة من البلد المضیف مقابل النفقات 

  المتكبدة خالل العام.
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  8المذكرة 

  األصول الثابتة وغیر الملموسة

الدوالرات األمریكیةبآالف

ینایر/كانون 1

)االنخفاضاالرتفاع/(2011الثاني

إعادة 

التقییم

  دیسمبر/31

كانون األول

2011

التكلفة

792481840 1معدات حاسوبیة

775 2أ024751 2برمجیات حاسوبیة

401أثاث وتجهیزات

(16)
ب

384

267414681التحسینات اإلیجاریة

4841 4المجموع 212 (16)5 681

االهتالك

1)(347)(665)معدات حاسوبیة 012)

(492)(343)(149)برمجیات حاسوبیة

(78)(195)أثاث وتجهیزات

10
ب

(263)

(159)(142)(17)التحسینات اإلیجاریة

1)مجموع االهتالك    026)(910)10(1 926)

ثابتة وغیر صافي األصول ال

الملموسة 

3 458296(6)3 755

تتعلق ھذه التحركات بصافي تكلفة الحصول على برمجیات حاسوبیة متكبدة خالل العام بما یعادل أ
دوالر أمریكي لتكالیف البحوث لمكتب 4871  000دوالر أمریكي وإعادة تصنیف مبلغ 2392  000

تكالیف في كشف العائد اإلجمالي ألنھا لم تعد تتعلق المستشار العام. وقد تم إعادة تصنیف ھذه ال
بالمشروع الحالي بعد التحول الذي طرأ على الترتیبات التعاقدیة.

لتحركات سعر الصرف لواحد من األصول الثابتة المحتفظ بھا في وحدة معینة بالیورو.اً نظرب 

  

  9المذكرة 

القروض

المخصص المتراكم لخسائر االستهالك(أ)

  لي تحلیل للمخصص المتراكم لخسائر استهالك القروض:فیما ی

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

  الرصید في بدایة السنة
95 49498 424

  صافي (االنخفاض) في حصص االستهالك
(12 060)(2 187)

  إعادة التقییم
(374)(743)

494 06095 83  الرصید في نهایة السنة بالقیمة االسمیة
59)  التسویة بالقیمة العادلة 694)(71 395)

099 36624 23المجموع

استهلكت جمیع القروض المدرجة ضمن المخصص المتراكم 

  في المائة.100بنسبة 

  مركز عدم االستحقاق  (ب)

بالنسبة للقروض ذات المبالغ المتأخرة المدرجة في وضع عدم 

رت هذه المبالغ االحتساب على أساس االستحقاق، فإنه لو اعتب

إیرادات فإن إیرادات القروض المسجلة في قائمة الدخل الشامل 

دوالر أمریكي 0005661كانت ستزید بمقدار2011لعام 

). وفیما یلي البلدان 2010عـام فيدوالر أمریكي0008791(

  األعضاء المعنیة:

  

  

جهات مقترضة علیها متأخرات ال تحتسب على (1)

  الصندوق–ق أساس االستحقا

  2011دیسمبر/كانون األول 31في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

القروض ةأصل القروض غیر المسدد

المتأخرة السداد

إیرادات غیر 

محصلة في 

2011

كوبا
12 88012 880526

جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
37 0042 704206

658271 61915 26الصومال

890563 50014 25يزمبابو 

566 0731 87146 102المجموع

وترد تفاصیل القروض المعتمدة والمصروفة، ومدفوعات سداد 

  أصل القروض في الذیل حاء.

  (ج) تحلیل إضافي ألرصدة القروض

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

یالت لتغطیة التقلب في مجموع المعتمدة مخصوما منها القروض الملغاة والتعدالصندوققروض 

قیمة قروض حقوق السحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمریكي (الذیل حاء)

دوالر 60410  2011-801

دوالر 07110  2010-087

9  القروض النافذةأمریكیا 946 3259 454 621

مخصوما منها: الرصید غیر 

2)  المصروف من القروض النافذة 441 662)(2 387 715)
1)  المبالغ المسددة 964 009)(1 805 732)

416 39918 19  الفائدة/األقساط المستحقة

5  القروض المستحقة بالقیمة االسمیة 560 0535 279 590
1)(676 168 1)  التسویة بالقیمة العادلة 168 031)

4  القروض المستحقة بالقیمة العادلة 391 3774 111 559

ض البرنامج الخاص من أجل أفریقیا المعتمدة مخصومًا منها القروض الملغاة والتعدیالت لتغطیة قرو 

التقلب في مجموع قیمة قروض حقوق السحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمریكي (الذیل حاء)

دوالرا 342  2011-715

أمریكیا 

دوالرا 2010-450344

ایأمریك

450 715344 342  القروض النافذة

مخصوما منها: الرصید غیر 

  المصروف للقروض النافذة
00

88)(487 98)  المبالغ المسددة 549)

510562  الفائدة/األقساط المستحقة

القروض المستحقة بالقیمة 

  االسمیة
244 738256 463

103)  التسویة بالقیمة العادلة 443)(110 664)

القروض المستحقة بالقیمة 

  العادلة
141 295145 799

مجموع القروض المعتمدة مخصوما منها القروض الملغاة والتعدیالت لتغطیة التقلب في مجموع 

قیمة قروض حقوق السحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمریكي 

ادوالر 2011-82887510

ادوالر 41510  536-2010اأمریكی

یاأمریك

10  القروض النافذة 289 0409 799 071
مخصوما منها: الرصید غیر 

2)  المصروف للقروض النافذة 441 662)(2 387 715)
2)  المبالغ المسددة 062 496)(1 894 281)

978 90918 19  الفائدة/األقساط المستحقة

5  القروض المستحقة بالقیمة االسمیة 804 7915 536 053
1)  التسویة بالقیمة العادلة 272 119)(1 278 695)

4  القروض المستحقة بالقیمة العادلة 532 6724 257 358
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  مخاطر االئتمان  (د)

بالنظر إلى طبیعة الجهات المقترضة والضامنة للصندوق، فهو 

یتوقع أن ُیسدَّد كل قرض من القروض المضمونة من األطراف 

السیادیة في نهایة المطاف. وُتغطى مخاطر التحصیل 

ت التراكمیة لخسائر استهالك باالعتماد على المخصصا

القروض ومخصصات تراكمیة لمبادرة دیون البلدان الفقیرة 

المثقلة بالدیون. وتوضع القروض ذات المقادیر المتأخرة لمدة 

  یومًا في مركز عدم االستحقاق.180تزید على 

  مخاطر األسواق  (هـ)

یعتقد بأّن مخاطر سعر الفائدة المرتبطة بحافظة قروض 

في المائة في 92.7في المائة (92.8ئیلة، إذ أن الصندوق ض

) من الحافظة المستحقة الحالیة 2010دیسمبر/كانون األول 31

تتعلق بمقترضین بشروط تیسیریة للغایة، ولذا فهي ال تخضع 

من الذیل حاء، 9و4لتغیر على أساس سنوي. وفي القسمین 

  تحلیل للحافظة حسب نوع شروط اإلقراض.

  لقیمة العادلةتقدیر ا  (و)

بخالف اإلثبات والتحدید األولي، ال یتأثر االفتراض المستخدم 

في تحدید هذه القیمة العادلة بالتغیرات في أسعار الخصم. 

وُیرصد بدقة ما یصاحب ذلك من أثر تحرك أسعار الصرف 

  بین حقوق السحب الخاصة والدوالر األمریكي.

  10المذكرة 

الوسائل المالیة حسب الفئات

قت السیاسات المحاسبیة للوسائل المالیة على البنود الواردة طبِّ 

  أدناه: 

2011

بآالف الدوالرات األمریكیة

القروض والمبالغ 

المستحقة القبض

األصول بالقیمة العادلة 

من خالل األرباح 

والخسائر

المحتفظ بها حتى 

أجل االستحقاق

4غیر المسددةالقروضصافي 455 537
936 141األخرىالمستحقات

االستثمارات المحتفظ بها 

641 811حتى أجل االستحقاق
األصول المالیة األخرى 

بالقیمة العادلة من خالل 

2األرباح والخسائر 467 253
269 390النقدیةوالمعادالتالنقدیة

9367 141المجموع 313 059811 641

  

2010

بآالف الدوالرات األمریكیة

لقروض والمبالغ ا

المستحقة القبض

األصول بالقیمة العادلة 

من خالل األرباح 

والخسائر

المحتفظ بها حتى 

أجل االستحقاق

4غیر المسددةالقروضصافي 152 322
096 103المستحقات األخرى

االستثمارات المحتفظ بها حتى 

662 397أجل االستحقاق
األصول المالیة األخرى 

العادلة من خالل بالقیمة

2األرباح والخسائر 862 884
363 716النقدیةوالمعادالتالنقدیة

0967 103المجموع   731 569397 662

  

  11المذكرة 

مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

  أثر مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون  (أ)

ادرة الدیون إلى ـمبویل الصندوق لـم تمـل حجـوص

. وترد 2010-1998دوالر أمریكي خالل الفترة 000670124

تفاصیل التمویل من جهات مانحة خارجیة وعلى أساس تراكمي 

  .1-في الذیل دال

ولالطالع على مجمل مبالغ تخفیف الدیون المسددة منذ 

انطالق مبادرة الدیون والمبالغ المنتظر تسدیدها في المستقبل، 

رجوع إلى الذیل طاء. ویستثني من تخفیف الدیون الذي یرجى ال

أقره المجلس التنفیذي حتى تاریخه كل المبالغ المتصلة بمبادرة 

الدیون المعززة لكل من إریتریا والصومال والسودان. ومن 

المتوقع أن یفّوض المجلس التنفیذي دفع حصة الصندوق من 

درت حصة . وق2013-2012ي الفترة ـذا فــتخفیف الدیون ه

الصندوق من إجمالي تخفیف أصل المدیونیة والفوائد المستحقة 

2011على هذه البلدان عند إعداد القوائم المالیة الموحدة لعام 

ادوالر 852726149(اً أمریكیاً دوالر 139520148بنحو 

لجزر القمر وٕاریتریا والصومال والسودان في عام اأمریكی

2010.(  

ة ــت االستثمارات من أرصدة حساب أمانوبلغ إجمالي إیرادا

ادوالر 41817(ادوالرا أمریكی73721ون ـف الدیـمبادرة تخفی

  ). 2010في عام اأمریكی

وفیما یلي مصادر تمویل مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف 

  الدیون:
  بآالف الدوالرات األمریكیة

2010التحركات2011

670 6700124 124  2010-1998مساهمات الصندوق 

مجموع المساهمات من مصادر خارجیة 

  )1- (الذیل دال
266 19872 457193 741

949 971227 7  صافي العائد التراكمي من االستثمار

  النقص بین تخفیف الدیون المعتمد 

واألموال المتاحة
104 067(38 930)142 997

المجموع التراكمي الصافي لتقلبات 

فأسعار الصر 
40 835(514)41 349

706 035510 74133 543  المجموع (الذیل طاء)

المخصصات اإلجمالیة لمبادرة دیون البلدان الفقیرة   (ب)

  المثقلة بالدیون

یرد في الجدول أدناه أرصدة السنوات المنتهیة في 

  دیسمبر/كانون األول:31
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بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

174 357147 124  الرصید في بدایة العام

519 02  اعتمادات جدیدة

47)  تغییر المخصصات 805)(23 748)

1)514  تقلبات أسعار الصرف 588)

357 066124 77  الرصید في نهایة العام

23)  تسویة بالقیمة العادلة  298)(43 420)

937 76880 53المعادل بالقیمة العادلة

  

  12المذكرة

  المبالغ المستحقة على الصندوق والخصوم

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

  المبالغ المستحقة على االستثمارات المشتراة

867 253138 161  واالستهالك

172 84056 51  خصوم خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة

556 89873 67  المبالغ المستحقة والخصوم المتراكمة األخرى

595 991268 280المجموع

  

00086276من أصل المجموع المذكور أعاله، هناك نحو 

) 2010دوالر أمریكي عام 00078479دوالر أمریكي (

مستحقة الدفع طبقًا للتقدیرات في غضون فترة تزید على عام 

  واحد اعتبارًا من تاریخ قائمة الموازنة.

  13المذكرة 

لةاإلیرادات المؤج

ل  تمثل أرصدة المساهمات المؤجلة المساهماِت الواردة التي ُأجِّ

االعتراف بها إلى فترات مقبلة لمناظرة التكالیف المعنیة. وتشمل 

اإلیرادات المؤجلة المبالغ المتصلة برسوم الخدمة الواردة التي لم 

یتم بعد تكبد التكالیف المتصلة بها.

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

  اإلیرادات المؤجلة
212 890182 403

4)  تسویة بالقیمة العادلة  433)(5 060)

343 457177 208المعادل بالقیمة العادلة

  14المذكرة 

  المنح غیر المصروفة

فیما یلي رصید المنح النافذة غیر المصروفة حتى اآلن للجهات 

المتلقیة:

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

390 69880 95الصندوق
536 744174 211األموال المتممة

الصندوق البلجیكي لألمن 

الغذائي
14 69517 995

921 137272 322الرصید في نهایة السنة

7)التسویة بالقیمة العادلة 121)(9 192)

729 016263 315المنح غیر المصروفة

  15المذكرة 

  سلف حساب األمانة

صافي المبلغ المقترض من إسبانیا من أجل إنشاء حساب یبلغ

أمانة المرفق اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي 

ملیون یورو) یمثل خصمًا 285.5ملیون دوالر أمریكي (383.0

عاما بفترة سماح مدتها خمس سنوات.45ألجل طویل یبلغ 

376.3، البالغ 2011دیسمبر/كانون األول 31یمثل الرصید في 

ملیون دوالر أمریكي، األموال المستلمة من الحكومة اإلسبانیة 

  زائد الفائدة المحصلة.

  16المذكرة 

صافي األرباح/الخسائر الناجمة عن أسعار صرف العمالت 

األجنبیة

طبقت أسعار التحویل التالیة للتعبیر عن وحدة حقوق السحب 

دیسمبر/كانون 31الخاصة بدوالرات الوالیات المتحدة في 

  األول:

دوالر أمریكيالسنة

20111.53882

20101.55027

20091.56372

وفیما یلي بیان ألثر تحركات أسعار صرف العمالت األجنبیة 

على الحساب:

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

019 677989 945  ینایر/كانون الثاني1في االفتتاحيرصید ال

  سعر الصرف للعام المعني لما یلي:تحركات 

25)  النقدیة واالستثمارات 924)(5 069)

2)(305 2)  المبالغ الصافیة المطلوبة/المستحقة 773)

31)(474 40)  القروض والمنح المستحقة 236)

7942 3  السندات اإلذنیة والمبالغ المطلوبة من األعضاء 658

6)2414  مساهمات الدول األعضاء 922)

43)(150 69)  مجموع التحركات خالل العام 342)

677 527945 876  دیسمبر/كانون األول 31الرصید الختامي في 

استبعدت من حركة هذا الحساب األرباح/الخسائر المرتبطة 

ارتباطًا مباشرًا بالعملیات وأدرجت بدال من ذلك في مجموع 

  ات سعر صرف العمالت األجنبیة. تحرك
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  17المذكرة 

العائد من النقدیة واالستثمارات

  (للصندوق وحده)إدارة االستثمارات  )أ(

، أوكلت مهمة إدارة جزء كبیر من حافظة 1994منذ عام 

استثمارات الصندوق إلى عدد من مدیري االستثمار الخارجیین 

ي وضعها وذلك بموجب المبادئ التوجیهیة لالستثمار الت

، بلغت قیمة 2011دیسمبر/كانون األول   31الصندوق. وفي

دوالر أمریكي 0000108181األموال المدارة خارجیًا 

)، وهي تمثـل نحو 2010دوالر أمریكي في 1  000430888(

في المائة 75في المائة من مجموع النقدیة واالستثمارات (74

  ). 2010في 

ةالوسائل المالیة المشتق  )ب(

ترخص المبادئ التوجیهیة لالستثمار في الصندوق باستخدام 

األنواع التالیة من الوسائل المالیة المشتقة وذلك أساسا لضمان 

  المواءمة مع سلة عمالت حقوق السحب الخاصة.

  العقود اآلجلة  )1(

  كانت العقود اآلجلة المفتوحة في نهایة السنة على النحو التالي:

لدیسمبر/كانون األو 31

20112010

  عدد العقود المفتوحة:

303638 1  شراء  

(163)  بیع  
(184)

صافي األرباح غیر المحصلة للعقود المفتوحة (بآالف 

730172 1  الدوالرات األمریكیة)

444إلى 71667إلى 39  (عدد األیام)متوسط آجال استحقاق العقود المفتوحة

دیسمبر/كانون 31ة حتى كانت صكوك العقود اآلجلة المفتوح

  وعمالت.جل ودائع ألعبارة عن 2011األول 

  عقود الخیار  )2(

یسمح الصندوق فقط باستخدام االستثمار في عقود الخیار 

وال یبیع الصندوق عقود الخیار. المتداولة في األسواق.

والبیانات المتصلة بعقود الخیار في نهایة السنة هي على النحو 

  التالي:

  

بر/كانون األولدیسم31

20112010

  عدد العقود المفتوحة:

520  شراء  
00  بیع  

  القیمة السوقیة للعقود المفتوحة 

غیر منطبق2  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

صافي األرباح/(الخسائر) غیر المحصلة للعقود 

  غیر منطبق(27)  المفتوحة (بآالف الدوالرات األمریكیة)

  حقاق عقود الخیارمتوسط أجل است

  غیر منطبق27  المفتوحة (عدد األیام)

  

  العقود اآلجلة المغطاة)3(

بلغت الخسائر غیر المحصلة بالقیمة السوقیة للعقود اآلجلة 

دیسمبر/كانون األول   31دوالر أمریكي في 000500المباشرة 

). 2010في مكاسب دوالر أمریكي 06913  000(2011

ق العقود اآلجلة المباشرة في وتراوحت آجال استحقا

4یومًا (72أیام إلى 4ما بین 2011دیسمبر/كانون األول   31

  ).2010دیسمبر/كانون األول 31یومًا في 80أیام إلى 

دیسمبر/كانون   31وكانت صكوك العقود اآلجلة المفتوحة حتى 

  عبارة عن عمالت.2011األول 

  وحدة)(المالعائد من النقدیة واالستثمارات  )ج(

بلغ إجمالي العائد من النقدیة واالستثمارات للسنة المنتهیة في 

دوالر 000838110ما قیمته 2011دیسمبر/كانـون األول 31

دوالر أمریكي في 00044885أمریكي (بلغ العائد اإلجمالي 

). ویشمل هذا الرقم الرسوم المباشرة مقابل عائد 2010عام 

دوالر 0003554والر أمریكي (د0007153االستثمار، وهي 

  ) مدرجة في النفقات.2010أمریكي في عام 

  

بآالف الدوالرات األمریكیة                                         

2011

االستثمارات 

المسجلة بسعر 

  السوق

االستثمارات

بهاالمحتفظ

أجلحتى

المجموعاالستحقاق

069 54781 52228 52  ائد الثابتالفائدة من االستثمارات ذات الع
صافي عائد العقود اآلجلة وعقود الخیار 

173 1734 4  والمبادالت
(الخسائر)/األرباح الرأسمالیة المحصلة من 

226 89732912 11  األوراق المالیة ذات العائد الثابت
األرباح/(الخسائر) غیر المحصلة من 

402 12(423 3)825 15  األوراق المالیة ذات العائد الثابت
عائد الفائدة من المصارف والعمالت غیر 

968968  القابلة للتحویل

838 453110 38525 85المجموع

  

بآالف الدوالرات األمریكیة                                         

2010

االستثمارات 

المسجلة بسعر 

  السوق

االستثمارات

بهاالمحتفظ

أجلحتى

المجموعاالستحقاق

020 49772 52316 55  الفائدة من االستثمارات ذات العائد الثابت
صافي عائد العقود اآلجلة وعقود الخیار 

2)  والمبادالت 932)-(2 932)
(الخسائر)/األرباح الرأسمالیة المحصلة من 

أ(740)502 29  األوراق المالیة ذات العائد الثابت
28 762

خسائر) غیر المحصلة من األرباح/(ال

13)  األوراق المالیة ذات العائد الثابت 882)-(13 882)
صافي أرباح/(خسائر) األصول المحتفظ بها 

869-869  كضمانات نقدیة لألوراق المالیة الُمقرضة
18436220عائد إقراض السندات

عائد الفائدة من المصارف والعمالت غیر 

391-391  القابلة للتحویل

448 79385 65515 69المجموع

  اھتالك السندات المحتفظ بھا حتى أجل االستحقاقأ
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تتعلق، االستحقاقوبالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل 

وانخفاض تالكباالهمال المحصلة الأرباح/(خسائر) رأس

القیمة. الخسائر غیر المحصلة تتعلق بانخفاض قیمة سند 

  .واحد

ام المدرجة أعاله العائد من الهیئات الموحدة على وتشمل األرق

  النحو التالي:

  

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

271 97984 97  الصندوق
حساب أمانة خطة التأمین الطبي بعد انتهاء 

767393  الخدمة
حساب أمانة مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة 

2217  بالدیون
شترك للصندوق البلجیكي لألمن البرنامج الم

130233  الغذائي

حساب األمانة اإلسباني
11 983-

مبادرة تخفیف دیون هایتي
275-

034 8041  األموال التكمیلیة األخرى
1)  ناقصًا: العائد المؤجل/المعاد تصنیفه 122)(500)

448 83885 110  المجموع

  

3.45ت والنقدیة الموحدة بلغ معدل العائد السنوي من االستثمارا

مخصوما منه النفقات (بالمقارنة مع 2011في المائة في عام 

). 2010في المائة بعد حسم النفقات في عام 2.7نسبة بلغت 

في 3.82وبلغ معدل العائد السنوي من النقدیة واالستثمارات 

بعد حسم النفقات (بالمقارنة مع معدل 2011المائة في عام 

  ). 2010المائة بعد حسم النفقات في عام في3.26نسبته 

  

  18المذكرة 

  العائد من مصادر أخرى

یتعلق هذا العائد في المقام األول بسداد الحكومة المضیفة 

لنفقات تشغیلیة معینة. كما أنه یشمل رسوم الخدمة المتلقاة من 

الهیئات التي یستضیفها الصندوق كتعویض عما یقدمه من 

  یلي تفاصیل ذلك:خدمات إداریة. وفیما 

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010موحدة

799 3058 9  العائد من الحكومة المضیفة
236 2301 4  العائد من مصادر أخرى

035 53510 13  المجموع

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010الصندوق وحده

166 1075 5رسوم الخدمة
799 3058 9لمضیفةالعائد من الحكومة ا

871447العائد من المصادر األخرى
412 28314 15المجموع

  19المذكرة 

  عائد المساهمات

  

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

21624 1الصندوق
451 067133 127األموال التكمیلیة

البرنامج المشترك للصندوق البلجیكي 

398 2589 5لألمن الغذائي
873 541142 133المجموع

  

الفقیرةالبلداندیونوتعوض المساهمات المقدمة إلى مبادرة

  . 2007بالدیون نفقات هذه المبادرة منذ عام المثقلة

  

  20المذكرة 

  النفقات التشغیلیة

یعرض الذیل كاف تحلیًال للنفقات التشغیلیة للصندوق وحده 

ناه توزیع األرقام حسب المصدر الرئیسي للتمویل. ویرد أد

  الموحدة:

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

445 405151 168الصندوق
647 39010 11الكیانات األخرى

092 795162 179المجموع

  

وتصنف التكالیف المتكبدة في الحسابات وفقًا للطابع األساسي 

  للنفقات.

  21المذكرة 

  طة التأمین الطبيعدد الموظفین وخطة التقاعد وخ

  عدد الموظفین  (أ)

یستفید الموظفون المدرجون في جدول مرتبات الصندوق من 

نظامي التقاعد والتأمین الطبي اللذین یوفرهما الصندوق. 

ویشمالن المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة 

لموظفي األمم المتحدة وفي خطة التأمین الطبي بعد انتهاء 

  تي تدیرها منظمة األغذیة والزراعة.الخدمة ال

كان عدد الموظفین المتفرغین في الصندوق والهیئات الموحدة 

األخرى الموجودة فیه المؤهلین للمشاركة في خطة التقاعد 

على النحو التالي (موزعًا حسب 2011للصندوق في عام 

  مصادر المیزانیة الرئیسیة):
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عالمجمو الخدمات العامةالفئة المهنیة

237193430  المیزانیة اإلداریة للصندوق
231538  المصادر األخرى للصندوق

البرنامج المشترك للصندوق 

213  البلجیكي لألمن الغذائي
الموظفون المهنیون المزاملون/

2222  خاصالبرنامج فو الموظ
415  األموال البرامجیة

288210498  2011المجموع لعام 

253218471  أ2010م المجموع لعا
  أعید احتساب المجموع لُیظهر المتفرغین المكافئین المؤهلین للحصول على معاش تقاعدي.أ

  غیر الموظفین  (ب)

وعلى غرار السنوات السابقة، تعاقد الصندوق، للتمكن من تلبیة 

احتیاجاته التشغیلیة، مع خبراء استشاریین، وموظفي مؤتمرات، 

  تشملهم هم أیضًا خطة تأمین.وموظفین مؤقتین آخرین 

  خطة التقاعد  (ج)

أجري التقییم االكتواري األخیر للصندوق المشترك للمعاشات 

دیسمبر/كانون األول   31التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة في 

في 0.38. وكشف هذا التقییم عن عجز اكتواري مقداره 2009

على المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التعاقدي. و 

الرغم من أن العجز االكتواري الذي كشف عنه تقییم عام 

، تشیر التقدیرات إلى كفایة أموال الصندوق المشترك 2009

للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة. ولذلك لم تتذرع 

التي تقتضي 26الجمعیة العامة لألمم المتحدة بأحكام المادة 

افیة. ویقدم الصندوق من الوكاالت المشاركة تقدیم أموال إض

الدولي للتنمیة الزراعیة اشتراكات لصالح العاملین فیه ویتحمل، 

في حدود حصته، مسؤولیة أي التزامات غیر مسددة، إن وجدت 

في المائة من األجر 7.9(تسدد االشتراكات الحالیة على أساس 

في 15.8والداخل في حساب المعاش التقاعدي من الموظفین 

دوق). وبلغ مجموع االشتراكات المدفوعة عن المائة من الصن

ما مقداره 2011موظفي الصندوق لخطة التقاعد في 

10 005 دوالر أمریكي في 0008989دوالر أمریكي (958

  ).2010عام 

  خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة  (د)

دیسمبر/كانون األول   31نفذ التقییم االكتواري األخیر المتاح في 

انت المنهجیة المتبعة هي أسلوب تكلفة ائتمان . وك2011

الوحدة مع معدل تناسبي حسب الخدمة. وكانت االفتراضات 

االكتواریة الرئیسیة التي استخدمت هي التالیة: معدل خصم 

في 4في المائة؛ وعائد من األصول المستثمرة بنسبة 5.3بنسبة 

ئة؛ في الما3المائة؛ وزیادات منتظرة في المرتبات بنسبة 

في المائة؛ وتضخم 5وزیادات في التكالیف الطبیة بنسبة 

دوالر 1.292=یورو1في المائة؛ وسعر صرف 2.5بمعدل 

أمریكي. وحددت النتائج حصة الصندوق في الخصوم غیر 

بنحو 2011دیسمبر/كانون األول 31المغطاة في 

دوالر أمریكي. وتشمل القوائم المالیة للسنتین 00084051

دیسمبر/كانون األول مخصصات 31حتى 2010و2011

  وأصول ذات صلة تتكون مما یلي:

  

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

  التزامات الخدمات السابقة 

56)  ینایر/كانون الثاني1مجموع االعتماد في  172)(60 919)
2)تكالیف الفوائد 985)(2 762)

3)(2190)  رسوم الخدمة الحالیة 091)
إعادة تصنیف/رسوم الخدمة الحالیة للهیئات 

5520 1من غیر الصندوق
600 95510 7الخسائر االكتواریةاألرباح/

51)دیسمبر/كانون األول31المخصص في  840)(56 172)

أصول الخطة

82260 66ینایر/كانون الثاني1مجموع األصول في  014
767392صدةالفوائد المحصلة من األر 

027 09المساهمات
1)تحركات أسعار الصرف 819)(2 611)

دیسمبر/كانون 31مجموع األصول في 

822 77066 65األول

  

تستثمر أصول خطة التأمین الصحي بعد انتهاء الخدمة حالیا 

  في النقدیة والودائع ألجل وفقًا لسیاسة االستثمار في الصندوق.

الخدمة الحالیة السنویة بأكملها لهذه ویوفر الصندوق تكالیف

التغطیة الطبیة التي تشمل موظفیه المتقاعدین المستوفین 

بلغت قیمة هذه التكالیف المدرجة 2011للشروط. وفي عام 

ضمن مرتبات الموظفین ومزایاهم في القوائم المالیة 

دوالر أمریكي في عام 0008535دوالر أمریكي (0002624

2010.(  

والتقییم االكتواري الذي أجري 2011على نتائج عام وبناء

مؤخرًا، فإّن األصول المحتفظ بها أصًال في حساب األمانة 

  كافیٌة لتغطیة المستوى الحالي للخصوم.

تقییم المخاطر االكتواریة لخطة التأمین الطبي بعد   (هـ)

  انتهاء الخدمة

یسیة یرد في الجدول التالي تحلیل حساسیة لالفتراضات الرئ

بشأن الخصوم وتكالیف الخدمة المدرجة ضمن بیانات 

:2011دیسمبر/كانون األول 31المجموعة في 

التأثیر على
  تكالیف الخدمةالخصوم

  تضخم طبي:

13.10.8%5.0% بدًال من 6.0بنسبة 

(0.7)(10.5)%5.0% بدًال من 4.0بنسبة 
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  22المذكرة 

  نفقات المنح

  صیل توزیع األرقام الموحدة:ترد أدناه تفا

آالف الدوالرات األمریكیة

20112010

منح الصندوق
59 01743 337

البرنامج المشترك للصندوق البلجیكي 

لألمن الغذائي
4 4608 649

األموال التكمیلیة
115 349120 597

المجموع  
178 826172 583

  

  23المذكرة 

  الدیوننفقات إطار القدرة على تحمل 

إلطار القدرة على ترد أدناه تفاصیل توزیع األرقام الموحدة

للمزید من 2-ع إلى الذیل حاءو ، ویمكن الرجتحمل الدیون

  التفاصیل:

آالف الدوالرات األمریكیة

 20112010الصندوق وحده

نفقات إطار القدرة على تحمل الدیون
76 33139 378

المجموع  
76 33139 378

  

وصلت المشروعات ضمن 2011ایة دیسمبر/كانون األول بنه

النفاذ ولكن لم لقدرة على تحمل الدیون التي دخلت حیزإطار ا

ملیون دوالر أمریكي 467.6یتم الصرف منها بعد بحدود 

). وبنفس التاریخ 2010ملیون دوالر أمریكي في عام 439.7(

یون بلغت قیمة المشروعات ضمن إطار القدرة على تحمل الد

ملیون دوالر 165.9النفاذ بعد حیزالموافق علیها التي لم تدخل

) بحیث 2010ملیون دوالر أمریكي في عام 130.9أمریكي (

570.6ملیون دوالر أمریكي (633.5یصبح المبلغ اإلجمالي 

  .)2010ملیون دوالر أمریكي في عام 

  24المذكرة 

  التكالیف المصرفیة واالستثماریة المباشرة

الف الدوالرات األمریكیةبآ

20112010

3693 3  رسوم إدارة االستثمارات 682
346678  الرسوم األخرى

(5)0  الضرائب المستردة (المدفوعة)/المحصلة
7154 3  المجموع 355

  

  

  25المذكرة 

التعدیل الناجم عن تغیر القیمة العادلة

  یرد أدناه تحلیل لتغیرات القیمة العادلة:

الف الدوالرات األمریكیةبآ

20112010

2)القروض المستحقة 794)50 181
11)المخصص المتراكم لخسائر استهالك القروض 173)950

المخصص المتراكم لمبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة 

19)بالدیون 683)(13 292)
33)صافي القروض المستحقة 650)37 839

2لمساهمینالسندات اإلذنیة ل 1242 197
5)المساهمات المستحقة القبض 944)5 943

3المساهمات 212(7 707)
2)المنح غیر المصروفة 035)(9 566)

(432)627اإلیرادات المؤجلة
35)المجموع 666)28 274

  26المذكرة 

  الدیونتخفیفعائد

بلدان یمثل هذا الرصید تخفیف الدیون الموفرة خالل العام لل

المؤهلة لالستفادة من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون لسداد 

مما یؤدي إلى تخفیض ما هاكل من أصول القروض وفوائد

  .یتحمله الصندوق

  

  27المذكرة 

  بیانات الكیانات التي یستضیفها الصندوق

تشمل المنح تمویًال سنویًا للهیئتین اللتین یستضیفهما الصندوق، 

ئتالف الدولي المعني باألراضي واآللیة العالمیة، وذلك وهما اال

  على النحو التالي:

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

االئتالف الدولي المعني 

  باألراضي

1 000-

  اآللیة العالمیة
--

فرقة العمل الرفیعة المستوى 

المعنیة بأزمة األمن الغذائي 

العالمیة

400-

  المجموع
1 400-

وفیما یلي االلتزامات المستحقة للصندوق (أو علیه) تجاه 

دیسمبر/كانون األول:31الكیانات التي یستضیفها حتى 

بآالف الدوالرات األمریكیة

20112010

االئتالف الدولي المعني 

  باألراضي

393531

1)  اآللیة العالمیة 399)536

فرقة العمل الرفیعة المستوى 

بأزمة األمن الغذائي المعنیة

العالمیة

3398

165 9731  المجموع
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  28المذكرة 

  الخصوم واألصول الطارئة

  الخصوم الطارئة  (أ)

یتحمل الصندوق خصوما طارئة فیما یتعلق بتخفیف الدیون 

الذي أعلن عنه البنك الدولي/صندوق النقد الدولي لصالح تسعة 

د من التفاصیل لالطالع على مزی11بلدان. انظر المذكرة 

بشأن التكلفة المحتملة ألصول وفوائد القروض المتصلة بهذه 

البلدان، وكذلك الفوائد المقبلة غیر المحتسبة المتصلة بتدابیر 

تخفیف الدیون التي اعتمدت فعًال كما هو موضح في الذیل 

  طاء. 

ن الصندوق یتحمل التزامات إف23وحسب ما جاء في المذكرة 

ملیون دوالر أمریكي للتمویل الذي بدأ 633.5طارئة بما قیمته 

نفاذه ولكنه لم یصرف بعد ضمن إطار القدرة على تحمل 

الدیون. وسوف تصرف أقساط التمویل بمجرد استیفاء شروط 

  صرف األموال.

  29المذكرة 

  تاریخ التفویض بإصدار القوائم المالیة الموحدة

اًء على توصیة یتم التفویض بإصدار القوائم المالیة الموحدة بن

وعقب موافقة 2012مارس/آذار من لجنة مراجعة الحسابات في 

. وسترفع القوائم 2012أبریل/نیسان المجلس التنفیذي علیها في 

إلى مجلس المحافظین العتمادها 2011المالیة الموحدة لعام 

. وقد اعتمد 2013رسمیا في دورته المقبلة في فبرایر/شباط 

في دورته 2010م المالیة الموحدة لعام مجلس المحافظین القوائ

.2012والثالثین في فبرایر/شباط الخامسة 
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1إلى1978ن قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمویل المشترك للمشروعات م
2011  

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

الدول األعضاء

التمویل المشترك 

للمشروعات

المهنیون الموظفون

المزاملون

األموال المتممة 

األخرى

مرفق البیئة 

المجموعالعالمیة

9191الجزائر

77أنغوال

استرالیا
2

2 721842 805

755755النمسا

5252بنغالدیش

بلجیكا
3

10 2141 87359012 677

البرنامج المشترك للصندوق البلجیكي لألمن 
181الغذائي 230181 230

1كندا 7453 3555 100

365365الصین

2525كولومبیا

7303 4743 13الدانمرك 94621 150

83912 7443 2فنلندا 70219 285

1فرنسا 0321 1373 7415 910

0325 466ألمانیا 72711 805

9191غانا

9191الیونان

1الهند 0001 000

5050إندونیسیا

6إیرلندا 7237897 512

52924 4925 29إیطالیا 34359 364

1الیابان 8762 0263 9727 874

األردن
4

165165

130130الكویت

1لكسمبرغ 6628232 485

2828مالیزیا

موریتانیا
5

100100

5050المغرب

91911 7664 84هولندا 235100 920

5050نیجیریا

2376 5402 22النرویج 04730 824

2525باكستان

1515باراغوي

142738880البرتغال

130130قطر

3كوریاجمهوریة 7283 728

130130السعودیةالعربیةالمملكة

السنغال
6

135135

سیرالیون
7

100100

1010أفریقیاجنوب

11سبانیاإ 6686 36718 035

2سورینام 0192 019

9السوید 2092 76615 90927 884

8سویسرا 38434311 45420 181

4747تركیا

19المملكة المتحدة 26116 72635 987

32286408المتحدةالوالیات

705 751581 481312 47338 230مجموع الدول األعضاء
.السنةنهایةفيالساريالصرفبسعراألمریكيالدوالربغیرالمعینةالمساهماتاحتسبت1
راً الصندوقعضویةمنأسترالیاانسحبت2 .2007یولیو/تموز مناعتبا
.الغذائيلألمنالبلجیكيللصندوقالمشتركبرنامجالمنأمریكيدوالر000942مبلغبلجیكامساهماتتشمل3
4

.المناختغیربالخاصبالصندوقتتعلقأمریكيدوالر000150
5

واً البلدانأقلبالخاصبالصندوقتتعلقأمریكيدوالر000100 .نم
7

واً البلدانأقلبالخاصبالصندوقتتعلقأمریكيدوالر000120 .نم
8

واً البلدانأقلبالخاصبالصندوقتتعلقأمریكيدوالر000100 .نم
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2011إلى1978قائمة المساهمات التكمیلیة والمتممة بما في ذلك التمویل المشترك للمشروعات من 
  (تابع)1

بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

الدول األعضاء والمصادر األخرىالجهات غیر 

التمویل المشترك 

للمشروعات

الموظفون

المهنیون 

المزاملون

األموال المتممة 

األخرى

مرفق البیئة 

المجموعالعالمیة

2مصرف التنمیة األفریقي 8001 0963 896

173173الوكالة الفرنسیة للتنمیة

1المصرف العربي للتنمیة االقتصادیة في أفریقیا 106251 131

2عيالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتما 9832 983

299299برنامج الخلیج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائیة

1مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس 0151 015

7171برنامج الكسافا

904904  مجلس الرؤساء التنفیذیین المعني بالتنسیق، جنیفأمانة

183183مركز مكافحة الجوع التابع للكونغرس

3الجمعیة التعاونیة األوروبیة لتجار التجزئة المستقلین  8943 894

814310المفوضیة األوروبیة 558311 372

148397  منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

70البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 0003 43073 430

واً أقل البلدانبالصندوق الخاص  3232نم

55لیختنشتاین

3535االتحاد الوطني للتعاونیات الزراعیة

2مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 9762 976

652652منظمة البلدان المصدرة للنفط

2511أخرى 0501 301

5096146  فائض رسوم الخدمة

تغیر المناخبالصندوق الخاص 
2

156156

13  مرفق المساعدة التقنیة 15813 158

46497561صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة

46733500برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

82145227صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولیة

1البنك الدولي 58054382 53084 653

850 530503 74782 573336 84ول األعضاء والمصادر األخرىغیر الدجهاتمجموع

481649 04638 2011315مجموع عام  49882 5301 085 555

962 066945 54372 190582 16336 2010255مجموع عام 
  احتسبت المساهمات المعینة بغیر الدوالر األمریكي بسعر الصرف الساري في نهایة السنة.1
دوالر أمریكي تتعلق بمنغولیا.000125مل الرصید یش2
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  2011إلى1978منقائمة المساهمات التكمیلیة المتراكمة والمساهمات األخرى 

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

المبلغ

511 1كندا

458ألمانیا

000 1الھند

000 30السعودیةالعربیةالمملكة

827 13السوید

002 12المملكة المتحدة

الغذائيلألمنالبلجیكيللصندوقالمشتركالبرنامجأجلمنبلجیكامنالمستلمةالمتراكمةالمساھمات
002 80المواردتجدیدسیاقفي

بالدیونالمثقلةیرةالفقالبلداندیونمبادرةأمانةلحسابالمواردتجدیدسیاقفيالمقدمةالمساھمات

602 4إیطالیا

053 1لكسمبرغ

024 14ھولندا
19 679

479 2011158لعامالتكمیلیةالمساھماتمجموع
072 2010155لعامالتكمیلیةالمساھماتمجموع

بالدیونالمثقلةالفقیرةالبلداندیونلمبادرةالمانحةوالجھاتءاألعضاالدولمساھماتقائمة

)األمریكیةالدوالراتبآالفعنھااً معبر(

المبلغ

679 19)السابقالجدولانظر(المواردتجدیدسیاقفيالمقدمةالمساھمات

713 2بلجیكا

512 10األوروبیةالمفوضیة

193 5فنلندا

989 6ألمانیا

250أیسلندا

912 5النرویج

000 17السوید

276 3سویسرا

یدیرهالذيبالدیونالمثقلةالفقیرةالبلدانمبادرةأمانةحساب
الدوليالبنك

194 674

198 2011266دان الفقیرة المثقلة بالدیون في الصندوق لعام مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة البل

مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون في الصندوق لعام 

2010193 741

  



1EB 2012/105/R.40/Rev.1-دالالذیل

قائمة المساهمات التكمیلیة والمتممة واألموال غیر المنفقة

36

  

  2011والمتممة المستلمة في عام التكمیلیةالمساهماتقائمة

  2011رك للمشروعات في تالمشالمساهمات المستلمة للتمویل 

المبلغ (باآلالف)العملة

الدوالراتبآالفالمعادل

األمریكیة

649 4862 14دانمركیةكرونةالدانمرك

086 2أمریكيدوالرھولندا

600856یوروھولندا

591 5المجموع

2011المساهمات المستلمة للموظفین المهنیین المزاملین في

المبلغ (باآلالف)العملة

الدوالراتبآالفالمعادل

األمریكیة

1621یوروبلجیكا

303أمریكيدوالرالدانمرك

374أمریكيدوالرفنلندا

427أمریكيدوالرألمانیا

235أمریكيدوالرإیطالیا

291أمریكيدوالرهولندا

453أمریكيدوالرالنرویج

154أمریكيدوالرجمهوریة كوریا

158أمریكيدوالرالسوید

416 2المجموع 

2011فيالمستلمةالمتممةالمساھمات

المبلغ (باآلالف)العملة

الدوالراتبآالفالمعادل

األمریكیة

91أمریكيدوالرقالمعنى بالتسیمنظومة األمم المتحدةالتنفیذیین في أمانة مجلس الرؤساء

015 7001یوروالمستقلینالتجزئةلتجاراألوروبیةالتعاونیةالجمعیة

562 09543 33یورواألوروبیةالمفوضیة

528أمریكيدوالرإیطالیا

759 6أمریكيدوالرنمواً البلدانأقلبالخاصالصندوق

75أمریكيدوالرھولندا

737 1أمریكيدوالراألخرىالمتحدةاألممووكاالتالدولیةةالمالیالمؤسساتمساھمات

980 3أمریكيدوالرالمناخلتغیرالخاصالصندوق

013 9201سویسريفرنكسویسرا

7294یورو  مرفق المساعدة التقنیة

000 25أمریكيدوالر)الغذائيواألمنللزراعةالعالميالبرنامجأمانةحساب(الدوليالبنك

854 83المجموع
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  غیر المنفقةوالمتممة التكمیلیةالمساهماتقائمة

بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

أموال التمویل المشترك للمشروعات غیر المنفقة

  دیسمبر/كانون األول31الرصید غیر المنفق حتى 

20112010

الدول األعضاء

502 641بلجیكا

8989كندا

313 8331 2الدانمرك

1025فنلندا

560560آیرلندا

5إیطالیا 1326 093

164164الیابان

27986لكسمبرغ

3هولندا 4083 775

1النرویج 8682 292

6إسبانیا 2012 739

504 8761المملكة المتحدة

اءمجموع الدول األعض
21 48420 142

الدول األعضاءجهات غیر 

1المصرف العربي للتنمیة االقتصادیة في أفریقیا 1061 097

15  للزراعة واألمن الغذائيالبرنامج العالمي حساب أمانة  395

8989منظمة البلدان المصدرة للنفط

26251أخرى

105228جیةصندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتا

23114برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

199268البنك الدولي

الدول األعضاءجهات غیر مجموع 
16 9432 047

المجموع
38 42722 189

  أموال الموظفین المهنیین المزاملین غیر المنفقة

عي للموظفین المهنیین المزاملینالرقم التجمیدیسمبر/كانون األول31األرصدة غیر المنفقة حتى 

2011201020112010

49387044بلجیكا

211862221الدانمرك

2084751515فنلندا

211355فرنسا

3294973332ألمانیا

111522322إیطالیا

471111-الیابان

3129-64هولندا

252126119النرویج

131109(9)جمهوریة كوریا

1481221515السوید

33--سویسرا

33--الوالیات المتحدة

519186178 8092 1المجموع

)، فنلندا 2الدانمرك () 3بلجیكا (). وتم تمویلهم من 2010في عام 20(2011موظفًا مهنیا مزامال في عام 23بلغ مجموع عدد الموظفین المهنیین المزاملین في الصندوق 
).1والسوید ()، 2)، النرویج (2هولندا ()، 2)، جمهوریة كوریا (2)، إیطالیا (4)، ألمانیا (5(
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  قائمة المساهمات التكمیلیة والمتممة واألموال غیر المنفقة (تابع)

ة)بآالف الدوالرات األمریكیمعبرًا عنها (

األموال التكمیلیة والمتممة غیر المنفقة األخرى

دیسمبر/ كانون األول 31األرصدة غیر المنفقة حتى 

20112010

الدول األعضاء
1919بلجیكا

35الكامیرون
367502كندا

156175الصین
130130الدانمرك

045 6481فنلندا
فرنسا
458518ألمانیا
1الهند 0001 000

5247آیرلندا
3إیطالیا 1484 242
44الیابان
1289األردن

497805لكسمبرغ
1313مالیزیا

1136موریتانیا
9687هولندا

383672النرویج
100باكستان
2424البرتغال

65قطر
26110السنغال
1211سیرالیون
4إسبانیا 33611 068
7السوید 7809 030
2سویسرا 8052 736

4المملكة المتحدة 3314 487
11الوالیات المتحدة

051 30937 26مجموع الدول األعضاء

الدول األعضاءجهات غیر 

302115مصرف التنمیة األفریقي

155الوكالة الفرنسیة للتنمیة

13مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس

4342برنامج الكسافا

56482أمانة مجلس الرؤساء التنفیذیین لمنظومة األمم المتحدة، جنیف

332464الجمعیة التعاونیة األوروبیة لتجار التجزئة المستقلین

39المفوضیة األوروبیة 67044 214

1717منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

2البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 5473 115

واً بالصندوق الخاص  1212أقل البلدان نم

101101تغیر المناخبالصندوق الخاص 

3288صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة

2732البنك الدولي

181369أخرى

209 32149 43الدول األعضاءجهات غیر مجموع 

260 63086 69المجموع
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  لیة والمتممة غیر المنفقة (تابع)قائمة المساهمات التكمی

بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

مرفق البیئة العالمیة

البلد المتلقي

المساهمات اإلجمالیة المستلمة 

دیسمبر/كانون األول 31حتى 

2011

األموال غیر 

1المنفقة حتى 

ینایر/كانون الثاني 

2011

األموال 

المستلمة 

من 

الجهات 

فقاتالنالمانحة

األموال غیر المنفقة 

31حتى 

دیسمبر/كانون األول 

2011

4رابطة أمم جنوب شرق آسیامنطقة  639

9885757 5البرازیل

2بوركینا فاسو 016

4الصین 8954 545(4 545)

1جزر القمر 000

2)683 783182 2إكوادور 701)

(7)(23)47730 4إریتریا

4إثیوبیا 750

(4)964غامبیا

الدعم العالمي اإلضافي التفاقیة األمم المتحدة 

457لمكافحة التصحر

939(76)86129986 7األردن

4كینیا 700

مالي
1

6 3261111

4موریتانیا 350

رصد وتقییم برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد 

لطبیعیة في منطقة الشرق األوسط وشمال ا

705أفریقیا

000 5(4)000 10045 5المكسیك

4108080المغرب

3264 4النیجر 200(4 200)

(45)8045بنما

1)720 820111 1بیرو 721)10

100100100  ینسیبيوبر تومينسا

7سري النكا 270

10(90)100100نالسودا

2سوازیلند 051

5تونس 350

(100)100100جمهوریة فنزویال البولیفاریة

755فییت نام

أموال من الجهات المشاركة في تمویل أنشطة 

25مرفق البیئة العالمیة

13)462 23410 5309 82المجموع 489)6 210

1
مریكي تم تحصیلها قبل توقیع اتفاق اإلجراءات المالیة بین الصندوق وأمین مرفق البیئة العالمیة.دوالر أ000326
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  وحدهللصندوقااللتزاماتلعقدالمتاحةالمواردقائمة

راً (2010و2011األولكانون/دیسمبر31فيالمنتهیتینللسنتین )األمریكیةالدوالراتبآالفعنهامعب

20112010

198218 231النقدیةل المتاحة بعمالت قابلة للتحویل الحراألصو 397 

2االستثمارات 262 5872 370 809

052 786427 302السندات اإلذنیة

961 71293 141أخرىمقبوضات

2 938 2833 110 219  

139 816250 305والخصومالمستحقاتمخصوما منها

000 00095 95االحتیاطي العام

2المبالغ غیر المصروفة من القروض النافذة 441 6622 387 715

قروض معتمدة وقعت االتفاقیات الخاصة بها ولم 

تنفذ بعد

93 40745 500

غیر المنح ومنح إطار القدرة على تحمل الدیون

  المصروفة

563 305520 037

3 499 1903 298 391

861 86180 80ذنیةمخصص السندات اإل

3 521 1853 379 252

269)(768 641)الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 033)

965 070570 565قروض لم توقع اتفاقیاتها بعدمخصوما منها

التي إطار القدرة على تحمل الدیون منح و منح ال

لم توقع اتفاقیاتها بعد

189 55396 137

ي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل استخدام سلطة صاف

االلتزام بالموارد مقدما

(1 396 391)(936 135)

098 135789 936ینایر/كانون الثاني1قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

100 700299 610خالل السنةقیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي أقرتها دورات المجلس التنفیذي 

1 546 8351 088 198

قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المغطاة في مخصوما منها

العام

(150 444)(152 063)

31قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

دیسمبر/كانون األول
1

1 396 391936 135

--المتاحة لعقد االلتزاماتصافي الموارد 

دوالرملیار2.3قیمتــهبما(القروضمناآلجلةالعائدةالتدفقاتمنسنواتسبعیعادلالذيللسلطةاألقصىالحدضمنمقدمابالمواردااللتزامسلطةمنالمرحلالمبلغیندرج1

  .الثامنالتجدیدلتعریفوفقا) أمریكي
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  تعلق بفعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي الخارجيإدارة الصندوق المتقریر

تضطلع إدارة الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة ("الصندوق") بالمسؤولیة عن إعداد قوائمه المالیة الموحدة 

لإلبالغ وعرضها العادل وسالمتها اإلجمالیة. وقد تم إعداد القوائم المالیة للصندوق بما یتفق مع المعاییر الدولیة

  المالي التي أصدرها المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة.

ووفقا التفاقیة إنشاء الصندوق، یعتبر رئیس الصندوق مسؤوال عن وضع الضوابط الداخلیة المالئمة   

للصندوق، واإلبقاء علیها، بما في ذلك تلك المتعلقة باإلبالغ المالي الخارجي. ویتضمن نظام الضوابط الداخلیة 

لى اإلبالغ المالي آلیاٍت وٕاجراءاٍت للرصد المقصود منها تحري ومنع وتیسیر تصحیح أیة اختالالت یتم تحدیدها ع

مما قد ینجم عنه ضعف مادي في الضوابط الداخلیة. وتخضع الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي للتمحیص 

واإلشراف، كما أنها تخضع لمراجعات، عندما یعتبر واالختبارات المستمرة التي تقوم بها اإلدارة ومكتب المراجعة 

  ذلك ضروریا. وتعتقد إدارة الصندوق بأن مثل هذه الضوابط تدعم سالمة ومصداقیة القوائم المالیة.

احتمال الخطأ إال أن هنالك محدودیات متأصلة لفعالیة أي نظام من نظم الضوابط الداخلیة، بما في ذلك   

الضوابط أو تجاوزها. وبناء علیه، ال یمكن ألي نظام فعال للضوابط الداخلیة إال أن ، والتحایل على هذه البشري

یوفر ما یمكن اعتباره ضمانات معقولة ال مطلقة فیما یتعلق بالقوائم المالیة. وباإلضافة إلى ذلك فإن فعالیة أي 

  نظام للضوابط الداخلیة یمكن أن یتغیر مع تغیر الظروف.

للصندوق لجنة لمراجعة الحسابات تتلخص اختصاصاتها في مساعدة المجلس، من أنشأ المجلس التنفیذي  

بین جملة أمور أخرى، على القیام بمهمة اإلشراف على اإلدارة المالیة واإلشراف الداخلي في الصندوق، بما في ذلك 

ورة كاملة من أعضاء فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي. وتشرف لجنة مراجعة الحسابات، المؤلفة بص

مختارین من المجلس التنفیذي، على عملیة اختیار المراجعین الخارجیین، وتوصي المجلس التنفیذي بمثل هذا 

االختیار كي یقوم بالمصادقة علیه. ویجتمع المراجعون الخارجیون والمراجعون الداخلیون مع لجنة مراجعة الحسابات 

عملهم ونهجهم الذي یغطي استعراض كفایة ومالءمة الضوابط الداخلیة التابعة للمجلس التنفیذي لمناقشة خطط

  على اإلبالغ المالي، وأیة أمور أخرى قد تسترعي اهتمام لجنة مراجعة الحسابات.

.../...  
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وقد قامت إدارة الصندوق بتقدیر فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي استنادًا إلى إطاٍر وضعته   

وعلى أساس العمل الذي تمت تأدیته، والمتضمن استعراضًا مستقًال مات الراعیة التابعة للجنة تریدواي. لجنة المنظ

واختبارًا للضوابط من قبل مستشاٍر خارجي، وّفر التقریر الذي أعده إلدارة الصندوق ضمانات إضافیة، تؤكد إدارة 

دیسمبر/كانون األول 31ى اإلبالغ المالي بتاریخ الصندوق إبقاء الصندوق على نظاٍم فعاٍل للضوابط الداخلیة عل

، كما تؤكد أنه ال علم لها بأي ضعف مادي في الضوابط مما من شأنه أن یؤثر على مصداقیة القوائم 2011

  .2011المالیة لعام 

  

  

  (التوقیع)

  

  (التوقیع)

  

  (التوقیع)

  كانایو نوانزي

رئیس الصندوق الدولي للتنمیة 

  الزراعیة

Iain M. Kellet

كبیر الموظفین المالیین ورئیس 

  العملیات المالیةدائرة

Ruth Farrant  

  مدیر ومراقب مالي

  

  

  



EB 2012/105/R.40/Rev.1

44



EB 2012/105/R.40/Rev.1

45



EB 2012/105/R.40/Rev.1

46



EB 2012/105/R.40/Rev.1

47

  

  

  

  رأي المراجع الخارجي

  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

2011دیسمبر/كانون األول 31القوائم المالیة الموحدة حتى 
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  تقریر المراجع الخارجي المستقل

  لصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةإلى ا

موجودة للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والتي تضم قائمة الموازنة الموحدةقمنا بمراجعة القوائم المالیة الموحدة ال

وقائمة الدخل الشامل الموحدة والقائمة الموحدة وللصندوق ،2011دیسمبر/كانون األول 31وللصندوق وحده بتاریخ 

وقائمة ،ذلك التاریخبالمنتهیة للسنةالنقدیةوالقائمة الموحدة للتدفقات ،لتغییرات في اإلیرادات المحتفظ بهاواوحده 

،للصندوق وحدهوقائمة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات،واألموال غیر المنفقة،لمساهمات التكمیلیة والمتممةا

  ز بالسیاسات المحاسبیة الهامة وغیرها من المعلومات اإلیضاحیة.جومو 

  مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة الموحدة

لصندوق مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة وعن عرضها بصورة عادلة، بما یتماشى مع تعتبر إدارة ا

ة لتمكینها من إعداد القوائم المالیة یوللضوابط الداخلیة التي تعتبرها اإلدارة ضرور المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي 

  دلیس أو الخطأ.الموحدة الخالیة من أیة قوائم مغلوطة مادیا، وذلك بسبب الت

  مسؤولیة المراجع الخارجي

تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن رأي بهذه القوائم المالیة الموحدة یستند إلى مراجعتنا لها. وقد قمنا بالمراجعة بما 

یتماشى مع المعاییر الدولیة للمراجعة. وتتطلب هذه المعاییر امتثاال مع المتطلبات األخالقیة وتخطیط وأداء 

عة للحصول على تأكیدات معقولة فیما لو كانت هذه القوائم المالیة الموحدة خالیة من أیة بیانات مادیة المراج

  مغلوطة.

المراجعة على أداء إجراءات للحصول على دالئل مراجعة حول المبالغ واإلفصاح عنها في القوائم المالیة نطويتو 

اإلجراءات المختارة على حكم المراجع الخارجي، بما في ذلك تقدیر مخاطر وجود بیانات مادیة الموحدة. وتعتمد 

القوائم المالیة الموحدة سواء بسبب التدلیس أو الخطأ. ولدى القیام بتقدیرات هذه المخاطر، ینظر مراجع مغلوطة في

لقوائم المالیة الموحدة وعرضها بصورة عادلة الحسابات في الضوابط الداخلیة ذات الصلة بإعداد الكیان ذي الصلة با

بغیة تصمیم إجراءات للمراجعة تكون مالئمة للظروف السائدة ولكن ال بغرض التعبیر عن رأي حول فعالیة 

الضوابط الداخلیة لهذا الكیان. كذلك تتضمن أیة مراجعة تقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولة 

  ة التي قامت بها اإلدارة، باإلضافة إلى تقییم العرض ؟؟ اإلجمالي للقوائم المالیة الموحدة.التقدیرات المحاسبی

  ونعتقد بأن دالئل المراجعة التي حصلنا علیها كافیة ومالئمة كي تشكل قاعدة لرأي المراجع الذي خرجنا به.
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  الرأي

الوضع المالي ،جمیع المظاهر المادیةفي ،قد عرضت بصورة عادلةالموحدةوحسب رأینا، فإن القوائم المالیة 

النقدیة للعام هه المالي وتدفقاتءوأدا2011دیسمبر/كانون األول 31للصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة بتاریخ 

  المنتهي في ذلك التاریخ، بما یتماشى مع المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي.

  

  

  

  2012أبریل/نیسان 2روما، 

  

PricewaterhouseCoopers SpA

  )التوقیع(

Scott Cunningham  

  (شریك)
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قائمة موازنة الصندوق وحده بالقیمة االسمیة بالدوالر األمریكي ومعبرًا عنها بوحدات حقوق السحب الخاصة

  2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

آالف وحدات حقوق السحب الخاصةبف الدوالرات األمریكیةبآال

2011201020112010األصول

النقدیة المتاحة على الفور وفي المصارف (المذكرة 

4(
233 725219 788151 886141 774

2)4االستثمارات (المذكرة  263 0162 371 2601 470 6211 529 582

372 674276 451197 185428 304)5ساهمة (المذكرة السندات اإلذنیة للجهات الم

498 154216 630126 127335 194)5المساهمات المطلوبة (المذكرة 

168))6االعتمادات (المذكرة مخصوما منها: 548)(168 448)(109 530)(108 657)

213 298384 633214 764595 329صافي المساهمات والسندات اإلذنیة المطلوبة

507 379149 776266 811231 275)7المبالغ المطلوبة للصندوق األخرى (المذكرة 

)8أصول ثابتة (المذكرة 
3 7553 4582 4402 230

5والذیل حاء)9القروض المستحقة (المذكرة  804 7925 536 0533 772 2443 571 031

المخصصات المتراكمة لخسائر مخصوما منها:

(أ))9تهالك القروض (المذكرة اس
(83 060)(95 494)(53 977)(61 598)

المخصصات المتراكمة لمبادرة مخصوما منها:

دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون (المذكرة 

(ب) والذیل طاء)11
(77 066)(124 357)(50 081)(80 217)

5صافي القروض المستحقة 644 6655 316 2023 668 1863 429 216

مجموع األصول  
8 750 7368 738 1175 773 8105 636 522

  

آالف وحدات حقوق السحب الخاصةببآالف الدوالرات األمریكیة

2011201020112010الخصوم وحقوق المساهمة

الخصوم

210 117180 374274 718279 287)12المبالغ المستحقة والخصوم (المذكرة 

855 18951 39062 69880 95)1-المبالغ غیر المصروفة من المنح (الذیل حاء

510 00850 30364 49778 98)13اإلیرادات المؤجلة (المذكرة 

مجموع الخصوم  
481 913438 067400 314282 575

حقوق المساهمة

المساهمات

6العادیة 251 3506 150 9015 322 8215 218 160

219 21915 34815 34920 20الخاصة

6مجموع المساهمات (الذیل زاي)   271 6996 171 2495 338 0405 233 379

279 73761 00061 00095 95االحتیاطي العام

1اإلیرادات المحتفظ بها 902 1242 033 801(26 281)59 289

8مجموع حقوق المساهمة   268 8238 300 0505 373 4965 353 947

8مجموع الخصوم وحقوق المساهمة   750 7368 738 1175 773 8105 636 522

أعدت قائمة موازنة الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة نظرا ألن غالبیة أصول الصندوق معینة بها و/أو بعمالت تشملها سلة هذه الوحدات.

  و فقط توفیر معلومات إضافیة لقراء الحسابات، وهي تستند إلى القیمة االسمیة.والغرض من إدراج هذه القائمة ه
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المساهماتموجز

(بآالف الدوالرات األمریكیة)

20112010

1المساهمات األولیة 017 3141 017 314

1التجدید األول للموارد 016 3721 016 372

560 560566 566التجدید الثاني للموارد

776 776553 553التجدید الثالث للموارد

396 396361 361التجدید الرابع للموارد

370 371441 441التجدید الخامس للموارد

988 991566 566التجدید السادس للموارد

020 647639 654التجدید السابع للموارد

322 586805 884التجدید الثامن للموارد

6540 5  ع للمواردالتجدید التاس

6مجموع الصندوق 068 6675 968 118

868 868288 288المرحلة األولى-البرنامج الخاص من أجل أفریقیا

364 36462 62المرحلة الثانیة-البرنامج الخاص من أجل أفریقیا

232 232351 351مجموع البرنامج الخاص من أجل أفریقیا

المساهمات الخاصة
1

20 34820 348

6مجموع مساهمات تجدید الموارد 440 2476 339 698

قائمة المساهمات التكمیلیة

605 00276 80للمحافظة على الحیاةالصندوق البلجیكي 

679 67919 19مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

788 79858 58مساهمات تكمیلیة أخرى

072 479155 158المساهمات التكمیلیةمجموع

062 674174 194سیاق التجدیدخارجالمقدمة مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون مساهمات 

836 83663 63المقدمة خارج سیاق موارد التجدیدللمحافظة على الحیاةمساهمات الصندوق البلجیكي 

2متممةقائمة بالمساهمات ال

163 046255 315التمویل المشترك للمشروعات

190 48136 38أموال الموظفین المهنیین المزاملین

102 660442 505األموال المتممة األخرى

066 53072 82مرفق البیئة العالمیة

1مجموع المساهمات المتممة 200 2271 043 419

7مجموع المساهمات 798 9537 538 189

یشمل مجموع المساهمات ما یلي:

6مجموع مساهمات تجدید الموارد (كما هو وارد أعاله) 440 2476 339 698

168)مخصوما منه المخصصات 548)(168 448)

6صافي مجموع مساهمات تجدید الموارد 271 6996 171 250

10)مخصوما منه تسویة القیمة العادلة 151)(13 364)

6مجموع مساهمات تجدید الموارد بالقیمة العادلة 261 5486 157 886
تشمل المساهمة الخاصة من آیسلندا قبل انضمامها للعضویة.1
تشمل الفائدة المكتسبة بموجب كل اتفاقیة معنیة.2



EB 2012/105/R.40/Rev.1زايالذیل

  قائمة المساهمات
2010و2011دیسمبر/كانون األول31في 

52

قائمة مساهمات الدول األعضاء
1  

المساهمات األولیة، 

والتجدید األول، 

، والثاني، والثالث

والرابع، والخامس 

والسادس والسابع 

للموارد (المعادل 

بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

التجدید الثامن

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة)الوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

ضاءالدول األع

0أفغانستان

101010010دوالر أمریكي40ألبانیا

52الجزائر 000 50010 5003 0006 00010 10دوالر أمریكي430

900 90001 9001 9001 1دوالر أمریكي460أنغوال

9األرجنتین 9002 500 2 5002 50002 500

88808دوالر أمریكي22أرمینیا

أسترالیا
2

37 247

55النمسا 610 87014 7404 6109 03414 11یورو494

1001001000100دوالر أمریكي100أذربیجان

4بنغالدیش 600600390210600دوالر أمریكي356

10بربادوس

92بلجیكا 775 775018 86218 00027 21یورو754

205بلیز

200999999099بنن

303030030دوالر أمریكي135بوتان

دولة بولیفیا المتعددة 

1القومیات 500

909090090دوالر أمریكي75البوسنة والهرسك

1501501500150دوالر أمریكي410بوتسوانا

البرازیل
3

51 36013 13دوالر أمریكي936 360 013 36013 360

1001001000100دوالر أمریكي259بوركینا فاسو

80101010010بوروندي

2102102100210دوالر أمریكي630كمبودیا

6107917910791یورو649 1الكامیرون

203كندا 260 260074 26074 00074 75  دوالر كندي446

26ضرالرأس األخ

جمهوریة أفریقیا 

11الوسطى

606060060دوالر أمریكي800شیلي

56الصین 000 000015 00015 00022 22دوالر أمریكي839

2002002000200دوالر أمریكي640كولومبیا

جزر القمر
4

33

466767067  یورو751الكونغو

5كوكجزر

559 1كوت دیفوار

9كوبا
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قائمة مساهمات الدول األعضاء
1  

المساهمات األولیة، 

والتجدید األول، 

، والثاني، والثالث

والرابع، والخامس 

والسادس والسابع 

للموارد (المعادل 

بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

التجدید الثامن

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة)الوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

606040040دوالر أمریكي192قبرص

جمهوریة كوریا الشعبیة 

  800  الدیمقراطیة

جمهوریة الكونغو 

1  الدیمقراطیة 380  2002002000200

124الدانمرك 237 23709 6049 00013 75كرونة دانمركیة609

6جیبوتي

51دومینیكا

88الجمهوریة الدومینیكیة

505050050دوالر أمریكي791إكوادور

17مصر 409

100السلفادور

101010010دوالر أمریكي30إریتریا

303030030دوالر أمریكي221إثیوبیا

204يفیج

40فنلندا 389 389010 23110 00016 12یورو268

062 34871432 25031 00047 35یورو048 238فرنسا

414141041دوالر أمریكي356 3غابون

761041040104یورو

45غامبیا

335ألمانیا 835 53059 30520 83539 18459 45یورو873

1غانا 4004002000200دوالر أمریكي666

4الیونان 196

75غرینادا

1غواتیماال 043

330غینیا

30بیساو-غینیا

 483 0 483 483 483دوالر أمریكي635غیانا

107هایتي

801هندوراس

353535035دوالر أمریكي315آیسلندا

79الهند 000 000025 00025 00025 25دوالر أمریكي812

5دوالر أمریكي959 46إندونیسیا 0005 0001 50001 500

جمهوریة إیران 

اإلسالمیة
4

128 750

العراق
4

55 5005005000500دوالر أمریكي099

آیرلندا
5

15 224 22405 2245 0005 4ویور 968
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قائمة مساهمات الدول األعضاء
1  

المساهمات األولیة، 

والتجدید األول، 

، والثاني، والثالث

والرابع، والخامس 

والسادس والسابع 

للموارد (المعادل 

بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

التجدید الثامن

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة)الوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

300إسرائیل

683 683045 68345 15445 34یورو407 278إیطالیا

326جامایكا

362الیابان 6ین یاباني122 375 30081 62740 19741 43081 627

1001001000100دوالر أمریكي840األردن

4كینیا 818181081دوالر أمریكي618

5كیریباس

161الكویت 00012 12دوالر أمریكي041 0007 8004 20012 000

جمهوریة الو 

154الدیمقراطیة الشعبیة

1001001000100دوالر أمریكي195لبنان

1001001000100دوالر أمریكي389لیسوتو

39ریالیب

لیبیا
4

52 000

3لكسمبرغ 5762 1یورو460 0771 3617162 077

1981981980198دوالر أمریكي377مدغشقر

505050050دوالر أمریكي73مالوي

1مالیزیا 505050050دوالر أمریكي125

51ملدیف

979797097مریكيدوالر أ190مالي

55مالطة

50موریتانیا

55505دوالر أمریكي270موریشیوس

33المكسیك 131

1010010 10دوالر أمریكي2منغولیا

6المغرب 700700350350700دوالر أمریكي544

8585553085دوالر أمریكي400موزامبیق

250میانمار

360نامیبیا

505050050دوالر أمریكي160نیبال

269هولندا 000 00075 00025 00050 00075 75دوالر أمریكي656

991 7نیوزیلندا

119نیكاراغوا

505050050دوالر أمریكي225النیجر

106نیجیریا 00015 00015 15الر أمریكيدو 459 000015 000

179النرویج 891 891027 30427 13541 240  كرونة نرویجیة863
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قائمة مساهمات الدول األعضاء
1  

المساهمات األولیة، 

والتجدید األول، 

، والثاني، والثالث

والرابع، والخامس 

والسادس والسابع 

للموارد (المعادل 

بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

التجدید الثامن

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة)الوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

505050050دوالر أمریكي250عمان

14باكستان 000 3338 6675 0002 0008 8دوالر أمریكي934

17017 17 17دوالر أمریكي200بنما

170دةبابوا غینیا الجدی

5015015010501دوالر أمریكي705باراغواي

3003003000300دوالر أمریكي960بیرو

1الفلبین 978

4البرتغال 384

39قطر 980

13  جمهوریة كوریا 4دوالر أمریكي239 0004 0004 00004 000

181818018أمریكيدوالر 19  جمهوریة مولدوفا

250رومانیا

505050050دوالر أمریكي171رواندا

20سانت كیتس ونیفس

22سانت لوسیا

50ساموا

10سان تومي وبرینسیبي

المملكة العربیة 

00015 0005 00020 20دوالر أمریكي778 389السعودیة 00020 000

386السنغال

20سیشیل

37سیرالیون

10جزر سلیمان

10الصومال

9139139130913دوالر أمریكي500جنوب أفریقیا

47إسبانیا 874 874053 87453 00053 38یورو789

7سري النكا 0016670667 0011 1دوالر أمریكي885

1السودان 139

273سوازیلند

907 50552 40217 90735 00052 360  كرونة سویدیة692 201السوید

115سویسرا 770 770015 47015 30023 21فرك سویسري697

الجمهوریة العربیة 

1السوریة 5005005000500دوالر أمریكي317

11101دوالر أمریكي1طاجیكستان

3003003000300دوالر أمریكي900تایلند

35توغو
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قائمة مساهمات الدول األعضاء
1  

المساهمات األولیة، 

والتجدید األول، 

، والثاني، والثالث

والرابع، والخامس 

والسادس والسابع 

للموارد (المعادل 

بآالف الدوالرات 

األمریكیة)

التجدید الثامن

المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات األمریكیة)الوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

55تونغا

6006004140414دوالر أمریكي178 3تونس

189 18901 2001 2001 1دوالر أمریكي236 16تركیا

909090090دوالر أمریكي290أوغندا

اإلمارات العربیة 

52المتحدة 1دوالر أمریكي180 0001 0006503501 000

218المملكة المتحدة 454

1201201200120دوالر أمریكي324  جمهوریة تنزانیا المتحدة

الوالیات المتحدة
3

701 00036 00090 90دوالر أمریكي674 00023 44059 440

1001001000100دوالر أمریكي425ايأوروغو 

55505دوالر أمریكيأوزبكستان

جمهوریة فنزویال 

189البولیفاریة 569 56906 5696 5696 6دوالر أمریكي689

1فییت نام 5005003000300دوالر أمریكي603

9729729720972دوالر أمریكي376 2الیمن

108یوغوسالفیا

878787087دوالر أمریكي407زامبیا

103 2زمبابوي

مجموع المساهمات

دیسمبر/كانون 31

20115األول  178 428884 586610 440176 538786 978
1

دوالر أمریكي 500ذلك ال تظهر المدفوعات التي تقل عن المدفوعات تشمل النقدیة والسندات اإلذنیة. وُیعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمریكیة ول

  رد أعاله.تدوالر أمریكي) ال 400دوالرا أمریكیا) وطاجیكستان (93في الذیل زاي، وبالتالي فإن مساهمات أفغانستان (
2

  .2007یولیو/تموز 31انسحبت أسترالیا من عضویة الصندوق اعتبارًا من 
3

أ).(5انظر الذیل دال، المذكرة 
4

  (أ) و(ب).6انظر الذیل دال، المذكرة 
5

مالیین یورو.6یورو باإلضافة إلى تعهدها للتجدید الثامن بمبلغ 000891قدمت آیرلندا مساهمة أخرى قدرها 
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قائمة مساهمات الدول األعضاء
1

  (تابع)

التاسعالتجدید 

ألمریكیة)المدفوعات (المعادل بآالف الدوالرات االوثائق المودعة

العملة

المبلغ

(باآلالف)

المعادل بآالف 

الدوالرات 

المجموعسندات إذنیةنقدااألمریكیة

2902902900290دوالر أمریكيجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

719292092  یورومالي

000000 0005 5دوالر أمریكيالمكسیك

150150000أمریكيدوالرنیكاراغوا

505050050دوالر أمریكيأوغندا

626262062دوالر أمریكيجمهوریة تنزانیا المتحدة

101010010دوالر أمریكي  زامبیا

مجموع المساهمات

6545040504 20115دیسمبر/كانون األول 31
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قیاالبرنامج الخاص من أجل أفری

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

الوثائق المودعةالوثائق المودعة

المبلغالعملة

المعادل بآالف 

المبلغالدوالرات األمریكیة

المعادل بآالف الدوالرات

المجموعاألمریكیة

500389389دوالر أستراليأسترالیا

238 26347 15512 97511 23534 31یوروبلجیكا

673 67318 00018 120كرونة دانمركیةالدانمرك

111دوالر أمریكيجیبوتي

619 61917 00017 15یورواالتحاد األوروبي

205 20512 96012 9یوروفنلندا

698 00841 8114 6903 01437 32یوروفرنسا

360 36017 82717 14یوروألمانیا

3737404077مریكيدوالر أالیونان

252525دوالر أمریكيغینیا

380418253289707یوروآیرلندا

039 78530 1326 2545 49323 15یوروإیطالیا

000 00010 00010 10دوالر أمریكيإیطالیا

474 47421 45021 553 2ین یابانيالیابان

00015 015دوالر أمریكيالكویت 00015 000

247266266یورولكسمبرغ

252525دوالر أمریكيموریتانیا

707 53325 8489 1748 88216 15یوروهولندا

نیوزیلندا

دوالر 

500252252نیوزیلندي

151818یوروالنیجر

0250250250دوالر أمریكينیجیریا

00019 138كرونة نرویجیةالنرویج 75919 759

000 0001 0001 1دوالر أمریكيإسبانیا

251 19623 0004 05525 70019 131كرونة سویدیةالسوید

049 04917 00017 25فرنك سویسريسویسرا

150 15011 00011 7سترلینيإجنیه المملكة المتحدة

000 00020 00010 00010 00010 10دوالر أمریكيالوالیات المتحدة

دیسمبر/كانون 31

20113األول  132 291288 86862 364351 232

دیسمبر/كانون 31

232 364351 86862 2010288األول 
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2011قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجدید الموارد المستلمة في 
1

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (

عاتالمدفو 

اإلذنیةالسنداتتسدیدالنقدیة3المودعةاإلذنیةالسندات2،3المودعةالوثائقالدول األعضاء

التجدید السادس

3بنین

3مجموع التجدید السادس

التجدید السابع

 119 5البرازیل

772 10فرنسا

938 15إیطالیا

714 7كیةالوالیات المتحدة األمری

605 93823 15مجموع التجدید السابع

التجدید الثامن

500 3الجزائر

500 2األرجنتین

4أرمینیا

279 5النمسا

210بنغالدیش

99بنن

444 9بلجیكا

100بوتسوانا

100وسبوركینا فا

10بوروندي

132 95225 12كندا

7الصین 000

67  الكونغو

20قبرص

200جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

4الدانمرك 571

30إثیوبیا

215 6فنلندا

348 55131 16فرنسا

104غابون

400200غانا

21ألمانیا 05222 117

483غیانا

8الهند 000

5إندونیسیا 0001 500

500العراق

25أیسلندا

2یرلنداآ 694

683 45إیطالیا

410 20الیابان

800 0007 12الكویت

100لبنان

761لكسمبرغ
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10منغولیا

700700350المغرب

55موزامبیق

50نیبال

000 15نیجیریا

25هولندا 000

152 14النرویج

667 0002 8باكستان

8بنما

500ياباراغو 

100100بیرو

000 2كوریاجمهوریة 

8جمهوریة مولدوفا

50رواندا

000 5المملكة العربیة السعودیة

413جنوب أفریقیا

667سري النكا

646 18السوید

770 21415 7سویسرا

0طاجیكستان

211تونس

489تركیا

40أوغندا

650دولة اإلمارات العربیة المتحدة

000 44018 29الوالیات المتحدة 

5أوزبكستان

569 6البولیفاریةفنزویالجمهوریة  

200یت نامیف

695 121202 130 909 107 200 6مجموع التجدید الثامن

التجدید التاسع

10بوروندي

290جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

92مالي

000 5المكسیك

150نیكاراغوا

50أوغندا

62المتحدةتنزانیاجمھوریة 

150504 5المجموع 

884 625249 909130 350107 11الكليالمجموع
1

دوالر أمریكي) للتجدید الثامن ال تظهر في الذیل.400ر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمریكیة، ولذلك فإن مدفوعات طاجیكستان (یعب
2

ت.تشمل الوثائق المودعة أیضا الوثائق المكافئة المسجلة عند استالم المبلغ النقدي أو السند اإلذني في حالة عدم استالم وثائق المساهما
3

  ل الوثائق والسندات اإلذنیة المودعة بعمالت أخرى غیر الدوالر األمریكي في تاریخ االستالم. ُتحو 
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قائمة القروض المستحقةالصندوق:–1  

2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في   

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 

المعتمدة 

مخصوما منها 

مبالغ القروض 

الملغاة

قروض لم تدخل 

النفاذ بعدحیز

القروض النافذة

الجزء غیر 

المدفوعاتالجزء المصروفالمصروف 

القروض 

المستحقة السداد

قروض معینة بالدوالر األمریكي
1

معبرا عنها (

باآلالف)

750 25012 17 000 30 000 30بنغالدیش

 851 152 1 003 2 003 2الرأس األخضر

 444 1 056 2 500 3 500 3هایتي

 896 4 643 6 538 11 538 11نیبال

 800 4 200 7 000 12 000 12سري النكا

 914 3 574 4895 9 488 9جمهوریة تنزانیا المتحدة

المجموع الفرعي
1

68 53068 530 39 875 28 655 

تسویة سعر الصرف للقروض المعینة بالدوالر

(33)191 1583 1583 3األمریكي

المجموع الفرعي للقروض المعینة بالدوالر األمریكي
1

71 68871 68843 06628 622

القروض المعینة بوحدات حقوق السحب الخاصة
1

باآلالف)معبرًا عنها (

 079 26 668 3 747 29 333 0805 35ألبانیا

 048 02710 2 074 12 907 4 981 16أنغوال

107 8266 22 933 28 613 26 545 55األرجنتین

190 64943 8392 71045 5468 54أرمینیا

251 28224 5331 37625 90919 44أذربیجان

بنغالدیش
2

362 39034 45071 185256 75559 253197 502

486824662 1 582 0681 3بلیز

011 61451 62516 67 629 10 254 78بنن

427 78722 2144 41627 5 630 32بوتان

501 30 187 68810 40 692 8 600 11 980 60ا المتعددة القومیاتیجمهوریة بولیف

403 29 633 0362 32 218 0508 8 304 48البوسنة والهرسك

600 6002 2بوتسوانا

356 22 432 38 788 21260 4 871 28 871 93ازیلالبر 

 522 65649 9 178 59 280 22 458 81بوركینا فاسو

رونديو ب
2

41 289 1 99339 296 9 980 29 316 

 754 22825 1 982 26 488 8504 320 32كمبودیا

137 24 066 5 203 29 968 23 171 53الكامیرون

583 8429 1 425 11 064 2 489 13أس األخضرالر 

211 89615 7 107 38723 4943 26جمهوریة أفریقیا الوسطى

948 49855011 85212 3507 20  تشاد

462 889282 35164 993347 65053 29 994 430الصین

077 48811 5658 77919 3 344 23كولومبیا

858 3242 1 182 4 182 4جزر القمر

231 2319 7199 2004 6 150 20الكونغو

3كوستاریكا 4003 400 3 287113

304 42413 7283 64316 1 371 18كوت دیفوار
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قائمة القروض المستحقةالصندوق:–1  

2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في   

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 

المعتمدة 

مخصوما منها 

مبالغ القروض 

الملغاة

قروض لم تدخل 

النفاذ بعدحیز

القروض النافذة

الجزء غیر 

المدفوعاتالجزء المصروفالمصروف 

القروض 

المستحقة السداد

 308 8 273 2 581 10 581 10كوبا

50جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة 496 50 4968 40042 096

112 05123 1639 53032 7 693 39وریة الكونغو الدیمقراطیةجمه

258 0738153 3894 462 4جیبوتي

060 8421 1 902 2 902 2دومینیكا

6639 31الجمهوریة الدومینیكیة 2509 45012 963 7 8915 072

054 3239 37713 20922 13 750 10 336 46إكوادور

207مصر 475 44 14041 685121 65049 67271 979

663 11929 78121 87050 15015 80111 77السلفادور

064 7294 1 794 5 794 5غینیا االستوائیة

24إریتریا 6432 94921 6941 96819 726

826 42695 25224 550120 30038 31 102 190إثیوبیا

169253915 6311 2 800 3غابون

29غامبیا 2142 34026 8745 75221 122

614 53792315 28116 5 818 21جورجیا

133غانا 07719 70027 59585 78214 39571 387

663 1171 7801 6192 3991 4غرینادا

173 63211 80421 97732 95024 73122 80غواتیماال

5بیساو-غینیا 117 5 117 2 448 2 669 

69غینیا 23810 15459 08412 55545 529

058 1496 2071 3157 1 522 8غیانا

030 44642 47611 74553 6 221 60هایتي

107 00554 9 112 08963 50011 7015 79هندوراس

227 927223 155103 373327 700123 22856 507الهند

إندونیسیا
2

156 412 52 956103 45624 75578 701

964 25811 22217 02629 3 248 32األردن

101كینیا 06141 12259 9397 85052 089

009 0886 1 097 7 097 7قیرغیزستان

918 93439 8536 71646 5692 49جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

2 133 17بنانل 60014 533 12 4902 043

187 42618 6134 70122 3144 27لیسوتو

041 1392 8 180 50010 68010 20لیبریا

مدغشقر
2

99 77017 78881 98215 56966 414

مالوي
2

84 32414 6507 01162 66317 10345 560

081 8876 9681 9257 8932 10ملدیف

956 92254 87816 58771 46544 116مالي

937 82730 7636 61137 6006 9755 49موریتانیا

3683 4507 8183 10موریشیوس 8273 541

843 7998 64221 49030 13212 43المكسیك

952 41145913 27814 6896 20منغولیا

410 79017 19927 53145 10039 8304 88المغرب
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قائمة القروض المستحقةالصندوق:–1  

2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في   

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 

المعتمدة 

مخصوما منها 

مبالغ القروض 

الملغاة

قروض لم تدخل 

النفاذ بعدحیز

القروض النافذة

الجزء غیر 

المدفوعاتالجزء المصروفالمصروف 

القروض 

المستحقة السداد

موزامبیق
2126 21545 53880 67714 59766 079

نامیبیا
4 200 4 200 4 200 

نیبال
77 31215 17962 13319 75242 381

نیكاراغوا
45 6226 4005 06534 1573 86830 288

النیجر
55 93914 3007 82233 8176 64527 172

نیجیریا
86 91136 01950 8924 80946 083

باكستان
2276 22918 55048 985208 69471 862136 832

بنما
31 5875 14426 44324 0512 392

بابوا غینیا الجدیدة
13 1218 9524 1693 545623

باراغواي
21 8073 04518 76211 2677 495

بیرو
60 150 10 92149 22929 65819 571

الفلبین
84 19621 89662 30013 38648 914

مولدوفاجمهوریة 
45 70015 63430 06638729 680

رومانیا
12 400 12 400 6 6135 787

رواندا
296 44813 99682 45212 69569 758

سانت لوسیا
1 242 1 242 916326

سانت فنسنت وجزر غرینادین
1 484 1 484 1 43747

ساموا
1 908 1 908 6841 223

سان تومي وبرینسیبي
13 761 2 28911 4722 1719 300

السنغال
91 51229 84961 6636 89554 769

سیرالیون
33 550 8 14225 4089 63715 771

جزر سلیمان
2 519 2 519 9981 521

الصومال
17 710 17 710 411 17 299 

سري النكا
141 85014 35036 41091 09019 83471 256

السودان
129 49816 786112 71225 82686 887

سوازیلند
20 403 6 87213 5318 4195 112

وریةالجمهوریة العربیة الس
78 76833 87744 89127 98616 905

جمهوریة مقدونیا الیوغسالفیة السابقة
11 72111 7211 22610 496

توغو
17 56517 5655 76611 799

تونغا
4 837 4 837 1 4643 373

تونس
49 5905 7506 07937 76121 69316 068

تركیا
45 657 20 13925 51813 12612 392

أوغندا
198 02478 409119 61523 03396 582

جمهوریة تنزانیا المتحدة
223 42881 637141 79111 830129 961

أوروغواي
18 880 38318 49713 8404 657

جمهوریة فنزویال البولیفاریة
25 2549 52715 727        10 3875 340

577 85599 4326 585106 01767 174فییت نام

الیمن
2

138 93516 762122 17335 19186 982
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قائمة القروض المستحقةالصندوق:–1  

2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في   

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 

المعتمدة 

مخصوما منها 

مبالغ القروض 

الملغاة

قروض لم تدخل 

النفاذ بعدحیز

القروض النافذة

الجزء غیر 

المدفوعاتالجزء المصروفالمصروف 

القروض 

المستحقة السداد

209 58056 78915 19071 97934 105زامبیا

32زمبابوي 17632 17615 60516 571

6المجموع 907 702427 9111 586 7144 893 0771 313 1913 579 886

الغربیةصندوق غزة والضفة
3

2 513 002 513 3532 160

10المعادل بالدوالر األمریكي 633 557 658 4772 441 6627 533 4181 920 9435 612 475

تسویة أسعار الصرف للمبالغ المسددة من القروض 

(442 100)0(442 100)00(442 100)المعینة بوحدات حقوق السحب الخاصة

ي للقروض المعینة بوحدات حقوق المجموع الفرع

2011دیسمبر/كانون األول 31في السحب الخاصة،

10بالدوالر األمریكي 533 115658 4772 441 6627 432 9761 920 9435 512 033

مجموع القروض

31القیمة االسمیة بالدوالر األمریكي في 

6627 441 4772 801658 604 201110دیسمبر/كانون األول  504 6621 964 0095 540 653

(676 168 1)تسویة القیمة العادلة

31القیمة العادلة بالدوالر األمریكي في 

201110دیسمبر/كانون األول  604 8014 371 977

31القیمة االسمیة بالدوالر األمریكي في 

4652 086616 071 201010دیسمبر/كانون األول  387 7157 119 4841 805 7325 261 174

1)تسویة القیمة العادلة 168 031)

31القیمة العادلة بالدوالر األمریكي في 

20104دیسمبر/كانون األول  093 143
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1موجز القروض المعتمدة بالقیمة االسمیةالصندوق:–2

2011دیسمبر/كانون األول 31في 

األمریكیةالدوالتبآالفالقیمةالخاصةالسحبحقوقوحداتبآالفالمعتمدةالقروض

في 

ینایر/كانون 1

2010الثاني 

القروض 

الملغاة

القروض 

المسددة 

بالكامل

31في 

دیسمبر/كانون 

2011األول 

1في 

ینایر/كانون 

القروض الملغاة2011الثاني 

القروض 

المسددة 

بالكامل

تقلبات سعر 

تحویل وحدة 

حقوق سحب 

اصة/دوالر خ

أمریكي

31في 

دیسمبر/كانون 

2011األول 

530 530068 53068 53068 68أمریكيدوالر1978

2)357 486312 486201 201خاصةسحبحقوق1979 307)310 050

110 288(144 2)253 228290 228187 187خاصةسحبحقوق1980

2)560 716292 716188 188خاصةسحبحقوق1981 161)290 399

1)848 110159 110103 103خاصةسحبحقوق1982 181)158 667

1)601 589222 589143 143خاصةسحبحقوق1983 644)220 957

1)491 907204 907131 131خاصةسحبحقوق1984 510)202 981

840 92(691)531 33293 33260 60خاصةسحبحقوق1985

415 36(271)686 66436 66423 23خاصةسحبحقوق1986

389 67(501)891 79367 79343 43خاصةسحبحقوق1987

224 105(783)007 380106 38068 68خاصةسحبحقوق1988

5)343 103خاصةسحبحقوق1989 279)98 064160 209(8 123)(1 183)150 903

40)168 80خاصةسحبحقوق1990 102)40 066124 282(61 710)(918)61 654

1)130 804198 804127 127خاصةسحبحقوق1991 463)196 667

178 231(720 1)898 231232 231150 150خاصةسحبحقوق1992

023 260(935 1)958 976261 976168 168خاصةسحبحقوق1993

2)(271)157 249278 179(176)425 179خاصةسحبحقوق1994 055)275 831

2)744 732343 732221 221خاصةسحبحقوق1995 539)341 205

1)766 225ةخاصسحبحقوق1996 022)224 744349 998(1 573)(2 585)345 840

1)955 268خاصةسحبحقوق1997 433)267 522416 952(2 205)(3 080)411 667

1)084 269خاصةسحبحقوق1998 635)267 449417 152(2 516)(3 081)411 555

3)882 292خاصةسحبحقوق1999 842)289 040454 045(5 912)(3 354)444 780

9)639 295خاصةسحبحقوق2000 588)286 051458 320(14 754)(3 385)440 180

13)212 282خاصةسحبحقوق2001 937)268 051437 504(21 446)(3 232)412 826

533 376(806 2)(586)926 690379 244(381)071 245خاصةسحبحقوق2002

370 391(912 2)283 332394 332254 254خاصةسحبحقوق2003

554 400(981 2)535 300403 300260 260خاصةسحبحقوق2004

360 491(656 3)016 310495 310319 319خاصةسحبحقوق2005

663 534(979 3)(74)716 451538 347(48)499 347خاصةسحبحقوق2006

833 409(050 3)883 330412 330266 266خاصةسحبحقوق2007

3)269 156448 156289 289خاصةسحبحقوق2008 311)444 958

2)555 307خاصةسحبحقوق2009 550)305 005476 792(3 924)(3 522)469 347

4)670 295654 295422 422خاصةسحبحقوق2010 836)649 835

2011459 940707 763

6(381 45)(612 34)270 530 6خاصةسحبحقوقالمجموع 910 21710 123 665(53 262)(69 833)(74 777)10 633 557

530 53068 53068 68أمریكيدوالرالمجموع

97)القروضلمدفوعاتالصرفسعرتسویة 286)

10المجموع 604 801
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الصندوق: هیكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقیمة االسمیة–3

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و2011دیسمبر/كانون األول 31في 

20112010فترة االستحقاق

440 715268 24أقل من سنة واحدة

853 160210 243سنة2- 1من 

587 400210 216سنوات3- 2من 

917 627213 219سنوات4- 3من 

423 512223 231سنوات5- 4من 

1سنوات10- 5من  196 8461 144 963

1سنة15- 10من  118 1201 022 720

248 375919 991سنة20- 15من 

999 617673 780سنة25- 20من 

023 281518373سنة25أكثر من 

65354055المجموع 261 174

1
أصبحت القروض تعین بحقوق السحب 1979واعتبارا من تعین بالدوالر األمریكي وتسدد بعملة السحب.1978كانت القروض المعتمدة في عام 

ائمة الموازنة، كان المبلغ التراكمي للقروض المعینة بحقوق السحب الخاصة یقیم على أساس سعر تحویل الدوالر وإلدراج هذه القروض في ق،الخاصة

.2011دیسمبر/كانون األول 31في 1.53882غ األمریكي/حقوق السحب الخاصة البال
2

ما أسفر عن سداد مبكر لجزء من القروض وقابل ذلك زیادة تشمل مدفوعات السداد مشاركة هولندا والنرویج في تقدیم قروض معینة لهذه البلدان، وهو

في الموارد المتاحة لعقد االلتزامات.
3

).2(هـ)(2انظر الذیل دال، المذكرة یشمل الرصید أعاله مبلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربیة.

یمة االسمیةموجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقالصندوق:–4

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

20112010

5شروط تیسیریة للغایة 138 5134 875 987

002 2شروط مشددة

374 844238 241شروط متوسطة

813 294146 158شروط عادیة

5المجموع 540 6535 261 174
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كل مصروفات القروض غیر المصروفة بالقیمة االسمیةهی–5

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31المتوقع في 

20112010المصروفات في:

796 516553 623أقل من سنة واحدة

487 523 077 575سنة2- 1من 

903 512468 498سنوات3- 2من 

497 372408 420سنوات4- 3من 

576 814333 336سنوات5- 4من 

654 848697 645سنوات10- 5من 

270 18-                      سنوات10أكثر من 

1393 100 3                   المجموع 004 183

  

قائمة القروض بالقیمة االسمیةالبرنامج الخاص من أجل أفریقیا:-6

  2010و 2011مبر/كانون األول دیس31في 

الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض المعتمدة 

مخصوما منها القروض 

الملغاة

الجزء غیر 

المصروف

الجزء 

القروض المستحقةالمبالغ المسددةالمصروف

قروض معینة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

 118 5962 714 2- 714 2أنغوال

409 7 137 5463 10- 546 10سوبوركینا فا

522 9723 494 4- 494 4بوروندي

547 6361 183 2- 183 2الرأس األخضر

059 5587 2 617 9- 617 9تشاد

753 5361 289 2- 289 2جزر القمر

3678 114- 114جیبوتي

278 3824 2 660 6- 660 6إثیوبیا

847 6397921 2- 639 2غامبیا

046 27516 3216 22- 321 22غانا

2بیساو-غینیا 126-2 1267971 329

10غینیا 762-10 7623 4987 264

12كینیا 24112 241 3 1349 107

7لیسوتو 481-7 4812 1535 328

238860 098 1- 098 1مدغشقر

621 1564 1 777 5- 777 5مالوي

625 5686 3 193 10- 193 10مالي

237 78313 5 020 19- 020 19موریتانیا

347 9445 2 291 8- 291 8موزامبیق

227 8927 3 119 11- 119 11النیجر

724 50916 6 234 23- 234 23السنغال

167 3391 505 1- 505 1سیرالیون

574 43818 7 012 26- 012 26السودان

280 8435 2 124 8- 124 8أوغندا

6جمهوریة تنزانیا المتحدة 790-6 7902 0374 753
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611 5 996 2 607 8- 607 8زامبیا

712 245158 95767 0225 957 225المجموع

220 488249 70798 7070347 347المعادل بالدوالر األمریكي

تسویة أسعار الصرف للمبالغ المسددة من القروض 

4)(992 4)المعینة بوحدات حقوق السحب الخاصة 992)(4 992)

31القیمة االسمیة بالدوالر األمریكي في 

228 487244 71598 7150342 2011342دیسمبر/كانون األول 

(444 103)تسویة القیمة العادلة

القیمة العادلة بالدوالر األمریكي في

2011دیسمبر/كانون األول 31
140 784

31القیمة االسمیة بالدوالر األمریكي في 

 901 549255 45088 4500344 2010344دیسمبر/كانون األول 

110)تسویة القیمة العادلة 664)

دیسمبر/كانون 31القیمة العادلة بالدوالر األمریكي في 

237 2010145األول 

  

موجز القروض المعتمدة بالقیمة االسمیةالبرنامج الخاص من أجل أفریقیا:-7

2011دیسمبر/كانون األول 31في 

القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب 

األمریكیةالقیمة بآالف الدوالراتالخاصة

1في 

ینایر/كانون 

الثاني 

2011

القروض 

الملغاة

31في 

دیسمبر/كانون 

2011األول 

1في 

ینایر/كانون 

القروض الملغاة2011الثاني 

تحركات أسعار 

صرف وحدة حقوق 

السحب الخاصة 

مقابل الدوالر 

األمریكي

31في 

دیسمبر/كانون 

2011األول 

24حقوق السحب الخاصة1986 902-24 90238 940-(285)38 320

41حقوق السحب الخاصة1987 292-41 29264 014-(473)63 541

34حقوق السحب الخاصة1988 770-34 77053 903-(398)53 505

25حقوق السحب الخاصة1989 756-25 75639 929-(295)39 634

17حقوق السحب الخاصة1990 370-17 37026 928-(199)26 729

18حقوق السحب الخاصة1991 246-18 24628 286-(209)28 077

6حقوق السحب الخاصة1992 952-6 95210 777-(80)10 698

26853 34-268 34حقوق السحب الخاصة1993 125-(392)52 732

16حقوق السحب الخاصة1994 320-16 32025 300-(187)25 113

6حقوق السحب الخاصة1995 0816 0819 429-(71)9 358

347(588 2)-295 957350 957225 225حقوق السحب الخاصةالمجموع 707

  



EB 2012/105/R.40/Rev.1حاءالذیل

قائمة القروض

69

  

هیكل آجال القروض المستحقة حسب الفترة بالقیمة االسمیةالبرنامج الخاص من أجل أفریقیا:- 8

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرا عنها (2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

20112010فترات االستحقاق 

171 16010 9أقل من سنة واحدة

006 9399 8سنة2- 1من 

006 9399 8سنوات3- 2من 

006 9399 8سنوات4- 3من 

006 9399 8سنوات5- 4من 

030 69645 44سنوات10- 5من 

030 69645 44سنوات15- 10من 

030 69645 44سنة20- 15من 

815 18943 42سنة25- 20من 

801 03330 23سنة25أكثر من 

901 228255 244المجموع

  

موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقیمة االسمیةالبرنامج الخاص من أجل أفریقیا:- 9

بآالف الدوالرات األمریكیة)رًا عنها معب(2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

20112010

901 228255 244شروط تیسیریة للغایة

--شروط متوسطة

--شروط عادیة

901 228255 244المجموع
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قائمة المنح للصندوق وحده

بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و 2011دیسمبر/كانون األول 31في 

2011تحركات 

غیر مصروفة حتى 

ینایر/كانون 1

2011الثاني 

منح بدأ 

نفاذها

المبالغ المصروفة من 

سعر الصرفالمنح الملغاةالمنح

غیر مصروفة 

31حتى 

دیسمبر/كانون 

2011األول 

698 95(465 1)(340 2)(244 42)357 39061 80منح أخرى

1)تسویة القیمة العادلة 852)

مجموع القیمة العادلة لعام 

201193 846

39)679 00244 201077مجموع عام  873)(1 342)(76)80 390

1)تسویة القیمة العادلة 928)

العادلة لعام مجموع القیمة

201078 462
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إطار القدرة على تحمل الدیون للصندوق وحده

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و2011ألول دیسمبر/كانون ا31في 

الجهة المقترضة أو 

الضامنة

غیر مصروفة 

1حتى 

ینایر/كانون 

2011الثاني 

منح بدأ 

في /ملغاةنفاذها

2011

  مصروفات

2011

فرق سعر 

الصرف

31غیر مصروفة حتى 

دیسمبر/كانون األول 

2011

رات األمریكیةإطار القدرة على تحمل الدیون بالدوال 

9800098أفغانستان

017(32)490تشاد

جمهوریة الكونغو 

075(425)5000الدیمقراطیة

4000040غینیا

00(500)5000هایتي
الدیمقراطیة الوجمھوریة 

050(450)0500الشعبیة

00(20)200لیسوتو

2000020مالوي

1نیبال 1110(479)0632
0278(222)0500نیكاراغوا

00(50)(70)120النیجر

0686(804)490 01السودان

3600036الیمن

المجموع الفرعي إلطار 

القدرة على تحمل الدیون 

932 01(982 2)420 4942 2بالدوالرات األمریكیة

إطار القدرة على تحمل الدیون بحقوق السحب الخاصة

2)807 13فغانستانأ 594)11 213

653 5(124)777 5بنن

132 5(268)5400بوركینا فاسو

4)753 39بوروندي 898)34 855

1)807 6كمبودیا 295)5 512

387 3(63)450 03جمهوریة أفریقیا الوسطى

1)400 4475 12تشاد 147)16 700

677(960)637 1جزر القمر

492 3(479)971 3الكونغو

775 5(525)300 6كوت دیفوار

جمهوریة الكونغو 

1)700 15الدیمقراطیة 206)14 494

1)000 4992 1جیبوتي 029)2 470

2)600 12إریتریا 001)10 599

3)756 26إثیوبیا 100)23 656

151 4(247)398 4غامبیا

318 1(758)076 2بیساواغینی

2)719 11غینیا 647)9 072

315 1(146)461 1غیانا

543 2(854)397 3هایتي

1)633 4قیرغیزستان 369)3 264

1)850 1608 9جمهوریة الو الدیمقراطیة  073)16 937
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الشعبیة

411 4(569)150 8303 1لیسوتو

827 1(673)500 2لیبریا

821 3(546)367 4مالوي

533 3(323)856 3موریتانیا

507 4(807 1)314 6نیبال

899 1(698)597 2نیكاراغوا

2)150 8534 4النیجر 742)6 261

5)400 16012 14رواندا 250)21 310

614 1(376)990 1سان تومي وبرینسیبي

3)050 0357 4سیرالیون 229)7 856
550 5502 02جزر سلیمان

2)875 3318 18السودان 333)24 873

829 15(316)300 8459 6طاجیكستان

650 6508 8توغو

463 11(899)362 12الیمن

المجموع الفرعي إلطار 

القدرة على تحمل الدیون 

622 0302(541 46)175 98867 281بحقوق السحب الخاصة

المجموع الفرعي إلطار 

القدرة على تحمل الدیون

حقوق السحب الخاصةب

بالدوالرات المعادل(

676 465(498 1)(349 73)370 153103 437األمریكیة)

المجموع إلطار القدرة 

على تحمل الدیون 

بالدوالرات األمریكیة 

608 467(498 1)(331 76)790 647105 439وحقوق السحب الخاصة

2010228 793249 071(39 998)(1 162)439 647
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  موجز مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

راً 2010و2011دیسمبر/كانون األول 31في  عنها بآالف الدوالرات األمریكیة)(معب

في إطار المبادرة األصلیة والمعززة لتخفیف دیون كان الوضع اإلجمالي لتخفیف أعباء الدیون المقدم والمزمع تقدیمه

  على النحو التالي:2010دیسمبر/كانون األول 31البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون في 

31تخفیف الدیون المقدم حتى 

2011دیسمبر/كانون األول 

تخفیف الدیون المزمع تقدیمه كما أقره المجلس التنفیذي

یغطیه الصندوق

مساهمات البنك هتغطی

  الدولي

مجموع 

تخفیف 

الدیون الفائدةأصل الدینالفائدةأصل الدین

البلدان التي بلغت نقطة اإلنجاز

211 6430006 5681 4بنن

790 8900007 9001 5دولة بولیفیا المتعددة القومیات

437 6680009 7692 6بوركینا فاسو

47518 24175610 7804 523 2ورونديب 775

691 7014816531586983 1الكامیرون

3362 6جمهوریة أفریقیا الوسطى 1941 1972722 94812 947

0550152999الكونغو

490 83018 0223426 3023 9942 5جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

473 10826 1104615 5962 1984 14إثیوبیا

126 186539103232753 2غامبیا

587 34620 0432342 3321 4 632 12غانا

573 8697 2641502 4278631 2بیساو-غینیا

1غیانا 5262990001 825

581 9466350002 1هایتي

1هندوراس 0777670001 844

1396 8لیبریا 092458681 06715 824

8102 7مدغشقر 0960009 906

3801 6مالوي 7374 61792011 16324 817

6مالي 2112 4310008 642

085 4911202934111 1042 8موریتانیا

426 90500016 5213 12موزامبیق

202 008 2599430 7اغوانیكار 

7143484 7321 8121 5النیجر 18713 793

992 10421 6374 3401 7117 2002 6رواندا

337 3424 9781662 659192سان تومي وبرینسیبي

2السنغال 2478820003 129

310 35313 9072834 4561 3111 5سیرالیون

767 0087590002 2توغو

4494 12أوغندا 65400017 103

984 1721323030116 3494 12جمهوریة تنزانیا المتحدة

088 01824 8835817 1582 4483 10زامبیا

البلدان التي بلغت نقطة اتخاذ القرار

661 23043102 002تشاد

029 74228702 001كوت دیفوار

876 52734902 002جزر القمر

8001 9 0 0غینیا 878011 678
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دیسمبر/كانون األول 31في 

بوحدات حقوق السحب 2011

098 454373 41866 0819 45550 69063 183الخاصة

(752 19)المستحقة على تخفیف الدیون (یشمل الفائدة التي تغطیها مساهمة البنك الدولي)مخصوما منه الفوائد المقبلة غیر

(بآالف وحدات حقوق السحب 2011دیسمبر/كانون األول 31مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف الدیون في 

346 353الخاصة)

دیسمبر/كانون األول 31في 

131 261574 492102 06614 64677 66697 282بالدوالر األمریكي2011

(390 30)المجموع مخصوما منه الفوائد المقبلة غیر المستحقة على تخفیف الدیون (یشمل البنك الدولي)

741 543(بآالف الدوالرات األمریكیة)2011دیسمبر/كانون األول 31مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف الدیون في 

(298 23)یة القیمة العادلةتسو 

768 53بالقیمة العادلة2011دیسمبر/كانون األول 31في 

دیسمبر/كانون األول 31في 

بوحدات حقوق السحب 2010

349 537365 24055 21518 42980 92855 155الخاصة

(831 27)خفیف الدیونمخصوما منه الفوائد المقبلة غیر المستحقة على ت

518 337(بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة)2010دیسمبر/كانون األول 31مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف الدیون في 

دیسمبر/كانون األول 31في 

852 095553 27886 35828 626124 49682 232بالدوالر األمریكي2010

(146 43)قبلة غیر المستحقة على تخفیف الدیونمخصوما منه الفوائد الم

706 510(بآالف الدوالرات األمریكیة)2010دیسمبر/كانون األول 31مجموع التكلفة التراكمیة لتخفیف الدیون في 

57)تسویة القیمة العادلة 083)

091 90بالقیمة العادلة2009دیسمبر/كانون األول 31في 
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موجز مبادرة تخفیف دیون هایتي

2011دیسمبر/كانون األول 31في 

الدول األعضاء

بآالف الدوالرات 

األمریكیة

بآالف حقوق السحب 

الخاصة

685438النمسا

775509بلجیكا

303 5002 3كندا

513339الدانمرك

080 7001 1فرنسا

480 3081 2ألمانیا

743 7881 2الیابان

280178لكسمبرغ

53موریشیوس

066 6261 1النرویج

115 7181 1السوید

962637سویسرا

717 7001 2المملكة المتحدة

217 0005 8الوالیات المتحدة

التي تسلمتها الدولمجموع المساهمات 

825 56017 27األعضاء 

163الفائدة المحصلة

1)تخفیف الدین المقدم 240)

483 26ضاءعمجموع الحساب اإلداري للدول األ

088 20010 15مساهمة الصندوق

125الفائدة المحصلة

0تخفیف الدین المقدم 

325 15مجموع الحساب اإلداري للصندوق

808 41المجموع الكلي

(529)حركة سعر الصرف

نقدیة واالستثمارات في إطار مبادرة تخفیف ال

279 41دیون هایتي
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قائمة النفقات التشغیلیة للصندوق وحده

دیسمبر/كانون األول 31للسنتین المنتهیتین في تحلیل للنفقات التشغیلیة للصندوق حسب المصدر الرئیسي للتمویل

  بآالف الدوالرات األمریكیة)معبرًا عنها (2010و2011

2رسوم مباشرة1المیزانیة العادیة

مصادر 

المجموع3أخرى

690 90490 78424 85مرتبات ومزایا الموظفین

745 04335 30939310 25النفقات المكتبیة والنفقات العامة

تكالیف الخبراء االستشاریین والتكالیف 

281 20236 039401 35األخرى لغیر الموظفین

072 048242 2تعاونةمالمؤسسات ال

التكالیف المصرفیة واالستثماریة 

617 6173 3المباشرة

405 173168 05216 1804 2011148مجموع عام 

445 154151 78914 4514 2010131مجموع عام 

في الصندوق والمبالغ الُمرحلة.المستقلتشیر إلى الصندوق ومكتب التقییم1
ة على عائد االستثمار.رسوم مباشر 2
تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإلیطالیة ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة والوظائف الممولة من رسوم الخدمة.3


