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 توصية بالموافقة

 المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على القرارات التالية: 

لها مجلس المحافظين ف: دورته الخامسة : عد  تللوائح المالية للصندوق، ال ة عشرةالثالث مادةمن ال )ب(بند وفقا لل
مليون دوحار  95 البالغالحال:  بقا  على احاحتياي: العام عند مستوا يوافق المجلس التنفيذي على اإلوالثالثين، 

عادة النظر ف: هذا التقدير    .2017عام ف: أمريت:، وا 

 استعراض كفاية مستوى االحتياطي العام

 موجز تنفيذي  -أوال 
1980 أنشأ مجلس المحافظين احاحتياي: العام سنة  -1

لمواجهة احتمال تجاوز احالتزامات لموارد الصندوق  1
  نتيجة لما يل::

 التقلبات ف: أسعار الصرف؛ 
 احتمال التأخر ف: استالم مدفوعات خدمة القروض؛ 
  :استرداد المبالغ المستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلة؛ احتماحات التأخير ف 
  األصول بسبب تقلبات القيمة السوقية  تدن: قيمةتجاوز احالتزامات لموارد الصندوق نتيجة احتمال

 .لالستثمارات
إلى احاحتياي: العام  رفعتحويالت، مما عدة على المجلس التنفيذي  ، وافق1994و 1980بين عام:  -2

 .ابدأاحاحتياي: العام ولم يتم استخدام  مليون دوحار أمريت:. 95 البالغا  الحال: مستو 

تخفف  تدابيرعدة ولقد تان الصندوق واعيًا على الدوام للمخاير المالية. ونتيجة لذلك، فقد اتخذت اإلدارة  -3
وقد عزز ذلك اإليار المال: الذي يعمل الصندوق  المخاير.من مثل هذ  مباشرة أو غير مباشرة  بصورة

 يتوافق مع ممارسات العمل الناشئة. ضمنه، بما 

وقد حد إدخال نهج التدفقات النقدية المستدامة يويلة األجل تآلية لتحديد قدرة الصندوق على احالتزام من  -4
تجاوز احالتزامات من مخاير  أهمية احاحتياي: العام. ومنذ التجديد التاسع لموارد الصندوق، تم التخفيف

 عن يريق ضمان توافر سيولة تافية لتلبية احاحتياجات اإلجمالية للصرف. لموارد الصندوق

وعلى الرغم من اإليار المال: السليم للصندوق، ُيوصى بإبقا  احاحتياي: العام عند مستوا  الحال: وقدر   -5
عادة النظر ف: هذا القرار ف 95 : غضون سنة واحدة، عندما تصبح افتراضات مليون دوحار أمريت:، وا 

. وسوف يتون ذلك نهجا حصيفا مناسبا متانةأتثر  من المعايير الدولية لإلبالغ المال: 9المعيار ومضامين 
 قتراضية وعملية تصنيف محتملة.بالنسبة للصندوق نظرا لتوسيع نياق األنشية احا

                                                      
 .4-/د16قرار مجلس المحافظين    1
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 الخلفية -ثانيا 
لمواجهة احتمال تجاوز احالتزامات لموارد الصندوق  1980 عاملعام أنشأ مجلس المحافظين احاحتياي: ا  -6

 نتيجة لما يل::

 التقلبات ف: أسعار الصرف؛ 
  احتماحات التأخر ف: استالم مدفوعات خدمة القروض؛ 
 ر ف: استرداد المبالغ المستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلة؛ياحتمال التأخ 

بالحاجة إلى توفير تغيية إضافية للصندوق لمواجهة احتمال  2المحافظين، أقر مجلس 1999وف: عام   -7
تجاوز احالتزامات للموارد الذي قد ينجم عن انخفاض قيمة األصول بسبب تقلبات القيمة السوقية 

 لالستثمارات.

ت المحافظين المجلس التنفيذي بسلية الموافقة على عمليا ض مجلسُأنشئ احاحتياي: العام، فو  وحينما   -8
مليون دوحار أمريت:، مع مراعاة الوضع المال:  100التحويل المقبلة من موارد الصندوق بحد أقصى قدر  

، قرر مجلس المحافظين أن بمقدور المجلس التنفيذي تعديل الحد األقصى 1999للصندوق. وف: عام 
إلى  1980الفترة من  لالحتياي: العام من حين آلخر. وقد أقر المجلس التنفيذي عدة عمليات تحويل خالل

 مليون دوحار أمريت:. 95، مما رفع حجم احاحتياي: العام إلى مستوا  الحال: البالغ 1994

سلية احالتزام ، تم تحديد الموارد المتاحة لعقد احالتزامات ف: إيار خية 2013إلى عام  1980من عام  -9
عن يريق خصم  توافر األموال فيهب ُيحس بيان. وتان هذا النهج جامدا، ألنه تان يستند إلى بالموارد مقدما

 ،من بعض أصول الصندوق )السيولةمستوى احالتزام للقروض والمنح غير المصروفة واحاحتياي: العام 
من أجل مزيد من التفاصيل(.  EB/2013/108/R.20)انظر الوثيقة ( الميلوبة مبالغ السندات اإلذنيةو 

تان يقدر ضمن إيار الموارد المتاحة لعقد احالتزامات تما  مواردلاحتمال تجاوز احالتزامات لوبالتال:، فإن 
 . سلية احالتزام بالموارد مقدمايتم تحديدها بموجب خية 

، رتزت السيناريوهات المالية والمبالغ المتاحة 2011ومنذ مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق ف: عام   -11
. وف: جهد للحفاظ على السالمة على المدى اليويلة للصندوق لعقد احالتزامات على استدامة التدفقات النقدي

المالية للصندوق على المدى اليويل، حا بد إلسقايات قدرة الصندوق على عقد التزامات أن تتون أوحا وقبل 
تل ش:  مستدامة لجهة التدفقات النقدية. وهذا يعن: أن سيولة الصندوق )أي رصيد نقديته واستثماراته( 

ل بالحد األدنى لمتيلبات السيولة المنصوص عليها ف: سياسة السيولة على مدى األربعين سنة يجب أحا تخ
القادمة، وأن متيلبات مساهمة الجهات المانحة بالنسبة لسيناريو برنامج قروض ومنح ما يجب أن تتون 

الصندوق على ما  اتفاقية إنشا  من 7المادة  )ب( من2البند  نصية ف: تجديدات الموارد المقبلة. و مستدام
 ...يل:: "يقرر المجلس التنفيذي، من حين آلخر، نسبة موارد الصندوق الت: يلتزم بها، ف: تل سنة مالية 

 مع مراعاة قدرة الصندوق على البقا  ف: المدى البعيد والحاجة إلى استمرار عملياته."

                                                      
 .GC 22/L.9الوثيقة  2
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، وعلى لجنة مراجعة 3ة منتظمةويتوجب على المجلس التنفيذي أن يستعرض مستوى احاحتياي: العام بصور   -11
، بموجب صالحياتها، استعراض مدى تفاية احاحتياي: العام ورفع تقرير إلى المجلس التنفيذي 4الحسابات

  .2012مشفوعا باستنتاجاتها وتوصياتها. وقد ُأجري احاستعراض األخير ف: ديسمبر/تانون األول 

استعراض متتب: للمخاير المالية الرئيسية رض على لجنة مراجعة الحسابات ، عُ 2015ف: عام  -12
وأشارت لجنة رها. التخفيف من آثل 2014ديسمبر/تانون األول  31ذات الصلة القائمة ف:  واحاستراتيجيات

مراجعة الحسابات إلى زيادة الترتيز على مستويات التدفقات النقدية والسيولة واألثر المحتمل لمبدأ المحاسبة 
ويتيلب  2018والذي قد يصبح إلزاميا ف: عام  - المعايير الدولية لإلبالغ المال: من 9المعيار  -الجديد 
على األصول المالية. لذلك تم احاتفاق على تأجيل احاستعراض التامل لمستوى  استهالك صارمة سياسة

 .2016احاحتياي: العام حتى عام 

للتخفيف من  2015ديسمبر/تانون األول  31ثا للتدابير ذات الصلة القائمة ف: توفر هذ  الوثيقة موجزا محد   -13
، وتقدم بعض الستهالكالمعيار المحاسب: الجديد لتقديرا أوليا لتنفيذ  أنها توفرالمخاير المالية. تما 

 التوصيات إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها.

 المخاطر المالية –ثالثا 

 تدابيرعدة ت اإلدارة عتمدقد او لموارد، لتان الصندوق واعيًا على الدوام لمخاير تجاوز احالتزامات لقد  -14
بما يتماشى مع ممارسات  المخايرمن مثل هذ   ، على التخفيفمباشرة أو غير مباشرة تساعد، بصورة

 العمل الناشئة، مثل:

  وأيضا  ،ق خارجيا من أجل دقة الحسابات، تتم مراجعة القوائم المالية الموحدة للصندو 2012منذ عام
 .على اإلبالغ المال:للتثبت من فعالية الضوابي الداخلية 

   لتقدير الجدارة  األصول المالية تخصيصسة المحاسبة فيما يتعلق بعملية ، تم تعزيز سيا2014خالل عام
 احائتمانية لجميع األصول المالية المستحقة.

  عن المبالغ المتنازل عنها من أصول القروض الناجمة عن إيار القدرة  تمت الموافقة على آلية التعويض
على تحمل الديون مع اعتماد قرار التجديد العاشر لموارد الصندوق من قبل مجلس المحافظين ف: دورته 

 .2015الثامنة والثالثين ف: فبراير/شباي 
   شرة بعد المائة على إيار احاقتراض ، وافق المجلس التنفيذي ف: دورته الرابعة ع2015ف: أبريل/نيسان

( بغرض تحديد بارامترات احاقتراض من الدول األعضا   R.17/Rev.1/2015/114السيادي )الوثيقة 
، والذي تضمن قسما عن المخاير المالية المرتبية بأنشية احاقتراض والمؤسسات المدعومة من الدول
 واستراتيجيات التخفيف من آثارها.

مواجهة احتمال عنه خالل احاستعراض المتتب: ف: العام الماض:، تعتقد اإلدارة أنه يتم وتما تم اإلبالغ  -15
 ق تشغيلية ومالية، تما يل:: بشتل فعال من خالل ير موارد لتجاوز احالتزامات ل

                                                      
قبل مجلس المحافظين ف: دورته المالية للصندوق الدول: للتنمية الزراعية، تما تم تعديلها من اللوائح )ب( من 13المادة ، GC 35/L.7الوثيقة  3

 الخامسة والثالثين.
  2009ف: سبتمبر/أيلول  ااعتمدلذين انظر اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي ونظامها الداخل: ال 4
(EB 2009/97/R.50/Rev.1.) 
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   يتم التخفيف من المخاير الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف عن يريق الموا مة العامة لألصول مع
الت: تشتل حقوق السحب الخاصة. ويتم احاحتفاظ بأصول الصندوق بيريقة تضمن، إلى سلة العمالت 

الحد الممتن، أن التزامات القروض والمنح غير المصروفة )المعينة أساسا بحقوق السحب الخاصة( 
مغياة بالتامل بأصول معينة بالمتونات األربعة لسلة حقوق السحب الخاصة وبتدفقات القروض العائدة 

تقبلية المعينة بالفعل بحقوق السحب الخاصة. وبالمثل، يتم مقابلة التزامات المنح المعينة بالدوحارات المس
ن تم تخفيف  األمريتية والقروض المعينة باليورو بأصول معينة بتلك العملة. ويجب اإلشارة إلى أنه حتى وا 

تات التبيرة ف: أسعار الصرف مخاير العمالت بالتامل من خالل تغيية األصول ذات الصلة، فإن التحر 
لها مضامين على حسابات الصندوق. وغالبية أصول الصندوق معينة بحقوق السحب الخاصة، ف: حين 
أن عملة اإلبالغ ه: الدوحار األمريت:. ويمتن أن يتون لتحرتات أسعار الصرف أثرا إيجابيا أو سلبيا 

األمريتية ألغراض اإلبالغ. وأي تقلبات  على أصول الصندوق، مع ترجمة هذ  األصول إلى الدوحارات
مادية ف: سعر صرف الدوحار األمريت:/حقوق السحب الخاصة تحدث تقلبا ف: حسابات الصندوق، مع 

 تحرتات إيجابية وسلبية دورية حسب تقلبات أسعار الصرف، إحا أن هذ  قد تصافت تاريخيا.
 وليس للصندوق ألرباح والخسائراقائمة  ف: أرباح/خسائر ورقية غير محققةه:  حرتات أسعار الصرفت .

وجود سيولة  ف: أي وقت من األوقات على احاستقرار المال: للصندوق ألن الصندوق يضمن تبعاتلها 
سيعقد الصندوق تافية لتلبية متيلبات الصرف. ولتعزيز إمتانية إدارة المخاير المتصلة بأسعار الصرف، 

مع عدد من المصارف الرئيسية. وسوف  5 قيةشتقااحاضة والصتوك صتوك المقايل الدولية رابيةالاتفاقية 
 .2017تصبح هذ  احاتفاقية نافذة ف: عام 

   تدار المخاير المرتبية بالتأخير ف: استرداد المبالغ المستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلة
فها سياسة احاستثمار ف: ا  1لصندوق. ويوجز الجدول أساسا بتحديد تصنيفات ائتمانية حصيفة تما تعر 

 .2015ديسمبر/تانون األول  31أدنا  الحدود الدنيا للتصنيف احائتمان: بتاريخ 
 

  

                                                      
دوليا. وه: جز  من إيار  المالية ه: األتثر استخداما لمعامالت المشتقاتقية شتقااحالصتوك المقايضة والصتوك لرابية الدولية ل احاتفاقية الرئيسية 5

يف، وملحق وثائق مصممة لتمتين المشتقات المالية من أن توثق بشتل تامل ومرن. ويتألف اإليار من اتفاقية رئيسية، وجدول، وتأتيدات، وتتيبات تعار 
قبل الرابية. واحاتفاقية الرئيسية ه: وثيقة يتم احاتفاق عليها بين يرفين تحدد الشروي المعيارية الت: من لرابية للدعم احائتمان:. وتنشر احاتفاقية الرئيسية ل

: معاملة تنيبق على المعامالت الت: يشترك فيها هذان اليرفان. وحا حاجة إلعادة التفاوض بشأن شروي احاتفاقية الرئيسية ف: تل مرة يتم الدخول ف
 .وتنيبق هذ  الشروي تلقائيا
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 1الجدول   

 (2015ديسمبر/كانون األول  31لحدود الدنيا للتصنيف االئتماني )بتاريخ ا 

 بورز، وموديز، وفيتش رد آنددالحدود الدنيا للتصنيف االئتماني وفق تصنيفات ستان  فئات األصول المؤهلة

-A يتعين أن يكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني قصير األجل للطرف المقابل هو  سوق المال 

)وفق    P-1أو فيتش( )وفق تصنيف F1( أو )وفق تصنيف ستاندرد آند بورز 1

 تصنيف موديز(

ات الدخل الثابت، سواء المقومة بالقيمة األوراق المالية ذ 

 االسمية أو المربوطة بالتضخم 

 مرتبة االستثمار 

لثابت الصادرة عن الحكومات ات الدخل ااألوراق المالية ذ 

 الوطني شبهالحكومية على المستوى الوطني أو  هيئاتأو ال

 مرتبة االستثمار 

 مرتبة االستثمار  الجهات فوق الوطنية 

الصادرة عن أو  فقطالمضمونة بأصول )األوراق 

 ة حكومية(هيئالمضمونة من قبل 

AAA 

 مرتبة االستثمار  سندات الشركات  

 مرتبة االستثمار  حصص الملكية في أسواق متطورة 

-Aيتعين أن يكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني قصير األجل للطرف المقابل هو  العقود اآلجلة في العمالت  

)وفق    P-1فيتش( أو )وفق تصنيف F1( أو )وفق تصنيف ستاندارد آند بورز   1

 تصنيف موديز(

 .2015 للصندوق لعام المصدر: القوائم المالية الموحدة  

   ويفرض الصندوق على مدرا  احاستثمار الخارجيين ومصرف اإليداع التزام الحيية عند اختيار األيراف
وحا يسمح بعمليات بيع وشرا  العقود اآلجلة والعقود الخيارية إحا ف: األسواق  النظيرة لعمليات احاستثمار،

أما فيما يخص الودائع ألجل وشهادات اإليداع، فإن الصندوق يستعين بأيراف نظيرة حا  المالية النظامية. 
 )تصنيف موديز(.  P- 1)تصنيف ستاندارد آند بورز( أو   A- 1يقل تصنيفها احائتمان: عن 

   األثر الناتج عن تقلبات تبيرة ف: القيمة السوقية لالستثمارات على حسابات الصندوق يرتبي بشتل إن
وثيق مع سياسة احاستثمار ف: الصندوق. وتأحد تدابير التخفيف، ُعين جز  من حافظة استثمارات 

ى أدنى لسيولة الصندوق بالتتلفة المستهلتة. وباإلضافة إلى ذلك، تحدد سياسة السيولة ف: الصندوق مستو 
دارة  الحافظة. وقد متنت هذ  التدابير الصندوق من الحد من التقلب اإلجمال: لعائدات احاستثمار، وا 

 صدمات السوق المرتبية باألزمة المالية بشتل فعال، وتوفير ضمان أفضل لتنفيذ التزامات الصندوق.
   تتدبير إضاف: لمعالجة المخاير.  6، اعتمد الصندوق القيمة المعرضة للمخاير المشروية2012منذ عام

، تانت القيمة المعرضة للمخاير المشروية لتل فئة من فئات األصول 2وتما هو موضح ف: الجدول  
ويجب  وإلجمال: الحافظة أدنى من مستويات ميزنة المخاير وأدنى مما تانت عليه ف: السنة السابقة. 

حاستعراضات سنوية لضمان أن تدابير معالجة  اإلشارة إلى أن سياسة احاستثمار ف: الصندوق تخضع
 المخاير معايرة بشتل مناسب مع ظروف السوق المتيورة.

                                                      
يع:. وتقيس حا تستند القيمة المعرضة للمخاير المشروية، الت: أوجدت تامتداد للقيمة المعرضة للمخاير، إلى افتراض العوائد الموزعة ف: الوضع اليب 6

متيرفة )أو ما  ف: المائة متوسي الخسارة الت: يمتن توقعها ف: قيمة حافظة ما ف: ظروف 95القيمة المعرضة للمخاير المشروية لسنة واحدة عند 
وه: تعي: مؤشرا لمتوسي القيمة الت: يمتن لحافظة ما أن تخسرها على مدى أفق مستقبل: مدته عام بمستوى من   ييلق عليه "الذيل األيسر للمنحنى"(. 

تبير من تصورات أوضاع السوق  ف: المائة. وللوصول إلى هذا القياس، يعاد تحديد قيمة الحافظة )أي إخضاعها للضغوي( بافتراض عدد 95الثقة نسبته 
دوحار أمريت:  1 000 000ف: المائة لحافظة قيمتها  6عند نسبة  المشروية وعلى سبيل المثال، فإن القيمة المعرضة للمخاير  الت: تؤثر على قيمتها. 

 دوحار أمريت: ف: سنة واحدة. 60 000ف: المائة أحا يتجاوز متوسي خسائر هذ  الحافظة  95تعن: أن هناك احتماحا نسبته 
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 2الجدول  

 2014و 2015ديسمبر/كانون األول    31القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لفئات األصول الحالية للصندوق في  

 

القيمة الفعلية المعرضة للمخاطر المشروطة لحافظة    

 االستثمار لسنة واحدة

مستوى ميزانية   

المخاطر وفق بيان 

 سياسة االستثمار 

  لسنة واحدة

ديسمبر/كانون األول  31 

2015  

ديسمبر/كانون األول  31 

2014 

 8.00 ال ينطبق    6.68 حافظة األصول والخصوم )باستثناء النقدية( 

 4.00 0.87 0.75 السندات الحكومية العالمية

 15.00 4.46 4.93 السندات العالمية المتنوعة ذات العائد الثابت 

 9.00 5.74 7.15 السندات العالمية المرتبطة بمؤشر التضخم 

 27.00 9.99 7.89 سندات ديون األسواق الناشئة       

إجمالي الحافظة )بما في ذلك الحافظة االستراتيجية     

 6.00 2.56 3.34 العالمية والنقدية التشغيلية(

 .في المائة. تستند النسب المئوية إلى نماذج محاكاة تاريخية على مدى خمس سنوات 95مالحظة: مستوى من الثقة نسبته 

   تقدر احتماحات التأخير ف: استالم مدفوعات خدمة القروض على أساس أسبوع:. ويدرج مخصص
ت سداد أصل القروض وفقا لجدول استهالك ف: الحسابات ألي حالة عدم يقين بشأن استالم مدفوعا

مليون  35.5، بلغ هذا المخصص نحو 2015ديسمبر/تانون األول  31. وحتى تاريخ 7التسديد األصل:
مليون  2076ف: المائة من رصيد القروض المستحقة ) 0.57دوحار أمريت: بالقيمة احاسمية، أي ما يعادل 

 ف: المائة. 2.4لغ دوحار أمريت:(، وهو أقل من المتوسي التاريخ: البا
   مخصصات رصيد المدرج أدنا  احاتجا  التاريخ: للقروض المتأخرة، ويقارن بين   1ويعرض الشتل

 والقيمة اإلجمالية للقروض المستحقة. المتأخرات

                                                      
المخصص المنشأ على أساس معين إلى الفرق بين القيمة الرسمية لألصول والقيمة الحالية يستند  : 2015نظر القوائم المالية الموحدة للصندوق للعام ا 7

سعر الفائدة النافذ محسوبًا ف: وقت قيد  أول مرة(.  للتدفقات النقدية المقدرة ف: المستقبل، مخصومة بسعر الفائدة الفعل: األصل: لألصول المالية )أي
م فيها حتى هذا وف: الحاحات الت: يتعذر فيها بدرجة معقولة من اليقين تقدير التدفقات النقدية المنتظرة لقرض ما )تما هو األمر ف: تل الحاحات الت: ت

لة للمعيار المستخدم ف: إنشا  مخصصات لمساهمات الدول األعضا . ويعن: التاريخ إنشا  مخصص(، فإن من الجائز اتباع نهج بديل يعتمد يريقة مماث
شهرا.  24شهرًا. تما ينشأ مخصص ألقساي القروض ذاتها المتأخرة لمدة تقل عن  24ذلك إنشا  مخصص ألقساي القروض المتأخرة لمدة تزيد على 

ك الوقت تعتبر ف: وضع إنشا  المخصصات، حتى ف: حالة القيام حاحقا بتسديد وحال الوصول إلى فترة الحفز هذ ، فإن جميع المقادير المتأخرة ف: ذل
شهرا، يتم إنشا  مخصص لتل مبالغ األصل المستحقة للقرض المعن:.  48جانب من مجموع الدين القائم. وف: الحاحات الت: تنقض: فيها فترة تتجاوز 

قد انقضت ه: تاريخ قائمة الموازنة. وبالنظر إلى احاتجاهات التاريخية اإليجابية للتدفقات العائدة والنقية الزمنية الت: يتم منها تحديد ما إذا تانت فترة ما 
يدون عائد القروض على   الت: لم تسجل خسائر حتى اآلن، لم ينشئ الصندوق مخصصا حاستهالك مجمع للقروض الت: حا تخضع حاستهالك معين. 

يومًا تعائد عند تلقيها فحسب. وُيت خذ ما يلزم  180وم خدمة القروض ذات المقادير المتأخرة لمدة تزيد على أساس احاستحقاق المحاسب:. ُتدرج فوائد ورس
 امات. من تدابير متابعة مع الحتومات المعنية بغية تسوية هذ  احالتز 
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  1الشكل 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

   لى جانب المخصصات المحاسبية، يتخذ الصندوق تدابير تشغيلية للتخفيف من خير تراتم أرصدة وا 
يوما،  75المتأخرات، مثل وقف عمليات الصرف بالنسبة لتافة القروض الت: يتأخر تسديدها ألتثر من 

 وتعليق الحافظة بأتملها.
 2الشكل   

 

دارته احاستباقية للمخاير المالية األساسية أيضا من النسب المالية  للصندوقالمتين  المال:الوضع ويظهر  -16 وا 
 الرئيسية:

  وتما تم توضيحه من قبل، وضع ترتيز أتبر منذ التجديد التاسع لموارد الصندوق على مستويات التدفقات
اإلدارة الحذرة لمخاير  لتشم و .اليويلللحفاظ على السالمة المالية للصندوق على المدى النقدية والسيولة 

السيولة اإلبقا  على ما يتف: من النقدية والمعادحات النقدية لتلبية مصروفات القروض والمنح وغير ذلك 
بقيت حالة السيولة  2015،8 ديسمبر/تانون األول   31بتاريخ   ومن التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ. 

رت أصول سائلة تافية لتغيية احاحتياجات المتوقعة من الصرف لمدة تزيد ف: الصندوق قوية حيث توف
 .9على السنتين

                                                      
 .EB 2016/117/INF.5/Rev.1والوثيقة  EB 2016/117/R.15/Rev.1 الوثيقة 8
مليون دوحار أمريت: =  680مليون دوحار أمريت:/صاف: احتياجات المصروفات وفقا لنسبة السيولة الدنيا البالغة  1 513.7سيولة الصندوق البالغة    9

 سنة. 2.2

0.50%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

7.50%

8.50%

9.50%

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0
1

1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0
1

4

2
0

1
5

Net Loan outstanding Provision Provision %المستحقة صافي القروض المخصصات  النسبة المئوية
للمخصصات

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

20

40

60

80

100

120

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5 ع

مو
ج
 م

ى
 إل

ت
را

خ
متأ

 لل
ية

ئو
لم

 ا
بة

س
الن


 

بة
لو

ط
لم

 ا
لغ

مبا
ال



ية
يك

ر
ألم

ت ا
را

ال
دو

 ال
ن
يي
ال

بم


Amounts overdue by 75 days or More (USD mln) Total Arrears/Total Billed (%)المبالغ المستحقة المتأخرة لمدة75 يوما أو أكثر (بالنسب المئوية)إجمالي المبالغ المطالب بها /إجمالي المستحقات 

المتوسط من عام 

1997 : 2.5%  



EB 2016/118/R.27 

8 

    مقومات احاستدامة المالية للصندوق على األجل اليويل عن تثب من خالل نموذج لألصول  يتم رصدو
 والخصوم، وتستعرضها إدارة الصندوق بانتظام، وتستعرضها تذلك الدول األعضا  ف: الصندوق أثنا 

 مشاورات تجديدات الموارد.
  بسبب عدم توافق توقيت و/أو أجل استحقاق عادة إن مخاير الهيتل الزمن: ه: المخاير المالية الناشئة

متعلقة مخاير ثالثة وخصومها التمويلية. وأتثر  )أي األصل والفوائد( بين األصول التدفقات النقدية
عادةه: الهيتل الزمن: شيوعا ب عادة احاستثمار. مخاير التمويل، وا   التمويل، وا 

   ل حصرا من حقوق المساهمة )أي  زمن:ال هيتلالالصندوق بشتل تبير لمخاير وحا يتعرض ألنه ُيموَّ
بالمبالغ احاحتيايية والمساهمات(، وهو ما يعن: تعريفا أن هذا التمويل حا يستتبع مدفوعات أصول/فوائد 

 محددة.
   وبموجب اآللية المالية الحالية )بما ف: ذلك احاقتراض(، وعلى الرغم من اإليرادات المحتجزة السالبة فإن

صاف: حقوق المساهمة ف: الصندوق موجب ووضعه المال: سليم. وف: نهاية ديسمبر/تانون األول 
لى األصول اإلجمالية ، تانت نسبة حقوق المساهمة اإلجمالية )المساهمات زائد احاحتياي: العام( ع2015
 ف: المائة بالقيمة احاسمية. 93.5 تعادل

  عن  10المساهمة وتمؤشر إضاف: للمخاير، يتيلب إيار احاقتراض السيادي أحا تزيد نسبة الديون/حقوق
 .2015ف: المائة ف: نهاية ديسمبر/تانون األول  2.0ف: المائة. وتانت النسبة قدرها  35

  ية ضمن العتبات المحددة ف: إيار احاقتراض السيادي على النحو المعتمد وجميع معايير المخاير المال
 .3ول المالية ف: الجد نسبد ملخص لل. وير 2015ف: أبريل/نيسان 

 3الجدول  

 2015المالية حتى ديسمبر/كانون األول  نسبال 

 

 العتبة   2015ديسمبر/كانون األول 

 *60%<  % 93.5  حقوق المساهمة/مجموع األصول 

 % 35>  % 2.0  الدين/حقوق المساهمة 

 % 5<  % 17.8  السيولة

  سنوات 2.2  السيولة/احتياجات الصرف 

 % 50>  % 0.1  طية خدمة الدينغت 

 .EB2016/117/INF5/REV .1 الوثيقة المصدر:

 مع مصرف التنمية األلماني. ةاإلطاري يةتفاقاال* العتبة المحددة في  

 المؤسسات المالية الدولية األخرى المقارنة مع -رابعا 
عموما، تعمل المؤسسات المالية الدولية األخرى وفق نظام تمويل مختلف، فه: تقترض من السوق وَتعتبر  -17

احاحتياييات أحد متونات رأس المال للتقليل من آثار عدم التتافؤ بين األصول وخصوم تمويلها )مخاير 
التيسيرية ف: المؤسسات المالية الدولية، والقريبة من الصندوق األجل(. وبصورة عامة فإن أجهزة القروض 

من حيث أنشيتها، حا تمتلك احتياييات مخصوصة مماثلة لالحتياي: العام للصندوق ف: قوائم ميزانياتها، 
 حيث أنها واثقة من الحصول على دعم المجموعة "األم" ف: حال حدوث نقص ف: الموارد.

                                                      
احاحتياي: العام  ( مجموع المساهمات زائد2( الجز  الذي يشتل أصل مجموع الديون القائمة إلى )1نسبة الدين/حقوق المساهمة ه: )أ( نسبة ) 10

 المحسوبة بوصفها )مجموع أصل الديون القائمة/المساهمات زائد احاحتياي: العام(. )ويعرب عنها بالنسبة المئوية(؛ )ب(
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لم يتم إجرا  مقارنة مفصلة ألنها ما تانت لتجدي. وفيما يل: بعض هرية، نظرا لهذ  احاختالفات الجو و  -18
 المعلومات عن نظام التمويل ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى:

  تتضمن اإليرادات المحتفظ بها لمجموعة البنك الدول: إيرادات من السنة الحالية والسنوات السابقة
المتتبدة ف: حال التخلف عن تسديد القروض المقدمة، واحتياييات خاصة محددة لتغيية الخصوم 

 باإلضافة إلى احتياييات وفوائض أخرى.
  تتضمن اإليرادات المحتفظ بها لمصرف التنمية اآلسيوي احتياييات وحسابات وفوائض مختلفة، مثل

 احتياي: خسائر القروض، واحاحتياي: الخاص، واحاحتياي: العادي.
 ا لمصرف التنمية للبلدان األمريتية احتياييا خاصا منشأ لتغيية الخصوم تتضمن اإليرادات المحتفظ به

وتذلك احتياييا عاما مؤلفا من عائد السنوات  ،المتتبدة ف: حال التخلف عن تسديد القروض المقدمة
 السابقة.

 المحاسبة )متطلبات اإلفصاح( وآراء المراجع الخارجي -خامسا 
مالية الصادر عن المجلس الدول: للمعايير المحاسبية المفاهيم الت: تقوم يحدد إيار إعداد وتقديم القوائم ال -19

وُيعرِّف العناصر المختلفة الت:  ،المعايير الدولية لإلبالغ المال:عليها القوائم المالية المعدة بما يتماشى مع 
سهم بها أصحاب األسهم، تتألف منها هذ  القوائم. وف: هذا السياق، فإن األسهم ُتعرَّف بأنها: "األموال الت: ي

ل واإليرادات المحتفظ بها، واحاحتياييات الت: تمثل اعتمادات اإليرادات المحتفظ بها، واحاحتياييات الت: تمث
اإليرادات المحتفظ وعالوة على ذلك، تعتبر احاحتياييات تصنيفا ضمن  تسويات الحفاظ على رأس المال".

 خسائر، امتثاحا ف: العادة لمتيلبات قانونية.لتتون بمثابة تدبير حماية من آثار البها 

، هتشف عنلابما أن احاحتياي: العام يشتل اعتمادا لعائد سنة سابقة )محوحا من الفائض المتراتم(، فقد تم  -21
ألغراض محاسبية، بشتل منفصل ف: واجهة قائمة الميزانية، تجز  من رأس مال الصندوق واحتيايياته منذ 

 .يلبات المعايير الدولية لإلبالغ المال: منذ ذلك التاريخ. ولم تتغير مت2006عام 

يراداتو فيما يتعلق بتصنيف احاحتياي: العام ضمن رأس مال الصندوق  -21  31ف:  المحتفظ بها ها 
الوثائق مع  ، يرى المراجع الخارج: للصندوق أن الوضع سليم، وأنه يتماشى2015ديسمبر/تانون األول 

الت: قدمتها اإلدارة دعمًا لهذا التصنيف. وليس المراجع الخارج: ف: وضع يتيح له التعليق  11ذات الصلة
 ، وتما هو واضح، مجرد قرار إداري.ذلك و مستوى احاحتياي: العام، حيث أنعلى تفاية ومال مة حجم أ

 اآلثار المحتملة للمعايير الجديدة للمحاسبة واإلبالغ –سادسا 
يناير/تانون الثان:  1نافذا للفترات السنوية ابتدا  من  لمعايير الدولية لإلبالغ المال:من ا 9المعيار سيتون  -22

وف: أعقاب األزمة المالية، أصبح التعرف على الخسائر احائتمانية المتوقعة ف: الوقت المناسب أمرا . 2018
لتلبية هذ   المال: من المعايير الدولية لإلبالغ 9المعيار بالخاص احاستهالك قسم صمم وقد  أساسيا.
 الحاجة.

                                                      
ا  احاحتياي: قف الداخلية والقرارات الرسمية الت: اتخذها مجلس المحافظين والت: تؤتد القاعدة األصلية إلنشاوتتألف هذ  الوثائق من وثائق تحديد المو  11

 .1993و 1980والمبالغ المخصصة لالحتياي: العام خالل الفترة الممتدة بين عام:  1980العام ف: سنة 
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من معايير المحاسبة الدولية بنموذج الخسائر المتتبدة؛ ويتم  39وتعرف منهجية احاستهالك بموجب المعيار  -23
، سيصبح نموذج 9المعيار التعرف على احاستهالك عندما يتون هناك دليل على حدث محفز. وبموجب 

حدث محفز للتعرف على احاستهالك. ويستند النموذج إلى احاستهالك استشرافيا: ولن يلزم بعد اآلن وجود 
 تيانا يقدر احتمال 9عيار الخسائر احائتمانية المتوقعة على األدوات المالية. ويتيلب نموذج احاستهالك للم

استحقاق األصول المالية األساسية. وينبغ: تحديث التقييم أجل /عمريوال  /الشرا السدادعدم  نشو 
 تغييرات ف: تيور المخاير احائتمانية لألدوات المالية. باستمرار لعتس ال

على جميع األدوات المالية الت: تخضع لمحاسبة احاستهالك  9عيار سيتم تيبيق نموذج احاستهالك للم -24
، واألصول بالقيمة العادلة من خالل قائمة العائدات الشاملة(. وفيما يتعلق بالتتلفة المستهلتة)األصول 

، ينبغ: تيبيق نموذج احاستهالك 2015ديسمبر/تانون األول  31ف:  الموحدة للصندوق المالية ائمو القب
 على ما يل::  9عيار للم

 ؛أمريت: دوحار مليون 141.5 بها البالغة المتعلقة ماتاواحالتز  المستحقة القروض 
 أمريت: دوحار مليون 406.7البالغة  بالتتلفة المستهلتة ةينعحوافظ احاستثمار الم. 

دراج منهجية استهالك استشرافية ف: حافظة قروض الصندوق ييرح تحديا. إذ أن العمل األساس:  -25 وا 
للصندوق هو احاستثمار ف: الفقر الريف: من خالل األنشية الممولة بالقروض، والت: تقدم أغلبيتها بشروي 

(. سنوات 10سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  40مدتها تيسيرية )أي أن القروض بشروي تيسيرية للغاية 
: فالقروض ف: وضع إنشا  الصندوق ف: تخديم الديون ممتاز، فإن سجل 2و 1الجدولين  منوتما يظهر 

ف: المائة من رصيد القروض المستحقة. ونظرا للتجارب اإليجابية، فإن  1المخصصات تشتل أقل من 
 الصندوق لم يشيب أي رصيد أبدا.

مسجلة المالية الوراق ه: األ 9ى من األصول المالية الت: ستخضع حاختبارات احاستهالك للمعيار وفئة أخر  -26
ذات . وبما يتماشى مع سياسة احاستثمار ف: الصندوق، يحتفظ الصندوق باألوراق المالية بالتتلفة المستهلتة

السندات  راصدجهات إل ئتمانيةالجدارة احاجيدة التداول ف: األسواق الرسمية. واألدلة على  الجودة العالية
ن تانت  مسجلة بالتتلفة متوفرة بسهولة ومتضمنة ف: األسعار السوقية لهذ  األوراق المالية، حتى وا 

تقتض: سياسة احاستثمار ف: الصندوق احاستثمار ف: (، 2و 1. وتما سلف ذتر  )الجدوحان المستهلتة
لك، وضعت اإلدارة بالفعل سياسة استهالك حصيفة األوراق المالية ذات الجودة العالية. وعالوة على ذ

 ر بصورة استباقية )انظر الملحق(.اصدإلجهات احالتقاي إشارات التدهور ف: الجدارة احائتمانية ل

إلجرا ات المحاسبية لقروض الصندوق، رتزت اإلدارة ل ةالمعقدة والميزات الخاص متيلباتالوبالنظر إلى  -27
وخالل الفصل الثان: من  على أرصدة القروض المستحقة. 9لتحليل األول: آلثار المعيار اعلى جهودها 

الرئيسية، وأجرت حاحقا الحسابات مراجعة إحدى شرتات ، تلقت اإلدارة خدمات استشارية من 2016عام 
. 9لمعيار . وأجري التقدير وفقا لمتيلبات ا2015على حسابات عام  9تقديرا أوليا لألثر المحتمل للمعيار 

، وأخذ ف: احاعتبار السيناريوهات احاقتصادية وقد وضع التقدير ترتيزا تبيرا على المعلومات التاريخية
وبهذا الصدد، استخدمت اإلدارة معلومات التصنيف المتاحة من شرتات تصنيف تبرى  احاستشرافية.

ف:  60)المحدد عادة عند والمستندة إلى معدل استرداد حصيف حدد لألدوات المالية غير المضمونة 
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 9 واستنادا إلى هذ  العملية األولية، يقدر احاستهالك اإلضاف: المتيلب المحتمل بموجب المعيار المائة(.
 مليون دوحار أمريت: بالقيمة احاسمية. 100مليون دوحار أمريت: إلى  60بحدود 

تجز  من حقوق  9سيسجل األثر األول: لتيبيق المعيار  ،المعايير الدولية لإلبالغ المال:ووفقا لمتيلبات  -28
ذا سيمثل قيدا المساهمة، وبوجه خاص تأثر سلب: على اإليرادات المحتفظ بها. وتجدر اإلشارة إلى أن ه

 ر أي تبعات على التدفقات المالية.محاسبيا بحتا من غي

ز المنهجية واحافتراضات الت: من أجل زيادة تعزي 2017و 2016ستستمر اإلدارة ف: العمل خالل عام:  -29
لضمان احامتثال التامل  ينالخارجي ينوستتابع احاتصال مع المراجع ،تحيي بتنفيذ مبدأ المحاسبة هذا

للمعايير الدولية لإلبالغ المال:. تما ستضع اإلدارة أيضا النظم، واألساليب، واإلجرا ات الت: تمتن من 
 التنفيذ.

 الموجز والخيارات -سابعا 
 االحتياطي العامصرف : 1ر الخيا

 تقترح اإلدارة أنه ينبغ: صرف احاحتياي: العام. -31

إسناد الموارد المتاحة لعقد احالتزامات إلى نهج  فقد تقلصت أهمية احاحتياي: العام منذ اعتماد ممارسة -31
تباقية لضمان بصورة اس مواردلاحتمال تجاوز احالتزامات لالتدفقات النقدية المستدامة. وتتم اآلن إدارة مخاير 

 أصول سائلة تافية لتغيية عمليات الصرف المتوقعة على مدى زمن: يويل.توفر 

، للمخاير المالية امدو  تان الصندوق واعياوتما ذتر أعال ، فإن الحالة المالية للصندوق سليمة. ولقد  -32
، مخاير احائتمانعمالت، و ال مخايرووضع استراتيجيات محددة للتخفيف من آثار تل نوع من المخاير )

 ، ومخاير السيولة(.مخاير السوقو 

. وسيتون لهذا أثر محتفظ بهاإيرادات تقترح هذ  احاعتبارات أنه ينبغ: صرف احاحتياي: العام وتحويله إلى  -33
لمعايير ممتثلة ل معامالت. وستتون هذ  ال9المعيار محاسب: يعوض عن األثر السلب: الذي يسببه تيبيق 

 .مال:الدولية لإلبالغ ال

لن يتون لصرف احاحتياي: العام ومتيلب احاستهالك اإلضاف: تبعات على التدفقات النقدية، ولن يتأثر  -34
 .ة هذ المحاسبي دالقيعمليات وضع السيولة ف: الصندوق ب

ستبقى الحالة المالية للصندوق سليمة، وستنخفض نسبة مجموع حقوق المساهمة )المساهمات زائد  -35
بالقيمة ف: المائة  92.4ف: المائة إلى  93.5بقدر يفيف من احاحتياي: العام( إلى مجموع األصول 

 (.2015)ف: ديسمبر/تانون األول  احاسمية

جميع معايير المخاير المالية ضمن العتبات المحددة ف: إيار احاقتراض السيادي على النحو ستبقى و  -36
 .4ول المالية ف: الجد نسبملخص لل أدنا  د. وير 2015المعتمد ف: أبريل/نيسان 
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 4الجدول   

 2015المالية حتى ديسمبر/كانون األول  نسبال 

 

 العتبة   2015ديسمبر/كانون األول  

 *60%<  93.5%  المساهمة/مجموع األصولحقوق  

 *60%<  92.4%  (االحتياطي العام صرففي حال المنقحة ) حقوق المساهمة/مجموع األصول

  35%>  2.0%  الدين/حقوق المساهمة 

 35%>  2.1%  (االحتياطي العام صرففي حال المنقحة ) ن/حقوق المساهمةوالدي

 5%<  17.8%  السيولة

  سنوات 2.2  السيولة/احتياجات الصرف 

 50%>  0.1%  تغطية خدمة الدين 

 مع مصرف التنمية األلماني. ةاإلطاري يةتفاقاالالعتبة المحددة في *  

، وستستمر ف: إبالغ لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي عن للمخاير المالية ةواعيدارة اإلستبقى  -37
من آثار تلك المخاير مرة واحدة ف: السنة على األقل تجز  من عرض القوائم التدابير المتخذة للتخفيف 
 المالية الموحدة للصندوق.

عادة النظر في التقدير بعد سنة: 2الخيار   اإلبقاء على االحتياطي العام عند مستواه الحالي وا 

مليون دوحار أمريت:،  95غ يتمثل الخيار الثان: ف: اإلبقا  على احاحتياي: العام عند مستوا  الحال: البال -38
عادة النظر ف:   أتثر 9المعيار مستوا  وغرضه بعد سنة من الزمن، عندما تصبح افتراضات ومضامين وا 

 متانة.

متانية توسيع نياق األنشية أيضا قد يتون مبررا و هذا نهج حصيف  -39 ف: ضو  التقلبات المتزايدة للسوق، وا 
 احاقتراضية وعملية التصنيف. 

 االستنتاجات والتوصية -ثامنا 
مواجهة تعتقد اإلدارة أنه تتم مع األخذ ف: احاعتبار اإليار المال: السليم الذي يعمل ضمنه الصندوق حاليا،  -41

، الت: أنشئ احاحتياي: العام تحديدا من أجلها، بشتل فعال من خالل مواردلاحتمال تجاوز احالتزامات ل
 يرق تشغيلية ومالية.

، بحيث يتم احاحتفاظ باحاحتياي: العام تعنصر محاسبة ف: اإليرادات 2الخيار  وبالتال: يوصى باتباع -41
بعد سنة واحدة. مليون دوحار أمريت:، على أن يتم استعراضه  95المحتفظ بها عند المستوى الحال: البالغ 

ق ، وتقلبات السو 9المعيار احاعتبارات اإلضافية الناجمة عن تيبيق  إدراجوسيمتن هذا الصندوق من 
 المتزايدة، واحتمال توسيع نياق األنشية احاقتراضية، وعملية التصنيف.
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سياسة الصندوق بشأن استهالك األصول المالية المقيمة بتكلفة االستهالك واالستثمارات 
 الرأسمالية واتفي األد

 الديباجة  -أوال 
ر الدولية لإلبالغ يوقياسها وفقا للمعاي قيدها،ُتعتمد هذ  السياسة لضمان التقدير المالئم لخسائر احاستهالك، و   -1

استهالك األصول  قيدوه: تحدد األدلة الموضوعية، وعملية . ةمن معايير المحاسبة الدولي 39المعيار و ، المال:
  ية.السمرأالالمالية المقيمة بالتتلفة المستهلتة واإلبالغ عنها، واحاستثمارات ف: األدوات 

وتقع مسؤولية وضع هذ  السياسة، وتعديلها، وضمان احالتزام بها على نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات  -2
  المال:. المراقب، و تبير الموظفين الماليينو المالية، 

 االستهالكعلى دلة األ  -ا ثاني
  يستهلك األصل المال: ويتم تتبد خسارة استهالتية فقي ف: حال: -3

)أي "حدث  بعد قيد األصل ألول مرة تمأن هناك أدلة موضوعية على االستهالك كنتيجة لحدث أو أكثر  (1)

  خسارة"(؛

تدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الاألثر المشترك لعدة أحداث له أثر مادي على حدث الخسارة الواحدة، أو  (2)
 لألصل المال:.

ة الت: القابلة للمالحظتشمل األدلة الموضوعية على أن أصال ماليا أو مجموعة من األصول قد استهلتت البيانات  -4
الستثمار مؤشرا لوجود أدلة لهبوي تبير أو يويل ف: القيمة العادلة  األصل. ويمتن اعتبار انتبا  صاحب سترع:ت

 عية على احاستهالك.موضو 

 األصول المالية المقيمة بالتكلفة المستهلكة

تشمل األدلة الموضوعية على أن أصال ماليا مقيما بالتتلفة المستهلتة يمتن اعتبار  مستهلتا البيانات القابلة  -5
 ة ألي من أحداث الخسارة التالية:الحظللم

 ؛متعهدلار أو اصدجهة اإلصعوبة مالية تبيرة لدى  (1)
 ؛الدين فائدة أو أصلالخرق لعقد، مثل عدم سداد أو تأخر مدفوعات  (2)
علق بالمصاعب المالية للمقترض، تنازحا ما تان تتمنح المقرض للمقترض، ألسباب اقتصادية أو قانونية  (3)

 للمقرض أن ينظر فيه؛
 إلعادة تنظيم مال: آخر؛احتمال متزايد بأن المقترض سيتعرض لإلفالس أو  (4)
 لهذا األصل المال: بسبب صعوبات مالية. اختفا  سوق نشية (5)
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ف: المائة أو أتثر من التتلفة  20 ـتحدد ب –الحالية لألصل  12ويمتن اعتبار انخفاض تبير ف: القيمة العادلة -6
 .راصدلجهة اإللورقة مالية أو  الجدارة احائتمانيةمؤشرا على تدهور  - 13األصلية

 الرأسماليةاألدوات 

، تشمل األدلة الرأسماليةأعال ، وتما ينيبق على األدوات  5( المحددة ف: الفقرة 5( إلى )1باإلضافة إلى النقاي ) -7
 التالية: قابلة للمالحظةيمتن اعتبارها مستهلتة أيضا البيانات ال الرأسمالية الموضوعية على أن األدوات

إلى أدنى من التتلفة األصلية لفترة يويلة من الزمن تحدد  رأسماليةنخفاض ف: القيمة العادلة الحالية ألداة ا (1)
 شهرا أو أتثر؛ 18 ـب

 .ليةالتتلفة األو  ف:ف: المائة أو أتثر  30نخفاض ف: القيمة العادلة ألصل تحدد بانخفاض بنسبة ا (2)

 العملية والمسؤوليات – ثالثا
أمين أعال ، سيضمن  7، و6، و5رات قالف بما يتماشى مع المعايير الدولية لإلبالغ المال:، وتما هو محدد ف: -8

أنه ف: الحاحات الت: يستهلك فيها أصل أو مجموعة من األصول، أو تأخذ اتجاها نحو احاستهالك، فسوف  خزانةال
 ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية. ،يتم اإلبالغ عنها بسرعة إلى المراقب المال:

أن تقرير رصد األصول المالية سوف يتم إعداد  فصليا على األقل وتقديمه إلى المراقب  خزانةالأمين وسيضمن  -9
 ونائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية. ،المال:

ذا انخفضت القيمة العادلة لألصول المالية بنسبة  -11 أعال ،  6رة ائة أو أتثر، تما هو محدد ف: الفقف: الم 20وا 
ة، بالتشاور مع المراقب المال:، بإجرا  تحليل مفصل لتقييم ما إذا تان التدهور يويال فسوف يقوم أمين الخزان

بالغ النتائج إلى نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية، و  ف:  موظف شؤون المخاير واحامتثالوتبيرا، وا 
 ساعد لدائرة العمليات المالية. بموافقة نائب الرئيس المدائرة العمليات المالية، واتخاذ التدابير الالزمة 

ف: المائة أو أتثر، أو إذا  30ية بنسبة السمرأسيتم إنشا  مخصص استهالك إذا انخفضت القيمة العادلة ألداة  -11
 7شهرا أو أتثر، تما هو محدد ف: الفقرة  18أدنى من التتلفة األصلية لفترة  رأسماليةبقيت القيمة العادلة ألداة 

  أعال .

                                                      
نخفاض الناجم عن تحويل عملة محلية إلى عملة أخرى )مثال، اإلبالغ( حا تعتبر يتم النظر ف: انخفاض القيمة مقارنة بالتتلفة األصلية بالعملة المحلية؛ واحا12

  تا.استهال
 أوالمرحلية األدوات الرأسمالية أجل ، من Northern Trustللصندوق،  جهة اإليداع الرئيسيةيستخدم متوسي التتلفة الترجيح:، تما تم اإلبالغ عنه من قبل 13

 شرا  السندات.


