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 توصية بالموافقة
 المجلس التنفيذم مدعك إلى المكافقة على القرار التالي:

ة الزراعية، نظر المجلس مف اللكائح المالية للصندكؽ الدكلي للتنمي الئحة الثانية عشرةمف ال 6 مادة"كفقا لل
كفي تقرير المراجع الخارجي  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31التنفيذم في القكائـ المالية المكحدة للصندكؽ حتى 

ديـ ككافؽ على تق بما في ذلؾ شيادة المراجع الخارجي على فعالية الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي بشأنيا،
 إلقرارىا". 2014كالثالثيف لمجلس المحافظيف في فبراير/شباط  عةبىذه الكثائؽ إلى الدكرة السا

 

، بما في ذلؾ 2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ حتى 
عمى فعالية الضوابط  المستقؿ المراجع الخارجي اإلدارة وشيادة تصديؽتقرير 

 الداخمية عمى اإلبالغ المالي 

(، الـإلى النظر في قكائـ الصندكؽ المالية المكحدة المرفقة )الذيكؿ مف ألؼ إلى  المجلس التنفيذم مدعك -1
 مف أجؿ عرضيا على مجلس المحافظيف إلقرارىا.إضافة إلى تقرير المراجع الخارجي، 

التقرير السنكم  جزءان مفىذه القكائـ  تشّتؿمف اتفاقية إنشاء الصندكؽ،  6مف المادة  11ككفقا للبند  -2
. كتما تاف عليو الحاؿ في األعكاـ السابقة، سكؼ تدرج مذترة تفيد بأف المجلس 2012عاـ للصندكؽ ل

 التنفيذم قد أحاؿ ىذه القكائـ إلى مجلس المحافظيف مع التكصية بإقرارىا.

كمف المقرر أف تستعرض لجنة مراجعة الحسابات بالتفصيؿ، في اجتماعيا الذم سيعقد في مارس/آذار  -3
 الثامنةإلى المجلس التنفيذم، في دكرتو  المجلس ةرئيس كستقدـ. 2012لية المكحدة لعاـ ، القكائـ الما2013

 بعد المائة، تقريرا رسميا يتضمف ما خلصت إليو اللجنة بشأف تلؾ القكائـ.

 تعميؽ اإلدارة
يضاحا للقكائـ المالية في سياؽ  -4 صندكؽ االستراتيجي كالتشغيلي الحالي لل التكجويكفر ىذا القسـ تحليال كا 

كالغرض مف ذلؾ ىك مساعدة القارئ على تفسير  التي يعمؿ ضمنيا.كمبادراتو كالبيئة المالية الخارجية 
 القكائـ المالية كبلكرة فيـ تامؿ للكضع المالي للصندكؽ.

 البيئة المالية الخارجية
ب الخاصة في األسعار المرجعية المصرفية كالسكقية بعمالت كحدات حقكؽ السح تانتعلى كجو اإلجماؿ،  -5

. كانخفضت معظـ عائدات السندات الحتكمية 2011عاـ بالمتكسط مف مثيالتيا في  دنىأ 2012عاـ 
كتـ استشعار ىذا مما أثر إيجابيا على عائد االستثمار ليذه الفترة.  2012كعائدات الشرتات خالؿ عاـ 

جؿ المعلنة بالقيمة العادلة أك بصافي تقييـ قائمة مكازنة األصكؿ كالخصـك الطكيلة األ األثر في العائد كفي
  القيمة الحالية. 
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 لألزمة االئتمانية السيادية التي طالت أساسان بعض البلداف  ف تعرض الصندكؽ ضئيالات
زيادة عائدات سندات حتكمية معينة. كلـ يتف لتدني نزعة نتيجة ل كذلؾ 2012األكركبية في عاـ 

ارتفاع جكدة  كيعكد الفضؿ فييؿ على الصندكؽ، قيمة األكراؽ المالية إال أثر مباشر ضئ
االستثمار  عائدمثؿ يحماية قيمة حافظتو بشتؿ عاـ. ك  فيحيازات الصندكؽ مف األكراؽ المالية 

في المائة، كىي نسبة  2.66مليكف دكالر أمريتي خالؿ العاـ معدؿ عائد نسبتو  82.4 بلغ الذم
إال أنو يعتبر إيجابيا نظرا  ،في المائة 3.45 ككى 2011في عاـ  المتحقؽ تقؿ عف مستكل العائد
كيحتفظ الصندكؽ في األغلب باستثماراتو في شتؿ سندات حتكمية تقيـ  للكضع الصعب للسكؽ.

 بأسعار السكؽ، كقد أدل انخفاض العائدات إلى ارتفاع القيـ السكقية.

  ات فكائد القركض إيراد تما تانت .انخفضت القيمة اإلجمالية مف سداد القركض 2012في عاـ
على الرغـ مف أنو سعر الفائدة المرجعي المستخدـ في الصندكؽ  أقؿ أيضا بصكرة طفيفة مف
. كيعكد السبب في ذلؾ أساسا إلى الكقؼ المطبؽ 2011طبؽ عاـ متاف مكازيا تقريبا للسعر ال

 على بعض البلداف التي تفاكضت مؤخرا على خطط معدلة لتسكية ديكنيا.

 أسعار الفائدة المحصلة مقارنة بأسعار الفائدة السائدة. 1كيبيف الجدكؿ 

 1 الجدوؿ

 2012  2011 

 عادية متكسطة تيسيرية للغاية عادية متكسطة تيسيرية للغاية 

سعر الفائدة في النصؼ 
 األكؿ مف السنة

%0.75 %0.69 %1.39 %0.75 %0.53 %1.065 

سعر الفائدة في النصؼ 
 الثاني مف السنة

%0.75 %0.54 %1.08 %0.75 %0.65 %1.30 

 مليكف دكالر أمريتي 55.0    مليكف دكالر أمريتي 49.3      إيرادات الفكائد

 

  مليكف دكالر أمريتي  51.8في خصـك خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة مف  الزيادةكترجع
ؽ التي أثرت بدكرىا ناقص اإليرادات في السك تقريبا إلى ت امليكف دكالر أمريتي بأتملي 71.5إلى 

 5، ك3103بالمائة عاـ  4)أم  3103على معدؿ الخصـ المستخدـ للقياـ بالتقييـ االتتكارم لعاـ 
(. كجاء ذلؾ نتيجة لدراسة مشترتة بيف المنظمات التي تتخذ مف ركما مقران ليا 3100بالمائة عاـ 

 (.30)انظر المذترة 

 األنشطة التشغيمية في الصندوؽ
 زراعة التي تمتنو مف تسريع كتيرة االستثمار العالمي في تنمية كالميمةلى المكارد حصؿ الصندكؽ ع -6

الحيازات الصغيرة بعد مكافقة مجلس محافظي الصندكؽ على قرار التجديد الثامف للمكارد. كنتيجة الرتفاع 
نشطة أ نمت، 3103-3101في المائة في الفترة  50مستكل التزامات القركض كالمنح الجديدة بنسبة 

إلى القركض كالمنح التي كافؽ علييا الصندكؽ  ككصلت. 2012مف حيث الحجـ في  نمكان تبيران الصندكؽ 
( أم بزيادة 2011مليكف دكالر أمريتي عاـ  987.2مليكف دكالر أمريتي، ) 0 12538 قيمة قياسية قدرىا
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طة التشغيلية في البنكد المبينة في . كيتجسد أثر الحجـ المتزايد لألنش2011في المائة مقارنة بعاـ  5نسبتيا 
 كىي بنكد ترتبط ارتباطا مباشران باألرقاـ المأخكذة مف القكائـ المالية. أدناه، 2الجدكؿ 

 

  2الجدكؿ 
  تدفقات وأرصدة القروض والمنح

 )بمالييف الدكالرات األمريتية(
 2012 2011 

 720.8 655.0 القركض المكافؽ علييا

 212.7 312.1 الديكف المكافؽ عليوإطار القدرة على تحمؿ 

 53.7 68.7 المنح المكافؽ علييا

 987.2 035.8 1 مجمكع المكافؽ عليو

   

 804.8 5 119.0 6 القركض المستحقة

 633.5 826.0 المبالغ الممنكحة ضمف إطار القدرة على تحمؿ الديكف التي لـ تصرؼ بعد

 93.8 91.9 المنح غير المصركفة

   

 549.7 534.2 مف القركض الصركفات

 76.3 118.4 مف منح إطار القدرة على تحمؿ الديكف الصركفات

 42.2 46.4 مف المنح  الصركفات

 668.2 699.0 إجمالي الصرؼ

   

 287.0 267.8 القركض. اتتسديد

 

لتتاليؼ ا علىاستمرت الزيادة في برنامج العمؿ الذم يشرؼ عليو الصندكؽ إشرافا مباشرا في إحداث أثر  -7
 لصندكؽ.لالتتاليؼ الخاصة بالمتاتب القطرية  عالكة على ،اإلجمالية

المتاتب القطرية مف خالؿ اتفاقات خدمية تبـر أساسا مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كمنظمة  كتدار -8
في األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة كبرنامج األغذية العالمي. كجرل احتكاء تتاليؼ زيادات التكظيؼ 

المتاتب القطرية حيث تطبؽ عمكمان شركط األجكر المحلية التي تقؿ تثيران عف األجكر في المقر الرئيسي 
 للصندكؽ.

 األنشطة التمويمية في الصندوؽ
، كتـ كضع مستكل مستيدؼ ليا في دكرة 2011أجريت مشاكرات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ عاـ  -9

مليار دكالر أمريتي. كقد دخؿ التجديد التاسع للمكارد حيز النفاذ  1.5 بما يعادؿ 2011ديسمبر/تانكف األكؿ 
 .2012في نياية نكفمبر/تشريف الثاني 
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مليكف دكالر أمريتي  6 37037كقد أدل ذلؾ إلى زيادة إجمالية تبيرة في المساىمات باألكراؽ المالية مف  -11
 الذيؿ زام.في صيؿ إضافية ، كترد تفا3103مليكف دكالر أمريتي عاـ  6 997.0إلى  3100عاـ 

، بلغت كثائؽ المساىمة في حساب أمانة برنامج التأقلـ لصالح أصحاب 3103بنياية ديسمبر/تانكف األكؿ  -11
مليكف دكالر أمريتي منيا نقدان، في حيف تـ  52.9مليكف دكالر أمريتي، تـ تسديد  230.4الحيازات الصغيرة 

 يداع سندات إذنية.مليكف دكالر أمريتي مف خالؿ إ 063.0تسديد 

 (وحده)الصندوؽ  –الحالة المالية لمصندوؽ 
حالة السيكلة في الصندكؽ قكية جدا حيث تكفرت أصكؿ  بقيت، 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31بتاريخ  -12

سنتيف. كقيمت لجنة مراجعة السائلة تافية لتغطية االحتياجات المتكقعة مف الصرؼ لمدة تزيد على 
مستكل االحتياطي العاـ الذم أنشئ للتقليؿ مف  2012المجلس التنفيذم في عاـ  الحسابات باالشتراؾ مع
 مليكف دكالر أمريتي. 95كتبيف ليما تفايتو بمستكاه البالغ  ،مكارد الصندكؽبخطر تجاكز االلتزامات 

مف خالؿ نمكذج لألصكؿ بدقة مقكمات االستدامة المالية للصندكؽ على األجؿ الطكيؿ  كيتـ رصد -13
 المكارد. اتأثناء مشاكرات تجديد الصندكؽ األعضاء في الدكؿ تقيموـ كالخصك 

 شروح محددة لعناويف القوائـ المالية  -باء

 قائمة الموازنة الموحدة لمصندوؽ وحده )الذيؿ ألؼ(
 المالحظات التالية: تـ إبداء -14

ة كالمدينة انخفضت قيمة الحافظة المكحدة للنقدية كاالستثمارات، بما في ذلؾ المبالغ الدائن (أ )
 3 95631إلى  2011ديسمبر/تانكف األكؿ  31مليكف دكالر أمريتي في  114.8 3لالستثمارات، مف 

 (.4)انظر المذترة  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31مليكف دكالر أمريتي في 
زادت قيمة القركض المستحقة بعد استبعاد المبالغ المتراتمة مف خسائر استيالؾ القركض كمبادرة  (ب )

ديسمبر/تانكف األكؿ  31مليكف دكالر أمريتي في  4 455.5 البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف مفديكف 
)على أساس القيمة  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31مليكف دكالر أمريتي في  4 780.8إلى  2011

 العادلة(.

ة لمصندوؽ لمصندوؽ وحده )الذيؿ باء( وقائمة النفقات التشغيميو قائمة الدخؿ الشامؿ الموحدة 
 وحده )الذيؿ كاؼ(

 المالحظات التالية: تـ إبداء -15

بالمقارنة مع  2012مليكف دكالر أمريتي عاـ  49.3بلغ العائد مف فكائد القركض كرسـك خدمتيا  (أ )
 . 2011مليكف دكالر أمريتي عاـ   55

قارنة مع بالم 2012 عاـمليكف دكالر أمريتي  82.4بلغ العائد اإلجمالي مف النقدية كاالستثمارات  (ب )
على أساس مكحد. ككصلت قيمة الرسـك المباشرة مقابؿ  2011مليكف دكالر أمريتي عاـ  110.8
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مليكف دكالر أمريتي عاـ  3.7بالمقارنة مع  2012مليكف دكالر أمريتي عاـ  3.6عائد االستثمار 
 (.24على أساس مكحد )انظر المذترة  2011

 .الـتتاليؼ الصندكؽ كحده في الذيؿ  كيرد تحليؿ منفصؿ للمصادر األساسية لتمكيؿ (ج )

. كتما يتضح مف 1997يشارؾ الصندكؽ في مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف منذ عاـ  (د )
الذيؿ "طاء" فقد بلغ مجمكع التتلفة التراتمية لتخفيؼ أعباء الديكف التي كافؽ علييا المجلس التنفيذم 

، كبلغت قيمة 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31مية في مليكف دكالر أمريتي بالقيمة االس 569.5
 103.9ف كك ؿ الديك دكالر أمريتي مف أص مالييف 308تخفيؼ الديكف المقدمة حتى ذلؾ التاريخ نحك 

 .ىامليكف دكالر أمريتي مف فكائد

مليكف  224.4عجزا إجماليا أك خسارة إجمالية شاملة بما يعادؿ  2012تظير النتائج التشغيلية لعاـ  (ق )
تعديؿ فيي التعديالت في الدفاتر المحاسبية التي أثرت على النتائج التشغيلية  كأماكالر أمريتي. د

ضركرم  مما ىكمليكف دكالر أمريتي،  15.6القيمة العادلة لحافظة قركض الصندكؽ بما يصؿ إلى 
جماليا في لالمتثاؿ للمعايير الدكلية لإلبالغ المالي. تذلؾ شيد العاـ قيد االستعراض ارتفاعا إ

ت خفيفانفقات إطار القدرة على تحمؿ الديكف كالت التكذلؾ أساسا في مجا ،النفقات األخرل
اإلضافية مف أعباء الديكف بمكجب مبادرة البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف، كانخفاضان في إجمالي 

 العكائد على أساس مكحد المتعلؽ بصكرة رئيسية بالمساىمات التتميلية.
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 المالية الموحدة القوائـ
 2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31في 

 
 للصندكؽ كحدهك قائمة المكازنة المكحدة  -الذيؿ ألؼ 
 القائمة المكحدة كللصندكؽ كحده للدخؿ الشامؿ -الذيؿ باء 
 للصندكؽ كحده للتغيرات في المتاسب المحتفظ بيا ك القائمة المكحدة  1-الذيؿ باء 
 لنقدية المكحدةقائمة التدفقات ا -الذيؿ جيـ 
 مكجز إعالمي عف متكنات مكحدة أخرل – 1-الذيؿ جيـ
 مذترات ملحقة بالقكائـ المالية المكحدة  -الذيؿ داؿ 
 قائمة المساىمات التتميلية كالمتممة كاألمكاؿ غير المنفقة  1-الذيؿ داؿ
 قائمة المكارد المتاحة لعقد االلتزامات للصندكؽ كحده -الذيؿ ىاء 

 اإلدارة عمى فعالية الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي تقرير تصديؽ
 تقرير المراجع الخارجي

 عمى اإلبالغ الماليالضوابط الداخمية فعالية بشأف ة شيادة الخارجيال

قائمة مكازنة الصندكؽ كحده بالقيمة االسمية بالدكالر األمريتي كمعبران عنيا بكحدات حقكؽ السحب  -الذيؿ كاك 
 الخاصة

 ة المساىماتقائم -يؿ زام الذ
 قائمة القركض -الذيؿ حاء 
 هقائمة المنح للصندكؽ كحد -1-الذيؿ حاء
 إطار القدرة على تحمؿ الديكف للصندكؽ كحده  - 2-الذيؿ حاء
 مكجز مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف -الذيؿ طاء 
 مكجز مبادرة تخفيؼ ديكف ىايتي  -الذيؿ ياء 
 برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةحساب أمانة مكجز  - الذيؿ تاؼ

 قائمة النفقات التشغيلية للصندكؽ كحده -الـ 
 

 4217أعدت ىذه القكائـ المالية المكحدة باستخداـ رمكز المنظمة الدكلية لتكحيد المقاييس، جنيؼ، كالمعيار الدكلي 
لملحقة بالقكائـ المالية المكحدة )الذيؿ داؿ( جزءا ال يتجزأ مف القكائـ كحقكؽ السحب الخاصة. كتشتؿ المذترات ا

 المالية.
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 قائمة الموازنة الموحدة ولمصندوؽ وحده
 )بآالؼ الدكالرات األمريتية(  2011ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

 الصندكؽ كحده مكحدة 

 2011 2012  2011 2012  األصكؿ

كر كفي المصارؼ النقدية المتاحة على الف
 725 233 905 246  269 390 282 404  (4)المذترة 

       

 889 383 555 373  641 811 827 788  ستيالؾاالناقص ة تتلفاالستثمار بال

 127 879 1 283 672 1  597 954 1 416 786 1  االستثمار بالقيمة العادلة

 016 263 2 838 045 2  238 766 2 243 575 2  (4االستثمارات )المذترة 

 610 295 418 331  610 295 918 490  (5سندات إذنية مستحقة )المذترة 

 549 192 314 551  837 381 750 843  (5المساىمات المطلكبة )المذترة 

 (548 168) (448 168)  (548 168) (448 168)  (6مخصكما: االعتمادات )المذترة 

 611 319 285 714  899 508 220 166 1  المطلكبة صافي المساىمات كالسندات اإلذنية

المبالغ المطلكبة للصندكؽ األخرل )المذترة 
7)  22 051 141 936  144 543 275 811 

 755 3 403 6  755 3 403 6  (8أصكؿ ثابتة )المذترة 

 672 532 4 986 858 4  672 532 4 269 860 4  كالذيؿ حاء( 9القركض المستحقة )المذترة 

المتراتـ لخسائر  صمنيا: المخصمخصكما 
 (366 23) (292 14)  (366 23) (292 14)  ((أ)9استيالؾ القركض )المذترة 

المتراتمة  تمنيا: المخصصامخصكما 
لمبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف 

 (768 53) (861 63)  (768 53) (861 63)  )ب( كالذيؿ طاء(11)المذترة 

 538 455 4 833 780 4  538 455 4 116 782 4  قركض غير المسددةصافي ال

 456 551 7 807 938 7  635 266 8 315 956 8  مجموع األصوؿ   

 

 الصندكؽ كحده مكحدة 

 2011 2012  2011 2012  الخصـك كحقكؽ المساىمة

       الخصـو

 718 287 838 182  991 280 106 175  (12المبالغ المستحقة كالخصـك )المذترة 

 846 93 914 91  016 315 708 316  (14المنح غير المصركفة )المذترة 

 497 98 131 86  457 208 031 494  (13اإليرادات المؤجلة )المذترة 

 0 0  273 376 815 383  (15سلؼ حساب األمانة )المذترة 

 061 480 883 360  737 180 1 660 369 1  مجموع الخصـو   

       قوؽ المساىمة ح

       المساىمات 

 199 241 6 330 966 6  199 241 6 330 966 6  العادية

 349 20 349 20  349 20 349 20  الخاصة

 548 261 6 679 986 6  548 261 6 679 986 6  مجموع المساىمات )الذيؿ زاي(   

 000 95 000 95  000 95 000 95  االحتياطي العاـ 

 847 714 245 496  350 729 976 504  دات المحتفظ بيا اإليرا

 395 071 7 924 577 7  898 085 7 655 586 7  مجموع حقوؽ المساىمة   

 456 551 7 807 938 7  635 266 8 315 956 8  مجموع الخصوـ وحقوؽ المساىمة   

 مالية.تشتؿ المذترات الملحقة بالذيؿ داؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذه القكائـ ال
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 قائمة الدخؿ الشامؿ الموحدة
 )بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

     2012 2011 

 اإليرادات

 964 54 267 49    عائد القركض  

 838 110 404 82    (17عائد النقدية كاالستثمارات )المذترة  

 535 13 143 9    (18ل )المذترة العائد مف مصادر أخر  

 541 133 072 81    (19عائد المساىمات )المذترة  

 878 312 886 221    مجموع اإليرادات

      (20النفقات التشغيمية )المذكرة 

 (561 94) (621 97)    (21مرتبات المكظفيف كمزاياىـ )المذترة  

 (311 38) (574 34)    النفقات المتتبية كالنفقات العامة 

 (035 40) ( 832 37)    تتاليؼ الخبراء االستشارييف كالتتاليؼ األخرل لغير المكظفيف 

 (173 3) (624 2)    المؤسسات المتعاكنة 

 (715 3) (594 3)    (24التتاليؼ المصرفية كاالستثمارية المباشرة )المذترة  

 (795 179) (245 176)    المجموع الفرعي لمنفقات التشغيمية     

 (060 6) (139 7)    نفقات فكائد القركض

 060 12 394 30    )أ(( 9عتس مخصص خسائر استيالؾ القركض )المذترة 

 445 56 (457 28)    (36)المذترة  )مصركفات(/إيرادات مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف

 (826 178) (349 111)    (22نفقات المنح )المذترة 

 (331 76) (416 118)    (23نفقات إطار القدرة على تحمؿ الديكف )المذترة 

 (910) (578 1)    (8اإلىالؾ )المذترة 

 (417 373) (790 412)    مجموع النفقات

 (539 60) (904 190)    )نقص(/زيادة اإليرادات عمى المصروفات قبؿ التسوية بالقيمة العادلة 

 (666 35) (558 15)    (25ة تغير القيمة العادلة )المذترة التعديؿ لمراعا 

 (205 96) (462 206)    )نقص(/زيادة اإليرادات عمى المصروفات

      اإليرادات/)الخسائر( الشاممة األخرى:

 (150 69) (108 3)    (16)الخسائر(/األرباح الناجمة عف تقلبات أسعار الصرؼ )المذترة  

 

استحقاقات خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة )المذترة تغير اعتمادات 
21)    (14 804) 7 955 

 (195 61) (912 17)    مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاممة األخرى

 (400 157) (374 224)    مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاممة

 كائـ المالية.تشتؿ المذترات الملحقة بالذيؿ داؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذه الق
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 قائمة الدخؿ الشامؿ لمصندوؽ وحده
 بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

    2012 2011 

 اإليرادات

  عائد القركض  
 

49 267 54 964 

  (17عائد النقدية كاالستثمارات )المذترة  
 

75 936 97 979 

  (08)المذترة صادر أخرل العائد مف م 
 

11 556 15 283 

  (19عائد المساىمات )المذترة  
 

1 866 1 216 

  مجموع اإليرادات
 

138 625 169 442 

     

  (20النفقات التشغيمية )المذكرة 
 

  

  (21مرتبات المكظفيف كمزاياىـ )المذترة  
 

(94 181) (90 691) 

  النفقات المتتبية كالنفقات العامة 
 

(33 783) (35 746) 

  تتاليؼ الخبراء االستشارييف كالتتاليؼ األخرل لغير المكظفيف 
 

(32 995) (36 282) 

  المؤسسات المتعاكنة 
 

(1 941) (2 070) 

  (34)المذترة التتاليؼ المصرفية كاالستثمارية المباشرة  
 

(3 442) (3 616) 

  المجموع الفرعي لمنفقات التشغيمية     
 

(166 342) (168 405) 

      

  )أ(( 9عتس مخصص خسائر استيالؾ القركض )المذترة  
 

30 394 12 060 

  (36)المذترة  )مصركفات(/إيرادات مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف 
 

(28 457) 56 445 

  (22نفقات المنح )المذترة  
 

(43 571) (59 017) 

  (23ؿ الديكف )المذترة نفقات إطار القدرة على تحم 
 

(118 416) (76 331) 

  (8اإلىالؾ )المذترة  
 

(1 578) (910) 

Total expenses   (327 970) (236 158) 

  )نقص(/زيادة اإليرادات عمى المصروفات قبؿ التسوية بالقيمة العادلة
 

(189 345) (66 716) 

   (25التعديؿ لمراعاة تغير القيمة العادلة )المذترة  
(12 049) (33 726) 

   )نقص(/زيادة اإليرادات عمى المصروفات
(201 394) (100 442) 

   اإليرادات/)الخسائر( الشاممة األخرى: 
  

   (06)المذترة  )الخسائر(/ األرباح الناجمة عف تقلبات أسعار الصرؼ 
(2 404) (64 516) 

   (21اء الخدمة )المذترة تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأميف الطبي بعد انتي 
(14 804) 7 955 

   مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاممة األخرى
(17 208) (56 561) 

   مجموع اإليرادات/)الخسائر( الشاممة
(218 602) (157 003) 

 

 تشتؿ المذترات الملحقة بالذيؿ داؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذه القكائـ المالية.
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 ت في اإليرادات المحتفظ بياالقائمة الموحدة لمتغيرا
 )بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

 مجمكع اإليرادات المحتفظ بيا   

   2010ديسمبر/كانوف األوؿ  31اإليرادات المحتفظ بيا في 
886 750 

 (205 96)   )نقص(/زيادة اإليرادات على المصركفات

 (195 61)   مكع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرلمج

 350 729   2011ديسمبر/كانوف األوؿ  31اإليرادات المحتفظ بيا في 

 ( 462 206)   )نقص(/زيادة اإليرادات على المصركفات

 (912 17)    مجمكع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرل

 976 504   2012وف األوؿ ديسمبر/كان 31اإليرادات المحتفظ بيا في 

 

 
 

 القائمة الموحدة لمتغيرات في اإليرادات المحتفظ بيا
 )بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

 مجمكع اإليرادات المحتفظ بيا   

   2010ديسمبر/كانوف األوؿ  31اإليرادات المحتفظ بيا في 
871 850 

  )نقص(/زيادة اإليرادات على المصركفات 
 (100 442) 

  مجمكع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرل
 (56 561) 

 847 714   2011ديسمبر/كانوف األوؿ  31اإليرادات المحتفظ بيا في 

 (394 201)   )نقص(/زيادة اإليرادات على المصركفات 

 (208 17)   مجمكع اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرل

 245 496   2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31اإليرادات المحتفظ بيا في 

 تشتؿ المذترات الملحقة بالذيؿ داؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذه القكائـ المالية.
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 القائمة الموحدة لمتدفقات النقدية
 ألمريتية()بآالؼ الدكالرات ا 2011ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

  2012 2011 

   التدفقات النقدية مف أنشطة العمميات

 600 52 878 46 الفكائد الكاردة مف القركض 

 193 163 887 119 مبالغ المساىمات غير المتعلقة بالتجديد 

 465 25 029 20 متفرقات )المدفكعات(/المبالغ المتحصلة  

 (963 174) (037 159) مدفكعات النفقات التشغيلية كغيرىا 

 (244 42) ((408 46) مصركفات المنح )مف الصندكؽ( 

 (759 88) (586 81) مصركفات المنح )األمكاؿ التتميلية( 

 (331 76) (416 118) مصركفات مشركعات إطار القدرة على تحمؿ الديكف  

 (1) 438 النقدية المقيدة مفالتحكيؿ  

 (040 141) (215 218) ة العممياتصافي التدفقات النقدية المتولدة عف أنشط 

 التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية
  

 (682 549) (866 535) المبالغ المصركفة مف القركض 

 996 234 967 221 مدفكعات سداد أصؿ القركض 

 (329 424) (589 2) االستثمار بالتتلفة ناقص االستيالؾتحكيالت إلى  

 509 57 265 53 اراتمبالغ مقبكضة مف االستثم 

 (506 681) (223 263) صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  

 التدفقات النقدية مف األنشطة التمويمية
  

 319 356 458 320 مقبكضات لمساىمات التجديد 

 (13) (740 5) مقبكضات لسلؼ حساب األمانة 

 306 356 718 314 ميةصافي النقدية المستخدمة في األنشطة التموي  

    

 (964 16) (581 2) تأثير تقمبات سعر الصرؼ عمى النقدية والمعادالت النقدية

    

 (204 483) (301 169) صافي )النقصاف(/ الزيادة في النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية 

 260 825 2 056 342 2 النقدية غير المقيدة كالمعادالت النقدية في بداية العاـ 

 056 342 2 755 172 2 النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في نياية العاـ 

    

   المكونة مف:

 764 389 218 404 النقدية غير المقيدة 

االستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بيا حتى أجؿ االستحقاؽ كحسابات مراقبة  
 المستحقات

1 768 537 1 952 292 

 056 342 2 755 172 2 النقدية والمعادالت النقدية في نياية العاـ 

 تشتؿ المذترات الملحقة بالذيؿ داؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذه القكائـ المالية.
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 موجز إعالمي عف مكونات موحدة أخرى
 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

      

 

مبادرة دٌون 
البلدان الفقٌرة 

المثقلة 
 الدٌونب

مبادرة تخفٌف 
 دٌون هاٌتً

حساب أمانة 
خطة التؤمٌن 
الطبً لما بعد 

 الخدمة

حساب األمانة 
المرفق اإلسبانً 
للتموٌل المشترك 
ألغراض األمن 

 الغذائً

برنامج التؤقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
الحٌازات 
 الصغٌرة

 األموال المتممة 

       قائمة الموازنة

 309.4 313.7 406.7 66.8 39.1 4.3 مجموع األصول 

 311.0 313.9 404.8 67.8 39.1 6.4 مجموع الخصوم

 (1.7) (0.1) 2.0 (1.0) 0.0 (2.1) عائدات محتفظ بها

       
       قائمة الدخل الشامل 

 79.3 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 مجموع اإلٌرادات 

 (82.6) 0.0 (8.2) 0.0 0.0 0.0 مجموع النفقات التشؽٌلٌة

 (3.3) 0.0 (2.3) 0.0 0.0 0.0 إلٌرادات مخصوما منه النفقات التشؽٌلٌةصافً ا

       

 (7 12) 50.9 6.7 1.1 4.8 (21.6) صافً التدفقات النقدٌة 

       

 

 

 2011دٌسمبر/كانون األول  31فً 

      

 

مبادرة دٌون 
البلدان الفقٌرة 
 المثقلة بالدٌون

مبادرة تخفٌف 
 دٌون هاٌتً

 حساب أمانة
خطة التؤمٌن 
الطبً لما بعد 

 الخدمة

حساب أمانة 
المرفق اإلسبانً 
للتموٌل المشترك 
ألغراض األمن 

 الغذائً

حساب أمانة 
برنامج التؤقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب الحٌازات 
 الصغٌرة

 األموال المتممة 

       قائمة الموازنة

 316.0 0 400.3 65.8 41.3 25.9 مجموع األصول 

 311.9 0 395.9 67.3 41.5 29.2 مجموع الخصوم

 4.0 0 4.4 (1.6) (0.2) (3.3) عائدات محتفظ بها

       
 قائمة الدخل الشامل

 132.4 0 12.0 0.0 0.0 0.0 مجموع اإلٌرادات       

 02336  0 (6.9) 0.0 0.0 0.0 مجموع النفقات التشؽٌلٌة

 0.2 0 5.1 0.0 0.0 0.0 صافً اإلٌرادات مخصوما منها النفقات

       

 (14.3) 0 (382.5) 7.8 (25.9) 16.6 صافً التدفقات النقدٌة 

       

 



 EB 2013/108/R.13/Rev.1 داؿالذيؿ 

02 

 مذكرات ممحقة بالقوائـ المالية الموّحدة

 1 المذكرة 

 وصؼ مختصر لمصندوؽ وطبيعة عممياتو

الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية )الصندكؽ( كتالة متخصصة 
 30ندكؽ رسميا في مف كتاالت األمـ المتحدة. كقد نشأ الص

، كىك تاريخ سرياف اتفاقية إنشائو، 1977نكفمبر/تشريف الثاني 
كيكجد مقره في ركما، إيطاليا. كيخضع الصندكؽ كعملياتو 

 التفاقية إنشائو.

كعضكية الصندكؽ مفتكحة ألية دكلة مف الدكؿ األعضاء في 
األمـ المتحدة، أك في أية كتالة مف كتاالتيا المتخصصة، أك في 

لكتالة الدكلية للطاقة الذرية. كمصدر مكارد الصندكؽ ىك ا
مساىمات األعضاء، كالمساىمات الخاصة مف الدكؿ غير 
األعضاء، كغير ذلؾ مف المصادر، كتذلؾ األمكاؿ المحصلة أك 

 التي ينتظر تحصيليا مف العمليات.

تاحتيا بشركط تيسيرية  كىدؼ الصندكؽ ىك تعبئة مكارد إضافية كا 
نيا، في المقاـ األكؿ، المشركعات التي ترمي، على حتى تمكؿ م

كجو التحديد، إلى تحسيف نظـ إنتاج األغذية كمستكيات التغذية 
كأحكاؿ المعيشة ألشد الستاف فقرا في البلداف النامية. كيقـك 
الصندكؽ بحشد المكارد كالمعارؼ مف خالؿ ائتالؼ حيكم لفقراء 

كاإلنمائية، كالمنظمات الريؼ، كالحتكمات، كالمؤسسات المالية 
غير الحتكمية، كالقطاع الخاص، كيشمؿ ذلؾ تعبئة التمكيؿ 
المشترؾ. كيشتؿ التمكيؿ مف مصادر خارج نطاؽ عمليات 
التجديد كفي شتؿ أمكاؿ متممة كمكارد بشرية جزءا ال يتجزأ مف 

 أنشطة الصندكؽ التشغيلية.

  2المذكرة 

 موجز السياسات المحاسبية ذات األىمية

د أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد ىذه تر 
القكائـ المالية المكحدة. كقد طُبِّقت ىذه السياسات باتساؽ على 

 تّؿ السنكات المعركضة، ما لـ ُيشر إلى خالؼ ذلؾ. 

 أساس المحاسبة )أ(

تعد القكائـ المالية المكحدة للصندكؽ كفقا للمعايير المحاسبية 
جب اتفاقية التتلفة األصلية. كتُقدَّـ في القكائـ المالية الدكلية كبمك 

 معلكمات منفصلة عف الييئات حيثما اعتُبر ذلؾ مفيدان للقارئ.

كيتطلب إعداد القكائـ المالية بمكجب المعايير الدكلية لإلبالغ 
المالي استخداـ بعض التقديرات المحاسبية الحرجة. تما أنو 

ى أحتاـ تقديرية في تطبيؽ يستدعي مف اإلدارة اللجكء إل
المجاالت التي تنطكم  3السياسات المحاسبية. كتبيف المذترة 

على قدر تبير مف األحتاـ أك التعقيدات، أك المجاالت التي تتسـ 

فييا االفتراضات كالتقديرات باألىمية بالنسبة للقكائـ المالية 
 المكحدة. 

تماد التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عف اع (1)
كتطبيؽ الصيغة المنقحة مف الكثيقة الجديدة المعنكنة 

 "المعايير الدكلية لإلبالغ المالي":
 :2012طرأت التغييرات التالية خالؿ 

، اعتمد الصندكؽ 2012اعتبارا مف أكؿ يناير/تانكف الثاني  ( أ)
 التالية:

  بشأف  المعايير الدكلية لإلبالغ الماليمف  9المعيار رقـ
مف المعايير  9". يعالج المعيار رقـ ةاألدكات المالي"

الدكلية لإلبالغ المالي تصنيؼ كقياس األصكؿ المالية 
كالخصـك المالية. كيتضمف ىذا المعيار في الكقت 
الحالي أساسيف للقياس كالتصنيؼ ىما: التتاليؼ 
المستيلتة كالقيمة العادلة مف خالؿ الربح كالخسارة؛ 

خصـك المالية على حد كيطبقيما على األصكؿ المالية كال
سكاء. كتقاس األصكؿ المالية كتصنؼ بالتتلفة المستيلتة 
متى استكفيت األكضاع التالية: أف يتكف األصؿ المعني 
محتفظا بو حتى تاريخ االستحقاؽ بيدؼ تحصيؿ 
التدفقات النقدية التعاقدية المرتبطة باألداة المالية )نمكذج 

لألصؿ المالي  األعماؿ( كأف تتكف الشركط التعاقدية
المعني منشئة لتدفقات نقدية في تكاريخ محددة كتمثؿ تلؾ 
التدفقات على سبيؿ الحصر مدفكعات لسداد المبلغ 
األصلي كالفائدة عف المقدار المتبقي مف المبلغ األصلي. 
أما األصكؿ المالية التي ال تستكفي األكضاع المذتكرة 

ؿ الربح أعاله فتصنؼ كتقاس بالقيمة العادلة مف خال
مف  9كالخسارة. كينبغي التأتيد على أف المعيار رقـ 

المعايير الدكلية لإلبالغ المالي يسمح، في أكضاع 
معينة، بالتصرفات في األدكات المصنفة بالتتلفة 

 المستيلتة كال يشتمؿ على أم قكاعد مشكىة.  
  يستمر تصنيؼ الخصـك المالية بالتتلفة المستيلتة أك

مف خالؿ الربح كالخسارة. كال يؤدم بالقيمة العادلة 
إلى إعادة قيد أم أرصدة عف  9اعتماد المعيار رقـ 

سنكات سابقة كال إعادة قيد األرصدة الجارية كلتنو يؤدم 
إلى إفصاح إضافي محدكد. كعلى كجو الخصكص، كفقا 

، أصبحت األصكؿ التي تانت تسجؿ مف 9للمعيار رقـ 
ستحقاؽ تصنؼ قبؿ تأصكؿ محتفظ بيا حتى تاريخ اال
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كتقاس اآلف بالتتلفة المستيلتة، حيث إف األكراؽ المالية 
المدرجة ضمف تلؾ الحافظة تانت بالفعؿ مستكفية 
لمتطلبات التصنيؼ ضمف الحافظة المسجلة بالتتلفة 
المستيلتة. أما األصكؿ التي تانت تصنؼ مف قبؿ 
تأصكؿ محتفظ بيا للمتاجرة أك تانت تصنؼ بالقيمة 

بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح  يي تصنؼالعادلة ف
 كالخسارة.

  المعايير المحاسبية الدكلية )المنقح( مف  19المعيار رقـ
": يعالج ىذا المعيار المحاسبة مزايا العامليف" بشأف

كاإلفصاح المتعلقيف بمزايا العامليف. كتتعلؽ التغيرات 
المتكخاة في ىذا المعيار في صيغتو المنقحة بتحسينات 

عرض بيانات البنكد الناشئة عف خطط مزايا العامليف  في
المحددة كاإلفصاح عنيا. كعلى كجو الخصكص، يتعيف 

عف تتاليؼ الخدمات باعتبارىا نفقات تشغيؿ.  حاإلفصا
أما صافي الرصيد بيف تتاليؼ الفائدة كبيف الدخؿ 
المتكقع مف االستثمار في األصكؿ التي تنتمي إلى خطط 

يسجؿ تمصاريؼ تشغيؿ، بينما تسجؿ مزايا العامليف ف
عمليات إعادة قياس األصكؿ كالخصـك باعتبارىا المرتز 
الصافي في الدخؿ الشامؿ اآلخر. كنظرا للتنقيحات التي 
أدخلت على ىذا المعيار، فإف معدؿ العائد المتكقع في 
الجانب المحاسبي سكؼ يحدد مف الكجية الفعلية باعتباره 

اسبي. كقد طبؽ ىذا المعيار مساكيا لسعر الخصـ المح
في صيغتو المنقحة بأثر رجعي؛ غير أنو لـ تحدث إعادة 
قيد ألرصدة السنكات السابقة كذلؾ بسب عدـ أىمية 
التغيرات. كقد كضع تقدير لسعر الخصـ المستخدـ في 

عف طريؽ تطبيؽ نمكذج جديد للمدد الطكيلة،  2012عاـ 
ألسكاؽ في كذلؾ بسبب األكضاع الصعبة التي تشيدىا ا

 اآلكنة الراىنة.
  بشأف  المعايير الدكلية لإلبالغ الماليمف  10المعيار رقـ

". اليدؼ مف ىذا المعيار ىك القكائـ المالية المكحدة"
إرساء المبادم المتعلقة بعرض القكائـ المالية المكحدة 
عدادىا عندما يتكف ىناؾ تياف يسيطر على تياف آخر  كا 

ية تكحيد البيانات كمنيجو تما أك أتثر. كيتفؽ نطاؽ تغط
ىما مطبقاف في الكقت الراىف في القكائـ المالية المكحدة 
التي تصدر عف الصندكؽ اتفاقا تاما بالفعؿ مع متطلبات 

كبذلؾ  المعايير الدكلية لإلبالغ الماليمف  10المعيار رقـ 
 ال تكجد انعتاسات محاسبية جديدة.

 
بحيث أصبح يشتمؿ  تغير مجاؿ التكحيد 2012في عاـ  )ب(

على بيانات حساب أمانة برنامج التأقلـ لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات الصغيرة. فقد تقرر، بناء على القرار 

بشأف التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ،  35-/د166رقـ 
الذم كافؽ عليو مجلس المحافظيف في فبراير/شباط 

، أف يقبؿ الصندكؽ المساىمات الطكعية التي 2012
رمي إلى دعـ برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب ت

الحيازات الصغيرة. كتبعا لذلؾ، اعتمدت الدكرة الخامسة 
بعد المائة للمجلس التنفيذم القكاعد كاإلجراءات المتعلقة 
بإدارة مكارد حساب أمانة برنامج التأقلـ لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات الصغيرة. كقد جرل تكحيد بيانات 

المشترؾ للصندكؽ البلجيتي لألمف الغذائي  البرنامج
تجزء مف األمكاؿ المتممة كليس تتياف منفصؿ نظرا 

 النقطاع صفتو تتياف منفصؿ.    

 مجاؿ التوحيد ب()

يشتؿ التمكيؿ على شتؿ أمكاؿ متممة كمكارد بشرية جزءا أصيال 
مف أنشطة الصندكؽ التشغيلية. كعلى ىذا يعد الصندكؽ حسابات 

 المعامالت كاألرصدة المتعلقة بالتيانات التالية: مكحدة تشمؿ

  البرنامج الخاص مف أجؿ البلداف األفريقية الكاقعة جنكب
 الصحراء التبرل كالمتأثرة بالجفاؼ كالتصّحر

 الصندكؽ الخاص بغزة كالضفة الغربية في الصندكؽ 
  األمكاؿ المتممة األخرل، بما في ذلؾ منح المساعدة

مشترؾ، كالمكظفيف المينييف المزامليف، التقنية، كالتمكيؿ ال
كاألمكاؿ المتممة البرامجية كالمكاضيعية؛ كالبرنامج 
المشترؾ للصندكؽ البلجيتي لألمف الغذائي؛ كمرفؽ البيئة 

 العالمية.
  حساب أمانة مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف

 التابع للصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية
 طة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة حساب أمانة خ

 التابع للصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية
  الحساب اإلدارم لمبادرة تخفيؼ ديكف ىايتي )مبادرة

 تخفيؼ ديكف ىايتي( 
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  حساب أمانة المرفؽ اإلسباني للتمكيؿ المشترؾ ألغراض
 األمف الغذائي )حساب األمانة اإلسباني(

  صالح زراعة أصحاب برنامج التأقلـ لحساب أمانة
 2012الحيازات الصغيرة، كذلؾ اعتبارا مف عاـ 

كليذه الييئات صلة مباشرة مع األنشطة األساسية للصندكؽ تما 
فكفقا لالتفاقات كالتكصيات األساسية  أنو يتحتـ بيا بشتؿ تبير.

التي أنشأت تلؾ التيانات، يملؾ الصندكؽ سلطة تكجيو 
ت الصلة. كبناء على ذلؾ، تـ السياسات المالية كالتشغيلية ذا

 تكحيد بيانات تلؾ التيانات ضمف القكائـ المالية للصندكؽ.
كاستبعدت تؿ المعامالت كاألرصدة بيف ىذه التيانات. كستُعدُّ 
بيانات مالية إضافية تلما كحيثما دعت الحاجة إلى ذلؾ تلبية 

كتسير حسابات تؿ التيانات المدرجة لمتطلبات الجيات المانحة. 
 ي مجاؿ التكحيد كفؽ فترة مالية تتكافؽ مع السنة الشمسية. ف

ال تشتؿ ىذه التيانات جزءان : الكيانات التي يستضيفيا الصندوؽ
كال يملؾ الصندكؽ سلطة تكجيو  مف أنشطة الصندكؽ األساسية،

كلذلؾ ال تُدرج في  السياسات المالية كالتشغيلية ذات الصلة.
ضعة للسيطرة بقدر ميـ مف ألنيا ليست خا حساباتو المكحدة

االئتالؼ الدكلي المعني  جانب الصندكؽ. كىذه التيانات ىي
باألراضي )سابقان االئتالؼ الشعبي الستئصاؿ الجكع كالفقر(، 

ؽ العمؿ الرفيع المستكل المعني بأزمة األمف الغذائي يكفر 
 العالمية، كاآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمتافحة التصحر. 

 احتساب العمالت وتحويميا ()ج

تُقاس البنكد المدرجة في القكائـ المالية المكحدة باستخداـ عملة 
البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمؿ فييا الييئة )"العملة 
الكظيفية"(. كتُعرض القكائـ المالية المكحدة بالدكالر األمريتي 

رض القكائـ باعتباره العملة الكظيفية كالعملة المستخدمة في ع
 المالية في الصندكؽ. 

كُتحكَّؿ معاَمالت العمالت األجنبية إلى العملة الكظيفية باستخداـ 
أسعار الصرؼ السائدة في تكاريخ المعامالت المعنية، أك 
باستعماؿ سعر الصرؼ المنطبؽ. كتُدرج األرباح كالخسائر في 
أسعار الصرؼ الناجمة عف تصفية مثؿ ىذه المعامالت كمف 

ليات تحكيؿ األصكؿ كالخصـك النقدية المحددة بالعمالت عم
األجنبية باستخداـ أسعار صرؼ نياية العاـ في قائمة الدخؿ 

 الشامؿ.

كُتحكَّؿ النتائج كاألكضاع المالية للتيانات/الصناديؽ التي تختلؼ 
عملتيا الكظيفية عف عملة العرض إلى ىذه العملة على النحك 

 التالي:

  الخصـك كاإليرادات كالنفقات على أساس ُتحكَّؿ األصكؿ ك
 سعر اإلقفاؿ. 

  تُدرج تؿ فكارؽ الصرؼ الناجمة على أنيا متكف منفصؿ
 مف متكنات حقكؽ المساىمة. 

 قياس األصوؿ والخصـو المالية )د(

تقاس األصكؿ كالخصـك المالية كتصنؼ ضمف الفئتيف التاليتيف: 
ؿ الربح كالخسارة. التتلفة المستيلتة أك بالقيمة العادلة مف خال

كيعتمد التصنيؼ على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية )تنشئ 
تدفقات نقدية في تكاريخ محددة كتمثؿ تلؾ  الشركط التعاقدية

التدفقات على سبيؿ الحصر مدفكعات لسداد المبلغ األصلي 
كالفائدة عف المقدار المتبقي مف المبلغ األصلي( تما يعتمد 

ذج األعماؿ المتعلؽ بإدارتيا )نية االحتفاظ التصنيؼ على نمك 
بيذه األصكؿ كالخصـك المالية حتى أجؿ استحقاقيا(. كال تسجؿ 
األصكؿ كالخصـك المالية بالتتلفة المستيلتة إال عندما يتمثؿ 
نمكذج األعماؿ الذم يتبعو الصندكؽ في االحتفاظ بيذه األصكؿ 

النقدية كالخصـك حتى أجؿ استحقاقيا كتحصيؿ التدفقات 
التعاقدية الناشئة عف ذلؾ )أم المبلغ األصلي كالفائدة فحسب(. 
كتسجؿ تؿ األصكؿ كالخصـك المالية األخرل بالقيمة العادلة مف 

  خالؿ الربح كالخسارة.  

 حقوؽ المساىمة 

المساىمات ( 1تضـ ىذه الحقكؽ العناصر الثالثة التالية: )
اإليرادات ( 3) االحتياطي العاـ؛( 2) )حقوؽ المساىمة(؛

 المحتفظ بيا.

 المساىمات )حقوؽ المساىمة( (1)

 معلكمات أساسية عف المساىمات )أ(

تدفع مساىمات تؿ عضك في الصندكؽ، عندما يحيف أجؿ 
سدادىا، بعمالت قابلة للتحكيؿ الحر، باستثناء األعضاء مف الفئة 
ـ الثالثة الذيف تاف مف المسمكح ليـ أف يدفعكا مساىماتيـ بعمالتي

سكاء تانت قابلة للتحكيؿ الحر أك لـ تتف تذلؾ، حتى نياية فترة 
التجديد الثالث للمكارد. كيجب تقديـ تؿ مساىمة مف المساىمات 
نقدان، على أنو يجكز تقديـ أم جزء منيا ال يحتاج إليو الصندكؽ 
فكران في عملياتو في صكرة سندات إذنية غير قابلة للتداكؿ كال 

 م فائدة، كتتكف كاجبة الدفع عند الطلب. لإلبطاؿ كال تدر أ

كتدرج المساىمة المقدمة إلى مكارد التجديد في الصندكؽ بتامؿ 
قيمتيا تحقكؽ مساىمة كتمبلغ مستحؽ لدل إيداع العضك المعني 
كثيقة مساىمتو. كقد ُسجلت المبالغ المطلكبة مف الدكؿ األعضاء 

فييا السندات  بكصفيا مساىمات كالمبالغ المطلكبة األخرل، بما
مف خالؿ  بقيمتيا العادلة منذ البداية اإلذنية، في قائمة المكازنة

مف المعايير الدكلية لإلبالغ  9رقـ  معيارلكفقان ل الربح كالخسارة
  المالي. 
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 )ب( المخصصات

تتمثؿ السياسة المتعلقة بإنشاء المخصصات مقابؿ مساىمات 
 الدكؿ األعضاء المتأخرة الدفع في ما يلي: 

عندما يتأخر دفع قسط مقيد في كثيقة مساىمة أك دفع  (1)
شيران،  24سحب مف سند إذني عف مكعد استحقاقو مدة 

ُيحسب مخصص معادؿ لقيمة مجمكع مدفكعات 
المساىمات المتأخرة أك مجمكع قيمة السحكبات غير 
 المدفكعة مف السند اإلذني )السندات اإلذنية( المستحقة.

قسط مقيد في كثيقة مساىمة أك دفع عندما يتأخر دفع  (2)
شيران  48سحب مف سند إذني عف مكعد استحقاقو مدة 

أك أتثر، ُيحسب مخصص معادؿ لمجمكع قيمة 
مساىمات الدكلة العضك المستحقة أك مجمكع قيمة 
السند اإلذني )السندات اإلذنية( ليذه الدكلة العضك 

 مكارد(.المتصلة بفترة التمكيؿ المعنية )أم فترة تجديد ال

 24تستخدـ نياية السنة المالية اآلف في تحديد فترات   (3)
 شيران. 48شيرا 

 االحتياطي العاـ (2)

ال يجكز استخداـ االحتياطي العاـ إال ألغراض يرخِّص بيا 
مجلس المحافظيف، كقد أنشئ ىذا االحتياطي تسليمان بالحاجة إلى 

ؽ لمكارده تغطية المخاطر المحتملة لتجاكز التزامات الصندك 
نتيجة لتقلبات أسعار الصرؼ، كما يمتف أف يحدث مف تأخير 
في استالـ مدفكعات خدمة الديف، أك في استرداد المبالغ 
المستحقة للصندكؽ مف استثمار أصكلو السائلة. تما ييدؼ 
االحتياطي المذتكر إلى تغطية مخاطر تجاكز االلتزامات نتيجة 

بات القيمة السكقية انخفاض قيمة األصكؿ الناجـ عف تقل
 لالستثمارات.

كيخضع االحتياطي العاـ لالستعراض مرة كاحدة على األقؿ تؿ 
ثالث سنكات مف أجؿ تقييـ مدل تفايتو. كقد أجرم آخر 

 .2012استعراض مف ىذا القبيؿ في عاـ 

 اإليرادات المحتفظ بيا (3)
تمثؿ اإليرادات المحتفظ بيا فائض اإليرادات على النفقات بعد 

ثار التغيرات في أسعار الصرؼ. كلألغراض التشغيلية، ال حسـ آ
بّد مف اإلشارة إلى قائمة المكارد المتاحة لعقد االلتزامات الخاصة 

 (.ىاءبالصندكؽ كحده )الذيؿ 

 القروض )ىػ(

 معمومات أساسية عف القروض (1)

ال تقدـ القركض مف الصندكؽ إال للدكؿ النامية األعضاء في 
ات الحتكمية الدكلية التي يشترؾ فييا ىؤالء الصندكؽ أك للمنظم

األعضاء. كيجكز للصندكؽ أف يطلب، في الحالة األخيرة، 
الحصكؿ على ضمانات حتكمية، أك غير ذلؾ مف الضمانات. 
كيصبح القرض نافذ المفعكؿ أك ساريان لدل استيفاء سائر الشركط 

بدء في الالـز استيفاؤىا قبؿ نفاذ المفعكؿ أك السرياف. كيجكز ال
 صرؼ مبالغ القرض فكر تكقيعو.

ُتعتمد تؿ قركض الصندكؽ كتسدد مدفكعات القركض كالفكائد 
بالعملة التي تحدِّدىا اتفاقية القرض، كبمبالغ تعادؿ القيمة 
المستحقة بكحدات حقكؽ السحب الخاصة، كذلؾ على أساس 
أسعار الصرؼ المعمكؿ بيا في صندكؽ النقد الدكلي في تاريخ 

قاؽ. كتصرؼ القركض المعتمدة للمقترضيف كفقان لألحتاـ االستح
 الكاردة في اتفاقية القرض. 

 تتمثؿ شركط اإلقراض الراىنة في الصندكؽ بما يلي: 

تتكف القركض الخاصة المقدمة بشركط تيسيرية للغاية معفاة   )أ(
مف الفائدة كلتنيا تتحمؿ رسـ خدمة يعادؿ ثالثة أرباع الكاحد في 

سنة بما في ذلؾ فترة  40يا على أف يتكف أجؿ سدادىا المائة سنك 
سنكات؛ )ب( تُعفى القركض المقدمة بشركط  10سماح مدتيا 

متشددة مف الفكائد كلتنيا تتحمؿ رسـ خدمة بكاقع ثالثة أرباع 
%( في السنة، كيبلغ أجؿ سدادىا عشريف 0.75الكاحد في المائة )

( سنكات؛  10ر )( سنة، بما في ذلؾ فترة سماح مدتيا عش20)
")أ( تعفى القركض المقدمة بشركط مشددة مف الفكائد كلتف 

%( 0.75تتحمؿ رسـ خدمة بكاقع ثالثة أرباع الكاحد في المائة )
( سنة، بما في ذلؾ فترة 20في السنة، كيبلغ أجؿ سدادىا أربعيف )

( سنكات؛ )ب( تدفع عف القركض المقدمة 10سماح مدتيا عشر )
دة يعادؿ سعرىا السنكم خمسيف في المائة بشركط متكسطة فائ

%( مف سعر الفائدة اإلشارم المتغير الذم يحدده المجلس 50)
( سنة، بما في 20التنفيذم سنكيان، كيبلغ أجؿ سدادىا عشريف )

( سنكات؛ )ج( تدفع عف القركض 5ذلؾ فترة سماح مدتيا خمس )
المائة  المقدمة بشركط عادية فائدة يعادؿ سعرىا السنكم مائة في

%( مف سعر الفائدة اإلشارم المتغير الذم يحدده المجلس 100)
التنفيذم سنكيان، كيتراكح أجؿ سدادىا بيف خمس عشرة 

( سنة، بما في ذلؾ فترة سماح مدتيا 18كثماني عشرة ) (15)
 ( سنكات؛ )د( ال يفرض رسـ التزاـ على أم قرض."3ثالث )

 قروض مقدمة لمدوؿ غير األعضاء (2)

د مجلس المحافظيف في دكرتو الحادية كالعشريف المعقكدة في اعتم
الذم كافؽ بمكجبو على  21-/د107القرار  1998فبراير/شباط 

إنشاء صندكؽ مترس لغرض محدد ىك تقديـ القركض لغزة 
( مف 7)ب( مف المادة ) 1كالضفة الغربية. كأكقؼ العمؿ بالبند 

حكيؿ المساعدة اتفاقية إنشاء الصندكؽ ليذا الغرض. كيجرم ت
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المالية، بما في ذلؾ القركض، إلى اعتماد غزة كالضفة الغربية 
 بناء على قرار المجلس التنفيذم.

 مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف (3)
يشارؾ الصندكؽ في تؿ مف المبادرة األصلية كالمبادرة المعززة 

اتخذىما لتخفيؼ ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف اللتيف 
صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي باعتبار أف تلؾ المشارتة 
تشتؿ عنصران مف عناصر إطاره السياساتي الكاسع إلدارة عالقات 
الشراتة التشغيلية مع البلداف التي تكاجو خطر تحمؿ متأخرات 
مستحقة للصندكؽ في المستقبؿ بسبب أعباء خدمة ديكنيا. كيكفر 

لمبادرة إعفاءات لتخفيؼ أعباء الديكف عف الصندكؽ كفقا ليذه ا
طريؽ إسقاط جزء مف التزامات خدمة الديكف للبلد المستكفي 

 للشركط عند استحقاؽ تلؾ االلتزامات.

حساب أمانة لمبادرة الديكف.  1998كأنشأ الصندكؽ في عاـ 
كيتلقى الحساب المذتكر مكارد مف داخؿ الصندكؽ الدكلي للتنمية 

در أخرل، كىي مكارد مخصصة تحديدان الزراعية كمف مصا
تتعكيض لحساب )حسابات( تمكيؿ القركض عف التخفيضات 
المقررة في مدفكعات تسديد القركض في ظؿ المبادرة. كمف 
المفترض أف يعيد حساب األمانة تسديد المبالغ المعفاة مف خدمة 

)أم تخفيؼ  “دفع االستحقاقات أكال بأكؿ”الديكف على أساس 
حلكؿ مكعد استحقاؽ التزامات خدمة الديكف( في  الديكف عند

 حدكد المكارد المتاحة في حساب األمانة.

يكافؽ المجلس التنفيذم على تخفيؼ الديكف لتؿ بلد مف البلداف 
بالقيمة الصافية الحالية. كتُدرج القيمة االسمية التقديرية للمتكنات 

لمبادرة األساسية لتخفيؼ الديكف في إطار المخصصات المتراتمة 
دخؿ الديكف، كتمبلغ يحمؿ على نفقات مبادرة الديكف في قائمة ال

. كتخضع الفرضيات التي تقـك علييا ىذه التقديرات الشامؿ
لمراجعة دكرية. كقد ارتتز حساب القيمة التقديرية لمخصصات 

 مبادرة الديكف على دراسات مستفيضة.

يكف مف كتغطى التتلفة كيخفض المخصص المتراتـ لمبادرة الد
خالؿ اإليرادات التي يجرم تلقييا مف المانحيف الخارجييف بمقدار 
تكّفر مثؿ ىذه المكارد. كيخفض المخصص المتراتـ لمبادرة 

 الديكف عندما ُيكفَّر تخفيؼ للديكف مف خالؿ حساب األمانة. 

، ُمنح الصندكؽ الدكلي للتنمية 2006كفي نكفمبر/تشريف الثاني 
صكؿ إلى المكارد األساسية لحساب أمانة الزراعية إمتانية الك 

مبادرة الديكف في البنؾ الدكلي، بغية المساعدة في تمكيؿ تخفيؼ 
الديكف المستحقة عند كصكؿ البلداف إلى نقطة اإلنجاز. كُيقّدـ 

 التمكيؿ بالقيمة الصافية الحالية. 

 قياس القروض (4)

فيما بعد تقيَّد القركض بدايةن بالقيمة العادلة في اليـك األكؿ، ك 
تقاس بتتلفة االستيالؾ باستخداـ طريقة الفائدة النافذة. كتحسب 
القيمة العادلة االبتدائية كتتلفة االستيالؾ الالحقة بتطبيؽ 
معدالت خصـ على التدفقات النقدية التقديرية للمستقبؿ، على 
أساس تؿ قرض على حدة، بالعملة التي سجؿ بيا القرض. كال 

طبؽ مقابؿ مخاطر االئتماف للبلد بسبب يعّدؿ عامؿ الخصـ الم
االحتماالت الضئيلة للغاية بحدكث تأخر عف السداد في حافظة 
قركض الصندكؽ. غير أنو يتـ استعراض القركض المستحقة 
ألغراض االستيالؾ على أساس تؿ قرض على حدة، حيث 

 يكجد دليؿ مكضكعي على أف القركض مستيلتة. 

 تيالؾالمخصص المتراكـ لخسائر االس (5)
يؤدم التأخير في تلقي مدفكعات القركض إلى خسائر في 
القيمة الحالية بالنسبة للصندكؽ ألنو ال يفرض أم رسـك أك 
فكائد إضافية على الفكائد كرسـك القركض المتأخرة. كيستند 

إلى الفرؽ بيف القيمة  المنشأ على أساس معيف المخصص
نقدية المقدرة في الرسمية لألصكؿ كالقيمة الحالية للتدفقات ال

المستقبؿ، مخصكمة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصكؿ 
المالية )أم سعر الفائدة النافذ محسكبان في كقت قيده أكؿ مرة(. 
كفي الحاالت التي يتعذر فييا بدرجة معقكلة مف اليقيف تقدير 
التدفقات النقدية المنتظرة لقرض ما )تما ىك األمر في تؿ 

فييا حتى ىذا التاريخ إنشاء مخصص(، فإف الحاالت التي تـ 
مف الجائز اتباع نيج بديؿ يعتمد طريقة مماثلة للمعيار 
المستخدـ في إنشاء مخصصات لمساىمات الدكؿ األعضاء. 
كيعني ذلؾ إنشاء مخصص ألقساط القركض المتأخرة لمدة تزيد 

شيران. تما ينشأ مخصص ألقساط القركض ذاتيا  24على 
شيرا. كحاؿ الكصكؿ إلى فترة الحفز  24قؿ عف المتأخرة لمدة ت

ىذه، فإف جميع المقادير المتأخرة في ذلؾ الكقت تعتبر في 
كضع إنشاء المخصصات، حتى في حالة القياـ الحقا بتسديد 
جانب مف مجمكع الديف القائـ كفي الحاالت التي تنقضي فييا 

شيرا، يتـ إنشاء تخصص لتؿ مبالغ األصؿ  48فترة تتجاكز 
لمستحقة للقرض المعني كالنقطة الزمنية التي ينبغي انطالقا ا

منيا تحديد ما إذا تانت فترة ما قد انقضت ىي تاريخ المكازنة. 
شيران، ينشأ مخصص لتؿ  48كفي حالة انقضاء أتثر مف 

المقادير المستحقة مف رأس القرض المعني. كالنقطة الزمنية 
انت فترة ما قد انقضت التي ينبغي انطالقا منيا تحديد ما إذا ت

 ىي تاريخ المكازنة كلـ يقـ الصندكؽ بشطب أم مف قركضو.
كبالنظر إلى االتجاىات اإليجابية في التدفقات العائدة التاريخية 
المتأتية مف القركض، لـ ينشئ الصندكؽ مخصصا النخفاض 

 مجمع في قيمة القركض ال يخضع الستيالؾ معيف.



 EB 2013/108/R.13/Rev.1 داؿالذيؿ 

08 

 مركز عدـ االستحقاؽ (6)
القركض على أساس االستحقاؽ المحاسبي. كال  يدكف عائد

تُدرج الفكائد كرسـك خدمة القركض التي يتأخر سداد مبالغ منيا 
يكمان تعائد إال بعد تلقييا فعليان. كُيّتخذ ما  180لمدة تزيد على 

يلـز مف تدابير متابعة مع الحتكمات المعنية بغية تسكية ىذه 
 االلتزامات.

 االستثمارات )و(

تثمارات الصندكؽ بالقيمة العادلة  مف خالؿ الربح تصنؼ اس
كالخسارة  أك بالتتلفة المستيلتة. كتصنؼ االستثمارات بالتتلفة 
المستيلتة عندما تنتمي إلى حافظة تدار مف جانب الصندكؽ 
استنادا إلى نمكذج أعماؿ يتمثؿ في االحتفاظ بيا حتى أجؿ 

اقو مف مدفكعات ، كذلؾ بتحصيؿ ما يحيف تاريخ استحقاستحقاقيا
عف الفائدة كالمبلغ األصلي بما يتفؽ مع الخصائص التعاقدية.  
ذا لـ تستكؼ األكضاع المذتكرة أعاله، يدرج الصندكؽ  كا 
االستثمارات بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح كالخسارة. كتتحدد 

كتُدرج أرباح . 3القيمة العادلة كفقا للترتيب المبيف في المذترة 
راؽ المالية المحصلة كغير المحصلة على حد سكاء كخسائر األك 

في عائد االستثمار حاؿ نشكئيا. تما تُدرج أرباح كخسائر أسعار 
الصرؼ المحصلة كتذلؾ غير المحصلة في حساب تقلبات 
أسعار الصرؼ فكر ظيكرىا. كتُقيَّد تؿ المشتريات كالمبيعات 

ارات المشتقة االستثمارية في تاريخ المتاجرة. تما تقيَّد االستثم
بدايةن بالقيمة العادلة بتاريخ إبراـ عقد مف عقكد االستثمارات 
المشتقة ثـ يعاد قياسيا الحقان بقيمتيا العادلة. كمعظـ ىذه 
االستثمارات المشتقة ُتستخَدـ تأدكات تغطية )مع أنيا غير مؤىلة 
لمعاملتيا تأدكات تغطية محاسبيا( لذا تدّكف التغييرات في القيمة 

دخؿ ادلة ألم مف ىذه الكسائؿ المالية المشتقة فكران في قائمة الالع
 .الشامؿ

 النقدية ومعادالت النقدية )ز(

تشمؿ النقدية كمعادالت النقدية تالن مف النقدية في اليد كالكدائع 
في المصارؼ القابلة للسحب عند الطلب. تما تشمؿ االستثمارات 

مة المكازنة. كاستثنيت القابلة للتحكيؿ على الفكر في تاريخ قائ
األسيـ كاالستثمارات الصافية المستحقة كاالستثمارات المحتفظ بيا 
حتى أجؿ استحقاقيا مف االستثمارات القابلة للتحكيؿ على الفكر 

 ألغراض التدفقات النقدية. 

 المساىمات )مف غير حقوؽ المساىمة( )ح(

دات في تدّكف المساىمات للمكارد مف غير مكارد التجديد تإيرا
الفترة التي يتـ فييا تتبد النفقات المعنية. كبالنسبة ألنشطة 
التمكيؿ المشترؾ، فإف المساىمات الكاردة تسجَّؿ تإيرادات في 
الفترة التي تصبح فييا المنحة ذات الصلة نافذة. أما 

المساىمات المتصلة بالمنح البرامجية، كالمكظفيف المينييف 
ؾ للصندكؽ البلجيتي لألمف المزامليف، كالبرنامج المشتر 

الغذائي، كاألمكاؿ المتممة األخرل فتسجؿ في قائمة المكازنة 
على أنيا إيرادات مؤجلة كتسجؿ تإيراد بمقدار النفقات المرتبطة 
بالمشركعات في قائمة اإليرادات كالنفقات. كحيف تكفر بنكد 
مخصكصة في االتفاقيات مع الجيات المانحة، فإف المساىمات 

دة )بما فييا نفقات اإلدارة( كما تحققو مف فكائد، كالتي لـ الكار 
يتـ بعد تتبد نفقات مباشرة بشأنيا، تؤجؿ إلى فترات مقبلة 
لمناظرتيا مع التتاليؼ المعنية. كيتماشى ذلؾ مع المبدأ 
المحاسبي المعتمد بشأف األمكاؿ المتممة المجمكعة للصندكؽ 

ة بشتؿ أكضح. كيتيح عرض الطابع األساسي ليذه األرصد
 قائمة بيذه المساىمات. 1-كيتضمف الذيؿ داؿ

قدمت جيات مانحة منفردة مكارد بشرية )مكظفيف مينييف 
مزامليف( للمساعدة في أنشطة الصندكؽ. كتسجؿ المساىمات 
الكاردة مف الجيات المانحة بكصفيا إيرادات كتدرج النفقات ذات 

 الصلة في تتاليؼ المكظفيف. 

 المنح (ط)

تفاقية إنشاء الصندكؽ تخكلو حؽ تقديـ المنح للدكؿ األعضاء إف ا
أك للمنظمات الحتكمية الدكلية التي يشترؾ فييا ىؤالء األعضاء، 

 كذلؾ بالشركط التي يراىا الصندكؽ مالئمة.

تُقيد المنح تنفقات فكر نفاذ المقدار المعتمد كتخصـك بالنسبة 
 لة بمكجب المعيارللمقادير غير المصركفة، كذلؾ بالقيمة العاد

كعقب مكافقة المجلس  مف المعايير الدكلية لإلبالغ المالي. 9رقـ 
التنفيذم على تعديالت الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية 

تصبح المنح نافذة المفعكؿ لدل  (،2009)في أبريؿ/نيساف 
 سريانيا، عندما يتكف للجية المتلقية أف تتتبد النفقات المؤىلة.

المقادير الملغاة مف األرصدة غير المصركفة تبند مقابؿ  كتعتبر
 للنفقات في الفترة التي تحدث فييا. 

 إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف (ي)

تحصؿ البلداف المستكفية لشركط اإلقراض بشركط تيسيرية 
للغاية، بمكجب إطار القدرة على تحمؿ الديكف، على مساعدة 

. كتعكض مبالغ أصؿ مالية في شتؿ منح بدال مف القركض
القرض الضائعة المستحقة للصندكؽ أكال بأكؿ )تبعان لجدكؿ 
االستيالؾ الذم يستند إليو القرض( مف الدكؿ األعضاء بينما 
تُلغى الفكائد. كيتـ التفاكض على تعكيض أصؿ القرض خالؿ 
مشاكرات تجديد المكارد المقبلة. كيخضع التمكيؿ مف خالؿ إطار 

لديكف للشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية. القدرة على تحمؿ ا
إطار القدرة على تحمؿ الديكف على مدل  التمكيؿ مف خالؿنفذ يك 
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سجؿ تنفقات في قائمة الدخؿ الشامؿ في الفترة يزمني ممتد ك 
 التي تستكفى فييا شركط صرؼ األمكاؿ للجية المتلقية. 

 سمؼ إطار حساب أمانة المرفؽ اإلسباني لمتمويؿ )ؾ(
 المشترؾ ألغراض األمف الغذائي

بعد أف تلقى  2010في عاـ مانة اإلسباني األحساب أنشئ 
كاحتسبت ىذه الخصـك الصندكؽ أمكاال على أساس قرض. 

كسكؼ تستخدـ ىذه األمكاؿ لتقديـ قركض  تتلفة المستيلتة.بال
إلى الجيات المقترضة مف الصندكؽ كفقان إلجراءات الصندكؽ 

 المشمكلة بإطار القدرة على تحمؿ الديكف(.  )باستثناء البلداف

كسكؼ يكائـ حساب األمانة مدفكعات السداد مع مدفكعات 
 45سداد القركض المستلمة مف البلداف المقترضة على امتداد 

سنة كفترة سماح مدتيا خمس سنكات. كسكؼ تسدد إلسبانيا 
ك شيران على معامالت اليكر  12فائدة بسعر الفائدة المتغير لمدة 

 15فيما بيف المصارؼ. كسكؼ تسدد الفائدة إلسبانيا في 
يناير/تانكف الثاني مف تؿ عاـ كتحتسب على أساس 

 االستحقاؽ.

كسكؼ ُتستثمر السيكلة المتاحة في حساب األمانة كفقان لسياسة 
استثمار تتفؿ السيكلة الالزمة الحتياجات عمليات الصرؼ 

 عدؿ حسب المخاطر. كتحقؽ في الكقت نفسو العائد التافي الم

كسيجرم االحتفاظ بفائض إيرادات االستثمار في حساب 
 احتياطي للسماح للصندكؽ بإدارة المخاطر.

كفي حالة ما إذا تبيف أف حساب األمانة اإلسباني ليست لديو 
المكارد التافية للكفاء بالتزامات السداد، ستكفر إسبانيا أمكاالن 

 إضافية.

 ( خطط الموظفيفؿ)

 ت المعاشات التقاعديةالتزاما (1)

يشارؾ الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية في عضكية الصندكؽ 
المشترؾ للمعاشات التقاعدية لمكظفي األمـ المتحدة الذم أنشأتو 
الجمعية العامة لألمـ المتحدة لتكفير المزايا المتعلقة بحاالت 
 التقاعد، كالكفاة، كالعجز كما يتصؿ بيا إلى المكظفيف المعنييف.
كيشتؿ الصندكؽ المشترؾ للمعاشات التقاعدية خطة لتمكيؿ مزايا 
محددة. كيتمثؿ االلتزاـ المالي للصندكؽ إزاء صندكؽ المعاشات 
التقاعدية في مساىمتو اإللزامية بنسبة تحددىا الجمعية العامة 
لألمـ المتحدة باإلضافة إلى أم نصيب في مدفكعات العجز 

لكائح صندكؽ المعاشات. كال  مف 26االتتكارم بمكجب المادة 
تستحؽ مدفكعات العجز ىذه إال بعد أف تطبؽ الجمعية العامة 

بعد أف تقرر أف ىناؾ حاجة إلى مدفكعات  26أحتاـ المادة 
للعجز استنادا إلى تقدير مدل التفاية االتتكارم لصندكؽ 

المعاشات في تاريخ التقييـ. كحتى تاريخ إعداد ىذا التقرير لـ 
ية العامة لألمـ المتحدة قد لجأت إلى تطبيؽ ىذه تتف الجمع
 األحتاـ.

كاألسلكب االتتكارم المتبع ىك أسلكب "إجمالي المجمكعة 
المفتكحة". كتحمؿ تتلفة تكفير المعاشات التقاعدية على قائمة 
الدخؿ الشامؿ بحيث تكزع التتلفة المنتظمة على امتداد سنكات 

قدميا الخبراء االتتكاريكف خدمة المكظفيف كفقان للمشكرة التي ي
الذيف يجركف تقييمان تامالن لخطة الفترة مرة تؿ عاميف. كتعرض 
الخطة المؤسسات المشارتة إلى مخاطر اتتكارية تتعلؽ 
بالمكظفيف الحالييف كالسابقيف للمؤسسات األخرل، مما يؤدم إلى 
عدـ تكفر أساس متسؽ كمكثكؽ لتكزيع االلتزامات، كتخطيط 

ؼ المؤسسات المنفردة المشارتة في الخطة. أصكؿ كتتالي
كالصندكؽ، شأنو شأف المؤسسات المشارتة، ليس في كضع 
يمتنو مف تحديد نصيبو مف المرتز المالي األساسي كأداء الخطة 

 بقدر تاؼ مف المكثكقية لألغراض المحاسبية.

 خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة (2)

ي بعد انتياء الخدمة التي يشارؾ الصندكؽ في خطة التأميف الطب
تديرىا منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة مف أجؿ المكظفيف 
الذيف يتلقكف معاشان تقاعديان مف األمـ المتحدة، كالمكظفيف 
السابقيف المؤىليف، كذلؾ على أساس اقتساـ التتاليؼ. كيعمؿ 
ع نظاـ تغطية التأميف الطبي لما بعد انتياء الخدمة على أساس دف

النفقات عند تتبدىا، كيغطى تتاليفو السنكية مف الميزانيات 
، ُيجرل تقييـ 2006السنكية كاشتراتات المكظفيف. كمنذ عاـ 

 مستقؿ تؿ سنة.

، أنشأ الصندكؽ حساب 19ككفقان للمعيار الدكلي للمحاسبة رقـ 
كقد  أمانة يحكِّؿ إليو األمكاؿ الالزمة لتغطية التزاماتو االتتكارية.

تتاليؼ الخدمة تمصركفات تشغيلية. كدكف صافي الفرؽ دكنت 
بيف تتاليؼ الفائدة كبيف العائد المتكقع على أصكؿ الخطة تحت 
األرباح كالخسائر، بينما دكنت عمليات إعادة القياس في األصكؿ 
كالخصـك تمرتز صاؼ في الدخؿ الشامؿ اآلخر. كنظرا 

، 19اسبة رقـ للتنقيحات التي أدخلت على المعيار الدكلي للمح
فإف معدؿ العائد المتكقع لألغراض المحاسبية حدد بأنو يساكم 

 سعر الخصـ المحاسبي. 

 المخصصات )ـ(

ترصد المخصصات حيف يتكف على الصندكؽ التزاـ حالي 
قانكني أك استنتاجي ناجـ عف أحداث سابقة، كمف المحتمؿ أف 

ء بيذا يحتاج األمر إلى تدفؽ مكارد مف الصندكؽ مف أجؿ الكفا
االلتزاـ، كيمتف إجراء تقدير مكثكؽ لمقدار ىذا االلتزاـ. كتُقيد 
مستحقات المكظفيف مف اإلجازة السنكية كمستحقات الخدمة 
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الطكيلة عندما تصبح مستحقة للمكظفيف. كُيرصد مخصص 
لتسديد الخصـك المقدرة لمستحقات اإلجازة السنكية كمستحقات 

دمات التي قدميا المكظفكف حتى نياية الخدمة الطكيلة نتيجةن للخ
 تاريخ قائمة المكازنة.

 الضرائب )ف(

إف الصندكؽ كتالة متخصصة مف كتاالت األمـ المتحدة، 
كيتمتع، بصفتو ىذه، بمزايا اإلعفاء الضريبي بمكجب اتفاقية 
امتيازات الكتاالت المتخصصة لألمـ المتحدة كحصاناتيا لعاـ 

كرية إيطاليا كالصندكؽ بشأف ، كاالتفاقية المبرمة بيف جمي1947
مقره الدائـ. كتُخصـ الضرائب المحصلة عف المجاالت التي لـ 

 يشمليا اإلعفاء بعد مباشرةن مف عائد االستثمارات ذات الصلة.

 تدويف اإليرادات )س(

يدكف عائد رسـك الخدمة كالعائد مف مصادر أخرل على أنو مف 
لنفقات المعنية )السلع اإليرادات في الفترة التي يتـ فييا تتبد ا

 المسلمة أك الخدمات المقدمة(.

 األصوؿ غير الممموسة –)ع( األصوؿ الثابتة 

 األصكؿ الثابتة

تجرم رسملة المشتريات الرئيسية للممتلتات كاألثاث كالمعدات. 
كيحتسب االستيالؾ على أساس القسط الثابت على العمر 

 ة الكاردة أدناه:االفتراضي المقدر لتؿ أصؿ مف األصكؿ المشترا

  الترتيبات كالتجييزات للمعدات المعمرة األثاث معدات
 سنكات 10متتبية 

  سنكات 5األساس 
  سنكات 4معدات المتاتب 

 األصكؿ غير الملمكسة

ُترسَمؿ تتاليؼ تطكير البرمجيات تأصكؿ غير ملمكسة إف تاف 
سينجـ عنيا منافع اقتصادية في المستقبؿ. كيحتسب االستيالؾ 

ساس القسط الثابت على العمر االفتراضي المقدر على أ
للبرمجيات )مف سنتيف إلى خمس سنكات(. كتتـ رسملة 
التحسينات اإليجارية تأصكؿ غير ملمكسة. كيحتسب االىتالؾ 
على أساس ثابت على مدار مدة صالحيتيا التقديرية )مدة 

 استئجار مقر الصندكؽ(. 

 اماتموارد الصندوؽ المتاحة لعقد االلتز  (ؼ)

المكارد المتاحة لعقد االلتزامات ىي المكارد مف العمالت القابلة 
مف اتفاقية  4مف المادة  1للتحكيؿ الحّر حسب تحديدىا في البند 

إنشاء الصندكؽ، كالتي ساىـ بيا األعضاء كغيرىـ، أك تانت أك 

ستتكف حصيلة للعمليات، أك مدفكعات سداد القركض المقدمة 
يتف قد تـ بالفعؿ االلتزاـ بيذه المكارد على  مف المقترضيف، ما لـ

 ذمة قركض كمنح، أك تـ رصدىا في االحتياطي العاـ.

 كفيما يلي سياسة تحديد المكارد المتاحة لعقد االلتزامات:

تقتصر المكارد المتاحة لعقد االلتزامات على المدفكعات   (1)
 الفعلية المقبكضة في شتؿ مبالغ نقدية أك سندات إذنية.

تستبعد مف المكارد المتاحة لعقد االلتزامات قيمة كثائؽ المساىمة ك 
 التي لـ تدفع بعد في صكرة مبالغ نقدية أك سندات إذنية.

 رصدت مخصصات للسندات اإلذنية المتأخرة السداد. ( 2)

ؿ السندات اإلذنية كااللتزامات بالقركض )القركض (  3) ُتسجَّ
افؽ كالمكقع علييا لتنيا النافذة غير المصركفة، كالقركض المك 

لـ تصبح نافذة بعد، كالقركض التي لـ تكّقع بعد( كالمنح غير 
المصركفة بالقيمة االسمية في قائمة المكارد المتاحة لاللتزاـ 
ألف ىذا تقرير تشغيلي ألغراض اإلدارة فقط كلذلؾ ال يخضع 

 الدكلية لإلبالغ اييرلمتطلبات التقارير المالية المذتكرة في المع
 المالي.

يتمتع المجلس التنفيذم بصالحية استخداـ سلطة االلتزاـ  ( 4)
بالمكارد مقدمان بصكرة حصيفة كحذرة للتعكيض، سنة بعد أخرل، 
عف تقلبات المكارد المتاحة لعقد االلتزامات كللعمؿ تمكرد 

، تما في 2012كقد اسُتخدمت ىذه السلطة في عاـ  احتياطي.
العادية لـ تتف تافيةن للكفاء بالتزامات  السابؽ، كذلؾ ألّف المكارد

 القركض كالمنح.

كيعتبر أف ىناؾ التزامان بالقرض أك المنحة عندما تعتمده 
السلطات المختصة. كالبد على كجو الخصكص مف مكافقة 
المجلس التنفيذم على القركض كالمنح التبيرة. كيستعرض 

تزامات في تؿ المجلس التنفيذم قائمة بالمكارد المتاحة لعقد االل
دكرة مف دكراتو لضماف تكفر المكارد الالزمة لتغطية القركض 
كالمنح المعركضة عليو إلقرارىا في دكرتو أك التي يتكقع إقرارىا 

 مف خالؿ إجراء انقضاء المدة قبؿ جلستو التالية.

  3المذكرة 

 التقديرات واألحكاـ المحاسبية الحرجة

 لحرجةالتقديرات واالفتراضات المحاسبية ا (أ )

تُقيـ التقديرات كاألحتاـ بصكرة متكاصلة، كىي تستند إلى الخبرة 
لى عكامؿ أخرل، بما في ذلؾ تكقعات األحداث  التاريخية كا 
المقبلة التي ُيعتقد أنيا معقكلة في ظؿ الظركؼ القائمة. كقلما 
تماثؿ التقديرات المحاسبية الناجمة، بحتـ طبيعتيا، النتائج الفعلية 

عرض فيما يلي التقديرات كاالفتراضات التي تنطكم المعنية. كتُ 
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على مخاطر تبيرة بشأف إحداث تعديؿ ميـ على المبالغ المسجلة 
 لألصكؿ كالخصـك ضمف السنة المالية التالية.

القيمة العادلة كالتتاليؼ المستيلتة للقركض، كالمنح غير  (1)
ساىمات المصركفة، كاإليرادات المؤجلة، كالسندات اإلذنية، كالم

كلالطالع على التفاصيؿ المتعلقة بالنماذج المطبقة  المطلكبة.
مف أجؿ حساب القيمة العادلة للقركض، ينبغي الرجكع إلى 

 .2المذترة 

كُتحدد القيمة العادلة للصتكؾ المالية غير المتاجر بيا في 
 األسكاؽ النشطة باستخداـ تقنيات التقييـ. 

المسجلة بالقيمة العادلة في  كُتصنَّؼ األصكؿ كالخصـك المالية
 قائمة المكازنة على أساس المدخالت في تقنيات التقكيـ تما يلي:

األصكؿ كالخصـك المالية التي تستند قَيميا إلى  :1المستكل 
األسعار غير المعدَّلة لألصكؿ أك الخصـك المماثلة في األسكاؽ 

 النشطة.

قَيميا إلى : األصكؿ كالخصـك المالية التي تستند 2المستكل 
األسعار غير المعدَّلة لألصكؿ أك الخصـك المماثلة، أك إلى 
نماذج التسعير التي يمتف مالحظة جميع المدخالت اليامة ليا، 
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بالنسبة لمعظـ تامؿ فترة األصكؿ 

 .  أك الخصـك

: األصكؿ كالخصـك المالية التي تستند قَيميا إلى 3المستكل 
ر أك تقنيات التقكيـ التي تتطلب مدخالت ال يمتف األسعا

 مالحظتيا كميمة لقياس القيمة العادلة التلية.

 األحكاـ الحرجة في تطبيؽ السياسات المحاسبية (ب )

 احتساب القيمة العادلة (أ )

يلـز احتساب القيمة العادلة تي يفي الصندكؽ بالمعايير الدكلية 
القياس بالقيمة العادلة للتقارير المالية. كقد ُقّدمت مطابقات بيف 

تلفة المستيلتة باستخداـ طريقة الفائدة الفعلية كالقيـ االسمية نكال
فيما يتصؿ بالقركض، كالمبالغ المطلكبة، كالمنح غير 

 المصركفة، كاإليرادات المؤجلة. 

 4المذكرة 

 أرصدة النقدية واالستثمارات
 (تحميؿ األرصدة )الموحدة
 بآالؼ الدكالرات األمريتية 

 2012 2011 
 764 389 219 404 النقدية غير المقيدة

 505 63 النقدية الخاضعة للقيكد
 269 390 282 404 المجموع الفرعي لمنقدية

االستثمارات غير المقيدة محسكبة 
 168 954 1 019 786 1 بالقيمة العادلة

االستثمارات المسجلة بالتتلفة 
 641 811 827 788 المستيلتة
 429 397 ت الخاضعة للقيكداالستثمارا

 238 766 2 243 575 2 المجموع الفرعي لالستثمارات
 507 156 3 525 979 2 مجموع النقدية واالستثمارات

 
 ديسمبر/تانكف األكؿ: 31كفيما يلي ترتيب الحافظة حسب التيانات حتى 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 741 496 2 743 292 2 الصندكؽ
حساب أمانة خطة التأميف الطبي بعد 

 771 65 840 66 انتياء الخدمة
 935 25 348 4 حساب أمانة مبادرة تخفيؼ الديكف

 159 138 476 125 األمكاؿ المتممة
 622 388 191 400 حساب األمانة اإلسباني

 279 41 071 39 مبادرة تخفيؼ ديكف ىايتي )الذيؿ ياء(
ة أصحاب برنامج التأقلـ لصالح زراع

 0 856 50 الحيازات الصغيرة
 507 156 3 525 979 2 مجموع النقدية واالستثمارات

 ( النقدية واالستثمارات الخاضعة لمقيود1)
ككفقان التفاقية إنشاء الصندكؽ، فإف المبالغ التي دفعتيا الدكؿ 
األعضاء مف الفئة الثالثة، تؿ بعملتو، على ذمة المساىمات 

 ية، تخضع لقيكد عند استخداميا.األكلية أك اإلضاف

 بفتح حساب ضماف بلغ رصيده 2010كقاـ الصندكؽ في عاـ 
 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31دكالر أمريتي في  13 197
  (. 2011دكالران أمريتيان في عاـ  451 440)

 ( تركيب حافظة االستثمارات حسب الوسائؿ المالية )الموحدة(2)
، بلغت القيمة السكقية للنقدية 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

كاالستثمارات، بما في ذلؾ المبالغ المستحقة كالمطلكبة بعد 
استبعاد العمالت الخاضعة لقيكد كغير القابلة للتحكيؿ، 

دكالر أمريتي في  3,114,799,000دكالر أمريتي ) 2,955,958,000
 كىي تتألؼ مف الكسائؿ التالية:(، 2011 عاـ 
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 ت األمريتيةبآالؼ الدكالرا 
 2012 2011 

 764 389 219 404 النقدية
 399 561 2 882 049 2 الكسائؿ المالية ذات العائد الثابت

قيمة األرباح/)الخسائر( غير 
 (503) (746 8) المحصلة للعقكد اآلجلة المباشرة

 للعقكد اآلجلة المباشرة
الكدائع ألجؿ كغير ذلؾ مف التزامات 

 443 205 251 527 المصارؼ
قيمة األرباح/)الخسائر( غير 

 (955 3) 458 6 المحصلة للعقكد اآلجلة
 2 0 عقكد الخيار

 150 152 3 064 979 2 مجموع النقدية واالستثمارات
مبالغ مستحقة القبض مف 

 479 120 385 1 االستثمارات المبيعة
المبالغ المستحقة على الصندكؽ مف 

 (830 157) (491 24) االستثمارات المشتراة
 799 114 3 958 955 2 مجموع حافظة االستثمارات

دكالر  805,398,000تشمؿ االستثمارات ذات العائد الثابت كالنقدية 
 31أمريتي مف االستثمارات المحتفظ بيا حتى أجؿ استحقاقيا في 

دكالر أمريتي في  811,641,000) 2012 ديسمبر/تانكف األكؿ
بلغت القيمة العادلة  2012كؿ ديسػمبر/تانػكف األ 31 (. كفي2011

 817,413,000 في الحافظة االستراتيجية العالميةلالستثمارات 
 (.2011دكالر أمريتي في  817,280,000دكالر أمريتي )

 تركيب حافظة االستثمارات حسب العمالت )موحدة(  (3)
تاف ترتيب النقدية كاالستثمارات بحسب العمالت في 

 النحك التالي: ديسمبر/تانكف األكؿ على 31
 بآالؼ الدكالرات األمريتية 

 2012 2011 
 498 301 1 939 286 1 اليكرك

 308 244 320 191 اليف الياباني
 635 318 856 299 الجنيو االسترليني
 358 250 1 843 177 1 الدكالر األمريتي

مجموع حافظة النقدية 
 799 114 3 958 955 2 واالستثمارات

 

ظة االستثمارات حسب آجاؿ االستحقاؽ تركيب حاف  (4)
 )الموحدة(

تاف ترتيب النقدية كاالستثمارات بحسب آجاؿ االستحقاؽ في 
 ديسمبر/تانكف األكؿ على النحك التالي: 31

 )بآالؼ الدكالرات األمريتية( 
 2012 2011 

 009 955 308 121 1 مستحقة خالؿ عاـ أك أقؿ
المستحؽ بعد عاـ كاحد إلى خمسة 

 861 637 1 800 166 1 ـأعكا
 509 278 274 449 مستحقة مف خمسة إلى عشرة أعكاـ

 420 243 576 218 مستحقة بعد عشرة أعكاـ
 799 114 3 958 955 2 مجموع حافظة النقدية واالستثمارات

كبلغ متكسط آجاؿ استحقاؽ استثمارات العائد الثابت ضمف 
ديسػمبر/تانػكف  31شيران في  47حافظة االستثمارات المكحدة 

 (. 2011شيران في عاـ  47) 2012 األكؿ

 إدارة المخاطر المالية ( أ)
تتعرض أنشطة استثمارات الصندكؽ لمجمكعة متنكعة مف 
المخاطر المالية التي تشمؿ مخاطر األسكاؽ، كمخاطر االئتماف، 
كمخاطر العمالت، كمخاطر اإليداع، كمخاطر السيكلة، كتذلؾ 

عتبر شاغال مستمرا كلتنيا تقتصر مخاطر رأس الماؿ، التي ت
 على حافظة االستثمارات.

 مخاطر السوؽ ( 1)

تتكزع حافظة استثمارات الصندكؽ على عدد مف فئات األصكؿ 
في المجمكعة النظيرة ذات العائد الثابت بما ينسجـ مع سياسة 
االستثمار في الصندكؽ. كمف حيف آلخر، اتخذت إدارة الصندكؽ 

ة األجؿ لحماية الحافظة الشاملة مف ظركؼ تدابير تتتيتية قصير 
 السكؽ غير المكاتية.

كتُدار استثمارات النقدية كاالستثمارات المحتفظ بيا حتى أجؿ 
 القيمة العادلةاالستحقاؽ داخليان؛ أما االستثمارات المسجلة ب

 13حسب الكضع في  مديريف خارجييف 8فتفكض إدارتيا إلى 
.2132ديسمبر/تانكف األكؿ   

تعتبر مخاطر السكؽ التي تكاجو التيانات األخرل المدرجة كال 
 في القكائـ المالية المكحدة مخاطر مؤثرة.

األكزاف الترجيحية كالمبالغ لتؿ فئة مف فئات  1كيبيف الجدكؿ 
األصكؿ في الحافظة الشاملة إضافة إلى األكزاف النسبية كفقان 

 2012مي ديسمبر/تانكف األكؿ مف عا 31لسياسة االستثمار في 
 . كتتعلؽ البيانات بالصندكؽ كحده. 2011ك 

 1الجدكؿ 

 الحافظة فئة األصكؿ
سياسة 
 االستثمار

2012 % 

)بمالييف 
الدكالرات 
 % األمريتية(

قصيرة الالسيكلة المالية 
 7.0 194.8 8.6 األجؿ

حافظة االستراتيجية 
 17.0 373.6 16.5 العالمية

السندات الحتكمية 
 36.0 762.8 33.6 العالمية

سندات عالمية ذات عائد 
 13.0 318.7 14.0 ثابت

السندات المرتبطة بمعدؿ 
 20.0 459.4 20.2 التضخـ

سندات ديكف األسكاؽ 
 7.0 160.3 7.1 الناشئة

 100.0 269.6 2 100.0 اإلجمالي
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 الحافظة فئة األصكؿ
سياسة 

 االستثمار

2011 % 

)بمالييف 
الدكالرات 
 % األمريتية(

ة المالية القصيرة السيكل
 5.5 199.9 8.1 األجؿ

االستثمارات المسجلة 
 15.6 383.9 15.6 بالتتلفة المستيلتة

 43.5 950.5 38.7 حافظة السندات الحتكمية
الحافظة المتنكعة ذات 

 15.4 413.9 16.9 الدخؿ الثابت
الحافظة المرتبطة بمعدؿ 

 20.0 507.3 20.7 التضخـ
 100.0 455.5 2 100.0 اإلجمالي

 

كتدار تؿ فئة مف فئات األصكؿ كفقان للمبادئ التكجييية الخاصة 
بيا. كتعالج المبادئ التكجييية طائفةن مف مخاطر األسكاؽ عف 
طريؽ فرض قيكد على أىلية الكسائؿ المالية كعلى نشاط 

 مديرم الحكافظ كذلؾ مف خالؿ تحديد: 
 معدالت معيارية محددة مسبقان كحدكد لالنحرافات عف .1

 المعدالت المعيارية فيما يخص حدكد خطأ التتبع
مخاطر  (2)البند "الحدكد الدنيا لالئتماف )انظر  .2

 ( "االئتماف
 أدناه المؤشرات المعيارية لتؿ حافظة. 2كيبيف الجدكؿ 

 2الجدكؿ 
 المؤشرات المعيارية بحسب الحافظة

 المؤشر المعيارم الحافظة
 لة العائد على الحافظةتعامؿ نفس معام السيكلة القصيرة األجؿ
حافظة االستراتيجية 

 العالمية
معيار القطاع المكسع ذم األكزاف المتشابية )يحسب 

 داخليان مرة تؿ ثالثة أشير(
السندات الحتكمية 

 العالمية
مؤشر بارتليز للسندات الحتكمية المتداكلة عالميان )سنة 

سنكات(، المعد خصيصان للعمالت األربع  3كاحدة إلى 
 اخلة في تقكيـ سلة حقكؽ السحب الخاصةالد

السندات المتنكعة 
العالمية ذات العائد 

 الثابت

مؤشر بارتليز العالمي للسندات ذات العائد الثابت )مرتبة 
AA-  في حاؿ السندات السيادية كمرتبةA-  أك ما

 يعلكىا في حاؿ سندات الشرتات(
السندات الحتكمية 

المرتبطة بمعدؿ  العالمية
 التضخـ

مؤشر بارتليزتكتننتاؿ للسندات الحتكمية العالمية 
 سنكات( 10سنة كاحدة إلى ) المرتبطة بمعدؿ تضخـ

ديكف  تالتضخـ سندا
 األسكاؽ الناشئة

مؤشر بارتليز لديكف األسكاؽ الناشئة مف مرتبة 
 أك ما يعلكىا( -BBBاالستثمار )مرتبة 

ؿ كتجرم التسكية مقابؿ التعرض لمخاطر األسكاؽ مف خال
تعديؿ مدة الحافظة، كذلؾ على أساس تكقع تغيرات األسعار 

 السكقية لألكراؽ المالية. 

 كيعّيف الحد األقصى ألجؿ الحافظة عند الحدكد التالية:

  سنة كاحدة أتثر مف المتكسط المعيارم لفئة أصكؿ السندات
 الحتكمية المتداكلة عالميان.

  ؿ المتنكعة سنتاف أتثر مف المتكسط المعيارم لفئة األصك
 ذات الفائدة الثابتة.

  سنتاف أتثر مف المتكسط المعيارم لفئة أصكؿ السندات
 المرتبطة بمعدؿ التضخـ.

  سنتاف أتثر مف المتكسط المعيارم لفئة األصكؿ المتنكعة
 ذات الفائدة الثابتة.

متكسط آجاؿ حكافظ استثمارات الصندكؽ  3كيبيف الجدكؿ 
كاآلجاؿ  2011ك  2012ألكؿ ديسمبر/تانكف ا 31بالسنكات في 

 المعيارية لتؿ منيا.
 3الجدكؿ 

   )الصندوؽ وحده( متوسط آجاؿ الحوافظ واآلجاؿ المعيارية بالسنوات
 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 
 المعيارم الحافظة 

 2011 2012 2011 2012 الحافظة
السيكلة القصيرة 

 - - - - األجؿ
حافظة االستراتيجية 

 2.3 1.4 2.3 1.4 لميةالعا
السندات الحتكمية 

 2.0 1.9 1.8 1.7 العالمية
سندات عالمية ذات 

 4.4 4.2 4.6 4.1 فائدة ثابت
السندات المرتبطة 

 5.1 5.4 6.0 6.2 بمعدؿ التضخـ
سندات ديكف األسكاؽ 

 - 6.8 - 7.6 الناشئة
 2.5 2.8 2.6 2.9 المتوسط اإلجمالي

فظة الشاملة الستثمارات الصندكؽ كيظير تحليؿ الحساسية للحا
 300-تيؼ أّف تحكالن مكازيان في منحنى العائد )مف  4في الجدكؿ 

مف نقاط األساس( سيؤثر على قيمة حافظة  300إلى +
 31ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31االستثمارات في 
 . 2011ديسمبر/تانكف األكؿ 

 4الجدكؿ 
 ؽ )الصندوؽ وحده(تحميؿ الحساسية لحافظة استثمارات الصندو

 2012 2011 
الفرؽ 
بنقاط 

األساس 
في 

منحنى 
 العائد

التغير في قيمة 
الحافظة المدارة 
خارجيان )بمالييف 

الدكالرات 
 األمريتية(

مجمكع 
الحافظة 
)بمالييف 
الدكالرات 
األمريت

 ية(

التغير في قيمة 
الحافظة المدارة 

 خارجيان 
)بمالييف 
الدكالرات 
 األمريتية(

فظة مجمكع الحا
)بمالييف 
الدكالرات 
 األمريتية(

-300 201 2 471 196 2 652 
-250 168 2 438 164 2 620 
-200 134 2 404 131 2 587 
-150 101 2 371 98 2 554 
-100 67 2 337 65 2 521 
-50 34 2 304 33 2 489 
0 - 2 270 -   2 456 

50 (34) 2 236 (33) 2 423 
100 (67) 2 203 (65) 2 391 
150 (101) 2 169 (98) 2 358 
200 (134) 2 136 (131) 2 325 
250 (168) 2 102 (164) 2 292 
300 (201) 2 069 (196) 2 260 
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كيبيف الرسـ البياني أدناه العالقة السلبية بيف العائدات كقيمة 
 الحافظة ذات العائد الثابت. 

 حده(تحميؿ الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات )الصندوؽ و 

 )بمالييف الدكالرات األمريتية(

 

 2011ديسمبر/تانكف األكؿ  31إجمالي الحافظة في 
 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31إجمالي الحافظة في 

، لك تاف المستكل العاـ 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 
ألسعار الفائدة في أسكاؽ عمالت حقكؽ السحب الخاصة 

اس )كىك عبارة عف تحكؿ مكاز نقطة أس 300أعلى/)أقؿ( بمقدار 
في منحنيات العائد(، لتاف عائد الحافظة الشاملة الستثمارات 

مليكف دكالر أمريتي تنتيجة  201الصندكؽ أقؿ )أعلى( بمقدار 
للخسائر )األرباح( الرأسمالية في الجزء المسجؿ بسعر السكؽ مف 

 الحافظة.

سياسة بياف حدكد خطأ التتبع المحّددة في  5كيبيف الجدكؿ 
كيمثؿ خطأ التتبع االنحراؼ المعيارم السنكم للعائد . االستثمار

مقابؿ معّدلو المعيارم، كىك مقياس للمخاطر الفعلية التي تؤخذ 
 .مقارنة بالحافظة المعيارية إدارة حافظة معينة االعتبار في في

 5الجدكؿ 
 نطاقات خطأ التتبع بحسب الحافظة

 الحافظة
 خطأ التتبعأقصى مقدار ل

 )بالنسبة المئكية في السنة(
 1.5 السندات الحتكمية العالمية

السندات العالمية المتنكعة ذات 
 العائد الثابت

3.0 

 عدؿالسندات العالمية المرتبطة بم
 التضخـ

2.5 

 4.0 سندات ديكف األسكاؽ الناشئة

في  0.21كقد بلغ مجمكع خطأ التتبع في حافظة االستثمار 
 .2012تانكف األكؿ ديسمبر/ 31المائة في 

 مخاطر االئتماف ( 2)

المبادئ التكجييية لالستثمار الحدكد بياف سياسة االستثمار ك  حّددي
االئتمانية الدنيا ألىلية األكراؽ المالية كالجيات النظيرة. كتتحدد 
أىلية المصارؼ كاإلصدارات مف السندات على أساس التصنيفات 

ة بتقدير األىلية االئتمانية. التي تضعيا الكتاالت الرئيسية المعني
الحّد األدنى للتصنيفات االئتمانية للحافظة  6كيبيف الجدكؿ 

بياف سياسة  سمح بويالشاملة الستثمارات الصندكؽ حسب ما 
 .المبادئ التكجييية لالستثماراالستثمار ك 

 6الجدكؿ 
بياف سياسة  سمح بويحسب ما  لمحافظة الحّد األدنى لمتصنيفات االئتمانية

 المبادئ التوجييية لالستثماراالستثمار و 
الكدائع  األكراؽ المالية الحافظة

بأجؿ 
كشيادا
ت 

 أاإليداع

األكراؽ 
المالية 
الفكرية 
كاآلجلة

 ب

تبادالت 
سعر 
 بالفائدة

السيكلة 
القصيرة 
 األجؿ

-A ال ينطبؽ
1/P-

1 

ال 
 ينطبؽ

 ال ينطبؽ

حافظة 
االستراتيجية 

 العالمية

Aa3  مكدم أكAA- 
 د آند بكرزستاندر 

سندات الشرتات 
AAA/Aaa) 

A-
1/P-

1 

ال 
 ينطبؽ

 ال ينطبؽ

السندات 
 جالحتكمية

Aa3  مكدم أك-AA 
 ستاندرد آند بكرز

A-
1/P-

1 

A-
1/P-

1 

 ال ينطبؽ

الحافظة 
المتنكعة ذات 
 جالدخؿ الثابتة

Aa3  مكدم أك 
-AA  ستاندرد آند

بكرز )باستثناء: 
األكراؽ المالية 

المدعكمة برىكف، 
راؽ المالية كاألك 

المدعكمة بأصكؿ 
AAA/Aaa  حسب

اثنتيف مف الكتاالت 
كسندات الثالث 

 -A/3Aالشرتات 

A-
1/P-

1 

A-
1/P-

1 

AA-
/Aa3 

سندات ال
العالمية 
المرتبطة 
بمعدؿ 
 جالتضخـ

Aa3  مكدم أك-AA 
 ستاندرد آند بكرز

A-
1/P-

1 

A-
1/P-

1 

 ال ينطبؽ

سندات ديكف 
األسكاؽ 
 الناشئة

Aa3  مكدم أكAA- 
 ندرد آند بكرزستا

A-
1/P-

1 

ال 
 ينطبؽ

 ال ينطبؽ

ستاندرد آند بكرز( يشير إلى  A-1أك  P-1التصنيؼ االئتماني األدنى )مكدم  -أ 
 البنؾ.
 التصنيؼ االئتماني األدنى يشير إلى الجية النظيرة. -ب 
 ال يجكز التعامؿ بالعقكد اآلجلة كعقكد الخيار إال في إطار المعامالت المنظمة. -ج 

 31ف متكسط التصنيفات االئتمانية حسب الحافظة في كتا
ضمف حدكد التصنيفات الدنيا التي  2012ديسمبر/تانكف األكؿ 

المبادئ التكجييية لالستثمار بياف سياسة االستثمار ك سمح بيا ي
 (. 7)الجدكؿ 
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 7الجدكؿ 

 متوسط التصنيفات االئتمانية بحسب الحافظة
 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

 الحافظة
 أالتصنيؼ االئتماني

2012 2011 
 1-ؼ 1-ؼ السيكلة القصيرة األجؿ

 Aa1 Aa1 حافظة االستراتيجية العالمية
 AAA AAA السندات الحتكمية العالمية

 Aa1 AAA سندات عالمية ذات عائد ثابت
 AAA AAA السندات المرتبطة بمعدؿ التضخـ

 - Aa3 سندات ديكف األسكاؽ الناشئة
ديسمبر/تانكف  13أ تـ احتساب متكسط التصنيؼ االئتماني على أساس قيـ السكؽ في 

الذم ستراتيجية العالمية باستثناء متكسط تصنيؼ حافظة اال 2133ك  2132 األكؿ
التلفة الميتلتة. كتما ينص عليو بياف سياسة االستثمار كالمبادئ التكجييية احتسب على 

الصندكؽ، تستند التصنيفات االئتمانية المستخدمة على أفضؿ لالستثمار المعمكؿ بيما في 
التصنيفات االئتمانية المتكفرة مف ستاندرد آند بكرز أك مكدم أك فيتش، ما لـ يذتر خالؼ 

تما ىي الحاؿ بالنسبة للحكافظ المدارة داخليا حيث ينبغي أف تتكف تصنيفات  -ذلؾ
  .جكدة االئتمانية. الييئات الثالث جميعا أعلى مف الحد األدنى لل

 ( مخاطر العمالت3)

ُتستخدـ حافظة استثمارات الصندكؽ للتقليؿ مف مخاطر العمالت 
الشاملة للصندكؽ. تتعلؽ معظـ التزامات الصندكؽ بالمنح 
كالقركض غير المصركفة كالمعينة بحقكؽ السحب الخاصة. 
كلذا، ُيحتفظ باألصكؿ الشاملة للصندكؽ، بقدر اإلمتاف، 

ت الداخلة في تقكيـ سلة حقكؽ السحب الخاصة كبالمبالغ بالعمال
كالنسب المحددة في ىذه السلة. كبالمثؿ، تقابؿ االحتياطي العاـ 
كالتزامات المنح المعينة بالدكالر األمريتي أصكؿ محددة بالدكالر 

 األمريتي. 

كفي حالة عدـ المكاءمة التي تُعتبر دائمة كميمة، تتخذ اإلدارة 
دة المكاءمة عبر تغيير نسب العمالت في حافظة إجراءات إلعا

استثمارات الصندكؽ بغية إعادة مكاءمة األصكؿ اإلجمالية مع 
 األكزاف المنشكدة لحقكؽ السحب الخاصة.

مدل مالءمة العمالت بالنسبة ألصكؿ الصندكؽ  8كيبيف الجدكؿ 
 31الشاملة الخاضعة لمكاءمة حقكؽ السحب الخاصة في 

 .2012كؿ ديسمبر/تانكف األ
 8الجدكؿ 

في مواءمة األصوؿ مع سمة تقويـ حقوؽ السحب الخاصة )لمصندوؽ وحده( 
 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31

صافي قيمة  مجمكعة العملة
 األصكؿ )%(

األكزاف 
الترجيحية 
لحقكؽ 
السحب 
 ةالخاص

 
 الفارؽ

 (3.3) 43.0 39.7 الدكالر األمريتي
 2.7 36.3 39.0 اليكرك

 1.5 9.1 10.6 نياليف اليابا
 (0.9) 11.6 10.7 الجنيو االسترليني

 0.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 

، لك تانت قيمة الدكالر 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31كفي  
في المائة مقابؿ  10األمريتي قد انخفضت )ارتفعت( بنسبة 

العمالت الثالث األخرل في سلة عمالت حقكؽ السحب 
الصندكؽ الخاضعة لمكاءمة  الخاصة، ألصبح تتكيف أصكؿ

 .9حقكؽ السحب الخاصة على النحك الكارد في الجدكؿ 
 9الجدكؿ 
 مع سمة تقويـ حقوؽ السحب الخاصة )لمصندوؽ وحده(المواءمة األصوؿ  حساسية

 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

 
الفرؽ عف األكزاف الترجيحية لسلة تقكيـ 

 حقكؽ السحب الخاصة

 مجمكعة العملة

مف  10%-
الدكالرات األمريتية 

)%( 

مف  10%+
الدكالرات األمريتية 

)%( 
 2.3 (2.6) الدكالر األمريتي

 (1.4) 1.7 اليكرك
 (0.4) 0.4 اليف الياباني

 (0.5) 0.5 الجنيو االسترليني
 - - اإلجمالي

كيجكز للصندكؽ مف أجؿ تحقيؽ عائدات أتبر متنكعة أف 
الت أخرل غير العمالت يستثمر في أكراؽ مالية معينة بعم

الداخلة في تقكيـ سلة حقكؽ السحب الخاصة، كأف يبـر بعد ذلؾ 
اتفاقيات آجلة مغطاة للعمالت األجنبية بغرض االحتفاظ بمقابؿ 
مف العمالت مف أجؿ االلتزامات المعينة بحقكؽ السحب الخاصة 

 كبالدكالر األمريتي.

 مخاطر السيولة (4)
يكلة اإلبقاء على ما يتفي مف تشمؿ اإلدارة الحذرة لمخاطر الس

النقدية كالمعادالت النقدية لتلبية مصركفات القركض كالمنح كغير 
ذلؾ مف التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ. كتبقي الخزانة 
على مركنة في التمكيؿ مف خالؿ احتساب مدل تكفر األمكاؿ 
مف جميع المصادر ذات الصلة كترصد كضع السيكلة على 

ر زمنية مختلفة. كقد كضع الصندكؽ سياسة للسيكلة، أساس أط
، بغية 2006أقرىا المجلس التنفيذم في ديسمبر/تانكف األكؿ 

تكفير المزيد مف الضمانات في ىذا المجاؿ. كتتطلب سياسة 
السيكلة كجكد حد أدنى مف األصكؿ العالية السيكلة في حافظة 

مجمكع  في المائة مف 60استثمارات الصندكؽ تعادؿ نسبتو 
المصركفات السنكية اإلجمالية )التدفقات النقدية الخارجة( كتذلؾ 
متطلبات إضافية محتملة نتيجة صدمات السيكلة خالؿ فترة 

. كيغطي الرصيد الحالي مف (2012-2010) التجديد الثامف
األصكؿ العالية السيكلة بسيكلة متطلبات الحّد األدنى مف 

 السيكلة.

 رأس الماؿمخاطر  (5)
إدارة الصندكؽ السياسة الشاملة بشأف المكارد بصكرة  تستعرض

منتظمة، تما تستعرضيا مع أصحاب المصلحة الرئيسييف خالؿ 
تؿ عملية تجديد للمكارد، تحد أدنى. كيرصد الصندكؽ عف تثب 
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كضع مكارده بصكرة منتظمة بغية الحفاظ على قدرتو على 
دِّؿ مبلغ االستمرار في مزاكلة عملو. كبناءن على ذلؾ، فيك يع

االلتزامات الجديدة للقركض كالمنح التي سيقـك بيا خالؿ تؿ سنة 
تقكيمية اعتمادان على المكارد المتاحة. كتجرل عملية تنبؤ للمكارد 
على المدل البعيد ضمف التحليؿ الذم ُينّفذ مف خالؿ النمكذج 

 المالي للصندكؽ. 

  5المذكرة 
 طموبة منيـالسندات اإلذنية لممساىميف والمبالغ الم

 بآالؼ الدكالرات األمريتية 
    2012 2011 

  السندات اإلذنية المزمع صرفيا
 185 304 581 335 مساىمات تجديد المكارد

برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة

162 550 0 

 185 304 131 498 اإلجمالي   
 (575 8) (213 7) تسكية القيمة العادلة

 610 295 918 490 دات اإلذنية المزمع صرفيا السن
   المساىمات المستحقة القبض

 127 194 616 557 مساىمات تجديد المكارد
 489 182 772 185 المساىمات المتممة

 684 11 274 5 حساب األمانة اإلسباني
برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة
103 578  

 300 388 240 852 المجموع
 (463 6) (490 8) تسكية القيمة العادلة

 837 381 750 843 المساىمات المستحقة القبض

)أ( المساىمات األولية ومساىمات التجديد األوؿ، والثاني، 
 والثالث، والرابع، والخامس والسادس والسابع لمموارد

ُسددِّت ىذه المساىمات بالتامؿ باستثناء ما ىك مبيف في المذترة 
 كفي الجدكؿ أدناه. 6

ديسمبر/تانكف  31في  المساىمات غير المدفكعة/غير المصركفة
 2012 األكؿ

 )بآالؼ الدكالرات األمريتية(  

األمكاؿ المتممة  الجية المانحة
 المبلغ األخرل

 459 سادسال أالكاليات المتحدة
 797 2 السابع أالبرازيؿ

 429 15 السابع أالكاليات المتحدة
 اتفؽ فييا األعضاء كالصندكؽ على جداكؿ زمنية خاصة لتحصيؿ المساىمات. أ حاالت

 التجديد الثامف لموارد الصندوؽ)ب( 
ترد في الذيؿ زام تفاصيؿ المساىمات كالمبالغ المدفكعة 
 1للتجديد الثامف. كقد دخؿ التجديد الثامف حيز النفاذ في 

 .2009ديسمبر/ تانكف األكؿ 

 )ج( التجديد التاسع 

د في الذيؿ زام تفاصيؿ المساىمات كالمبالغ المدفكعة للتجديد تر 
/ نكفمبر 11حيز النفاذ في  تاسعكقد دخؿ التجديد ال .تاسعال

 .2132 تشريف الثاني

 ( البرنامج الخاص مف أجؿ أفريقياد)

ترد في الذيؿ زام تفاصيؿ المساىمات في البرنامج الخاص مف 
 كالمرحلة الثانية. أجؿ أفريقيا في إطار المرحلة األكلى

 ( مخاطر االئتمافىػ)

بالنظر إلى الكضع السيادم لمساىمات الجيات المانحة فإف 
الصندكؽ يتكقع الحصكؿ في نياية المطاؼ على تؿ مساىمة 
جرل إيداع كثيقة ملزمة قانكنان بشأنيا. كتُغطى مخصصات 

 المساىمات مخاطر التحصيؿ.

  6المذكرة 

 المخصصات

ادلة للمخصصات القيمة االسمية نظران إلى أف تعادؿ القيمة الع
المبالغ المطلكبة/السندات اإلذنية األساسية مستحقة في تاريخ 

أنشأ الصندكؽ، كفقان لسياستو في ىذا المجاؿ، ك قائمة المكازنة. 
 ديسمبر/تانكف األكؿ: 31المخصصات التالية في 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  

  2012 2011 

 448 168 548 168 داية العـاالرصيد في ب

 100 (100) مجمكع التحرتات

 548 168 448 16 الرصيد في نياية العـا

   مكزعة تما يلي:

 السندات اإلذنية للجيات المقدمة
 للمساىمات )أ( 

80 861 80 861 

مبالغ مستحقة القبض مف الجيات المقدمة 
 687 87 587 87 )ب( للمساىمات

 548 168 448 168 اإلجمالي

 )أ(  مخصصات مقابؿ سندات إذنية

، تانت تؿ مساىمات 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31حتى 
التجديد حتى التجديد الثامف ضمنان، المكدعة على شتؿ سندات 

في المائة للتجديد الثامف في  65إذنية قد سحبت بالتامؿ  )
 (.2011ديسمبر/تانكف األكؿ  31

ى كالثانية للبرنامج الخاص تانت تؿ مساىمات المرحلتيف األكل
ديسمبر/تانكف األكؿ  31مف أجؿ أفريقيا قد سحبت تمامان في 

2012 

ككفقا للسياسة ذات الصلة، أنشأ الصندكؽ مخصصات مقابؿ 
ديسمبر/تانكف األكؿ على النحك المبيف  31السندات اإلذنية في 

 أدناه:
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 بآالؼ الدكالرات األمريتية 
  2012 2011 

   لي لمتنمية الزراعيةالصندوؽ الدو 
 المساىمات األولية

 358 29 358 29 جميكرية إيراف اإلسالمية
 717 13 717 13 العراؽ

 43 075 43 075 
 التجديد األوؿ لمموارد

 099 31 099 31 العراؽ
 31 099 31 099 

 التجديد الثالث لمموارد
 600 600 جميكرية تكريا الشعبية الديمقراطية

  087 6 087 6 ليبيا
 6 687 6 687 
 861 80 861 80 مجموع الصندوؽ  
 861 80 861 80 المجموع العاـ   

مخصصات مقابؿ مبالغ مطموبة مف الجيات المقدمة   )ب(
 لممساىمات

أنشأ الصندكؽ، كفقان لسياستو في ىذا المجاؿ، مخصصات مقابؿ 
 بعض ىذه المبالغ على النحك المبيف فيما يلي:

 بآالؼ الدكالرات األمريتية                                  
 2012 2011 

 المساىمات األولية
 10 10 جزر القمر

 167 83 167 83 جميكرية إيراف اإلسالمية
 83 177 83 177 

 التجديد الثاني لمموارد
 000 2 000 2 العراؽ

 2 000 2 000 
 التجديد الثالث لمموارد
 400 2 400 2 ميةجميكرية إيراف اإلسال
 10 10 ساف تكمي كبرينسيبي

 2 410 2 410 
   التجديد السابع لمموارد

 100 0 بكليفيا)الدكلة البكليفارية المتعددة القكميات(
 0 100 
 687 87 587 87 اإلجمالي  

  7المذكرة 
 المستحقات األخرل 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية
 2012 2011 

لصندكؽ المبالغ المطلكبة ل
 479 120 385 1 مف االستثمارات المباعة

 457 21 666 20 مقبكضات أخرل
 936 141 051 22 اإلجمالي  

مف المفترض أف يتـ تلقي المبالغ المدرجة أعاله في غضكف 
سنة كاحدة مف تاريخ قائمة المكازنة. كيشمؿ رصيد المستحقات 

نفقات األخرل المبالغ المسددة مف البلد المضيؼ مقابؿ ال
 المتتبدة خالؿ العاـ.

 8المذكرة 

 األصوؿ الثابتة وغير الممموسة
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  

 

1 
يناير/تانكف 

األكؿ 
2012 

 الزيادة/
 )النقص(

 
إعادة 
 31 التقييـ أ

ديسمبر/تانكف 
 2012األكؿ 

     التكمفة
 795 1  (45) 840 1 معدات حاسكبية

 959 6  184 4 775 2 برمجيات حاسكبية

 0 385 أثاث كتجييزات
 
7 392 

 86 681 التحسينات اإليجارية
 

767 
 913 9 7 225 4 681 5 المجموع   

    االىتالؾ
 (569 1)  (557) (012 1) معدات حاسكبية

 (189 1)  (697) (492) برمجيات حاسكبية

 (83) (263) أثاث كتجييزات
 
(7) (352) 

 (240) (159) التحسينات اإليجارية
 

(399) 

 (926 1) مجموع االىتالؾ   
(1 577
) 

 
- (3 510) 

صافي األصوؿ 
الثابتة وغير 

 648 2 755 3 الممموسة

 
 
- 6 403 

نظران لتحرتات سعر الصرؼ لكاحد مف األصكؿ الثابتة المحتفظ بيا في  أ
 كحدة معينة باليكرك.

  9المذكرة 

 القروض

 )أ( المخصص المتراكـ لخسائر االستيالؾ

 يما يلي تحليؿ للمخصص المتراتـ لخسائر استيالؾ القركض:ف
 )بآالؼ الدكالرات األمريتية(  

 2012 2011 
 494 95 060 83 الرصيد في بداية السنة

صافي )االنخفاض( في حصص 
 (060 12) (394 30) االستيالؾ 
 (374) 36 إعادة التقييـ

 060 83 702 52 الرصيد في نياية السنة بالقيمة االسمية
 (694 59) (410 38) تسكية القيمة العادلة

 366 23 292 14 اإلجمالي  
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استيلتت جميع القركض المدرجة ضمف المخصص المتراتـ 
باستثناء المخصص المدرج قريف  في المائة 311بنسبة 

جميكرية تكريا الشعبية الديمقراطية فقد استيلؾ مقابؿ القسط 
 المتأخر سداده.

ات الصلة، أنشأ الصندكؽ مخصصات مقابؿ ككفقا للسياسة ذ
ديسمبر/تانكف األكؿ على النحك  31في  قركض المستحقةال

 المبيف أدناه:

 )بآالؼ الدكالرات األمريتية(
 2012 2011 
 كحدات حقكؽ سحب خاصة

 309 8 0 تكبا
 0 395 جميكرية تكريا الشعبية الديمقراطية

 299 17 299 17 الصكماؿ
 570 16 570 16 زمبابكم
 799 11 0 تكغك

 977 53 264 34 اإلجمالي  
 060 83 702 52 دكالر أمريتي

 (694 59) (410 38) تسكية القيمة العادلة
 366 23 292 14 اإلجمالي  

تفاصيؿ القركض المعتمدة كالمصركفة، كمدفكعات عرض رد يك 
 سداد أصؿ القركض في الذيؿ حاء.

 مركز عدـ االستحقاؽ ( ب)
كض ذات المبالغ المتأخرة المدرجة في كضع عدـ بالنسبة للقر 

االحتساب على أساس االستحقاؽ، فإنو لك اعتبرت ىذه المبالغ 
إيرادات فإف إيرادات القركض المسجلة في قائمة الدخؿ الشامؿ 

دكالر أمريتي  1,193,000تانت ستزيد بمقدار  2012لعاـ 
 (. 2010دكالر أمريتي في عػاـ  1,856,000)

 إضافي ألرصدة القروض ( تحميؿ1)

حسب التيانات حتى رصيد القركض المستحقة فيما يلي ترتيب 
 ديسمبر/تانكف األكؿ: 31

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 791 804 5 027 119 6 الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية
 0 477 1 حساب األمانة اإلسباني

 791 804 5 504 120 6 مجموع النقدية واالستثمارات
 (119 272 1) (235 260 1) تسكية القيمة العادلة

 672 532 4 269 860 4 اإلجمالي

 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية 
 2012 2011 

المعتمدة مخصكما منيا القركض الملغاة كالتعديالت لتغطية  الصندوؽقركض 
ر األمريتي التقلب في مجمكع قيمة قركض حقكؽ السحب الخاصة محسكبة بالدكال

 )الذيؿ حاء(
دوالرا  11 089 334   2012
 أمريكيأ أمريكيا

  

 اأمريكي ادوالر  10 604 801  2011
 
 

  

 325 946 9 653 602 10 القركض النافذة
ناقصان: الرصيد غير المصركؼ مف القركض 

 (662 441 2) (664 612 2) النافذة
 (009 964 1) (646 129 2) المبالغ المسددة

 399 19 732 21 ائدة/األقساط المستحقةالف
 053 560 5 075 882 5 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 (676 168 1) (247 171 1) تسكية القيمة العادلة
 377 391 4 828 710 4 القروض المستحقة 

قركض البرنامج الخاص مف أجؿ أفريقيا المعتمدة مخصكمان منيا 
لتغطية التقلب في مجمكع قيمة قركض  القركض الملغاة كالتعديالت

 حقكؽ السحب الخاصة محسكبة بالدكالر األمريتي )الذيؿ حاء(
   دوالرا أمريكيا 342 603 2012
   دوالرا أمريكيا 342 715 2011

 715 342 603 342 القركض النافذة
ناقصان: الرصيد غير المصركؼ مف 

 0 0 القركض النافذة

 (487 98) (386 106) المبالغ المسددة
 510 735 الفائدة/األقساط المستحقة

 738 244 336 925 القروض المستحقة 
 (443 103) (794 88) تسكية القيمة العادلة
 295 141 148 158 القروض المستحقة 

مجموع القروض المعتمدة مخصوما منيا القروض الممغاة والتعديالت لتغطية التقمب في 
 لسحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمريكيمجموع قيمة قروض حقوؽ ا

   دوالرا أمريكيا 11 503 636 2012
   دوالرا أمريكيا 10 875 828  2011

 040 289 10 256 945 10 القركض النافذة
 (662 441 2) (664 612 2) الرصيد غير المصركؼ مف القركض النافذة

 (496 062 2) (032 236 2) المبالغ المسددة
 909 19 467 22 األقساط المستحقةالفائدة/

 791 804 5 027 119 6 القروض المستحقة بالقيمة االسمية
 (119 272 1) (041 260 1) تسكية القيمة العادلة
 4 532 672 986 858 4 القروض المستحقة 

 

 مخاطر االئتماف)ج( 

بالنظر إلى طبيعة الجيات المقترضة كالضامنة للصندكؽ، فيك 
دَّد تؿ قرض مف القركض المضمكنة مف األطراؼ يتكقع أف ُيس

السيادية في نياية المطاؼ. كتُغطى مخاطر التحصيؿ باالعتماد 
على المخصصات التراتمية لخسائر استيالؾ القركض 
كمخصصات تراتمية لمبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف. 
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يكمان  180كتكضع القركض ذات المقادير المتأخرة لمدة تزيد على 
 في مرتز عدـ االستحقاؽ.

 مخاطر األسواؽ ( د)
يعتقد بأّف مخاطر سعر الفائدة المرتبطة بحافظة قركض 

في المائة في  92.8في المائة ) 92.8الصندكؽ ضئيلة، إذ أف 
( مف الحافظة المستحقة الحالية 2011ديسمبر/تانكف األكؿ  31

تخضع  للغاية، كلذا فيي ال تيسيرية تتعلؽ بمقترضيف بشركط 
مف الذيؿ حاء،  9ك  4لتغير على أساس سنكم. كفي القسميف 

 تحليؿ للحافظة بحسب نكع شركط اإلقراض.

 تقدير القيمة العادلة)ىػ( 

بخالؼ اإلثبات كالتحديد األكلي، ال يتأثر االفتراض المستخدـ في 
تحديد ىذه القيمة العادلة بالتغيرات في أسعار الخصـ. كُيرصد 

لؾ مف أثر تحرؾ أسعار الصرؼ بيف حقكؽ بدقة ما يصاحب ذ
 السحب الخاصة كالدكالر األمريتي. 

 10المذكرة 

 الوسائؿ المالية حسب الفئات

يكرد الجدكؿ التالي معلكمات عف تصنيؼ أصكؿ الصندكؽ 
طبِّقت السياسات المحاسبية للكسائؿ المالية على كخصكمو. كقد 

 البنكد الكاردة أدناه: 

 

 ألمريتيةبآالؼ الدكالرات ا 

2012 
النقدية كالكدائع 

 المصرفية

األصكؿ بالقيمة 
العادلة مف خالؿ 
 التتلفة المستيلتة األرباح كالخسائر 

 116 782 4   صافي القركض غير المسددة
  385 1  مقبكضات أخرل

 398 805   االستثمارات بالتتلفة المستيلتة
األصكؿ بالقيمة العادلة مف خالؿ 

 ر األرباح كالخسائ
  671 067 1  :1المستوى 

األصكؿ بالقيمة العادلة مف خالؿ 
 األرباح كالخسائر 

  174 702  :2المستوى 
   281 404 النقدية كالمعادالت النقدية

 5 587 514 1 771 220 281 404 اإلجمالي   

 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية 

2011 

النقدية 
كالكدائع 
 المصرفية

األصكؿ بالقيمة 
ادلة مف الع

خالؿ األرباح 
 التتلفة المستيلتة كالخسائر

 538 455 4   صافي القركض غير المسددة
  479 120  مقبكضات أخرل

 641 811   بالتتلفة المستيلتة االستثمارات  
األصكؿ بالقيمة العادلة مف خالؿ 

 األرباح كالخسائر 
  1 123 538  :1المستوى 

ف االستثمارات بالقيمة العادلة م
 خالؿ األرباح كالخسائر 

  059 831  2المستوى 
  269 390 269 390 (1-النقدية كالمعادالت )المستكل

 اإلجمالي
390 
269 

076 075 
2 

179 267 5 

  11المذكرة 

 مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف

 )أ( أثر مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف

 134,670,000ؿ الصندكؽ لمبػادرة الديكف إلى كصػؿ حجـػ تمػكي
. كترد تفاصيؿ 2012-1998دكالر أمريتي خالؿ الفترة 

التمكيؿ مف جيات مانحة خارجية كعلى أساس تراتمي في الذيؿ 
 .1-داؿ

كلالطالع على مجمؿ مبالغ تخفيؼ الديكف المسددة منذ انطالؽ 
بؿ، يرجى مبادرة الديكف كالمبالغ المنتظر تسديدىا في المستق

الرجكع إلى الذيؿ طاء. كيستثني مف تخفيؼ الديكف الذم أقره 
المجلس التنفيذم حتى تاريخو تؿ المبالغ المتصلة بمبادرة 
الديكف المعززة لتؿ مف إريتريا كالصكماؿ كالسكداف. كمف 
المتكقع أف يفّكض المجلس التنفيذم دفع حصة الصندكؽ مف 

. كقدرت حصة 2015-2013تخفيؼ الديكف ىػػذا فػي الفترة 
الصندكؽ مف إجمالي تخفيؼ أصؿ المديكنية كالفكائد المستحقة 

 2012على ىذه البلداف عند إعداد القكائـ المالية المكحدة لعاـ 
دكالرا أمريتيا  148,520,139دكالرا أمريتيا ) 114,139,000بنحك 

ريتريا كالصكماؿ كالسكداف في عاـ   (.2011لجزر القمر كا 

لي إيرادات االستثمارات مف أرصدة حساب أمانػػة كبلغ إجما
دكالرا  21,737دكالرا أمريتيا )  7,987مبادرة تخفيػؼ الديػكف 

 (. 2011أمريتيا في عاـ 

كفيما يلي مصادر تمكيؿ مجمكع التتلفة التراتمية لتخفيؼ 
 الديكف:
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 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2011 التحرتات 2012 

-1998 مساىمات الصندكؽ
2012  

134 
670 10 000 124 670 

مجمكع المساىمات مف مصادر 
 198 266 0 198 266 (1-خارجية )الذيؿ داؿ

صافي العائد التراتمي مف 
 971 7 16 987 7 االستثمار

النقص بيف تخفيؼ الديكف المعتمد 
 كاألمكاؿ المتاحة

119 
926 15 859 104 067 

المجمكع التراتمي الصافي لتقلبات 
 835 40 (81) 754 40 ر الصرؼأسعا

 المجموع )الذيؿ طاء(  
569 
535 25 794 543 741 

 

)ب( المخصصات اإلجمالية لمبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة 
 بالديوف

ديسمبر/تانكف  31يرد في الجدكؿ أدناه أرصدة السنكات المنتيية في 
 األكؿ:
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  

 2012 2011 
 357 124 066 77 صيد في بداية السنةالر 

 0 744 18 اعتمادات جديدة 
 (805 47) (458 8) تغيير المخصصات

 514 (81) تقلبات أسعار الصرؼ
 066 77 271 87 الرصيد في نياية العـا
 (298 23) (410 23) تسكية القيمة العادلة

 768 53 861 63 اإلجمالي
 

  12المذكرة 

 ى الصندوؽ والخصـوالمبالغ المستحقة عم
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  

 2012 2011 
المبالغ المستحقة على االستثمارات 

 253 161 491 24 المشتراة  كاالستيالؾ
خصـك خطة التأميف الطبي بعد 

 840 51 537 71 انتياء الخدمة
المبالغ المستحقة كالخصـك المتراتمة 

 898 67 078 79 األخرل
 991 280 106 175 اإلجمالي  

 96,963,000مف أصؿ المجمكع المذتكر أعاله، ىناؾ نحك 
( مستحقة 2011دكالر أمريتي عاـ  76,862,000دكالر أمريتي )

الدفع طبقان للتقديرات في غضكف فترة تزيد على عاـ كاحد 
 اعتباران مف تاريخ قائمة المكازنة.

 13المذكرة 

 اإليرادات المؤجمة

المؤجلة المساىماِت الكاردة التي ُأجِّؿ  تمثؿ أرصدة المساىمات
االعتراؼ بيا إلى فترات مقبلة لمناظرة التتاليؼ المعنية. كتشمؿ 
اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصلة برسـك الخدمة الكاردة التي لـ 

كيكرد الجدكؿ التالي رصيدا  يتـ بعد تتبد التتاليؼ المتصلة بيا.
ح زراعة أصحاب الحيازات برنامج التأقلـ لصاللحساب أمانة 

مليكف دكالر أمريتي في ديسمبر/تانكف  313.80بلغ  الصغيرة
  .2012األكؿ 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  

 2012 2011 
 890 212 818 498 المجمكع

 (433 4) (788 4) تسكية القيمة العادلة
 457 208 031 494 اإليرادات المؤجمة 

 

 14لمذكرة ا

 روفةالمنح غير المص

فيما يلي رصيد المنح النافذة غير المصركفة حتى اآلف للجيات 
 المتلقية:

 بآالؼ الدكالرات األمريتية 
 2012 2011 

 698 95 044 91 الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية
 439 226 735 226 األمكاؿ المتممة

 137 322 779 317 الرصيد في نياية العـا
 (121 7) (071 1) تسكية القيمة العادلة

 016 315 708 316 المنح غير المصروفة

  15المذكرة 

 سمؼ حساب األمانة

يبلغ صافي المبلغ المقترض مف إسبانيا مف أجؿ إنشاء حساب 
أمانة المرفؽ اإلسباني للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائي 

مليكف يكرك( يمثؿ خصمان  285.5مليكف دكالر أمريتي ) 383.8
عاما بفترة سماح مدتيا خمس سنكات. يمثؿ  45يبلغ ألجؿ طكيؿ 
مليكف  383.8، البالغ 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31الرصيد في 

دكالر أمريتي، األمكاؿ المستلمة مف الحتكمة اإلسبانية زائد 
 الفائدة المحصلة.
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  16المذكرة 

صافي األرباح/الخسائر الناجمة عف أسعار صرؼ العمالت 
 األجنبية

ار التحكيؿ التالية للتعبير عف كحدة حقكؽ السحب طبقت أسع
ديسمبر/تانكف  31الخاصة بدكالرات الكاليات المتحدة في 

 األكؿ:
 دكالر أمريتي السنة

2012 1.53811 
2011 1.53882 
2010 1.55027 

كفيما يلي بياف ألثر تحرتات أسعار صرؼ العمالت األجنبية 
 على الحساب:

 تيةبآالؼ الدكالرات األمري 
 2012 2011 

 677 945 527 876 يناير/تانكف الثاني 1الرصيد االفتتاحي في 
تحرتات سعر الصرؼ للعاـ المعني لما 

   يلي:

 (924 25) 372 3 النقدية كاالستثمارات
 (305 2) (262 9) المبالغ الصافية المطلكبة/المستحقة

 (474 40) (848 1) القركض كالمنح المستحقة

ذنية كالمبالغ المطلكبة مف السندات اإل
 012 2 األعضاء

 
3 794 

 618 2 مساىمات الدكؿ األعضاء
 
(4 241) 

 (150 69) (108 3) مجموع التحركات خالؿ العـا

ديسمبر/كانوف  31الرصيد الختامي في 
 419 873 األوؿ

 
876 527 

استبعدت مف حرتة ىذا الحساب األرباح/الخسائر المرتبطة 
بالعمليات كأدرجت بدال مف ذلؾ في مجمكع  ارتباطان مباشران 

 تحرتات سعر صرؼ العمالت األجنبية.

  17المذكرة 

 العائد مف النقدية واالستثمارات

 إدارة االستثمارات )لمصندوؽ وحده( (أ )
، أكتلت ميمة إدارة الجزء األتبر مف حافظة 1994منذ عاـ 

 استثمارات الصندكؽ إلى عدد مف مديرم االستثمار الخارجييف
كذلؾ بمكجب المبادئ التكجييية لالستثمار التي كضعيا 

، بلغت قيمة 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31 الصندكؽ. كفي
دكالر أمريتي  1,701,263,000األمكاؿ المدارة خارجيان 

في  75، كىي تمثػؿ نحك (2012دكالر أمريتي في  1,818,010,000)
 (.2011لمائة في في ا 74المائة مف مجمكع النقدية كاالستثمارات )

 الوسائؿ المالية المشتقة (ب )
ترخص المبادئ التكجييية لالستثمار في الصندكؽ باستخداـ 
األنكاع التالية مف الكسائؿ المالية المشتقة كذلؾ أساسا لضماف 

 المكاءمة مع سلة عمالت حقكؽ السحب الخاصة.

 العقود اآلجمة( 1)
 ديسمبر/تانكف األكؿ  31 
 2012 2011 

   قكد المفتكحة:عدد الع
 303 1 554 شراء 
 (163) (198 1) بيع 

صافي األرباح غير المحصلة للعقكد المفتكحة 
 730 1 10 )بآالؼ الدكالرات األمريتية(

إلى  66مف  متكسط آجاؿ استحقاؽ العقكد المفتكحة )عدد األياـ(
88 

إلى  39مف 
716 

 

/تانكف ديسمبر 31تانت صتكؾ العقكد اآلجلة المفتكحة حتى 
 عبارة عف كدائع ألجؿ كعمالت. 2012األكؿ 

 ( عقود الخيار2)

يسمح الصندكؽ فقط باستخداـ االستثمار في عقكد الخيار 
 31كفي  المتداكلة في األسكاؽ. كال يبيع الصندكؽ عقكد الخيار.

لـ يتف لدل الصندكؽ ام عقكد  2012ديسمبر/تانكف األكؿ 
 31لتي تبيف الكضع في خيارات، كتعرض فيما يلي البيانات ا

 :2011ديسمبر/تانكف األكؿ 
 ديسمبر/تانكف األكؿ  31 
 2012 2011 

   عدد العقكد المفتكحة:
 52 - شراء 
 0 - بيع 

القيمة السكقية للعقكد المفتكحة )بآالؼ 
 2 - الدكالرات األمريتية(

صافي األرباح/)الخسائر( غير المحصلة 
 (27) - رات األمريتية(للعقكد المفتكحة )بآالؼ الدكال

متكسط أجؿ استحقاؽ عقكد الخيار المفتكحة 
 27 - )عدد األياـ(

 

 ( العقود اآلجمة المغطاة3)

بلغت الخسائر غير المحصلة بالقيمة السكقية للعقكد اآلجلة 
 ديسمبر/تانكف األكؿ 31دكالر أمريتي في  8,786,000المباشرة 

(. 2011متاسب في دكالر أمريتي  500,000 ما قيمتو 2012
كتراكحت آجاؿ استحقاؽ العقكد اآلجلة المباشرة في 

أياـ  4يكمان ) 38أياـ إلى  7ما بيف  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31
 (.2011ديسمبر/تانكف األكؿ  31يكمان في  72إلى 
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ديسمبر/تانكف  31كتانت صتكؾ العقكد اآلجلة المفتكحة حتى 
 عبارة عف عمالت. 2012األكؿ 

 ئد مف النقدية واالستثمارات )الموحدة(العا  (ج )
بلغ إجمالي العائد مف النقدية كاالستثمارات للسنة المنتيية في 

دكالر  82,404,000ما قيمتو  2012ديسمبر/تانػكف األكؿ  31
دكالر أمريتي في عاـ  110,838,000أمريتي )بلغ العائد اإلجمالي 

عائد االستثمار (. كيشمؿ ىذا الرقـ الرسـك المباشرة مقابؿ 2011
دكالر أمريتي في  3,715,000دكالر أمريتي ) 3,681,000كالبالغة 

 كالتي أدرجت في النفقات. (،2011عاـ 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية

 2012 
 

 القيمة العادلة
التتلفة 

 اإلجمالي المستيلتة
الفائدة مف االستثمارات ذات 

 922 62 913 18 009 44 العائد الثابت
عائد العقكد اآلجلة صافي 

 (062 3)  (062 3) كعقكد الخيار كالمبادالت
)الخسائر(/األرباح الرأسمالية 
المحصلة مف األكراؽ المالية 

 739 21 أ (216) 956 21 ذات العائد الثابت
األرباح/)الخسائر( غير 

المحصلة مف األكراؽ المالية 
 805 - 804 ذات العائد الثابت

 404 82 697 18 706 63 المجمكع
أ

عات أدت إلى مكاسب )خسائر( متحصلة3  استهالك أوراق مالٌة مسجلة بالتكلفة المستهلكة ومٌب

 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية
 2011 
 

 القيمة العادلة
التتلفة 
 اإلجمالي المستيلتة

الفائدة مف االستثمارات ذات العائد 
 069 81 547 28 522 52 الثابت

جلة كعقكد صافي عائد العقكد اآل
 173 4 - 173 4 الخيار كالمبادالت

)الخسائر(/األرباح الرأسمالية 
المحصلة مف األكراؽ المالية 

 329a 12 226 897 11 ذات العائد الثابت
األرباح/)الخسائر( غير المحصلة 
مف األكراؽ المالية ذات العائد 

 402 12 ب (3423) 825 15 الثابت
عائد الفائدة مف المصارؼ 
 968 - 968 كالعمالت غير القابلة للتحكيؿ

 838 110 453 25 385 85 اإلجمالي
استيالؾ أكراؽ مالية مسجلة بالتتلفة المستيلتة كمبيعات أدت إلى متاسب )خسائر(  أ

 متحصلة.
  .  2012ب استيالؾ سند كاحد بيع في عاـ 

، تتعلؽ أرباح/)خسائر( رأس التتلفة الميتلتةكبالنسبة الستثمارات 
الماؿ المحصلة باالىتالؾ كانخفاض القيمة. الخسائر غير 

 تتعلؽ بانخفاض قيمة سند كاحد. 2011المحصلة في 

كتشمؿ األرقاـ المدرجة أعاله العائد مف الييئات المكحدة على 
 النحك التالي:

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 979 97 936 75 ية الزراعيةالصندكؽ الدكلي للتنم
حساب أمانة خطة التأميف الطبي بعد 

 767 397 انتياء الخدمة
 22 16 حساب أمانة مبادرة تخفيؼ الديكف

 983 11 931 5 حساب األمانة اإلسباني
 275 422 مبادرة تخفيؼ ديكف ىايتي

برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب 
 - 25 الحيازات الصغيرة

 934 779 متممةاألمكاؿ ال
 (122 1) (102 1) مخصكما: العائد المؤجؿ/المعاد تصنيفو

 838 110 404 82 اإلجمالي
 

 2.66بلغ معدؿ العائد السنكم مف االستثمارات كالنقدية المكحدة 
مخصكما منو النفقات )بالمقارنة مع  2012في المائة في عاـ 

(. 2011 في المائة بعد حسـ النفقات في عاـ 3.45نسبة بلغت 
في المائة  3.11كبلغ معدؿ العائد السنكم مف النقدية كاالستثمارات 

 3.82بعد حسـ النفقات )بالمقارنة مع معدؿ نسبتو  2012في عاـ 
 (.2011في المائة بعد حسـ النفقات في عاـ 

  18المذكرة 

 العائد مف مصادر أخرى

لنفقات  يتعلؽ ىذا العائد في المقاـ األكؿ بسداد الحتكمة المضيفة
تشغيلية معينة. تما أنو يشمؿ رسـك الخدمة الكاردة مف الييئات 
التي يستضيفيا الصندكؽ تتعكيض عما يقدمو مف خدمات 

 إدارية. كفيما يلي تفاصيؿ ذلؾ:
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2011 2012 مكحدة

 305 9 815 8 العائد مف الحتكمة المضيفة
 230 4 328 العائد مف مصادر أخرل

 535 13 143 9 اإلجمالي  

  19المذكرة 
 عائد المساىمات

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 216 1 866 1 الصندكؽ
 324 132 206 79 األمكاؿ المتممة

 540 133 072 81 اإلجمالي  

كتعكض المساىمات المقدمة إلى مبادرة ديكف البلداف الفقيرة 
 . 2007ىذه المبادرة منذ عاـ  المثقلة بالديكف نفقات
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 20 المذكرة

 النفقات التشغيمية

تحمياًل لمنفقات التشغيمية لمصندوؽ وحده الـ يعرض الذيؿ 
حسب المصدر الرئيسي لمتمويؿ. ويرد أدناه توزيع األرقاـ 

 الموحدة:
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 405 168 342 166 الصندكؽ
 390 11 903 9 التيانات األخرل

 795 179 245 176 اإلجمالي  
 

وتصنؼ التكاليؼ المتكبدة في الحسابات وفقًا لمطابع 
 األساسي لمنفقات. 

 21المذكرة 

 عدد الموظفيف وخطة التقاعد وخطة التأميف الطبي

 عدد الموظفيف (أ )
يستفيد المكظفكف المدرجكف في جدكؿ مرتبات الصندكؽ مف 

بي اللذيف يكفرىما الصندكؽ. نظامي التقاعد كالتأميف الط
كيشمالف المشارتة في الصندكؽ المشترؾ للمعاشات التقاعدية 
لمكظفي األمـ المتحدة كفي خطة التأميف الطبي بعد انتياء 

 الخدمة التي تديرىا منظمة األغذية كالزراعة.

تاف عدد المكظفيف المتفرغيف في الصندكؽ كالييئات المكحدة 
مؤىليف للمشارتة في خطة التقاعد األخرل المكجكدة فيو ال

على النحك التالي )مكزعان حسب  2012للصندكؽ في عاـ 
 مصادر الميزانية الرئيسية(: 

 الفئة الفنية 
الخدمات 

 اإلجمالي العامة

 469 201 268 الميزانية اإلدارية للصندكؽ
المكظفكف المينيكف المزاملكف/ 

 19  19 مكظفك البرنامج الخاص
 6 1 5 رامجيةاألمكاؿ الب

 494 202 292 (2012المجموع )  
 498 210 288 أ2011المجموع لعاـ   

أ
 .خاصالبرنامج فك المكظالمكظفكف المينيكف المزاملكف/ 

ب
أعيد احتساب المجمكع لُيظير المتفرغيف المتافئيف المؤىليف  

 للحصكؿ على التقاعد.
 

 غير الموظفيف(  )ب

اقد الصندكؽ، للتمتف مف تلبية كعلى غرار السنكات السابقة، تع
احتياجاتو التشغيلية، مع خبراء استشارييف، كمكظفي مؤتمرات، 

 كمكظفيف مؤقتيف آخريف تشمليـ ىـ أيضان خطة تأميف.

 خطة التقاعد)ج(  

أجرم التقييـ االتتكارم األخير للصندكؽ المشترؾ للمعاشات 
األكؿ ديسمبر/تانكف  31التقاعدية لمكظفي األمـ المتحدة في 

في  1.87. كتشؼ ىذا التقييـ عف عجز اتتكارم مقداره 2011
المائة مف األجر الداخؿ في حساب المعاش التعاقدم. كعلى 

، 2011الرغـ مف أف العجز االتتكارم الذم تشؼ عنو تقييـ عاـ 
تشير التقديرات إلى تفاية أمكاؿ الصندكؽ المشترؾ للمعاشات 

كلذلؾ لـ تتذرع الجمعية العامة  التقاعدية لمكظفي األمـ المتحدة.
التي تقتضي مف الكتاالت  26لألمـ المتحدة بأحتاـ المادة 

المشارتة تقديـ أمكاؿ إضافية. كيقدـ الصندكؽ الدكلي للتنمية 
الزراعية اشتراتات لصالح العامليف فيو كيتحمؿ، في حدكد 
حصتو، مسؤكلية أم التزامات غير مسددة، إف كجدت )تسدد 

في المائة مف األجر الداخؿ  7.9ت الحالية على أساس االشتراتا
في المائة مف  15.8في حساب المعاش التقاعدم مف المكظفيف ك

كبلغ مجمكع االشتراتات المدفكعة عف مكظفي الصندكؽ(. 
دكالر  10,249,229ما مقداره  2012الصندكؽ لخطة التقاعد في 

 (.2011دكالر أمريتي في عاـ  10,005,958أمريتي )

 خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة)د(  

خطة التأميف الطبي بعد انتياء لنفذ التقييـ االتتكارم األخير 
. كتانت 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31المتاح في  الخدمة

المنيجية المتبعة ىي أسلكب تتلفة ائتماف الكحدة مع معدؿ 
يسية كتانت االفتراضات االتتكارية الرئ تناسبي حسب الخدمة.

في المائة؛  4.0معدؿ خصـ بنسبة التي استخدمت ىي التالية: 
في المائة؛ كزيادات منتظرة  4كعائد مف األصكؿ المستثمرة بنسبة 

في المائة؛ كزيادات في التتاليؼ الطبية  3في المرتبات بنسبة 
في المائة؛ كسعر صرؼ  2.5في المائة؛ كتضخـ بمعدؿ  5بنسبة 

ريتي. كحددت النتائج حصة الصندكؽ دكالر أم 1.326=  يكرك 1
 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في الخصـك غير المغطاة في 

دكالر أمريتي. كتشمؿ القكائـ المالية للسنتيف  71,537,000بنحك 
 ديسمبر/تانكف األكؿ مخصصات كأصكال 31حتى  2011ك 2012

 ذات صلة تتتكف مما يلي:
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 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 (840 51) (537 71) التزامات الخدمات السابقة
 770 65 807 66 أصكؿ الخطة

 930 13 (730 4) فائض/ )نقص(
   التحركات السنوية

 650 10 930 13 فائض فتح الحساب/ )نقص(
 (985 2) (735 2) تتاليؼ الفكائد

 (2190) (158 2) رسـك الخدمة الحالية
 955 7 (804 14) األرباح/الخسائر االتتكارية

 767 363 الفكائد المحصلة مف األرصدة
إعادة تصنيؼ/رسـك الخدمة الحالية 

 552 1  للييئات مف غير الصندكؽ
 (819 1) 674 تحرتات أسعار الصرؼ

 930 13 (730 4) فائض غمؽ الحساب/ )نقص(
   التزامات الخدمات السابقة

في  مخصصمجمكع ال
 (172 56) (840 51) يناير/تانكف الثاني 1

 (985 2) (735 2) تتاليؼ الفكائد
 (2190) (158 2) رسـك الخدمة الحالية

إعادة تصنيؼ/رسـك الخدمة الحالية 
 552 1  للييئات مف غير الصندكؽ
 955 7 (804 14) األرباح/الخسائر االتتكارية

ديسمبر/كانوف  31المخصص في 
 (840 51) (537 71) األوؿ

   أصوؿ الخطة
يناير/تانكف  1األصكؿ في  مجمكع
 822 66 770 65 الثاني

 767 363 الفكائد المحصلة مف األرصدة
 0  المساىمات

 (819 1) 674 تحرتات أسعار الصرؼ
مجموع األصوؿ في 

 770 65 807 66 ديسمبر/كانوف األوؿ 31

تستثمر أصكؿ خطة التأميف الصحي بعد انتياء الخدمة حاليا في 
 ألجؿ كفقان لسياسة االستثمار في الصندكؽ.النقدية كالكدائع 

كيكفر الصندكؽ تتاليؼ الخدمة الحالية السنكية بأتمليا ليذه 
التغطية الطبية، بما في ذلؾ متقاعديو المستكفيف للشركط. كفي 

بلغت قيمة ىذه التتاليؼ المدرجة ضمف مرتبات  2012عاـ 
ر أمريتي دكال 4,713,000المكظفيف كمزاياىـ في القكائـ المالية 

 (. 2011دكالر أمريتي في عاـ  4,262,000)

، يبلغ مستكل األصكؿ 2132عاـ التقييـ االتتكارم لكبناء على 
 خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمةخصـك الالـز لتغطية 

مليكف دكالر أمريتي بالقيمة الحاضرة. كتما كرد أعاله،  58.9
 68.. األمانة في حساببالفعؿ المحتفظ بيا  بلغت األصكؿ

، 2132ديسمبر/تانكف األكؿ  13مليكف دكالر أمريتي في 
.كبالتالي فيذا أتثر مما يتفي   لتغطية المستكل الحالي للخصـك

تقييـ المخاطر االكتوارية لخطة التأميف الطبي بعد انتياء )ىػ(  
 الخدمة

يرد في الجدكؿ التالي تحليؿ حساسية لالفتراضات الرئيسية بشأف 
كتتاليؼ الخدمة المدرجة ضمف بيانات المجمكعة في الخصـك 

 :2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31

 تتلفة الخدمة  المسؤكلية التأثير على
 تضخـ طبي:

 1.2 18.7 %  4.0% بدالن مف  5.0بنسبة   
 (0.8) (15.0) % 4.0% بدالن مف  3.0بنسبة   

 22المذكرة 
 نفقات المنح

 دة:يرد أدناه تكزيع األرقاـ المكح
 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 017 59 571 43 ِمنح الصندكؽ
 809 119 778 67 األمكاؿ المتممة

 826 178 349 111 المجموع

 23المذكرة 
  نفقات إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

إطار القدرة على تحمؿ الديكف: ب رقـ الخاصيرد أدناه ال
 2-لذيؿ حاءلالطالع على التفاصيؿ، انظر ا

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2011 2012 الصندكؽ كحده

نفقات إطار القدرة على تحمؿ 
 331 76 416 118 الديكف

 331 76 416 118 اإلجمالي  
 

ضمف إطار  التمكيؿ كصؿ 2012بنياية ديسمبر/تانكف األكؿ 
دخؿ حيز النفاذ كلتف لـ يتـ  ذمالقدرة على تحمؿ الديكف ال

 467.6مليكف دكالر أمريتي ) 657.3نو بعد بحدكد الصرؼ م
(. كبنفس التاريخ بلغت قيمة 2011مليكف دكالر أمريتي في عاـ 

المشركعات ضمف إطار القدرة على تحمؿ الديكف المكافؽ 
مليكف دكالر أمريتي  168.7علييا التي لـ تدخؿ حيز النفاذ بعد 

صبح ( بحيث ي2011مليكف دكالر أمريتي في عاـ  165.9)
مليكف  633.5مليكف دكالر أمريتي ) 826.0المبلغ اإلجمالي 

 (.2011دكالر أمريتي في عاـ 

  24المذكرة 
 التكاليؼ المصرفية واالستثمارية المباشرة

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 369 3 094 3 رسـك إدارة االستثمارات
 346 500 الرسـك األخرل

 0 0 لمدفكعة(/المحصلةالضرائب المستردة )ا
 715 3 594 3 المجمكع
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   25المذكرة 
 التعديؿ الناجـ عف تغير القيمة العادلة
 يرد أدناه تحليؿ لتغيرات القيمة العادلة:

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 (794 2) 301 11 القركض المستحقة
المخصص المتراتـ لخسائر استيالؾ 

 (173 11) (255 21) القركض
المخصص المتراتـ لمبادرة ديكف البلداف 

 (683 19) 123 الفقيرة المثقلة بالديكف
 (650 33) (831 9) صافي القركض غير المسددة
 124 2 360 1 السندات اإلذنية للمساىميف

 (944 5) (027 2) المساىمات المستحقة القبض
 212 3 313 المساىمات

 (035 2) (727 5) المنح غير المصركفة
 627 354 اإليرادات المؤجلة

 (666 35) (558 15) اإلجمالي   

 26المذكرة 

 عائد تخفيؼ الديوف 

خالؿ العاـ للبلداف  ةيمثؿ ىذا الرصيد تخفيؼ الديكف المكفر 
المؤىلة لالستفادة مف مبادرة البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف لسداد 

فيؼ الديف ، كتذلؾ تختؿ مف أصكؿ القركض كفكائدىا
 زيادة في المخصصات. مما يؤدم إلىاإلضافي، 

 27المذكرة 
 بيانات الكيانات التي يستضيفيا الصندوؽ
يستضيفيما ك  يؤكييما تشمؿ المنح تمكيالن سنكيان للييئتيف اللتيف

 الصندكؽ، كذلؾ على النحك التالي:

كفيما يلي االلتزامات المستحقة للصندكؽ )أك عليو( تجاه التيانات 
 ديسمبر/تانكف األكؿ: 31التي يستضيفيا حتى 

 ألمريتيةبآالؼ الدكالرات ا 
 2012 2011 
االئتالؼ الدكلي المعني 

 باألراضي
535 393 

 (399 1) 618 اآللية العالمية
فرقة العمؿ الرفيعة المستكل 
المعنية بأزمة األمف الغذائي 

 العالمية

145 33 

 973 298 1 اإلجمالي  

  28المذكرة 

 الخصـو واألصوؿ الطارئة

 )أ(  الخصـو الطارئة

خصكما طارئة فيما يتعلؽ بتخفيؼ الديكف الذم يتحمؿ الصندكؽ 
أعلف عنو البنؾ الدكلي/صندكؽ النقد الدكلي لصالح تسعة بلداف. 

لالطالع على مزيد مف التفاصيؿ بشأف التتلفة  11انظر المذترة 
المحتملة ألصكؿ كفكائد القركض المتصلة بيذه البلداف، كتذلؾ 

ابير تخفيؼ الديكف التي الفكائد المقبلة غير المحتسبة المتصلة بتد
 اعتمدت فعالن تما ىك مكضح في الذيؿ طاء. 

فإف الصندكؽ يتحمؿ التزامات  23كحسب ما جاء في المذترة 
مليكف دكالر أمريتي للتمكيؿ الذم بدأ  826.0طارئة بما قيمتو 

نفاذه كلتنو لـ يصرؼ بعد ضمف إطار القدرة على تحمؿ الديكف. 
مجرد استيفاء شركط صرؼ كسكؼ تصرؼ أقساط التمكيؿ ب

 األمكاؿ.

  29المذكرة 

 األحداث الالحقة عمى صدور الموازنة

لـ يصؿ إلى علـ إدارة الصندكؽ كقكع أم أحداث بعد تاريخ 
إصدار المكازنة يمتف أف تنيض دليال على أكضاع تانت قائمة 
في تاريخ إصدار المكازنة أك تشير إلى أكضاع نشأت بعد فترة 

 ديؿ القكائـ المالية أك تتطلب اإلفصاح. اإلبالغ تبرر تع

 30المذكرة 

 تاريخ التفويض بإصدار القوائـ المالية الموحدة

تقـك إدارة الصندكؽ بإصدار القكائـ المالية المكحدة لالستعراض 
 2013مف جانب لجنة مراجعة الحسابات في مارس/آذار 
 .2013كالمكافقة علييا مف المجلس التنفيذم في إبريؿ/نيساف 

إلى مجلس المحافظيف  2012كسترفع القكائـ المالية المكحدة لعاـ 
. كقد 2014العتمادىا رسميا في دكرتو المقبلة في فبراير/شباط 
في  2011اعتمد مجلس المحافظيف القكائـ المالية المكحدة لعاـ 

 .2013دكرتو الخامسة كالثالثيف في فبراير/شباط 

 
 
 
 
 

 بآالؼ الدكالرات األمريتية  
 2012 2011 

 االئتالؼ الدكلي المعني
 باألراضي

 - 1 000 

 - -  اآللية العالمية
فرقة العمؿ الرفيعة المستكل 
المعنية بأزمة األمف الغذائي 

 العالمية

 - 400 

 400 1 -  اإلجمالي  
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1 حتى عاـ 1978 تراكمة بما في ذلؾ التمويؿ المشترؾ لممشروعات منذ عاـقائمة المساىمات المتممة الم
2012 

 )معبران عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( 

 الدكؿ األعضاء

التمكيؿ المشترؾ 
 المكظفكف المينيكف المزاملكف للمشركعات

األمكاؿ المتممة 
 اإلجمالي   مرفؽ البيئة العالمية األخرل

  102                -                102                -                   -                الجزائر

  7                    -                7                    -                   -                أنغكال

3أستراليا
          2 721                 -                  84                -             2 805  

  755                  -                   -                            -                         755                    النمسا

  58                    -                58                          -                           -                         بنغالديش

  145 13             -                597                     334 2                 214 10               بلجيتا

البرنامج المشترؾ للصندكؽ البلجيتي 
  993 203           -                 993 203             -                           -                         لألمف الغذائي

  011 5               -                 406 3                   -                        605 1           تندا

  407                  -                407                       -                          -                         الصيف

  25                   -                25                          -                         -                         تكلكمبيا

  521 21            -               946 3                 058 4                 517 13               الدانمرؾ

  025 21            -                105 14                176 4                  744 2                فنلندا

  909 5              -                741 3                  137 1                 032 1                 فرنسا

  671 12            -                389 6                 236 6                 46                       ألمانيا

  102                 -                 102                        -                          -                         غانا

  102                 -       102                        -                         -                         اليكناف

  000 1              -                000 1                    -                           -                         اليند

  50                   -                50                        -                          -                         إندكنيسيا

  514 7              -                789                       -                        725 6                يرلنداآ

  422 59            -               351 24               629 5                 442 29             إيطاليا

  874 7              -               972 3                 026 2                 876 1                 الياباف

  154                 -                154                        -                         -                         األردف

  146                 -                146                        -                        -                         التكيت

  111                  -                111                          -                          -                         لبناف

  514 3              -                902 1                    -                       612 1                  لتسمبرغ

  28                   -                28                          -                        -                         ماليزيا

  92                    -                92                          -                          -                         مكريتانيا

  50                   -                50                          -                          -                         المغرب

  719 96            -                779 11                468 5                 472 79             ىكلندا

  50                   -                50                          -                         -                         نيجيريا

  119 31             -                 113 6                   530 2                 475 22             النركيج

  25                   -                25                          -                          -                         باتستاف

  15                   -                15                           -                          -                         بارغكام

  880                 -                738                       -                        142                     البرتغاؿ

  146                 -                146                        -                        -                         قطر

  559 4             -                459                     100 4                    -                         جميكرية تكريا

  146                 -                 146                        -                          -                         المملتة العربية السعكدية

  109    -         109                        -    -                         ؿالسنغا

  88      -           88                          -    -                         سيراليكف

  10        -           10                           -    -                         جنكب أفريقيا

  034 18    -         303 6                   -  732 11               إسبانيا

  019 2      -           -                            -     019 2                 سكريناـ

  891 27    -           910 15               773 2                 209 9                السكيد

  820 20    -          093 12               343                     384 8                سكيسرا

  47    -         47                          -    -                         ترتيا

  914 35    -         653 16                 -  261 19               المملتة المتحدة 

  408    -          86                        322                       -                         الكاليات المتحدة 

  595 606    -         479 340           134 41                982 224          مجموع الدوؿ األعضاء

 احتسبت المساىمات المعينة بغير الدكالر األمريتي بسعر الصرؼ السارم في نياية السنة.1 
 .2007 يكليك/تمكز 2 انسحبت أستراليا مف عضكية الصندكؽ اعتباران مف 2
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 2012إلى 1978بما في ذلؾ التمويؿ المشترؾ لممشروعات مف التراكمية ة المساىمات المتممة قائم
 )تابع( 0

 )معبران عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية(

  الجيات غير الدكؿ األعضاء كالمصادر األخرل

التمكيؿ المشترؾ 
 للمشركعات

المكظفكف المينيكف 
 األمكاؿ المتممة األخرل المزاملكف

البيئة  مرفؽ
 اإلجمالي   العالمية

 896 3   -  096 1   -  800 2   مصرؼ التنمية األفريقي

 608   -  608   -   -   الكتالة الفرنسية للتنمية 

 25   -  25   -  (0)   المصرؼ العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

  983 2   -  -   -  983 2   الصندكؽ العربي لإلنماء االقتصادم كاالجتماعي

 299   -   -   -  299   برنامج الخليج العربي لدعـ منظمات األمـ المتحدة اإلنمائية

 014 1   -  014 1   -   -   مؤسسة بيؿ كميليندا غيتس

 71   -  71   -   -   برنامج التسافا

  018 1   -  018 1    -   أمانة مجلس الرؤساء التنفيذييف المعني بالتنسيؽ، جنيؼ

 183   -  183   -   -   مرتز متافحة الجكع التابع للتكنغرس

 386 4   -  386 4   -   -   الجمعية التعاكنية األكركبية لتجار التجزئة المستقليف

 676 377   -  862 376   -  814   المفكضية األكركبية

  98   -  84   -   14 منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة

 915 74   -  915 4   -  000 70 البرنامج العالمي للزراعة كاألمف الغذائي 

  76   -  76   -   - الصندكؽ الخاص بأقؿ البلداف نمكان 

  5   -  5   -   -   ليختنشتايف

 35   -   -   -  35   االتحاد الكطني للتعاكنيات الزراعية

 976 2  -   -   -  976 2   مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف

 552 1  -   -   -  552 1   صندكؽ األكبؾ للتنمية الدكلية

 907 1  -  656 1   -  251   جيات أخرل

  146  -  96   -  50   فائض رسـك الخدمة

3تغير المناخبالصندكؽ الخاص 
   -   -   31  -   31 

 855 24   -  855 24   -   -   برنامج دعـ منظمات المزارعيف في أفريقيا  

  119 15  -  119 15   -   -   مرفؽ المساعدة التقنية

  562  -  180   -  382   صندكؽ األمـ المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

  500  -  33   -  467  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

 227  -  145   -  82   صندكؽ األمـ المتحدة للشراتات الدكلية

  567 95   679 93 529   -  358 1   الدكلي البنؾ

  729 610  679 93 987 432   -  063 84   جيات غير الدوؿ األعضاء والمصادر األخرىالمجموع 

  324 217 1  679 93  466 773   134 41  045 309   3103 إجمالي

 555 085 1 530 82 498 649 481 38 046 315   3100إجمالي 

 .لمساىمات المعينة بغير الدكالر األمريتي بسعر الصرؼ السارم في نياية السنةاحتسبت ا 1
 .دكالر أمريتي تتعلؽ بمنغكليا 035 111 يشمؿ الرصيد 2
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 2012إلى  1978التراكمية وغيرىا مف المساىمات مف  التكميميةقائمة المساىمات 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية( معبرا عنيا)

 المبلغ      

 511 1      داتن

 458     ألمانيا

 000 1     اليند

 000 30     المملتة العربية السعكدية

 827 13     السكيد

 002 12  المملتة المتحدة 

المساىمات المتراتمة المستلمة مف بلجيتا مف أجؿ البرنامج المشترؾ للصندكؽ البلجيتي لألمف الغذائي 
 002 80   في سياؽ تجديد المكارد

   138 800 

  المساىمات المقدمة في سياؽ تجديد المكارد لحساب أمانة مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف

 602 4      إيطاليا

 053 1      لتسمبرغ

 024 14      ىكلندا

              19 679 

 حاب الحيازات الصغيرةالمساىمات المقدمة لبرنامج التأقلـ لصالح زراعة أص

 879 19       تندا

 519 26       ىكلندا

 471 4       السكيد

 345 159       المملتة المتحدة

مجمكع برنامج التأقلـ لصالح زراعة 
 214 210       أصحاب الحيازات الصغيرة

        

 693 368     2012مجموع المساىمات التكميمية لعاـ 

 479 158       2011ت التتميلية لعاـ مجمكع المساىما

 
 
        

 قائمة مساىمات الدوؿ األعضاء والجيات المانحة لمبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف
 عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( )معبران 

 المبلغ 

 679 19 المساىمات المقدمة في سياؽ تجديد المكارد )انظر الجدكؿ السابؽ(

        

 713 2      بلجيتا

 512 10      األكركبية المفكضية

 193 5      فنلندا

 989 6      ألمانيا

 250      يسلنداآ

 912 5      النركيج

 000 17      السكيد

 276 3      سكيسرا

يديره  حساب أمانة مبادرة البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف الذم
      البنؾ الدكلي

194 674 
246 519 

 198 266   2012مجموع المساىمات لحساب أمانة مبادرة البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف في الصندوؽ لعاـ  

 198 266     2011مجمكع المساىمات لحساب أمانة مبادرة البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف في الصندكؽ لعاـ 

        

 

  

A
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 2012في  المستممةقائمة المساىمات التكميمية والمتممة 

  2012المساىمات المستممة لمتمويؿ المشترؾ لممشروعات في 

 
 العملة   

 المبلغ 
 (باآلالؼ)

 المعادؿ بآالؼ الدكالرات األمريتية 
 

 641 3 976 20 تركنة دانمرتية  الدانمرؾ

 014 2  دكالر األمريتي  ىكلندا

 600  دكالر أمريتي  ؾ للتنمية الدكليةصندكؽ األكب

 255 6    اإلجمالي

     
  2012المساىمات المستممة لمموظفيف المينييف المزامميف في 

 العملة   

 المبلغ
 (باآلالؼ) 

 الدوالرات بآالؾ) المبلغ 
 (األمرٌكٌة

 436 16 يكرك  بلجيتا

 321  دكالر األمريتي  الدانمرؾ

 316  يتيدكالر األمر   فنلندا

 245  دكالر األمريتي  ألمانيا

 102  دكالر األمريتي  إيطاليا

 554  دكالر األمريتي  ىكلندا

 285  دكالر األمريتي  النركيج

 358  دكالر األمريتي  جميكرية تكريا

 617 2      المجموع

     
   2012المستممة في  المتممةالمساىمات 

 المبلغ )باآلالؼ( العملة   

بالدكالرات  بآالؼ المعادؿ
 األمريتية

 282 2 700 1 يكرك فنلندا

 584  يكرك )الكتالة الفرنسية للتنمية( فرنسا
 349 28 257 22 يكرك المفكضية األكركبية

 563  دكالر األمريتي إيطاليا

 376 300 يكرك الجمعية التعاكنية األكركبية لتجار التجزئة المستقليف

 635 480 يكرك المزارعيف في أفريقيا اتبرنامج دعـ منظم

 /دكالر أمريتييكرك سكيسرا

 
629 

CHEFINITA (SFOA) )132 100 يكرك )برنامج دعـ منظمات المزارعيف في أفريقيا 

 610 5  دكالر األمريتي الصندكؽ الخاص بأقؿ البلداف نمكان 

 984 2  دكالر األمريتي الصندكؽ الخاص بتغير المناخ

 030 1 810 ركيك  رغ لتسمب

 459  دكالر األمريتي جميكرية تكريا

 173  دكالر األمريتي ىكلندا

 485 1  دكالر األمريتي البرنامج العالمي للزراعة كاألمف الغذائي

 113  دكالر األمريتي بالتنسيؽأمانة مجلس الرؤساء التنفيذييف في منظكمة األمـ المتحدة المعنى 

 337  دكالر األمريتي أخرل

 741 45      المجموع 

 614 54    مجموع الكمي
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 غير المنفقةقائمة المساىمات التكميمية والمتممة 
 عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( )معبران  

 أمواؿ التمويؿ المشترؾ لممشروعات غير المنفقة

 ديسمبر/تانكف األكؿ 31مصدر الميزانية في   

  2012  2011 

     الدوؿ األعضاء

 64  15   بلجيتا 

 89  -  تندا

 833 2  474 4   الدانمرؾ 

 10  10   فنلندا 

 560  127   يرلندا آ

 132 5  545 4   إيطاليا 

 164  164   الياباف 

 279  230   لتسمبرغ 

 775 3  210 2   ىكلندا 

 292 2  668 1   النركيج 

 201 6  782 4   إسبانيا 

 876  528   دة المملتة المتح

 484 21  753 18   مجموع الدوؿ األعضاء

     جيات غير الدوؿ األعضاء

 106 1  -  المصرؼ العربي

 395 15  044 12   حساب أمانة البرنامج العالمي للزراعة كاألمف الغذائي 

 89  (*314)  منظمة البلداف المصدرة للنفط

 26  26   أخرل

 105  -  شاريع اإلنتاجيةصندكؽ األمـ المتحدة للم

 -  23   صندكؽ األمـ المتحدة للشراتات الدكلية

 23  23   برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

 199  7  البنؾ الدكلي

 943 16  809 11  مجموع جيات غير الدوؿ األعضاء

 427 38  563 30  اإلجمالي

 السلفة مقابؿ المبالغ المطلكبة*

  ييف المزامميف غير المنفقةأمواؿ الموظفيف المين

  ديسمبر/تانكف األكؿ 31الرصيد غير المنفؽ في  

  2012  2011  

  493  568  بلجيتا

  211  257  الدانمرؾ

  208  72  فنلندا

  2  6  فرنسا

  329  173  ألمانيا

  111  72  إيطاليا

  64  230  ىكلندا

  252  250  النركيج

  (9)  171  جميكرية تكريا

  148  15  السكيد

  809 1   815 1   اإلجمالي
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 قائمة المساىمات التكميمية والمتممة غير المنفقة )تابع(

 )معبرانعنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( 
 األمواؿ التكميمية والمتممة غير المنفقة األخرى

 ديسمبر/تانكف األكؿ 31مصدر الميزانية في  

  2012 2011 

     األعضاءالدوؿ 

 19  27  بلجيتا

 367  336  تندا

 156  176  الصيف

 130  130  الدانمرؾ

 648  981 1  فنلندا

 -  395  فرنسا

 458  459  ألمانيا

 000 1  1000  اليند

 52  52  يرلنداآ

 148 3  750 2  إيطاليا

 4  22  الياباف

 12  -  األردف

 -  111  لبناف

 497  427 1  لتسمبرغ

 13  13  ماليزيا

 11  -  مكريتانيا

 -  0  المغرب

 96  407  ىكلندا

 383  186  النركيج

 24  24  البرتغاؿ

 -  0  قطر

 -  437  جميكرية تكريا

 26  -  السنغاؿ

 12  -  سيراليكف

 336 4  721 3  إسبانيا

 780 7  580 5  السكيد

 805 2  837  سكيسرا

 331 4  506 3  ة المملتة المتحد

 1  1  الكاليات المتحدة

 309 26  578 23  مجموع الدوؿ األعضاء

     جيات غير الدوؿ األعضاء

 302  104  مصرؼ التنمية األفريقي

 43  3  برنامج التسافا

 56  47  أمانة مجلس الرؤساء التنفيذييف لمنظكمة األمـ المتحدة، جنيؼ

 332  356  ة لتجار التجزئة المستقليفالجمعية التعاكنية األكركبي

 670 39  418 18  المفكضية األكركبية

 17  17  منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة

 547 2  734 3  البرنامج العالمي للزراعة كاألمف الغذائي 

 12  12  الصندكؽ الخاص بأقؿ البلداف نمكان 

 181  581  أخرلجيات 

 101  20  ير المناخالصندكؽ الخاص بتغ

 -  668  المرحلة الرئيسية   ،دعـ منظمات المزارعيف في أفريقيابرنامج 

 -  527  مرفؽ المساعدة التقنية  

 32  115  صندكؽ األمـ المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 27  13  البنؾ الدكلي

 321 43  615 24  مجموع جيات غير الدوؿ األعضاء

 630 69   193 48   اإلجمالي 
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 قائمة المساهمات التكمٌلٌة والمتممة غٌر المنفقة )تابع(
 )معبراًعنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 

 

 مرفق البٌئة العالمٌة

  البلد المتلقً

 المتراتمةالمساىمات 
 31حتى المستلمة 

ديسمبر/تانكف األكؿ 
2012 

المساىمات غير 
 1المنفقة في 
يناير/تانكف 

 2012الثاني 

المستلـ 
مف 

جيات 
 النفقات مانحة 

المساىمات غير 
 31المنفقة في 

ديسمبر/تانكف 
 2012األكؿ 

  منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسٌا
                        

         4 639  -    -    
              

  -    
                    

-    

  البرازٌل

                        

 5 931  58  (57) -    1  

    -        -    -    -  016 2  بوركٌنا فاسو

  895 4                 الصٌن
                   

  - 

          

       -  
  

              
  -    -    

    -              -    -    -  000 1  جزر القمر

 (0)     -    - (0)  783 2  إكوادور

  0    -    -  0  477 4  إرٌترٌا

    -         -    -    -  750 4  إثٌوبٌا

  0    -    -  0  96  ؼامبٌا

الدعم العالمً اإلضافً التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر
3

  457  -    -    -    -    

 (61) (000 1)    -  939  861 7  األردن

    -         -    -    -  700 4  كٌنٌا

مالً
3

  6 315  11  (11) -    (0) 

    -       -    -    -  350 4  مورٌتانٌا
رصد وتقٌٌم برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبٌعٌة فً منطقة 

    -     -    -    -  705  الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

 (0) (000 5) (0)  000 5  100 5  المكسٌك

    -       - (80)  80  330  المؽرب

 - - - - 326 4  النٌجر

  500 1    -  500 1 (0)  580 1  بنما

  62 (44)  96  10  916 1  بٌرو

  93 (425 2)  418 2  100  518 2  سان تومً وبرٌنسٌبً

    -      -    -    -  270 7  النكا سري

  657 3 (3)  650 3  10  750 3  السودان

    -       -    -    -  051 2  سوازٌلندا

    -    -    -    -  350 5  تونس

  635 3    -  635 3    -  735 3  جمهورٌة فنزوٌال البولٌفارٌة

    -      -    -    -  755  فٌٌت نام

    -    -    25 أموال من الجهات المشاركة فً تموٌل أنشطة مرفق البٌئة العالمٌة

  888 8 (472 8)  150 11  210 6  679 93     اإلجمالً

1
 .رابطة أقطار جنكب شرؽ آسيا  
 تفاقية األمـ المتحدة لمتافحة التصحرا 2

3
 3دكالر أمريتي تـ تحصيليا قبؿ تكقيع اتفاؽ اإلجراءات المالية بيف الصندكؽ كأميف مرفؽ البيئة العالمية 236 111  

 3ية في إقليـ الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيابرنامج اإلدارة المتتاملة للمكارد الطبيع  4
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   قائمة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات لمصندوؽ وحده
 )معبرا عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

  2012 2011 

 198 231 783 245 النقدية األصوؿ المتاحة بعمالت قابمة لمتحويؿ الحر

 587 262 2 440 045 2 االستثمارات 

 786 302 182 334 السندات اإلذنية 

 712 141 951 21 مستحقات أخرل 

  2 647 356 2 938 283 

 816 305 401 172 المستحقات كالخصكـ مخصوما منيا

 000 95 000 95 االحتياطي العاـ 

    

 662 441 2 664 612 2 المبالغ غير المصركفة مف القركض النافذة 

قركض معتمدة كقعت االتفاقيات الخاصة بيا كلـ  
 تنفذ بعد

125 433 93 407 

 698 95 043 91 المنح غير المصركفة 

المبالغ الممنكحة ضمف إطار القدرة على تحمؿ  
 الديكف التي لـ تصرؼ بعد

657 314 467 607 

  3 753 855 3 499 190 

    

 861 80 861 80 نيةمخصص السندات اإلذ 

    

  3 834 718 3 521 185 

 (768 641) (360 187 1)  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

   

 070 565 947 432 قركض لـ تكقع اتفاقياتيا بعد مخصوما منيا

 946 165 707 168 منح لـ تكقع بعد 

المبالغ الممنكحة ضمف إطار القدرة على تحمؿ  
 تكقع اتفاقياتيا بعدالديكف التي لـ 

43 042 23 607 

    

صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبؿ استخداـ سمطة االلتزاـ 
 بالموارد مقدما 

 (056 832 1) (1 396 391) 

    

 135 936 391 396 1 يناير/كانوف الثاني 1قيمة سمطة االلتزاـ بالموارد مقدما المرحمة في 

 لموارد مقدما التي أقرتيا دورات قيمة سمطة االلتزاـ با
 المجمس التنفيذي خالؿ السنة

671 400 610 700 

    

  2 067 791 1 546 835 

    

 (444 150) (735 235) قيمة سلطة االلتزاـ بالمكارد مقدما المغطاة في العاـ مخصوما منيا

    

 31قيمة سمطة االلتزاـ بالموارد مقدما المرحمة في 
2وف األوؿديسمبر/كان

 

 1 832 056 1 396 391 

    

 - - صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

مليار  334القركض )بما قيمتػػو  يندرج المبلغ المرحؿ مف سلطة االلتزاـ بالمكارد مقدما ضمف الحد األقصى للسلطة الذم يعادؿ سبع سنكات مف التدفقات العائدة اآلجلة مف 1
 لتعريؼ التجديد الثامف.دكالر أمريتي( كفقا 
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 إدارة الصندوؽ المتعمؽ بفعالية الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي  تقرير

تضطلع إدارة الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية )"الصندكؽ"( بالمسؤكلية عف إعداد قكائمو المالية المكحدة 
ائـ المالية للصندكؽ بما يتفؽ مع المعايير الدكلية لإلبالغ كعرضيا العادؿ كسالمتيا اإلجمالية. كقد تـ إعداد القك 
 المالي التي أصدرىا المجلس الدكلي للمعايير المحاسبية.

ككفقا التفاقية إنشاء الصندكؽ، يعتبر رئيس الصندكؽ مسؤكال عف كضع الضكابط الداخلية المالئمة  
 غ المالي.للصندكؽ، كاإلبقاء علييا، بما في ذلؾ تلؾ المتعلقة باإلبال

مف بيف جملة أمكر  ،ياالتي تتلخص اختصاصات ،أنشأ المجلس التنفيذم للصندكؽ لجنة مراجعة الحسابات 
في مساعدة المجلس على اإلشراؼ على اإلدارة المالية كاإلشراؼ الداخلي في الصندكؽ بما في ذلؾ عملية  ،أخرل

الحسابات بمجمليا مف أعضاء مختاريف مف المجلس  الضكابط الداخلية عف اإلبالغ المالي. كتتألؼ لجنة مراجعة
التنفيذم كىي تشرؼ على عملية اختيار المراجعيف الخارجييف كتتقدـ بتكصيات عف ىذا االختيار للمجلس التنفيذم 
تي يصادؽ علييا. كيجتمع المراجعكف الخارجيكف كالداخليكف مع لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذم 

خطط أعماليـ كنيجيـ التي تغطي استعراض تفاية الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي كأية أمكر أخرل  مناقشةل
 مما قد يتطلب لفت انتباه اللجنة إليو.

جراءاٍت للرصد المقصكد منيا تحرم كمنع   كيتضمف نظاـ الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي آلياٍت كا 
إال أف ىنالؾ تحديدىا مما قد ينجـ عنو ضعؼ مادم في الضكابط الداخلية.  كتيسير تصحيح أية اختالالت يتـ

، كالتحايؿ على احتماؿ الخطأ البشرممحدكديات متأصلة لفعالية أم نظاـ مف نظـ الضكابط الداخلية، بما في ذلؾ 
ما يمتف اعتباره  ىذه الضكابط أك تجاكزىا. كبناء عليو، ال يمتف ألم نظاـ فعاؿ للضكابط الداخلية إال أف يكفر

فإف فعالية أم نظاـ للضكابط الداخلية  ،ضمانات معقكلة ال مطلقة فيما يتعلؽ بالقكائـ المالية. كباإلضافة إلى ذلؾ
 يمتف أف يتغير مع تغير الظركؼ.

بالنسبة للقكائـ المالية كقد قامت إدارة الصندكؽ بتقدير فعالية الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي  
كقد استند ىذا  .2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31بتاريخ لمالي اركضة كأتدت على امتثاليا لمعايير اإلبالغ المع

التقدير على معايير مكضكعة للضكابط المالية الفعالة على اإلبالغ المالي كالكاردة في اإلطار المتتامؿ للضكابط 
كتعتقد اإلدارة بأف الصندكؽ قد أبقى على نظاـ تريدكام. ة الداخلية التي أصدرتو لجنة المنظمات الراعية التابعة للجن

، كأنو لـ يرد إلى علميا أية 3103ديسمبر/تانكف األكؿ  20فعاؿ للضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي بتاريخ 
. كقد قامت شرتة 3103على مصداقية القكائـ المالية لعاـ مما مف شأنو أف يؤثر جكانب ضعؼ مادم في الضكابط 

Deloitte  بمراجعة القكائـ المالية كاصدرت قرار التصديؽ على شيادة اإلدارة المتعلقة بالضكابط الداخلية على
 اإلبالغ المالي في الصندكؽ.

 

 )التكقيع( )التكقيع(  )التكقيع(

 تانايك نكانزم
 رئيس الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية

Iain M. Kellet 

 تبير المكظفيف المالييف 
Ruth Farrant 

 ماليالمراقب المدير ك ال
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 تقرير المراجع الخارجي
 

 لصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعيةإلى ا
 

 تقرير عف القوائـ المالية
 

كالتي تتضمف القكائـ المكحدة كقائمة  ،قمنا بمراجعة القكائـ المالية المكحدة المرفقة للصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية
، كالقائمة المكحدة كللصندكؽ كحده للدخؿ 3103ديسمبر/تانكف األكؿ  20مكحدة كللصندكؽ كحده بتاريخ المكازنة ال

قائمة ك  ،الشامؿ كالتغييرات في المتاسب المحتفظ بيا، كقائمة المرفقات النقدية المكحدة للعاـ المنتيي بذلؾ التاريخ
 ،ئمة المكارد المتاحة لعقد االلتزامات للصندكؽ كحدهبالمساىمات التتميلية كالمتممة كاألمكاؿ غير المنفقة، كقا

 كمكجز للسياسات المحاسبية ذات الصلة كغيرىا مف المعلكمات التكضيحية.

 مسؤولية الرئيس عف القوائـ المالية

يعتبر رئيس الصندكؽ مسؤكال عف إعداد القكائـ المالية المكحدة كعرضيا بصكرة عادلة بما يتماشى مع المعايير 
كعف تؿ الضكابط الداخلية التي  ،معايير المحاسبةلية لإلبالغ المالي تما ىي صادرة عف المجلس الدكلي الدكل

حيث تتكف خالية مف أية اختالالت مادية سكاء بتمتيف مف إعداد القكائـ المالية المكحدة ليعتبرىا الرئيس ضركرية ل
 بسبب محاكلة للتضليؿ أك بسبب خطأ بشرم.

 لخارجيمسؤولية المراجع ا

تتمثؿ مسؤكليتنا في التعبير عف رأينا بشأف ىذه القكائـ المالية المكحدة باالستناد إلى مراجعتنا ليا. كقد قمنا 
االلتزاـ بالمتطلبات األخالقية كتخطيط التي تتطلب بالمراجعة بما يتماشى مع المعايير الدكلية لمراجعة الحسابات 

جراء المراجعة للحصكؿ على تأتيدات مع  قكلة بأف القكائـ المالية المكحدة خالية مف أم اختالؿ مادم.كا 
 

فصاحات الكاردة في القكائـ كقد تتضمف ىذه المراجعة تنفيذ إجراءات للحصكؿ على دليؿ مراجعة حكؿ المبالغ كاال
المادية في  بما في ذلؾ تقديره لمخاطر االختالالت .كتعتمد اإلجراءات المختارة على حتـ المراجع الخارجي .المالية

كعند كضع ىذه مخاطر ينظر بشرم. أك مجرد خطأ للتضليؿ كحدة سكاء تانت بسبب محاكلة مالقكائـ المالية ال
عداد كالعرض العادؿ للقكائـ المالية اإلالمراجع الخارجي فيما لك تانت الضكابط الداخلية مناسبة كذات صلة ب

تعبير عف رأم عف فعالية الغرض بال  ،مة للظركؼئتتكف مال المكحدة للتياف بيدؼ تصميـ إجراءات المراجعة التي
تذلؾ قد تتضمف المراجعة أيضا تقييـ مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة كمعقكلية  الضكابط الداخلية للتياف.

 التقديرات المحاسبية التي خرجت بيا اإلدارة، عالكة على تقييـ العرض اإلجمالي للقكائـ المالية المكحدة.
 

 كمالئـ لتكفير أساس لرأم المراجعة الذم خرجنا بو. إننا نعتقد بأف دليؿ المراجعة الذم حصلنا عليو تاؼٍ 
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 الرأي

 
برأينا فإف القكائـ المالية المراجعة تعرض الكضع المالي للصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية بجميع مظاىره المادية 

، تذلؾ األمر بالنسبة لألداء المالي للمنظمة كالتدفقات 3103كف األكؿ ديسمبر/تان 20بصكرة عادلة تما ىي بتاريخ 
بما يتماشى مع المعايير الدكلية لإلبالغ المالي تما ىي صادرة عف المجلس  ،النقدية للعاـ المنتيي بذلؾ التاريخ

 الدكلي لمعايير المحاسبة.
 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 
Enrico Pietrarelli 

 شريؾ
 

 3102س/آذار مار  30ركما، 
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 تقرير المراجع الخارجي

 إلى الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية

 

قد أبقى على ضكابط داخلية فعالة على "تفحصنا شيادة إدارة الصندكؽ بأف الصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية 
ضكابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ . باالستناد إلى معايير ال3103ديسمبر/تانكف األكؿ  20اإلبالغ المالي بتاريخ 

 .ماالذم اصدرتو لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدك  "اإلطار المتتامؿ -المالي الكاردة في الضكابط الداخلية 
فعالية لكعلى تقديرىا  ،كتعتبر إدارة الصندكؽ مسؤكلة على اإلبقاء على الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي

ديسمبر/تانكف األكؿ  20لصندكؽ بتاريخ لبما في ذلؾ القكائـ المالية المكحدة  ،على اإلبالغ الماليالضكابط المالية 
كأما مسؤكليتنا فتنحصر في التعبير عف رأم بشأف شيادة اإلدارة على فعالية الضكابط الداخلية  المرافقة ليا. 3103

 على اإلبالغ المالي استنادا إلى مراجعتنا.

. كتضمنت مراجعتنا الكصكؿ 2111عة بما يتماشى مع المعيار الدكلي المتعلؽ بعمليات الضماف كقد أجرينا المراج
كالقياـ بتؿ اإلجراءات التي نعتبرىا ضركرية  ،كتقييـ شيادة اإلدارة ،إلى فيـ الضكابط الداخلية على اإلبالغ كالمالي

 جنا بو.في ىذا الظرؼ. كنعتقد بأف عملنا يكفر أساسا معقكال للرأم الذم خر 

الرئيسييف التنفيذييف تعتبر الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي لتياف ما عملية تصمـ تحت إشراؼ المكظفيف 
كتطبؽ بناء على قرار  ،أك األشخاص الذيف يؤدكف مثؿ ىذه المياـ ،كالمكظفيف المالييف الرئيسييف في ىذا التياف

 ،لتكفير ضمانات معقكلة تتعلؽ بمصداقية اإلبالغ المالي مف مجلس ىذا التياف أك إدارتو أك أم مكظؼ أخر
عداد القكائـ المالية ألغراض خارجية . كتتضمف  ،كا  بما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبكلة على كجو العمـك

التي  ( تتعلؽ باإلبقاء على السجالت0الضكابط الداخلية على اإلبالغ المالي لتياف ما السياسات كاإلجراءات التي: )
( تكفير ضمانات معقكلة بأف 3تعتس بتفصيؿ معقكؿ كعادؿ كدقيؽ المعامالت كالتصرؼ في أصكؿ ىذا التياف؛ )

المعامالت مسجلة حسب ما ىك ضركرم للسماح بإعداد القكائـ المالية بما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبكلة 
( تكفير ضمانات 2) ؛التيافى مع تفكيضات إدارة ىذا كأف جميع االيصاالت كالنفقات قد جرت بما يتماش ،عمكما

ألصكؿ ىذا التياف غير مفكض بو كالذم يمتف أف يتكف لو تأثير مادم استخداـ  كأمعقكلة تتعلؽ بمنع أم تصرؼ 
 .، أك التشؼ عنو في الكقت المناسبعلى القكائـ المالية

بما في ذلؾ إمتانية التكاطؤ أك تجاكز  ،المالي كبسبب المحدكديات المتأصلة في الضكابط الداخلية على اإلبالغ
اإلدارة غير المالئـ للضكابط أك االختالالت المالية بسبب األخطاء البشرية أك محاكالت التضليؿ مما ال يمتف تجنبو 

كأيضا بسبب خضكع أم اسقاطات ألم تقييـ لفعالية الضكابط الداخلية على  ،أك اتتشافو في الكقت المناسب
أك  ،مة بسبب التغييرات في الظركؼئالمالي على فترات مستقبلية لمخاطر أف تغدك ىذه الضكابط غير مالاإلبالغ 

 لسياسات كاإلجراءات.لبسبب إمتانية تراجع درجة االمتثاؿ 
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 الرأي

 
المادية برأينا فإف القكائـ المالية المراجعة تعرض الكضع المالي للصندكؽ الدكلي للتنمية الزراعية بجميع مظاىره 

، تذلؾ األمر بالنسبة لألداء المالي للمنظمة كالتدفقات 3103ديسمبر/تانكف األكؿ  20بصكرة عادلة تما ىي بتاريخ 
بما يتماشى مع المعايير الدكلية لإلبالغ المالي تما ىي صادرة عف المجلس  ،النقدية للعاـ المنتيي بذلؾ التاريخ

 الدكلي لمعايير المحاسبة.
 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 
Enrico Pietrarelli 

 شريؾ
 

 3102مارس/آذار  30ركما، 
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 قائمة موازنة الصندوؽ وحده بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي ومعبرًا عنيا بوحدات حقوؽ السحب الخاصة

 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

 رض مف إدراج ىذه القائمة ىك فقط تكفيرأعدت قائمة مكازنة الصندكؽ بكحدات السحب الخاصة نظرا ألف غالبية أصكؿ الصندكؽ معينة بيا ك/أك بعمالت تشمليا سلة ىذه الكحدات. كالغ

 ة لقراء الحسابات، وهً تستند إلى القٌمة االسمٌة3معلومات إضافٌ

 

 سحب الخاصة()بآالؼ كحدات حقكؽ ال )بآالؼ الدكالرات األمريتية( المبلغ  

 2011 2012 2011 2012 األصكؿ

 
 886 151 525 160 725 233 905 246 (4النقدية المتاحة على الفكر كفي المصارؼ )المذترة 

 621 470 1 098 330 1 016 263 2 838 045 2 (4االستثمارات )المذترة 

 674 197 178 218 185 304 581 335 (5سندات إذنية مستحقة )المذترة 

 154 126 534 362 127 194 616 557 (5مساىمات المستحقة القبض )المذترة ال

 (530 109) (518 109) (548 168) (447 168) (6مخصكما منيا االعتمادات )المذترة 

 298 214 195 471 764 329 750 724 صافي المساىمات كالسندات اإلذنية المطلكبة

 379 266 677 173 811 275  542 144 ((7رة المبالغ المطلكبة للصندكؽ األخرل )المذت

 440 2 163 4 755 3 403 6 (8أصكؿ ثابتة )المذترة 

 244 772 3 277 978 3 792 804 5 027 119 6 حاء( كالذيؿ 9القركض المستحقة )المذترة 

المتراتـ لخسائر استيالؾ  صمنيا: المخصمخصكما 
 (977 53) (264 34) (060 83) 702 52) )أ((9القركض )المذترة 

المتراتمة لمبادرة ديكف  تمنيا: المخصصامخصكما 
 (081 50) (739 56) (066 77) (271 87) )ب( كالذيؿ طاء(11البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف )المذترة 

 186 668 3 274 887 3 665 644 5 054 979 5 صافي القركض غير المسددة

 810 773 5 931 026 6 736 750 8 492 147 9 مجموع األصوؿ  

 
 
 
 

    

 )بآالؼ كحدات حقكؽ السحب الخاصة( )بآالؼ الدكالرات األمريتية( المبلغ  

 2011 2012 2011 2012 الخصـك كحقكؽ المساىمة

     الخصـو

 117 274 575 198 718 287 837 182 (12المبالغ المستحقة السداد كالخصـك )المذترة 

 189 62 192 59 698 95 044 91 (1-المنح )الذيؿ حاء المبالغ غير المصركفة مف

 008 64 998 55 497 98 131 86 (13اإليرادات المؤجلة )المذترة 

 314 400 765 313 913 481 012 360 مجموع الخصـو  

     حقوؽ المساىمة 

     المساىمات 

 821 322 5 575 876 5 350 251 6 794 976 6 العادية

 219 15 219 15 349 20 349 20 الخاصة

 040 338 5 794 891 5 699 271 6 144 997 6 مجموع المساىمات )الذيؿ زاي(  

 737 61 762 61 000 95 000 95 االحتياطي العاـ 

 (281 26) (390 240) 124 902 1 337 695 1 اإليرادات المحتفظ بيا 

 496 373 5 168 713 5 823 268 8 481 787 8 مجموع حقوؽ المساىمة  

 810 773 5 931 026 6 736 750 8 492 147 9 مجموع الخصوـ وحقوؽ المساىمة  
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  موجز المساىمات

 )بآالؼ الدكالرات األمريتية( 

  2012 2011 

   

 314 017 1 373 017 1 المساىمات األكلية

 372 016 1 372 016 1 التجديد األكؿ للمكارد

 560 566 560 566 التجديد الثاني للمكارد

 776 553 856 553 ردالتجديد الثالث للمكا

 396 361 421 361 التجديد الرابع للمكارد

 371 441 401 441 التجديد الخامس للمكارد

 991 566 021 567 التجديد السادس للمكارد

 647 654 640 654 التجديد السابع للمكارد

 586 884 701 963 التجديد الثامف للمكارد

 654 5 666 651 التجديد التاسع للمكارد

 667 068 6 011 794 6 مجموع الصندوؽ

   

 868 288 868 288 المرحلة األكلى -البرنامج الخاص مف أجؿ أفريقيا

 364 62 364 62 المرحلة الثانية -البرنامج الخاص مف أجؿ أفريقيا

 232 351 232 351 مجموع البرنامج الخاص مف أجؿ أفريقيا

   

1المساىمات الخاصة
 20 349 20 348 

 247 440 6 592 165 7 مجموع مساىمات تجديد الموارد

   

   قائمة المساىمات التكميمية

 002 80 002 80 الصندكؽ البلجيتي للمحافظة على الحياة

 679 19 679 19 مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف

 0 214 210 يرةصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغلمساىمات تتميلية لبرنامج التأقلـ 

 798 58 798 58 مساىمات تتميلية أخرل

 479 158 693 368 مجموع المساىمات التكميمية

   

 519 246 519 246 مساىمات مبادرة ديكف البلداف الفقيرة المثقلة بالديكف المقدمة خارج سياؽ التجديد

   

 836 63 836 63 ياؽ مكارد التجديدمساىمات الصندكؽ البلجيتي للمحافظة على الحياة المقدمة خارج س

   

2 قائمة بالمساىمات المتممة
   

 046 315 045 309 التمكيؿ المشترؾ للمشركعات 

 481 38 134 41 أمكاؿ المكظفيف المينييف المزامليف

 660 505 466 773 األمكاؿ المتممة األخرل

 530 82 679 93 مرفؽ البيئة العالمية

 227 200 1 324 217 1 ممةمجموع المساىمات المت

   

 308 109 8 964 061 9 مجموع المساىمات

   

   يشمؿ مجمكع المساىمات ما يلي:

 247 440 6 592 165 7 مجموع مساىمات تجديد الموارد )كما ىو وارد أعاله(

 (548 168) (448 168) مخصكما منو المخصصات

 699 271 6 144 997 6 صافي مجمكع مساىمات تجديد المكارد

 (151 10) (465 10) مخصكما منو تسكية القيمة العادلة

 548 261 6 679 986 6 مجموع مساىمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة
 مليكف دكالر أمريتي في صندكؽ األكبؾ للتنمية الدكلية 31تشمؿ المساىمة الخاصة مف آيسلندا قبؿ انضماميا للعضكية  1

  بة بمكجب تؿ اتفاقية معنية.تشمؿ الفائدة المتتس 2
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1قائمة مساىمات الدكؿ األعضاء
 

 

المساىمات األكلية، كالتجديد 
األكؿ، كالثاني، كالثالث، 
كالرابع، كالخامس كالسادس 
كالسابع للمكارد )المعادؿ 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية(

 التجديد الثامف للمكارد

 لدكالرات األمريتية(المدفكعات )المعادؿ بآالؼ ا الكثائؽ المكدعة

 العملة

 المبلغ
 )باآلالؼ(

بآالؼ المعادؿ 
الدكالرات 
 النقدية األمريتية

 سندات إذنية
 اإلجمالي مالحظات

        الدوؿ األعضاء

       0 أفغانستاف

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي 40 ألبانيا

 000 10 0 000 10 000 10 000 10 دكالر األمريتي 430 52 الجزائر

 900 1 0 900 1 900 1 900 1 دكالر األمريتي 460 أنغكال

 500 2 0 500 2 500 2 500 2 دكالر األمريتي 900 9 األرجنتيف

 13 0 13 13 13 دكالر األمريتي 22 أرمينيا

       247 37 اأسترالي

 501 14 0 501 14 501 14 034 11 يكرك 494 55 النمسا

 100 0 100 100 100 تيدكالر األمري 100 أذربيجاف

 600 210 390 600 600 دكالر األمريتي 356 4 بنغالديش

       10 بربادكس

 871 27 0 871 27 871 27 000 21 يكرك 754 92 بلجيتا

       205 بليز

 99 0 99 99 99 دكالر األمريتي 200 بنف

 30 0 30 30 30 دكالر األمريتي 135 بيكتاف

يفارية المتعددة بكليفيا)الدكلة البكل
 0 0 0 0 0  500 1 القكميات(

 90 0 90 90 90 دكالر األمريتي 75 البكسنة كاليرسؾ

 150 0 150 150 150 دكالر األمريتي 410 بكتسكانا

 360 13 360 13 0 360 13 360 13 دكالر األمريتي 936 51 البرازيؿ

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي 259 بكرتينا فاسك

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي 80 كندمبكر 

 210 0 210 210 210 دكالر األمريتي 630 تمبكديا

 791 0 791 791 610 يكرك 649 1 التاميركف

 260 74 0 260 74 260 74 000 75 دكالر تندم 446 203 تندا

            26 الرأس األخضر

            11 جميكرية أفريقيا الكسطى

       62 تشاد

 60 0 60 60 60 دكالر األمريتي 800 شيلي

 000 22 0 000 22 000 22 000 22 دكالر األمريتي 839 56 الصيف 

 200 0 200 200 200 دكالر األمريتي 640 تكلكمبيا

            33 4جزر القمر

 67 0 67 67 46 يكرك 751 التكنغك

            5 جزر تكؾ

            559 1 تكت ديفكار

            9 تكبا

 60 0 60 60 60 دكالر األمريتي 192 قبرص

جميكرية تكريا الشعبية 
       800 الديمقراطية

 200 0 200 200 200 دكالر األمريتي 380 1 جميكرية التكنغك الديمقراطية
 602 13 0 602 13 602 13 000 75 تركنة دانمرتية 609 124 الدانمرؾ

            6 جيبكتي

            51 دكمينيتا

            88 الجميكرية الدكمينيتية

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 791 إتكادكر

       409 17 مصر

            100 السلفادكر

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي 30 إريتريا

       59 إستكنيا

 30 0 30 30 30 دكالر األمريتي 221 إثيكبيا

       204 فيجي

 269 16 0 269 16 269 16 000 12 يكرك 268 40 فنلندا
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 )تابع( 1قائمة مساىمات الدوؿ األعضاء

 

المساىمات األكلية، كالتجديد 
األكؿ، كالثاني، كالثالث، 
كالرابع، كالخامس كالسادس 
كالسابع للمكارد )المعادؿ 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية(

 التجديد الثامف للمكارد

 المدفكعات )المعادؿ بآالؼ الدكالرات األمريتية( الكثائؽ المكدعة

 العملة

 المبلغ
 (باآلالؼ)

بآالؼ الدكالرات 
 األمريتية
 النقدية المعادؿ

 سندات إذنية
 اإلجمالي مالحظات

 084 47 0 084 47 084 47 000 35 يكرك 940 237 فرنسا

 41 0 41 41 41 دكالر األمريتي 356 3 غامبيا

 204 0 204 204 152 يكرك 0 

 15 0 15 15 15 دكالر األمريتي 60 غامبيا

 067 59 0 067 59 067 59 184 45 يكرك 873 335 ألمانيا

 200 0 200 400 400 دكالر األمريتي 666 1 غانا

       196 4 اليكناف

            75 غرينادا

       043 1 غكاتيماال

 80 0 80 80 80 دكالر األمريتي 330 غينيا

            30 بيساك-غينيا

 483 0 483 483 483 دكالر األمريتي 635 غيانا

            107 ىايتي

            801 ىندكراس

 35 0 35 35 35 دكالر األمريتي 315 آيسلندا

 000 25 0 000 25 000 25 000 25 دكالر األمريتي 812 79 اليند

 970 4 0 970 4 000 5 000 5 مريتيدكالر األ 959 46 إندكنيسيا

4جميكرية إيراف اإلسالمية
 128 750            

4العراؽ
 000 1 0 000 1  000 1 000 1 دكالر األمريتي 099 55 

5آيرلندا
 863 7 0 863 7 863 7 000 4 يكرك 968 15 

            300 إسرائيؿ

 055 69 0 055 69 055 69 544 52 يكرك 407 278 إيطاليا

            326 جامايتا

 063 77 866 36 197 40 063 77 300 375 6 يف ياباني 122 362 الياباف

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي 840 األردف

 81 0 81 81 81 دكالر األمريتي 618 4 تينيا

            5 تيريباس

 000 12 200 4 800 7 000 12 000 12 دكالر األمريتي 041 161 التكيت

 51 0 51 51 51 دكالر األمريتي 255 جميكرية الك الديمقراطية الشعبية 

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي 195 لبناف

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي 389 ليسكتك

            39 ليبيريا

            000 52 4ليبيا

 050 2 0 050 2 050 2 576 1 يكرك 460 3 لتسمبرغ

 198 0 198 198 198 دكالر األمريتي 377 مدغشقر

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 73 مالكم

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 125 1 ماليزيا

            51 ملديؼ

 97 0 97 97 97 دكالر األمريتي 190 مالي

            55 مالطة

            135 مكريتانيا

 5 0 5 5 5 الر األمريتيدك  270 مكريشيكس

       131 33 المتسيؾ

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي 2 منغكليا

 700 0 700 700 700 دكالر األمريتي 544 6 المغرب

 85 0 85 85 85 دكالر األمريتي 400 مكزامبيؽ

            250 ميانمار

       360 ناميبيا

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 160 نيباؿ

 000 75 0 000 75 000 75 000 75 دكالر األمريتي 656 269 ىكلندا
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  )تابع( 1الدوؿ األعضاء ىماتقائمة مسا

 

المساىمات األكلية، كالتجديد 
األكؿ، كالثاني، كالثالث، 
كالرابع، كالخامس كالسادس 
كالسابع للمكارد )المعادؿ 
 بآالؼ الدكالرات األمريتية(

 اردالتجديد الثامف للمك 

 المدفكعات )المعادؿ بآالؼ الدكالرات األمريتية( الكثائؽ المكدعة

 العملة

 المبلغ
 (باآلالؼ)

بآالؼ المعادؿ 
الدكالرات 
 النقدية األمريتية

 سندات إذنية
 اإلجمالي مالحظات

            991 7 نيكزيلندا

       119 نيتاراغكا

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 225 النيجر

 000 15 0 000 15 000 15 000 15 دكالر األمريتي 459 106 نيجيريا

 924 41 0 924 41 924 41 135 240 تركنة نركيجية 863 179 النركيج

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 250 عماف

 000 8 667 2 333 5 000 8 000 8 دكالر األمريتي 934 14 باتستاف

 25 0 25 25 25 دكالر األمريتي 200 بنما

       170 بابكا غينيا الجديدة

 501 0 501 501 501 دكالر األمريتي 705 بارغكام

 300 0 300 300 300 دكالر األمريتي 960 بيرك

       978 1 الفلبيف

       384 4 البرتغاؿ

       980 39 قطر

 000 6 0 000 6 000 6 000 6 دكالر األمريتي 239 13 جميكرية تكريا

 26 0 26 26 26 دكالر األمريتي 19 كرية مكلدكفاجمي

       250 ركمانيا

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي 171 ركاندا

            20 سانت تيتس كنيفس

            22 سانت لكسيا

            50 سامكا

            10 ساف تكمي كبرينسيبي

 000 20 000 10 000 10 000 20 000 20 األمريتي دكالر 778 389 المملتة العربية السعكدية

       386 السنغاؿ

            20 سيشيؿ

            37 سيراليكف

            10 جزر سليماف

            10 الصكماؿ

 913 0 913 913 913 دكالر األمريتي 500 جنكب أفريقيا

 874 53 0 874 53 874 53 000 38 يكرك 789 47 إسبانيا

 001 1 0 001 1 001 1 001 1 دكالر األمريتي 885 7 سريالنتا

       139 1 السكداف

       273 سكازيلندا

 476 53 0 476 53 476 53 000 360 تركنة سكيدية 692 201 السكيد

 751 23 0 751 23 751 23 300 21 فرنؾ سكيسرم 697 115 سكيسرا

 500 0 500 500 500 الر األمريتيدك  317 1 الجميكرية العربية السكرية

 1 0 1 1 1 دكالر األمريتي 1 طاجيتستاف

 300 0 300 300 300 دكالر األمريتي 900 تايلند

            35 تكغك

            55 تكنغا

 600 0 600 600 600 دكالر األمريتي 178 3 تكنس

 200 1 0 200 1 200 1 200 1 دكالر األمريتي 236 16 ترتيا

 90 0 90 90 90 دكالر األمريتي 290 أكغندا

 000 1 350 650 000 1 000 1 دكالر األمريتي 180 52 اإلمارات العربية المتحدة

 452 54 0 452 54 452 54 852 33 جنيو استرليني 454 218 المملتة المتحدة

 120 0 120 120 120 دكالر األمريتي 324 جميكرية تنزانيا المتحدة:

3المتحدة األمريتية الكاليات 
 440 89 440 35 000 54 000 90 000 90 دكالر األمريتي 674 701 

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي 425 أكركغكام

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي 0 أكزبتستاف

 569 6 0 569 6 569 6 569 6 دكالر األمريتي 689 189 جميكرية فنزكيال البكليفارية

 500 0 500 500 500 دكالر األمريتي 603  1 فييت ناـ
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 )تابع( 1قائمة مساىمات الدوؿ األعضاء

 

المساىمات األكلية، 
كالتجديد األكؿ، كالثاني، 
كالثالث، كالرابع، كالخامس 
كالسادس كالسابع للمكارد 
)المعادؿ بآالؼ الدكالرات 

 األمريتية(

 التجديد الثامف للمكارد

 مدفكعات )المعادؿ بآالؼ الدكالرات األمريتية(ال الكثائؽ المكدعة

 العملة

 المبلغ
 (باآلالؼ)

المعادؿ بآالؼ 
الدكالرات 
 النقدية األمريتية

 سندات إذنية
 اإلجمالي مالحظات

 

 972 0 972 972 972 دكالر األمريتي 376 2 اليمف

 0 0 0 0 0  108 يكغكسالفيا

 87 0 87 87 87 دكالر األمريتي 407 زامبيا

       103 2 زمبابكم

 31 في مجموع المساىمات
 910 962 093 103 817 859 701 963   644 178 5 2012ديسمبر/كانوف األوؿ 

الذيؿ زام، كبالتالي فإف مساىمات أفغانستاف  دكالر أمريتي في 500المدفكعات تشمؿ النقدية كالسندات اإلذنية. كُيعبر عف المبالغ بآالؼ الدكالرات األمريتية كلذلؾ ال تظير المدفكعات التي تقؿ عف  1
 دكالر أمريتي( ال ترد أعاله. 400دكالرا أمريتيا( كطاجيتستاف ) 93)
 .2007يكليك/تمكز  31انسحبت أستراليا مف عضكية الصندكؽ اعتباران مف  2
 )أ(.5انظر الذيؿ داؿ، المذترة  3
 )أ( ك)ب(. 6انظر الذيؿ داؿ، المذترة  4
 مالييف يكرك. 6يكرك باإلضافة إلى تعيدىا للتجديد الثامف بمبلغ  890 111دا مساىمة أخرل قدرىا قدمت آيرلن 5
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 )تابع( 1قائمة مساىمات الدوؿ األعضاء

  

 التجديد التاسع للمكارد

 المدفكعات )المعادؿ بآالؼ الدكالرات األمريتية( الكثائؽ المكدعة

 العملة

 المبلغ
 (باآلالؼ)

بآالؼ المعادؿ 
 النقدية الدكالرات األمريتية

 سندات إذنية
 اإلجمالي مالحظات

 

 900 1 0 900 1 900 1 900 1 دكالر األمريتي  أنغكال

 0 0 0 094 21 000 16 يكرك  النمسا

 100 0 100 100 100 دكالر األمريتي  أذربيجاف

 650 650 0 650 650 دكالر األمريتي  بنغالديش

 0 0 0 125 125 األمريتي دكالر  بكرتينا فاسك

 10 0 10 10 10 دكالر األمريتي  بكركندم

 210 0 210 210 210 دكالر األمريتي  تمبكديا

 630 37 0 630 37 292 75 000 75 دكالر تندم  تندا

 3 0 3 3 2 يكرك  جميكرية أفريقيا الكسطى

 329 0 329 329 250 يكرك  تشاد

 0 0 0 000 27 000 27 دكالر األمريتي  الصيف 

 0 0 0 60 60 دكالر األمريتي  قبرص

 290 0 290 290 290 دكالر األمريتي  جميكرية التكنغك الديمقراطية

 0 0 0 020 15 000 85 تركنة دانمرتية  الدانمرؾ

 0 0 0 400 400 دكالر األمريتي  إتكادكر

 30 0 30 30 30 دكالر األمريتي  إريتريا

 0 0 0 821 15 000 12 يكرك  فنلندا

 0 0 0 144 46 000 35 يكرك  فرنسا

 15 0 15 15 15 دكالر األمريتي  غامبيا

 0 0 0 070 69 389 52 يكرك  ألمانيا

 0 0 0 400 400 دكالر األمريتي  غانا

 0 0 0 80 80 دكالر األمريتي  غينيا

 242 0 242 242 242 دكالر األمريتي  غيانا

 25 0 25 25 25 دكالر األمريتي  أيسلندا

 000 10 0 000 10 000 30 000 30 دكالر األمريتي  اليند

 0 0 0 000 10 000 10 دكالر األمريتي  إندكنيسيا

 50 0 50 50 39 يكرك  إسرائيؿ

 291 34 291 34 0 583 68 003 930 5 يف ياباني  الياباف

 51 0 51 51 51 دكالر األمريتي  جميكرية الك الديمقراطية الشعبية

 0 0 0 212 2 678 1 يكرك  لتسمبرغ

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي  مدغشقر

 93 0 93 93 71 يكرك  مالي

 667 1 0 667 1 000 5 000 5 دكالر األمريتي  المتسيؾ

 000 75 000 75 0 000 75 000 75 دكالر األمريتي  ىكلندا

 0 0 0 150 150 دكالر األمريتي  نيتاراغكا

 0 0 0 515 48 000 270 كنة نركيجيةتر   النركيج

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي  عماف

 0 0 0 000 8 000 8 دكالر األمريتي  باتستاف

 000 23 000 23 0 000 23 000 23 دكالر األمريتي  المملتة العربية السعكدية

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي  سيشيؿ

 0 0 0 500 500 دكالر األمريتي  جنكب أفريقيا

 0 0 0 001 1 001 1 دكالر األمريتي  سريالنتا

 0 0 0 796 70 560 460 تركنة سكيدية  السكيد

 0 0 0 136 31 500 28 فرنؾ سكيسرم  سكيسرا

1طاجيتستاف
 0 0 0 0 0 دكالر األمريتي  

 5 0 5 750 750 دكالر األمريتي  تكنس

 200 0 200 200 1 200 1 دكالر األمريتي  ترتيا

 50 0 50 50 50 دكالر األمريتي  أكغندا

 0 0 0 000 1 000 1 دكالر األمريتي  اإلمارات العربية المتحدة

 120 0 120 120 120 دكالر األمريتي  جميكرية تنزانيا المتحدة

 111 186 941 132 169 53 666 651     2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31 في مجموع المساىمات
دكالرا أمريتيا( كطاجيتستاف  93دكالر أمريتي في الذيؿ زام، كبالتالي فإف مساىمات أفغانستاف ) 500النقدية كالسندات اإلذنية. كُيعبر عف المبالغ بآالؼ الدكالرات األمريتية كلذلؾ ال تظير المدفكعات التي تقؿ عف  المدفكعات تشمؿ 1
 دكالر أمريتي( ال ترد أعاله. 200)
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     أفريقيا  البرنامج الخاص مف أجؿ

 
  المرحلة الثانية المرحلة األكلى 

  الكثائؽ المكدعة الكثائؽ المكدعة  

 

 المبلغ العملة

المعادؿ بآالؼ 
 المبلغ الدكالرات األمريتية

المعادؿ بآالؼ الدكالرات 
 اإلجمالي األمريتية

 389   389 500 دوالر أسترالً أستراليا

 238 47 263 12 155 11 975 34 235 31 ٌورو بلجيتا

 673 18   673 18 000 120 كرونة دانمركٌة الدانمرؾ

 1   1 1 دوالر األمرٌكً جيبكتي

 619 17   619 17 000 15 ٌورو االتحاد األكركبي

 205 12   205 12 960 9 ٌورو فنلندا

 698 41 008 4 811 3 690 37 014 32 ٌورو فرنسا

 360 17   360 17 827 14 ٌورو ألمانيا

 77 40 40 37 37 دوالر األمرٌكً اليكناف

 25   25 25 دوالر األمرٌكً غينيا

 707 289 253 418 380 ٌورو إيرلندا

 039 30 785 6 132 5 254 23 493 15 ٌورو إيطاليا

 000 10   000 10 000 10 دوالر األمرٌكً إيطاليا

 474 21   474 21 450 553 2 ٌن ٌابانً الياباف

 000 15 000 15 000 15 0  والر األمرٌكًد التكيت

 266   266 247 ٌورو لتسمبرغ

 25   25 25 دوالر األمرٌكً مكريتانيا

 707 25 533 9 848 8 174 16 882 15 ٌورو ىكلندا

 252   252 500 الدوالر النٌوزٌلندي نيكزيلندا

 18   18 15 ٌورو النيجر

 250 250 250 0  دوالر األمرٌكً نيجيريا

 759 19   759 19 000 138 كرونة نروٌجٌة النركيج

 000 1   000 1 000 1 دوالر األمرٌكً إسبانيا

 251 23 196 4 000 25 055 19 700 131 كرونة سوٌدٌة السكيد

 049 17   049 17 000 25 فرنك سوٌسري سكيسرا

 150 11   150 11 000 7 جنٌه إسترلٌنً المملتة المتحدة

 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 دوالر األمرٌكً متحدة األمريتيةالكاليات ال

ديسمبر/كانوف  31
 232 351 364 62   868 288    2012 األوؿ

ديسمبر/تانكف األكؿ  31
2011     288 868   62 364 351 232 
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 1 2012 اء في تجديد الموارد المستممة فيقائمة مساىمات الدوؿ األعض
 بآالؼ الدكالرات األمريتية( نيامعبرا ع)

 المدفكعات   

 2،3الكثائؽ المكدعة الدكؿ األعضاء
السندات اإلذنية 

 تسديد السندات اإلذنية النقدية 3المكدعة 
     

     المساهمات األولوٌة

    60    60  إستونٌا

   60    60  إجمالً المساهمات األولوٌة

     

     التجدٌد الثالث

  30    دتشا

  50    جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة

    80       3المجموع التجدٌد 

     

     التجدٌد الرابع

   25     مورٌتانٌا

    25        4مجموع التجدٌد 

     

     التجدٌد الخامس

  30    مورٌتانٌا

   30       مجموع التجدٌد الخامس

     

     التجدٌد السادس

  30    مورٌتانٌا

   30      مجموع التجدٌد السادس

 

     التجدٌد السابع

  100    الدولة البولٌفارٌة المتعددة القومٌات

  32    تشاد

  15    ؼامبٌا

  51    جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 277 10     فرنسا

 714 7    الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 991 17 198      ٌد السابعمجموع التجد

 

 التجدٌد الثامن

 500 3    الجزائر

  5     أرمٌنٌا

 761 4      النمسا

  097 9   بلجٌكا

  000 7    الصٌن

  20     قبرص

  365 4     الدانمرك

  880 5     فنلندا

 736 15  343 15   فرنسا

  100     ؼامبٌا

  15    ؼامبٌا

 762 19     ألمانٌا

  80    ؼٌنٌا

  470 3    إندونٌسٌا

    500   العراق
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  639 2    إٌرلندا

  372 23     إٌطالٌا

  51     جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 690      لكسمبرغ

 350     المؽرب

 30     موزامبٌق

 000 25      هولندا

  033 14    النروٌج

 667 2      باكستان

  8     بنما

  000 2    جمهورٌة كورٌا

  8   جمهورٌة مولدوفا

 000 5      المملكة العربٌة السعودٌة

  334     سرٌالنكا

 073 18      السوٌد

 980 7  873 7   سوٌسرا

  186     تونس

  11     تركٌا

 452 54    327 4   197 53  المملكة المتحدة

  000 8   000 30    الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  5     أوزبكستان

  200     فٌٌت نام

 001 176  379 3    543 07   197 53  مجموع التجدٌد الثامن

     

 التجدٌد التاسع

 أنؽوال    

  

 1 900 

 363 20  النمسا 

 أذربٌجان   

  

  100 

 بنؽالدٌش 

 

 650 

 125   بوركٌنا فاسو  

 210   كمبودٌا   

 

 10  

  521 7   876 74   نداك 

 

37 630 

 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

  

  3 

 تشاد 

  

  329 

 000 27  الصٌن 

 60   قبرص   

 098 15   الدانمرك   

 400   إكوادور   

 إرٌترٌا   

  

  30 

 961 14  فنلندا 

 425 45  فرنسا   

 15   ؼامبٌا   

 

 5  

 822 66  ألمانٌا 

 400   ؼانا   

 80   ؼٌنٌا   

 ؼٌانا   

  

  242 

 أٌسلندا 

  

  25 

 000 30  الهند 

 

  0 000  

 000 10  إندونٌسٌا 

 إسرائٌل   

  

  50 

  352 7   827 74  الٌابان 

 جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة  

  

  51 

 155 2  لكسمبرغ 

 مدؼشقر   

  

  50 

 المكسٌك 

  

 1 667 
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  000 5   000 75  هولندا

 550 48  النروٌج  

 عمان   

  

  50 

 000 8  باكستان 

   000 23    المملكة العربٌة السعودٌة   

 سٌشٌل

  

  50 

 500   جنوب أفرٌقٌا 

 001 1  سرٌالنكا   

 784 70  السوٌد   

 276 29  سوٌسرا   

 طاجٌكستان   

  

   

 750   تونس 

 

   

 200 1  تركٌا 

 

 00  

 000 1  ات العربٌة المتحدةاإلمار 

  58     جمهورٌة تنزانٌا المتحدة   

 630 37  035 5    523 73   878 618  مجموع التجدٌد التاسع

 622 231  837 8    066 81   135 672  مجموع الكلً     

 الر أمرٌكً( للتجدٌد الثامن ال تظهر فً الذٌل3دو 400ٌعبر عن المبالػ بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة، ولذلك فإن مدفوعات طاجٌكستان ) 1 
 قد وردت3تشمل الوثائق المودعة أٌضا الوثائق المكافئة المسجلة عند تلقً المبلػ النقدي أو السند اإلذنً عندما ال تكون هناك أي وثٌقة مساهمة  2
 ر األمرٌكً فً تارٌخ االستالم3ٌتم تحوٌل الوثائق والسندات اإلذنٌة المودعة الواردة بعمالت أخرى ؼٌر الدوال 3
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 الصندوؽ: قائمة القروض المستحقة -1

 2011ك  2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

 الجية المقترضة أك الضامنة

القركض المعتمدة 
مخصكما منيا 
 القركض الملغاة

قركض لـ ينفذ 
 مفعكليا بعد

  القركض النافذة

غير الجزء 
 المسددة المبالغ المصركؼالجزء  مصركؼال

 
 القركض

 ةمستحقال

       )معبرا عنيا باآلالؼ( قروض معينة بالدوالر األمريكي

 000 12 000 18  000 30   000 30 بنغالديش

 801  202 1  003 2   003 2 الرأس األخضر

 356 1 144 2  500 3   500 3 ىايتي

 608 4 931 6  538 11   538 11 نيباؿ

 500 4 500 7  000 12   000 12 النتا سرم

 677 3 812 5 489 9   489 9 جميكرية تنزانيا المتحدة

       

 942 26 588 41 530 68   530 68 1المجموع الفرعي

 (9) 177 3 169 3   169 3 تسكية سعر الصرؼ للقركض المعينة بالدكالر األمريتي

 933 26 765 44 699 71   699 71 1المجموع الفرعي لمقروض المعينة بالدوالر األمريكي

       

 القروض المعينة بوحدات حقوؽ السحب الخاصة
1 

      )معبرًا عنيا باآلالؼ(

  760 26  392 4  152 31  928 3  080 35 ألبانيا

 001 10 417 2  417 12  564 4  981 16 أنغكال

 504 9 511 28  016 38  530 17  545 55 األرجنتيف

 773 43 559 3 332 47 217 7  549 54 أرمينيا

 413 27 722 1 135 29 772 15  907 44 أذربيجاف

 563 208 870 64 433 273 003 88  436 361 بنغالديش

 482 003 1 486 1 582 1  067 3 بليز

 963 50 523 18 486 69 767 8 750 8 004 87 بنف

 768 22 287 5 055 28 575 4  630 32 بكتاف

 217 31 373 11 590 42  790 6  600 11 979 60 ارية المتعددة القكمياتالدكلة البكليف

 832 30 432 3 264 34 990 5 050 8 304 48 البكسنة كاليرسؾ

 255 0 255 345 2  600 2 بكتسكانا

 216 21  088 29 304 50 861 17  708 43 872 111 البرازيؿ

 979 51 920 10 898 62 560 18   458 81 بكرتينا فاسك

  238 29  812 10 050 40 238 1  288 41 بكركندم

 649 25 772 1  421 27  887 15  308 43 تمبكديا

 615 26  576 5  192 32 195 19 950 1 336 53 التاميركف

 227 10 172 2 399 12 090 1 210 4 700 17 الرأس األخضر

 071 15 480 8 552 23 943 2  494 26 جميكرية أفريقيا الكسطى

 274 12 815 089 13 050 5  139 18 تشاد 

 417 304 819 72 235 377 560 83 450 30 245 491 الصيف

 495 11 964 9 459 21 166 21  625 42 تكلكمبيا

 748 2 434 1 182 4 0  182 4 جزر القمر

 525 10  525 10 425 3 200 6 150 20 التكنغك

 0 400 3 400 3 0  400 3 تكستاريتا

 776 13 015 4 791 17 580  371 18 تكت ديفكار

  120 7  462 3 581 10 0  581 10 تكبا

 470 41 027 9 496 50 0  496 50 جميكرية تكريا الشعبية الديمقراطية 

 801 26 520 9 321 36 372 3  693 39 جميكرية التكنغك الديمقراطية

 434 3 858 292 4 170  462 4 جيبكتي

 917 986 1 902 2 0  902 2 دكمينيتا

 021 5 754 8 775 13 888 17 0 663 31 الجميكرية الدكمينيتية

 000 11 468 14 468 25 868 20   337 46 إتكادكر

 980 71 583 54 564 126 911 80 770 8 245 216 مصر

 814 31 398 24 212 56 456 21 0 669 77 السلفادكر
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 الجية المقترضة أك الضامنة

القركض المعتمدة 
مخصكما منيا 
 القركض الملغاة

قركض لـ ينفذ 
 مفعكليا بعد

  القركض النافذة

غير الجزء 
 المسددة المبالغ المصركؼالجزء  مصركؼال

 
 القركض

 ةمستحقال

 887 3 907 1  794 5   794 5 غينيا االستكائية

 253 20 376 2 629 22 014 2  643 24 إريتريا

 419 123 316 27 735 150 081 39  816 189 إثيكبيا

 271 1 387 658 1 142 2  800 3 بكفغا

 792 21 301 6 093 28 121 1  214 29 غامبيا 

 913 15 270 1 183 17 525 3 250 3 959 23 جكرجيا

 312 77 627 16 939 93 138 39 0 077 133 غانا

 654 1 260 1 913 2 487 1  400 4 غرينادا

 269 9 335 25 604 34 079 35 850 10 533 80 كاتيماالغ

  542 2  575     117 5   117 5 بيساك-غينيا

 705 48 031 14 736 62 987 5  723 68 غينيا 

 063 6 370 1 433 7 089 1  523 8 غيانا

 512 41 955 12 467 54 754 5  221 60 ىايتي

 657 53 947 10 604 64 096 15 0 700 79 ىندكراس

 854 231 643 111 497 343 731 163 550 33 777 540 اليند 

1إندكنيسيا
 172 282  60 295 111 987 27 168 84 819 

 232 10 372 19 604 29 644 2  248 32 األردف 

 884 55 839 8 723 64 588 57  311 122 تينيا 

 773 5 324 1 097 7 0  500 6 597 13 قيرغيزستاف

       

 484 39 905 7 389 47 179 2  569 49 جميكرية الك الديمقراطية الشعبية

 822 1 229 13 051 15 082 2  793 2 926 19  لبناف 

 379 18 842 4 222 23 800 3  022 27  ليسكتك 

 603 2 232 8 835 10  845 9 0 680 20  ليبريا 

2مدغشقر
 131 420 31 650 10 185 89 585 17 227 72 358 

2مالكم
 4 323 0 19 854 64 469 18 731 45 739 

 726 6 044 2 770 8 124 2  894 10  ملديؼ 

 015 58 918 17 933 75 532 40  465 116 مالي 

 715 31 646 7 361 39 614 10  975 49  مكريتانيا

 028 4 499 4 527 8 291 2  818 10  مكريشيكس 

 453 11 575 16 028 28 204 20  232 48 المتسيؾ 

 868 13 543 411 14 278 6  689 20 منغكليا 

 516 16 308 31 824 47 330 38  153 86 المغرب 

 143 69 324 17 466 86 598 50  065 137 مكزامبيؽ

   200 4  200      200 4 ناميبيا 

 777 43 588 21 366 65 771 25 250 3 387 94 نيباؿ 

 040 32 668 4 707 36 563 7 0 270 44 نيتاراغكا 

 695 32 304 7 999 39 835 15 170 1 004 57 النيجر 

 119 55 286 6 405 61 506 25 850 47 761 134 نيجيريا 

 274 136 212 76 485 212 249 32 550 18 284 263 باتستاف

 036 1 365 20 401 21 061 5  462 26 بنما 

 173 2 783 3 956 5 165 7  121 13 بابكا غينيا الجديدة 

 188 9 612 11 801 20 007 1  500    308 28  غكام ابار 

 659 20 596 32 255 53 578 6 900 12 733 72  بيرك 

 188 52 837 14 025 67 886 14 780 14 691 96  الفلبيف 

 185 35 580 765 35 925 9  690 45 جميكرية مكلدكفا 

 960 4 440 7  400 2     400 12  ركمانيا 

 232 71 275 14 507 85 941 10   448 6   ركاندا

 254 988  242      242 1  سانت لكسيا 

 0 484 1  484      484 1  سانت فنسنت كجزر غريناديف 

 187 1 721  908      908 1  سامكا

 103 10 581 2 684 12 077 1  761 13  ساف تكمي كبرينسيبي

 797 56 186 8 983 64 497 26  480 91  السنغاؿ 
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 الجية المقترضة أك الضامنة

القركض المعتمدة 
مخصكما منيا 
 القركض الملغاة

قركض لـ ينفذ 
 مفعكليا بعد

  القركض النافذة

غير الجزء 
 المسددة المبالغ المصركؼالجزء  مصركؼال

 
 القركض

 ةمستحقال

 552 18 198 10 750 28 495 5 215 4 460 38  سيراليكف 

 458 1 061 1  519      519 2  جزر سليماف 

  299 7    411  710 7     710 17  الصكماؿ 

 526 80 389 21 915 101 935 39  850 141  النتا  سرم

 041 91 826 25 867 116 631 12  498 129 السكداف 

 617 5 213 9 830 14 573 5  403 20 سكازيلندا 

 795 17 207 29 003 47 766 31  768 78 الجميكرية العربية السكرية 

 105 10 616 1 721 11 0  721 11 جميكرية مقدكنيا اليكغسالفية السابقة 

 789 10 776 6 565 17   565 17  تكغك 

 224 3 613 1 837   837 4  تكنغا 

 568 13 580 24 149 38 278 5 840 12 267 56 تكنس 

 502 14 908 14 410 29 247 16 955 17 612 63  ترتيا

 621 108 674 25 295 134 559 63  854 197 أكغندا

 055 142 107 14 163 156 266 67  428 223  جميكرية تنزانيا المتحدة

 823 3 480 6 303 10 497  800 10  أكركغكام 

     190 6 190 6 أكزبتستاف

 183 5 254 11 437 16 817 8 550 4 804 29 جميكرية فنزكيال البكليفارية 

 647 111 733 8 380 120 635 53  016 174 فييت ناـ 

 252 90 076 38 328 128 412 10  740 138 اليمف

 080 58 415 17 495 75 483 30  978 105 زامبيا 

 571 16 605 15 176 32   176 32  زمبابكم 

 551 790 3 290 418 1 841 208 5 623 698 1 031 363 495 270 7 لمجموعا

3صندكؽ غزة كالضفة الغربية
  2 513 0 0  2 513 473 2 040 

 591 972 3 763 418 1 354 211 5 623 698 1 031 363 008 273 7 المبمغ اإلجمالي بوحدات حقوؽ السحب الخاصة 

 737 930 5 881 084 2 618 015 8 664 612 2 380 558 662 186 11 المعادؿ بالدوالر األمريكي 

تسكية أسعار الصرؼ للمبالغ المسددة مف القركض المعينة 
 (328 97) 0 (328 97) 0 0 (328 97) بكحدات حقكؽ السحب الخاصة

ينة بوحدات حقوؽ السحب المجموع الفرعي لمقروض المع
بالدوالر  2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31الخاصة، في 

 094 689 4   881 084 2 290 918 7 664 612 2 380 558 334 089 11 األمريكي

 مجموع القروض
ديسمبر/كانوف  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 

 343 860 5 646 129 2 989 989 7 664 612 2 380 558 032 161 11 2012األوؿ 

 (249 171 1)      تسكية القيمة العادلة 

ديسمبر/كانوف  31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 
 171 859 5      2012األوؿ 

ديسمبر/كانوف  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 
 653 540 5 009 964 1 662 504 7 662 441 2 477 658 801 604 10 2011األوؿ 

 (676 168 1)      تسكية القيمة العادلة 

ديسمبر/كانوف  31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 
 977 371 4      2011األوؿ 

أصبحت القركض تعيف بحقكؽ السحب  0979كاعتبارا مف  تعيف بالدكالر األمريتي كتسدد بعملة السحب. 0978تانت القركض المعتمدة في عاـ  0
كألغراض إدراج ىذه القركض في قائمة المكازنة، تاف المبلغ التراتمي للقركض المعينة بحقكؽ السحب الخاصة يقيـ على أساس سعر تحكيؿ  الخاصة،

 .3103ديسمبر/تانكف األكؿ  20في  035200الدكالر األمريتي/حقكؽ السحب الخاصة البالغ 
قركض معينة ليذه البلداف، كىك ما أسفر عف سداد مبتر لجزء مف القركض كقابؿ ذلؾ زيادة  تشمؿ مدفكعات السداد مشارتة ىكلندا كالنركيج في تقديـ 3

  في المكارد المتاحة لعقد االلتزامات.
 (.3)ىػ()3انظر الذيؿ داؿ، المذترة  يشمؿ الرصيد أعاله مبلغ القرض المقدـ إلى الصندكؽ الخاص بغزة كالضفة الغربية. 2
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المعتمدة بالقٌمة االسمٌة الصندوق: موجز القروض  -2
1 

2012دٌسمبر/كانون األول  31فً   
 

 

 القٌمة بآالؾ الدوالت األمرٌكٌة  القروض المعتمدة بآالؾ وحدات حقوق السحب الخاصة    

  

 1 فً
ٌناٌر/كانون 

 2012الثانً 

 
 القروض
 الملؽاة

 القروض
 مسددةال

 بالكامل

 31 فً
دٌسمبر/كانون 

 2012األول 

 

 1 فً
انون ٌناٌر/ك
 2012الثانً 

 
 القروض
 الملؽاة

 القروض
 مسددةال

 بالكامل

تحركات 
أسعار صرؾ 
وحدة حقوق 

السحب 
الخاصة مقابل 

الدوالر 
 األمرٌكً

 31 فً
دٌسمبر/كانون األول 

2012 

   

      

 530 68 0   530 68   530 68   530 68 دوالر األمرٌكً 1978

 907 309 (143)   050 310   486 201   486 201 صةحقوق السحب الخا 1979

 977 287 (133)   110 288   228 187   228 187 حقوق السحب الخاصة 1980

 265 290 (134)   399 290   716 188   716 188 حقوق السحب الخاصة 1981

 594 158 (73)   667 158   110 103   110 103 حقوق السحب الخاصة 1982

 855 220 (102)   957 220   589 143   589 143 حقوق السحب الخاصة 1983

 887 202 (94)   981 202   907 131   907 131 حقوق السحب الخاصة 1984

 797 92 (43)   840 92   332 60   332 60 حقوق السحب الخاصة 1985

 398 36 (17)   415 36   664 23   664 23 حقوق السحب الخاصة 1986

 358 67 (31)   389 67   793 43   793 43 حقوق السحب الخاصة 1987

 176 105 (49)   224 105   380 68   380 68 حقوق السحب الخاصة 1988

 833 150 (70)   903 150   064 98   064 98 حقوق السحب الخاصة 1989

 626 61 (28)   654 61   066 40   066 40 حقوق السحب الخاصة 1990

 576 196 (91)   667 196   804 127   804 127 حقوق السحب الخاصة 1991

 071 231 (107)   178 231   231 150   231 150 حقوق السحب الخاصة 1992

 750 219 (120) (153 40)  023 260   870 142 (106 26)  976 168 حقوق السحب الخاصة 1993

 704 275 (127)   831 275   249 179   249 179 حقوق السحب الخاصة 1994

 302 330 (157) (745 10)  205 341   746 214 (986 6)  732 221 حقوق السحب الخاصة 1995

 563 341 (160)  (117 4) 840 345   067 222  (677 2) 744 224 حقوق السحب الخاصة 1996

 477 411 (190)   667 411   522 267   522 267 حقوق السحب الخاصة 1997

 263 411 (190)  (102) 555 411   383 267  (66) 449 267 حقوق السحب الخاصة 1998

 177 443 (205)  (397 1) 780 444   131 288  (909) 040 289 حقوق السحب الخاصة 1999

 348 437 (203)  (629 2) 180 440   342 284  (709 1) 051 286 حقوق السحب الخاصة 2000

 140 408 (190)  (495 4) 826 412   352 265  (923 2) 275 268 السحب الخاصة حقوق 2001

 800 371 (174)  (559 4) 533 376   726 241  (964 2) 690 244 حقوق السحب الخاصة 2002

 701 386 (181)  (489 4) 370 391   414 251  (918 2) 332 254 حقوق السحب الخاصة 2003

 373 399 (185)  (996) 554 400   652 259  (648) 300 260 اصةحقوق السحب الخ 2004

 907 487 (227)  (226 3) 360 491   213 317  (097 2) 310 319 حقوق السحب الخاصة 2005

 207 534 (247)  (210) 663 534   315 347  (136) 451 347 حقوق السحب الخاصة 2006

 644 409 (189)   833 409   330 266   330 266 حقوق السحب الخاصة 2007

 753 444 (205)   958 444   156 289   156 289 حقوق السحب الخاصة 2008

 134 451 (217)  (996 17) 347 469  305 293  (700 11) 005 305 حقوق السحب الخاصة 2009

 535 649 (300)   835 649  295 422   295 422 حقوق السحب الخاصة 2010

2011  459 940   459 940  707 763   (327) 707 437 

     424 630      653 126 

 662 186 11 (907 4) (898 50) (216 44) 557 633 10  008 273 7 (092 33) (747 28) 217 910 6 حقوق السحب الخاصة مجموعال

 530 68    530 68     530 68 دوالر األمرٌكً مجموعال

 (286 97)         ات القروضفوصرتسوٌة سعر الصرف لم

 032 161 11       المجموع



 EB 2013/108/R.13/Rev.1 حاء الذيؿ

 

  قائمة القروض

69 

 الصندوق: هٌكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقٌمة االسمٌة  -3

  )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً          

 2011 2012  فترات االستحقاق

 715 24 075 275  ةأقل من سنة واحد

 160 243 222 225  سنة 3-0من 

 400 216 822 238  واتسن 2-3من 

 627 219 117 245  واتسن 4-2من 

 512 231 702 252  واتسن 5-4من 

 846 196 1 331 268 1  واتسن 01-5من 

 120 118 1 414 167 1  سنة 05-01من 

 375 991 110 001 1  ةسن 31-05من 

 617 780 847 761  ةنس 35-31من 

 281 518 434 700  نةس 25أكثر من 

 653 540 5 351 860 5     اإلجمالً

أصبحت القروض تعٌن بحقوق السحب الخاصة، وإلدراج هذه  1979واعتبارا من  تعٌن بالدوالر األمرٌكً وتسدد بعملة السحب3 1978كانت القروض المعتمدة فً عام  1

كان المبلػ التراكمً للقروض المعٌنة بحقوق السحب الخاصة ٌقٌم على أساس سعر تحوٌل الدوالر األمرٌكً/حقوق السحب الخاصة البالػ  القروض فً قائمة الموازنة،
 3 3103دٌسمبر/كانون األول  31فً  1.5311

اد مبكر لجزء من القروض وقابل ذلك زٌادة فً الموارد تشمل مدفوعات السداد مشاركة هولندا والنروٌج فً تقدٌم قروض معٌنة لهذه البلدان، وهو ما أسفر عن سد 2

  المتاحة لعقد االلتزامات3
 (23)هـ()2انظر الذٌل دال، المذكرة  ٌشمل الرصٌد أعاله مبلػ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بؽزة والضفة الؽربٌة3 3

 
 

 الصندوق: موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقٌمة االسمٌة -4
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و 3103دٌسمبر/كانون األول  31 فً

 2012 2011 

 513 138 5 774 422 5 شروط تٌسٌرٌة للؽاٌة

دة  002 2 606 3 شروط متشدَّ

 844 241 336 248 شروط متوسطة
 294 158 085 625 عادٌةشروط 

 653 540 5 351 860 5 اإلجمالً

 

 

 ات القروض غٌر المصروفة بالقٌمة االسمٌةهٌكل مصروف -5
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و 2012دٌسمبر/كانون األول  31المتوقع فً 

 2011 2012 المصروفات فً:

 516 623 000 623 أقل من سنة واحدة

 سنة 3-0من 
583 737 575 077 

 واتسن 2-3من 
509 704 498 512 

 واتسن 4-2من 
421 978 420 372 

 واتسن 5-4من 
350 931 336 814 

 واتسن 01-5من 
694 680 645 848 

 اإلجمالً
3 171 044 3 100 139 
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 قائمة القروض بالقٌمة االسمٌة :البرنامج الخاص من أجل أفرٌقٌا -6

 3100و 3103دٌسمبر/كانون األول  20فً 

 الجهة المقترضة أو الضامنة
القروض المعتمدة مخصوما 

 نها القروض الملؽاةم
الجزء ؼٌر 

 المبالػ المسددة الجزء المصروؾ المصروؾ
القروض 

 المستحقة

     قروض معٌنة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

 032 2 682 714 2  -  714 2 أنؽوال

 106 7 440 3 546 10  -  546 10 بوركٌنا فاسو

 410 3 084 1 494 4  -  494 4 بوروندي

 493 1 689 183 2  -  183 2 رالرأس األخض

 789 6 828 2 617 9  -  617 9 تشاد

 677 1 612 289 2  -  289 2 جزر القمر

 77 37 114  -  114 جٌبوتً

 121 4 539 2 660 6  -  660 6 إثٌوبٌا

 781 1 857 638 2  -  638 2 ؼامبٌا

 488 15 833 6 321 22  -  321 22 ؼانا

 276 1 851 126 2  -  126 2 بٌساو-ؼٌنٌا

 861 6 901 3 762 10  -  762 10 ؼٌنٌا

 809 8 432 3 241 12  241 12 كٌنٌا

 142 5 340 2 481 7  -  481 7 لٌسوتو

 824 275 098 1  -  098 1 مدؼشقر

 476 4 301 1 777 5  -  777 5 مالوي

 498 6 696 3 193 10  -  193 10 مالً

 717 12 303 6 020 19  -  020 19 مورٌتانٌا

 078 5 213 3 291 8  -  291 8 موزامبٌق

 035 7 084 4 119 11  -  119 11 النٌجر

 126 16 108 7 234 23  -  234 23 السنؽال

 129 1 376 505 1  -  505 1 سٌرالٌون

 574 18 438 7 012 26  -  012 26 السودان

 077 5 046 3 124 8  -  124 8 أوؼندا

 583 4 207 2 789 6  -  789 6 المتحدة جمهورٌة تنزانٌا

 398 5  208  607 8  -  607 8 زامبٌا

 577 153 381 72 958 225  958 225 اإلجمالً

 161 241 386 106 547 347  547 347 المعادل بالدوالر األمرٌكً 

      

 (943 4)  (943 4)  (943 4) بحقوق السحب الخاصة المسددة تسوٌة أسعار الصرؾ على القروض

 218 236  604 342  604 342 2012دٌسمبر/كانون األول  31القٌمة االسمٌة بالدوالر األمرٌكً فً 

 (794 88)     تسوٌة القٌمة العادلة

 424 147    2012دٌسمبر/كانون األول  31القٌمة العادلة بالدوالر األمرٌكً فً 

 228 244 487 98 715 342 0 715 342 2011/كانون األول دٌسمبر 31القٌمة االسمٌة بالدوالر األمرٌكً فً 

 (444 103)     تسوٌة القٌمة العادلة

 784 140     2011دٌسمبر/كانون األول  31القٌمة العادلة بالدوالر األمرٌكً فً 
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 موجز القروض المعتمدة بالقٌمة االسمٌة :البرنامج الخاص من أجل أفرٌقٌا -7
 3103ن األول دٌسمبر/كانو 31 فً

 القٌمة بآالؾ الدوالت األمرٌكٌة القروض المعتمدة بآالؾ وحدات حقوق السحب الخاصة 

  

 0فً 
/كانون ٌناٌر

 2012 لثانًا
القروض 

 الملؽاة

 31فً 
دٌسمبر/كانون 

 2012األول 
ٌناٌر/كانون  0فً 

 2012الثانً 

القرو
ض 
 الملؽاة

تحركات 
أسعار صرؾ 
وحدة حقوق 

السحب 
ل الخاصة مقاب
الدوالر 
 األمرٌكً

 31فً 
دٌسمبر/كانون 

 2012األول 

 302 38 (18) - 320 38 902 24 - 902 24 حقوق السحب الخاصة 1986

 512 63 (29) - 541 63 292 41 - 292 41 حقوق السحب الخاصة 1987

 480 53 (25) - 505 53 770 34 - 770 34 حقوق السحب الخاصة 1988

 615 39 (18) - 634 39 756 25 - 756 25 حقوق السحب الخاصة 1989

 717 26 (12) - 729 26 370 17 - 370 17 حقوق السحب الخاصة 1990

 064 28 (13) - 077 28 246 18 - 246 18 حقوق السحب الخاصة 1991

 693 10 (5) - 698 10 952 6 - 952 6 حقوق السحب الخاصة 1992

 708 52 (24) - 732 52 268 34 - 268 34 حقوق السحب الخاصة 1993

 102 25 (12) - 113 25 320 16 - 320 16 حقوق السحب الخاصة 1994

 354 9 (4) - 358 9 081 6  081 6 حقوق السحب الخاصة 1995

 547 347 (160) - 707 347 957 225  957 225 حقوق السحب الخاصة اإلجمالً

 (943 4)      تسوٌة سعر الصرف لمدفوعات القروض

 604 342      جمالًاإل

 
 

 البرنامج الخاص من أجل أفرٌقٌا هٌكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقٌمة االسمٌة -8
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و  2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

 2011 2012 فترات االستحقاق

 160 9 255 10  أقل من سنة واحدة

 939 8 928 8  سنة 3-0من 

 939 8 928 8  واتسن 2-3من 

 939 8 928 8  واتسن 4-2من 

 939 8 928 8  واتسن 5-4من 

 696 44 641 44  واتسن 01-5من 

 696 44 641 44  سنة 05-01من 

 696 44 641 44  ةسن 31-05من 

 189 42 664 39  نةس 35-31من 

 033 23 480 16  سنوات 25أكثر من 

 228 244 036 236  لًاإلجما

 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقٌمة االسمٌة :البرنامج الخاص من أجل أفرٌقٌا -9
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و  3103دٌسمبر/كانون األول  31فً 

 2012 2011 

 228 244 036 236 تٌسٌرٌة للؽاٌةشروط 

 - - شروط متوسطة
 - - عادٌة شروط

 228 244 036 236 اإلجمالً
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 قائمة المنح لمصندوؽ وحده
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

  2012تحركات   

 مصروؾ فً الؼٌر  
ٌناٌر/كانون الثانً  1

 اإللؽاءات المصروفات منح بدأ نفاذها 2012
صرؾ  أسعار

 جنبٌةالعمالت األ

 مصروؾ فًالؼٌر 
دٌسمبر/كانون  31

 2012األول 

       

 044 91 (23) (147 7) (335 46) 851 48 698 95 منح أخرى
       

 871      تسوٌة القٌمة العادلة

 915 91      2012مجموع القٌمة العادلة لعام 

 698 95 (465 1) (340 2) (244 42) 357 61 390 80 2011المجموع 

 (852 1)      ٌة القٌمة العادلةتسو

 846 93      2011مجموع القٌمة العادلة لعام 
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 إطار القدرة على تحمل الدٌون للصندوق وحده 

 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و  2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

 الجهة المقترضة أو الضامنة

الؽٌر مصروؾ 
فً  31

دٌسمبر/كانون 
 2012األول 

الفعلً/ )اإللؽاءات( 
 2012المصروفات  2012

فرق العمالت 
 األجنبٌة

 31فً  الؽٌر مصروؾ
 2012دٌسمبر/كانون األول 

 إطار القدرة على تحمل الدٌون بالدوالرات األمرٌكٌة

 1 - (97) - 98 أفؽانستان
 17 - - - 17 تشاد

 245 - (330) 500 75 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

ٌا  40 - - - 40 ؼٌن

 50 - - - 50 جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 320 - (300) 600 20 مالوي

 443 - (189) - 632 نٌبال

 0 - (278) - 278 نٌكاراؼوا
 309 - (377) - 686 السودان

 18 - (18) - 36 الٌمن

المجموع الفرعً إلطار القدرة على 
 تحمل الدٌون بالدوالرات األمرٌكٌة

1 932 1 100 (1 589) - 1 443 

 إطار القدرة على تحمل الدٌون بحقوق السحب الخاصة

 989 6 - (224 4) - 213 11 أفؽانستان

 155 5 - (498) - 653 5 بنن

 010 5 - (122) - 132 5 بوركٌنا فاسو

 530 30  - (325 4) - 855 34 بوروندي

 251 15 - (410 2) 150 12 512 5 كمبودٌا

 943 2 - (444) - 387 3 ٌة أفرٌقٌا الوسطىجمهور

 547 13 - (153 3) - 700 16 تشاد

 767 1 - (590) 680 1 677 جزر القمر

 724 2 - (768) - 492 3 الكونؽو

 870 19 - (405) 500 14 775 5 كوت دٌفوار

 454 58 - (390 1) 350 45 494 14 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 752 1 - (718) - 470 2 جٌبوتً

 943 20 - (056 1) 400 11 599 10 إرٌترٌا

 649 45 - (307 9) 300 31 656 23 إثٌوبٌا

 474 16 - (826) 150 13 151 4 ؼامبٌا

 245 1 - (73) - 318 1 بٌساو-ؼٌنٌا

 988 10 - (834 3) 750 5 072 9 ؼٌنٌا

 089 1 - (226) - 315 1 ؼٌانا

 728 4 - (665 2) 850 4 543 2 هاٌتً

 969 - (295 2) - 264 3 قٌرؼٌزستان

 306 14 - (180 4) 550 1 937 16 جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 801 3 - (610) - 411 4 لٌسوتو

 814 - (013 1) - 827 1 لٌبٌرٌا

 626 17 - (445) 250 14 821 3 مالوي

 778 8 - (355) 600 5 533 3 مورٌتانٌا

 931 17 - (401) 825 13 507 4 نٌبال

 711 6 - (238 1) 050 6 899 1 نٌكاراؼوا

 467 2 - (794 3) - 261 6 النٌجر

 067 13 - (243 8) - 310 21 رواندا

 138 1 - (476) - 614 1 سان تومً وبرٌنسٌبً

 459 4 - (092 4) 695 856 7 سٌرالٌون

 013 1 - (537 1) - 550 2 جزر سلٌمان

 838 27 - (385 3) 350 6 873 24 السودان

 824 15 - (5) - 829 15 طاجٌكستان

 709 2 - (491) 200 3 - لٌشتً -تٌمور 

 228 6 - (422 2) - 650 8 توؼو

 334 2 - (266) 600 2 - تونؽا

 290 13 - (973 3) 800 5 463 11 الٌمن

المجموع الفرعً إلطار القدرة على 
 تحمل الدٌون بحقوق السحب الخاصة

302 622 200 050  (76 255) - 426 416 

المجموع الفرعً إلطار القدرة على 
تحمل الدٌون بحقوق السحب الخاصة 

 )المعادل بالدوالرات األمرٌكٌة(

465 676 307 698 (117 289) (215) 655 871 

المجموع إلطار القدرة على تحمل 
الدٌون بالدوالرات األمرٌكٌة وحقوق 

 السحب الخاصة

467 608 308 799 (118 877) (215) 657 314 

2011 439 647 105 790 (76 331) (1 498) 467 608 
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 موجز مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف
 )معبراً عنها بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة( 2011و  2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

دٌسمبر/كانون  31قدٌمه فً إطار المبادرة األصلٌة والمعززة لتخفٌؾ دٌون البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون فً والمزمع ت المقدركان الوضع اإلجمالً لتخفٌؾ أعباء الدٌون 
 على النحو التالً: 2012األول 

 31تخفٌؾ الدٌون المقدم حتى  
 2012دٌسمبر/كانون األول 

  تخفٌؾ الدٌون المزمع تقدٌمه كما أقره المجلس التنفٌذي 

 ٌؽطٌه الصندوق    
 تؽطٌة

 البنك الدولًمساهمة 

مجموع تخفٌؾ 
 الدٌون

 الفائدة أصل المبلػ  الفائدة أصل المبلػ 

        البلدان التً بلغت نقطة اإلنجاز
 211 6 0   0 0  643 1 568 4 بنن

 790 7 0   0 0  890 1 900 5 الدولة البولٌفارٌة المتعددة القومٌات
 437 9 0   0 0  668 2 769 6 بوركٌنا فاسو

 805 18 571 9   728 986 3  052 1 468 3 بوروندي
 690 3 687   52 287  560 106 2 الكامٌرون

 942 12 457 2   220 990  344 2 930 6 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى
 99 4   2 0  94 0 الكونؽو

 322 3 0   412 548 2  55 307 كوت دٌفوار
 467 18 428 6   310 856 2  416 2 457 6 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 472 26 667 2   219 094 1  237 5 255 17 إثٌوبٌا
 127 3 0   0 0  619 508 2 ؼامبٌا

 588 20 533   47 215  854 4 939 14 ؼانا
ٌا  196 25 0   454 3 876 20  201 665 ؼٌن
ٌا  576 7 729 2   137 207 1  902 605 2 بٌساو-ؼٌن
 825 1 0   0 0  299 526 1 ؼٌانا

 581 2 0   0 0  635 946 1 هاٌتً
 844 1 0   0 0  767 077 1 هندوراس

 823 15 991   61 427  112 6 232 8 لٌبرٌا
 906 9 0   0 0  096 2 810 7 مدؼشقر
 815 24 014 10   784 148 4  072 2 798 7 مالوي

 642 8 0   0 0  431 2 211 6 مالً
 085 11 0   0 0  601 2 484 8 مورٌتانٌا
 426 16 0   0 0  905 3 521 12 موزامبٌق
 202 8 0   0 0  943 259 7 نٌكاراؼوا

 834 13 594 3   291 479 1  924 1 547 6 النٌجر
 993 21 487 2   464 1 030 7  237 3 775 7 رواندا

 336 4 211 2   153 936  231 805 سان تومً وبرٌنسٌبً
 129 3 0   0 0  882 247 2 السنؽال

 307 13 899 3   255 666 1  576 1 911 5 سٌرالٌون
ٌا  984 16 0   0 0  293 4 691 12 تنزان
 767 2 0   0 0  759 008 2 توؼو

 104 17 0   0 0  654 4 449 12 أوؼندا
 091 24 364 5   435 207 2  595 3 489 12 زامبٌا

          
        ة اتخاذ القرارالبلدان التً بلغت نقط

 661 2 0   442 230 2  0 0 تشاد
 876 2 0   383 557 2  0 0 جزر القمر

 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 
 035 388 636 53   849 9 739 56  547 67 263 200 بوحدات حقوق السحب الخاصة

     
 (752 17) ٌشمل الفائدة التً تغطٌها مساهمة البنك الدولً(مخصوما منه الفوائد المقبلة غٌر المستحقة على تخفٌف الدٌون )

 283 370    )بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة( 2012دٌسمبر/كانون األول  31مجموع التكلفة التراكمٌة لتخفٌف الدٌون فً 

         

دٌسمبر/كانون األول بالدوالر  20فً 
 838 596 498 82   149 15 271 87  894 103 027 308 األمرٌكً

 (303 27)    المجموع مخصوما منه الفوائد المقبلة غٌر المستحقة على تخفٌف الدٌون )ٌشمل البنك الدولً(

 535 569    )بآالف الدوالرات األمرٌكٌة( 2011دٌسمبر/كانون األول  31مجموع التكلفة التراكمٌة لتخفٌف الدٌون فً 
      (409 23)    تسوٌة القٌمة العادلة

      861 63   بالقٌمة العادلة 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

          

 2011دٌسمبر/كانون األول  31فً 
 098 373 454 66   418 9 081 50  455 63 690 183 بوحدات حقوق السحب الخاصة

 (752 19)    مخصوما منه الفوائد المقبلة ؼٌر المستحقة على تخفٌؾ الدٌون
 346 353    )بآالؾ وحدات حقوق السحب الخاصة( 2011دٌسمبر/كانون األول  31كلفة التراكمٌة لتخفٌؾ الدٌون فً مجموع الت

 2011دٌسمبر/كانون األول  31فً 
 131 574 261 102   492 14 066 77  646 97 666 282 بالدوالر األمرٌكً

 (390 30)    مخصوما منه الفوائد المقبلة ؼٌر المستحقة على تخفٌؾ الدٌون

 741 543    )بآالف الدوالرات األمرٌكٌة( 2011دٌسمبر/كانون األول  31مجموع التكلفة التراكمٌة لتخفٌف الدٌون فً 
      (298 23)   تسوٌة القٌمة العادلة

      768 53  بالقٌمة العادلة 2011دٌسمبر/كانون األول  31فً 
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 موجز مبادرة تخفٌف دٌون هاٌتً  

 2012دٌسمبر/كانون األول  31فً 

 

  باآلالؾ حقوق السحب الخاصة بآالؾ الدوالرات األمرٌكٌة  الدول األعضاء

  438 685  النمسا

  509 775  بلجٌكا

  303 2 500 3  كندا

  339 513  الدانمرك

  080 1 700 1  فرنسا

  480 1 308 2  ألمانٌا

  743 1 788 2  الٌابان

  178 280  لكسمبرغ

  3 5  مورٌشٌوس

  066 1 626 1  النروٌج

  115 1 718 1  السوٌد

  637 962  سوٌسرا

  717 1 700 2  المملكة المتحدة

  217 5 000 8  الوالٌات المتحدة

  825 17 560 27  مجموع المساهمات التً تسلمتها الدول األعضاء

   419  الفائدة المحصلة

مة لتخفٌؾ الد    (107 3)  ٌونالمبالػ المقدَّ

   872 24  مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء

  088 10 200 15  مساهمة الصندوق

   257  الفائدة المحصلة

مة لتخفٌؾ الدٌون    0  المبالػ المقدَّ

   457 15  مجموع الحساب اإلداري للصندوق

   329 40  المجموع العام

   (195)  حركة سعر الصرؾ

   (063 1)  ن الصنادٌقتحوٌالت بٌ

   071 39  النقدٌة واالستثمارات فً إطار مبادرة تخفٌف دٌون هاٌتً
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 موجز برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 2012ديسمبر/تانكف األكؿ  31في 

  بآالؼ الدكالرات األمريتية  الدكؿ األعضاء

 المدفكعات المدفكعات   

 النقدية السندات اإلذنية *التعيدات بالدكالر األمريتي ةالعملة المحلي 

   584 8 000 6   ٌورو بلجيتا

 879 19  347 20 849 19  دوالر كندي تندا

 519 26  225 57 000 40  ٌورو ىكلندا

 471 4  729 4 000 30  كرونة سوٌدٌة السكيد

  345 159 137 239 500 147 جنٌه استرلٌنً  المملتة المتحدة

 869 50 345 159 022 330  المجموع

 احتسبت التعهدات بمعادل الدوالر األمرٌكً حسب سعر صرؾ تجدٌد الموارد3  *
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 قائمة النفقات التشغيمية لمصندوؽ وحده
 تحليل للنفقات التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويل

 )معبرا عنيا بآالؼ الدكالرات األمريتية( 2011ك 3103ديسمبر/تانكف األكؿ  31للسنتيف المنتييتيف في 

3مصادر أخرل 2رسـك مباشرة نفقات إدارية 
 اإلجمالي 

 182 94 164 0 018 94 مرتبات كمزايا المكظفيف

 966 24 633 288 045 24 النفقات المتتبية كالنفقات العامة

 810 41 415 10 260 135 31 تتاليؼ الخبراء االستشارييف كالتتاليؼ األخرل لغير المكظفيف

 941 1 13 0 928 1 المؤسسات المتعاكنة

 442 3 0 442 3 0 التتاليؼ المصرفية كاالستثمارية المباشرة

 341 166 226 11 991 3 126 151 2012المجموع 

 405 168 173 16 052 4 180 148 2011المجموع 

 قؿ في الصندكؽ كالمبالغ الُمرحلة كتتاليؼ خطة التأميف الطبي بعد انتياء الخدمة.كمتتب التقييـ المستميزانية الصندكؽ العادية تشير إلى  1
 رسـك مباشرة على عائد االستثمار.  2
 تشمؿ النفقات الكاجبة السداد مف الحتكمة اإليطالية كنفقات اإلنياء الطكعي للخدمة كالكظائؼ الممكلة مف رسـك الخدمة. 3


