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 توصية بالموافقة 

 المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على القرار التالي:   

من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر المجلس   6"وفقا للمادة    
وفي تقرير المراجع الخارجي  2016ديسمبر/كانون األول   31التنفيذي في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

ابط الداخلية على اإلبالغ المالي، ووافق بشأنها، بما في ذلك شهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالية الضو 
 إلقرارها." 2018ربعين لمجلس المحافظين في فبراير/شباط حادية واألعلى تقديم هذه الوثائق إلى الدورة ال

  2016ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ  لىالمستقل ع )بما في ذلك تقرير تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي
 المالي(

(، المالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في قوائم الصندوق المالية الموحدة المرفقة )الذيول من ألف إلى     -1
 إضافة إلى تقرير المراجع الخارجي، من أجل عرضها على مجلس المحافظين إلقرارها.

من اتفاقية إنشاء الصندوق، تشّكل هذه القوائم جزءًا من التقرير السنوي   6مادة من ال  11ووفقا للبند     -2
 . وكما في السنوات السابقة، سيتم إدراج مذكرة وفقا للتوصية بالموافقة أعاله.2016ام للصندوق لع

 نيسان/أبريلومن المقرر أن تستعرض لجنة مراجعة الحسابات بالتفصيل، في اجتماعها الذي سيعقد في  -3
 عشرين. وسيقدم رئيس اللجنة إلى المجلس التنفيذي، في دورته ال2016، القوائم المالية الموحدة لعام 2017

 بعد المائة، تقريرا رسميا يتضمن ما خلصت إليه اللجنة بشأن تلك القوائم.

 :حول قراءة هذه القوائم المالية مالحظات
 الذيل دال جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية. تشكل المذكرات الملحقة بالقوائم المالية الموحدة في 

  توفر الوثيقة المنفصلة، االستعراض الرفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق، معلومات إضافية لمساعدة
 القراء في تفسير القوائم المالية.
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 قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده 

 2015و  2016مبر/كانون األول ديس   31في   

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 الصندوق وحده موحدة  

 2015 2016 2015 2016 المذكرة/الذيل األصول

 299 131 373 94 582 325 394 260 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

      االستثمارات

 711 211 663 185 665 466 733 374  المستهلكةاالستثمارات بالتكلفة  

 151 182 1 510 054 1 133 267 1 252 173 1  االستثمار بالقيمة العادلة 

 862 393 1 173 240 1 798 733 1 985 547 1 4 المجموع الفرعي لالستثمارات 

      المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة

 392 211 993 305 250 402 105 472 5 سندات إذنية مستحقة 

      

 384 618 248 463 784 969 812 777 5 المساهمات المطلوبة 

مخصوما منها: المساهمات المطلوبة  
 (912 5) (248 65) (912 5) (248 65) 5 المشروطة

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة  
 (446 168) (630 121) (446 168) (630 121) 6 لخسائر استهالك المساهمات

صافي المساهمات والسندات اإلذنية    
 419 655 364 582 676 197 1 039 063 1  المطلوبة

 089 151 753 139 807 14 815 20 7 المبالغ المطلوبة للصندوق األخرى

 027 11 905 12 027 11 905 12 8 أصول ثابتة وغير ملموسة

      القروض المستحقة

 323 082 5 440 194 5 155 165 5 283 318 5 )ج(/طاء9 القروض المستحقة

مخصوما منها: المخصص المتراكم لخسائر 
 (557 4) (014 5) (557 4) (014 5) )أ(9 استهالك القروض

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة لمبادرة  
 (074 19) (075 12) (074 19) (075 12) )ب(/ياء11 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 692 058 5 351 177 5 524 141 5 194 301 5  صافي القروض المستحقة 

 388 401 7 918 246 7 414 424 8 332 206 8  مجموع األصول 

 

 الصندوق وحده موحدة  

 2015 2016 2015 2016 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 319 171 417 186 418 162 269 191 12 المبالغ المستحقة والخصوم 

 428 66 054 78 518 449 854 527 14 المنح غير المصروفة 

 225 73 355 86 109 413 037 299 13 اإليرادات المؤجلة 

 948 162 690 263 101 474 360 549 15 خصوم االقتراض 

 919 473 516 614 146 499 1 520 567 1  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 
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 الصندوق وحده موحدة  

 2015 2016 2015 2016 المذكرة/الذيل األصول

 873 876 7 663 028 8 873 876 7 663 028 8  العادية 

 349 20 349 20 349 20 349 20  الخاصة 

 222 897 7 012 049 8 222 897 7 012 049 8  مجموع المساهمات * 

 000 95 000 95 000 95 000 95  االحتياطي العام

 (754 064 1) (611 511 1) (954 066 1) (200 505 1)  عائدات محتفظ بها

 468 927 6 401 632 6 268 925 6 812 638 6  مجموع حقوق المساهمة 

 388 401 7 918 246 7 414 424 8 332 206 8  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 

 .المساهمات موجز ،1حاء، الجدول مزيد من التفاصيل، انظر الذيل * لل
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 الموحدة لدخل الشاملاقائمة  

 2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   
 2015 2016 المذكرة 

 اإليرادات
   

 937 57 661 52  عائد القروض 

 689 2 815 48 17 )الخسائر( النقدية واالستثمارات  عائد/ 

 951 7 761 10 18 العائد من مصادر أخرى 

 779 184 523 184 19 عائد المساهمات 

 356 253 760 296  مجموع اإليرادات

   20 النفقات التشغيلية

 (156 88) (825 83) 21 مرتبات الموظفين ومزاياهم 

 (393 36) (657 34)  والنفقات العامةالنفقات المكتبية  

 (056 40) (166 44)  تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين 

 (653 2) (616 2) 24  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (258 167) (264 165)  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية  

    النفقات األخرى

 (749 2) (051 1)  نفقات فوائد القروض 

 130 20 (868 25) )أ(9 خسائر استهالك القروض (/عكسمخصص) 

 (893 7) (173 4) 26 )نفقات(/عائدات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون   

 (794 213) (187 223) 22 نفقات المنح 

 (586 125) (892 123) 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (815 1) (585 2) 8 اإلهالك 

 (706 331) (756 380)  لنفقات األخرىالمجموع الفرعي ل

 (965 498) (020 546)  مجموع النفقات 

 (609 245) (260 249)  )النقص( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

 (102 31) (324 4) 25 التعديل لمراعاة تغير القيمة العادلة 

 (680 274) (541 169) 16 للصندوق )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف

 (391 551) (125 423)  صافي الربح أو )الخسارة( 

    )الخسائر( الشاملة األخرى/الدخل

  )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تحركات صرف العمالت واحتساب أرصدة  
 (218 15) 489 6 16  أخرى الكيانات الموحدة بعمالت

 188 21 (173 22) 21 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 970 5 (684 15)  مجموع )الخسائر(/الدخل الشامل األخرى   

 (421 545) (809 438)  مجموع )الخسائر(/الدخل الشامل
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 قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

 2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 

 2015 2016 المذكرة 

 اإليرادات
 

  

  عائد القروض 
51 843 57 373 

 17 )الخسائر( النقدية واالستثمارات  عائد/ 
46 002 852 

  أخرىالعائد من مصادر  
14 714 9 724 

 19 عائد المساهمات 
5 659 2 661 

  مجموع اإليرادات
118 218 70 610 

 20 النفقات التشغيلية
  

 21 مرتبات الموظفين ومزاياهم 
(80 531) (85 167) 

  النفقات المكتبية والنفقات العامة 
(33 130) (34 608) 

  من غير الموظفينتكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين  
(40 110) (35 404) 

  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 
(2 415) (2 449) 

  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية  
(156 186) (157 628) 

  األخرى النفقات
  

  نفقات فوائد القروض 
(874) (1 717) 

 130 20 (868 25) )أ(9 خسائر استهالك القروض (/عكسمخصص) 

 26 )نفقات(/عائدات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون   
(4 173) (7 893) 

 22  نفقات المنح 
(55 020) (44 840) 

 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 
(123 892) (125 586) 

 8 اإلهالك 
(2 584) (1 815) 

  المجموع الفرعي للنفقات األخرى             
(212 411) (161 720) 

  مجموع النفقات
(368 597) (319 349) 

  )نقص(/ اإليرادات على المصروفات قبل التسوية بالقيمة العادلة 
(250 379) (248 737) 

  تعديالت مقابل التغييرات في القيم العادلة 
(5 328) (29 526) 

 16 للصندوق)الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف  
(169 541) (274 680) 

  صافي الربح أو )الخسارة(
(425 248) (552 943) 

  اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى:
  

 21 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 
(22 173) 21 188 

  األخرى ةالشامل يراداتمجموع )الخسائر(/اإل
(22 173) 21 188 

  ةالشامل يرادات)الخسائر(/اإل مجموع
(447 421) (531 755) 



 EB 2017/120/R.15 1-الذيل باء

6 

 القائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بها 

  2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 األمريكية()معبرا عنها بآالف الدوالرات    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 للصندوق وحده تغيرات في اإليرادات المحتفظ بهالاقائمة 

 2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها 

 (611 534) 2014ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 

2015  

 (943 552) إيرادات على النفقاتأو )نقص(    

 188 21 مجموع اإليرادات الشاملة األخرى

 612 1 مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (754 064 1) 2015ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 

2016  

 (248 425) إيرادات على النفقاتأو )نقص(    

 (173 22) مجموع )الخسائر( الشاملة األخرى 

 564 مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (611 511 1) 2016ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها 

 (147 523) 2014ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 

2015  

 (391 551) إيرادات على النفقاتأو )نقص(    

 970 5 مجموع اإليرادات الشاملة األخرى

 612 1 مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (954 066 1) 2015ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 

2016  

 (125 423) إيرادات على النفقاتأو )نقص(    

 مجموع )الخسائر( الشاملة األخرى 
 مساهمات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

(15 684) 

564 

 (200 505 1) 2016ديسمبر/كانون األول     31اإليرادات المحتفظ بها في 
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 لقائمة الموحدة للتدفقات النقديةا 

 2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

  2016 2015 

   التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 783 47 117 51 الواردة من القروض للصندوقالفوائد  

 481 837 الفوائد الواردة من قروض حسابات األمانة األخرى 

 489 101 341 132 مبالغ المساهمات غير المتعلقة بالتجديد 

 (799 187) (842 162) مدفوعات النفقات التشغيلية وغيرها 

 (204 48) (270 39) مصروفات المنح )من الصندوق( 

 (835 78) (477 90) مصروفات المنح )األموال التكميلية( 

 (586 125) (892 123)  مصروفات إطار القدرة على تحمل الديون 

 934 3 - التحويل إلى النقدية المقيدة 

 (737 286) (186 232) أنشطة العمليات فية ستخدمصافي التدفقات النقدية الم  

   

   االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (701 486) (409 539) مصروفات قروض من الصندوق 

 (346 50) (355 50) مصروفات قروض حسابات األمانة األخرى 

 652 226 121 248 مدفوعات سداد أصل قروض الصندوق 

 293 1 411 3 مدفوعات سداد أصل قروض حسابات األمانة األخرى 

 754 236 141 82 المسجلة بالتكلفة المستهلكةتحويالت من/إلى االستثمارات  

 975 8 520 39 مقبوضات االستثمارات 

 (373 63) (571 216) صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 024 287 685 242 مقبوضات لمساهمات التجديد 

 764 168 827 106 المقترضةمقبوضات األموال  

 (668 3) (074 17) مدفوعات لسلف حساب األمانة 

 120 452 438 332 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   

   

 (285 109) (787 40) تأثير تقلبات سعر الصرف على النقدية والمعادالت النقدية

   

 (275 7) (106 157) المقيدة والمعادالت النقدية صافي )النقصان(/ الزيادة في النقدية غير 

 321 597 1 046 590 1 النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في بداية العام 

 046 590 1 940 432 1 النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في نهاية العام 

   المكونة من: 

 480 325 292 260 النقدية غير المقيدة  

 االستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها   
  حتى أجل االستحقاق وحسابات مراقبة المستحقات

1 172 648 1 264 566 

 046 590 1 940 432 1 النقدية والمعادالت النقدية في نهاية العام  
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 مكونات موحدة أخرىل التدفقات النقدية عن ةز إعالمييجامو  
  2016ديسمبر/كانون األول   31 حتى 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(    

 

مبادرة  
ديون 
البلدان 
الفقيرة 
المثقلة 
 بالديون

مبادرة تخفيف  
 ديون هايتي

حساب أمانة    
خطة التأمين 

الطبي بعد انتهاء 
 الخدمة

حساب أمانة المرفق 
اإلسباني للتمويل 
المشترك ألغراض 

 األمن الغذائي

 حساب أمانة
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
 األموال المتممة     الحيازات الصغيرة

       قائمة الموازنة 

 442.1 251.1 293.4 69.2 26.0 2.6 مجموع األصول     

 439.8 245.4 294 78.9 27.4 17.5 مجموع الخصوم    

 2.3 5.6 (0.6) (9.7) (1.4) (14.8) عائدات محتفظ بها    

       قائمة الدخل الشامل 

 118.4 60.5 1.6 0.2 - - مجموع اإليرادات     

 117.5 58.9 2.3 0.2 - - مجموع النفقات التشغيلية    

صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات     
 التشغيلية

- - - (0.6) (1.6) 0.9 

 5.5 4.5 (4.7) 0 0.4 (0.4)  التدفقات النقديةصافي   

 

   

  2015ديسمبر/كانون األول  31حتى 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(    

 

مبادرة ديون  
البلدان 
الفقيرة 
المثقلة 
 بالديون

مبادرة تخفيف  
 ديون هايتي

حساب أمانة    
خطة التأمين 

الطبي بعد انتهاء 
 الخدمة

حساب أمانة المرفق 
اإلسباني للتمويل 
المشترك ألغراض 

 األمن الغذائي

برنامج حساب أمانة 
التأقلم لصالح زراعة 

زات اأصحاب الحي
 األموال المتممة     الصغيرة

       قائمة الموازنة 

 448.7 295.9 319.9 63.4 28.7 3.0 مجموع األصول     

 452.5 296.7 311.2 71.8 30.1  15.1 مجموع الخصوم    

 (3.8) (0.8) 8.7 (8.4) (1.4) (12.1) عائدات محتفظ بها    

 قائمة الدخل الشامل 

     

 

 100.9 81.1 1.8 0.2 - - مجموع اإليرادات     

 100.4 79.9 4.9 0.2 - - مجموع النفقات التشغيلية    

صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات    
 التشغيلية

- - - (3.1) 1.2 0.5 

 14.9 75.8 (3.8) (3.9) 2.5 (1.5)  التدفقات النقديةصافي   
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 مذكرات ملحقة بالقوائم المالية الموّحدة
 1 المذكرة

 وصف مختصر للصندوق وطبيعة عملياته   

الصنننندوق الننندولي للتنمينننة الزراعينننة )الصنننندوق( وكالنننة متخصصنننة    
 30منننن وكننناالت األمنننم المتحننندة. وقننند نشنننأ الصنننندوق رسنننميا فننني 

، وهنننو تنننارين سنننريان مفعنننول اتفاقينننة 1977نوفمبر/تشنننرين الثننناني 
إنشنننننائه، ويوجننننند مقنننننره فننننني رومنننننا، إيطالينننننا. ويخضنننننع الصنننننندوق 

 وعملياته التفاقية إنشائه.

الصنننندوق مفتوحنننة ألينننة دولنننة منننن الننندول األعضننناء فننني وعضنننوية    
األمم المتحدة، أو في أينة وكالنة منن وكاالتهنا المتخصصنة، أو فني 
الوكالنننننة الدولينننننة للطاقنننننة الذرينننننة. ومصننننندر منننننوارد الصنننننندوق هنننننو 
مسننننناهمات األعضننننناء، والمسننننناهمات الخاصنننننة منننننن الننننندول غينننننر 

ة أو األعضاء، وغير ذلنك منن المصنادر، وكنذلك األمنوال المحصنل
 التي ينتظر تحصيلها من العمليات.

تاحتهنا بشنروط تيسنيرية    وهدف الصندوق هو تعبئة موارد إضنافية وات
حتى تمنول منهنا، فني المقنام األول، المشنروعات التني ترمني، علنى 
وجننه التحدينند، إلننى تحسننين نظننم إنتنناج األغذيننة ومسننتويات التغذيننة 
وأحننننوال المعيشننننة ألشنننند السننننكان فقننننرا فنننني البلنننندان الناميننننة. ويقننننوم 
الصندوق بحشد المنوارد والمعنارف منن خنالل ائنتالف حينوي لفقنراء 

ات المالينننة واإلنمائينننة، والمنظمنننات الرينننف، والحكومنننات، والمؤسسننن
الحكوميننة الدوليننة، والمنظمننات غيننر الحكوميننة، والقطنناع الخنناص، 
ويشمل ذلنك تعبئنة التموينل المشنترك. ويشنكل التموينل منن مصنادر 
خارج نطاق عمليات تجديد الموارد وفي شكل أمنوال متممنة ومنوارد 

 بشرية جزءا ال يتجزأ من أنشطة الصندوق التشغيلية.

  2 المذكرة    

 موجز السياسات المحاسبية ذات األهمية   

تنننرد أدنننناه السياسنننات المحاسنننبية الرئيسنننية المطبقنننة فننني إعنننداد هنننذه   
القنننوائم المالينننة الموحننندة. وقننند طسباقنننت هنننذه السياسنننات باتسننناق علنننى 

 كّل السنوات المعروضة، ما لم يسشر إلى خالف ذلك.

 )أ( أساس المحاسبة  

المالينة الموحندة للصنندوق وفقنا للمعنايير الدولينة ل بنالغ تعد القوائم    
. وتسقننندفم فننني القنننوائم المالينننة علنننى أسننناس قابنننل لالسنننتمرار، و المنننالي

 معلومات منفصلة عن الكيانات حيثما اعتسبر ذلك مفيدًا للقارئ.

ويتطلنننب إعنننداد القنننوائم الماليننننة بموجنننب المعنننايير الدولينننة ل بننننالغ   
التقننننديرات المحاسننننبية الحرجننننة. كمننننا أنننننه المننننالي اسننننتخدام بعننننض 

يسننتدعي مننن اإلدارة اللجننوء إلننى أحكننام تقديريننة فنني عمليننة تطبيننق 

المجنننناالت التنننني تنطننننوي  3السياسننننات المحاسننننبية. وتبننننين المننننذكرة 
على قدر كبير من األحكام أو التعقيندات، أو المجناالت التني تتسنم 

قننننننوائم الماليننننننة فيهننننننا االفتراضننننننات والتقننننننديرات باألهميننننننة بالنسننننننبة لل
 الموحدة.

 )ب( مجال التوحيد   

يشننننكل التمويننننل علننننى شننننكل أمننننوال متممننننة ومننننوارد التمويننننل غيننننر    
األساسية جزءا أصنيال منن أنشنطة الصنندوق التشنغيلية. وعلنى هنذا 
يعننننند الصنننننندوق حسنننننابات موحننننندة تشنننننمل المعنننننامالت واألرصننننندة 

 المتعلقة بالكيانات التالية:

    البلننندان األفريقينننة الواقعنننة جننننوب البرننننامج الخننناص منننن أجنننل
الصننننننحراء الكبننننننرى والمتننننننأثرة بالجفنننننناف والتصننننننّحر )البرنننننننامج 

 ؛الخاص من أجل أفريقيا(
    ؛الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في الصندوق 
     ،األموال المتممة األخنرى، بمنا فني ذلنك مننح المسناعدة التقنينة

املين، واألمنننوال والتموينننل المشنننترك، والمنننوظفين المهنينننين المنننز 
المتممة البرامجينة والمواضنيعية؛ والبرننامج المشنترك للصنندوق 

 ؛الغذائي؛ ومرفق البيئة العالمية البلجيكي لألمن
     حساب أمانة مبادرة دينون البلندان الفقينرة المثقلنة بالنديون التنابع

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
    تهنناء الخدمننة التننابع حسنناب أمانننة خطننة التننأمين الطبنني بعنند ان

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 ؛الحساب اإلداري لمبادرة تخفيف ديون هايتي   
     حسننناب أماننننة المرفنننق اإلسنننباني للتموينننل المشنننترك ألغنننراض

 ؛األمن الغذائي )حساب األمانة اإلسباني(
     حسناب أماننة برننامج التنأقلم لصنالح زراعنة أصنحاب الحيننازات

 .الصغيرة
صنلة مباشنرة منع األنشنطة األساسنية للصنندوق كمنا  الكياناتولهذه 

وبمننننننا يتماشننننننى مننننننع االتفاقيننننننات  أنننننننه يننننننتحكم بهننننننا بشننننننكل كبيننننننر. 
والتوصننيات األساسننية التنني أنشننأت هننذه الكيانننات، يملننك الصننندوق 
سنننننلطة توجينننننه السياسنننننات المالينننننة والتشنننننغيلية ذات الصنننننلة، وينننننتم 

النتائج/اآلثننار المتعلقنننة  إطالعننه، أو لننه الحننق فننني االطننالع، علننى
بارتباطننه بهننا، وبمقنندوره التننأثير علننى تلننك النتائج/اآلثننار مننن خننالل 
سنننلطته علنننى المكوننننات. وبنننناء علنننى ذلنننك، تنننم توحيننند بياننننات تلنننك 
الكياننننننننات ضنننننننمن القنننننننوائم المالينننننننة للصنننننننندوق. واسنننننننتبعدت كنننننننل 
المعننننامالت واألرصنننندة بننننين هننننذه الكيانننننات. وسننننتسعد  بيانننننات ماليننننة 

ة كلما وحيثما دعت الحاجة إلى ذلنك تلبينة لمتطلبنات محنددة إضافي
مننن الجهننات المانحننة. وتسننير حسننابات كننل الكيانننات المدرجننة فنني 

 مجال التوحيد وفق فترة مالية تتوافق مع السنة الشمسية.
 

   الكيانات التي يستضيفها الصندوق
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ال تشننكل هننذه الكيانننات جننزءًا مننن أنشننطة الصننندوق األساسننية، وال 
ك الصنننندوق سنننلطة توجينننه السياسنننات المالينننة والتشنننغيلية ذات يملننن

الصلة. ولنذلك ال تسندرج فني حسناباته الموحندة ألنهنا ليسنت خاضنعة 
ديسننمبر/كانون  31فنني للسنيطرة بقنندر مهننم مننن جاننب الصننندوق. و 

 وهننن الوحيننند النننذي يستضنننيفه الصنننندوق الكينننان، كنننان 2016األول 
ف الشنننننعبي ًا االئنننننتالاالئنننننتالف الننننندولي المعنننننني باألراضننننني )سنننننابق

 .الستئصال الجوع والفقر(

 )ج( احتساب العمالت وتحويلها   

تسقنناس البننننود المدرجنننة فننني القننوائم المالينننة الموحننندة باسنننتخدام عملنننة    
البيئنننننة االقتصنننننادية الرئيسنننننية التننننني يعمنننننل فيهنننننا الكينننننان )"العملنننننة 
ي الوظيفيننننة"(. وتسعننننرض القننننوائم الماليننننة الموحنننندة بالنننندوالر األمريكنننن

باعتبننناره العملنننة الوظيفينننة والعملنننة المسنننتخدمة فننني عنننرض القنننوائم 
 المالية في الصندوق. 

وتسحوفل معاَمالت العمنالت األجنبينة إلنى العملنة الوظيفينة باسنتخدام    
أسنننعار الصننننرف السنننائدة فنننني تننننوارين المعنننامالت المعنيننننة. وتسنننندرج 
 األربنناح والخسنننائر فننني أسنننعار الصنننرف الناجمنننة عنننن تصنننفية مثنننل
هننذه المعننامالت ومننن عملينننات تحويننل األصننول والخصننوم النقدينننة 

باسنننتخدام أسنننعار صنننرف نهاينننة العنننام المحننددة بنننالعمالت األجنبينننة 
 في قائمة العائدات الشاملة.

وتسحوفل النتنائج واألوضناع المالينة للكيانات/الصنناديق الموحندة التني    
العملننة ويننتم تختلننف عملتهننا الوظيفيننة عننن عملننة العننرض إلننى هننذه 

اإلبننننالغ عنهننننا تحننننت إيرادات/خسننننائر شنننناملة أخننننرى علننننى النحننننو 
 التالي:

   ،تحننننول نفقننننات األصننننول والخصننننوم بسننننعر صننننرف اإلغننننالق
   ؛وتحول اإليرادات والنفقات بمتوسط سعر الصرف السنوي

    تسنندرج كننل فنننوارق الصننرف الناجمنننة علننى أنهنننا مكننون منفصنننل
 إليرادات شاملة أخرى. 

 صول والخصوم المالية)د( قياس األ   

تقاس األصنول والخصنوم المالينة وتصننف ضنمن الفئتنين التناليتين:    
التكلفنننة المسنننتهلكة أو بالقيمنننة العادلنننة منننن خنننالل النننربح والخسنننارة. 
ويعتمد التصنيف على خصائص التندفقات النقدينة التعاقدينة )تنشن  
لنك الشروط التعاقدية تدفقات نقدينة فني تنوارين غينر محنددة وتمثنل ت

التنننندفقات علننننى سننننبيل الحصننننر منننندفوعات لسننننداد المبلننننغ األصننننلي 
والفائنننندة عننننن المقنننندار المتبقنننني مننننن المبلننننغ األصننننلي( كمننننا يعتمنننند 
التصنننيف علننى نمننوذج العمنننل المتعلننق بةدارتهننا )نيننة االحتفننناظ أو 
عنننننندم االحتفنننننناظ بهننننننذه األصننننننول والخصننننننوم الماليننننننة حتننننننى أجننننننل 

مالينننننننة بالتكلفنننننننة اسنننننننتحقاقها(. وال تسنننننننجل األصنننننننول والخصنننننننوم ال
المسنننتهلكة إال عنننندما يتمثنننل نمنننوذج العمنننل النننذي يتبعنننه الصنننندوق 
فننننني االحتفننننناظ بهنننننذه األصنننننول والخصنننننوم حتنننننى أجنننننل اسنننننتحقاقها 

وتحصننيل التنندفقات النقديننة التعاقديننة الناشننئة عننن ذلننك )أي المبلننغ 
األصننلي والفائنندة فحسننب(. وتسننجل كننل األصننول والخصننوم الماليننة 

 دلة من خالل الربح والخسارة.األخرى بالقيمة العا

 حقوق المساهمة ( ه)
( المسنننناهمات 1وتضننننم هننننذه الحقننننوق العناصننننر الثالثننننة التاليننننة: )

( اإلينرادات المحنتفظ 3( االحتيناطي العنام؛ )2)حقوق المساهمة(؛ )
 بها.

 ( المساهمات )حقوق المساهمة(1)   

 معلومات أساسية عن المساهمات   

تنننندفع مسنننناهمات كننننل عضننننو فنننني الصننننندوق، عننننندما يحننننين أجننننل    
سدادها، بعمالت قابلة للتحويل الحر، باسنتثناء األعضناء منن الفئنة 
الثالثة الذين كان من المسنموح لهنم أن يندفعوا مسناهماتهم بعمالتهنم 
سواء كانت قابلنة للتحوينل الحنر أو لنم تكنن كنذلك، حتنى نهاينة فتنرة 

ويجننب تقنديم كننل مسنناهمة مننن المسنناهمات  التجديند الثالننل للمننوارد.
نقندًا، علننى أنننه يجنوز تقننديم أي جننزء منهنا ال يحتنناج إليننه الصننندوق 
فنننورًا فننني عملياتنننه فننني صنننورة سنننندات إذنينننة غينننر قابلنننة للتنننداول وال 

 ل بطال وال تدر أي فائدة، وتكون واجبة الدفع عند الطلب. 

لصننندوق بكامننل وتقينند المسنناهمة المقدمننة إلننى مننوارد التجدينند فنني ا 
قيمتهنا كحقننوق مسنناهمة ومبلننغ مطلننوب عننند إيننداع العضننو المعننني 
وثيقنننة مسننناهمته، باسنننتثناء وثنننائق المسننناهمة المشنننروطة الخاضنننعة 
للتنننندابير الوطنيننننة لتخصننننيص األمننننوال، والتنننني سننننتقل تناسننننبيا عننننند 
اسننننننتيفاء تلننننننك الشننننننروط. وتسننننننجل المبننننننالغ المطلوبننننننة مننننننن النننننندول 

ومبنننالغ مطلوبنننة أخنننرى، بمنننا فيهنننا األعضننناء بوصنننفها مسننناهمات، 
السننننندات اإلذنيننننة، فنننني قائمننننة الموازنننننة بدايننننًة بقيمتهننننا العادلننننة مننننن 

منننن المعنننايير الدولينننة  9خنننالل النننربح والخسنننارة وفقنننًا للمعينننار رقنننم 
 ل بالغ المالي.

 مخصصات خسائر استهالك المساهمات  

تتمثننننل السياسننننة المتعلقننننة بةنشنننناء المخصصننننات مقابننننل مسنننناهمات    
 لدول األعضاء المتأخرة الدفع فيما يلي: ا

قننند  ننننا أو أصنننال مطلوبننناإذا كنننان هنننناك دلينننل علنننى أن قرضنننا معي 
اسنننننننتهلك، يسقيننننننند مخصنننننننص محننننننندد لالسنننننننتهالك. وتقننننننناس قيمنننننننة 
االسنننتهالك علننننى أنهننننا الفننننرق بننننين القيمننننة الدفتريننننة والقيمننننة القابلننننة 
ك للتحصننيل. وتشننمل المعننايير المسننتخدمة لتقريننر مننا إذا كننان هنننا

 :ل موضوعي على وجود خسائر استهالكدلي
 ؛التأخير في سداد المستحقات التعاقدية من أصول وفوائد 
  ؛مواجهة المقترض لصعوبات تتعلق بالتدفقات النقدية 
 ؛اإلخالل بالعقود أو الشروط 
  البدء في إجراءات إعالن اإلفالس. 
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 :مثل هذا الدليل، يتم إنشاء مخصص وفي حالة وجود 

     عنننندما يتنننأخر دفنننع قسنننط مقيننند فننني وثيقنننة مسننناهمة أو دفنننع
شننهرًا،  24سننحب مننن سننند إذننني عننن موعنند اسننتحقاقه منندة 

يسحسننننننننب مخصننننننننص معننننننننادل لقيمننننننننة مجمننننننننوع منننننننندفوعات 
المسننننناهمات المتنننننأخرة أو مجمنننننوع قيمنننننة السنننننحوبات غينننننر 
 المدفوعة من السند اإلذني )السندات اإلذنية( المستحقة.

  عنننندما يتنننأخر دفنننع قسنننط مقيننند فننني وثيقنننة مسننناهمة أو دفنننع
شنهرًا أو  48سحب من سند إذني عن موعد اسنتحقاقه مندة 

أكثننر، يسحسننب مخصننص معننادل لمجمننوع قيمننة مسننناهمات 
الدولة العضو غير المدفوعة أو مجموع قيمنة السنند اإلذنني 
)السنننننندات اإلذنينننننة( لهنننننذه الدولنننننة العضنننننو المتصنننننلة بفتنننننرة 

 ية )أي فترة تجديد الموارد(.التمويل المعن
    24تسننننتخدم نهايننننة السنننننة الماليننننة اآلن فنننني تحدينننند فتننننرات 

 شهرًا. 48وشهرا 
 ( االحتياطي العام2)   

ال يجنننننوز اسنننننتخدام االحتيننننناطي العنننننام إال ألغنننننراض ينننننرخاص بهنننننا    
مجلس المحافظين، وقد أنش  هنذا االحتيناطي تسنليمًا بالحاجنة إلنى 

ة لتجنننناوز التزامننننات الصننننندوق لمننننوارده تغطيننننة المخنننناطر المحتملنننن
نتيجننة لتقلبننات أسننعار الصننرف، ومنننا يمكننن أن يحنندل مننن تنننأخير 
فنننني منننندفوعات خدمننننة النننندين، أو فنننني اسننننترداد المبننننالغ المسننننتحقة 
للصنننندوق منننن اسنننتثمار أصنننوله السنننائلة. كمنننا يهننندف االحتيننناطي 
المنننذكور إلنننى تغطينننة مخننناطر تجننناوز االلتزامنننات نتيجنننة انخفننناض 

 صول الناجم عن تقلبات القيمة السوقية لالستثمارات.قيمة األ

ويخضننع االحتينناطي العننام لالسننتعراض مننرة واحنندة علننى األقننل كننل    
ثننننالل سننننننوات مننننن أجنننننل تقيننننيم مننننندى كفايتننننه. وقننننند أجننننري  خنننننر 

. واتفقنننت لجننننة 2016اسنننتعراض رسنننمي منننن هنننذا القبينننل فننني عنننام 
ل فني عنام مراجعة الحسابات على إجراء االستعراض الرسمي المقبن

2017. 

 اإليرادات المحتفظ بها ( 3)  

تمثنننننل اإلينننننرادات المحنننننتفظ بهنننننا فنننننائض اإلينننننرادات المتنننننراكم علنننننى    
 النفقات بعد حسم  ثار التغيرات في أسعار الصرف. 

 ( القروضو)   

 ( معلومات أساسية عن القروض1)   

ال تقننندم القنننروض منننن الصنننندوق إال للننندول النامينننة األعضننناء فننني    
الصننندوق أو للمنظمننات الحكوميننة الدوليننة التنني يشننترك فيهننا هننؤالء 
األعضننننناء. ويجنننننوز للصنننننندوق أن يطلنننننب، فننننني الحالنننننة األخينننننرة، 
الحصننول علننى ضننمانات حكوميننة، أو غيننر ذلننك مننن الضننمانات. 

يوقنننننع كنننننل منننننن فننننني التنننننارين النننننذي اذ فننننننحينننننز الالقنننننرض دخل ويننننن
، إال إذا نصنت اتفاقينة التموينل علنى أننه الصندوق والمقتنرض علينه

خاضننع للتصننديق عليننه، وفنني تلننك الحالننة سننتدخل اتفاقيننة التمويننل 
تجننننب حيننننز النفنننناذ فنننني تننننارين اسننننتالم الصننننندوق لوثيقننننة اإلبننننرام. و 

الموافقة على جمينع قنروض الصنندوق، وتندفع المبنالغ المسنددة منن 
قننروض القننروض بالعملننة المحننددة فنني اتفاقيننة القننرض. وتصننرف ال

 المعتمدة للمقترضين وفقًا لألحكام الواردة في اتفاقية القرض. 

 تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في الصندوق بما يلي:    

)أ( تكننون القننروض الخاصننة المقدمننة بشننروط تيسننيرية للغايننة معفنناة    
سننويا  فني المائنة 0.75من الفائدة ولكنها تتحمل رسم خدمنة يعنادل 

سنة بما في ذلك فتنرة سنماح مندتها  40دها على أن يكون أجل سدا
سنننننوات؛ )ب( تسعفننننى القننننروض المقدمننننة بشننننروط متشننننددة مننننن  10

سننننويا،  فننني المائنننة   0.75الفوائننند ولكنهنننا تتحمنننل رسنننم خدمنننة بواقنننع 
 10سنننة، بمننا فنني ذلننك فتننرة سننماح منندتها  20ويبلننغ أجننل سنندادها 

ئنند سنننوات؛ )ج( تعفننى القننروض المقدمننة بشننروط مختلطننة مننن الفوا
سنننويا باإلضننافة  فنني المائننة    0.75ولكننن تتحمننل رسننم خدمننة بواقننع 
سنننة، بمننا فنني ذلننك فتننرة سننماح  20إلننى فننارق، ويبلننغ أجننل سنندادها 

 2013سننننننننوات )وتنطبنننننننق هنننننننذه الشنننننننروط منننننننن عنننننننام  10مننننننندتها 
وصناعدا(؛ )د( تندفع عنن القنروض المقدمنة بشنروط متوسنطة فائنندة 

سنننعر الفائننندة المرجعننني منننن  فننني المائنننة 50يعنننادل سنننعرها السننننوي 
المتغيننر الننذي يحنندده المجلننس التنفيننذي سنننويًا، ويبلننغ أجننل سنندادها 

سننوات؛ )(( تندفع عنن  5سنة، بما في ذلك فتنرة سنماح مندتها  20
 100القننروض المقدمننة بشننروط عاديننة فائنندة يعننادل سننعرها السنننوي 

في المائة من سنعر الفائندة المرجعني المتغينر النذي يحندده المجلنس 
سنننة، بمننا فنني  18و 15يننذي سنننويًا، ويتننراوح أجننل سنندادها بننين التنف

سنننوات؛ )و( ال يفننرض رسننم التننزام علننى  3ذلننك فتننرة سننماح منندتها 
 أي قرض.

 لجهات غير الدول األعضاءل( القروض المقدمة 2)   

اعتمد مجلس المحافظين في دورته الحادية والعشنرين المعقنودة فني    
النننذي وافنننق بموجبنننه علنننى  21-/د107القنننرار  1998فبراير/شنننباط 

إنشننناء صنننندوق مكنننرس لغنننرض محننندد هنننو إقنننراض غنننزة والضنننفة 
( منننن اتفاقينننة 7)ب( منننن المنننادة ) 1الغربينننة. وأوقنننف العمنننل بالبنننند 

إنشنناء الصننندوق لهننذا الغننرض. ويجننري تحويننل المسنناعدة الماليننة، 
بما في ذلك القروض، إلى صندوق غزة والضنفة الغربينة بنناء علنى 

مجلننس التنفينذي، ويعناد تسننديدها، إذا كنان ذلنك منطبقننا، قنرار منن ال
 مباشرة إلى الموارد العادية للصندوق.

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ( 3)  

يشننارك الصننندوق فنني كننل مننن المبننادرة األصننلية والمبننادرة المعننززة    
لننديون البلنندان الفقيننرة المثقلننة بالننديون اللتننين اتخننذهما صننندوق النقنند 
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الدولي والبنك الدولي باعتبنار أن تلنك المشناركة تشنكل عنصنرًا منن 
عناصنر إطناره السياسناتي الواسننع إلدارة عالقنات الشنراكة التشننغيلية 

ن التنني تواجننه خطننر تحمننل متننأخرات مسننتحقة للصننندوق مننع البلنندا
فننني المسنننتقبل بسنننبب أعبننناء خدمنننة ديونهنننا. وينننوفر الصنننندوق وفقنننا 
لهنننذه المبنننادرة إعفننناءات لتخفينننف أعبننناء النننديون عنننن طرينننق إسنننقاط 
جننننزء مننننن التزامننننات خدمننننة الننننديون للبلنننند المسننننتوفي للشننننروط عننننند 

 استحقاق تلك االلتزامات.

حسنننناب أمانننننة لمبننننادرة الننننديون.  1998م وأنشننننأ الصننننندوق فنننني عننننا   
ويتلقى الحساب المذكور موارد منن داخنل الصنندوق الندولي للتنمينة 
الزراعيننننة ومننننن مصننننادر أخننننرى، وهنننني مننننوارد مخصصننننة تحدينننندًا 
كتعنننويض لحسننناب )حسنننابات( تموينننل القنننروض عنننن التخفيضنننات 
المقننننررة فنننني منننندفوعات تسننننديد القننننروض فنننني ظننننل المبننننادرة. ومننننن 

د حسناب األماننة تسنديد المبنالغ المعفناة منن خدمنة المفترض أن يعي
)أي تخفيننننف    “  دفننننع االسننننتحقاقات أوال بننننأول  ”  الننننديون علننننى أسنننناس 

النننديون عنننند حلنننول موعننند اسنننتحقاق التزامنننات خدمنننة النننديون( فننني 
 حدود الموارد المتاحة في حساب األمانة.

مننن البلنندان  يوافننق المجلننس التنفيننذي علننى تخفيننف الننديون لكننل بلنند   
بصننافي القيمننة الحاليننة. وتسنندرج القيمننة االسننمية التقديريننة للمكونننات 
األساسية لتخفيف الديون في إطار المخصصنات المتراكمنة لمبنادرة 
النننننديون، وكمبلنننننغ يحمنننننل علنننننى نفقنننننات مبنننننادرة النننننديون فننننني قائمنننننة 
العائننننندات الشننننناملة. وتخضنننننع الفرضنننننيات التننننني تقنننننوم عليهنننننا هنننننذه 

دورية. وقد استخدمت حصنافة كبينرة فني حسناب  التقديرات لمراجعة
 القيمة التقديرية لمخصصات مبادرة الديون.

وتغطننى التكلفننة ويخفننض المخصننص المتننراكم لمبننادرة الننديون منننن    
خالل اإليرادات التي يجنري تلقيهنا منن المنانحين الخنارجيين بمقندار 
تننننوّفر مثننننل هننننذه المننننوارد. ويخفننننض المخصننننص المتننننراكم لمبننننادرة 

 ن عندما يسوففر تخفيف للديون من خالل حساب األمانة. الديو 

، مسنننح الصننندوق النندولي للتنميننة 2006وفنني نوفمبر/تشننرين الثنناني   
الزراعينننة إمكانينننة الوصننننول إلنننى المنننوارد األساسننننية لحسننناب أمانننننة 
مبادرة الديون فني البننك الندولي، بغينة المسناعدة فني تموينل تخفينف 

بلننندان إلنننى نقطنننة اإلنجننناز. ويسقنننّدم النننديون المسنننتحقة عنننند وصنننول ال
الحالينننننة لتننننندفقات التموينننننل اسنننننتنادا إلنننننى احتسننننناب صنننننافي القيمنننننة 

   تخفيف ديونها في المستقبل.

 قياس القروض ( 4)  

تقيفند القنروض بدايننًة بالقيمنة العادلنة فنني الينوم األول )اسنتنادا إلننى    
الصننننننرف المقنننننندم إلننننننى المقتننننننرض( وفيمننننننا بعنننننند تقنننننناس بتكلفننننننة 
االسنننننتهالك باسنننننتخدام طريقنننننة الفائننننندة النافنننننذة. وتحسنننننب القيمنننننة 
العادلننة باسننتخدام وسننيلة معننززة للقيمننة العادلننة بتطبيننق معننندالت 

تقديرية للمسنتقبل، علنى أسناس كنل خصم على التدفقات النقدية ال

قنننرض علنننى حننندة، بالعملنننة التننني سنننجل بهنننا القنننرض. وال يعنننّدل 
عامننننل الخصننننم المطبننننق مقابننننل مخنننناطر االئتمننننان للبلنننند بسننننبب 
االحتماالت الضئيلة للغاية بحدول تأخر عن السنداد فني حافظنة 
قننروض الصننندوق. غيننر أنننه يننتم اسننتعراض القننروض المسننتحقة 

نشنناء ألغننراض االسننتهالك علنن ى أسنناس كننل قننرض علننى حنندة، وات
مخصننننننص حيننننننل يوجنننننند دليننننننل موضننننننوعي علننننننى أن القننننننروض 

 مستهلكة. 

 ( المخصص المتراكم لخسائر االستهالك5) 

كمننننننا فنننننني المعننننننايير الموضننننننوعة لمخصننننننص خسننننننائر اسننننننتهالك    
تنننندهور قننننوي إذا كننننان هننننناك دليننننل علننننى ، المسنننناهمات المسننننتحقة

 يننتم رصنند مخصننصق، للمقترضننين مننن الصننندو لجنندارة االئتمانيننة ل
يسقينننننند و ، عننننننيناسننننننتهالك قننننننرض أو أصنننننل مسننننننتحق مبحينننننل يننننننتم 

مخصننص محننندد لالسنننتهالك. وتقننناس قيمننة االسنننتهالك علنننى أنهنننا 
وباإلضنافة إلنى . الفرق بين القيمة الدفترينة والقيمنة القابلنة للتحصنيل

فنني تلقنني منندفوعات القننروض إلننى خسننائر فنني  يننؤدي التننأخير ذلننك،
القيمنة الحالينة بالنسنبة للصننندوق ألننه ال يفنرض أي رسنوم أو فوائنند 
إضافية على الفوائند ورسنوم القنروض المتنأخرة. ويسنتند المخصنص 
المنشننأ علننى أسنناس معننين مننن أجننل هننذه الخسننائر إلننى الفننرق بننين 

لنقدينننة المقننندرة القيمنننة الرسنننمية لألصنننول والقيمنننة الحالينننة للتننندفقات ا
فنني المسننتقبل، مخصننومة بسننعر الفائنندة الفعلنني األصننلي لألصننول 
الماليننة )أي سننعر الفائنندة النافننذ محسننوبًا فنني وقننت قيننده أول مننرة(. 
وفننني الحننناالت التننني يتعنننذر فيهنننا بدرجنننة معقولنننة منننن اليقنننين تقننندير 
التنننندفقات النقديننننة المنتظننننرة لقننننرض مننننا )كمننننا هننننو األمننننر فنننني كننننل 

ويعننني  .يهنا حتنى هنذا التنارين إنشناء مخصنص(ف الحناالت التني تنم
ذلننك إنشنناء مخصننص ألقسنناط القننروض المتننأخرة لمنندة تزينند علنننى 

شنننهرًا. كمنننا ينشنننأ مخصنننص ألقسننناط القنننروض ذاتهنننا المتنننأخرة  24
شنهرا. وحنال الوصنول إلنى فتنرة الحفنز هنذه، فنةن  24لمدة تقل عن 

ء جمينننع المقنننادير المتنننأخرة فننني ذلنننك الوقنننت تعتبنننر فننني وضنننع إنشنننا
المخصصننننات، حتننننى فنننني حالننننة القيننننام الحقننننا بتسننننديد جانننننب مننننن 
مجمنوع الندين القنائم. وفني الحناالت التني تنقضني فيهنا فتنرة تتجنناوز 

شننننهرا، يننننتم إنشنننناء مخصننننص لكننننل مبننننالغ األصننننل المسننننتحقة  48
للقرض المعني. والنقطنة الزمنينة التني ينتم منهنا تحديند منا إذا كاننت 

لموازنننننة. وبننننالنظر إلننننى فتننننرة مننننا قنننند انقضننننت هنننني تننننارين قائمننننة ا
االتجاهنننات التاريخينننة اإليجابينننة لتننندفقات القنننروض العائننندة التننني لنننم 
تسنننننننجل خسنننننننائر حتنننننننى اآلن، لنننننننم ينشننننننن  الصنننننننندوق مخصصنننننننا 

 الستهالك مجمع للقروض التي ال تخضع الستهالك معين. 

 وضع عدم االستحقاق ( 6)  

ينننندون عائنننند القننننروض علننننى أسنننناس االسننننتحقاق المحاسننننبي. وال    
تسدرج الفوائد ورسوم خدمة القروض التي يتنأخر سنداد مبنالغ منهنا 

يومننًا كعائنند إال بعنند تلقيهننا فعليننًا. ويسّتخننذ مننا  180لمنندة تزينند علننى 
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يلننزم مننن تنندابير متابعننة مننع الحكومننات المعنيننة بغيننة تسننوية هننذه 
 االلتزامات.

 االستثمارات( ز)   

تصنننننف اسننننتثمارات الصننننندوق بالقيمننننة العادلننننة مننننن خننننالل الننننربح    
والخسننننارة أو بالتكلفننننة المسننننتهلكة. وتصنننننف االسننننتثمارات بالتكلفننننة 
المسنننتهلكة عنننندما تنتمننني إلنننى حافظنننة تننندار منننن جاننننب الصنننندوق 
اسننننتنادا إلننننى نمننننوذج عمننننل يتمثننننل فنننني االحتفنننناظ بهننننا حتننننى أجننننل 

قنننط منننا يحنننين تنننارين اسنننتحقاقه منننن اسنننتحقاقها، وذلنننك بتحصنننيل ف
منندفوعات عننن الفائنندة والمبلننغ األصنننلي بمننا يتفننق مننع الخصنننائص 
ذا لم تستوف الشنروط المنذكورة أعناله، يندرج الصنندوق  التعاقدية. وات

وتحنننندد االسنننتثمارات بالقيمننننة العادلنننة مننننن خنننالل الننننربح والخسنننارة. 
درج أربنناح وتسنن .3القيمننة العادلننة وفقننا للتراتبيننة الننواردة فنني المننذكرة 

وخسننائر األوراق الماليننة المحصننلة وغيننر المحصننلة علننى حنند سننواء 
في عائد االستثمار حنال نشنوئها. كمنا تسندرج أربناح وخسنائر أسنعار 
الصننننرف المحصننننلة وكننننذلك غيننننر المحصننننلة فنننني حسنننناب تقلبننننات 
أسنننعار الصنننرف فنننور ظهورهننننا. وتسقيفننند كنننل المشنننتريات والمبيعننننات 

رة. كمنننا تقيفننند االسنننتثمارات المشننننتقة االسنننتثمارية فننني تنننارين المتنننناج
بدايننننًة بالقيمننننة العادلننننة بتننننارين إبننننرام عقنننند مننننن عقننننود االسننننتثمارات 
المشنننننتقة ثنننننم يعننننناد قياسنننننها الحقنننننًا بقيمتهنننننا العادلنننننة. ومعظنننننم هنننننذه 
االستثمارات المشنتقة تسسنتخَدم كنأدوات تحنوط )منع أنهنا غينر مؤهلنة 

غييننرات فنني القيمننة لمعاملتهننا كننأدوات تحننوط محاسننبيا( لننذا تنندّون الت
العادلننننة ألي مننننن هننننذه الوسننننائل الماليننننة المشننننتقة فننننورًا فنننني قائمننننة 

 العائدات الشاملة.

 ( النقدية ومعادالت النقديةح)   

تشننمل النقديننة ومعننادالت النقديننة كنناًل مننن النقديننة فنني الينند والودائننع    
في المصارف القابلة للسحب عنند الطلنب. كمنا تشنمل االسنتثمارات 
القابلنننة للتحوينننل علنننى الفنننور فننني تنننارين قائمنننة الموازننننة. واسنننتثنيت 
األسهم واالستثمارات الصافية المستحقة واالسنتثمارات المحنتفظ بهنا 

حقاقها مننن االسننتثمارات القابلننة للتحويننل علننى الفننور حتننى أجننل اسننت
 ألغراض التدفقات النقدية. 

 ( المساهمات )من غير حقوق المساهمة(ط)   

تنندّون المسنناهمات للمننوارد مننن غيننر مننوارد التجدينند كننةيرادات فنني    
الفتنننرة التننني يننننتم فيهنننا تكبنننند النفقنننات المعنيننننة. وبالنسنننبة ألنشننننطة 

ل التمويل المشنترك للمشنروع ات، فنةن المسناهمات المسنتلمة تسنجف
كننةيرادات فنني الفتننرة التنني تصننبح فيهننا المنحننة ذات الصننلة نافننذة. 
أمننا المسنناهمات المتصننلة بننالمنح البرامجيننة، والمننوظفين المهنيننين 
المنننننننزاملين، والبرننننننننامج المشنننننننترك للصنننننننندوق البلجيكننننننني لألمنننننننن 

زننننة الغنننذائي، واألمنننوال المتممنننة األخنننرى فتسنننجل فننني قائمنننة الموا
على أنها إيرادات مؤجلة وتسجل كةيراد بمقدار النفقنات المرتبطنة 

بالمشننننروعات فنننني قائمننننة اإليننننرادات الشنننناملة. وحننننين تننننوفر بنننننود 
مخصوصة في االتفاقيات مع الجهات المانحنة، فنةن المسناهمات 
المستلمة )بما فيها نفقات اإلدارة( وما تحققنه منن فوائند، والتني لنم 

اشنننرة بشنننأنها، تؤجنننل إلنننى فتنننرات مقبلنننة ينننتم بعننند تكبننند نفقنننات مب
لمناظرتهنننننا منننننع التكننننناليف المعنينننننة. ويتماشنننننى ذلنننننك منننننع المبننننندأ 
المحاسننبي المعتمنند بشننأن األمننوال المتممننة المجموعننة للصننندوق 
ويتنننيح عنننرض الطنننابع األساسننني لهنننذه األرصننندة بشنننكل أوضنننح. 

 قائمة بهذه المساهمات. هاءويتضمن الذيل 

مننوارد بشننرية )علننى شننكل مننوظفين قنندمت جهننات مانحننة منفننردة    
مهنينننننين منننننزاملين( للمسننننناعدة فننننني أنشنننننطة الصنننننندوق. وتسنننننجل 
المسنننناهمات المسننننتلمة مننننن الجهننننات المانحننننة بوصننننفها إيننننرادات 

 وتدرج النفقات ذات الصلة في تكاليف الموظفين. 

 ( المنحي)   

إن اتفاقية إنشاء الصندوق تخوله حق تقديم المننح للندول األعضناء    
نظمات الحكومية الدولينة التني يشنترك فيهنا هنؤالء األعضناء، أو للم

 وذلك بالشروط التي يراها الصندوق مالئمة.

تسقيننننند المننننننح كنفقنننننات قابلنننننة للصنننننرف فنننننور نفننننناذ المقننننندار المعتمننننند    
وكخصننوم بالنسننبة للمقننادير غيننر المصننروفة، وذلننك بالقيمننة العادلننة 

الغ المنالي. وعقنب من المعايير الدولية ل بن 9بموجب المعيار رقم 
موافقنننة المجلنننس التنفينننذي علنننى تعنننديالت الشنننروط العامنننة لتموينننل 

(، تصننننبح المنننننح قابلننننة 2009التنميننننة الزراعيننننة )فنننني أبريل/نيسننننان 
للصننرف عننندما يكننون للجهننة المتلقيننة الحننق فنني أن تتكبنند النفقننات 

 المؤهلة.

الملغنناة مننن األرصنندة غيننر المصننروفة كبننند مقابننل  المبننابغوتعتبننر    
 للنفقات في الفترة التي تحدل فيها. 

 ( إطار القدرة على تحمل الديونك)   

تحصننل البلنندان المؤهلننة ل قننراض بشننروط تيسننيرية للغايننة، بموجننب    
إطار القدرة على تحمل الديون، على مساعدة مالينة فني شنكل مننح 

قنع أن تعنوض مبنالغ أصنل القنروض بدال منن القنروض. ومنن المتو 
الضنننائعة المسنننتحقة للصنننندوق أوال بنننأول )تبعنننًا لجننندول االسنننتهالك 

ال يقصننند النننذي يسنننتند إلينننه القنننرض( منننن الننندول األعضننناء، بينمنننا 
. ووفقنننا للسياسنننة المحاسنننبية الخاصنننة التعنننويض عنننن رسنننم الخدمنننة

بالمسنننننناهمات، تسننننننجل مسنننننناهمة التعننننننويض عننننننن أصننننننل حقننننننوق 
لوبنة عنندما تقنوم كحقنوق مسناهمة   وكمبنالغ مطالمساهمة بالكامنل 
وثيقننننة المسننناهمة، باسنننتثناء وثنننائق المسنننناهمة  دولنننة عضنننو بةينننداع

المشروطة، التي تخضع لتندابير وطنينة لتخصنيص األمنوال، والتني 
سنتقل تناسننبيا عننند اسنتيفاء تلننك الشننروط. وتسنجل المبننالغ المطلوبننة 

لمطلوبننننننة منننننن النننننندول األعضننننناء بوصننننننفها مسننننناهمات، والمبننننننالغ ا
األخننننرى، بمننننا فيهننننا السننننندات اإلذنيننننة، فنننني قائمننننة الموازنننننة بدايننننة 
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مننن  9بقيمتهننا العادلننة مننن خننالل الننربح والخسننارة وفقننًا للمعيننار رقننم 
المعننننايير الدوليننننة ل بننننالغ المننننالي. ويننننتم التفنننناوض علننننى تعننننويض 
أصننننل القننننروض خننننالل مشنننناورات تجدينننند المننننوارد المقبلننننة )انظننننر 

األصننول الطارئنننة(. ويخضننع التمويننل منننن )ب( بشننأن  28المننذكرة 
خننننالل إطننننار القنننندرة علننننى تحمننننل الننننديون للشننننروط العامننننة لتمويننننل 
التنمينننة الزراعيننننة الخاصنننة بالصننننندوق. وينفنننذ التمويننننل منننن خننننالل 
إطنننار القننندرة علنننى تحمنننل النننديون علنننى مننندى زمنننني ممتننند ويسنننجل 
 كنفقننات فنني قائمننة اإليننرادات الشنناملة فنني الفتننرة التنني تسننتوفى فيهننا

 شروط صرف األموال للجهة المتلقية. 

 ( االقتراضل)  

 تحتسب الخصوم المالية بالتكاليف المستهلكة.

االقترررراض فررري إطرررار حسررراب أمانرررة المرفرررق اإلسرررباني للتمويرررل 
 المشترك ألغراض األمن الغذائي )حساب األمانة اإلسباني(

بعنننند أن تلقننننى  2010أنشننن  حسنننناب األماننننة اإلسننننباني فنننني عنننام    
الصنننندوق أمنننواال علنننى أسننناس قنننرض. واحتسنننبت هنننذه الخصنننوم 
بالتكننننناليف المسنننننتهلكة. وسنننننوف تسنننننتخدم هنننننذه األمنننننوال لتقننننننديم 
قنننروض إلنننى الجهنننات المقترضنننة منننن الصنننندوق وفقنننًا إلجنننراءات 
الصننندوق )باسننتثناء البلنندان المشننمولة بةطننار القنندرة علننى تحمننل 

 الديون(. 

ة اإلسننباني منندفوعات سننداد القنننرض وسننوف يننوائم حسنناب األماننن   
إلسننننبانيا مننننع منننندفوعات سننننداد القننننروض المسننننتلمة مننننن البلنننندان 

سننننننة وفتنننننرة سنننننماح مننننندتها خمنننننس  45المقترضنننننة علنننننى امتنننننداد 
 سنوات.

وفننني حالنننة منننا إذا تقنننرر أن حسننناب األماننننة اإلسنننباني ليسنننت لدينننه    
 المننننوارد الكافيننننة للوفنننناء بالتزامننننات السننننداد، سننننتوفر إسننننبانيا أمننننواالً 

 إضافية.

 االقتراض بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلماني

وافنننق المجلنننس التنفينننذي فننني دورتنننه الثانينننة عشنننرة بعننند المائنننة علنننى 
االتفاقينننة اإلطارينننة منننع مصنننرف التنمينننة األلمننناني منننن أجنننل مننننح 
قروض إفرادية للصندوق. وتم الحقنا التفناوض منع مصنرف التنمينة 

ملينننون ينننورو بموجنننب االتفاقينننة  400األلمننناني علنننى قنننرض بقيمنننة 
نوفمبر/تشنننرين  24بتنننارين اإلطارينننة التننني وقعهنننا رئنننيس الصنننندوق 

. وتننننم التوقيننننع علننننى اتفاقيننننة القننننرض اإلفننننرادي األول 2014الثننناني 
اتفاقينننة القنننرض اإلفنننرادي الثننناني و  ،ملينننون ينننورو 100بقيمنننة قننندرها 

 9، واتفاقيننننننننة القننننننننرض الثالننننننننل فنننننننني مليننننننننون يننننننننورو 200بقيمننننننننة 
. وجمينننننع ملينننننون ينننننورو 100بقيمنننننة  2016ديسنننننمبر/كانون األول 

المشننروعات التنني ينندعمها هننذا المرفننق اإلقراضنني هنني علننى أسنناس 
 قروض بشروط عادية وباليورو.  

وتنننم جدولنننة مننندفوعات سنننداد قنننروض مصنننرف التنمينننة األلمننناني 
سنننننة بمننننا فنننني ذلننننك فتننننرة سننننماح منننندتها خمننننس  20علننننى منننندى 

 سنوات. وقد تم إدراج اتفاقية التمويل هذه في موازنة الصندوق. 

 ط الموظفين( خطم)   

 التزامات المعاشات التقاعدية
يشننارك الصننندوق النندولي للتنميننة الزراعيننة فنني عضننوية الصننندوق    

المشننترك للمعاشننات التقاعديننة لمننوظفي األمننم المتحنندة الننذي أنشننأته 
الجمعيننننة العامننننة لألمننننم المتحنننندة لتننننوفير المزايننننا المتعلقننننة بحنننناالت 

لننى المننوظفين المعنيننين. التقاعنند، والوفنناة، والعجننز ومننا يتصننل بهننا إ
ويشكل الصندوق المشترك للمعاشنات التقاعدينة خطنة لتموينل مزاينا 
محننددة. ويتمثننل االلتننزام المننالي للصننندوق إزاء صننندوق المعاشننات 
التقاعدينننة فننني مسننناهمته اإللزامينننة بنسنننبة تحنننددها الجمعينننة العامنننة 
لألمننننم المتحنننندة باإلضننننافة إلننننى أي نصننننيب فنننني منننندفوعات العجننننز 

منننن لنننوائح صنننندوق المعاشنننات. وال  26ري بموجنننب المنننادة االكتنننوا
تسنننتحق مننندفوعات العجنننز هنننذه إال بعننند أن تطبنننق الجمعينننة العامنننة 

بعنننند أن تقننننرر أن هننننناك حاجننننة إلننننى منننندفوعات  26أحكننننام المننننادة 
لصننننننندوق  للعجنننننز اسنننننتنادا إلننننننى تقننننندير مننننندى الكفايننننننة االكتنننننواري

المعاشنننات فننني تنننارين التقينننيم. وحتنننى تنننارين إعنننداد هنننذا التقرينننر لنننم 
تكنننن الجمعينننة العامنننة لألمنننم المتحننندة قننند لجنننأت إلنننى تطبينننق هنننذه 

 األحكام.

هننو فنني الصننندوق المشننترك للمعاشننات واألسننلوب االكتننواري المتبننع    
أسننننننلوب "إجمننننننالي المجموعننننننة المفتوحننننننة". وتحمننننننل تكلفننننننة تننننننوفير 

اعدينننة علنننى قائمننننة اإلينننرادات الشننناملة بحينننل تننننوزع المعاشنننات التق
التكلفة المنتظمة على امتنداد سننوات خدمنة المنوظفين وفقنًا للمشنورة 
التني يقنندمها الخبننراء االكتواريننون الننذين يجننرون تقييمننًا كنناماًل لخطننة 
الفتننرة مننرة كننل عننامين. وتعننرض الخطننة المؤسسننات المشنناركة إلننى 

الحنناليين والسننابقين للمؤسسننات مخنناطر اكتواريننة تتعلننق بننالموظفين 
األخننرى، ممننا يننؤدي إلننى عنندم تننوفر أسنناس متسننق وموثننوق لتوزيننع 
االلتزامنننننننات، وتخطنننننننيط أصنننننننول وتكننننننناليف المؤسسنننننننات المنفنننننننردة 
المشاركة في الخطة. والصنندوق، شنأنه شنأن المؤسسنات المشناركة 
األخنننرى، لنننيس فننني وضنننع يمكننننه منننن تحديننند نصنننيبه منننن المركنننز 

اء الخطننة بقنندر كنناف مننن الموثوقيننة لألغننراض المننالي األساسنني وأد
 المحاسبية.

 خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة
يشنننارك الصننننندوق فننني خطننننة التنننأمين الطبنننني بعننند انتهنننناء الخدمننننة    

متعددة أصحاب العمل التي تديرها منظمنة األغذينة والزراعنة لألمنم 
ن األمنم المتحدة من أجنل المنوظفين النذين يتلقنون معاشنًا تقاعنديًا من

المتحنندة، والمننوظفين السننابقين المننؤهلين، وذلننك علننى أسنناس اقتسننام 
التكننناليف. وتعمنننل خطنننة التنننأمين الطبننني بعننند انتهننناء الخدمنننة علنننى 
أسنننناس دفننننع النفقننننات عننننند تكبنننندها، ويغطنننني تكاليفننننه السنننننوية مننننن 
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، يسجنرى 2006الميزانينات السننوية واشنتراكات المنوظفين. ومننذ عنام 
 تقييم مستقل كل سنة.

، أنشنننأ الصنننندوق حسننناب 19ووفقنننًا للمعينننار الننندولي للمحاسنننبة رقنننم    
أمانننننة يحننننوال إليننننه األمننننوال الالزمننننة لتغطيننننة التزاماتننننه االكتواريننننة. 
وتدون تكناليف الخدمنة كمصنروفات تشنغيلية. ويندون صنافي الفنرق 
بننين تكنناليف الفائنندة والعائنند المتوقننع مننن أصننول الخطننة فنني صننافي 

بينمنننننا تننننندون عملينننننات إعنننننادة القيننننناس فننننني األربننننناح أو الخسنننننائر، 
 األصول والخصوم كمركز صاف في اإليرادات الشاملة األخرى. 

 الخدمة الطويلة مستحقات (ن)  

تسقينند مسننتحقات المننوظفين مننن اإلجننازة السنننوية ومسننتحقات الخدمننة    
الطويلننننة عننننندما تصننننبح مسنننننتحقة للمننننوظفين. ويسرصنننند مخصنننننص 

لمسنننتحقات اإلجنننازة السننننوية ومسنننتحقات لتسنننديد الخصنننوم المقننندرة 
نهاينة الخدمنة الطويلنة نتيجنًة للخندمات التني قندمها الموظفنون حتننى 

 تارين قائمة الموازنة.

 ( الضرائبس)  

إن الصنننننندوق وكالنننننة متخصصنننننة منننننن وكننننناالت األمنننننم المتحننننندة،    
ويتمتننننع، بصننننفته هننننذه، بمزايننننا اإلعفنننناء الضننننريبي بموجننننب اتفاقيننننة 

المتخصصنننة لألمنننم المتحننندة وحصننناناتها لعنننام امتينننازات الوكننناالت 
 والصنننننندوق بشنننننأن مقنننننر اإيطاليننننن، واالتفاقينننننة المبرمنننننة بنننننين 1947

. وتسخصنننم الضنننرائب المحصنننلة عنننن المجننناالت مؤقنننتال الصنننندوق
التننني لنننم يشنننملها اإلعفننناء بعننند مباشنننرًة منننن عائننند االسنننتثمارات ذات 

 الصلة.

 ( تدوين اإليراداتع)   

ة والعائند منن مصنادر أخنرى علنى أننه مننن يندون عائند رسنوم الخدمن   
اإلينننرادات فننني الفتنننرة التننني ينننتم فيهنننا تكبننند النفقنننات المعنينننة )السنننلع 

 المسلمة أو الخدمات المقدمة(.

 ( األصول الملموسة وغير الملموسةف) 

 األصول الثابتة

تجنننري رسنننملة المشنننتريات الرئيسنننية للممتلكنننات واألثنننال والمعننندات.    
ويحتسنننننب االسنننننتهالك علنننننى أسننننناس القسنننننط الثابنننننت علنننننى العمنننننر 
 االفتراضي المقدر لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه:

 سنوات 10    تركيبات وتجهيزات للمعدات الدائمة
 سنوات 5                             األثال

 سنوات 4المعدات المكتبية                       
 سنوات 5  المركبات                             

 األصول غير الملموسة
تسرسننَمل تكنناليف تطننوير البرمجيننات كأصننول غيننر ملموسننة إذا كننان    

سننينجم عنهننا منننافع اقتصننادية فنني المسننتقبل. ويحتسننب االسننتهالك 

العمننننننر االفتراضنننننني المقنننننندر علننننننى أسنننننناس القسننننننط الثابننننننت علننننننى 
للبرمجيننات )مننن أربننع إلننى عشننر سنننوات(. وتننتم رسننملة التحسننينات 
اإليجاريننة كأصننول. ويحتسننب االسننتهالك علننى أسنناس ثابننت علننى 
منندار منندة صننالحيتها التقديريننة )التنني ال تتعنندى منندة اسننتئجار مقننر 

 الصندوق(. 

  3 المذكرة    
 التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة   

 )أ( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الحرجة 

تسقننّيم التقننديرات واألحكننام بصننورة متواصننلة، وهنني تسننتند إلننى الخبننرة    
لننننى عوامننننل أخننننرى، بمننننا فنننني ذلننننك توقعننننات األحنننندال  التاريخيننننة وات
المقبلنننة التننني يسعتقننند أنهنننا معقولنننة فننني ظنننل الظنننروف القائمنننة. وقلمنننا 

بحكنم طبيعتهنا، النتنائج الفعلينة  تماثل التقديرات المحاسنبية الناجمنة،
المعنينننة. وتسعنننرض فيمنننا يلننني التقنننديرات واالفتراضنننات التننني تنطنننوي 
على مخاطر كبيرة بشأن إحدال تعديل مهنم علنى المبنالغ المسنجلة 

 لألصول والخصوم ضمن السنة المالية التالية.

القيمررة العادلررة والتكررراليف المسررتهلكة للقرررروض  والمررنح غيرررر   
المصررررررررروفة  واإليرررررررررادات المإلجلررررررررة  والسررررررررندات اإلذنيررررررررة  

   والمساهمات المطلوبة.

ولالطننننالع علننننى التفاصننننيل المتعلقننننة بالنمنننناذج المطبقننننة مننننن أجننننل  
 .2حساب القيمة العادلة للقروض، ينبغي الرجوع إلى المذكرة 

لنننة للوسنننائل المالينننة التننني ال تتنننداول فننني سنننوق وتحننندد القيمنننة العاد  
نشنننطة بنننالنظر إلنننى األسنننعار المعلننننة ألصنننول مماثلنننة فننني أسنننواق 
نشننطة، واألسننعار المعلنننة ألصننول مماثلننة فنني أسننواق غيننر نشننطة 

 أو تقنيات التقييم غير النشطة. 

ُتصنَّف األصول والخصوم المالية المسرجلة بالقيمرة العادلرة فري  
 ا يلي:قائمة الموازنة كم

األصنننول والخصنننوم المالينننة التننني تسنننتند قَيمهنننا إلنننى    :   1المسرررتوى        
األسننعار المعلنننة غيننر المعدفلننة لألصننول أو الخصننوم المماثلننة فنني 

 األسواق النشطة.

األصنننول والخصنننوم المالينننة التننني تسنننتند قَيمهنننا إلنننى  :   2المسرررتوى       
األسننننعار المعلنننننة لألصننننول أو الخصننننوم المماثلننننة، أو إلننننى نمنننناذج 
التسعير التي يمكنن مالحظنة جمينع المندخالت الهامنة لهنا، بصنورة 
مباشننننرة أو غيننننر مباشننننرة بالنسننننبة لمعظننننم كامننننل فتننننرة األصننننول أو 

 الخصوم. 

ة التننني تسنننتند قَيمهنننا إلنننى األصنننول والخصنننوم الماليننن :3المسرررتوى  
األسننننننعار أو تقنيننننننات التقيننننننيم التنننننني تتطلننننننب منننننندخالت ال يمكننننننن 

 مالحظتها ومهمة لقياس القيمة العادلة الكلية.
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 األحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية )ب( 

 احتساب القيمة العادلة

يلزم احتساب القيمة العادلة كني يفني الصنندوق بالمعنايير الدولينة    
ل بالغ المالي. وقد قسنّدمت مطابقنات بنين القيناس بالقيمنة العادلنة 
والتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائندة الفعلينة والقنيم االسنمية 
فيمنننننننا يتصنننننننل بنننننننالقروض، والمبنننننننالغ المطلوبنننننننة، والمننننننننح غينننننننر 

 دات المؤجلة. المصروفة، واإليرا

  4 المذكرة    
 أرصدة النقدية واالستثمارات   

 تحليل األرصدة )موحدة(   

 1الجدول 
 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية   
 2016 2015 

 480 325 292 260 النقدية غير المقيدة   

 102 102 النقدية الخاضعة للقيود   

 582 325 394 260 للنقديةالمجموع الفرعي    

االسنننتثمارات غينننر المقيننندة محسنننوبة    
 765 266 1 882 172 1 بالقيمة العادلة

 665 466 733 374 االستثمارات بالتكلفة المستهلكة   

 368 370 االستثمارات الخاضعة للقيود   

 798 733 1 985 547 1 المجموع الفرعي لالستثمارات   

 380 059 2 379 808 1 واالستثماراتمجموع النقدية    

 وفيما يلي تركيب الحافظة حسب الكيانات:   
 2الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2015 2016 الكيان

 161 525 1 547 334 1 الصندوق   

حسننننناب أماننننننة خطنننننة التنننننأمين    
 الطبي بعد انتهاء الخدمة

63 101 63 036 

حسنننننناب أماننننننننة مبنننننننادرة دينننننننون    
 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

2 647 3 007 

 121 123 625 128 األموال المتممة   

 068 237 610 169 حساب األمانة اإلسباني  

مبنننننادرة تخفينننننف دينننننون هنننننايتي    
 (كاف)الذيل 

26 037 28 693 

برنننننامج التننننأقلم لصننننالح زراعننننة    
 أصحاب الحيازات الصغيرة

83 812 79 294 

 380 059 2 379 808 1 مجموع النقدية واالستثمارات   

   (  النقدية واالستثمارات الخاضعة للقيود أ ) 

وفقننننًا التفاقيننننة إنشنننناء الصننننندوق، فننننةن المبننننالغ التنننني دفعتهننننا النننندول    
األعضننناء منننن الفئنننة الثالثنننة، كنننل بعملتنننه، علنننى ذمنننة المسننناهمات 

 تخضع لقيود عند استخدامها.األولية أو اإلضافية، 

 55 605لننندى الصنننندوق حسنننابي ضنننمان بلنننغ مجمنننوع رصنننيدهما  
 .2016ديسمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في 

  (  ب )( تركيب حافظة االستثمارات حسب الوسائل المالية )موحدة 

، بلغننت القيمننة السننوقية للنقديننة   2016ديسننمبر/كانون األول     31فنني    
   802.2 1واالسننتثمارات، بمننا فنني ذلننك المبننالغ المسننتحقة والمطلوبننة 

 ي فننني عنننامملينننون دوالر أمريكننن 2 047.6ملينننون دوالر أمريكننني )
 (، وهي تتألف من الوسائل التالية:2015
 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

 582 325 394 260 النقدية   

الوسننننننائل الماليننننننة ذات العائنننننند    
 الثابت

1 519 809 1 600 451 

قيمنننة األرباح/)الخسنننائر( غينننر    
 المحققة للعقود اآلجلة المباشرة

(5 256) 4 280 

 الودائع ألجل وغير ذلك من  

 المصارف التزامات 
27 388 120 095 

قيمنننة األرباح/)الخسنننائر( غينننر    
 اآلجلةالمحققة للعقود 

6 044 8 972 

 380 059 2 379 808 1 مجموع النقدية واالستثمارات   

تحقة القننننننبض مننننننن مبنننننالغ مسنننننن   
 ةعننننننننننننننننننننننناالسنننننننننننننننننننننننتثمارات المبي

 الضرائب مستحقات و 
15 360 

المبننننننننننننالغ المسننننننننننننتحقة علننننننننننننى    
الصنننننننندوق منننننننن االسنننننننتثمارات 

 المشتراة
(6 160) (12 103) 

 637 047 2 234 802 1 مجموع حافظة االستثمارات   

 ملينننننون  381.8تشنننننمل االسنننننتثمارات ذات العائننننند الثابنننننت والنقدينننننة    
ديسننننمبر/كانون األول     31دوالر أمريكنننني بالتكلفننننة المسننننتهلكة فنننني 

(.   2015ملينننننننننننننننننننننون دوالر أمريكننننننننننننننننننننني فننننننننننننننننننننني  478.3) 2016
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لتكلفنة ل القيمنة العادلنة بلغنت 2016ديسنمبر/كاننون األول  31 وفي
 476.3ملينننننون دوالر أمريكننننني ) 383.3المسنننننتهلكة لالسنننننتثمارات 

 (.2015مليون دوالر أمريكي في عام 

   (  ج )( تركيب حافظة االستثمارات حسب العمالت )موحدة 

كننننننننان تركيننننننننب النقديننننننننة واالسننننننننتثمارات بحسننننننننب العمننننننننالت فنننننننني    
  31  :ديسمبر/كانون األول على النحو التالي 

 4الجدول 

 2015 2016 العملة

 - 749 120 الرنمينبي الصيني   

 920 874 705 808 اليورو

 914 81 439 791 الين الياباني   

 259 167 516 53 الجنيه االسترليني   

 544 923 825 27 الدوالر األمريكي   

مجمررررروع حافظرررررة النقديرررررة    
 واالستثمارات

1 802 234 2 047 637 

   (  د )     حافظة االستثمارات حسب آجال االستحقاق )موحدة(تركيب 

كنننان تركينننب النقدينننة واالسنننتثمارات بحسنننب  جنننال االسنننتحقاق فننني    
  31  :ديسمبر/كانون األول على النحو التالي 

 5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

 178 622 633 528 مستحقة خالل عام أو أقل   

بعنند عننام واحنند إلننى المسننتحق    
 خمسة أعوام

887 417 770 001 

مسنننننننتحقة منننننننن خمسنننننننة إلنننننننى    
 عشرة أعوام

301 299 506 275 

 183 149 885 84 مستحقة بعد عشرة أعوام   

مجمررررررروع حافظرررررررة النقديرررررررة    
 واالستثمارات

1 802 234 2 047 637 

وبلننننغ متوسننننط  جننننال اسننننتحقاق اسننننتثمارات العائنننند الثابننننت ضننننمن    
ديسنمبر/كاننننننون     31شننننهرًا فنننني  43حافظننننة االسننننتثمارات الموحنننندة 

 (.  2015شهرًا في عام  55) 2016األول 

 إدارة المخاطر المالية ( ه) 

تتعنننننرض أنشنننننطة اسنننننتثمارات الصنننننندوق لمجموعنننننة متنوعنننننة منننننن    
تشنمل مخناطر األسنواق، ومخناطر االئتمنان، المخاطر المالية التي 

ومخنناطر العمننالت، ومخنناطر اإليننداع، ومخنناطر السننيولة، وكننذلك 

مخننناطر رأس المنننال، التننني تعتبنننر شننناغال مسنننتمرا ولكنهنننا تقتصنننر 
 على حافظة االستثمارات.

 مخاطر السوق    ( و)

تتننوزع حافظننة اسننتثمارات الصننندوق علننى عنندد مننن فئننات األصننول    
سياسنننة االسنننتثمار  التننني تغطنننيفننني المجموعنننة ذات العائننند الثابنننت 

فننني الصنننندوق. ومنننن حنننين آلخنننر، اتخنننذت إدارة الصنننندوق تننندابير 
تكتيكية قصيرة األجل لحماينة الحافظنة الشناملة منن ظنروف السنوق 

 غير المواتية.

ق التننني تواجنننه الكياننننات األخنننرى المدرجنننة وال تعتبنننر مخننناطر السنننو 
 في القوائم المالية الموحدة مخاطر مؤثرة.

األوزان الترجيحية والمبالغ الفعلية لكل فئة  7و 6ن ويبين الجدوال
من فئات األصول في الحافظة الشاملة، إضافة إلى أوزان 

ديسمبر/كانون األول من عامي  31مخصصات األصول في 
البيانات بحسابات الصندوق وحده  وتتعلق. 2015و 2016

  بالنسبة لصافي قيمة األصول.

   6الجدول    
2016 

 التخصيص الفعلي     
سياسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة    

 االستثمار

 % فئة األصول

بمالينننننننننننننننننننننننننننننننننننين   
الننننننننننننننننننننننننننننندوالرات 

 % األمريكية
 - 91.3 6.8 نقديةال   

 - 20.6 1.5 الودائع ألجل

 السنننننننننننننننندات العالمينننننننننننننننة   
صنننادرة عنننن حكومنننات ال
 وكاالت حكوميةأو 

38.0 504.7 50.0 

سنننننننننننننننننندات االئتمنننننننننننننننننان 
 العالمية 

32.5 431.9 25.0 

 العالمينننننننننننننننة السنننننننننننننننندات   
المرتبطنننننننننننننننننة بمعننننننننننننننننندل 

 التضخم

11.0 146.4 10.0 

سنننندات دينننون األسنننواق    
 الناشئة

10.0 133.5 15.0 

 100.0 328.4 1 100.0 المجموع   

 
   7الجدول 
2015 

 التخصيص الفعلي    
سياسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة    

 االستثمار

 % فئة األصول
بمالينننننننننننننننننننننننننننننننننننين   

الننننننننننننننننننننننننننننندوالرات 
 % األمريكية

السننيولة الماليننة القصننيرة    
 األجل

3.7 56.0 6.3 

الحافظنننننننة االسنننننننتراتيجية    
 العالمية

14.0 212.6 15.3 

حافظنننننننننننننننننة األصنننننننننننننننننول 
 والخصوم

10.0 151.8 10.0 

السننننننننننننندات الحكومينننننننننننننة    
 العالمية

24.1 364.4 32.4 

المتنوعننننننننننننننة السننننننننننننننندات 
العالمينننننننننننة ذات العائننننننننننند 
الثابننننت )حاليننننا: سننننندات 

16.3 246.9 9.0 
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 االئتمان العالمية(
السنننننننننننننندات المرتبطنننننننننننننة    

 بمعدل التضخم
17.4 263.2 18.0 

سننننندات ديننننون األسننننواق    
 الناشئة

14.5 218.8 9.0 

 100.0 513.7 1 100.0 المجموع   

 
، والتننني لالسنننتثمار قنننًا للمبنننادئ التوجيهينننةوتننندار فئنننات األصنننول وف 

تعننالج طائفنننة مننن مخننناطر األسننواق عنننن طريننق فنننرض قيننود علنننى 
 :  وقيود أخرىأهلية الوسائل المالية 

معنننننندالت معياريننننننة وحنننننندود لالنحرافننننننات عننننننن المعنننننندالت  .1
 المعيارية فيما يخص حدود خطأ التتبع.

( مخنننناطر ز) 4 المننننذكرةالحنننندود النننندنيا لالئتمننننان )انظننننر  .2
   .االئتمان(

التننني تقنننيس المعرضنننة للمخننناطر المشنننروطة القيمنننة قينننود  .3
، ممنا ينوفر فني ظنروف متطرفنة لمحتملنةامتوسط الخسارة 

أن تخسننرها  حافظننةالتنني يمكننن لقيمننة إشننارة حننول حجننم ال
   .فترة استشرافيةعلى مدى 

السننننتثمارات أسنننعار السنننوق لالمننندة التننني تقنننيس حساسننننية  .4
 لتغير في أسعار الفائدة. ذات العائد الثابت

 حنوافظأدنناه المؤشنرات المعيارينة المسنتخدمة لل   8ويبنين الجندول     
 .المعنية

   8الجدول    
 المإلشرات المعيارية بحسب الحافظة   
 المؤشر المعياري    الحافظة   
 تعامل نفس معاملة العائد على الحافظة    النقدية التشغيلية  
الحافظنننننننة االسنننننننتراتيجية    

 العالمية
معيار القطاع الموسنع ذي األوزان المتشنابهة )يحسنب    

 داخليًا مرة كل ثالثة أشهر(
 صفر حافظة السيولة العالمية

حافظننننننننننننننننة الرنمينبنننننننننننننننني 
 الصيني

 صفر

حافظنننننننننننننننننة األصنننننننننننننننننول 
 والخصوم

 معدل عائد مدفوعات سداد الخصوم

السننننننننننننندات الحكومينننننننننننننة    
 العالمية

للسنننننندات الحكومينننننة العالمينننننة )أجنننننل  مؤشنننننر بننننناركليز 
 االستحقاق سنة واحدة(

سنننننننننننننننننندات االئتمننننننننننننننننننان 
 العالمية 

العالمينننة ذات العائننند الثابنننت   مؤشنننر بننناركليز للسنننندات   
 وما يعلوها(   -  A)مرتبة 

السنننننننننننننننندات العالميننننننننننننننننة    
المرتبطنننننننننننننننننة بمعننننننننننننننننندل 

 التضخم

مؤشنننر بننناركليز كابيتننننال للسنننندات الحكومينننة العالميننننة    
لمرتبطنة بمعندل تضنخم )أجننل االسنتحقاق سننة واحنندة ا

 سنوات(    10إلى 
سننننندات ديننننون األسننننواق    

 الناشئة
مؤشننننر بنننناركليز لننننديون األسننننواق الناشننننئة مننننن مرتبننننة    

 أو ما يعلوها(   -  BBBاالستثمار )

وتجنننري التسنننوية مقابنننل التعنننرض لمخننناطر األسنننواق منننن خنننالل    
تعننديل منندة الحافظننة، وذلننك علننى أسنناس توقننع تغيننرات األسننعار 

 السوقية لألوراق المالية. 

 ويعّين الحد األقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالية:   

     سنة واحدة أكثنر منن المتوسنط المعيناري لفئنة أصنول السنندات
 ؛لميةالحكومية العا

     سنننننتان أكثننننر مننننن المتوسننننط المعينننناري لفئننننة أصننننول سننننندات
 ؛االئتمان العالمية

     سنننننتان أكثننننر مننننن المتوسننننط المعينننناري لفئننننة أصننننول السننننندات
 ؛العالمية المرتبطة بمعدل التضخم

     سنتان أكثر من المتوسط المعياري لفئة أصول دينون األسنواق
 الناشئة.

، الحافظنة االسنتراتيجية العالميننةحافظنة السنيولة العالمينة، و وتندار 
والخصننوم داخليننا وحافظننة األصننول  ،حافظننة الرنمينبنني الصننينيو 

حننننند أقصنننننى ألجنننننل  لهننننناافظ و ا، إال أن الحنننننوال تحننننندد  جنننننال لهننننن
لننة االفع اآلجننال   9ويبننين الجنندول    اسننتحقاق االسننتثمارات المؤهلننة. 

ول ديسننننننمبر/كانون األ    31حننننننوافظ اسننننننتثمارات الصننننننندوق فنننننني ل
  2016  و  2015  .واآلجال المعيارية لكل منها 

   9الجدول    
متوسررط آجررال الحرروافظ والجررال المعياريررة بالسررنوات )للصررندوق    

 وحده(
 2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في   

 المعياري   الحافظة    
 2015 2016 2015 2016 الحافظة   

 - - - - التشغيليةالنقدية    
الحافظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة    

االسنننننننننننننننننننننننننننننتراتيجية 
 العالمية

 ال ينطبق ال ينطبق 2.1 1.9

حافظنننننننننة السنننننننننيولة 
 العالمية

 - ال ينطبق - 0.1

افظنننننة الرنمينبننننني ح
 الصيني

 - ال ينطبق - 0.1

حافظنننننننة األصنننننننول 
 والخصوم

 ال ينطبق ال ينطبق 4.3 1.6

السننندات الحكوميننة    
 العالمية

0.6 0.8 1.0 1.0 

سنننننننندات االئتمنننننننان 
 العالمية 

4.5 4.2 4.8 4.6 

العالمينننننة السنننننندات    
المرتبطنننننننة بمعننننننندل 

 التضخم

5.9 6.3 5.3 5.3 

سنننننننننننننندات دينننننننننننننون    
 األسواق الناشئة

6.0 6.6 6.6 6.5 

 2.9 3.0 3.5 2.8 المتوسط اإلجمالي   

ويظهننر تحليننل الحساسننية للحافظننة الشنناملة السننتثمارات الصنننندوق   
-كيننف أّن تحننواًل موازيننًا فنني منحنننى العائنند )مننن   10فنني الجنندول 

 300    إلنننى 300   منننن نقننناط األسننناس( سنننيؤثر علنننى قيمنننة حافظنننة
   31و  2016ديسننننننننننننننننمبر/كانون األول    31االسنننننننننننننننتثمارات فننننننننننننننني 
 .  2015ديسمبر/كانون األول 

   10الجدول    
 وحده(تحليل الحساسية لحافظة االستثمارات )للصندوق    

 2016 2015 
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الفنننننننننننننننننرق    
بنقنننننننننننننننننناط 
األسنننننننناس 
فننننننننننننننننننننننننننني 
منحنننننننننننننى 

 العائد

التغير في قيمنة    
الحافظة المدارة 
خارجينننننننننننننننننننننننننننننننننناً 
)بمالينننننننننننننننننننننننننننين 
النننننننننننننننننننننننننندوالرات 

 األمريكية(

مجمنننننننننننننننننننننننوع    
الحافظننننننننننننننننننة 
)بماليننننننننننننننننين 
الننننننننننننننندوالرات 
 األمريكية(

التغير في قيمنة    
الحافظة المدارة 
خارجينننننننننننننننننننننننننننننننننناً 
)بمالينننننننننننننننننننننننننننين 
النننننننننننننننننننننننننندوالرات 

 األمريكية(

مجمنننننننننننننننننننننننوع    
الحافظننننننننننننننننننة 
)بماليننننننننننننننننين 
الننننننننننننننندوالرات 
 األمريكية(

-300 128 1 456 183 1 697 
-250 104 1 432 148 1 662 
-200 81 1 410 116 1 630 
-150 57 1 386 79 1 593 
-100 37 1 366 52 1 566 
-50 18 1 347 25 1 539 
0   - 1 514 

50 (18) 1 311 (24) 1 490 
100 (35) 1 293 (47) 1 467 
150 (51) 1 277 (69) 1 445 
200 (70) 1 258 (97) 1 417 
250 (86) 1 242 (119) 1 395 
300 (102) 1 227 (140) 1 374 

ويبننننين الرسننننم البينننناني أدننننناه العالقننننة السننننلبية بننننين العائنننندات وقيمننننة    
 الحافظة ذات العائد الثابت. 

 تحليل الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات  
 وحده()الصندوق    
 )بماليين الدوالرات األمريكية(    

 
، لنننننو كنننننان المسنننننتوى العنننننام   2016ديسنننننمبر/كانون األول     31فنننني    

نقطننننة     300ألسنننعار الفائنننندة فننني األسننننواق العالمينننة أعلننننى بمقننندار 
أسنناس )كتحننول مننواز فنني منحنيننات العائنند(، لكانننت قيمننة الحافظننة 

ملينننننون دوالر    102الشننننناملة السنننننتثمارات الصنننننندوق أقنننننل بمقننننندار 
أمريكنننني كنتيجننننة للخسننننائر الرأسننننمالية فنننني الجننننزء المسننننجل بسننننعر 

ولننو كننان المسننتوى العننام ألسننعار الفائنندة فنني    السننوق مننن الحافظننة.
نقطنة أسناس )كتحنول منواز فني     300بمقندار  األسواق العالمية أقل

السنننننتثمارات  منحنينننننات العائننننند(، لكاننننننت قيمنننننة الحافظنننننة الشننننناملة
ملينون دوالر أمريكني كنتيجنة لألربناح     128الصندوق أعلى بمقدار

 الرأسمالية في الجزء المسجل بسعر السوق من الحافظة. 

ّددة فننني بينننان سياسنننة حننندود خطنننأ التتبنننع المحننن   11 ويبنننين الجننندول   
ويمثنل خطنأ التتبنع االنحنراف المعيناري السننوي للعائنند االسنتثمار. 

الزائنند مقابننل معّدلننه المعينناري، وهننو مقينناس للمراكننز الفعليننة التنني 
تؤخننننذ فنننني االعتبننننار فنننني إدارة حافظننننة معينننننة مقارنننننة بالحافظننننة 

   المعيارية.

   11الجدول    
 الحافظةنطاقات خطأ التتبع بحسب    

 الحافظة   
 أقصى مقدار لخطأ التتبع   
 )بالنسبة المئوية في السنة(   

 ال ينطبق الحافظة االستراتيجية العالمية   
 ال ينطبق حافظة األصول والخصوم
 1.5 حافظة السيولة العالمية

 1.5 حافظة الرنمينبي الصيني
 1.5 السندات الحكومية العالمية   

 3.0 سندات االئتمان العالمية 
السننننننننندات العالميننننننننة المرتبطننننننننة بمعنننننننندل    

 التضخم
2.5 

 4.0 سندات ديون األسواق الناشئة   

فنننني  0.15وقنننند بلننننغ مجمننننوع خطننننأ التتبننننع فنننني حافظننننة االسننننتثمار    
فني المائنة فني  0.57) 2016ديسنمبر/كانون األول  31المائة في 
كنننننل منننننن الحافظنننننة االسنننننتراتيجية العالمينننننة ل لنننننم تحنننننددو (. 2015

 لخطأ التتبع. احدودوحافظة األصول والخصوم 

   (  مخاطر االئتمان ز ) 

فننني  يحنننّدد بينننان سياسنننة االسنننتثمار والمبنننادئ التوجيهينننة لالسنننتثمار   
الحنندود االئتمانيننة النندنيا ألهليننة األوراق الماليننة والجهننات  الصننندوق

النظيننرة. وتتحنندد أهليننة المصننارف واإلصنندارات مننن السننندات علننى 
أسنناس التصنننيفات التنني تضننعها الوكنناالت الرئيسننية المعنيننة بتقنندير 

الحنننّد األدننننى للتصننننيفات    12ويبنننين الجننندول األهلينننة االئتمانينننة. 
من الحافظة الشناملة السنتثمارات الصنندوق االئتمانية للحوافظ ض

حسننب مننا يسننمح بننه بيننان سياسننة االسننتثمار والمبننادئ التوجيهيننة 
   .في الصندوق لالستثمار
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   12الجدول 
الحّد األدنرى للتصرنيفات االئتمانيرة للحافظرة حسرب مرا يسرمح بره  

 بيان سياسة االستثمار 
 2016ديسمبر/كانون األول  31في  

 األصول المؤهلةفئات 
الحننّد األدنننى للتصنننيفات االئتمانيننة حسننب  

 ستاندرد  ند بورز أو موديز أو فيتش
يتعننننين أن يكننننون الحنننند األدنننننى للتصنننننيف   أسواق المال

االئتمننناني قصنننير األجنننل للطنننرف المقابنننل 
)وفنننننق تصننننننيف سنننننتاندارد  نننننند    -Aهنننننو

)وفنننننننق تصننننننننيف فينننننننتش(   1Fبنننننننورز( أو 
 موديز()وفق تصنيف    -Pأو

القيمنننننة االسننننننمية  الننننندخل الثابنننننت
 والمرتبطة بالتضخم

 درجة االستثمار 

السنننننننننندات ذات العائننننننننند الثابنننننننننت  
عننننننننننننننن الحكومننننننننننننننات  الصننننننننننننننادرة

علننننننننننننى  والوكننننننننننناالت الحكوميننننننننننننة
 المستوى الوطني أو شبه الوطني

 درجة االستثمار 

 درجة االستثمار  سندات الهيئات فوق القومية 
بأصنننول األوراق المالينننة المضنننمونة 

)تصنننننننندرها أو تضننننننننمنها الوكنننننننناالت 
 حصرا(

AAA 

 درجة االستثمار  سندات الشركات 
 درجة االستثمار  أسهم األسواق النشطة

يتعننننين أن يكننننون الحنننند األدنننننى للتصنننننيف   أالعقود اآلجلة في العمالت  
االئتمننناني قصنننير األجنننل للطنننرف المقابنننل 

)وفنننننق تصننننننيف سنننننتاندارد  نننننند    -Aهنننننو
)وفنننننننق تصننننننننيف فينننننننتش(   1Fبنننننننورز( أو 

 )وفق تصنيف موديز(   -Pأو
العقنننود المسنننتقبلية وعقنننود الخينننار  

 أ/بالمتداولة في البورصات 
 

 أمبادالت أسعار الفائدة  
 مبادالت العمالت
 مبادالت األصول

 أمبادالت مخاطر عدم السداد  
 المشتقات المالية المستخدمة حصرا ألغراض التحوط.أ 
يسننننمح بالسننننندات اآلجلننننة وعقننننود الخيننننار إذا تننننم تننننداولها فنننني سننننوق  ب 

 تبادالت مقيد.
 
    31وكنننننان متوسنننننط التصننننننيفات االئتمانينننننة حسنننننب الحافظنننننة فننننني    

ضننمن حنندود التصنننيفات النندنيا التنني    2016ديسننمبر/كانون األول 
يسننمح بهنننا بيننان سياسنننة االسننتثمار والمبنننادئ التوجيهيننة لالسنننتثمار 

 (.     13)الجدول ندوق في الص

 
   13الجدول    
 متوسط التصنيفات االئتمانية بحسب الحافظة )للصندوق وحده(   
 2015و 2016ديسمبر/كانون األول    31في    

 الحافظة   
 متوسط التصنيف االئتماني أ 

2016 2015 

 P-1 P-1 النقدية التشغيلية  
 Aa2 A2 العالميةالحافظة االستراتيجية    

 A2 Aa3 بحافظة األصول والخصوم
 - الودائع ألجل جحافظة الرنمينبي الصيني

 Aa1 Aaa السندات الحكومية العالمية   
 A1 A2 سندات االئتمان العالمية 

 Aaa Aaa السندات المرتبطة بمعدل التضخم   
 A3 A3 سندات ديون األسواق الناشئة   
أ تننم احتسنناب متوسننط التصنننيف االئتمنناني علننى أسنناس قننيم السننوق فنني    

باسنننننتثناء تصننننننيف الحافظنننننة  2015و 2016ديسنننننمبر/كانون األول  31
  االسنننتراتيجية العالمينننة النننذي احتسنننب علنننى أسننناس التكلفنننة المسنننتهلكة.
تسننتند التصنننيفات االئتمانيننة المسننتخدمة إلننى أفضننل التصنننيفات االئتمانيننة 

كنناالت التصنننيف االئتمنناني وهنني إمننا مؤسسننة سننتاندرد  ننند المتننوفرة مننن و 
 بورز، أو مؤسسة موديز، أو مؤسسة فيتش.

 هنننني ضننننمن حافظننننة األصننننول والخصننننوم فنننني المائننننة تقريبننننا مننننن 20ب 
لننندى مصنننرف تجننناري مقبنننول للصنننندوق وحنننائز علنننى  النقدينننة التشنننغيلية

 .مؤسسة فيتش وفق BBBأو  P3تصنيف ائتماني يعادل 
هننننو  حافظننننة الرنمينبنننني الصننننينيفنننني  النظيننننر للودائننننع ألجننننلالطننننرف ج 

 .مصرف التسويات الدولية
 
 ( مخاطر العمالتح)   

تتعلق أغلبية التزامات الصنندوق بنالمنح والقنروض غينر المصنروفة 
تسسنتخدم حافظنة اسنتثمارات   والمعينة بحقوق السنحب الخاصنة. ولنذا 

الصنندوق للتقلينل منن مخنناطر العمنالت الشناملة للصنندوق الناجمننة 
عننننن تلننننك االلتزامننننات. ونتيجننننة لننننذلك، يسحننننتفظ باألصننننول الشنننناملة 

عمالت الداخلننة فني تقنويم سنلة حقننوق للصنندوق، بقندر اإلمكنان، بنال
السنننننحب الخاصنننننة وبالمبنننننالغ والنسنننننب المحنننننددة فننننني هنننننذه السنننننلة. 
وبالمثننل، تقابننل االحتينناطي العننام والتزامننات المنننح المعينننة بالنندوالر 

 األمريكي أصول محددة بالدوالر األمريكي. 

وفي حالة عدم المواءمة التي تسعتبنر دائمنة ومهمنة، يتخنذ الصنندوق    
ات إلعننادة المواءمننة عبننر تغييننر نسننب العمننالت فنني حافظننة إجننراء

اسنننتثمارات الصنننندوق بغينننة إعنننادة مواءمنننة األصنننول اإلجمالينننة منننع 
 األوزان الترجيحية المنشودة لحقوق السحب الخاصة.

منننننندى مواءمننننننة العمننننننالت بالنسننننننبة ألصننننننول    14ويبننننننين الجنننننندول    
اصننة فنني الصننندوق الشنناملة الخاضننعة لمواءمننة حقننوق السننحب الخ

  31   ديسنننننننننمبر/كانون األول  2016. الرنمينبننننننننني الصنننننننننيني أدرجو 
فنني أكتوبر/تشننرين  عمننالت سننلة حقننوق السننحب الخاصننةضننمن 
 .2016 األول
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   14الجدول 
مواءمرررة األصرررول مرررع سرررلة تقرررويم حقررروق السرررحب الخاصرررة   

     )للصندوق وحده(
   2016ديسمبر/كانون األول     31في  

 مجموعة العملة   

  
 

صنننننننننافي قيمنننننننننة 
 األصول )%(

األوزان  
الترجيحينننننننننننننننة 
لحقنننننننننننننننننننننننننننوق 
السننننننننننننننننننننننننحب 

 الخاصة

 
  
 
 

 الفارق
 1.57 43.34 44.91 الدوالر األمريكي   

 (9.06) 10.89 1.83 الرنمينبي الصيني
 (3.57) 30.32 26.75 اليورو   
 2.37 7.58 9.95 الين الياباني   
 8.68 7.86 16.55 الجنيه االسترليني   
  0.0 100.0 100.0 المجموع   

 
، لنننو كاننننت قيمنننة الننندوالر   2016ديسنننمبر/كانون األول     31وفننني     

فنني المائننة مقابننل     10األمريكنني قنند انخفضننت )أو ارتفعننت( بنسننبة 
العمننننننالت الننننننثالل األخننننننرى فنننننني سننننننلة عمننننننالت حقننننننوق السننننننحب 

الخاضننننعة لمواءمننننة الخاصننننة، ألصننننبح تكننننوين أصننننول الصننننندوق 
 .  15 حقوق السحب الخاصة على النحو الوارد في الجدول

   15الجدول    
حساسرررية األصرررول المواءمرررة مرررع سرررلة تقرررويم حقررروق السرررحب    

 الخاصة )للصندوق وحده(
 2016ديسمبر/كانون األول  31في 

 
الفرق عن األوزان الترجيحية لسلة تقويم    

 حقوق السحب الخاصة

 مجموعة العملة   

منننننننننننننننننننننننن   %10  -   
الننننننننننننننننننننننننننننننننننننندوالرات 

 األمريكية )%(

منننننننننننننننننننننننن   10 %   
الننننننننننننننننننننننننننننننننننننندوالرات 

 األمريكية )%(
 2.4 (2.6) الدوالر األمريكي   

 (0.5) 0.5 الرنمينبي الصيني

 (1.3) 1.4 اليورو   

 (0.3) 0.3 الين الياباني   

 (0.3) 0.4 الجنيه االسترليني   

 - - المجموع       

ويجنننننوز للصنننننندوق منننننن أجنننننل تحقينننننق عائننننندات متنوعنننننة أكبنننننر أن    
يسننتثمر فنني سننندات معينننة بعمننالت أخننرى غيننر العمننالت الداخلننة 
فننني تقنننويم سنننلة حقنننوق السنننحب الخاصنننة، وأن يبنننرم اتفاقينننات  جلنننة 
مغطنناة للعمنننالت األجنبيننة بغنننرض االحتفنناظ بمقابنننل مننن العمنننالت 

خاصنننة وبالننندوالر منننن أجنننل االلتزامنننات المعيننننة بحقنننوق السنننحب ال
 األمريكي.

 مخاطر السيولة ( ط)  

تشننمل اإلدارة الحننذرة لمخنناطر السننيولة اإلبقنناء علننى مننا يكفنني مننن    
النقدية والمعادالت النقدية لتلبية مصنروفات القنروض والمننح وغينر 

 ذلك من التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ.

ل الحند األدننى تتم معالجنة مخناطر السنيولة فني الصنندوق منن خنال  
من متطلبات السيولة. وتنص سياسنة الصنندوق الخاصنة بالسنيولة، 
وكنننذلك الحننند األدننننى منننن متطلبنننات السنننيولة المعننندل لفتنننرة التجديننند 

( علننننننى أن حافظننننننة اسننننننتثمارات 2016-2018للمننننننوارد )عاشننننننر ال
فننني  60الصنننندوق لألصنننول عالينننة السنننيولة يجنننب أن تبقنننى فنننوق 

المائننننننة مننننننن مسننننننتوى المصننننننروفات اإلجماليننننننة السنننننننوية المتوقعننننننة 
)التنندفقات الخارجننة(، بمننا فنني ذلننك المتطلبننات اإلضننافية المحتملننة 

 نتيجة لصدمات السيولة.

وأحندل افتراضنات النمننوذج المنالي للصنندوق، والتنني تشنمل المننوارد   
ينة بموجنب نهنج التندفقات النقد 2016المتاحة لعقد االلتزامنات لعنام 

المسنننننتدامة، تحتسنننننب الحننننند األدننننننى منننننن متطلبنننننات السنننننيولة عنننننند 
مليننننون دوالر أمريكنننني، وهننننو مبلننننغ يغطيننننه بشننننكل مننننريح   582.5

مليننون دوالر  1 328.3رصننيد حافظننة اسننتثمارات الصننندوق البننالغ 
 أمريكي.

 مخاطر رأس المال ( ي)  

تسنننتعرض إدارة الصنننندوق السياسنننة الشننناملة بشنننأن المنننوارد بصنننورة 
، كمننا تستعرضننها مننع أصننحاب المصننلحة الرئيسننيين خننالل منتظمننة

كنل عملينة تجدينند للهيئنات الرئاسنية، وخنالل االجتماعنات المنتظمنة 
للموارد. ويرصد الصندوق عنن كثنب وضنع منوارده بصنورة منتظمنة 
بغيننة الحفنناظ علننى قدرتننه علننى االسننتمرار فنني مزاولننة عملننه. وبننناًء 

الجديننندة للقنننروض والمننننح علنننى ذلنننك، فهنننو يعننندال مبلنننغ االلتزامنننات 
التننني سننننيقوم بهننننا خننننالل كننننل سنننننة تقويميننننة اعتمننننادًا علننننى المننننوارد 
المتاحنننة. وتجنننرى عملينننة تنبنننؤ للمنننوارد علنننى المننندى البعيننند ضنننمن 

 التحليل الذي يسنّفذ من خالل النموذج المالي للصندوق.

  5 المذكرة    
 السندات اإلذنية للمساهمين والمبالغ المطلوبة منهم   

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
    2016 2015 

  السندات اإلذنية المزمع صرفها  
 119 213 812 308 مساهمات تجديد الموارد   

برننننننامج التننننننأقلم لصنننننالح زراعننننننة أصننننننحاب    
 الحيازات الصغيرة

169 931 202 696 

 815 415 743 478 المجموع      

 (565 13) (638 6) تسوية القيمة العادلة   

 250 402 105 472 السندات اإلذنية المزمع صرفها       

   المساهمات المطلوبة   
 561 624 127 475 مساهمات تجديد الموارد   

 044 331 855 319 المساهمات المتممة   

برننننننامج التننننننأقلم لصنننننالح زراعننننننة أصننننننحاب    
 الحيازات الصغيرة

1 150 25 112 

 717 980 132 796 المجموع      

 (933 10) (320 18) تسوية القيمة العادلة   

 784 969 812 777 المساهمات المطلوبة   
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 (912 5) (248 65)  وثائق المساهمة المشروطة 

مجمرررروع السررررندات اإلذنيررررة والمسرررراهمات  
 المطلوبة

1 184 669 1 366 120 

األول  والثررراني  )أ( المسرراهمات األوليرررة  ومسررراهمات التجديرررد    
والثالث  والرابع  والخامس والسرادس والسرابع والثرامن والتاسرع 

 للموارد

سسددت هنذه المسناهمات بالكامنل باسنتثناء منا هنو مبنين فني المنذكرة    
  6   أدناه 2وفي الجدول: 

 2الجدول 

   المساهمات غير المدفوعة/غير المصروفة    
   2016ديسمبر/كانون األول     31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 المبلغ    تجديد الموارد   الجهة المانحة   
 754 1 بعالسا   أالواليات المتحدة    

 560 الثامن   أالواليات المتحدة    

 700 16 تاسعال  ب البرازيل 

 140 تاسعال غانا

 710 12 تاسعال باليابان 

 000 18 تاسعال   أالواليات المتحدة    
حاالت اتفق فيها األعضاء والصندوق على جداول زمنية خاصة  أ  

 لتحصيل المساهمات هي رهن التصديق عليها.
حاالت اتفق فيها األعضاء والصندوق على جداول زمنية خاصة  ب  

 لتحصيل المساهمات.
 

 العاشر للموارد )ب( التجديد

تفاصننننننيل المسنننننناهمات والمبننننننالغ المدفوعننننننة  حنننننناءتننننننرد فنننننني الننننننذيل    
للتجديدين التاسع والعاشر للموارد.  وقد دخنل التجديند العاشنر حينز 

 .2015ديسمبر/كانون األول  2النفاذ في 

 )ج( البرنامج الخاص من أجل أفريقيا   

تفاصننيل المسنناهمات فنني البرنننامج  3حنناء، الجنندول تننرد فنني الننذيل    
طننننار المرحلننننة األولننننى والمرحلننننة الخنننناص مننننن أجننننل أفريقيننننا فنننني إ

 الثانية.

 )د( مخاطر االئتمان  

بننننالنظر إلننننى الوضننننع السننننيادي لمسنننناهمات الجهننننات المانحننننة فننننةن    
الصننندوق يتوقننع الحصننول فنني نهاينننة المطنناف علننى كننل مسننناهمة 
جننننرى إيننننداع وثيقننننة ملزمننننة قانونننننًا بشننننأنها. وتسغطنننني مخصصنننننات 

 المساهمات مخاطر التحصيل.

 المساهمات والسندات اإلذنية المشروطة  )ه( وثائق 

، بلغننننننننت المسنننننننناهمات 2016فنننننننني نهايننننننننة ديسننننننننمبر/كانون األول  
المطلوبننة والسننندات اإلذنيننة الخاضننعة للتنندابير الوطنيننة لتخصننيص 

مليننننون دوالر أمريكنننني  5.9مليننننون دوالر أمريكنننني ) 65.2األمننننوال 
 (.2015ديسمبر/كانون األول  31في 

  6 المذكرة    
 مخصصات استهالك المساهمات   
تعنننادل القيمنننة العادلنننة للمخصصنننات القيمنننة االسنننمية نظنننرًا إلنننى أن    

المبننننالغ المطلوبة/السننننندات اإلذنيننننة األساسننننية مسننننتحقة فنننني تننننارين 
قائمننة الموازننننة. وأنشنننأ الصنننندوق، وفقنننًا لسياسنننته فننني هنننذا المجنننال، 

   ديسمبر/كانون األول:    31المخصصات التالية في 
 1جدول ال

 بآالف الدوالرات األمريكية            
  2016 2015 

 الرصيد في بداية العام   
صافي )الخفض(/الزيادة في حصص 

 االستهالك

168 446 
 

(46 816) 

168 448 
 
- 

 (2) - إعادة التقييم   

 446 168 630 121 الرصيد في نهاية العام 

 موزعا كما يلي:   
 

  

 للجهات المقدمة  سندات إذنية   
 للمساهمات )أ(

36 045 80 861 

 مبالغ مطلوبة من الجهات المقدمة  
 585 87 585 85 للمساهمات )ب(    

 446 168 630 121 المجموع   

 )أ( مخصصات مقابل سندات إذنية   

، كاننننننت كنننننل مسننننناهمات 2016ديسنننننمبر/كانون األول  31حتنننننى   
التجدينند حتننى التجدينند التاسننع ضننمنًا، المودعننة علننى شننكل سننندات 

 إذنية قد سحبت بالكامل. 

ووفقننننا للسياسننننة ذات الصننننلة، أنشننننأ الصننننندوق مخصصننننات مقابننننل     
ديسننمبر/كانون األول علننى النحننو المبننين     31السننندات اإلذنيننة فنني 

 أدناه:
 2الجدول 

 األمريكيةبآالف الدوالرات      
  2016 2015 

     
 المساهمات األولية   
 358 29 358 29 جمهورية إيران اإلسالمية       

 717 13 - * العراق       

 29 358 43 075 

 التجديد األول للموارد   
 099 31 - * العراق       

 - 31 099 

 التجديد الثالث للموارد   
 600 600 الشعبية الديمقراطيةجمهورية كوريا        

  087 6  087 6 ليبيا       

 6 687 6 687 

 861 80 045 36 المجموع       

مستحقات اقتراح إلعادة جدولة وافق المجلس على  2016خالل عام  *   
 لعراق.اجمهورية  مساهمات
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)ب( مخصصرررات مقابرررل مبرررالغ مطلوبرررة مرررن الجهرررات المقدمرررة 
 للمساهمات

الصندوق، وفقًا لسياسنته فني هنذا المجنال، مخصصنات مقابنل أنشأ    
 بعض هذه المبالغ على النحو المبين فيما يلي:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية                                      
 2016 2015 

 المساهمات األولية   
 8 8 جزر القمر       

 167 83 167 83 جمهورية إيران اإلسالمية       

 83 175 83 175 

 التجديد الثاني للموارد   
 000 2 - العراق       

 - 2 000 

 التجديد الثالث للموارد   
 400 2 400 2 جمهورية إيران اإلسالمية       

 10 10 سان تومي وبرينسيبي       

 2 410 2 410 

 585 87 585 85 المجموع       

  7 المذكرة    
 المبالغ المطلوبة األخرى    

 بآالف الدوالرات األمريكية                                  
 2016 2015 

مبننالغ مسنننتحقة القنننبض منننن    
 االستثمارات المبيعة

15 360 

 447 14 800 20 مبالغ مطلوبة أخرى   

 807 14 815 20 المجموع        

المبننننالغ المدرجننننة أعنننناله فنننني مننننن المتوقننننع أن يننننتم تلقنننني جميننننع    
غضنننون سننننة واحننندة منننن تنننارين قائمنننة الموازننننة. ويشنننمل رصنننيد 
المبنننالغ المطلوبنننة األخنننرى المبنننالغ المسنننددة منننن البلننند المضنننيف 

 مقابل النفقات المتكبدة خالل العام.

 8 المذكرة    
 األصول الثابتة وغير الملموسة   

 
 بآالف الدوالرات األمريكية

     

 

ينننننننننننننننننننننننناير/  1  
كنننانون الثننناني 

 2016 
 الزيادة /  
 )النقص(  

 
 إعادة التقييم/

 أ*تسوية
 

  31 

 ديسمبر/كانون
 2016األول 

     التكلفة   
 633 3   93 540 3 معدات حاسوبية   

برمجيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات    
 حاسوبية

14 384  4 058  
18 442 

 435  86  349  المركبات  

 489 (9) 79 419 أثال وتجهيزات   

التحسننننننننننننننننننننننننننننننننننينات    
 اإليجارية

 1 090 147  1 237 

 236 24 (9) 463 4  782 19 مجموع التكاليف     

    االستهالك   
 (959 2)  (444) (515 2) معدات حاسوبية   

برمجيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات    
 حاسوبية

(4 932) (2 017)  (6 949) 

 (131)  (71) (60) المركبات  

 (348) 9 (13) (344) أثال وتجهيزات   

التحسننننننننننننننننننننننننننننننننننينات    
 اإليجارية

(904) (40)  (944) 

مجمرررررررررررررررررررررررروع     
 االستهالك

(8 755) (2 585) 9 (11 331) 

صرررررافي األصرررررول    
الثابترررررررررة وغيرررررررررر 

 الملموسة

 
 

11 027 

 
 

1 878 

 
 
- 12 905 

نظرًا لتحركات سعر الصرف لبند منن األصنول الثابتنة المحنتفظ بهنا فني وحندة  *   
 معينة باليورو.

  9 المذكرة    
 القروض   

 )أ( المخصص المتراكم لخسائر االستهالك   

 فيما يلي تحليل للمخصص المتراكم لخسائر استهالك القروض:   
 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 156 58 518 35 الرصيد في بداية السنة   

صافي الزيادة/)االنخفناض( فني حصنص   
 (130 20) 868 25 االستهالك 

 (508 2) (827 1) إعادة التقييم   

الرصررررريد فررررري نهايرررررة السرررررنة بالقيمرررررة    
 518 35 559 59 االسمية

 (961 30) (545 54) تسوية القيمة العادلة   

 557 4 014 5 المجموع      

اسنننتهلكت جمينننع القنننروض المدرجنننة ضنننمن المخصنننص المتنننراكم    
باسنننتثناء المخصنننص المننندرج منننن أجنننل  ،فننني المائنننة 100بنسنننبة 
 اللننذينجمهوريننة كورينا الشننعبية الديمقراطيننة و خننر للننيمن، قنرض ل
 مقابل األقساط المتأخر سدادها.  ااستهلك

ووفقننننا للسياسننننة ذات الصننننلة، أنشننننأ الصننننندوق مخصصننننات مقابننننل    
ديسنننننمبر/كانون األول علنننننى النحنننننو     31القنننننروض المسنننننتحقة فننننني 

 المبين أدناه:
 2الجدول 

 2015 2016 المبالغ بحقوق السحب الخاصة

 370 8 637 24 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   

 299 17 299 17 الصومال   

 - 355 2 اليمن   

 669 25 291 44 المجموع      

 518 35 559 59 المعادل بالدوالر األمريكي   

 (961 30) (545 54) تسوية القيمة العادلة   

 557 4 014 5 المجموع       
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ويننرد عننرض تفاصننيل القننروض المعتمنندة والمصننروفة، ومنندفوعات    
 .طاءسداد أصل القروض في الذيل 

 )ب( وضع عدم االستحقاق 

بالنسنننبة للقنننروض ذات المبنننالغ المتنننأخرة المدرجنننة فننني وضنننع عننندم    
االحتسنناب علننى أسنناس االسننتحقاق، فةنننه لننو اعتبننرت هننذه المبننالغ 
إينننننرادات فنننننةن إينننننرادات القنننننروض المسنننننجلة فننننني قائمنننننة اإلينننننرادات 

دوالر    710 876كاننننننننت سنننننننتزيد بمقننننننندار    2016الشننننننناملة لعنننننننام 
 (.    2015دوالر أمريكي في عنام    159 650أمريكي )مقارنة مع 

 (  تحليل إضافي ألرصدة القروض ج ) 

فيمننا يلنني تركيننب رصننيد القننروض المسننتحقة حسننب الكيانننات حتننى    
  31   :ديسمبر/كانون األول   

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 436 270 6 221 377 6 الصندوق   

 875 90 208 133 األمانة اإلسبانيحساب   

 311 361 6 429 510 6 المجموع       

 (156 196 1) (146 192 1) تسوية القيمة العادلة   

 155 165 5 283 318 5 المجموع      

 
 أدناه توزيع أكثر تفصيال:  4ويرد في الجدول 

 
 4الجدول 

 
 بآالف الدوالرات األمريكية                              

 2016 2015 

مخصنومًا منهنا القنروض الملغناة والمبنالغ المسنددة بالكامنل  الصنندوق المعتمندةقروض    
 قننروض حقننوق السننحب الخاصننة واليننورو والتعننديالت لتغطيننة التقلننب فنني مجمننوع قيمننة

 * (1طاء، الجدول محسوبة بالدوالر األمريكي )الذيل 
 
 710 605 11 772 828 11 القروض المعتمدة  

 (550 333 3) (099 323 3) الرصيد غير المصروف 

 (679 202 2) (600 316 2) المبالغ المسددة   

 001 13 297 13 الفائدة/األقساط المطلوبة 

القررررررروض المسررررررتحقة بالقيمررررررة    
 االسمية

6 202 370 6 082 482 

 (016 127 1) (486 127 1) تسوية القيمة العادلة   

 466 955 4 884 074 5 القروض المستحقة    

المعتمنندة مخصننومًا منهننا القننروض الملغنناة  البرنررامج الخرراص مررن أجررل أفريقيرراقننروض    
والمبننالغ المسننددة بالكامنننل والتعننديالت لتغطيننة التقلنننب فنني مجمننوع قيمنننة قننروض حقنننوق 

 (1-طاءالسحب الخاصة محسوبة بالدوالر األمريكي )الذيل 
 658 312 850 303 القروض المعتمدة  

 (274 125) (487 129) المبالغ المسددة   

 570 488 الفائدة/األقساط المطلوبة   

 954 187 851 174 القروض المستحقة    

 (097 61) (295 55) تسوية القيمة العادلة   

 857 126 556 119 القروض المستحقة    

مخصروما منهرا القرروض الملغراة والمبرالغ المسرددة بالكامرل مجموع القرروض المعتمردة    
 والتعديالت لتغطية التقلب محسوبة بالدوالر األمريكي

 367 918 11 622 132 12 القروض المعتمدة  

 (550 333 3) (099 323 3) الرصيد غير المصروف  

 (953 327 2) (087 446 2) المبالغ المسددة   

 571 13 785 13 المطلوبةالفائدة/األقساط    

القررررررروض المسررررررتحقة بالقيمررررررة    
 االسمية

6 377 221 6 270 436 

 (113 188 1) (781 182 1) تسوية القيمة العادلة   

 323 082 5 440 194 5 القروض المستحقة    

يشننننمل الرصننننيد القننننروض المعينننننة بنننناليورو والممولننننة مننننن مرفننننق تمويننننل  * 
 الديون. 
 5الجدول 

المعتمنندة مخصننوما منهننا القننروض الملغنناة والمبننالغ  حسرراب األمانررة اإلسرربانيقننروض    
المسددة بالكامنل والتعنديالت لتغطينة التقلنب فني مجمنوع قيمنة قنروض الينورو محسنوبة 

 بالدوالر األمريكي
 413 314 194 308 القروض المعتمدة  

 (409 225) (689 170) الرصيد غير المصروف  

 (293 1) (519 4) المسددةالمبالغ    

 164 222 الفائدة/األقساط المطلوبة   

القرررررررروض المسرررررررتحقة بالقيمرررررررة    
 االسمية

133 208 90 875 

 (043 8) (365 9) تسوية القيمة العادلة   

 832 82 843 123 القروض المستحقة    

بلغننت القيمننة العادلننة لحافظننة القننروض المسننتحقة فنني نهايننة السنننة 
 مليون دوالر أمريكي. 5 851.6

 )د( مخاطر االئتمان 

بنننالنظر إلنننى طبيعنننة الجهنننات المقترضنننة للصنننندوق، فهنننو يتوقنننع أن   
يسسننندفد كنننل قنننرض منننن القنننروض منننن األطنننراف السنننيادية فننني نهاينننة 
المطاف. وتسغطى مخاطر التحصنيل باالعتمناد علنى المخصصنات 
التراكمية لخسنائر اسنتهالك القنروض ومخصصنات تراكمينة لمبنادرة 

وتوضنننننع القنننننروض ذات  دينننننون البلننننندان الفقينننننرة المثقلنننننة بالنننننديون.
يومننننًا فنننني وضننننع عنننندم     180المقننننادير المتننننأخرة لمنننندة تزينننند علننننى 

 االستحقاق.

 )ه( مخاطر السوق 

حافظننننننة قننننننروض يعتقنننننند بننننننأّن مخنننننناطر سننننننعر الفائنننننندة المرتبطننننننة ب   
فنني المائننة فنني     90.3فنني المائننة )     87.5الصننندوق ضننئيلة، إذ أن

  31   ديسننمبر/كانون األول  2014 مننن الحافظننة المسننتحقة الحاليننة )
تتعلنننق بمقترضنننين بشنننروط تيسنننيرية للغاينننة، ولنننذا فهننني ال تخضنننع 

، والنذيل 4الجندول اء، طنالنذيل فني ينرد لتغير على أساس سنوي. و 
 تحليل للحافظة بحسب نوع شروط اإلقراض. 4، الجدول 1-طاء

 )و( تقدير القيمة العادلة

ي، ال تتنأثر االفتراضنات المسنتخدمة بخالف اإلثبات والتحديند األولن   
فنني تحدينند هننذه القيمننة العادلننة بننالتغيرات فنني أسننعار الخصننم. ويننتم 

 رصد األثر المتعلق بتحركات سعر الصرف عن كثب.  

 10 المذكرة    
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 الوسائل المالية حسب الفئات   

أدننننننناه معلومننننننات عننننننن تصنننننننيف أصننننننول  2و 1ن يننننننورد الجنننننندوال   
الصنننندوق وخصنننومه. وقننند طباقنننت السياسنننات المحاسنننبية للوسنننائل 

 المالية على البنود الواردة أدناه:

 1الجدول 
2016 

2016 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(    

النقدينننننننننننننننننننننننننة    
والودائننننننننننننننننننننع 
 المصرفية

االسنننننننننننننتثمارات 
بالقيمنننة العادلنننة 
منننننننننننن خنننننننننننالل 
 الربح والخسارة

االسننننننتثمارات    
بالتكلفنننننننننننننننننننننننننة 

 المستهلكة

 

 

القنننننننننننننننننننروض 
بالتكلفنننننننننننننننننننننننننة 

 المستهلكة
        1المستوى    
النقدينننننننة واألرصنننننننندة    

 المصرفية
260    

االسنننتثمارات بالقيمنننة 
العادلننننة مننننن خننننالل 

 الربح والخسارة

 963   

االسنننننننننننننننننننننننننننننننننتثمارات    
 بالتكلفة المستهلكة

  258  

        2المستوى    
االسنننتثمارات بالقيمنننة 
العادلننننة مننننن خننننالل 

 الربح والخسارة

 204   

االسنننننننننننننننننننننننننننننننننتثمارات    
 بالتكلفة المستهلكة

  117  

 301 5    القروض المستحقة   

 301 5 375 167 1 260 المجموع       

 
 2الجدول 
2015 

2015 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(    

النقديننننننننننننننننننننننننة    
والودائننننننننننننننننننع 
 المصرفية

االسنننننننتثمارات   
بالقيمننة العادلننة 
مننننننننننن خننننننننننالل 
 الربح والخسارة

االستثمارات     
بالتكلفننننننننننننننننننننننننة 

 المستهلكة

 
 

القننننننننننننننننننروض 
بالتكلفنننننننننننننننننننننننة 

 المستهلكة
        1المستوى    
النقديننننننة واألرصننننننندة    

 المصرفية
326    

االسننتثمارات بالقيمننة 
العادلنننة منننن خنننالل 

 الربح والخسارة

 988   

االسنننننننننننننننننننننننننننننننتثمارات    
 بالتكلفة المستهلكة

  399  

        2المستوى    
   268 االسننتثمارات بالقيمننة 

العادلنننة منننن خنننالل 
 الربح والخسارة

االسنننننننننننننننننننننننننننننننتثمارات    
 بالتكلفة المستهلكة

  137  

 142 5    القروض المستحقة   

 142 5 467 255 1 326 المجموع       

 

 11 المذكرة    
 الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة ديون البلدان    

   )أ( أثر مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون   

البلندان الفقينرة المثقلنة  دينونحجننم تمننويل الصنندوق لمبننادرة  وصنل   
دوالر أمريكنننني خننننالل 000 670 204 مننننا قيمتننننه إلننننى بالننننديون
. وتننرد تفاصننيل التمويننل مننن جهننات مانحننة 2016-1998الفتننرة 

 . 2-هاءخارجية وعلى أساس تراكمي في الذيل 

ولالطالع على مجمل مبالغ تخفيف النديون المسنددة مننذ انطنالق    
مبنننادرة النننديون والمبنننالغ المنتظنننر تسنننديدها فننني المسنننتقبل، يرجنننى 

. ويسنننتثنى منننن تخفينننف النننديون النننذي أقنننره يننناءالرجنننوع إلنننى النننذيل 
التنفيننننذي حتنننننى تاريخننننه كننننل المبنننننالغ المتصننننلة بمبنننننادرة المجلننننس 

النننننديون المعنننننززة لكنننننل منننننن إريترينننننا والصنننننومال والسنننننودان. ومنننننن 
المتوقنننع أن يفنننّوض المجلنننس التنفينننذي دفنننع حصنننة الصنننندوق منننن 

. وقننندرت حصنننة 2019-2017تخفينننف النننديون هنننننذا فنننني الفتنننرة 
قة الصننندوق مننن إجمننالي تخفيننف أصننل المديونيننة والفوائنند المسننتح

  2016علننى هننذه البلنندان عننند إعننداد القننوائم الماليننة الموحنندة لعننام 
دوالر  145 181 000دوالر أمريكنننني ) 135 211 000بنحننننو 

وبلننننغ     (.2015أمريكنننني إلريتريننننا والصننننومال والسننننودان فنننني عننننام 
ت منننن أرصننندة حسننناب أماننننننة مبنننادرة إجمنننالي إينننرادات االسنننتثمارا

دوالر أمريكنني    000 040 8 البلنندان الفقيننرة المثقلننة بالننديون دينننون
(  000 008 8  دوالر أمريكي في عام  2015  .) 

)ب( المخصصات اإلجمالية لمبرادرة ديرون البلردان الفقيررة المثقلرة    
    بالديون

يننننننننرد فنننننننني الجنننننننندول أدننننننننناه أرصنننننننندة السنننننننننتين المنتهيتننننننننين فنننننننني    
  31   األول:ديسمبر/كانون 

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 808 36 624 27 الرصيد في بداية السنة   

 - - اعتمادات جديدة    
 (685 7) (207 5) تغيير المخصصات   

 (499 1) (732 4) تقلبات أسعار الصرف   
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 624 27 685 17 الرصيد في نهاية السنة   

 (550 8) (610 5) العادلةتسوية القيمة    

 074 19 075 12 المجموع   

 

 12 المذكرة       
 المبالغ المستحقة والخصوم   

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

سنننننتحقة علنننننى االسنننننتثمارات المبنننننالغ الم   
 واالستهالكالمشتراة 

6 160 12 103 

خصوم خطة التأمين الطبي بعند انتهناء    
 الخدمة

106 484 80 035 

المبنننالغ المسنننتحقة والخصنننوم المتراكمنننة    
 األخرى

78 625 70 280 

 418 162 269 191 المجموع     

منننن أصنننل المجمنننوع المنننذكور أعننناله، هنننناك مبلنننغ يقننندر بحنننوالي    
دوالر أمريكنننننني  103 047 000دوالر أمريكنننننني ) 129 533 553

تزينند علننى عننام ( مسننتحق النندفع فنني غضننون فتننرة   2015فنني عننام 
 واحد اعتبارًا من تارين قائمة الموازنة.

 13 المذكرة       
 اإليرادات المإلجلة   

ننل     تمثنل أرصنندة اإليننرادات المؤجلننة المسنناهمات المسننتلمة التنني أسجا
تقيينننندها إلننننى فتننننرات مقبلننننة لمننننناظرة التكنننناليف المعنيننننة. وتشننننمل 

المسنتلمة التني  اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصنلة برسنوم الخدمنة
   لم يتم بعد تكبد التكاليف المتصلة بها.

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 705 429 523 309 المجموع   

 (596 16) (486 10) تسوية القيمة العادلة   

 109 413 037 299 اإليرادات المإلجلة    

 14 المذكرة       
 

 المنح غير المصروفة   

يلي رصيد المنح النافذة غير المصنروفة حتنى اآلن للجهنات  فيما  
 المتلقية:

 بآالف الدوالرات األمريكية     
2016 2015 

 057 68 521 80 الصندوق   

 218 264 412 293 األموال المتممة   

برننننننامج التنننننأقلم لصنننننالح زراعنننننة    
 أصحاب الحيازات الصغيرة

164 496 124 420 

 695 456 429 539 الرصيد في نهاية العام  

 (177 7) (818 10) تسوية القيمة العادلة   

 518 449 854 527 المنح غير المصروفة   

 15 المذكرة       
 خصوم االقتراض

يمثل الرصيد األموال المستلمة من أجل األنشطة اإلقراضنية زائند 
 الفوائد المحصلة.

 األمريكيةبآالف الدوالرات      
2016 2015 

 948 162 690 263 الصندوق   

 153 311 670 285 حساب األمانة اإلسباني  

   
 101 474 360 549 مجموع خصوم االقتراض

 

  16 المذكرة       
صررافي األرباح/الخسررائر الناجمررة عررن أسررعار صرررف العمررالت    

 األجنبية

طسّبقننت أسننعار التحويننل التاليننة للتعبيننر عننن وحنندة حقننوق السننحب    
ديسننننننمبر/كانون     31الخاصنننننة بننننندوالرات الواليننننننات المتحننننندة فننننني 

 األول:
 1الجدول 

 الدوالر األمريكي    السنة  
2016 1.34472 
2015 1.38370 

2014 1.44582 

 يرد أدناه رصيد تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

 (680 274) (541 169) الصندوق   

 (218 15) 489 6 الكيانات األخرى   

 (898 289) (052 163) مجموع التحركات خالل العام   

وفيمنننا يلننني بينننان ألثنننر تحركنننات أسنننعار صنننرف العمنننالت األجنبينننة    
 على الحساب:
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 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

 169 444 271 154 يناير/كانون الثاني 1رصيد الفتح في 

 تحركات سعر الصرف للعام المعني لما يلي:   

 (284 77) (218 33) النقدية واالستثمارات   

 806 13 812 42 المبالغ الصافية المطلوبة/المستحقة   

 (183 209) (820 140) القروض والمنح المستحقة   

السننننننندات اإلذنيننننننة والمبننننننالغ المطلوبننننننة مننننننن    
 األعضاء

(42 005) (33 609) 

 372 16 182 10 مساهمات الدول األعضاء   

 (898 289) (052 163) مجموع التحركات خالل العام   

ديسرررمبر/كانون     31الرصررريد الخترررامي فررري    
 األول

(8 781) 154 271 

    

  17 المذكرة       
 العائد من النقدية واالستثمارات   

 )أ( إدارة االستثمارات )للصندوق وحده( 
، أوكلننننت مهمنننة إدارة الجنننزء األكبننننر منننن حافظننننة    1994مننننذ عنننام    

اسنننتثمارات الصنننندوق إلنننى عننندد منننن منننديري االسنننتثمار الخنننارجيين 
وذلنننننننك بموجنننننننب المبنننننننادئ التوجيهينننننننة لالسنننننننتثمار التننننننني وضنننننننعها 

، بلغنننننت   2016ديسنننننمبر/كانون األول عنننننام     31 الصنننننندوق. وفننننني
  . مليننننار دوالر أمريكننننني )    0.8قيمننننة األمنننننوال المنننندارة خارجينننننًا 

فنني المائننة    59، وهنني تمثنننل نحننو  (  2015مليننار دوالر أمريكنني فنني 
فنني المائننة فنني عننام    72مننن مجمننوع نقديننة واسننتثمارات الصننندوق )

  2015.) 

 )ب( الوسائل المالية المشتقة 
سننننتثمار فنننني الصننننندوق باسننننتخدام لالتننننرخص المبننننادئ التوجيهيننننة    

األنننواع التاليننة مننن الوسننائل الماليننة المشننتقة وذلننك أساسننا لضننمان 
 :المواءمة مع سلة عمالت حقوق السحب الخاصة

 ( العقود الجلة1)   
 1الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31   
 2016 2015 

   عدد العقود المفتوحة:   
 352 402 شراء    

 (436 1) (986) بيع    

صافي األرباح السوقية غير المحصنلة    
للعقننننننود المفتوحننننننة )بننننننآالف النننننندوالرات 

(38) 884 

 األمريكية(
نطنننننننننناق  جننننننننننال اسننننننننننتحقاق العقننننننننننود     

 المفتوحة )عدد األيام(
 993إلى  68  627إلى  67

 
 العقود الجلة المباشرة( 2)  

غيننننر المحصننننلة بالقيمننننة السننننوقية للعقننننود اآلجلننننة  الخسننننائربلغننننت  
ديسنننمبر/كانون األول  31دوالر أمريكننني فننني  ملينننون 2.2المباشننرة 
(. 2015مليننننون دوالر أمريكنننني فنننني  3.8ربنننناح )بلغننننت األ 2016

وتراوحننننننننننت  جننننننننننال اسننننننننننتحقاق العقننننننننننود اآلجلننننننننننة المباشننننننننننرة فنننننننننني 
  31  األول  ديسنمبر/كانون  2016  منا بنين  6  أينام إلنى  75 ( يومننًا  7 

 (.  2015ديسمبر/كانون األول     31يومًا في    77أيام إلى 

 )ج( العائد من النقدية واالستثمارات )موحدة( 
بلنننغ إجمنننالي العائننند منننن النقدينننة واالسنننتثمارات للسننننة المنتهينننة فننني   
 31   ديسمبر/كانننننننون األول 2016  منننننا قيمتنننننه 48.8  ملينننننون دوالر

ملينننون دوالر أمريكننني فننني عنننام   2.7 عائننندأمريكننني )بلنننغ إجمنننالي ال
 2015  .) 

 2الجدول 
2016 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 
 بالقيمة العادلة  

بالتكلفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة     
 المجموع    المستهلكة

واالسنتثمارات الفائدة من المصنارف    
 ذات العائد الثابت

24 736 5 148 29 884 

صافي نفقنات العقنود اآلجلنة وعقنود    
 الخيار والمبادالت

(6 988) - (6 988) 

األرباح/)الخسنننننننننننننائر( الرأسنننننننننننننمالية  
المحققننننننة مننننننن األوراق الماليننننننة 

 ذات العائد الثابت

11 815 11 11 826 

األرباح/)الخسنننننائر( غينننننر المحققنننننة    
األوراق الماليننة ذات العائنند مننن 
 الثابت

14 705 (612) 14 093 

 815 48 547 4 268 44 المجموع   
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 3الجدول 

2015 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

بالقيمنننننننننننننننننننننننننة  
 العادلة

بالتكلفننننننننننننننننننننننننننننننة      
 المجموع    المستهلكة

الفائنننننندة مننننننن المصننننننارف واالسننننننتثمارات    
 890 34 137 6 753 28 ذات العائد الثابت

صنننننافي نفقنننننات العقنننننود اآلجلنننننة وعقنننننود    
 الخيار والمبادالت

(1 728) 
 

- (1 728) 

)الخسننائر(/األرباح الرأسننمالية المحصننلة    
 (387 6) (519) (868 5) من األوراق المالية ذات العائد الثابت

األرباح/)الخسنننائر( غينننر المحصنننلة منننن    
 األوراق المالية ذات العائد الثابت

(24 057) 
 

(29) (24 086) 

 689 2 589 5 (900 2) المجموع   

وبالنسننننبة السننننتثمارات التكلفننننة المسننننتهلكة، تتعلننننق أرباح/)خسننننائر(    
 رأس المال المحققة باالهتالك وبيع األوراق المالية. 

وتشمل األرقام المدرجنة أعناله العائند منن الكياننات الموحندة علنى    
  النحو التالي: 

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 852 002 46 الصندوق   

حسناب أماننة خطنة التنأمين الطبني بعند    
 545 923 1 انتهاء الخدمة

حسننننناب أماننننننة مبننننننادرة دينننننون البلنننننندان    
 4 33 الفقيرة المثقلة بالديون

 258 1 812 حساب األمانة اإلسباني  

 197 262 مبادرة تخفيف ديون هايتي  

برنننامج التننأقلم لصننالح زراعننة أصننحاب    
 351 719 الحيازات الصغيرة

  152 320 األموال المتممة   

مخصنننوما منهنننا: العائننند المؤجل/المعننناد    
 (670) (256 1) تصنيفه

 689 2 815 48 المجموع      

 
   2.91وبلننغ معنندل العائنند السنننوي مننن نقديننة واسننتثمارات الصننندوق   

 بعند حسنم نفقنات االسنتثمارات )بالمقارننة   2016في المائة في عام 
فننننني المائنننننة بعننننند حسنننننم نفقنننننات    0.06بي نسنننننبته سنننننلمنننننع معننننندل 

 (.  2015االستثمارات في عام 

 18 المذكرة       
 العائد من مصادر أخرى   

يتعلننننق هننننذا العائنننند فنننني المقننننام األول بسننننداد الحكومننننة المضننننيفة    
تشننغيلية معينننة. كمننا أنننه يشننمل رسننوم الخدمننة المسننتلمة لنفقننات 

من الكيانات التي يستضيفها الصندوق كتعويض عما يقدمنه منن 
 خدمات إدارية. وفيما يلي تفاصيل ذلك:

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2015 2016 موحدة   

 923 7 704 7 العائد من الحكومة المضيفة   

 28 057 3 أخرىالعائد من مصادر    

 951 7 761 10 المجموع      

 19 المذكرة       
 عائد المساهمات   

 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

 661 2 659 5 الصندوق   

برنننننامج التننننأقلم لصننننالح زراعننننة    
 148 81 487 60 أصحاب الحيازات الصغيرة

 970 100 377 118 األموال المتممة   

 970 100 523 184 المجموع      

وتعنننوض المسننناهمات المقدمنننة إلنننى مبنننادرة دينننون البلننندان الفقينننرة    
 .    2007المثقلة بالديون نفقات هذه المبادرة منذ عام 

 20 المذكرة       
 النفقات التشغيلية   

تحلنياًل للنفقنات التشنغيلية للصنندوق وحنده بحسنب  الميعرض الذيل    
 المصدر الرئيسي للتمويل. ويرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 628 157 628 157 الصندوق   

 630 9 630 9 الكيانات األخرى   

 258 167 258 167 المجموع      

وتصنننف التكنناليف المتكبنندة فنني الحسننابات وفقننًا للطننابع األساسنني    
 للنفقات. 

 21 المذكرة       
 عدد الموظفين وخطة التقاعد وخطة التأمين الطبي   

 )أ( عدد الموظفين 

يسنننتفيد الموظفنننون المننندرجون فننني جننندول مرتبنننات الصنننندوق منننن 
نظنننننامي التقاعننننند والتنننننأمين الطبننننني اللنننننذين يوفرهمنننننا الصنننننندوق. 
ويشننمالن المشنناركة فنني الصننندوق المشننترك للمعاشننات التقاعديننة 
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لمنننوظفي األمنننم المتحننندة وفننني خطنننة التنننأمين الطبننني بعننند انتهننناء 
 الخدمة التي تديرها منظمة األغذية والزراعة. 

كان عدد الموظفين المكافئين المتفرغين فني الصنندوق والكياننات    
علنى النحنو التنالي    2016الموحدة األخرى الموجودة فيه فني عنام 

 )موزعًا حسب مصادر الميزانية الرئيسية(: 

الموظفرررررررررررررررون المكرررررررررررررررافئون  
 الفئة الفنية    المتفرغون

الخننننننننننندمات    
 المجموع    العامة

 484 195 288 اإلدارية للصندوقالميزانية    

الموظفننون المهنيننون المزاملننون/  
 موظفو البرنامج الخاص 

14  14 

 28 8 20 أخرى  

 10 2 8 أموال البرامج 

 535 208 330 2016إجمالي     

 525 198 317 2015إجمالي     

 غير الموظفين )ب( 

مننن تلبيننة وعلننى غننرار السنننوات السننابقة، تعاقنند الصننندوق، للننتمكن   
احتياجاتنننه التشنننغيلية، منننع خبنننراء استشننناريين، ومنننوظفي منننؤتمرات، 

 وموظفين مؤقتين  خرين تشملهم هم أيضًا خطة تأمين.

 خطة التقاعد)ج( 

لصننننندوق المشننننترك للمعاشننننات التقاعديننننة لمننننوظفي األمننننم يجننننري ا   
التقيننيم االكتننواري األخيننر تقييمننا اكتواريننا كننل سنننتين، وأعنند المتحنندة 
. وكشننننف هننننذا التقيننننيم عننننن    2015ديسننننمبر/كانون األول     31فنننني 
فننني المائنننة منننن األجنننر النننداخل فننني    0.16اكتنننواري مقنننداره  فنننائض

، تشنننير التقنننديرات إلنننى كفاينننة وبالتننناليحسننناب المعننناش التقاعننندي. 
م أمننننوال الصننننندوق المشننننترك للمعاشننننات التقاعديننننة لمننننوظفي األمنننن

    26امنة لألمننم المتحندة أحكنام المننادة ولنم تنفننذ الجمعينة الع ،المتحندة
التنني تقتضنني مننن الوكنناالت المشنناركة تقننديم أمننوال إضننافية. ويقنندم 
الصننندوق النندولي للتنميننة الزراعيننة اشننتراكات لصننالح العنناملين فيننه 
ويتحمننل، فنني حنندود حصننته، مسننؤولية أي التزامننات غيننر مسننددة، 

فنني المائننة     7.9إن وجنندت )تسنندد االشننتراكات الحاليننة علننى أسنناس 
منننن األجنننر النننداخل فننني حسننناب المعننناش التقاعننندي منننن المنننوظفين 

وبلننننغ مجمننننوع االشننننتراكات فنننني المائننننة مننننن الصننننندوق(.     15.8و
 قيمتننه الصننندوق لخطننة التقاعنند مننا مقنندار المدفوعننة عننن مننوظفي

 10 490 112) 2016دوالر أمريكنني فنني عننام  10 846 355
   (.2015دوالر أمريكي في عام 

 )د( خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

أجننري التقيننيم االكتننواري األخيننر لخطننة التننأمين الطبنني بعنند انتهنناء    
. وكانننننت المنهجيننننة 2016ديسننننمبر/كانون األول     31الخدمننننة فنننني 

المتبعننننة هنننني أسننننلوب تكلفننننة ائتمننننان الوحنننندة المتوقعننننة مننننع معنننندل 

االكتوارينننة الرئيسنننية تناسنننبي حسنننب الخدمنننة. وكاننننت االفتراضنننات 
فنني المائننة؛ وعائنند  2.5التنني اسننتخدمت هنني التاليننة: معنندل خصننم 

في المائنة؛ وزينادات منتظنرة فني    3.5من األصول المستثمرة بنسبة 
فنننني المائننننة؛ وزيننننادات فنننني التكنننناليف الطبيننننة    . المرتبنننات بنسننننبة 

سنننعر فننني المائنننة؛ و     2.5فننني المائنننة؛ وتضنننخم بمعننندل     . بنسنننبة 
دوالر أمريكي.  وحنددت النتنائج خصنوم    1.04=  يورو    1صرف 

بنحننننو  2016 مننننن عننننام ديسننننمبر/كانون األول 31الصننننندوق فنننني 
دوالر أمريكنننني. وتشننننمل القننننوائم الماليننننة للسنننننتين  106 483 000

  2016 و  2015  حتنننننننننى  31   ديسنننننننننمبر/كانون األول مخصصنننننننننات
 يلي:وأصوال ذات صلة تتكون مما 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 (035 80) (483 106) التزامات الخدمات السابقة   

 722 62 223 69 أصول الخطة   

 (313 17) (260 37) فائض/)نقص(   

   التحركات السنوية   
 (081 29) (313 17) فائض/)نقص( فتح الحساب   

 - 122 6 المساهمات المدفوعة

 (820) (570) تكاليف الفوائد   

 (468 4) (705 3) رسوم الخدمة الحالية   

 188 21 (173 22) األرباح/الخسائر االكتوارية   

 435 745 1 الفوائد المحصلة من األرصدة   

 (567 4) (366 1) تقلبات أسعار الصرف   

 (313 17) (260 37) فائض/)نقص( غلق الحساب    

   الخدمات السابقةالتزامات    
مجمنننننننننننننننننوع المخصنننننننننننننننننص فننننننننننننننننني    
 (935 95) (035 80) يناير/كانون الثاني 1

 (820) (570) تكاليف الفوائد   

 (468 4) (705 3) رسوم الخدمة الحالية   

 188 21 (173 22) األرباح االكتوارية)الخسائر(    

ديسمبر/كانون     31المخصص في    
 األول

(106 483) (80 035) 

   أصول الخطة   

يناير/كنانون     1مجموع األصول في    
 الثاني

62 722 66 854 

 - 122 6 المساهمات المدفوعة

 435 745 1 الفوائد المحصلة من األرصدة   

 (567 4) (366 1) تقلبات أسعار الصرف   

مجمررررررررررررروع األصرررررررررررررول فررررررررررررري    
  31  ديسمبر/كانون األول 

69 223 62 722 

تستثمر أصنول خطنة التنأمين الطبني بعند انتهناء الخدمنة وفقنا لبينان 
سياسة االسنتثمار الخناص بحسناب أماننة خطنة التنأمين الطبني بعند 
انتهننننننناء الخدمنننننننة والنننننننذي وافنننننننق علينننننننه مجلنننننننس المحنننننننافظين فننننننني 

 .2015فبراير/شباط 
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ويننننوفر الصننننندوق تكنننناليف الخدمننننة الحاليننننة السنننننوية بأكملهننننا لهننننذه    
بمننا فنني ذلننك متقاعديننه المسننتوفين للشننروط. وفنني  التغطيننة الطبيننة،

بلغنننت قيمنننة هنننذه التكننناليف المدرجنننة ضنننمن مرتبنننات ،   2016عنننام 
دوالر أمريكنني  4 275 001المننوظفين ومزاينناهم فنني القننوائم الماليننة 

( 000 289 5  دوالر أمريكي في عام  2015  .) 

، يبلنننغ مسننتوى األصنننول 2016وبننناء علنننى التقيننيم االكتنننواري لعننام    
الننالزم لتغطيننة خصننوم خطننة التننأمين الطبنني بعنند انتهنناء الخدمننة مننا 

)بمنننا  دوالر أمريكننني بصنننافي القيمنننة الحالينننة 69 223 000قيمتنننه 
. (االئتالف النندولي المعننني باألراضننيفنني ذلننك األصننول الخاصننة بنن

وكمننا ورد أعنناله، بلغننت األصننول المحننتفظ بهننا بالفعننل فنني حسنناب 
ديسننننننمبر/كانون  31دوالر أمريكنننننني فنننننني  69 223 000األمانننننننة 
، وبالتننننالي فهننننذا أكثننننر ممننننا يكفنننني لتغطيننننة المسننننتوى 2016األول 

 الحالي للخصوم.

)هر( تقيريم المخراطر االكتواريرة لخطرة الترأمين الطبري بعرد انتهراء  
 الخدمة

يرد في الجندول التنالي تحلينل حساسنية لالفتراضنات الرئيسنية بشنأن    
الخصننوم وتكنناليف الخدمنننة المدرجننة ضننمن بياننننات المجموعننة فننني 

  31   ديسمبر/كانون األول  2016: 

     الخصوم    األثر على   
 تضخم طبي:   

 %    4.0% بدال من 5.0بنسبة       
 

28.2 

 

 

    4.0 % (22.3)% بدال من    3.0بنسبة      

 22 المذكرة       
 نفقات المنح   

 يرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:   

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 840 44 020 55 ِمنح الصندوق   

 186 89 680 107 األموال المتممة   

برننننننامج التنننننأقلم لصنننننالح زراعنننننة    
 768 79 487 60 الحيازات الصغيرةأصحاب 

 794 213 187 223 المجموع      

 23 المذكرة       
 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون   

:تنننننننننرد أدنننننننننناه نفقنننننننننات إطنننننننننار القننننننننندرة علنننننننننى تحمنننننننننل النننننننننديون 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2015 2016 الصندوق وحده   

نفقات إطنار القندرة علنى تحمنل    
 586 125 892 123 الديون

 586 125 892 123 المجموع      

تم تقييد تمويل إطار القدرة على تحمنل النديون كنفقنات فني الفتنرة  
 التي استوفيت فيها شروط صرف األموال للجهة المتلقية.

 24 المذكرة       
 التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة   

 األمريكيةبآالف الدوالرات       
 2016 2015 

 048 2 696 1 رسوم إدارة االستثمارات   

 605 920 الرسوم األخرى   

 653 2 616 2 المجموع     

 25 المذكرة       
 التعديل الناجم عن تغير القيمة العادلة   

 يرد أدناه تحليل لتغيرات القيمة العادلة:   

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 638 42 011 4 القروض المستحقة   

 المخصص المتراكم لخسائر    

 استهالك القروض 

23 585 (22 808) 

 المخصص المتراكم لمبادرة ديون   

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

(2 940) (2 573) 

 656 24 صافي القروض المستحقة   
17 257 

 927 6 السندات اإلذنية للمساهمين   
4 738 

 (386 7) المساهمات المطلوبة   
(6 111) 

 568 6 المساهمات   
6 026 

 398 3 المنح غير المصروفة   
1 965 

 (110 6) اإليرادات المؤجلة   
(4 192) 

 (378 32) تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية
(50 785) 

 (102 31) (324 4) المجموع      

 26 المذكرة       
 الديون نفقات تخفيف

يمثننننل هننننذا الرصننننيد تخفيننننف الننننديون المننننوفرة خننننالل العننننام للبلنننندان   
المؤهلننة لالسننتفادة مننن مبننادرة ديننون البلنندان الفقيننرة المثقلننة بالننديون 
لسننداد كننل مننن أصننول القننروض وفوائنندها. ويعكننس المبلننغ صننافي 
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األثر اإلجمالي لالعتمادات الجديدة أو المقنادير اإلضنافية لتخفينف 
بموجنننننب مبنننننادرة دينننننون البلننننندان الفقينننننرة المثقلنننننة بالنننننديون، النننننديون 

والمننندفوعات المقدمنننة للصنننندوق منننن حسننناب األماننننة بالنيابنننة عنننن 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وصنرف جنزء منن اإلينرادات المؤجلنة 

 من أجل مدفوعات السنوات الماضية.

 27 المذكرة       
 دوقبيانات الكيانات التي يستضيفها الصن   

وفيما يلي االلتزامات المسنتحقة للصنندوق )أو علينه( تجناه الكياننات    
 ديسمبر/كانون األول:    31التي يستضيفها حتى 

 
 بآالف الدوالرات األمريكية     
 2016 2015 

االئنننننتالف الننننندولي المعنننننني    
 باألراضي

855 887 

 887 855 المجموع      

 

 28 المذكرة       
 واألصول الطارئة الخصوم   

 الخصوم الطارئة)أ(    

يتحمل الصندوق خصنوما طارئنة فيمنا يتعلنق بتخفينف النديون النذي    
أعلن عنه البنك الدولي/صنندوق النقند الندولي لصنالح ثنالل بلندان. 

لالطنالع علنى مزيند منن التفاصنيل بشنأن التكلفنة     11انظر المذكرة 
ة بهننذه البلنندان، وكننذلك المحتملننة ألصننول وفوائنند القننروض المتصننل

الفوائد المقبلة غير المحتسنبة المتصنلة بتندابير تخفينف النديون التني 
 .  ياءاعتمدت فعاًل كما هو موضح في الذيل 

ويتحمننل الصننندوق خصننوما طارئننة تجنناه تمويننل إطننار القنندرة علننى  
تحمنننل النننديون نافنننذة ولكنننن لنننم تصنننرف بعننند بقيمنننة إجمالينننة قننندرها 

مليننون دوالر  780.4مليننون دوالر أمريكنني )مقارنننة بمبلننغ  740.0
(. وعلننننننننننى وجننننننننننه التحدينننننننننند، فنننننننننني نهايننننننننننة 2015أمريكننننننننني فنننننننننني 

بلننغ تمويننل إطنننار القنندرة علننى تحمنننل  2016ديسننمبر/كانون األول 
النننديون القابنننل للصنننرف ولكنننن النننذي لنننم يصنننرف بعننند، ألن شنننروط 

ينون مل 561.0صرف األموال لم تكن قد اسنتوفيت بعند، منا مقنداره 
(، وبلغننت 2015مليننون دوالر أمريكنني فنني  562.9دوالر أمريكنني )

قيمة مشروعات إطار القدرة على تحمل النديون التني تمنت الموافقنة 
ملينننون دوالر أمريكننني  179.0عليهنننا ولكنهنننا لنننم تصنننبح نافنننذة بعننند 

 (.2015مليون دوالر أمريكي في  217.4)

 

  

 )ب( األصول الطارئة 

، كنننننننان رصنننننننيد وثنننننننائق 2016فننننننني نهاينننننننة ديسنننننننمبر/كانون األول 
مليننننننننننون دوالر أمريكنننننننننني. وهننننننننننذه  65.2المسنننننننننناهمة المشننننننننننروطة 

المسننناهمات خاضنننعة للتننندابير الوطنينننة لتخصنننيص األمنننوال، ولنننذا 
فننننةن تلننننك المبننننالغ المطلوبننننة سننننتعتبر مسننننتحقة عننننند اسننننتيفاء تلننننك 

 ير.الشروط والتي تعتبر محتملة في تارين إعداد هذا التقر 

يهدف إطار القدرة على تحمل الديون الخاص بنالمنح والمعتمند فني   
  2007   إلى استرداد مدفوعات أصل القروض الضنائعة منن خنالل

 لينة للتعننويض أوال بننأول منن النندول األعضنناء. لنذلك قننام الصننندوق 
بةجراء اسنتعراض بالمشناركة منع هيئاتنه الرئاسنية لالينة التني سنتنفذ 

لسياسنننة. وقننند أدى ذلنننك إلنننى مصنننادقة المجلنننس منننن خاللهنننا هنننذه ا
علنى المبننادئ األساسنية لهننذه اآللينة. كمننا  2013التنفينذي فني عننام 

صادقت الدول األعضاء على السياسة خالل عملينة تجديند المنوارد 
، وتمنننننننت الموافقنننننننة عليهنننننننا أخينننننننرا منننننننن قبنننننننل مجلنننننننس 2014فنننننني 

ة . وهذا ينوفر بالفعنل أساسنا ملموسنا لمسناهم2015المحافظين في 
العائننندة المشنننطوبة كنتيجنننة إلطنننار الننندول األعضننناء فننني التننندفقات 

 القدرة على تحمل الديون، باإلضافة إلى المساهمات العادية. 

، بنننندأت النننندول األعضنننناء بتقننننديم التزامننننات لنننندفع 2016فنننني عننننام 
لننذا فننةن اسننتالم األمننوال  إطننار القنندرة علننى تحمننل الننديون.التزامننات 

رة علننننى تحمننننل الننننديون يعتبننننر التنننني قنننندمت كمنننننح فنننني إطننننار القنننند
محننننتمال ومننننن ثننننم يعبننننر عنهننننا كأصننننل طننننارئ. وقنننند بلغننننت القيمننننة 

 2016ديسننمبر/كانون األول  31االسننمية للمبلننغ المصننروف حتننى 
مليننون دوالر أمريكنني  682.1مليننون دوالر أمريكنني ) 805.9نحننو 

 (.2015في ديسمبر/كانون األول 

  29 المذكرة         
 لصدور الموازنةاألحداث الالحقة    

لننم تننتم إلننى علننم إدارة الصننندوق وقننوع أي أحنندال بعنند تننارين قائمننة    
الموازننننة يمكنننن أن تننننهض دلنننيال علننننى أوضننناع كاننننت قائمنننة فنننني 
تارين قائمة الموازننة أو تشنير إلنى أوضناع نشنأت بعند فتنرة اإلبنالغ 

 تبرر تعديل القوائم المالية أو تتطلب اإلفصاح عنها.

  30 المذكرة       
 أطراف ذات عالقة 

عالقننة المعننامالت ذات العالقننة و الذات  طننرافاألالصننندوق قننيم لقنند  
بمعننننامالت مننننع النننندول  ا. وتعلننننق هننننذ2016تمننننت فنننني عننننام التنننني 

منننن المعينننار المحاسنننبي  25تنطبنننق عليهنننا الفقنننرة )التننني األعضننناء 
وأطنراف أخنرى ذات صننلة  ،نياإلدارة الرئيسني يومنوظف( 24الندولي 

. ويننتم اإلبننالغ 24المعيننار المحاسننبي النندولي تننم تحدينندها بموجننب 
واألرصندة المسنتحقة المتصنلة منع الندول األعضناء عن المعنامالت 
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. وموظفننو اإلدارة الرئيسننيون هننم رئننيس وطنناء بهننا فنني الننذيلين حنناء
إذ  ،الصننندوق ونائننب رئننيس الصننندوق ونننواب الننرئيس المسنناعدون

دارة ومراقبننننننننة أنشننننننننطة ط و أن لننننننننديهم سننننننننلطة ومسننننننننؤولية تخطنننننننني ات
 الصندوق.

ينننوفر الجننندول أدنننناه تفاصنننيل عنننن المكافنننآت التننني تننندفع لمنننوظفي 
اإلدارة الرئيسنننيين خنننالل السننننة، باإلضنننافة إلنننى أرصننندة مسنننتحقات 

 مختلفة.

وتشننمل المكافننآت اإلجماليننة التنني تنندفع لمننوظفي اإلدارة الرئيسننيين: 
األخنرى مثنل المرتبنات الصنافية؛ وتسنوية مقنر العمنل؛ والمسنتحقات 

بننندل التمثينننل والبننندالت األخنننرى؛ ومننننح االنتنننداب والمننننح األخنننرى؛ 
عانة السكن؛ وتكاليف شنحن األمتعنة الشخصنية؛ واسنتحقاقات منا  وات
بعننند انتهننناء الخدمنننة وغينننر ذلنننك منننن اسنننتحقاقات المنننوظفين طويلنننة 
األجل؛ ومساهمات صناحب العمنل فني المعناش التقاعندي والتنأمين 

موظفننو اإلدارة الرئيسننيون فنني الصننندوق  الصننحي الحننالي. ويشننترك
 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.

وقنند أكنند اسننتعراض مسننتقل آلخننر بيانننات اإلفصنناح المننالي السنننوية 
رصنننننندة أو ، أو معننننننامالت بأنننننننه ال يوجنننننند تضننننننارب فنننننني المصننننننالح

بالنسننننننبة لمننننننوظفي اإلدارة  ، خننننننالف تلنننننك المبينننننننة أدنننننناه،مسنننننتحقة
المحنددين وفقنا لمتطلبنات  واألطراف األخنرى ذات الصنلةالرئيسيين 

 .   24المعيار المحاسبي الدولي 

 بآالف الدوالرات األمريكية      
 2016 2015 

 864 1 756 1 المرتبات والمستحقات األخرى

 المساهمات في خطط التقاعد
 والعالج الطبي

260 280 

 144 2 017 2 المجموع 

 787 538 مجموع المستحقات

 

  31 المذكرة     
 تاريخ التفويض بإصدار القوائم المالية الموحدة   

تقوم إدارة الصندوق بةصدار القوائم المالية الموحدة الستعراضها 
 2017 نيسان/أبريلمن قبل لجنة مراجعة الحسابات في 

والمصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 
إلى مجلس   2016. وسترفع القوائم المالية الموحدة لعام 2017

المحافظين العتمادها رسميا في دورته المقبلة في فبراير/شباط 
 2018 وقد اعتمد مجلس المحافظين القوائم المالية الموحدة لعام .

 . 2017في فبراير/شباط ربعين في دورته األ 2015
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 ئم المساهمات التكميلية والمتممةواق 
 1الجدول 

 الدول األعضاء:

 أ2016إلى  1978قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 الدول األعضاء 

التمويل المشترك    
 للمشروعات

الموظفون المهنيون  
 األموال المتممة األخرى    المزاملون

مرفق البيئة 
 المجموع      العالمية

 74 - 74 - - الجزائر  

 7 - 7 - - أنغوال  

 805 2 - 84 - 721 2 بأستراليا   

 755 - - - 755 النمسا  

 42 - 42 - - بنغالديش  

 585 158 - 411 146 960 1 214 10 بلجيكا  

 484 19 - 472 8 - 012 11 كندا  

 302 - 302 - - الصين  

 25 - 25 - - كولومبيا

 398 30 - 946 3 888 4 564 21 الدانمرك  

 190 - 190 - - إستونيا  

 838 14 - 933 6 071 5 834 2 فنلندا  

 843 10 - 680 8 131 1 032 1 فرنسا  

 606 15 - 139 8 421 7 46 ألمانيا  

 74 - 74 - - غانا  

 74 - 74 - - اليونان  

 000 1 - 000 1 - - الهند  

 50 - 50 - - إندونيسيا  

 678 10 - 076 4 - 602 6 يرلنداأ  

 119 67 - 130 29 486 6 503 31 إيطاليا  

 949 9 - 131 4 026 2 792 3 اليابان  

 153 - 153 - - األردن  

 116 - 116 - - الكويت  

 82 - 82 - - لبنان 

 096 5 - 984 2 - 112 2 لكسمبرغ  

 28 - 28 - - ماليزيا  

 50 - 50 - - موريتانيا  

 92 - 92 - - المغرب  

 137 127 - 856 11 873 7 408 107 هولندا  

 810 - 80 - 730 نيوزيلندا

 50 - 50 - - نيجيريا  

 389 29 - 116 6 604 2 20 669 النرويج  

 25 - 25 - - باكستان  

 15 - 15 - - باراغواي 

 856 - 714 - 142 البرتغال  

 105 - 105 - - قطر  

 194 10 - 103 065 5 027 5 جمهورية كوريا  

 3 406 - 106 - 300 3 المملكة العربية السعودية 

 109 - 109 - - السنغال  

 88 - 88 - - سيراليون

 034 18 - 076 6 - 11 958 إسبانيا  

 000 2 - - - 000 2 سورينام  

 788 27 - 901 15 773 2 114 9 السويد  

 371 27 - 17 682 191 1 498 8 سويسرا

 47 - 47 - - تركيا  

 933 35 - 859 16 - 074 19 المملكة المتحدة   

 408 - 86 322 - الواليات المتحدة 

 632 280 - 301 363 48 810 282 107 األعضاءمجموع الدول  

 احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة. أ   

 . 2007يوليو/تموز  31انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبارًا من  ب  
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 2الجدول 
 :الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

  * 2016إلى  1978المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من قائمة 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى 

التمويل المشترك    
 للمشروعات

الموظفون  
المهنيون 
 األموال المتممة األخرى    المزاملون

مرفق البيئة    
 المجموع      العالمية

 896 3  096 1  800 2 مصرف التنمية األفريقي

 2 983    2 983 الصندوق العربي ل نماء االقتصادي واالجتماعي

 501  501  - صندوق أبو ظبي للتنمية

 25  25  - المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  

 299  -  299 للتنميةبرنامج الخليج العربي 

 760 1  760 1  - مؤسسة بيل وميليندا غيتس   

 69  69  - برنامج الكسافا   

أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني 
 998  998  - بالتنسيق، جنيف

 183  183  - مركز مكافحة الجوع التابع للكونغرس   

 164 3  164 3  - األوروبية لتجار التجزئة المستقلينالجمعية التعاونية    

 514 015  201 513  814 المفوضية األوروبية   

 152 2  138 2  14 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 515 130  515 6  000 124 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي    

 910 92  910 92  - صندوق خاص بأقل البلدان نموا/الصندوق الخاص بتغير المناخ  

 -  -  - االتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية   

 -  -  - مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   

 698 1  -  698 1 صندوق األوبك للتنمية الدولية

 922 2  536 2  386 جهات أخرى

 622  240  382 األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجيةصندوق 

 400 1  933  467 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 223  145  78 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية   

 017 3    017 3 منظمة األمم المتحدة  

 739 140 138 855 527  357 1 البنك الدولي   

 904 091 138 855 626 941  295 138 األعضاء والمصادر األخرىجهات غير الدول المجموع  

 371 536 1 138 855 928 304 811 48 420 402 2016إجمالي   

 811 445 1 155 104 809 903 928 46 919 390 2015إجمالي     

 السنة.احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية  *   
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 2016إلى     1978قائمة المساهمات التكميلية التراكمية من    

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 المبلغ 

  مساهمات تكميلية أخرى

 511 1 كندا

 458 ألمانيا

 000 1 الهند

 000 30 المملكة العربية السعودية

 827 13 السويد

 002 12  المملكة المت دة

 58 798 

جموع المساهمات المستلمة من بلجيكا من أجل البرنامج المشترك للصندوق البلجيكي لألمن الغذائي في م
 002 80  سياق تجديدات الموارد

 800 138 المجموع الفرعي 

  مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالمساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد لحساب أمانة 

 602 4 إيطاليا  

 053 1 لكسمبرغ   

 024 14 هولندا 

 679 19 المجموع الفرعي 

 836 289 في سياق تجديد الموارد لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المساهمات المقدمة

  لية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوقيالمساهمات التكم

 457 7 كندا

 712 13 ألمانيا

 000 3 التحاد الروسيا

 000 12 الواليات المتحدة

 169 36 المجموع الفرعي 

 484 484 2016المساهمات التكميلية لعام مجموع  

 532 471 2015مجموع المساهمات التكميلية لعام  

 

 قائمة المساهمات المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 المبلغ 

 المساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد  
 679 19 (أعاله)انظر الجدول 

 713 2 بلجيكا

 512 10 المفوضية األوروبية

 193 5 فنلندا

 989 6 ألمانيا

 250 آيسلندا

 912 5 النرويج

 000 17 السويد

 276 3 سويسرا

 618 215 يديره البنك الدولي  ساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي

 463 267 المجموع الفرعي 

 142 287 2016مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 

 417 282 2015مجموع المساهمات ل ساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 
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 2016المساهمات المستلمة في 

 العملة 

 المبلغ 
 الدوالرات األمريكيةآالف المعادل ب )باآلالف(  

    للتمويل المشترك للمشروعات

 555 3 700 4 دوالر كندي كندا

 206 6 831 37 كرونة دانمركية الدانمرك

 446 12 800 11 يورو المفوضية األوروبية

 103 1 000 1 يورو دائرة الشؤون الخارجية الفلمنكية

 394 374 يورو لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 

 136 9 136 9 دوالر أمريكي البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 692 3 500 3 يورو إيطاليا

 100 2 100 2 دوالر أمريكي اليابان

 417 1 417 1 أمريكيدوالر  هولندا

 150 1 150 1 دوالر أمريكي جمهورية كوريا

 085 15 085 15 دوالر أمريكي البنك الدولي

 284 56   المجموع الفرعي  

    للموظفين المهنيين المزاملين
    

 150 150 دوالر أمريكي فنلندا 

 279 279 دوالر أمريكي ألمانيا 

 217 217 دوالر أمريكي إيطاليا 

 773 773 دوالر أمريكي هولندا 

 470 470 دوالر أمريكي سويسرا 

 889 1    المجموع الفرعي  

    مساهمات األموال المتممة

 47 45 يورو إستونيا 

 896 34 030 33 يورو المفوضية األوروبية 

 173 173 دوالر أمريكي لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  

 077 1 000 1 يورو فرنسا 

 686 650 يورو ألمانيا 

 055 1 000 1 يورو أيرلندا 

 527 500 يورو لكسمبورغ 

 000 3 000 3 دوالر أمريكي هولندا 

 835 000 000 1 ون كوري جمهورية كوريا 

 253 240 يورو سويسرا 

 318 318 دوالر أمريكي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 20 20 دوالر أمريكي للتقييم برنامج األمم المتحدة 

 887 42    المجموع الفرعي   

 060 101   وع العامالمجم  
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 2015و 2016األموال غير المنفقة في 
 

 1الجدول 

 من الدول األعضاء األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى

 األمريكية()معبرا عنها بآالف الدوالرات    

 الدول األعضاء

التمويل المشترك  
 المجموع  األموال المتممة األخرى  نو ن المزاملو ن المهنيو لموظفا للمشروعات

 797 1 797 1 - - بلجيكا

 977 6 426 3 551 3 - كندا

 121 121 - - الصين

 266 4 130 892 3 244 الدانمرك

 111 111 - - إستونيا

 169 1 - 168 فنلندا

 174 174 - - فرنسا

 612 1 295 1 - 317 ألمانيا

 613 613 - - الهند

 316 6 711 4 314 1 291 إيطاليا

 000 2 - 000 2 - اليابان

 82 82 - - لبنان

 836 709 127 - لكسمبرغ

 13 13 - - ماليزيا

 338 2 34 832 1 472 هولندا

 620 40 580 - نيوزيلندا

 81 66 - 15 النرويج

 019 2 1 921 1 97 جمهورية كوريا

 450 - 450 - المملكة العربية السعودية

 574 1 191 1 383 - إسبانيا

 998 1 998 1 - - السويد

 951 531 - 420 سويسرا

 527 385 142 - المملكة المت دة

 645 35 429 17 192 16 024 2 مجموع الدول األعضاء
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 2الجدول 

 من الجهات غير الدول األعضاء األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 جهات غير الدول األعضاء
التمويل المشترك  

  للمشروعات

ن و ن المهنيو لموظفا 
 نو المزامل

  المجموع  األموال المتممة األخرى

 مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 
- 130 130 

 المفوضية األوروبية

 
- 40 682 40 682 

 51 51 - منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 689 22 842 2  847 19                    البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 صندوق أقل البلدان نمواً 

 
- 11 172 11 172 

 جهات أخرى

 
                            3  309 312 

 828 1 828 1 - منصة إدارة المخاطر الزراعية

 202 4 202 4 المرحلة األساسية برنامج دعم منظمات المزارعين في أفريقيا:

 مرفق المساعدة التقنية

 
- 496 496 

 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

 
                          23  4 27 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
- 325 325 

 البنك الدولي

 
                            6  11 17 

 931 81 052 62  879 19                      مجموع جهات غير الدول األعضاء

 576 117 481 79  071 36                     024 2                   المجموع العام
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 مرفق البيئة العالمية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(   

 البلد المتلقي

المساهمات المتراكمة المستلمة حتى 
  2016 ديسمبر/كانون األول 31

المساهمات غير المنفقة 
يناير/كانون  1في 

 2016الثاني 

المستلم من 
 جهات مانحة

 النفقات

المساهمات غير 
 31المنفقة في 

ديسمبر/كانون األول 
2016 

 10 (938 3)  948 3 011 4 أرمينيا

 1 (60)  61 823 4 رابطة أقطار جنوب شرق آسيا

     931 5  البرازيل

 270 7 (10) 269 7 11 355 9 بوركينا فاسو

     895 4 الصين

  55 (55)  945 جزر القمر

   720 1 (720 1) 783 2 إكوادور

     477 4 إريتريا

     750 4 إثيوبيا

     96 غامبيا

الدعم العالمي اإلضافي التفاقية األمم المت دة لمكاف ة 
     457 التص ر 

 769 4  767 4 2 867 4 إندونيسيا

 15   15 886 7 األردن

 2 (246 7) 202 7 46 039 12 كينيا

 41 (159) 200  200 ماليزيا

 21 (12)  33 183 مالوي

   (519 1) 519 1 796 4 مالي

 14   14 350 4 موريتانيا

رصد وتقييم برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في 
     705 *إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

     100 5 المكسيك

     330 المغرب

 681 7 (12) 636 7 57 032 12 النيجر

  428 1 (428 1)  150 بنما

  (355 5) (720 1) 075 7 255 7 بيرو

     501 2 سان تومي وبرينسيبي

 631 3 (4) 610 3 25 690 3 السنغال

     270 7 سري النكا

 2   2 750 3 السودان

 199 7 168 016 7 15 205 9 سوازيلند

     350 5 تونس

 4 (49)  53 183 جمهورية تنزانيا المت دة

 19   19 735 3 جمهورية فنزويال البوليفارية

     755 فييت نام

 679 30 (194 15) 698 34 175 11 855 138 المجموع    

للشرق األوسط وشمال أفريقيا البرنامج اإلقليمي دوالر أمريكي قبل التوقيع على اتفاقية اإلجراءات المالية بين الصندوق والوصي على مرفق البيئة العالمية،  326 000تم تسلم مبلغ  * 
.لتعزيز التنمية المتكاملة والمستدامة لألراضي



 EB 2017/120/R.15 واوالذيل 

40 

   

 موجز حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
 1الجدول 

 31 تاريخحتى  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالمتممة المقدمة لموجز المساهمات التكميلية واألموال 
 2016 ديسمبر/كانون األول

 (المبالغ معبر عنها باآلالف)

 معادل الدوالر األمريكي   
 

 العملة المحلية الدول األعضاء
أ التعهدات

 

مالحظات 
 بالسندات اإلذنية

المدفوعات 
 بالنقدية 

مجموع المبالغ 
 المسددة

المساهمات 
  855 7  584 8 يورو 000 6 بلجيكا ةيليمكالت

  879 19  347 20 دوالر كندي849 19  كندا 

  833 6  153 7 يورو 000 5 فنلندا 

  581 48  225 57 يورو 000 40 هولندا 

  981 8  580 11 كرونة نرويجية 000 63 النرويج 

  471 4  729 4 كرونة سويدية 000 30 السويد 

  949 10  844 11 فرنك سويسري 000 10 سويسرا 

    287 182 176 239 جنيه استرليني 523 147 المملكة المتحدة 

 836 289 549 107 287 182 638 360  المجموع الفرعي 

       المساهمات المتممة

  331 2  486 2 يورو 2 000 دائرة الشؤون الخارجية الفلمنكية 

  850 1  000 3 دوالر أمريكي 3 000 جمهورية كوريا 

 017 294  111 730 287 182 124 366  المجموع  

 احتسبت التعهدات بمعادل الدوالر األمريكي حسب سعر صرف تجديد الموارد.أ   

 احتسبت المدفوعات بمعادل الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف السائد بتارين االستالم. ب  
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 2الجدول   
 الحيازات الصغيرةحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب المنح المقدمة في إطار موجز 

 وحدات حقوق السحب الخاصة(ال)بآالف 

 متلقي المنحة

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 2016المصروفات  قابلة للصرف القروض الملغاة

الجزء غير المصروف 
من المنح القابلة 

 للصرف

منح لم يتم صرفها بتارين 
ديسمبر/كانون األول  31

2016 

      األمريكيةمنح معينة بآالف الدوالرات 

 000 5 - - - 000 5 جمهورية مولدوفا

منح معينة بآالف وحدات حقوق السحب 
      الخاصة

  565 7  900 9 900 9 بنغالديش

 220 3 - - - 220 3 بنن

 - 998 2 582 580 3 580 3 بوتان

 - 944 2 566 510 3 510 3 بوروندي

 - 335 5 152 500 6 500 6 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 -  479 8 - 150 10 150 10 كمبوديا

 900 2 - - - 900 2 كابو فيردي

 - 905 2 125 240 3 240 3 تشاد

 - 106 4 - 520 4 520 4 كوت ديفوار

 - 350 3 291 000 4 000 4 جيبوتي

 850 2 - - - 850 2 إكوادور

 - 963 2 23 380 3 380 3 مصر

 560 3 - - - 560 3 السلفادور

 870 7 - - - 870 7 إثيوبيا

 - 999 2 571 570 3 570 3 غامبيا

 - 909 5 13 500 6 500 6 غانا

 100 7 - - - 100 7 كينيا

 - 759 5 459 500 6 500 6 قيرغيزستان

 - 168 3 382 550 3 550 3 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 610 4 - - - 610 4 ليسوتو

 280 3 - - - 280 3 ليبريا

 - 617 3 583 200 4 200 4 مدغشقر

 150 5 - - - 150 5 مالوي

 - 842 3 289 1 500 6 500 6 مالي

 300 4 - - - 300 4 موريتانيا

 295 1 - - - 295 1 المغرب

 - 994 1 923 260 3 260 3 موزامبيق

 - 002 9 698 710 9 710 9 نيبال

 - 386 4 377 310 5 310 5 نيكاراغوا

 - 263 8 987 250 9 250 9 النيجر

 - 709 9 91 800 9 800 9 نيجيريا

 650 3 - - - 650 3 باراغواي

 - 248 4 850 510 4 510 4 رواندا

 150 2 985 2 481 730 4 880 6 السودان

 - 600 3 - 600 3 600 3 طاجيكستان

 - 060 6 710 770 6 770 6 أوغندا

 120 7 - - - 120 7 جمهورية تنزانيا المتحدة

 - 141 6 853 820 7 820 7 فييت نام

 630 6 - - - 630 6 اليمن

 685 65 327 122 006 11 360 144 045 210  بوحدات حقوق السحب الخاصةجموع الم

 328 88 496 164 800 14 124 194 452 282  المعادل بالدوالر األمريكي

 328 93 496 164 800 14 124 194 452 287 مجموع المنح بالدوالر األمريكي 

 .مليون دوالر أمريكي( ما تزال غير قابلة للصرف  126.9 )كانت المنح المصادق عليها  2015في ديسمبر/كانون األول مالحظة: ألغراض المقارنة،   
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 فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لىاإلدارة ع تصديق تقرير
( مسؤولة عن إعداد قوائم الصندوق المالية الموحدة وعن عرضها "الصندوق"إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )

عن بصورة عادلة وسالمتها عموما. وقد أِعدت قوائم الصندوق المالية وفقًا للمعايير الدولية ل بالغ المالي الصادرة 
 المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

المراجعة   ونظم الداخلية الكافيةالمالية التفاقية إنشاء الصندوق، يعتبر رئيس الصندوق مسؤوال عن وضع الضوابط  اووفق
 للصندوق والحفاظ عليها، بما في ذلك الضوابط على اإلبالغ المالي الخارجي.

تتضمن اختصاصاتها، فيما تتضمنه، مساعدة المجلس على  لمراجعة الحساباتوقد أنشأ المجلس التنفيذي للصندوق لجنة 
فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ  . ستشمل إدارة الماليةممارسة اإلشراف على اإلدارة المالية والرقابة الداخلية للصندوق

مجلس التنفيذي، وهي تراقب عملية المالي. وتضم لجنة المراجعة في عضويتها، وبصورة حصرية، أعضاء مختارين من ال
جتمع تمجلس التنفيذي للموافقة عليها. و اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصية بخصوص هذا االختيار إلى ال

خطط عملهم و  نطاق وتصميم المراجعة، على التوالي لجنة المراجعة مع مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون لمناقشة
 .هايمكن أن تتطلب عناية من جانبو مراجعة الضمن اختصاصات لجنة ية مسألة أخرى وأالسنوية، 

ويتضمن نظام الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي  ليات وتدابير للرصد الهدف منها كشف النواقص التي يتم تحديدها 
نع وقوع هذه النواقص وتسهيل والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف مادي في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، ولم

تصحيحها. وهناك حدود متأصلة تحد من فعالية أي نظام للضوابط الداخلية، بما في ذلك إمكانية الخطأ البشري وااللتفاف 
على الضوابط أو إبطالها. وعلى هذا فةن أي نظام فعال للضوابط الداخلية ال يمكنه أن يقدم إال ضمانة معقولة، وليس 

فيما يتعلق بالقوائم المالية. إضافة لذلك، فةن فعالية نظام الضوابط الداخلية يمكن أن تتأثر بالظروف ضمانة مطلقة، 
 المحيطة.

وامتثالها للمعايير الدولية ل بالغ وقد أجرت إدارة الصندوق تقديرا لفعالية الضوابط الداخلية على القوائم المالية المقدمة 
واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ  .2016ول ديسمبر/كانون األ  31بتارين  المالي

 تريدواي. التابعة للجنة، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية ةاإلطار المتكامل للضوابط الداخليالمالي الوارد وصفها في 
 وقد تسلمت اإلدارة تقريرا من مكتب المراجعة واإلشراف يوفر تأكيدات معقولة على الفعالية التشغيلية لهذه الضوابط.

 حتىتعتقد اإلدارة أن الصندوق حافظ على نظام فعال للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي استنادا إلى العمل المنجز، و 
على علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن أن يؤثر على موثوقية  ، وهي ليست2016ديسمبر/كانون األول  31

، Deloitte & Touche, S.p.A ،الصندوق لحساباتالمستقلة  الخارجية . وأجرت شركة المراجعة2016القوائم المالية لعام 
لداخلية على اإلبالغ ضوابط الصندوق اعلى اإلدارة  تصديقمراجعة للقوائم المالية، وقد أصدرت تقريَر شهادٍة بشأن 

 المالي.
 )التوقيع( )التوقيع(  )التوقيع(

 كانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

Mikio Kashiwagi 

 نائب الرئيس المساعد
  كبير المراقبين والموظفين الماليين 

Advit Nath 
 ةمراقب الماليو  مدير
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 Deloitteشركة 

 المستقلتقرير المراجع 
 

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةإلى ا

 الرأي

 الموازنة والتي تتضمن قوائم )"الشركة"(، قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
لدخل الشامل والتغييرات في المكاسب ا وائم، وق2016ديسمبر/كانون األول  31الموحدة وللصندوق وحده بتارين 

وقائمة  ،ذلك التارينفي النقدية الموحدة للعام المنتهي  الدفعاتالموحدة وللصندوق وحده، وقائمة  المحتجزة
وموجز لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب المساهمات التكميلية والمتممة واألموال غير المنفقة، 

 وغيرها من المعلومات التوضيحية. الهامةوجز للسياسات المحاسبية وم الحيازات الصغيرة،

الموقف المالي  ،جميع الجوانب الجوهرية ، منالقوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة نزيهة ، فةنوفي رأينا
ك التارين وفقا النقدية للسنة المنتهية في ذل االمالي وتدفقاته اوأدائه 2016ديسمبر/كانون األول  31في  للشركة

 للمعايير الدولية ل بالغ المالي.

 أساس الرأي

رد مزيد من الوصف لمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير يقمنا بةجراء مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية. و 
ونحن مستقلون عن  الموحدة.مسؤوليات مراجع الحسابات فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية في قسم تقريرنا المعنون 

المحاسبين المهنيين الشركة وفقا لشروط االستقاللية وغيرها من الشروط األخالقية الواردة في مدونة قواعد سلوك 
، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبينالصادرة عن 

 أساس لرأينا.كالمراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة الشروط. ونرى أن أدلة 

 " وتقرير المراجع بشأنها2016ديسمبر/كانون األول  31معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في  المسؤوليةتتولى اإلدارة 
" ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير 2016ض رفيع المستوى لقوائم الصندوق المالية لعام "االستعرا

 مراجعنا بشأنها.

رأينا بشأن القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وال نقدم أي شكل من أشكال الضمانات القاطعة  يغطيوال 
 بشأنها.

لية الموحدة، فةن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى، والنظر عند القيام وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم الما
غير متسقة ماديا مع القوائم المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا عليها  بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخرى

ذا خلصنا، استنادا إلى العمل الذي أنجزناه، أن هناك  خالل عملية المراجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية. وات
أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فةننا مطالبون باإلبالغ عن هذا الواقع. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا 

 الصدد.
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 والموظفين المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة رئيسال مسإلوليات

لمعايير الدولية ل بالغ المالي، وفقا لرئيس مسؤوال عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ال يكون
خالية من الضرورية للتمكين من إعداد القوائم المالية الموحدة أنها الرئيس  يقرروعن الضوابط الداخلية التي 

 خطأ.اللتدليس أو اسواء بسبب  جوهريةالخطاء األ

إعداد القوائم المالية الموحدة، يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة، وأثناء 
بعمل  أسس المحاسبة الخاصة، حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة باستمرار عمل الشركة واستخدام ويكشف

و إذا لم يكن أمامها أي بديل واقعي سوى الشركة إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية الشركة أو وقف العمليات، أ
 القيام بذلك.

 ويعتبر األشخاص المكلفون بالتسيير مسؤولين عن اإلشراف على عملية اإلبالغ المالي للشركة.

 

 مسإلوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة بشأن ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء 
صدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والضمانات المعقولة هي  الجوهرية، سواء بسبب التدليس أو الخطأ، وات

 للمعايير الدولية للمراجعة الماليةة التي تجرى وفقا مستوى رفيع من الضمانات، ولكنه ال يضمن أن تكشف المراجع
دائما عن أخطاء جوهرية، إن وجدت. ويمكن أن تنشأ هذه األخطاء الجوهرية عن التدليس أو الخطأ، وتعتبر 
جوهرية إذا كان من المتوقع، سواء في الحاالت الفردية أو في المجموع، بشكل معقول أن تؤثر على القرارات 

 لمستخدمين المتخذة على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.االقتصادية ل

وكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية، فةننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على مستوى معين 
 من الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا بما يلي:

  في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ، تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه المخاطر، والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقديم 
أساس لرأينا. وتكون المخاطر الناجمة عن عدم الكشف عن خطأ جوهري ناجم عن التدليس أعلى من 

عن الخطأ، نظرا ألن التدليس قد يتضمن تواطؤ، أو تزويرا، أو أخطاء متعمدة، أو تحريفات،  المخاطر الناجمة
 أو تجاوز الضوابط الداخلية.

  فهم الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بهدف تصميم إجراءات مراجعة تناسب الظروف، وليس لغرض
 التعبير عن رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للشركة.

 ييم مدى مالئمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح ذات تق
 الصلة التي يقوم بها الرئيس.

 وبناء على األدلة التي يتم ، الشركة العاملة مالئمة استخدام الرئيس لمحاسبة التوصل إلى رأي بشأن مدى
كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحدال أو ظروف من شأنها أن  الحصول عليها من المراجعة، تقرير ما إذا

ذا خلصنا إلى وجود عدم يقين مادي،  تولد شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. وات
علينا أن نسترعى االنتباه في تقرير المراجع الخاص بنا إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة في القوائم المالية 
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وحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية. ويستند ما نتوصل إليه إلى أدلة التي يتم الم
الحصول عليها حتى تارين إصدارنا لتقرير المراجع. ومع ذلك، يمكن ألحدال أو ظروف في المستقبل أن 

 تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة العمل.

  لمالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك عمليات اإلفصاح، وما إذا كانت تقييم العرض العام للقوائم ا
 هذه القوائم تمثل المعامالت واألحدال األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات الموحدة أو أنشطة العمل
ي بشأن القوائم المالية الموحدة. ونتولى مسؤولية تسيير عملية مراجعة المجموعة، واإلشراف للتعبير عن رأ

نجازها. وسنظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة الخاصة بنا.  عليها وات

ونحن نتواصل مع األشخاص المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بجملة أمور من بينها النطاق والتوقيت المقرران 
والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور كبيرة في الضوابط الداخلية نحددها أثناء قيامنا  للمراجعة

 بعملية المراجعة.

ونحن نقوم أيضا بتزويد األشخاص المكلفين بالتسيير ببيان يفيد بأننا امتثلنا للشروط األخالقية ذات الصلة فيما 
لعالقات واألمور األخرى التي قد يكون من المعقول أنها تؤثر على يتعلق باالستقاللية، وإلبالغهم بجميع ا

 باالستقاللية وبالتي تتعلق، حسب االقتضاء، بالضمانات.

 

 
DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Enrico Pietrarelli 

 شريك
 

2017مارس/ ذار  2روما، 
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 الداخلية على اإلبالغ المالي المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابطتقرير المراجع 
 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المرفق الذي يفيد بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لديه ضوابط داخلية اإلدارة قمنا بتنفيذ عملية ضمان معقولة لتقييم 
في تقرير تصديق إدارة الصندوق بشأن ، على النحو الوارد 2016ديسمبر/كانون األول  31فعالة على اإلبالغ المالي في 

 فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي.

 الصندوقمسإلولية إدارة 

عايير الضوابط وفقا لمالضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي  فعالية تقييمها بشأن إعدادإن إدارة الصندوق مسؤولة عن 
اإلطار المتكامل" الذي أصدرته لجنة المنظمات  –الضوابط الداخلية "تقرير  الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الواردة في

وتكون إدارة الصندوق مسؤولة عن الحفاظ على الضوابط الداخلية على اإلبالغ  .(2013)إطار عام  الراعية للجنة تريدواي
 31المالي، وعن تقييمها لفعالية الضوابط المالية على اإلبالغ المالي الواردة في القوائم المالية الموحدة للصندوق بتارين 

 المرافقة لها.  2016ديسمبر/كانون األول 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

المحاسبين المهنيين التي أصدرها  امتثلنا لشروط االستقاللية والشروط األخالقية األخرى الواردة في مدونة قواعد سلوك لقد
مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية 

 وك المهني.والعناية الواجبة، والسرية والسل

جراءات  1وتطبق مؤسستنا المعيار الدولي  لمراقبة الجودة، ولديها وفقا لذلك نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وات
 موثقة تتعلق باالمتثال للشروط األخالقية، والمعايير المهنية والشروط القانونية والنظامية المطبقة.

 مسإلولية المراجع 

عبير عن رأي بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي استنادا إلى وتتمثل مسؤوليتنا في الت
عمليات الضمان بخالف  –لعمليات الضمان  اإلجراءات التي أنجزناها. فقد أجرينا عملية ضمان وفقا للمعايير الدولية

المعايير الدولية للمراجعة والضمان من أجل مهام مجلس مراجعات أو استعراضات المعلومات التاريخية التي أصدرها 
ضمان معقولة. ويقتضي هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءات من أجل الحصول على ضمان معقول على ما إذا كان 

 تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي خال من األخطاء الجوهرية.

تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على وتتضمن مهمة الضمان المعقول 
اإلبالغ المالي. وتعتمد اإلجراءات المنتقاة على تقدير المراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في تقييم 

 التدليس أو الخطأ.اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، سواء كانت بسبب 

 ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.

 خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

تعتبر الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لكيان ما عملية صممها أو أشرف عليها الموظفون التنفيذيون الرئيسيون 
يسيون في هذا الكيان، أو األشخاص الذين يؤدون مثل هذه المهام، وتطبق بناء على قرار من والموظفون الماليون الرئ
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عداد القوائم المالية  دارته وأي موظف أخر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبالغ المالي، وات مجلس هذا الكيان وات
الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لكيان ما ألغراض خارجية، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما. وتتضمن 

( تتعلق باإلبقاء على السجالت التي تعكس بتفصيل معقول وعادل ودقيق المعامالت 1السياسات واإلجراءات التي: )
( توفر ضمانات معقولة بأن المعامالت مسجلة حسب ما هو ضروري للسماح بةعداد 2والتصرف في أصول هذا الكيان؛ )

المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، وأن جميع اإليصاالت والنفقات قد جرت وفقا لتفويضات إدارة هذا القوائم 
( توفر ضمانات معقولة تتعلق بمنع أي تصرف أو استخدام ألصول هذا الكيان غير مفوض به والذي يمكن أن 3الكيان؛ )

 شف عنه في الوقت المناسب.يكون له تأثير مادي على القوائم المالية، أو الك

وبسبب القيود المتأصلة في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، بما في ذلك إمكانية التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غير 
المالئم للضوابط أو األخطاء الجوهرية بسبب األخطاء البشرية أو محاوالت التدليس مما ال يمكن تجنبه أو اكتشافه في 

. وأيضا بسبب خضوع أي إسقاطات ألي تقييم لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي على فترات الوقت المناسب
مستقبلية لمخاطر أن تغدو هذه الضوابط غير مالئمة بسبب التغييرات في الظروف، أو بسبب إمكانية تراجع درجة االمتثال 

 للسياسات واإلجراءات.

 الرأي

الواردة في القوائم ، و ضوابط فعالة على اإلبالغ المالي لديهأن الصندوق تفيد بصندوق التي الشهاد إدارة فةن  ،رأينافي 
، هي شهادة عادلة، من جميع الجوانب المادية، استنادا 2016ديسمبر/كانون األول  31وحدة للصندوق بتارين المالية الم

الصادر  "اإلطار المتكامل –إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الوارد وصفها في "الضوابط الداخلية 
 (. 2013عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )إطار عام 
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 معبرا عنها بوحدات حقوق السحب الخاصة بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي و الصندوق وحده  وازنةقائمة م

 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في  )  

 
 حقوق السحب الخاصة وحدات بآالف بآالف الدوالرات األمريكية 

 2015 2016 2015 2016 المذكرة/الذيل األصول

 890 94 181 70 299 131 373 94 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

 344 007 1 255 922 862 393 1 173 240 1 4 االستثمارات

      ذنية المستحقة القبضاإلسندات والالمساهمات 

 021 154 648 229 119 213 812 308 5 المستحقة القبض السندات اإلذنية 

 370 451 328 353 561 624 127 475 5 المساهمات المستحقة القبض 

مخصوما منها: وثائق المساهمات المشروطة  
 (009 126) (972 138) (357 174) (878 186)  والمخصصات

صافي المساهمات والسندات اإلذنية  
 382 479 004 444 323 663 061 597  المطلوبة

 192 109 926 103 089 151 752 139   مقبوضات أخرى

 969 7 597 9 027 11 905 12   األصول الثابتة وغير الملموسة

      القروض المستحقة

 645 531 4 420 742 4 436 270 6 221 377 6 )ج(/طاء9 القروض المستحقة 

 مخصوما منها: المخصص المتراكم لخسائر 
 (669 25) (291 44) (517 35) (559 59) )أ(9 استهالك القروض

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة  
 (964 19) (151 13) (624 27) (685 17) )ب(/ياء11 لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 012 486 4 998 684 4 294 207 6 977 299 6  صافي القروض المستحقة 

 األصولمجموع  
 8 384 241 8 557 893 6 234 941 6 184 789 

      

  
 حقوق السحب الخاصة وحدات بآالف بآالف الدوالرات األمريكية

 2015 2016 2015 2016 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 812 123 631 136 319 171 417 186  المستحقات والخصوم 

 185 49 879 59 057 68 521 80 14 المصروفةالمنح غير  

 920 52 386 64 225 73 583 86  اإليرادات المؤجلة 

 762 117 093 196 948 162 690 263 15 خصوم االقتراض 

 679 343 989 456 579 475 211 617  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 

 220 309 7 207 436 7 776 884 7 135 043 8  العادية 

 219 15 219 15 349 20 349 20  الخاصة 

 439 324 7 426 451 7 125 905 7 484 063 8 حاء مجموع المساهمات   

 657 68 647 70 000 95 000 95  االحتياطي العام

 (986 551 1) (121 746 1) 219 82 (454 391)  عائدات محتفظ بها

 110 841 5 952 775 5 344 082 8 030 767 7  مجموع حقوق المساهمة 

 789 184 6 941 234 6 893 557 8 241 384 8  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 

إدراج هذه السحب الخاصة نظرا ألن غالبية أصول الصندوق معينة بها و/أو بعمالت تشملها سلة هذه الوحدات. والغرض من حقوق أعدت قائمة موازنة الصندوق بوحدات    مالحظة: 
 القائمة هو فقط توفير معلومات إضافية لقراء الحسابات، وهي تستند إلى القيمة االسمية.



 EB 2017/120/R.15 حاءالذيل 

55 

 قائمة المساهمات
 1الجدول 

 موجز المساهمات
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015 

   :الموارد عمليات تجديد

 371 017 1 371 017 1 األوليةالمساهمات     

 564 016 1 564 016 1 التجديد األول للموارد    

 053 567 053 567 التجديد الثاني للموارد    

 881 553 881 553 التجديد الثالل للموارد    

 421 361 421 361 التجديد الرابع للموارد    

 401 441 401 441 التجديد الخامس للموارد    

 021 567 021 567 التجديد السادس للموارد    

 640 654 640 654 التجديد السابع للموارد    

 050 963 050 963 التجديد الثامن للموارد    

 894 976 411 978 التجديد التاسع للموارد    

 197 590 072 760 التجديد العاشر للموارد 

 493 709 7 886 880 7 مجموع الصندوق  

   البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 868 288 868 288 المرحلة األولى 

 364 62 364 62 المرحلة الثانية 

 232 351 232 351 مجموع البرنامج الخاص من أجل أفريقيا  

 349 20 349 20 أ المساهمات الخاصة

 074 081 8 466 252 8 مجموع مساهمات تجديد الموارد  

   ةكميليتالمساهمات ال

 002 80 002 80 الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة 

 679 19 679 19 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 854 302 836 289 مساهمات تكميلية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 199 10 169 36 لموارد الصندوقالمساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر  

 798 58 798 58 مساهمات تكميلية أخرى 

 532 471 484 484 مجموع المساهمات التكميلية  

   مساهمات أخرى

 738 262 463 267 مساهمات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المقدمة خارج سياق موارد التجديد 

 836 63 836 63 للم اف ة على ال ياة المقدمة خارج سياق موارد التجديدمساهمات الصندوق البلجيكي  

   بالمساهمات المتممة 
 919 390 404 420 التمويل المشترك للمشروعات    

 928 46 811 48 أموال الموظفين المهنيين المزاملين 

 809 903 301 928 األموال المتممة األخرى    

 155 104 855 138 مرفق البيئة العالمية 

 976 1 181 4 لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةاألموال المتممة  

 787 447 1 552 540 1 مجموع المساهمات المتممة   

 867 326 10 801 680 10 مجموع المساهمات  

   يشمل مجموع المساهمات ما يلي:
 074 081 8 466 252 8 وارد أعاله(مجموع مساهمات تجديد الموارد )كما هو  

 (446 168) (630 121) مخصوما منه المخصصات 

 (912 5) (248 65) مخصوما منه وثائق المساهمات المشروطة 
 (591 1) (104 2) خسائر التعويض عن إطار القدرة على ت مل الديون 

 125 905 7 484 063 8 صافي مجموع مساهمات تجديد الموارد 

 (903 7) (472 14) منه تسوية القيمة العادلةمخصوما  

 222 897 7 012 049 8 مجموع مساهمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة   

 .مليون دوالر أمريكي من صندوق األوبك للتنمية الدولية 20تشمل المساهمة الخاصة من  يسلندا قبل انضمامها للعضوية و  أ  
  تشمل الفائدة المكتسبة بموجب كل اتفاقية معنية. ب



 EB 2017/120/R.15 حاءالذيل 

56 

 2 الجدول

 ألموارد الصندوق  اشرعالدول األعضاء حتى التجديد ال قائمة مساهمات

 ( 2016ديسمبر/كانون األول    31في )

 الدول األعضاء

لمساهمات األولية، اا
والتجديد األول، والثاني، 
 ،والثالل، والرابع، والخامس

، والثامن ،والسابع ،والسادس
للموارد )المعادل  والتاسع

 بآالف الدوالرات األمريكية(

 للموارد اشرعالتجديد ال

 المدفوعات )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية( الوثائق المودعة

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(  

المعادل بآالف 
 الدوالرات األمريكية

 النقدية 
 السندات اإلذنية

 المجموع 

        أفغانستان

       60 ألبانيا

 333 3  333 3 000 10 000 10 دوالر أمريكي 430 72 الجزائر

       260 4 نغوال

       000 19 األرجنتين

 10  10 10 10 دوالر أمريكي 45 أرمينيا

أستراليا 
ب

 37 247       

 173 17 250 11  923 5 173 17 000 16 يورو 172 90 النمسا

       300 أذربيجان

       606 5 بنغالديش  

       10 بربادوس 

       694 149 بلجيكا  

       205 بليز  

       429 بنن  

 10  10 30 30 دوالر أمريكي 195 بوتان  

       500 1 بوليفيا المتعددة القوميات  دولة 

       215 البوسنة والهرسك  

       740 بوتسوانا  

البرازيل 
ج

 81 996       

 40  40 125 125 دوالر أمريكي 484 بوركينا فاسو  

 10  10 10 10 دوالر أمريكي 100 بوروندي  

      دوالر أمريكي 46 كابو فردي   

 315          315 315 315 دوالر أمريكي 050 1 كمبوديا  

      دوالر أمريكي 064 3 الكاميرون 

 954 37  954 37 596 56 000 75 ينددوالر ك  281 350 كندا  

       13 جمهورية أفريقيا الوسطى  

       391 تشاد  

       860 شيلي  

 000 20  000 20 000 60 000 60 دوالر أمريكي 839 105 الصين   

       040 1 كولومبيا  

جزر القمر    
د

 31       

       818 الكونغو  

       5 كوك جزر  

 6  6 6 6 دوالر أمريكي 629 1 كوت ديفوار  

 48  48 48 44 يورو 9 كوبا   

 20  20 60 60 دوالر أمريكي 312 قبرص  
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       800 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

       870 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

       614 152 الدانمرك  

 6  6 6 6 أمريكيدوالر  31 جيبوتي  

       51 دومينيكا  

       88 الجمهورية الدومينيكية  

 100  100 100 100 دوالر أمريكي  ليشتي-تيمور

       241 1 إكوادور  

       409 23 مصر  

       100 السلفادور  

 30  30 30 30 دوالر أمريكي 70 إريتريا  

       59 إستونيا  

 40  40 40 40 دوالر أمريكي 291 إثيوبيا  

       300 فيجي  

 893 4  893 4 858 13 000 13 يورو 895 71 فنلندا  

 095 13  095 13 565 37 000 35 يورو 774 329 فرنسا  

       724 3 غابون 

 30  30 30 30 دوالر أمريكي 90 غامبيا  

 30  30 30 30 دوالر أمريكي  جورجيا

 412 36 340 19 072 17 752 55 389 52 يورو 976 461 ألمانيا  

غانا  
ج

 2 466       

       196 4 اليونان  

       75 غرينادا 

 125  125 500 500 دوالر أمريكي 043 1 غواتيماال 

 85  85 85 85 دوالر أمريكي 490 غينيا  

       30 بيساو-غينيا  

 480  480 480 480 دوالر أمريكي 836 1 غيانا  

       197 هايتي  

       801 هندوراس  

       100 هنغاريا 

       375 آيسلندا  

 000 25  000 25 000 37 000 37 دوالر أمريكي 497 135 الهند  

       959 61 إندونيسيا  

جمهورية إيران اإلسالمية  
د

 128 750       

العراق  
د

 56 099       

 147 2  147 2 147 2 000 2 يورو 221 31 آيرلندا 

 5  5 5 5 يورو 451 إسرائيل  

       302 418 إيطاليا  

       326 جامايكا 

 612 50 612 50  612 50 108 903 5 ين ياباني 680 487 اليابان  
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       040 1 األردن  

 20  20 20 20 دوالر أمريكي 20 كازاخستان  

 165  165 500 500 دوالر أمريكي 190 5 كينيا  

 7  7 7 10 دوالر أسترالي 19 كيريباس  

 000 15 000 15  000 15 000 15 دوالر أمريكي 041 188 الكويت  

        جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 61  61 61 61 دوالر أمريكي 357 لبنان 

       495 ليسوتو  

       589 ليبريا 

ليبيا 
د

 57  57 57 57 أمريكيدوالر  64 

       000 52 لكسمبرغ  

 676  676 941 1 800 1 يورو 634 7 مدغشقر  

       624 الكويت  

       123 مالوي  

       175 1 ماليزيا  

 50  50 50 50 دوالر أمريكي 51 ملديف  

 127  127 127 127 دوالر أمريكي 379 مالي  

       55 مالطة 

 49  49 49 49 دوالر أمريكي 135 موريتانيا  

 5  5 5 5 دوالر أمريكي 280 موريشيوس  

 667 1  667 1 000 5 000 5 دوالر أمريكي 131 38 المكسيك 

 1  1 1 1 دوالر أمريكي  ميكرونيزيا

       15 منغوليا 

 1  1 1 1 دوالر أمريكي 944 7 المغرب  

 موزامبيق  
                   570 

      

 5  5 5 5 دوالر أمريكي   255                    ميانمار  

        360                    ناميبيا

 75  75 75 75 دوالر أمريكي 270 نيبال 

 221 75 000 50 221 25 221 75 221 75 دوالر أمريكي 656 419 هولندا  

 579 11 نيوزيلندا  
دوالر 
 988  988 080 3 500 4 ينيوزيلند

 50  50 50 50 دوالر أمريكي 319 نيكاراغوا 

 101  101 101 91 يورو 275 النيجر  

       959 128 نيجيريا

 254 12  254 12 650 36 000 315 كرونة نرويجية 008 265 النرويج  

       350 عمان 

       934 30 باكستان  

       249 بنما  

       170 بابوا غينيا الجديدة

 200  200 200 200 دوالر أمريكي 356 1 باراغواي 
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 160  160 360 360 دوالر أمريكي 635 1 بيرو  

       178 2 الفلبين  

       384 4 البرتغال  

       980 39 قطر  

 270 2  270 2 000 8 000 8 دوالر أمريكي 139 26 جمهورية كوريا  

       75 جمهورية مولدوفا  

 رومانيا  
250       

 000 2  000 2 000 6 000 6 دوالر أمريكي 000 6 االتحاد الروسي

 50  50 50 50 دوالر أمريكي 271 رواندا  

       20 سانت كيتس ونيفس 

       22 سانت لوسيا  

       50 ساموا  

       10 سان تومي وبرينسيبي   

 000 23 000 23  000 23 000 23 دوالر أمريكي 778 432 المملكة العربية السعودية 

 43  43 43 34 يورو 754 السنغال  

       70 سيشيل  

       37 سيراليون  

       10 جزر سليمان

       10 الصومال   

       913 1 جنوب أفريقيا  

       10 جنوب السودان

       664 101 إسبانيا  

 335  335 335 335 دوالر أمريكي 887 9 سري النكا  

 237  237 237 237 يورو 372 1 السودان  

       293 سوازيلند  

 593 30 015 22 578 8 593 30 000 270 كرونة سويدية 597 320 السويد  

 576 15  576 15 094 45 086 45 فرنك سويسري 445 170 سويسرا  

       817 1 العربية السوريةالجمهورية 

طاجيكستان   
 أ

2       

       500 1 تايلند  

 33  33 33 33 دوالر أمريكي 133 توغو   

       55 تونغا  

 273  273 273 273 دوالر أمريكي 528 4 تونس  

 000 1  000 1 000 1 000 1  دوالر أمريكي 636 18 تركيا  

       430 أوغندا  

 900  900 000 3 000 3 دوالر أمريكي 180 54 اإلمارات العربية المت دة

 508 23 508 23  528 70 077 57 جنيه استرليني 652 353 المملكة المت دة  

 108  108 108 108 دوالر أمريكي 564 جمهورية تنزانيا المت دة  

الواليات المت دة   
ج

 000 30 000 12 000 18 000 90 000 90 دوالر أمريكي 674 881 

       725 أوروغواي  
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 5  5 5 5 دوالر أمريكي 25 أوزبكستان  

       258 196 جمهورية فنزويال البوليفارية

 200  200 600 600 دوالر أمريكي 703 2 فييت نام  

       348 4 اليمن  

       108 يوغسالفيا

       594 زامبيا  

       103 2 زمبابوي   

 مجموع المساهمات 

 079 449 725 226 354 222 072 760   813 120 7 2016ديسمبر/كانون األول  31في 

 412 73 536 47 876 25 197 590   296 119 7 2015لعام 

، وبالتالي فةن مساهمات حاءدوالر أمريكي في الذيل    500. ويسعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية، ولذلك ال تظهر المدفوعات التي تقل عن أ المدفوعات تشمل النقدية والسندات اإلذنية
 دوالرا أمريكيا( ال ترد أعاله.   93أفغانستان )

 . 2007يوليو/تموز   31انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبارًا من   ب 

 )أ(. 5انظر الذيل دال، المذكرة   ج 

 )أ( و)ب(.  6د انظر الذيل دال، المذكرة  
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 3لجدول ا

 قائمة المساهمات: أفريقياالبرنامج الخاص من أجل 

 (2016 ولديسمبر/كانون األ 31 )في

  المرحلة الثانية المرحلة األولى   

  الوثائق المودعة  الوثائق المودعة   

 المبلغ العملة   الجهة المانحة

المعادل بآالف  
 المبلغ الدوالرات األمريكية

المعادل بآالف الدوالرات  
 المجموع    األمريكية

 389   389 500 دوالر أسترالي  أستراليا  

 238 47 263 12 155 11 975 34 235 31 يورو    بلجيكا  

 673 18   673 18 000 120 كرونة دانمركية الدانمرك  

 1   1 1 دوالر أمريكي   جيبوتي  

 619 17   619 17 000 15 يورو    االتحاد األوروبي  

 205 12   205 12 960 9 يورو    فنلندا  

 698 41 008 4 811 3 690 37 014 32 يورو    فرنسا  

 360 17   360 17 827 14 يورو    ألمانيا  

 77 40 40 37 37 دوالر أمريكي   اليونان  

 25   25 25 دوالر أمريكي   غينيا  

 707 289 253 418 380 يورو    يرلنداأ  

 039 30 785 6 132 5 254 23 493 15 يورو    إيطاليا  

 000 10   000 10 000 10 دوالر أمريكي   إيطاليا  

 474 21   474 21 450 553 2 ين ياباني اليابان  

 000 15 000 15 000 15   دوالر أمريكي   الكويت  

 266   266 247 يورو    لكسمبرغ  

 25   25 25 دوالر أمريكي   موريتانيا  

 707 25 533 9 848 8 174 16 882 15 يورو    هولندا  

 252   252 500 نيوزيلنديوالر د  نيوزيلندا  

 18   18 15 يورو    النيجر  

 250 250 250   دوالر أمريكي   نيجيريا  

 759 19   759 19 000 138 كرونة نرويجية النرويج  

 000 1   000 1 000 1 دوالر أمريكي   إسبانيا  

 251 23 196 4 000 25 055 19 700 131 كرونة سويدية السويد  

 049 17   049 17 000 25 فرنك سويسري سويسرا  

 150 11   150 11 000 7 جنيه استرليني المملكة المتحدة  

 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 دوالر أمريكي   الواليات المتحدة    

ديسمبر/كانون األول  31
2016    288 868   62 364 351 232 

 232 351 364 62   868 288     2015ديسمبر/كانون األول  31
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 4الجدول 

  2016قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجديد الموارد المستلمة في 
 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31) تى   

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 المدفوعات   

 أ، ب الوثائق المودعة الدول األعضاء

السندات اإلذنية 
 تسديد السندات اإلذنية النقدية بالمودعة

 لموارد الصندوق سادسالتجديد ال

 الواليات المت دة 
 459  459 

 459  459  سادسمجموع التجديد ال 

            لموارد الصندوق سابعالتجديد ال

                                                 
  471 1         471 1                 الواليات المت دة

 471 1  471 1  سابعالمجموع التجديد  

     لموارد الصندوق ثامنالتجديد ال

 743 8    البرازيل 

 743 8    مجموع التجديد الثامن

     التجديد التاسع لموارد الصندوق

  50   البوسنة والهرسك 

  45   بوتسوانا 

  40   قبرص 

  25   فيجي 

  000 4   إندونيسيا 

 335 13    اليابان 

 000 18     الواليات المتحدة 

 335 31 160 4   التجديد التاسعمجموع  

     لموارد الصندوق عاشرالتجديد ال

  333 3  000 10 الجزائر 

  5   أرمينيا 

 926 5  015 18 319 17 النمسا 

  10  30 بوتان 

  40   بوركينا فاسو 

  448 28   كندا 

  000 20   الصين 

  20   قبرص 

  40   إثيوبيا 

  30   إريتريا 

  894 4   فنلندا 

  102 13   فرنسا 
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 المدفوعات   

 أ، ب الوثائق المودعة الدول األعضاء

السندات اإلذنية 
 تسديد السندات اإلذنية النقدية بالمودعة

  30   غامبيا 

  077 17 665 19  ألمانيا 

  45  85 غينيا 

  240   غيانا 

  000 12   الهند 

  147 2   أيراندا 

  5   إسرائيل

   382 29  اليابان 

  10   كازاخستان 

  146   كينيا 

  7   كريباس 

   000 15  الكويت 

  32   ليبريا 

  676  006 2 لكسمبرغ 

  35   ملديف

  127   مالي

  5   موريشيوس

  5   ميانمار

 000 25 221 000 75  هولندا

  988                          993 2 نيوزيلندا

  101                           النيجر

  254 12   النرويج

  200   باراغواي            

  160  360 بيرو

  270 2  000 8 جمهورية كوريا 

  000 2   التحاد الروسي

  334    سري النكا

 594 8                      585 31  585 31 السويد

  580 15   سويسرا

  273   تونس

  000 1   تركيا

  900   اإلمارات العربية المتحدة

   575 23  المملكة المتحدة
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 المدفوعات   

 أ، ب الوثائق المودعة الدول األعضاء

السندات اإلذنية 
 تسديد السندات اإلذنية النقدية بالمودعة

 000 18                    000 30 000 90   الواليات المتحدة

  5   أوزبكستان

  200   فييت نام

 520 57                    995 138 222 242 378 162 عاشرالتجديد المجموع               

 528 99                   155 143 151 244 378 162 المجموع العام

 .أمريكي( للتجديد العاشر ال تظهر والرد 150يعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية، ولذلك فةن مدفوعات طاجيكستان ) أ 
 ت.تشمل الوثائق المودعة أيضا الوثائق المكافئة المسجلة عند استالم المبلغ النقدي أو السند اإلذني في حالة عدم استالم وثائق المساهما ب
 تسحول الوثائق والسندات اإلذنية المودعة بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي في تارين االستالم. ج
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 قائمة القروض
 1الجدول 

 قائمة القروض المستحقة

 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في )
 )معبرا عنها باآلالف(

 المقترضة أو الضامنةالجهة 

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 القروض الملغاة

   

 مستحقةالالقروض  المبالغ المسددة    الجزء الغير مصروف    الجزء المصروف

      قروض معينة بالدوالر األمريكي

 - - 300 12 - 300 12 األرجنتين 

 9000 000 21 - 000 30 000 30 بنغالديش 

 601 402 1 - 003 2 003 2 فيردي كابو 

 - - 300 36  - 300 36 كمبوديا 

 - - 770 5  - 770 5 جيبوتي 

 - - 660 25 - 660 25 إكوادور 

 - - 890 13 - 890 13 السلفادور 

 - - 960 7 -  960 7 غيانا 

 006 1 494 2 - 500 3 500 3 هايتي 

 - - 500 75 - 500 75 الهند 

 - - 20504 - 504 20 نيكاراغوا 

 456 3 082 8 - 538 11 538 11 نيبال 

 - - 350 10 - 350 10 الفلبين 

 - - 200 18 - 200 18 جمهورية مولدوفا 

 300 3 700 8 - 000 12 000 12 سري النكا 

 728 2 761 6 - 488 9 488 9 جمهورية تنزانيا المت دة 

 - - 500 42 - 500 42 فييت نام 

 934 268 530 68 464 337 أ بالدوالر األمريكي الفرعيالمجموع   
48 439 20 091 

      قروض معينة باليورو

 - - 680 22 - 680 22 األرجنتين 

 - - 120 11 - 120 11 البوسنة والهرسك 

 000 11 - 100 62 000 11 100 73 الصين 

 - - 900 10 - 900 10 كوبا 

 - - 250 14 - 250 14  إكوادور 

 462 3 - 788 46 462 3 250 50 مصر 

 - - 850 10 - 850 10 السلفادور 

 100 - 000 3 100 100 3 فيجي 

 - - 150 93 - 150 93 إندونيسيا 

 - - 610 40 - 610 40 المغرب 

 - - 870 5 - 870 5 المكسيك 

 - - 800 15 - 800 15 باراغواي 

 403 7 - 707 42 403 7 110 50 الفلبين 

 - - 550 8 - 550 8 سوازيلند 

 - - 600 21 - 600 21 تونس 
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 المقترضة أو الضامنةالجهة 

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 القروض الملغاة

   

 مستحقةالالقروض  المبالغ المسددة    الجزء الغير مصروف    الجزء المصروف

 - - 950 15 - 950 15 تركيا 

 - - 6810 - 810 6  جمهورية فنزويال البوليفارية 

 965 21 - 735 432 965 21 700 454 المجموع باليورو  

 أالمعادل بالدوالر األمريكي  
479 595 23 168 456 427 - 23 168 

      أ وحدات حقوق السحب الخاصةقروض معينة ب

 886 25 640 8 450 526 34 976 34 ألبانيا  

 230 13 977 3 194 7 207 17 400 24 أنغوال  

 974 14 607 14 762 1 581 29 343 31 األرجنتين  

 256 47 880 7 294 6 136 55 430 61 أرمينيا  

 560 37 056 4 290 3 616 41 905 44 أذربيجان

 824 276 805 89 717 76 629 366 346 443 بنغالديش  

 048 1 701 1 318 749 2 067 3 بليز

 726 49 991 25 640 24 75717 357 100 بنن  

 568 25 747 7 181 5 315 33 496 38 بوتان  

 682 37 995 15 894 18 677 53 570 72 دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 515 31 022 8 714 8 537 39 251 48 البوسنة والهرسك 

 376 260 964 1 636 600 2 بوتسوانا  

 952 29 549 28 648 83 501 58 150 142 البرازيل  

 399 56 499 17 357 14 898 73 255 88 بوركينا فاسو  

 982 25 877 14 - 859 40 859 40 بوروندي  

 344 12 477 3 371 4 821 15 191 20 كابو فيردي  

 248 38 832 4 874 19 080 43 954 62 كمبوديا  

 203 42 095 9 962 15 298 51 260 67 الكاميرون 

 836 14 817 10 842 653 25 494 26 جمهورية أفريقيا الوسطى  

 704 15 273 2 162 977 17 139 18 تشاد 

 614 356 154 114 028 49 768 470 795 519 الصين

 859 11 357 4 807 15 216 16 024 32 كولومبيا

 2307 875 1 - 182 4 182 4 جزر القمر   

 013 14 580 498 8 593 14 092 23 الكونغو  

 333 12 756 4 555 10 089 17 645 27 كوت ديفوار  

 648 7 660 7 530 5 308 15 838 20 كوبا   

 678 25 592 12 522 13 270 38 793 51 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 869 3 325 1 952 1 194 5 146 7 جيبوتي 

 399 747 - 146 1 146 1 دومينيكا 

 045 14 493 9 906 3 538 23 444 27 الجمهورية الدومينيكية 

 403 21 192 11 781 4 595 32 376 37 إكوادور 

 131 83 391 59 071 55 522 142 593 197 مصر  

 186 37 242 27 990 3 428 64 68 418 السلفادور  

 943 851 4 - 794 5 794 5 غينيا االستوائية

 478 19 414 4 - 892 23 92 23 إريتريا  
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 المقترضة أو الضامنةالجهة 

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 القروض الملغاة

   

 مستحقةالالقروض  المبالغ المسددة    الجزء الغير مصروف    الجزء المصروف

 022 177 484 41 682 108 506 218 188 327 إثيوبيا  

 207 2 269 1 325 476 3 800 3 غابون 

 930 19 232 9 077 5 162 29 239 34 غامبيا   

 010 20 378 3 290 7 388 23 678 30 جورجيا  

 387 95 321 26 528 32 708 121 237 154 غانا  

 684 1 087 2 628 771 3 400 4 غرينادا 

 851 4 712 23 123 14 563 28 686 42 غواتيماال 

 125 2 083 3 279 3 208 5 487 8 بيساو-غينيا  

 352 42 808 21 - 160 64 160 64 غينيا   

 268 6 254 2 - 522 8 522 8 غيانا  

 099 39 137 19 986 1 236 58 221 60 هايتي  

 412 52 718 18 109 18 130 71 239 89 هندوراس  

 984 283 467 148 818 191 451 432 269 624 الهند   

إندونيسيا 
ب

 160 774 144 854 15 920 25 280 119 574 

 180 6 963 10 114 7 143 17 257 24 األردن   

 569 81 855 12 324 79 424 94 748 173 كينيا   

 888 8 269 2 030 19 157 11 187 30 قيرغيزستان  

 605 35 858 12 300 7 463 48 763 55 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

 842 019 4 568 1 861 4 429 6 لبنان  

 057 19 941 6 608 4 998 25 606 30 ليسوتو   

 066 12 133 2 161 15 199 14 360 29 ليبريا  

مدغشقر   
ب

 175 945 118 016 57 929 24 872 93 144 

مالوي  
ب

 103 281 75 596 27 685 25 324 50 272 

 734 7 742 2 367 476 10 843 10 ملديف   

 220 72 194 27 216 25 414 99 630 124 مالي   

 231 34 210 12 530 3 441 46 971 49 موريتانيا  

 736 1 791 6 - 527 8 527 8 موريشيوس   

 493 13 906 23 833 10 399 37 232 48 المكسيك  

 051 17 335 2 783 7 386 19 169 27 منغوليا 

 853 14 241 31 258 31 094 46 353 77 المغرب   

 310 92 310 27 439 24 620 119 058 144 موزامبيق  

 455 2 - 695 29 455 2 150 32 ميانمار  

 703 50 413 29 791 29 116 80 907 109 نيبال  

 001 36 903 8 631 4 904 44 535 49 نيكاراغوا  

 189 48 951 10 830 31 140 59 970 90 النيجر   

 267 84 604 13 078 82 871 97 949 179 نيجيريا 

 759 157 817 60 841 84 576 218 416 303 باكستان  

 - - - - - بنما   

 651 6 - 799 16 651 6 450 23 بابوا غينيا الجديدة 

 035 14 786 497 1 821 14 318 16 باراغواي  

 610 25 578 9 083 24 188 35 272 59 بيرو   

 224 59 024 12 13952 248 71 200 85 الفلبين   
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 المقترضة أو الضامنةالجهة 

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 القروض الملغاة

   

 مستحقةالالقروض  المبالغ المسددة    الجزء الغير مصروف    الجزء المصروف

 151 45 676 2 172 8 827 47 998 55 جمهورية مولدوفا   

 653 1 747 10 - 400 12 400 12 رومانيا   

رواندا 
ب

 141 248 103 947 37 301 23 534 80 413 

      سانت لوسيا   

 996 911 - 907 1 907 1 ساموا  

 657 9 090 4 - 747 13 747 13 سان تومي وبرينسيبي   

 502 73 648 14 238 26 150 88 388 114 السنغال   

 881 - 099 1 881 980 1 سيشيل

 135 30 032 13 668 2 167 43 835 45 سيراليون   

 207 1 312 1 550 1 519 2 069 4 جزر سليمان 

 299 17 411 - 710 17 710 17 الصومال    

 951 104 057 29 940 25 008 134 948 159 سري النكا   

 989 99 297 42 342 3 286 142 628 145 السودان   

 899 5 586 8 519 485 14 005 15 سوازيلند   

 141 12 556 12 501 31 697 24 198 56 الجمهورية العربية السورية 

 542 8 179 3 - 721 11 721 11 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   

 - - 200 6 - 200 6 طاجيكستان  

 637 9 632 8 315 6 269 18 583 24 توغو    

 768 2 069 2 - 837 4 837 4 تونغا   

 649 13 666 27 003 20 315 41 318 61 تونس   

 265 24 440 16 318 12 705 40 023 53 تركيا  

 166 144 057 38 211 68 223 182 434 250 أوغندا  

 660 161 131 26 616 78 791 187 408 266 جمهورية تنزانيا المت دة  

 973 1 704 8 225 2 677 10 902 12 أوروغواي   

 494 3 - 696 19 494 3 190 23 أوزبكستان

 398 2 052 8 136 4 450 10 586 14 جمهورية فنزويال البوليفارية   

 582 170 440 17 879 28 022 188 901 216 فييت نام   

 472 89 917 48 - 389 138 389 138 اليمن  

 612 75 027 25 494 37 639 97 133 135 زامبيا   

 296 18 216 8  512 26 512 26 زمبابوي 

 615 568 4 923 685 1 803 931 1 538 254 6 341 186 8 وحدات حقوق السحب الخاصةبالمجموع الفرعي  

 720 1 793 - 513 2 513 2 جالصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في الصندوق 

 335 570 4 716 686 1 803 931 1 051 257 6 854 188 8 المبلغ اإلجمالي بوحدات حقوق السحب الخاصة 

 أالمعادل بالدوالر األمريكي 
11 011 713 8 413 979 2 597 738 2 268 161 6 145 822 

  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في ب مجموع القروض
 073 189 6 600 316 2 099 323 3 673 505 8 772 828 11 2016ديسمبر/كانون األول 

 297 13     مقبوضات أخرى

 (486 127 1)     تسوية القيمة العادلة

ديسمبر/كانون األول   31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 
2016 11 828 772 8 505 676 3 323 099 2 316 600 5 074 884 
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 المقترضة أو الضامنةالجهة 

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 القروض الملغاة

   

 مستحقةالالقروض  المبالغ المسددة    الجزء الغير مصروف    الجزء المصروف

   31بالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي في   مجموع القروض
 482 069 6 679 202 2  550 333 3 160 272 8 710 605 11 2015ديسمبر/كانون األول 

 (016 127 1)         تسوية القيمة العادلة

ديسمبر/كانون األول     القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في  
2015     4 942 466 

أصبحت القروض تعين بحقوق  1979واعتبارا من  معبئة بالدوالر األمريكي ويجري استردادها بالعمالت التي استخدمت في السحب منها.  1978كانت القروض التي تم إقرارها في أ 
سحب الخاصة يقيم على أساس سعر تحويل الدوالر األمريكي/حقوق السحب الخاصة، وألغراض إدراج هذه القروض في قائمة الموازنة، كان المبلغ التراكمي للقروض المعينة بحقوق ال

انضم الصندوق إلى مرفق لتمويل القروض القتراض أموال باليورو يتم فيما بعد إقراضها  2016. وخالل عام 2016ديسمبر/كانون األول  31في  1.34472السحب الخاصة البالغ 
 .  2016ديسمبر/كانون األول  31في  0.9480920معينة باليورو على أساس سعر تحويل الدوالر األمريكي/اليورو البالغ بنفس العملة. وقد قيم المبلغ التراكمي للقروض ال

تاحة لعقد مبكر لجزء من القروض وقابل ذلك زيادة في الموارد الم تشمل مدفوعات السداد مشاركة هولندا والنرويج في تقديم قروض معينة لهذه البلدان، وهو ما أسفر عن سداد ب
 االلتزامات. 

 (.2()و)2يشمل الرصيد أعاله مبلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية. انظر الذيل دال، المذكرة  ج   
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 2الجدول 
 العامو  العملة بحسب موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية

 (2016ديسمبر/كانون األول  31بتارين )

  العام

 القيمة بآالف الدوالت األمريكية القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

يناير/كانون الثاني  1 في
2016 

 القروض
 الملغاة

 القروض
 المسددة بالكامل

 31 في
 ديسمبر/كانون

 2016األول 

 يناير/كانون  1 في
 2016الثاني 

 

 القروض
 الملغاة

 القروض
 المسددة بالكامل

صرف حقوق السحب 
 الخاصة/الدوالر األمريكي

ديسمبر/كانون  31 في
 2016األول 

 530 68     530 68    530 68    530 68 مريكيأدوالر    1978

 934 268     934 268    مريكيأدوالر  2016

 940 270 (854 7)   794 278  485 201     485 201  حقوق السحب الخاصة 1979

 541 237 (886 6)   427 244 647 176    647 176  حقوق السحب الخاصة 1980

 070 245 (104 7)   174 252 246 182   246 182 حقوق السحب الخاصة 1981

 653 138 (019 4)   672 142 109 103    109 103  حقوق السحب الخاصة 1982

 625 177 (149 5)   774 182 091 132   091 132 حقوق السحب الخاصة 1983

 378 177 (142 5)   520 182 907 131    907 131  حقوق السحب الخاصة 1984

 129 81 (352 2)   481 83 332 60    332 60 حقوق السحب الخاصة 1985

 821 31 (922)   743 32 663 23    663 23 حقوق السحب الخاصة 1986

 783 80 (342 2)   125 83 074 60    074 60 الخاصةحقوق السحب  1987

 060 70 (031 2)   091 72 100 52    100 52 حقوق السحب الخاصة 1988

 923 115 (360 3)   283 119 206 86   206 86 حقوق السحب الخاصة 1989

 875 53 (562 1)   437 55 064 40   064 40 حقوق السحب الخاصة 1990

 817 131 (821 3)   638 135 025 98    025 98 السحب الخاصةحقوق  1991

 427 107 (114 3)   541 110 888 79   888 79 حقوق السحب الخاصة 1992

 379 164 (765 4)   144 169 240 122   240 122 حقوق السحب الخاصة 1993

 859 164 (779 4)   638 169 598 122   598 122 حقوق السحب الخاصة 1994

 490 200 (637 6) (341 34)  474 241 100 149 (414 25)  514 174 حقوق السحب الخاصة 1995

 953 265 (807 7) (051 4)  811 277 776 197 (998 2)  774 200 حقوق السحب الخاصة 1996

   060 332 (077 10) (782 18)  919 360 936 246 (900 13)   836 260  حقوق السحب الخاصة 1997

 474 358 (391 10)   865 368 578 266   578 266 حقوق السحب الخاصة 1998

 958 369 (724 10)   682 380 119 275    119 275  حقوق السحب الخاصة 1999

 000 367 (638 10)   638 377 919 272    919 272  حقوق السحب الخاصة 2000

 803 333 (714 9)  (289 1) 806 344 233 248  (958) 191 249 حقوق السحب الخاصة 2001

 792 315 (155 9)  (49) 996 324 838 234  (37) 875 234 حقوق السحب الخاصة 2002

 504 300 (716 8)  (165) 385 309 470 223  (123) 593 223 حقوق السحب الخاصة 2003

 416 339 (925 9)  (942 2) 283 352 407 252  (188 2) 595 254 حقوق السحب الخاصة 2004

 315 414 (268 12)  (820 8) 403 435 105 308  (561 6) 666 314 حقوق السحب الخاصة 2005

 886 423 (523 12)  (030 8) 439 444 223 315  (973 5) 196 321 حقوق السحب الخاصة 2006

 107 360 (651 10)  (237 7) 995 377 793 267  (384 5) 177 273 حقوق السحب الخاصة 2007

 565 356 (443 10) (124 1) (733 2) 865 370 159 265 (832)  (033 2) 024 268 حقوق السحب الخاصة 2008

 736 371 (826 10)  (734 1) 296 384 441 276  (290 1)  731 277  حقوق السحب الخاصة 2009

 470 561 (344 16)  (332 2) 152 580 541 417  (735 1) 276 419 حقوق السحب الخاصة 2010

 109 612 (747 17)  (108) 964 629 195 455  (80) 275 455 حقوق السحب الخاصة 2011

 760 547 (915 15)  (271 1) 946 564 341 407  (946) 287 408 حقوق السحب الخاصة 2012

 608 475 (787 13)   395 489 686 353    686 353  حقوق السحب الخاصة 2013

 012 454 (161 13)   173 467 626 337    626 337  حقوق السحب الخاصة 2014

 219 728 (109 21)   328 749 540 541   540 541 حقوق السحب الخاصة 2015

 184 273     153 203    حقوق السحب الخاصة 2016

 232 89 (669 2)   901 91 600 84   600 84 يورو 2014

 329 289 (654 8)   983 297 310 274   310 274 يورو 2015

 034 101     790 95    يورو 2016

 464 337    530 68     المجموع بالدوالر األمريكي

وحدات حقوق بالمجموع 
 713 011 11 (760 313) (298 58) (710 36) 296 147 11     السحب الخاصة

 595 479 (323 11)    884 389     يوروبالالمجموع 

 772 828 11 (083 325) (298 58) (710 36)  711 605 11     المجموع
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 3الجدول 
 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

 (2015و 2016ديسمبر/كانون األول  31في )

  )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   
 2015 2016 فترات االستحقاق

 أقل من سنة وا دة
292 242 280 639  

 سنة 2-1من 
267 223 259 631 

 سنة 3-2من 
285 772 275 687 

 سنة 4-3من 
294 728 284 527 

 سنة 5-4من 
294 276 281 677 

 سنوات 10-5من 
1 493 075 1 437 851 

 سنة 15-10من 
1 258 800 1 229 942 

 سنة 20-15من 
968 281 963 942 

 سنة 25-20من 
677 019 679 358 

 سنة 25أكثر من 
357 656 376 228 

 481 069 6 073 189 6 المجموع    

 
 

 4الجدول 
 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في  ) 

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   
 2015 2016 نوع اإلقراض

  409 481 5  865 512 5 تيسيرية للغايةشروط 

  220 23 060 28 شروط متشدفدة

  821 217  853 225 شروط متوسطة

 203 335  669 398 شروط عادية

 829 11 626 23 شروط مختلطة

 073 189 6 المجموع    
6 069 481 

 
 

 5الجدول 
 االسمية هيكل مصروفات القروض غير المصروفة بالقيمة

 (2015و 2016ديسمبر/كانون األول  31مزمع في )ال

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   
 2015 2016 المصروفات في:

 758 507 126 392 أقل من سنة وا دة   

 497 507 772 398 سنة 2-1من    

 287 477 156 382 سنة 3-2من    

 364 423 156 382 واتسن 4-3من    

 031 363 187 372 واتسن 5-4من    

 613 054 1 702 395 1 سنوات 10-5من 

 550 333 3 099 323 3 المجموع    
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 برنامج الخاص من أجل أفريقياال
 

 1الجدول 

 قائمة القروض بالقيمة االسمية

 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في )

 الجهة المقترضة أو الضامنة 

القروض المعتمدة  
مخصوما منها القروض 

 الجزء المصروف  الملغاة

الجزء غير  
 القروض المستحقة  المبالغ المسددة    المصروف

     قروض معينة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة 

 686 1  028 1  -  714 2   714 2  أنغوال  

 893 5 653 4 -  546 10   546 10  بوركينا فاسو  

 963 2 531 1 -  494 4   494 4  بوروندي  

 280 1 903 -  183 2   183 2  ردييو فبكا  

 695 5 922 3 -  617 9   617 9  تشاد  

 372 1  917 -  289 2   289 2  جزر القمر   

 66 48 -  114   114  جيبوتي  

 492 3 168 3 -  660 6   660 6  إثيوبيا  

 518 1 121 1 -  639 2  639 2  غامبيا  

 307 13 014 9 -  321 22   321 22  غانا  

 064 1 063 1  -  127 2   127 2  بيساو-غينيا  

 919 5 843 4 -  762 10   762 10  غينيا  

 616 7 625 4 -  241 12   241 12  كينيا  

 396 4 086 3 - 482 7   482 7  ليسوتو  

 677 421 -  098 1   098 1  مدغشقر  

 899 3 878 1 -  777 5   777 5  مالوي  

 353 5 840 4 -  193 10   193 10  مالي  

 637 10 383 8 -  020 19   020 19  موريتانيا  

 249 4 042 4 -  291 8   291 8  موزامبيق  

 911 5 208 5 -  119 11   119 11  النيجر  

 734 13 500 9 -  234 23   234 23  السنغال  

 978 527 -  505 1   505 1  سيراليون  

 244 15 768 10 -  012 26   012 26  السودان  

 265 4  859 3 -  124 8   124 8  أوغندا  

 903 3 886 2 -  789 6   789 6  جمهورية تنزانيا المتحدة  

 548 4 059 4 -  607 8   607 8  زامبيا  

 665 129  293 96  -   958 225   958 225   المجموع    

 363 174 487 129   - 850 303  850 303  المعادل بالدوالر األمريكي  

 488     مقبوضات أخرى   

 (295 55)     تسوية القيمة العادلة   

   31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في  

 556 119    2016ديسمبر/كانون األول 

   31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في  

 2015ديسمبر/كانون األول 

312 658 312 658  -  125 274  187 384 

 (097 61)     تسوية القيمة العادلة   

 القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في    

      2015ديسمبر/كانون األول   31

126 287 
 

 

  



 EB 2017/120/R.15 1-طاءالذيل 

73 

 2الجدول 
 بحسب العام المعتمدة بالقيمة االسميةموجز القروض 

 (2016ديسمبر/كانون األول  31 )في

 القيمة بآالف الدوالت األمريكية  القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة  

  

 1بتاريخ 

يناير/كانون 

 الملغاة  القروض  2016 الثاني

 31بتاريخ 

ديسمبر/كانون األول 

2016 

 1بتاريخ 

 يناير/كانون

الثاني 

2016 

الم  القروض 

 لغاة

ت ركات أسعار  

صرف و دة 

 قوق الس ب 

الخاصة مقابل 

الدوالر 

 األمريكي

 31بتاريخ 

ديسمبر/كانون 

  2016األول 

 486 33 (971) - 457 34 902 24  -  902 24 حقوق السحب الخاصة    1986

 525 55 (610 1) - 135 57 292 41  -  292 41 حقوق السحب الخاصة    1987

 756 46 (355 1) - 112 48 770 34  -  770 34 حقوق السحب الخاصة    1988

 634 34 (004 1) - 638 35 756 25  -  756 25 حقوق السحب الخاصة    1989

 357 23 (677) - 035 24 370 17  -  370 17 حقوق السحب الخاصة    1990

 536 24 (711) - 247 25 246 18  -  246 18 حقوق السحب الخاصة    1991

 349 9 (271) - 620 9 952 6  -  952 6 حقوق السحب الخاصة    1992

 081 46 (336 1) - 418 47 268 34  -  268 34 حقوق السحب الخاصة    1993

 947 21 (635) - 583 22 320 16  -  320 16 حقوق السحب الخاصة    1994

 179 8 (236) - 415 8 082 6  -  082 6 حقوق السحب الخاصة    1995

 850 303 (806 8) - 656 312 958 225   -  958 225  حقوق السحب الخاصة    المجموع   

 

 3الجدول 
 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

  (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في ) 

 الدوالرات األمريكية()معبرا عنها بآالف    

 2015 2016 فترات االستحقاق 

  040 8  883 7 أقل من سنة واحدة   

 038 8  812 7 سنة 2-1من    

  038 8  812 7 سنة 3-2من    

  038 8  812 7 واتسن 4-3من    

  038 8  812 7 واتسن 5-4من    

  191 40 059 39 سنوات 10-5من 

  191 40  059 39 سنة 15-10من    

  107 39  867 36 سنة 20-15من    

  374 23  926 17 سنة 25-20من 

  329 4  322 2 سنة 25أكثر من 

 384 187 363 174 المجموع    

 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية
 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في )  

 بآالف الدوالرات األمريكية( )معبرا عنها   

 2015 2016 نوع اإلقراض

 384 187 363 174 تيسيرية للغايةشروط 

 384 187 363 174 المجموع    
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 قائمة المنح  

 ( 2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في )  

 األمريكية()معبرا عنها بآالف الدوالرات    

مصروف الغير  
  1في 

يناير/كانون 
 2016الثاني 

 2016تحركات 

الغير مصروف في  
31  ر/كانون ديسمب

 اإللغاءات المبالغ المصروفة   قابلة للصرف   2016 ولاأل

معدل صرف 
 العمالت األجنبية

       

  521 80 (459) (717 2)  (270 39)  910 54  057 68 منح    

 (467 2)      تسوية القيمة العادلة   

 054 78      2016مجموع القيمة العادلة لعام 

 057 68 (869) (223 4)  (204 48)  402 46  951 74  2015 مجموع   

 (629 1)      تسوية القيمة العادلة   

 428 66       2015مجموع القيمة العادلة لعام 

 



 EB 2017/120/R.15 3-طاءالذيل 

75 

 إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده   
 (2015و  2016ديسمبر/كانون األول    31في )  

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 الجهة المقترضة أو الضامنة 

1في   الغير مصروف  
 ثاني/كانون اليناير

 2016المصروفات     2016الفعلي/ )اإللغاءات(     2016

فرق سعر    
 الصرف

  31في الغير مصروف  
 2016ديسمبر/كانون األول 

إطار القدرة على تحمل  اتعو ر مش  
 الديون بالدوالرات األمريكية 

1 471  -  1 971 

 إطار القدرة على تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة 

 901 56  (315 8) 441 34 775 30 أفغانستان

 790 7  (892) - 682 8 بنن  

 342 42  (283 2) - 625 44 بوركينا فاسو  

 941 44  (013 9) 350 40 604 13 بوروندي  

 231  (092 2) - 323 2 كمبوديا  

 841  (773) - 614 1 جمهورية أفريقيا الوسطى  

 215 10  (604 1) - 819 11 تشاد  

 -  - (127) 127 جزر القمر

 342 1  - - 342 1 الكونغو  

 332 17  (610 1) - 942 18 كوت ديفوار  

 552 40  (068 4) - 620 44 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 847 5  (733 4) - 580 10 إريتريا  

 129 8  (589 5) - 718 13 إثيوبيا  

 823 5  (171 3) - 994 8 غامبيا  

 821 14  (421 1) - 242 16 غينيا  

 279 3  - - 279 3 بيساو-غينيا  

  -  - - - غيانا  

 720 7  (060 1) - 780 8 هايتي  

 233 1  (480) - 713 1 كيريباس  

 455 9  (696 1) - 151 11 قيرغيزستان  

 533 4  (941 2) (250) 724 7 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 932  (049 1) (247) 228 2 ليسوتو  

 23  (25) - 48 ليبريا 

 288 8  (810 2) - 098 11 مالوي  

 011 1  (412) - 423 1 ملديف  

 193 9  (621) - 814 9 مالي  

 530 3  (517 1) - 047 5 موريتانيا  

 741 30  (494 4) 220 15       015 20 نيبال 

 631 4  (499 1) (66) 196 6 نيكاراغوا 

 807 13  (293 3) - 100 17 النيجر  

 950 5  (366 4) - 316 10 رواندا  

 904 1  (569 1) 163 2 310 1 سان تومي وبرينسيبي   

 667 2  (504 3) - 171 6 سيراليون  

 159 1  (391) 550 1 - جزر سليمان

 11  (701) - 712 جنوب السودان  

 477 18  (110 7) (72) 659 25 السودان  

 765 7  (073 3)                  062 6 776 4 طاجيكستان

 3  - - 3 ليشتي-تيمور  

 950 6  (230) - 180 7 توغو   

 757  (673) - 430 1 تونغا  

 621 14  - - 621 14 اليمن

المجموع الفرعي إلطار القدرة على  
 تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة

405 801 99 024 (89 078)  415 747 

المجموع الفرعي إلطار القدرة على  
تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة 

 )المعادل بالدوالرات األمريكية(

545 688 133 160 (119 785)  559 063 

إلطار القدرة  2016عام لالمجموع    
 034 561  (785 119) 160 133 159 547على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية 
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 الجهة المقترضة أو الضامنة 

1في   الغير مصروف  
 ثاني/كانون اليناير

 2016المصروفات     2016الفعلي/ )اإللغاءات(     2016

فرق سعر    
 الصرف

  31في الغير مصروف  
 2016ديسمبر/كانون األول 

 وحقوق السحب الخاصة

   (107 4)   فرق سعر الصرف   

   (892 123)   2016المصروفات في  مجموع  

إلطار القدرة  2015عام لالمجموع    
على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية 

 وحقوق السحب الخاصة

556 893 130 318 (125 586)  562 979 
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  البلدان الفقيرة المثقلة بالديونموجز مبادرة ديون 

 (2016ديسمبر/كانون األول  31)في    
 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(

 تخفيف الديون المقدم حتى  
 31   2016ديسمبر/كانون األول 

  تخفيف الديون المزمع تقديمه كما أقره المجلس التنفيذي

مجموع  تغطيه يغطيه الصندوق   
تخفيف 
 الديون

 البنك الدولي  مساهمة  الفائدة أصل المبلغ الفائدة أصل المبلغ البلدان التي بلغت نقطة اإلنجاز

 211 6    643 1 568 4 بنن

 790 7    890 1 900 5 دولة بوليفيا متعددة القوميات

 437 9    668 2 769 6 بوركينا فاسو  

 975 15 056 3 390  472 2 086 2 971 7 بوروندي  

 801 3    727 074 3 الكاميرون 

 406 2 859 77 577 144 749 جزر القمر   

 723 12 321 45 222 875 2 260 9 جمهورية أفريقيا الوسطى

 208 2 525 106 634 150 793 تشاد

 99    99 0 الكونغو  

 140 2    326 814 1 كوت ديفوار  

 385 15 865 1 199 235 2 752 2  334 8 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 474 26    905 5 569 20 إثيوبيا  

 127 3    619 508 2 غامبيا  

 588 20    003 5 585 15 غانا  

 064 12 255 1 252 464 1 530 1 563 7 غينيا  

 014 6 586 90 970 042 1 326 3 غينيا بيساو

 825 1    299 526 1 غيانا  

 581 2    635 946 1 هايتي  

 844 1    767 077 1 هندوراس  

 483 15 355 37 306 183 6 602 8 ليبريا 

 906 9    096 2 810 7 مدغشقر  

 564 22 164 3 388 280 2 273 3 459 13 مالوي  

 642 8    431 2 211 6 مالي  

 085 11    601 2 484 8 موريتانيا  

 426 16    905 3 521 12 موزامبيق  

 202 8    943 259 7 نيكاراغوا 

 448 13 428 61 338 628 2 993 9 النيجر  

 996 21  6 32 211 5 747 16 رواندا  

 247 3 639 107 746 371 384 1 سان تومي وبرينسيبي   

 129 3    882 247 2 السنغال  

 024 12 731 117 877 995 1 304 8 سيراليون  

 984 16    293 4 691 12 جمهورية تنزانيا المت دة

 767 2    759 008 2 توغو   

 103 17    654 4 449 12 أوغندا  

 090 24    921 4 169 19 زامبيا  
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 788 359 784 13 875 1 153 13 306 78 670 252 بوحدات حقوق السحب الخاصة

 (315 4) *مخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

 473 355  بوحدات حقوق السحب الخاصة مجموع تخفيف الديون

 011 478 536 8 523 2  685 17 295 105 773 339 مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

    (610 5)   تسوية القيمة العادلة

   075 12  بالقيمة العادلة2016ديسمبر/كانون األول   31في 
 

 2015ديسمبر/كانون األول   31في 

  782 357 714 16 158 3 964 19 212 76 734 241 بوحدات حقوق السحب الخاصة

 (755 7)  *مخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

 027 350  بوحدات حقوق السحب الخاصة مجموع تخفيف الديون

 332 484 127 23 368 4 624 27 454 105 489 334 مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

    (550 8)  تسوية القيمة العادلة

   074 19 بالقيمة العادلة 2015ديسمبر/كانون األول   31في 
 

 .الفائدة التي تغطيها مساهمة البنك الدولي بما في ذلك *
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  مبادرة تخفيف ديون هايتيالمساهمات المقدمة لموجز  
 (2015و 2016 ديسمبر/كانون األول 31بتارين )

 بآالف الدوالرات األمريكية 

حقوق السحب وحدات بآالف 
 الخاصة

2016   

   مساهمة الدول األعضاء

 438 685 النمسا  

 509 776 بلجيكا  

 303 2 500 3 كندا  

 339 513 الدانمرك  

 080 1 700 1 فرنسا  

 480 1 308 2 ألمانيا  

 743 1 788 2 اليابان  

 178 280 لكسمبرغ  

 3 5 موريشيوس  

 066 1 626 1 النرويج  

 115 1 718 1 السويد

 637 962 سويسرا

 717 1 700 2 المملكة المت دة  

 217 5 000 8 الواليات المت دة

 825 17 561 27 المجموع الفرعي 
  840 الفائدة الم صلة

  (450 15) ةتخفيف الديون المقدم

  

 مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء  
  951 12 2016لعام 

   الصندوق

 088 10 200 15 مساهمة الصندوق 

  754 الفائدة الم صلة 

  - تخفيف الديون المقدمة 

   954 15 مجموع الحساب اإلداري للصندوق 

  905 28 المجموع العام 

  (867 2) تقلبات أسعار الصرف

 إطارالنقدية واالستثمارات في مجموع 
  038 26 تخفيف ديون هايتيمبادرة 

   

2015   

  488 31 المجموع العام 

  (794 2) تقلبات أسعار الصرف 

 إطار واالستثمارات فيمجموع النقدية  
  694 28 تخفيف ديون هايتيمبادرة 
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 النفقات التشغيلية للصندوق وحده تحليل قائمة 

 (2015ديسمبر/كانون األول  31و 2016ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في )
 تحليل للنفقات التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويل

 )معبرا عنها بآالف الدوالرات األمريكية(   

 المجموع    جمصادر أخرى   برسوم مباشرة   أالنفقات اإلدارية النفقات

 531 80 191 1 - 340 79 مرتبات ومزايا الموظفين   

 130 33 748 8 531 851 23 النفقات المكتبية والنفقات العامة   

تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف 
 40 110 3 050 1 060 37 األخرى لغير الموظفين

 2 415 - 2 415 - المباشرةالتكاليف المصرفية واالستثمارية   

 186 156 987 12 947 2 251 140 2016 مجموع 

 628 157 766 9 179 3 682 144 2015 مجموع   

 وتكاليف خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة. ،والمبالغ المسرحلة ،مكتب التقييم المستقل في الصندوق ، وميزانيةتشير إلى ميزانية الصندوق العادية  أ  

 رسوم مباشرة على عائد االستثمار. ب    

 والوظائف الممولة من رسوم الخدمة. ،ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة ،تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإليطاليةج   

 


