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 5102المالية للصندوق لعام  االستعراض رفيع المستوى للقوائم

 مقدمة -أوال  
التركيز وينصب . للصندوق تقدم هذه الوثيقة معلومات إضافية لمساعدة القارئ على تفسير القوائم المالية -1

حالة والمعامالت المالية ألعمال الفقط، والت: تعكس للصندوق المالية  القوائملتحليل على لالرئيس: 
  لصندوق األساسية.ا

وتشمل معامالت وأرصدة . لإلبالغ المال:لقوائم المالية الموحدة للصندوق وفقا للمعايير الدولية تعد او   -2
الموحدة مع الصندوق والبرنامج الخاص للبلدان األفريقية جنوب الصحراء المتضررة من الجفاف والتصحر، 

 :التالية الكيانات

 مهنيين المزاملين، واألموال المتممة البرامجيةاألموال المتممة األخرى، بما ف: ذلك األموال للموظفين ال، 
 ة؛العالمي لبيئةامرفق و 

 ؛البلدان الفقيرة المثقلة بالديونديون مبادرة  حساب أمانة 
  ؛حساب أمانة خطة التأمين الطب: بعد انتهاء الخدمة التابع للصندوق الدول: للتنمية الزراعية 
 :؛مبادرة تخفيف ديون هايت 
 ؛للصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوالضفة الغربية التابع  الصندوق الخاص بغزة 
 :؛حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ 
   برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةحساب أمانة. 

 البيئة المالية الخارجية  -ثانيا 
الحافظة على الرغم من أن و . اتاالستثمار  على حافظة 6132 ف: عامف: األسواق المالية  اتالتقلب أثرت -3

حافظة استثمارات صاف: عائد  كانفقد بين جميع فئات األصول، من داخليا سجلت أقوى أداء  المدارة
 .6131ف: المائة ف: عام  6.25نسبته  موجبعائد بف: المائة مقارنة  1.12بنسبة  سالباالصندوق الشاملة 

كل من حقوق السحب الخاصة  األمريك: مقابلالدوالر  بارتفاع قيمة هذا العامجمالية ف: تأثرت النتائج اإلو  -4
ف: نهاية  3.112:3حقوق السحب الخاصة من الدوالر األمريك: مقابل سعر صرف  وتحركواليورو. 
 1.1انخفاض قدره نحو ) 6132كانون األول ديسمبر/ف: نهاية  3.1513:3إلى  6131كانون األول /ديسمبر

خالل نفس  3.152:3إلى  3.63:3اليورو من الدوالر األمريك: مقابل سعر صرف  : المائة(، بينما تحركف
 ف: المائة(. 31.6الفترة )انخفاض قدره 

ف: أصول تحاك:  اتاالستثمار  حتفظ بحافظةي  حقوق السحب الخاصة، ف: حين أساسا بمقومة القروض و  -5
إلى  اإلبالغألغراض  األمريك: دوالرالذه األصول إلى ه ويؤدي تحويل قيمةسلة حقوق السحب الخاصة. 

الصندوق أن يسجل الدوالر إلى قيمة الفترة، أدى ارتفاع  هذهف: و . ف: بعض األحيان حققةتخسائر غير م
 والخصومف: حالة تحويل األصول  دوالر أمريك:مليون  691حققة قدرها تغير م ةخسائر صرف موحد

 حافظة( و ماليين دوالر أمريك: 619) المستحقةالقروض  رصيدف:  للغايةكان التأثير واضحا و . النقدية
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لدوالر ا باالرتفاع الكبير ف: قيمةأيضا  يةالتشغيل النفقاتتأثرت و (. دوالر أمريك:مليون  33) اتاالستثمار 
سجلت جميع  بيئة اليورو، وبالتال:بوالنفقات اإلدارية ارتباطا قويا  المرتبات وترتبطاألمريك: مقابل اليورو. 

 بالدوالر األمريك:. ةقيمالانخفاضا ف:  6132عام  فئات اإلنفاق ف:

قائمة الدخل على غير متحققة خسائر /أرباحك تقيدوتجدر اإلشارة إلى أن تحركات أسعار صرف العمالت  -6
د يضمن وجو الصندوق  نظرا ألنانعكاسات على االستقرار المال: للصندوق  ؛ وال يكون لهاالشامل للصندوق

الصندوق من خالل ضمان أن  ت ف:مخاطر العمال تخفيفيتم و لتلبية متطلبات الصرف. كافية سيولة 
أصول مغطاة بحقوق السحب الخاصة( أساسا بمقومة ال) المصروفةااللتزامات للقروض والمنح غير تكون 

الصندوق  مؤسسات مثلالدائما ف:  متوقعةتحركات أسعار صرف العمالت  وتكونالعملة. نفس مقومة ب
حقوق  الدوالر األمريك: مقابلصرف ف: سعر  ماديةأي تقلبات و الت: تعمل ف: بيئة متعددة العمالت. 

صاف: انعكاسات سعر الصرف ف:  غير أنف: حسابات الصندوق.  اتتقلبتؤدي إلى السحب الخاصة 
  كما هو موضح ف: الشكل أدناه.كان ال يذكر  الماض:

  3الشكل  
 5112سعار الصرف على حسابات الصندوق منذ عام انعكاسات تحركات أ

 

 األنشطة التشغيلية في الصندوق  -ثالثا 
، وافق هذه السنةف: . و التجديد التاسع لموارد الصندوقفترة السنة األخيرة من ه:  6132السنة المالية  تكان -7

مليون دوالر  :6131740.1) مليون دوالر أمريك: 3 111.1قروض ومنح مجموعها على الصندوق 
لى األرقام الذي يستند إأدناه حجم األنشطة التشغيلية،  3(، وهو رقم قياس: تاريخ:. ويبين الجدول أمريك:
 من القوائم المالية. مدةالمست
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  3الجدول   
 تدفقات وأرصدة القروض والمنح

 (بالقيمة االسمية – األمريكية الدوالرات بماليين)
 6132 6131 

 29103 311203 *ليهاالقروض الموافق ع 

 9109 66101 إطار القدرة على تحمل الديون الدعم الموافق عليه ضمن 

 2603 3101 المنح الموافق عليها 

 31103 311101 مجموع الموافق عليه 

 262905 263101 القروض المستحقة 

 33209 35101 المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على تحمل الديون التي لم تصرف بعد 

 3109 2503 المنح غير المصروفة 

 15202 15203 المبالغ المصروفة من القروض 

 32301 36202 إطار القدرة على تحمل الديون ضمن ةصروفملاالمبالغ 

 2206 1506 المنحمن  ةصروفملالمبالغ ا

 29903 22102 ةصروفملالمبالغ اإجمالي  

   

 63301 63101 تسديدات القروض 

   لقروض الموافق عليها في إطار مرفق تمويل الديون0تشمل ا *

أعلى من العام السابق  6132ف: عام الديون الخاصة ب والمبالغ المصروفةتسديدات لوكان الحجم اإلجمال: ل -8
بعملة التقويم على الرغم من أن القيمة انخفضت بالدوالر األمريك:. وف: هذه الفترة، كانت اإليرادات من 

 6132، بما يعكس سعر الفائدة المرجع: للصندوق لعام 6131دة على القروض أعلى من عام الفائتسديدات 
مقارنة بأسعار  /رسوم الخدمةالمحصلة الفائدة 6الجدول  يعرضو  والتحصيالت من خطط تسوية الديون.

 الفائدة السائدة.

 6الجدول  
 شروط اإلقراض

 
6132  6131 

تيسيرية   
 عادية  متوسطة  ةشروط مختلط تيسيرية للغاية  عادية  ةمتوسط  شروط مختلطة للغاية

 ف:سعر الفائدة 
 %1052 %1011 %6 %1032 %3036 %1022 %6 %1032 الفصل األول 

سعر الفائدة ف:  
 %3036 %1022 %6 %1032 %3032 %1025 %6 %1032 النصف الثان: 

إيرادات الفوائد  
 ر أمريك:مليون دوال 26 مليون دوالر أمريك: 23 المسددة

 

وتدار المكاتب القطرية من خالل اتفاقات خدمية تبرم أساسا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: ومنظمة   -9
األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالم:. وجرى احتواء تكاليف زيادات التوظيف ف: 

عن األجور ف: المقر الرئيس:  عموماتقل  المكاتب القطرية حيث تطبق عموما شروط األجور المحلية الت:
 للصندوق.
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 األنشطة التمويلية في الصندوق  -رابعا 
 المحافظينمن قبل مجلس  6132 /شباطقرار بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق ف: فبرايرالاعتماد إن  -11

عالن  . العامخالل  ودعتأالمساهمات  وثائقالعظمى من  األغلبيةأن  انالعام يعنينفس فعالية خالل الوا 
نحو قدرها  6132و 6131ف: زيادة كبيرة ف: حقوق المساهمين )المساهمات( بين عام:  ذلكوينعكس 

 مليون دوالر أمريك:. 261.1

طار القدرة على تحمل الديون، مما أثر إلكتعويض مليون دوالر أمريك:  3.2مبلغ أ قر ، 6132وخالل عام  -11
 .:إيجاببشكل المحتجزة  اإليراداتعلى 

زراعة ، بلغت وثائق المساهمة ف: حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح 6132نهاية ديسمبر/كانون األول ف: و   -12
مليون دوالر أمريك: منها نقدا،  53.1مليون دوالر أمريك:، تم تسديد  122.3أصحاب الحيازات الصغيرة 

 . )انظر الذيل هاء( نيةمليون دوالر أمريك: من خالل إيداع سندات إذ 633.1ف: حين تم تسديد 

 مصرف التنمية األلمان:مع  إطاري لالقتراضاتفاق ف: الصندوق  دخل، 6131وف: نوفمبر/تشرين الثان:  -13
مليون يورو، أي ما  321، سحب الصندوق دفعتين قيمتهما 6132مليون يورو. وخالل عام  111 قيمته
 مليون دوالر أمريك:. 325.5يعادل 

 للصندوق وحدهقائمة الموازنة  -خامسا 
 يستند التحليل التال: إلى الذيل ألف من القوائم المالية الموحدة. -14

 األصول 
 المطلوبة والمستحقةواالستثمارات، بما ف: ذلك المبالغ  يةلنقداانخفضت قيمة حافظة  .النقدية واالستثمارات  -15

مليار دوالر أمريك:  3.2 إلى 6131ديسمبر/كانون األول  13مليار دوالر أمريك: ف:  3.3من لالستثمارات 
 ويتماشى هذا االنخفاض كليا مع سيناريوهات تجديد الموارد المعتمدة.. 6132ديسمبر/كانون األول  13ف: 

مليار  1.1من  المطلوبةانخفض صاف: المبالغ لوثائق المساهمات والسندات اإلذنية.  المطلوبة المبالغ -16
ديسمبر/كانون  13مليار دوالر أمريك: ف:  1.2لى إ 6131ديسمبر/كانون األول  13دوالر أمريك: ف: 

. ويتماشى هذا االنخفاض مع دورة التجديد العاشر لموارد الصندوق، على النحو الوارد ف: 6132األول 
 أعاله. 31الفقرة 

بعد استبعاد المبالغ المتراكمة من خسائر استهالك القروض  ،القروض المستحقة. ظلت القروض المستحقة  -17
المبالغ ثر أمليارات دوالر أمريك: نتيجة صاف:  2مستقرة عند  ،يون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونومبادرة د
 اإلضافية وتسديدات الديون والتحركات السالبة ف: أسعار الصرف. المصروفة

 3.35إلى  6131مليار دوالر أمريك: ف: عام  3.61وانخفضت تسوية القيمة العادلة بالدوالر األمريك: من  -18
، نتيجة صاف: أثر رسم سنوي إضاف: للقيمة العادلة وأثر التصفية على 6132مليار دوالر أمريك: ف: عام 

القروض المقيمة بالقيمة العادلة ف: السنوات السابقة. كما تأثرت القيمة العادلة بتحركات موجبة ف: أسعار 
 الصرف.
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 2الجدول       
 القروض المستحقة 
 مريكية()بماليين الدوالرات األ  

 6132 6131 

 269.3 6 270.4 6 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 (233.6 1) (188.1 1) تسوية القيمة العادلة امخصوما منه 

 035.7 5 082.3 5 القروض المستحقة بالقيمة العادلة

   

   :البيانات التشغيلية الرئيسية

 29103 005.6 1 القروض الموافق عليها خالل العام

 15202 15203 المبالغ المصروفة من القروض 

 63301 63101 تسديدات القروض 

 

 على خطة تسوية ديون مع زمبابوي. 6132خالل عام ع الصندوق وق   .اعتماد خسائر استهالك القروض -19
مليون دوالر أمريك: ف: عام  25.6ونتج عن ذلك انخفاض ف: رصيد اعتماد الخسائر بالقيمة االسمية )من 

ويدرج مخصص استهالك ف: الحسابات ألي حالة  (.6132مليون دوالر أمريك: ف: عام  12.2إلى  6131
 13أصل القروض وفقا لجدول التسديد األصل:. وحتى تاريخ  تسديداتعدم يقين بشأن استالم 

ف: المائة من رصيد القروض المستحقة  1.2، بلغ هذا المخصص ما يعادل 6132ديسمبر/كانون األول 
 ف: المائة.  6.2دوالر أمريك:(، وهو أقل من المتوسط التاريخ: البالغ  ماليين 2 613)

 . وه: تشتمل علىتراكم أرصدة المتأخرات مخاطرإضافية للتخفيف من تشغيلية ويتخذ الصندوق تدابير  -21
 ا.تعليق الحافظة بأكمله و/أو يوما 32للقروض الت: يتأخر تسديدها ألكثر من  المبالغ المصروفةقف و 

مجموع المبالغ بيوما مقارنة  32ويعرض الشكل أدناه النسبة المئوية للمبالغ المتأخر تسديدها ألكثر من 
 المطلوبة.
  6الشكل  

 المطلوبةمبالغ اليوما مقابل  52ألكثر من  أخرةتالمالمبالغ 

مليون دوالر  62.3يتعلق االنخفاض من  .التزامات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون نفقات -21
ن الممنوح و الدي تخفيف أعباءبأساسا  6132مليون دوالر أمريك: ف: عام  39.3إلى  6131أمريك: ف: عام 

. 3993يشارك الصندوق ف: مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ عام و  لجميع البلدان المؤهلة.
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راكمة من تخفيف أعباء الديون الت: وافق عليها ، فإن مجموع التكاليف المتطاءذيل لوكما هو مبين ف: ا
. 6132ديسمبر/كانون األول  13مليون دوالر أمريك: بالقيمة االسمية ف:  151.1المجلس التنفيذي قدره 

مليون دوالر أمريك: من أصل  111.2ووصلت المبالغ المقدمة لتخفيف أعباء الديون حتى ذلك التاريخ إلى 
 أمريك: من الفائدة. مليون دوالر 312.2المبلغ و

 الخصوم وحقوق المساهمة 
مصرف مع  إطاري لالقتراضاتفاق  ف: 6131 /تشرين الثان:. دخل الصندوق ف: نوفمبراالقتراض خصوم -22

، سحب الصندوق دفعتين قيمتهما 6132مليون يورو. وخالل عام  111 اإلجمالية قيمته التنمية األلمان:
 مليون دوالر أمريك:. 326.9مليون يورو، أي ما يعادل  321

مليار دوالر  3.1المخصصات من  استبعادللموارد العادية بعد  المتراكمةالمساهمات  زادت. المساهمات -23
 /كانون األولديسمبر 13ف:  دوالر أمريك:مليار  3.9 إلى 6131 /كانون األولديسمبر 13ف:  أمريك:
خاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق. المساهمات ال اتودائع ومدفوعال إلىأساسا  ويرجع ذلك. 6132

  .التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوقويقدم الجدول أدناه معلومات أساسية عن حالة 
  1الجدول  

 تدفقات المساهمات الرئيسية
 )بماليين الدوالرات األمريكية(  

 التجديد التاسع لموارد الصندوق
6132 6131 

 316302 311302  حتى اآلنالتعهدات المتراكمة  )ألف(

وثائق المساهمات المستلمة، بما فيها المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية الت: ال تستند  )باء(
 319209 316603 مساهمات الإلى وثائق 

 21.3 9.8 باء( -التعهدات المستحقة )ألف  

 13301 23102 المدفوعات النقدية المستلمة 

 51109 53109 ة السندات اإلذنية المودع 

 0503.5 0299.1 المدفوعاتمجموع  

 
 

 6131 6132 لموارد الصندوق التجديد العاشر 

 53606 333103  التعهدات المتراكمة حتى اآلن )ألف(

وثائق المساهمات المستلمة، بما فيها المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية الت: ال تستند  )باء(
 106 251.9 مساهمات الإلى وثائق 

 955.1 185.9 باء( -التعهدات المستحقة )ألف  

 106 6305 المدفوعات النقدية المستلمة 

 1 20.2 السندات اإلذنية المودعة  

 1.5 58.1 المدفوعاتمجموع  

 وترد البيانات الكاملة لمساهمات األعضاء ف: تجديد الموارد ف: الذيل زاي من القوائم المالية الموحدة. -24



EB 2016/117/INF.5/Rev.1 

3 

 قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده  -سادسا 
 اإليرادات 

مليون  26.6بالمقارنة مع  6132عام ف: مليون دوالر أمريك:  23.9 بلغ ورسوم خدمتها فوائدالالعائد من  -25
 .6131عام ف: دوالر أمريك: 

مليون دوالر  26.6واالستثمارات من  يةمن النقد لعائد. انخفض إجمال: اواالستثمارات يةمن النقد العائد -26
ف: األسواق المالية  اتالتقلبأثرت . و 6132ف: عام دوالر أمريك: مليون  1.9إلى  6131ف: عام أمريك: 

 عائد سالب نسبته صاف:ب 6132ترك حافظة استثمارات الصندوق ف: عام مما ، اتاالستثمار  على حافظة
(، 1. وكما ذكر أعاله )الفقرة 6131ئة ف: عام اف: الم 6.25 بعائد موجب نسبتهف: المائة مقارنة  1.12

 داخليا أقوى أداء بين جميع فئات األصول. الحافظة المدارةسجلت 

بموجب نفقات الميزانية اإلدارية السنوية ف:  المتكبدةتلك تشتمل على  6132 عام ف:المبلغ عنها  النفقات -27
 المستقل ف:لتقييم اتكاليف مكتب و من ميزانية السنة السابقة،  ةلرح  من أموال م   ها ممولةولكن 6132عام 

انخفض مستوى النفقات اإلدارية ف: جميع الفئات على و . لما بعد انتهاء الخدمة ةالطبيتكاليف والالصندوق 
 النحو المبين أدناه.

 2ول الجد
 النفقات اإلدارية

 ماليين الدوالرات األمريكية 

 التغير 6131 6132 

    النفقات اإلدارية

 (301) 9606 5206 ا الموظفينمرتبات ومزاي 

 (302) 1206 1102 النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (105) 1309 1103 الفنيين اآلخرين من غير الموظفينتكاليف الخبراء االستشاريين و 

 (109) 606 301 المؤسسات المتعاونة 

 (102) 609 601 تكاليف االستثمار المباشرة

 (13.8) 050.1 025.3 المجموع 

 

 دوالر أمريك:مليون  31.2النفقات الممولة من مصادر أخرى ) الوارد أعاله علىرصدة األمجموع ويشتمل  -28
من قبل الحكومة اإليطالية لنفقات  أساسا(، 6131ف: عام  دوالر أمريك:مليون  35.2و؛ 6132ف: عام 

(، 6131ف: عام  أمريك: دوالرمليون  9.2و - 6132ف: عام  دوالر أمريك:مليون  3.6واجبة السداد )
 .ويقابلها عائد مرتبط بها

مليون دوالر  96.6من  واالستحقاقات األخرىالموظفين  مرتباتانخفاض يرجع  .مرتبات ومزايا الموظفين  -29
أساسا إلى ارتفاع قيمة الدوالر  6132ف: عام  مليون دوالر أمريك: 52.6إلى  6131ف: عام  أمريك:

سعر صرف الدوالر كان  6131 /كانون األولف: المائة )ف: ديسمبر 31.6األمريك: مقابل اليورو بنحو 
تأثرت و  (.6132 /كانون األولديسمبرف:  3.152:3ف: حين كان  3.363:3األمريك: مقابل اليورو قدره 

ف: عام  23.16من متوسط قدره  ت: انخفضتانخفاض ف: تسوية مقر العمل، البهذه األرصدة أيضا 
 .6132عام المتوسط ف: ف:  11.65، إلى 6131
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 ،6132 عام خاللو بيئة اليورو. ارتباطا قويا بترتبط النفقات اإلدارية  .النفقات المكتبية والنفقات العامة  -31
ف:  دوالر أمريك:مليون  11.2ف: القيمة بالدوالر األمريك: ) اسجلت جميع األنشطة ذات الصلة انخفاض

  ارتفاع قيمة الدوالر مقابل اليورو. نتيجة(، 6131مليون دوالر أمريك: ف: عام  12.6و ؛6132عام 

كان هناك انخفاض  ،6132 عام خالل. تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين -31
ف: عام  مليون دوالر أمريك: 13.9المستشارين والمترجمين والمترجمين الفوريين )بعام ف: التكاليف المتعلقة 

انخفاض قيمة النفقات المتكبدة بأساسا ذلك تعلق وي(. 6132دوالر أمريك: ف: عام  مليون 11.3و 6131
)جرت مشاورات التجديد العاشر لموارد  6132خالل السنة، وانخفاض عدد االجتماعات الرسمية ف: عام 

 (.6131ف: عام الصندوق 

 3.3تحقة ورسوما تبلغ نحو ، تكبد الصندوق مصروفات الفائدة المس6132خالل عام  .نفقات فوائد القروض  -32
)كما أشير ف: الفقرة  بمصرف التنمية األلمان:الخاصة  االقتراضمليون دوالر أمريك: فيما يتعلق بأنشطة 

31). 

لقيمة العادلة سالبة لتعديالت  6132 عام سجلت حسابات .العادلة ةتعديالت مقابل التغييرات في القيم -33
 مليون دوالر أمريك: 66.3قدره القيمة العادلة  بأثر موجب على ، مقارنةمليون دوالر أمريك: 69.2قدرها 

ف: األسواق السائدة  ارتفاع أسعار الفائدةأساسا إلى  6132 عام األثر السالب ف: ويرجع. 6131ف: عام 
القروض.  لحافظةخصم أعلى ف: احتساب القيمة العادلة  استخدام سعر، مما أدى إلى 6132خالل عام 

 1.92، بينما بلغ 6132ف: المائة ف: نهاية عام  3.13 قدره ى حقوق السحب الخاصةكان متوسط منحنو 
 .6131ف: نهاية عام  ئةاف: الم

 أدناه. 2يرد تحليل ف: الجدول  .أسعار الصرف تحركات  -34
 2الجدول  
 أسعار الصرف تحركات 

 ماليين الدوالرات األمريكية 

 6132 6131 

 998.0 131.1 الثاني يناير/كانون 0في  المتراكمالرصيد 

   على: حركة سعر الصرف 

 (31101) (2305) النقدية واالستثمارات 

 301 209 المبالغ الصافية المطلوبة/المستحقة 

 (16201) (63101) القروض والمنح المستحقة 

 (1102) (3301) السندات اإلذنية والمبالغ المطلوبة من األعضاء 

 1103 3209 مساهمات األعضاء

 (16203) (63103) التحركات الكلية خالل العام

 131.1 098.2 األول/كانون ديسمبر 20في  المتراكمالرصيد 

 

ي حتفظ حقوق السحب الخاصة، أو أساسا بأصول الصندوق مقومة فإن (، 2و 2ن اوكما ذكر أعاله )الفقرت -35
 دوالرالاألصول إلى هذه  تحويل قيمة ولذلك أدى ؛سلة حقوق السحب الخاصة تحاك:أصول ها ف: ب

 /كانون األول. وف: نهاية ديسمبر6132عام  ف: حققةتخسائر غير مإلى  اإلبالغألغراض  األمريك:
 (.2)انظر الجدول مليون دوالر أمريك:  359.1 المتراكمةحققة تغير الم المكاسببلغت ، 6132
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استعان السنوات السابقة،  كما حدث ف: .اعتمادات استحقاقات التأمين الطبي لما بعد انتهاء الخدمة -36
المنهجية المتبعة مع  وتتماشى. خطةإلجراء تقييم مستقل لل 6132ف: عام  الصندوق بخبير اكتواري مستقل

تقييم المخاطر أظهر وقد االفتراضات المستخدمة الظروف السائدة ف: السوق. وتعكس تقييم العام السابق. 
 دوالر أمريك:مليون  51.1 خصوما قدرها 6132 لعام لخدمةاالكتوارية لخطة التأمين الطب: بعد انتهاء ا

الصندوق وقيد . 6131 /كانون األولديسمبر 13مليون دوالر أمريك: ف:  92.9بما قيمته للصندوق، مقارنة 
ورسوم  الفائدةمل شي) 6132 عام خالل دوالر أمريك:مليون  2.1 قدرهتكاليف الخدمة الحالية ل اصافيمبلغا 

)مقارنة  دوالر أمريك:مليون  63.3 قدرهاصافية  ةة(. وأدى ذلك إلى تحقيق مكاسب اكتواريالخدمة الحالي
الظروف  إلىأساسا  الخصومالتغير ف:  ويرجع(. 6131ف: عام  دوالر أمريك:مليون  66.1خسارة قدرها ب

 عام قييمالت: أثرت أيضا على معدل الخصم المستخدم ف: ت عوائد السوق المتزايدةو السائدة ف: السوق 
لى و (، 6131ف: المائة ف: عام  6.5، و6132ف: المائة ف: عام  1.6)أي  6132 الدوالر قيمة  ارتفاعا 

 .مقابل اليورو

 المحتجزةقائمة اإليرادات  –سابعا 
. ويمثل 6132ف: نهاية عام  مليون دوالر أمريك: 3 121.5سالب إلى  المحتجزةاإليرادات انخفض رصيد  -37

 ف: أسعارتحركات أثر السنويا المتأتية من العمليات ومن  المبلغ عنهانتائج المحاسبية تراكم ال الرصيدهذا 
اإلبالغ ف: حقوق السحب الخاصة إلى عملة بأرصدة القروض المقومة  بتحويلالصرف، والت: تتعلق أساسا 

 اعجز شكلت  الت:، 6132لعام  السالبةنخفاض من النتائج ونبع هذا االالدوالر األمريك:. وه: ، الصندوق
مساهمات إطار القدرة جزئيا  تها، عوضمليون دوالر أمريك: 213.5إجمالية قدرها أو خسارة شاملة  اكلي

ف: السالبة حركات تهذه الخسارة أساسا إلى الوترجع . مليون دوالر أمريك: 3.2 على تحمل الديون البالغة
إطار القدرة على ومنحة إضافية ونفقات  مليون دوالر أمريك: 631.3مبلغ قدره الخاصة بأسعار العمالت 

. أمريك:مليون دوالر  31.2بلغت اإليرادات اإلجمالية و . مليون دوالر أمريك: 331.1تحمل الديون البالغة 
 .مليون دوالر أمريك: 323.2االستشارات( و  الموظفيننفقات التشغيلية ) النفقاتبلغت و 

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية  -ثامنا 
)التدفقات النقدية  الذيل جيمف:  الموازنةقائمة ف:  ةالسائل ةالنقدية واالستثمارات غير المقيدف: حركات تالرد ت -38

 اتمن أرصدة النقدية واالستثمار تقريبا ف: المائة  56.2وتتعلق نسبة المالية الموحدة.  القوائم( من ةالموحد
 (.6131ئة ف: عام اف: الم 53.5الصندوق )بالموحدة 

 15.6إلى  6131ف: عام مليون دوالر أمريك:  22.6من الصندوق  منحالمبالغ المصروفة لخفضت انو  -39
مليون  92.5من الصندوق غير  منحالمبالغ المصروفة لانخفضت و . 6132ف: عام  مليون دوالر أمريك:

 .6132ف: عام  مليون دوالر أمريك: 35.5إلى  6131ف: عام  دوالر أمريك:

ف: عام  مليون دوالر أمريك: 323.1إطار القدرة على تحمل الديون من  صروفة ضمنالمبالغ المانخفضت و  -41
 .6132ف: عام  مليون دوالر أمريك: 362.2إلى  6131
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 152.3إلى  6131ف: عام  مليون دوالر أمريك: 152.2من الصندوق قروض المبالغ المصروفة لزادت و  -41
مليون  69.3من الصندوق قروض غير صروفة لالمبالغ المزادت و . 6132ف: عام  مليون دوالر أمريك:

 .6132ف: عام  مليون دوالر أمريك: 21.1إلى  6131ف: عام  دوالر أمريك:

 مع مصرف التنمية األلمان: إطاري لالقتراضالصندوق ف: اتفاق ، دخل 6131تشرين الثان: /ف: نوفمبرو  -42
 321إلى ا مقيمتهتصل  تينفعدالصندوق  سحب، 6132خالل عام و . مليون يورو 111 اإلجمالية قيمته

  .دوالر أمريك:مليون  325مليون يورو، أي ما يعادل 

 653.1 الموارد وبلغت قيمة المبالغ المتحصلة من النقدية والسندات اإلذنية المسحوبة لمساهمات تجديد -43
 .6131عام ف: مليون دوالر أمريك:  136.1، بالمقارنة مع 6132عام  ف: مليون دوالر أمريك:

 )الصندوق وحده( –الحالة المالية للصندوق   -ا تاسع
، بقيت حالة السيولة ف: الصندوق قوية حيث توفرت أصول سائلة 6132ديسمبر/كانون األول   31 بتاريخ   -44

  1كافية لتغطية االحتياجات المتوقعة من الصرف لمدة تزيد على السنتين.

من خالل نموذج لألصول  عن كثبالطويل مقومات االستدامة المالية للصندوق على األجل  وتراقب  -45
الدول األعضاء ف: الصندوق أثناء  وتستعرضها كذلك بانتظام، ، وتستعرضها إدارة الصندوقوالخصوم

 مشاورات تجديدات الموارد.

مخاطر الهيكل الزمن: ه: المخاطر المالية الناشئة بسبب عدم توافق توقيت و/أو أجل استحقاق التدفقات و  -46
ألصل والفوائد( بين األصول وخصومها التمويلية. ومن أكثر مخاطر الهيكل الزمن: شيوعا النقدية )أي ا

عادة االستثمار. عادة التمويل، وا   مخاطر التمويل، وا 

ل حصرا من حقوق المساهمة )أي  بشكل كبيروال يتعرض الصندوق  -47 لمخاطر الهيكل الزمن: ألنه ي موَّ
يعن: تعريفا أن هذا التمويل ال يستتبع مدفوعات أصول/فوائد  بالمبالغ االحتياطية والمساهمات(، وهو ما

 محددة. 

فإن  السالبة المحتجزةاإليرادات االقتراض(، وعلى الرغم من ذلك وبموجب اآللية المالية الحالية )بما ف:  -48
، 6132 /كانون األولف: نهاية ديسمبرو وضعه المال: سليم. و  موجبالصندوق المساهمة ف: صاف: حقوق 

عادل ت ةجمالياإلاالحتياط: العام( على األصول زائد  المساهماتاإلجمالية ) نسبة حقوق المساهمة كانت
 القيمة االسمية.بئة اف: الم 9102

 12ن ع 2 المساهمةحقوق /نسبة الديون ال تزيدلمخاطر، يتطلب إطار االقتراض السيادي ألوكمؤشر إضاف:  -49
 .6132 /كانون األولئة ف: نهاية ديسمبرف: الما 6.1قدرها نسبة وكانت الف: المائة. 

                                                      

 سنة. 2.2مليون دوالر أمريك: =  086المصروفات وفقا لنسبة السيولة الدنيا البالغة  تمليون دوالر أمريك:/صاف: احتياجا . 7.3.5سيولة الصندوق البالغة  1
ات زائد االحتياط: العام )ويعرب عنها بالنسبة المئوية(؛ ( مجموع المساهم2( الجزء الذي يشكل أصل مجموع الديون القائمة إلى ).نسبة الدين/حقوق المساهمة ه: )أ( نسبة ) 2

 المحسوبة بوصفها )مجموع أصل الديون القائمة/المساهمات زائد االحتياط: العام(. )ب(



EB 2016/117/INF.5/Rev.1 

33 

على النحو المعتمد ف: إطار االقتراض السيادي من العتبات المحددة ف: ضالمخاطر المالية  معاييروجميع  -51
 ويرد ملخص للمعدالت المالية ف: الجداول أدناه.. 6132أبريل/نيسان 

 

  3الجدول  
 5102المالية حتى ديسمبر/كانون األول  المعدالت

 

مبر/كانون ديس
 العتبة 6132األول 

 %*21< %9102 حقوق المساهمة/مجموع األصول

 %12> %601 الدين/حقوق المساهمة

 %2< %3305 /مجموع األصولالسيولة

  سنوات 606 السيولة/احتياجات الصرف

 %21> %103 تغطية خدمة الدين
 لمان:.مصرف التنمية األطاري مع اإلقراض اإلاتفاق العتبة المحددة ف:  *

 


