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 توصية بالموافقة

 المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على القرار التالي:

لية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نظر المجلس التنفيذي من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح الما 6"وفقا للمادة 

وفي تقرير المراجع الخارجي بشأنها،  2020ديسمبر/كانون األول  31في القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

تقديم  بما في ذلك شهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، ووافق على

 إلقرارها." 2022ربعين لمجلس المحافظين في فبراير/شباط واأل الخامسةهذه الوثائق إلى الدورة 

 نل، 2020وفي ضوء الوضع المالي والنتائج المالية في نهاية عام  من اللوائح المالية للصندوق 13لالئحة ووفقا 

 أي تحويل إلى االحتياطي العام. ييجر

 2020ديسمبر/كانون األول  31ة للصندوق حتى القوائم المالية الموحد

فعالية  لى)بما في ذلك تقرير تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل ع

 الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي(

(، ميملصندوق المرفقة )الذيول من ألف إلى المالية الموحدة لقوائم الالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في  -1

 .للموافقة عليها افة إلى تقرير المراجع الخارجي، من أجل عرضها على مجلس المحافظينإض

من اتفاقية إنشاء الصندوق، تشك ل هذه القوائم جزءا من التقرير السنوي للصندوق  6من المادة  11ووفقا للبند  -2

 وافقة أعاله.. وكما في السنوات السابقة، سيتم إدراج مذكرة وفقا للتوصية بالم2020لعام 

 أبريل/نيسانومن المقرر أن تستعرض لجنة مراجعة الحسابات بالتفصيل، في اجتماعها الذي سيعقد في  -3

 الثانية. وسيقدم رئيس اللجنة إلى المجلس التنفيذي، في دورته 2020، القوائم المالية الموحدة لعام 2021

 للجنة بشأن تلك القوائم.بعد المائة، تقريرا رسميا يتضمن ما خلصت إليه ا والثالثين

المحتفظ بها". وبين  اإليراداتوتمشيا مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي، يمثل االحتياطي العام "تخصيص  -4

، وافق المجلس التنفيذي على العديد من التحويالت، ليصل بذلك إلى المستوى الحالي 1994و 1980عامي 

 مليون دوالر أمريكي. 95البالغ 

من اللوائح المالية واجبة التطبيق، وهي تنص على ما يلي:  13، أصبحت الالئحة 2020 ةالمالي سنةلوبالنسبة ل -5

إلى االحتياطي العام، يحددها المجلس التنفيذي بعد الرصيد اإلجمالي للفائض "إجراء تحويالت سنوية من 

لقوائم المالية المراجعة ا الموافقة علىصندوق في سياق استعراض/للاألخذ بعين االعتبار الوضع المالي 

 السنوية للصندوق".

وتشمل المسائل التي يتعين أخذها بعين االعتبار عند تقييم التحويالت السنوية إلى االحتياطي العام: الرصيد  -6

اإلجمالي للفائض/العجز المتراكم؛ والدوافع األساسية لصافي الدخل السنوي/الخسارة السنوية، ال سيما أرصدة 

 ئر غير المحققة.الخسا/األرباح

 اعن خسارة شاملة صافية على أساس موحد قدره 2020أعلن في نهاية عام الصندوق  بالنظر إلى أنو -7

صافي  مليون دوالر أمريكي، ظل   54.5 اقدرهللصندوق  ة صافيةشامل وخسارةمليون دوالر أمريكي  29.4

الموحدة  قائمة الموازنة)بالنسبة لكل من  مليار دوالر أمريكي تقريبا 2.3عند  اسالب اإليرادات المحتفظ بها

ال يوصى بإجراء أي تحويل إلى االحتياطي لذلك و. 2020في نهاية عام  ،(وحدهلصندوق وقائمة موازنة ا

 .العام
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 :حول قراءة هذه القوائم المالية مالحظات

 القوائم المالية. جزءا ال يتجزأ من ،في الذيل دال ،تشكل المذكرات الملحقة بالقوائم المالية الموحدة 

 .تم استخدام رموز المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في إعداد القوائم المالية الموحدة 

   اء توفر الوثيقة المنفصلة، االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق، معلومات إضافية لمساعدة القر

 .للصندوق في تفسير القوائم المالية

 كون هناك تباينات بين اإلجماليات تألسفل. ونتيجة لذلك، قد اعلى أو ألاردة في هذه القوائم لتم تقريب األرقام الو

الفعلية للمبالغ الفردية في الجداول واإلجماليات المعروضة، وكذلك بين األرقام الواردة في الجداول وتلك 

 في النص. الواردة
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 قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية() 

 الصندوق وحده موحدة  

 2019 2020 2019 2020 المذكرة/الذيل األصول

 342 162 778 325 309 308 298 472 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

 578 841 564 839 170 213 1 847 240 1 4 االستثمارات

 الربح خالل من العادلة بالقيمة األسهم ثماراتاست

 - - - 211 8 5 والخسارة

      المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة

 215 188 525 153 215 188 525 153 6 السندات اإلذنية للمساهمين 

 412 604 176 411 364 896 181 689 6 المساهمات المطلوبة 

 (551 72) (406 61) (551 72) (406 61) 6 المشروطة وبةمخصوما منها: المساهمات المطل 

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة  

 (798 121) (569 120) (798 121) (569 120) 7 لخسائر استهالك المساهمات

 278 598 726 382 230 890 731 660  صافي المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة 

 979 169 715 169 022 40 320 27 8 المبالغ المطلوبة األخرى

 562 15 935 14 562 15 935 14 9 األصول الثابتة وغير الملموسة

 611 98 086 98 611 98 086 98 9 أصول حق االستخدام

      القروض المستحقة

 544 348 6 796 880 6 310 575 6 825 135 7 10 القروض المستحقة

لخسائر المتراكمة  اتمخصوما منها: المخصص
 (278 86) (820 100) (190 88) (370 103) 10 انخفاض قيمة القروض

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة لمبادرة 
 (286 6) (711 4) (286 6) (711 4) 12 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 980 255 6 265 775 6 834 480 6 744 027 7  صافي القروض المستحقة 

 330 142 8 069 606 8            738 046 9 172 550 9  ولمجموع األص 

 

 الصندوق وحده موحدة  

 2019 2020 2019 2020 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 109 229 321 244 861 237 315 249 13 المبالغ المستحقة والخصوم 

 622 119 193 119 268 438 313 390 14 المنح غير المصروفة 

 481 80 033 64 220 361 458 397 15 اإليرادات المؤجلة 

 563 98 079 98 563 98 079 98 9 التزامات التأجير 

 573 741 525 154 1 539 039 1 676 465 1 16 خصوم االقتراض 

 348 269 1 151 680 1 451 175 2 841 600 2  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      تالمساهما 

 532 040 9 684 146 9 532 040 9 684 146 9  العادية 

 349 20 369 20 349 20 369 20  الخاصة 

 881 060 9 053 167 9 881 060 9        053 167 9 حاء مجموع المساهمات 

      عائدات محتفظ بها

 000 95 000 95 000 95 000 95  االحتياطي العام 

 (899 282 2) (135 336 2) (594 284 2) (722 312 2)  العجز المتراكم 

 (899 187 2) (135 241 2) (594 189 2) (722 217 2)  مجموع اإليرادات المحتفظ بها

 982 872 6 918 925 6 287 871 6 331 949 6  مجموع حقوق المساهمة 

 330 142 8 069 606 8 738 046 9 172 550 9  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( بآالف) 

 2019 2020 المذكرة 

    اإليرادات

 638 70 178 70 17 عائد القروض 

 178 30 282 10 18 )خسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 076 10 965 10 19 رىالعائد من مصادر أخ 

 862 154 689 115 20 عائد المساهمات 

 - (021 2) 5  األسهم استثمارات من)الخسائر(/األرباح  صافي

 754 265 093 205  مجموع اإليرادات

    النفقات التشغيلية

 (064 95) (923 104) 22 رواتب الموظفين ومزاياهم 

 (452 31) (805 26)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (822 53) (908 53)  تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين 

 (772 1) (901 1) 23  المباشرةالتكاليف المصرفية واالستثمارية  

 (110 182) (537 187) 21 المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (054 1) (680 1)  الفائدة على التأجيرنفقات فوائد القروض و 

 601 14 (019 17) 10 مخصص عكس خسائر انخفاض القروض 

  (189 3) (278 2) 28 نفقات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (292 194) (310 105) 24 نفقات المنح 

 (689 174) (396 172) 25 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (094 12) (576 12) 9 الكهتساال 

 (717 370) (259 311)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (827 552) (796 498)  مجموع النفقات

 (073 287) (703 293)  )العجز( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

 (280 44) 810 14 26 العادلة ةتعديالت مقابل التغييرات في القيم 

 (794 21) 423 251 27 الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق) 

 (147 353) (470 27)  صافي )الخسارة(/الربح 

    )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى:

)الخسائر(/األرباح الناجمة عن تحركات صرف العمالت  

 (287 5) 629 11 27 واحتساب أرصدة  الكيانات الموحدة بعمالت أخرى 

 (271 19) (516 13) 22 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 (558 24) (887 1)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 (705 377) (357 29)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة
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 قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31لمنتهيتين في للسنتين ا

 الدوالرات األمريكية( بآالف) 

 2019 2020 المذكرة 

    اإليرادات

 669 68 085 68 17 عائد القروض 

 614 24 257 6 18 )خسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 582 12 240 13 19 العائد من مصادر أخرى 

 410 18 548 20 20 عائد المساهمات 

 275 124 130 108  مجموع اإليرادات

    النفقات التشغيلية

 (130 91) (550 99) 22 رواتب الموظفين ومزاياهم 

 (588 28) (534 24)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (086 44) (949 44)  تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين 

 (898) (957)  تكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرةال 

 (702 164) (990 169) 21 المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (054 1) (680 1)  نفقات فوائد القروض والفائدة على التأجير 

 543 14 (557 16) 10 مخصص عكس خسائر انخفاض قيمة القروض 

  (189 3) (278 2) 28 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديوننفقات مبادرة  

 (347 79) (867 44) 24  نفقات المنح 

 (690 174) (396 172) 25 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (094 12) (576 12) 9 الكهتساال 

 (831 255) (354 250)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (533 420) (344 420)  مجموع النفقات

 (258 296) (214 312)  )العجز( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

 (768 30) 843 19 26 العادلة ةتعديالت مقابل التغييرات في القيم 

 (794 21) 423 251 27 )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق 

 (820 348) (948 40)  صافي )الخسارة(/الربح

    اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى:

 (271 19) (516 13) 22 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 (271 19) (516 13)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 (091 368) (464 54)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة
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 لقائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بهاا

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في ن المنتهيتين للسنتي

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 للصندوق وحده تغيرات في اإليرادات المحتفظ بهالاقائمة 

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام راكمالمت العجز 

  (796 825 1) 000 95  (796 920 1) 2019ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

2019 

 صافي الربح أو )الخسارة(

 

(348 820) 

 

 

 

(348 820) 

 (271 19) (271 19) الشاملة األخرىأو األرباح مجموع الخسائر 

 988 5  988 5 عن إطار القدرة على تحمل الديون التعويض

 (899 187 2) 000 95 (899 282 2) 2019ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

2020    

 (899 187 2) 000 95 (899 282 2) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (948 40)  (948 40) صافي )الخسارة( أو الربح

 (516 13)  (516 13) وع األرباح أو )الخسائر( الشاملة األخرىمجم

 228 1  228 1 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (135 241 2) 000 95 (135 336 2) 2020ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام المتراكم العجز 

  ( 877 817 1) 000 95  (877 912 1) 2019ديسمبر/كانون األول   31العجز المتراكم في 

2019    

 (147 353) (147 353) صافي الربح أو )الخسارة(

 (558 24)  (558 24) مجموع )الخسائر( أو األرباح الشاملة األخرى

 988 5 988 5 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

  (594 189 2) 000 95  (594 284 2) 2019ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

2020    

 (594 189 2) 000 95 (594 284 2) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (469 27)  (469 27)                      لربحاأو  (الخسارة)صافي 

 (887 1)  (887 1) مجموع األرباح أو )الخسائر( الشاملة األخرى

 228 1  228 1 حمل الديونالتعويض عن إطار القدرة على ت

 (722 217 2) 000 95 (722 312 2) 2020 ديسمبر/كانون األول 31العجز المتراكم في 
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 وللصندوق وحدهالموحدة التدفقات النقدية قائمة 

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31يتين في للسنتين المنته

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 الصندوق وحده  القائمة الموحدة  

 2020 2019  2020 2019 

      التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 888 67 161 69  781 69 71 118 الفوائد الواردة من القروض 

 680 19 852 10  446 145 962 184 الموارد يدمبالغ المساهمات غير المتعلقة بتجد

 (967 135) (437 175)  (732 214) (950 183) مدفوعات النفقات التشغيلية وغيرها

 (063 54) (295 47)  (926 186) (043 172) مصروفات المنح 

 (690 174) (396 172)  (690 174) (396 172) مصروفات إطار القدرة على تحمل الديون

 (152 277) (115 315)  (121 361) (309 272) التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العملياتصافي 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (049 626) (379 558)  (424 656) (230 577) مصروفات القروض 

 564 302 313 321  633 314 093 333 مدفوعات سداد أصل القروض 

 988 143 -  988 143 - ت من/)إلى( االستثمارات المسجلة بالتكلفة المستهلكةتحويال

 - -  - (301 10) األسهم استثمارات

 101 22 532 7  881 28 911 7 مقبوضات االستثمارات

 (396 157) (534 229)  (922 168) (527 246) في األنشطة االستثمارية المستخدمةصافي التدفقات النقدية 

      قات النقدية من األنشطة التمويليةالتدف

 249 374 959 313  249 374 959 313 الموارد مقبوضات لمساهمات تجديد

 329 184 434 360  329 184 434 360 ضةمقبوضات األموال المقتر  

 (621 3) (989 14)  (117 6) (762 27) ضةمدفوعات ألصل مبلغ األموال المقتر  

 (860) (889)  (860) (889) مات القروض مدفوعات لفوائد التزا

 097 554 515 658  600 551 742 645 من األنشطة التمويلية النقديةالتدفقات  صافي

 (116 12) 252 47  (418 23) 455 64 تأثير تقلبات سعر الصرف على النقدية والمعادالت النقدية

 433 107 118 161  (860 1) 361 191 ة( في النقدية غير المقيدة والمعادالت النقديالعجزصافي )

 083 895 516 002 1  935 521 1 075 520 1 والمعادالت النقدية في بداية العام المقيدةالنقدية غير 

 516 002 1 634 163 1  075 520 1 436 711 1 النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في نهاية العام

      :منالمكونة 

 252 162 689 325  219 308 209 472 المقيدةغير  النقدية

الستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل ا

 االستحقاق وحسابات مراقبة المستحقات

 1 239 227 
1 211 856  

837 945 
840 264 

 516 002 1 634 163 1  075 520 1 436 711 1 النقدية والمعادالت النقدية في نهاية العام
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 موحدة أخرى مكوناتل التدفقات النقدية عن موجزات معلومات

 2020ديسمبر/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

انة حساب أم
المرفق 
اإلسباني 
للتمويل 
المشترك 
ألغراض 
 األمن الغذائي

حساب أمانة 
برنامج 
التأقلم لصالح 
زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 األموال المتممة  الصغيرة

       العمومية الموازنة قائمة

 527.2 131.6 319.9 100.1 16.8 3.6 مجموع األصول  

 (527.2) (2.0) (318.1) (99.9) (18.9)         (9.2) مجموع الخصوم  

 - (129.6) (1.8) (0.2) 2.1 5.6 إيرادات محتفظ بها 

       الدخل الشاملقائمة 

 88.3 5.3 2.3 3.3 - - مجموع اإليرادات  

 (83.5) (5.3) (0.6) (0.1) - - مجموع النفقات التشغيلية 

صافي اإليرادات مخصوما منه 

 غيليةالنفقات التش
- - 3.2 1.7 - 4.8 

 62.3 (37.7) (9.6) 18.7 (3.0) (0.5)  صافي التدفقات النقدية 

 

 2019ديسمبر/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

حساب أمانة 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 األموال المتممة  الصغيرة

       العمومية الموازنة قائمة

 470.4 171.2 301.9 91.5 19.9 4.1 مجموع األصول   

 (470.4) (185.2) (294.0) (96.0) (5 21) (15.3) خصوممجموع ال  

 - 14.0 2.7 4.5 1.6 11.2 إيرادات محتفظ بها 

       الدخل الشامل قائمة

 122.0 14.9 3.1 3.8 - - مجموع اإليرادات  

 (127.1) (23.3) (0.4) (0.2) - - مجموع النفقات التشغيلية 

نه صافي اإليرادات مخصوما م

 النفقات التشغيلية
- - 3.6 2.7 (8.4) (5.1) 

 (12.8) (75.7) (24.1) 5.2 (2.3) 0.3  صافي التدفقات النقدية 
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 مذكرات ملحقة بالقوائم المالية الموّحدة

 1 المذكرة

وصففففففف مختصففففففر للصففففففندوق وطبيعة 
 عملياته

الصنننندوق الدولي للتنمية الزراعية )الصنننندوق( وكالة متخصنننصنننة 

الصننننننننندوق رسننننننميننا في  نشننننننننأكنناالت األمم المتحنندة. وقنند من و

، وهو تاريخ سريان مفعول اتفاقية 1977نوفمبر/تشرين الثاني  30

إنشائه، ويوجد مقره في روما، إيطاليا. ويخضع الصندوق وعملياته 

 التفاقية إنشائه.

وبحكم كونه مؤسننننسننننة مالية دولية، يتمتع الصننننندوق بطبيعة الحال 

ل. وكما هو الحال مع المؤسنننننسنننننات المالية بوضنننننع الدائن المفضننننن

الدولية األخرى، ال يشننكل وضننع الدائن المفضننل صننفة قانونية بحد 

ذاته، ولكنه يتجسنند عبر الممارسننة ويمنحه أصننحاب المصننلحة في 

دولة عضننننننوا(. ويحظى مفهوم  177الصننننننندوق )والبالغ عددهم 

وضننع الدائن المفضننل باعتراف عالمي متسننق من قبل كيانات مثل 

منظمي المصنننارف، ومصنننرف التسنننويات الدولية ووكاالت تقدير 

 الجدارة االئتمانية. 

وعضوية الصندوق مفتوحة ألية دولة من الدول األعضاء في األمم 

المتحدة، أو في أية وكالة من وكاالتها المتخصنننصنننة، أو في الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. ومصننننندر موارد الصنننننندوق هو مسننننناهمات 

، والمسنناهمات الخاصننة من الدول غير األعضنناء، وغير األعضنناء

ذلننك من المصننننننننادر، وكننذلننك األموال المحصننننننلننة أو التي ينتظر 

 تحصيلها من العمليات.

وهدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وإتاحتها بشروط تيسيرية 

حتى تمول منها، في المقام األول، المشننننننروعات التي ترمي، على 

سننننننين نظم إنتاج األغذية ومسننننننتويات التغذية وجه التحديد، إلى تح

وأحوال المعيشنننننننة ألشننننننند السننننننكان فقرا في البلدان النامية. ويقوم 

الصندوق بحشد الموارد والمعارف من خالل ائتالف حيوي لفقراء 

الريف، والحكومات، والمؤسننننسننننات المالية واإلنمائية، والمنظمات 

ية، والمنظمات غير الحكومية، وا لدول لقطاع الخاص، الحكومية ا

ويشننمل ذلك تعبئة التمويل المشننترك. ويشننكل التمويل من مصننادر 

خارج نطاق عمليات تجديد الموارد وفي شكل أموال متممة وموارد 

 بشرية جزءا ال يتجزأ من أنشطة الصندوق التشغيلية.

 2 المذكرة 

 موجز السياسات المحاسبية ذات األهمية

ية الرئيسننننية المطبقة في إعداد هذه ترد أدناه السننننياسننننات المحاسننننب

القوائم المالية الموحدة. وقد طُب ِّقت هذه السننياسننات باتسنناق على كل  

 ر إلى خالف ذلك.السنوات المعروضة، ما لم يُش  

 إعداد التقارير)أ( أساس 

د القوائم المالية الموحدة للصننننننندوق وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ ع  تُ 

قابل لالستمرار، وذلك باالعتماد على الوضع  المالي، وعلى أساس

المالي الحالي والتدفقات النقدية المتوقعة. وتُقد م في القوائم المالية 

 معلومات منفصلة عن الكيانات حيثما اعتُبر ذلك مفيدا للقراء.

ويتطلب إعداد القوائم المالية بموجب المعايير الدولية لإلبالغ المالي 

يرات المحاسننبية الحرجة. كما أنه يسننتدعي من اسننتخدام بعض التقد

اإلدارة اللجوء إلى أحكام تقديرية في عملية تطبيق السننننننياسنننننننات 

المجاالت التي تنطوي على قدر كبير  3المحاسننننبية. وتبين المذكرة 

من األحكام أو التعقيدات، أو المجاالت التي تتسننم فيها االفتراضننات 

 المالية الموحدة. والتقديرات باألهمية بالنسبة للقوائم

المعايير الدولية الجديدة والمعدلة لإلبالغ المالي والساري تطبيقها 

 بشكل إلزامي

 إعالنات، لم تكن هناك معايير دولية لإلبالغ المالي أو 2020في عام 

 ذات أثر مادي على الصندوق. ةفعال

 حتى اآلن لم يصبح تطبيق المعايير الدولية لإلبالغ المالي إلزاميا

، ستصبح متطلبات إصالح 2021يناير/كانون الثاني  1تبارا من اع

سارية )التعديالت على المعيار  2المرحلة  –سعر الفائدة المرجعي 

معيار المحاسبة و المعايير الدولية لإلبالغ الماليمن  16و 4و 7و 9

(. وال يتوقع أن يكون لهذه المتطلبات أثر مادي على 39 الدولي

 الصندوق.

 التوحيد( مجال ب)

يشننننننكل التمويل على شننننننكل أموال متممة وأشننننننكال التمويل غير 

 د  عِّ األسننننناسنننننية األخرى جزءا أصنننننيال من عمليات الصنننننندوق. ويُ 

الصنننندوق حسنننابات موحدة تشنننمل المعامالت واألرصننندة المتعلقة 

 بالكيانات التالية:

  البرنننامج الخنناص من أجننل البلنندان األفريقيننة الواقعننة جنوب

ر )البرنامج الصننننننحراء ال كبرى والمتأثرة بالجفاف والتصننننننح 

 الخاص من أجل أفريقيا(؛

 الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في الصندوق؛ 

  ،األموال المتممة األخرى، بما في ذلك منح المسننننننناعدة التقنية

والتمويل المشننننترك، والموظفين المهنيين المزاملين، واألموال 

؛ والبرننننامج المشننننننترك يعينننةوالمواضننننننالمتممنننة البرامجينننة 

عالمينة؛  ئة ال غذائي؛ ومرفق البي ندوق البلجيكي لألمن ال للصنننننن

النذي أطلق في عنام  ومرفق الصننننننننندوق لتحفيز فقراء الريف

 .19-استجابة لجائحة كوفيد 2020

  حسنننناب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التابع

 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛

  تابع حسننننننناب أمانة خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة ال

 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛

  الحساب اإلداري لمبادرة تخفيف ديون هايتي؛ 

  حساب األمانة اإلسباني؛ 

  برنامج الصنننمود الريفي )حسننناب أمانة برنامج التأقلم لصنننالح

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة سابقا(

ذه الكيانات صلة مباشرة باألنشطة األساسية للصندوق، كما أنه وله

وبما يتماشنننننى مع االتفاقيات والتوصنننننيات يتحكم بها بشنننننكل كبير. 

األسنناسننية التي أنشننأت هذه الكيانات، يملك الصننندوق سننلطة توجيه 

السننياسننات المالية والتشننغيلية ذات الصننلة. وينكشننف الصننندوق، أو 

كته لهذه الكيانات، وبمقدوره التأثير تكون له حقوق، نتيجة مشنننننننار

على تلك النتائج من خالل سننننلطته على المكونات. وبناء على ذلك، 

تم توحيد بيانات تلك الكيانات ضننننننمن القوائم المالية للصننننننندوق. 

واسننننتبعدت كل المعامالت واألرصنننندة بين هذه الكيانات. وسننننتُقدم 

المتطلبات المحددة بيانات مالية إضافية للصناديق عند الطلب لتلبية 

من الجهات المانحة. وتسننننننير حسنننننننابات كل الكيانات المدرجة في 

 مجال التوحيد وفق فترة مالية تتوافق مع السنة الشمسية.

 والمرافق األخرى الكيانات التي يستضيفها الصندوق

ال تشننكل هذه الكيانات جزءا من أنشننطة الصننندوق األسنناسننية، وال 

سنننياسنننات المالية والتشنننغيلية ذات يملك الصنننندوق سنننلطة توجيه ال

الصننلة. ولذلك ال تُدرج في حسنناباته الموحدة ألنها ليسننت خاضننعة 

ديسنننمبر/كانون  31للسنننيطرة بقدر مهم من جانب الصنننندوق. وفي 

، كان الكيان الوحيد الذي يسنننننتضنننننيفه الصنننننندوق هو 2020األول 

االئتالف الدولي المعني باألراضنننننني )سنننننننابقا االئتالف الشننننننعبي 

 صال الجوع والفقر(.الستئ

الصننندوق األخضننر للمناف، وفي عام  لدىالصننندوق كيان معتمد و

وقع أول اتفاقية مسنننناهمة مع الصننننندوق األخضننننر للمناف.  2020

الصنننننندوق األخضنننننر للمناف، ال يتمتع  لدىبصنننننفته كيانا معتمدا و
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الصندوق بسلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية ذات الصلة 

مشننننننناركته في األنشننننننطة التي يمولها  لمخاطر نتيجةوال يتعرض 

 .متعلقة بها وال يتمتع بحقوق الصندوق األخضر للمناف

 )ج( االستثمارات في مبادرات القطاع الخاص

شننننننراكنة مع االتحناد األوروبي  2018أقنام الصنننننننندوق مننذ عنام 

وحكومة لكسننننننمبرغ والتحالف من أجل ثورة خضننننننراء في أفريقيا 

الرأسننمالي لألعمال الزراعية، وهو صننندوق من  إلنشنناء الصننندوق

القطننناع الخننناص يهننندف إلى تعزيز االسننننننتثمنننارات في األعمنننال 

قام الصنننندوق والزراعية الريفية الصنننغيرة عبر األسنننواق الناشنننئة. 

، الصنننندوق الرأسنننمالي لألعمال الزراعيةبدور الراعي في إنشننناء 

رات اشننننترك الصننننندوق في اسننننتثماووهو كيان قانوني منفصننننل. 

نيننابننة عن أطراف ثننالثننة  -األسننننننهم من خالل األموال التكميليننة 

نفسنننننه )بدعم من الوكالة السنننننويسنننننرية للتنمية نيابة عن ومباشنننننرة 

ال يمارس الصننننننندوق رقابة على صنننننننع القرار فيما ووالتعاون(. 

الصننننندوق الرأسننننمالي لألعمال يتعلق باالسننننتثمارات التي يقوم بها 

 .الزراعية

تنفيذي، في دورته التاسنننعة والعشنننرين بعد المائة، وافق المجلس الو

كمل على إنشنننناء الصننننندوق االسننننتئماني للقطاع الخاص، الذي سننننيُ 

من خالل دعم العمليات  اإلنمائي هأنشننننطة الصننننندوق التقليدية وأثر

 غير السيادية.

 )د( احتساب العمالت وتحويلها

سننننننتخدام عملة تُقاس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة با

البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان )"عملة التعيين"(. 

وتُعرض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي باعتباره العملة 

الوظيفينننة والعملنننة المسننننننتخننندمنننة في عرض القوائم المنننالينننة في 

 الصندوق.

ل معام الت العمالت األجنبية إلى العملة ا لوظيفية باسننننننتخدام وتُحو 

أسنننننعار الصنننننرف السنننننائدة في تواريخ المعامالت المعنية. وتُدرج 

األرباح والخسائر في أسعار الصرف الناجمة عن تصفية مثل هذه 

المعامالت ومن عمليات تحويل األصول والخصوم النقدية المحددة 

بالعمالت األجنبية باسننتخدام أسننعار صننرف نهاية العام في األرباح 

 ئر الصافية في الفترة التي تنشأ خاللها.أو الخسا

ل النتائج واألوضننناع المالية للكيانات/الصنننناديق الموحدة التي  وتُحو 

تختلف عملتهننا الوظيفيننة عن عملننة العرض إلى هننذه العملننة، ويتم 

 اإلبالغ عنها تحت إيرادات/خسائر شاملة أخرى على النحو التالي:

  صننننرف اإلغالق، تحول نفقات األصننننول والخصننننوم بسننننعر

 وتحول اإليرادات والنفقات بمتوسط سعر الصرف السنوي؛ 

  تُدرج كل فوارق الصننننننرف الناجمة على أنها مكون منفصننننننل

 إليرادات شاملة أخرى. 

 )ه( قياس األصول والخصوم المالية

 األصول المالية بالتكلفة ناقص االستهالك

سنتهالك" إال إذا ال يُصننف األصنل المالي على أنه "تكلفة ناقص اال

 عمل الصنننندوقاسنننتوفى المعيارين التاليين: كان الهدف من نموذج 

هو االحتفاظ باألصنننننننل من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية، 

ويجب أن تؤدي الشننروط التعاقدية لألصننل المالي إلى تدفقات نقدية 

في تواريخ محددة وتكون فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على 

 األصلي القائم.المبلغ 

 األصول المالية بالقيمة العادلة

األصل المالي أي من المعيارين المذكورين أعاله، ال  إذا لم يستوفِّ 

يجوز تصننننننيف األصنننننل في فئة التكلفة ناقص االسنننننتهالك ويجب 

تصننننننيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسنننننارة. وال يسنننننتخدم 

دخل الشننامل اآلخر. وجميع الصننندوق فئة القيمة العادلة من خالل ال

األصنننول المالية األخرى غير المصننننفة بالتكلفة ناقص االسنننتهالك 

 الخسارة.وتُصنف على أنها أصول بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 الخصوم المالية المحسوبة بالتكلفة ناقص االستهالك

تشننتمل الخصننوم المالية المحسننوبة بالتكلفة ناقص االسننتهالك على 

المنناليننة )بخالف الخصننننننوم المحتفظ بهننا للتننداول أو تلننك األدوات 

المصننننننفة بالقيمة العادلة( والتي تمثل األشنننننكال المختلفة من تمويل 

 األطراف الثالثة.

ويتم االعتراف بهذه الخصننننننوم المالية في تاريخ التسننننننوية مبدئيا 

بالقيمة العادلة، والتي عادة ما تكون المقابل المسننننننتلم مطروحا منه 

المعاملة المنسوبة مباشرة إلى الخصم المالي. وبعد ذلك، يتم تكاليف 

حسنننناب هذه األدوات بالتكلفة ناقص االسننننتهالك باسننننتخدام طريقة 

 الفائدة الفعلية.

 )و( حقوق المساهمة

( المسنناهمات )حقوق 1تضننم هذه الحقوق العناصننر الثالثة التالية: )

 محتفظ بها.( اإليرادات ال3( االحتياطي العام؛ )2المساهمة(؛ )

 ( المساهمات )حقوق المساهمة(1)

 معلومات أساسية عن المساهمات

تدفع مساهمات كل عضو في الصندوق، عندما يحين أجل سدادها، 

بعمالت قابلة للتحويل الحر، باسننننننتثناء األعضننننننناء من الفئة الثالثة 

الذين كان من المسنننموح لهم أن يدفعوا مسننناهماتهم بعمالتهم سنننواء 

ت قابلة للتحويل الحر أو لم تكن كذلك، حتى نهاية فترة التجديد كان

الثالث للموارد. ويجب تقديم كل مسنناهمة من المسنناهمات نقدا، على 

ندوق فورا في  يه الصنننننن قديم أي جزء منها ال يحتاج إل نه يجوز ت أ

عملياته في صننورة سننندات إذنية غير قابلة للتداول وال لإلبطال وال 

 ون واجبة الدفع عند الطلب. تدر أي فائدة، وتك

وتقيد المسنننننناهمة المقدمة إلى موارد التجديد في الصننننننندوق بكامل 

قيمتها كحقوق مسنننننناهمة ومبلغ مطلوب عند إيداع العضننننننو المعني 

وثيقة مسننناهمته، باسنننتثناء وثائق المسننناهمة المشنننروطة الخاضنننعة 

للتدابير الوطنية لتخصننننننيص األموال، والتي سننننننتقل تناسننننننبيا عند 

يفاء تلك الشروط. وتسجل المبالغ المطلوبة من الدول األعضاء است

بوصننننننفها مسنننننناهمات، ومبالغ مطلوبة أخرى، بما فيها السننننننندات 

بداية بقيمتها العادلة من خالل العمومية اإلذنية، في قائمة الموازنة 

من المعايير الدولية لإلبالغ  9الربح والخسنننننننارة وفقا للمعيار رقم 

 المالي.

بقروض الشننننننركاء الميسننننننرة في أعقاب اعتماد قرار  وبدأ العمل

التجديد الحادي عشننر لموارد الصننندوق. وتكون شننروط االقتراض 

تيسيرية بموجب قروض الشركاء الميسرة: تكون آجال االستحقاق 

سننننوات للقرض الذي  5سننننة مع فترة سنننماح مدتها  40أو  25إما 

سنة.  40ه سنوات للقرض الذي تكون مدت 10سنة و 25تكون مدته 

وتُخصنننننص حقوق التصنننننويت للدول األعضننننناء التي تقدم قروض 

هذه  في ةالمنح عنصننننننرالشننننننركاء الميسننننننرة بمبلغ يتناسنننننننب مع 

القروض. وتتألف العائدات المستلمة على أنها من قروض الشركاء 

الميسنننننرة من مكونين: مكون االقتراض ومكون حقوق المسننننناهمة. 

المشنننتق، والمحسنننوب ومكون حقوق المسننناهمة هو عنصنننر المنح 

على أسننناس شنننروط القرض ومعدل الخصنننم المتفق عليه في هيئة 

المشننناورات الخاصنننة بتجديد الموارد. ويتم تسنننجيل عنصنننر المنحة 

 كحقوق مساهمة.

 مخصصات خسائر استهالك المساهمات

اعتمد الصندوق سياسة حول إنشاء مخصصات مقابل مساهمات 

حتفاظه بوضع الدائن المفضل، الدول األعضاء المتأخرة الدفع، مع ا

 كما يلي:

إذا كان هناك دليل على أن قرضا معينا أو أصال مطلوبا قد استهلك، 

على أنه الفرق  االسنتهالكيُقيد مخصنص محدد لالسنتهالك. ويقاس 

بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للتحصننننننيل. وتشننننننمل المعايير 

وعي على وجود المسننننننتخدمة لتقرير ما إذا كان هناك دليل موضنننننن

 :ما يلي خسائر استهالك
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  القروض التأخير في سنننداد المسنننتحقات التعاقدية من أصنننول

 فوائد؛الو

 مواجهة المقترض لصعوبات تتعلق بالتدفقات النقدية؛ 

 اإلخالل بالعقود أو الشروط؛ 

 .البدء في إجراءات إعالن اإلفالس 

 :اتوفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إنشاء مخصص

  عندما يتأخر دفع قسط مقيد في وثيقة مساهمة أو دفع سحب

شنننهرا، يُحسنننب  24من سنننند إذني عن موعد اسنننتحقاقه مدة 

مخصنننننننص معادل لقيمة مجموع مدفوعات المسننننننناهمات 

مدفوعة من  مة السنننننننحوبات غير ال تأخرة أو مجموع قي الم

 السند اإلذني )السندات اإلذنية( المستحقة.

  في وثيقة مساهمة أو دفع سحب عندما يتأخر دفع قسط مقيد

شنننهرا أو أكثر،  48من سنننند إذني عن موعد اسنننتحقاقه مدة 

يُحسننننب مخصننننص معادل لمجموع قيمة مسنننناهمات الدولة 

العضنننننننو غير المنندفوعننة أو مجموع قيمننة السنننننننننند اإلذني 

)السندات اإلذنية( لهذه الدولة العضو المتصلة بفترة التمويل 

 .المعنية )أي فترة تجديد الموارد(

  شنهرا  24تسنتخدم نهاية السننة المالية اآلن في تحديد فترات

 شهرا. 48و

 ( االحتياطي العام2)

ص بها مجلس  ال يجوز اسننتخدام االحتياطي العام إال ألغراض يرخ ِّ

هذا االحتياطي تسنننننليما بالحاجة إلى تغطية  أنشننننن المحافظين، وقد 

وارده نتيجننة المخنناطر المحتملننة لتجنناوز التزامننات الصننننننننندوق لم

لتقلبننات أسننننننعننار الصننننننرف، ومننا يمكن أن يحنند  من تننأخير في 

مدفوعات خدمة الدين، أو في اسننترداد المبالغ المسننتحقة للصننندوق 

من اسننننتثمار أصننننوله السننننائلة. كما يهدف االحتياطي المذكور إلى 

تغطية مخاطر تجاوز االلتزامات نتيجة انخفاض قيمة األصننننننول 

 السوقية لالستثمارات.الناجم عن تقلبات القيمة 

من اللوائح المالية للصندوق على ما يلي:  13كما تنص الالئحة و

"إجراء تحويالت سنوية من الفائض المتراكم إلى االحتياطي العام، 

يحددها المجلس التنفيذي بعد األخذ بعين االعتبار الوضع المالي في 

 على القوائم المالية المصادقةالصندوق في سياق استعراض/

 المراجعة للصندوق".

 اإليرادات المحتفظ بها( 3)

تمثل اإليرادات المحتفظ بها فائض اإليرادات المتراكم على النفقات 

 ثار التغيرات في أسعار الصرف.الشامل آل

 )ز( القروض

 ( معلومات أساسية عن القروض1)

 ال تقدم القروض من الصننننننندوق إال للدول النامية األعضننننننناء في

الصننننندوق أو للمنظمات الحكومية الدولية التي يشننننترك فيها هؤالء 

األعضنننننننناء. ويجوز للصننننننننندوق أن يطلننب، في الحننالننة األخيرة، 

الحصنننننول على ضنننننمانات حكومية، أو غير ذلك من الضنننننمانات. 

ويدخل القرض حيز النفاذ عندما يوقع كل من الصندوق والمقترض 

التفاقية على أنه خاضننننننع على اتفاقية التمويل، إال إذا نصننننننت هذه ا

عليه. وفي تلك الحالة تدخل اتفاقية التمويل حيز النفاذ في  للمصننادقة

. وتجب الموافقة على المصنننننادقةتاريخ اسنننننتالم الصنننننندوق لوثيقة 

ندوق، وتدفع المبالغ المسنننننننددة من القروض  جميع قروض الصنننننن

وفوائدها بالعملة المحددة في اتفاقية القرض. وتصننننننرف القروض 

 للمقترضين وفقا لألحكام الواردة في اتفاقية القرض.  دةالمعتم

 تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في الصندوق بما يلي: 

)أ( تكون القروض الخاصنننة المقدمة بشنننروط تيسنننيرية للغاية معفاة 

في المائة سنننويا  0.75من الفائدة، ولكنها تتحمل رسننم خدمة يعادل 

بما في ذلك فترة سنننماح مدتها سننننة  40على أن يكون أجل سننندادها 

سننننننوات؛ )ب( تُعفى القروض المقدمة بشنننننروط متشنننننددة من  10

في المائة سنننننننويا،  0.75الفوائد ولكنها تتحمل رسننننننم خدمة بواقع 

سنننننننة، بما في ذلك فترة سننننننماح مدتها  20ويبلغ أجل سننننننندادها 

سنننننننوات؛ )ج( تعفى القروض المقدمة بشننننننروط مختلطة من  10

في المائة سنننننننويا  0.75تحمل رسننننننم خدمة بواقع الفوائد ولكنها ت

سنننة، بما في ذلك فترة  20، ويبلغ أجل سنندادها فارقباإلضننافة إلى 

 2013سنننننوات )وتنطبق هذه الشننننروط من عام  10سننننماح مدتها 

وصنناعدا(؛ )د( تدفع عن القروض المقدمة بشننروط متوسننطة فائدة 

دة المرجعي في المائة من سنننننعر الفائ 50يعادل سنننننعرها السننننننوي 

 20المتغير الذي يحدده المجلس التنفيذي سنويا، ويبلغ أجل سدادها 

سنننننننوات؛ )ه( تدفع عن  5سنننننننة، بما في ذلك فترة سننننننماح مدتها 

 100القروض المقدمة بشننروط عادية فائدة يعادل سننعرها السنننوي 

في المائة من سننننننعر الفائدة المرجعي المتغير الذي يحدده المجلس 

سننننة، بما في  18و 15ويتراوح أجل سننندادها بين  التنفيذي سننننويا،

ال يفرض رسنننم التزام على  سننننوات؛ )و( 3ذلك فترة سنننماح مدتها 

 أي قرض.

 ( القروض المقدمة للجهات غير الدول األعضاء2)

اعتمد مجلس المحافظين في دورته الحادية والعشنننرين المعقودة في 

فق بموجبه على الذي وا 21-د/107القرار  1998فبراير/شننننننباط 

إنشننننناء صنننننندوق مكرس لغرض محدد هو إقراض غزة والضنننننفة 

( من اتفاقية إنشاء 7)ب( من المادة ) 1الغربية. وأوقف العمل بالبند 

الصننننندوق لهذا الغرض. ويجري تحويل المسنننناعدة المالية، بما في 

ذلك القروض، إلى صننننندوق غزة والضننننفة الغربية بناء على قرار 

، ويعاد تسننديدها، إذا كان ذلك منطبقا، مباشننرة من المجلس التنفيذي

 إلى الموارد العادية للصندوق.

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون( 3)

يشننارك الصننندوق في كل من المبادرة األصننلية والمبادرة المعززة 

لديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون اللتين اتخذهما صننننننندوق النقد 

البنك الدولي باعتبار أن تلك المشننناركة تشنننكل عنصنننرا من /الدولي

عناصر إطاره السياساتي الواسع إلدارة عالقات الشراكة التشغيلية 

مع البلدان التي تواجه خطر تحمل متأخرات مستحقة للصندوق في 

المسنننننتقبل بسنننننبب أعباء خدمة ديونها. ويوفر الصنننننندوق وفقا لهذه 

الديون عن طريق إسنننقاط جزء من  المبادرة إعفاءات لتخفيف أعباء

التزامات خدمة الديون للبلد المسنننتوفي للشنننروط عند اسنننتحقاق تلك 

 االلتزامات.

حسنناب أمانة لمبادرة ديون البلدان  1998وأنشننأ الصننندوق في عام 

الفقيرة المثقلة بالديون. ويتلقى الحسننننننناب المذكور موارد من داخل 

ن مصنننننننادر أخرى، وهي الصننننننندوق الدولي للتنمية الزراعية وم

موارد مخصنننننصنننننة تحديدا كتعويض لحسننننناب )حسنننننابات( تمويل 

القروض عن التخفيضننننات المقررة في مدفوعات تسننننديد القروض 

أن يعيد حسننننننناب األمانة تسنننننننديد  المفترضفي ظل المبادرة. ومن 

دفع االسنننتحقاقات أوال المبالغ المعفاة من خدمة الديون على أسننناس 

فيف الديون عند حلول موعد اسننتحقاق التزامات خدمة )أي تخ بأول

 الديون( في حدود الموارد المتاحة في حساب األمانة.

يوافق المجلس التنفيننذي على تخفيف الننديون لكننل بلنند من البلنندان 

بصنننننافي القيمة الحالية. وتُدرج القيمة االسنننننمية التقديرية للمكونات 

صات المتراكمة لمبادرة األساسية لتخفيف الديون في إطار المخص

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكمبلغ يحمل على نفقات هذه 

. وتخضننننع الفرضننننيات التي تقوم الشننننامل الدخلالمبادرة في قائمة 

عليها هذه التقديرات لمراجعة دورية. وقد استخدمت حصافة كبيرة 

لفقيرة البلدان ا في حساب القيمة التقديرية لمخصصات مبادرة ديون

 .المثقلة بالديون
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وتغطى التكلفة ويخفض المخصننننننص المتراكم لمبادرة الديون من 

خالل اإليرادات التي يجري تلقيها من المانحين الخارجيين بمقدار 

توف ر مثننل هننذه الموارد. ويخفض المخصننننننص المتراكم لمبننادرة 

 الديون عندما يُوف ر تخفيف للديون من خالل حساب األمانة. 

، ُمنح الصنننننندوق الدولي للتنمية 2006ي نوفمبر/تشنننننرين الثاني وف

الزراعية إمكانية الوصننننول إلى الموارد األسنننناسننننية لحسنننناب أمانة 

في البنك الدولي، البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ديون تخفيف مبادرة 

بغية المسننننناعدة في تمويل تخفيف الديون المسنننننتحقة عند وصنننننول 

از. ويُقد م التمويل استنادا إلى احتساب صافي البلدان إلى نقطة اإلنج

 القيمة الحالية لتدفقات تخفيف ديونها في المستقبل.

 قياس القروض( 4)

د القروض بداية بالقيمة العادلة في اليوم األول )اسنننننننتنادا إلى  تقي 

الصنننننننرف المقدم إلى المقترض( وفيما بعد تقاس بالتكلفة ناقص 

قة الفائدة النافذة. وتحسننب القيمة العادلة االسننتهالك باسننتخدام طري

باستخدام وسيلة معززة للقيمة العادلة بتطبيق معدالت خصم على 

التدفقات النقدية التقديرية للمسننننتقبل، على أسنننناس كل قرض على 

 حدة، بالعملة التي سجل بها القرض.

 ( المخصصات المتراكمة لخسائر انخفاض القيمة5)

شرافية لخسائر االئتمان المتوقعة من وضع الصندوق منهجية است

أجل حسننننننناب مخصنننننننص النخفاض قيمة القروض. وتتضنننننننمن 

المنهجية سمات وضع الدائن المفضل. ويتم تطبيقها على األصول 

المالية المسنجلة بالتكلفة ناقص االسنتهالك مثل القروض وسنندات 

الدين. وعلى الصننندوق االعتراف بمخصننص الثني عشننر شننهرا 

راضي لخسارة االئتمان المتوقعة، وفقا لما إذا كانت أو العمر االفت

 هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

وتعكس خسنننننننائر االئتمان المتوقعة نتيجة مرجحة باالحتماالت 

وأفضننننل المعلومات االسننننتشننننرافية المتاحة  للنقودوالقيمة الزمنية 

 ة.من خالل إدراج العوامل االقتصادية الكلي

وتتكون خسننائر االئتمان المتوقعة من نموذج يشننمل ثال  مراحل 

يستند إلى التغيرات في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي/إنشاء 

األداة المالية. وتاريخ إنشنناء األداة هو التاريخ الذي تم فيه اسننتيفاء 

شننننروط الصننننرف. ويتم اإلبالغ عن انخفاض القيمة على أسنننناس 

متوقعة الثني عشر شهرا أو العمر االفتراضي، خسائر االئتمان ال

د تخصننيص المرحلة حسننب تخصننيص مرحلة األداة المالية. ويحد ِّ 

أيضنننا ما إذا كان سنننيتم اإلبالغ عن الدخل المحقق من الفائدة على 

، 2و 1األداة المالية على إجمالي المبلغ، كما هو الحال للمرحلتين 

 .3ال للمرحلة أو صافي مخصص انخفاض القيمة كما هو الح

يعتمد نموذج تحديد المراحل على تقييم نسنننننبي لمخاطر االئتمان و

)على سننننبيل المثال، يمكن إدراج قرض له نفس الخصننننائص في 

، حسنننننننب مخاطر االئتمان عند إنشننننننناء 2أو المرحلة  1المرحلة 

القرض(. ونتيجننة لننذلننك، يمكن للجهننة النظيرة أن يكون لننديهننا 

 .قروض مصنفة في مراحل مختلفة

األدوات المالية "جيدة األداء" التي لم تشننهد  1المرحلة وتتضننمن 

نت  كا نذ االعتراف األولي أو  مان م تدهورا كبيرا في جودة االئت

مخاطرها االئتمانية منخفضنننننة في تاريخ اإلبالغ. وبالنسنننننبة لهذه 

األدوات، تكون خسننننائر االئتمان المتوقعة نتيجة مرجحة الحتمال 

بعد  االثني عشنننر شنننهرا التاليةمكن خالل التخلف عن السنننداد الم

تاريخ اإلبالغ. ويتم تصنننيف األصننول منخفضننة المخاطر )درجة 

 .1االستثمار( على أنها في المرحلة 

األدوات المالية "ضعيفة األداء" التي شهدت  2المرحلة وتتضمن 

ها،  نذ االعتراف األولي ب ية م مان زيادة كبيرة في مخاطرها االئت

ليل موضننننننوعي على انخفاض القيمة. وبالنسننننننبة ولكن ال يوجد د

لهننذه األصنننننننول، تنتج خسننننننننائر االئتمننان المتوقعننة خالل العمر 

االفتراضنننني عن جميع أحدا  التخلف عن السننننداد المحتملة على 

، مرجحة باحتمال التخلف عن السننننننداد. العمر االفتراضننننننيمدى 

 ويتم احتساب عائدات الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية.

ما يكون  3المرحلة تضنننننننمن وت ية "المتعثرة" عند مال األدوات ال

هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة/التخلف عن السداد في 

تنناريخ اإلبالغ. وبننالنسنننننننبننة لهننذه األدوات، يتم االعتراف بننالعمر 

االفتراضننننننني لخسنننننننائر االئتمان المتوقعة. ووفقا للمعيار الدولي 

ئدة على صافي القيمة الدفترية. ، يتم احتساب الفا9 لإلبالغ المالي

كامل، فإن  بال ئدة المسنننننننتحقة  فا ندوق يغطي ال ونظرا ألن الصننننننن

 الحساب يتم على أساس إجمالي.

وتعتمد التحركات بين المراحل على تطور مخاطر االئتمان لألداة 

المنناليننة من االعتراف األولي بهننا إلى تنناريخ اإلبالغ عنهننا. وقنند 

أو التدهور، إلى تقلب أرصنننندة تؤدي التحركات، سننننواء التحسننننن 

 مخصص انخفاض القيمة.

وقد اعتمد الصننننندوق بعض االفتراضننننات غير القاطعة المرتبطة 

بعدد أيام التأخر عن السننننداد. وتماشننننيا مع إجراءات خدمة الدين، 

يومننا في  75يتم تصننننننننيف األدوات المنناليننة المتننأخرة بننأكثر من 

ة المتأخرة بأكثر من ، بينما يتم تصنننننيف األدوات المالي2المرحلة 

 .3يوما في المرحلة  180

ويتم تخفيض القيمننة النندفتريننة لألداة المنناليننة من خالل حسنننننننناب 

 المخصصات ويتم تسجيل مبلغ الخسارة في قائمة الدخل.

ساب الفائدة ورسوم الخدمة لألدوات المالية المصنفة في  ويتم احت

ساس االستحقاق، في حين ال يتم  2و 1المرحلتين  ساب على أ احت

 3الفائدة ورسنننننوم الخدمة لألدوات المالية المصننننننفة في المرحلة 

 كدخل إال عند استالمها بالفعل.

 ( االستثماراتح)

 التصنيف والقياس (1)

تصنننننننف اسننننننتثمارات الصننننننندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح 

والخسننننارة أو بالتكلفة ناقص االسننننتهالك. وتصنننننف االسننننتثمارات 

السننننننتهالك عندما تنتمي إلى حافظة تدار من جانب بالتكلفة ناقص ا

الصندوق استنادا إلى نموذج عمل يتمثل في االحتفاظ بها حتى أجل 

اسننننننتحقاقها، وذلك بتحصننننننيل فقط ما يحين تاريخ اسننننننتحقاقه من 

مدفوعات عن الفائدة والمبلغ األصننننننلي بما يتفق مع الخصنننننننائص 

ه، يدرج الصندوق الشروط المذكورة أعال تستوف  التعاقدية. وإذا لم 

وتحدد االسننننننتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسنننننننارة. 

وتُدرج أرباح  .3القيمة العادلة وفقا للتراتبية الواردة في المذكرة 

وخسننائر األوراق المالية المحصننلة وغير المحصننلة على حد سننواء 

في عائد االسننتثمار حال نشننوئها. كما تُدرج أرباح وخسننائر أسننعار 

 تحركاتلصننننرف المحصننننلة وكذلك غير المحصننننلة في حسنننناب ا

أسنننننعار الصنننننرف فور ظهورها. وتُقي د كل المشنننننتريات والمبيعات 

االستثمارية في تاريخ المتاجرة. كما تقي د االستثمارات المشتقة بداية 

بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد من عقود االسنننتثمارات المشنننتقة ثم 

تها العادلة من خالل األرباح والخسنننننننائر. يعاد قياسننننننها الحقا بقيم

ومعظم هذه االسننتثمارات المشننتقة تُسننتخد م كأدوات تحوط )مع أنها 

ن التغييرات  غير مؤهلة لمعاملتها كأدوات تحوط محاسنننننبيا( لذا تدو 

المالية المشننننننتقة فورا في  اتاألدوفي القيمة العادلة ألي من هذه 

 قائمة العائدات الشاملة.

تراكمة لألوراق المالية المحتفظ بها بالتكلفة المخصصات الم (2)

 ناقص االستهالك

تخضننننننع األوراق المالية المحتفظ بها بالتكلفة ناقص االسننننننتهالك 

لمخصص النخفاض القيمة يتم احتسابه على أساس منهجية خسائر 

. فيتم االئتمان المتوقعة مماثلة لمبدأ المحاسننبة الموضننوعة للقروض

مة على ثال  مراحل بناء على التغيرات تطبيق نموذج انخفاض القي

في الجودة االئتمانية لألداة المالية منذ نشنننأتها. ويكون تاريخ إنشننناء 

األداة المالية هو التاريخ الذي يشننننننتري فيه الصننننننندوق األداة. وفي 

 جرىضننوء متطلبات سننياسننة االسننتثمار التي اعتمدها الصننندوق، 

لفة ناقص االسنننتهالك تصننننيف حافظة االسنننتثمار المحتفظ بها بالتك

نظرا ألن األدوات المالية فيها من درجة االسنننتثمار،  1في المرحلة 

 دوات منخفضة مخاطر االئتمان.ينطبق استثناء األوبالتالي 
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 ( النقدية ومعادالت النقديةط)

تشننننمل النقدية ومعادالت النقدية كال من النقدية في اليد والودائع في 

عند الطلب. كما تشننننمل االسننننتثمارات  المصننننارف القابلة للسننننحب

. العموميننة القننابلننة للتحويننل على الفور في تنناريخ قننائمننة الموازنننة

واسنننتثنيت االسنننتثمارات الصنننافية المسنننتحقة الدفع واالسنننتثمارات 

بالتكلفة ناقص االسننننننتهالك من االسننننننتثمارات القابلة للتحويل على 

 الفور ألغراض التدفقات النقدية.

 سهماستثمارات األ( ي)

، استثمارات المتممةموال األيمتلك الصندوق، من خالل مساهمات 

المحاسبة عن هذه  وتجريفي القطاع الخاص.  حقوق المساهمةفي 

عادلة من خالل الربح  مة ال بالقي مارات  تم ويالخسنننننننارة. واالسننننننتث

االعتراف باسنننتثمارات األسنننهم في اليوم األول في تاريخ التسنننوية 

تاب.  مة االكت قة في يتم ولقي االعتراف باألرباح والخسنننننننائر المحق

والقيمة.  التسويةالربح والخسارة في الفترة المناسبة بناء على تاريخ 

أرباح وخسنننننننائر إلى القيمة العادلة في رات يتغيويمكن أن تؤدي ال

يتم اشننتقاق القيمة ويتم احتسننابها في الربح والخسننارة. وغير محققة 

في قيمة األصنننول، متضنننمنة العادلة السنننتثمارات األسنننهم من صنننا

نظرا ألن هذه وتعديل السننننننيولة على أسننننننناس كل حالة على حدة. 

من المعايير  11و 10رقم  ينلمعيارااالستثمارات ال تفي بمتطلبات 

، فإنها ال تعتبر 28 الدوليمعيار المحاسننننبة والدولية لإلبالغ المالي 

شننيا تماوخاضننعة للرقابة أو مشننروعا مشننتركا أو كيانات مرتبطة. 

نظرا والمعايير الدولية لإلبالغ المالي، من  9مع متطلبات المعيار 

بالتكاليف ألن اسننننننتثمارات األسننننننهم ال تفي بمتطلبات المحاسننننننبة 

الربح أو  من خاللالمحاسبة عنها بالقيمة العادلة  جريت، المستهلكة

 الخسارة.

 )ك( المساهمات )من غير حقوق المساهمة(

ن المسننننننناهمات لل موارد من غير موارد التجديد كإيرادات في تدو 

الفترة التي يتم فيها تكبد النفقات المعنية. وبالنسبة ألنشطة التمويل 

ل كإيرادات  المشترك للمشروعات، فإن المساهمات المستلمة تسج 

في الفترة التي تصنننننننبح فيهننا المنحننة ذات الصنننننننلننة نننافننذة. أمننا 

لة بالمنح البرامجية، وال موظفين المهنيين المسننننننناهمات المتصننننننن

المزاملين، والبرننننامج المشنننننننترك للصننننننننننندوق البلجيكي لألمن 

الغذائي، واألموال المتممة األخرى فتسنننننننجل في قائمة الموازنة 

على أنها إيرادات مؤجلة وتسنننجل كإيراد بمقدار النفقات العمومية 

شامل. وحين توفر بنود  الدخلقائمة المرتبطة بالمشروعات في  ال

تفاقيات مع الجهات المانحة، فإن المسننناهمات مخصنننوصنننة في اال

المسننننننتلمة )بما فيها نفقات اإلدارة( وما تحققه من فوائد، والتي لم 

لة  ها، تؤجل إلى فترات مقب يتم بعد تكبد نفقات مباشنننننننرة بشنننننننأن

لمناظرتها مع التكاليف المعنية. ويتماشى ذلك مع المبدأ المحاسبي 

ويتيح عرض  للصنننندوقة المجمعاألموال المتممة المعتمد بشنننأن 

سجل المساهمات تُ والطابع األساسي لهذه األرصدة بشكل أوضح. 

بخالف تلك الموصننننننوفة المرتبطة بتجديد الموارد في الموارد غير 

فيها  تُقدمفي الفترة التي  كدخل آخرأعاله، والتي تشننننننبه التبرعات، 

 المساهمة.

 ويتضمن الذيل هاء قائمة بهذه المساهمات.

ات مانحة منفردة موارد بشننننننرية )على شننننننكل موظفين قدمت جه

مهنيين مزاملين( للمسنننننناعدة في أنشننننننطة الصننننننندوق. وتسننننننجل 

المساهمات المستلمة من الجهات المانحة بوصفها إيرادات وتدرج 

 النفقات ذات الصلة في تكاليف الموظفين. 

 )ل( المنح

ل األعضننناء إن اتفاقية إنشننناء الصنننندوق تخوله حق تقديم المنح للدو

أو للمنظمات الحكومية الدولية التي يشنننترك فيها هؤالء األعضننناء، 

 وذلك بالشروط التي يراها الصندوق مالئمة.

في تاريخ صننننرف المبلغ الموافق  تُقيد المنح كنفقات قابلة للصننننرف

غير المصننننننروفة، وذلك بالقيمة  للمبالغوكخصننننننوم بالنسننننننبة عليه 

ن المعايير الدولية لإلبالغ المالي. م 9العادلة بموجب المعيار رقم 

وعقننب موافقننة المجلس التنفيننذي على تعننديالت الشننننننروط العننامننة 

(، تصننننبح المنح 2009لتمويل التنمية الزراعية )في أبريل/نيسننننان 

قابلة للصننرف عندما يكون للجهة المتلقية الحق في أن تتكبد النفقات 

 المؤهلة.

غير المصننننننروفة كبند مقابل وتعتبر المبالغ الملغاة من األرصننننننندة 

 للنفقات في الفترة التي تحد  فيها.

 )م( إطار القدرة على تحمل الديون

تحصننل البلدان المؤهلة لإلقراض بشننروط تيسننيرية للغاية، بموجب 

إطار القدرة على تحمل الديون، على مسنننناعدة مالية في شننننكل منح 

القروض بدال من القروض. ومن المتوقع أن تعوض مبالغ أصنننننننل 

المتنننازل عنهننا المسننننننتحقننة للصننننننننندوق أوال بننأول )تبعننا لجنندول 

االسنننتهالك الذي يسنننتند إليه القرض( من الدول األعضننناء، بينما ال 

يُطلب التعويض عن رسنننننم الخدمة. ووفقا للسنننننياسنننننة المحاسننننننبية 

سننجل مسنناهمة التعويض عن أصننل حقوق تُ الخاصننة بالمسنناهمات، 

كمبالغ مطلوبة عندما تقوم بالكامل كحقوق مسنننننناهمة و المسنننننناهمة

دولة عضنننننو بإيداع وثيقة المسننننناهمة، باسنننننتثناء وثائق المسننننناهمة 

المشننروطة، التي تخضننع لتدابير وطنية لتخصننيص األموال، والتي 

ستقل تناسبيا عند استيفاء تلك الشروط. وتسجل المبالغ المطلوبة من 

الدول األعضننناء بوصنننفها مسننناهمات، والمبالغ المطلوبة األخرى، 

بداية بقيمتها العمومية بما فيها السنننننندات اإلذنية، في قائمة الموازنة 

من المعايير  9العادلة من خالل الربح والخسنننننارة وفقا للمعيار رقم 

النندوليننة لإلبالغ المننالي. وسننننننيتم التفنناوض على تعويض أصننننننننل 

القروض خالل مشننننننناورات تجديد الموارد المقبلة )انظر المذكرة 

لطارئة(. ويخضع التمويل من خالل إطار )ب( بشأن األصول ا30

القدرة على تحمل الديون للشننننننروط العامة لتمويل التنمية الزراعية 

الخاصنننننننة بالصننننننندوق. وينفذ التمويل من خالل إطار القدرة على 

 الدخلقائمة تحمل الديون على مدى زمني ممتد ويسجل كنفقات في 

موال للجهة الشننامل في الفترة التي تسننتوفى فيها شننروط صننرف األ

 المتلقية. 

 )ن( االقتراض

تحتسننب الخصننوم المالية بالتكاليف المسننتهلكة. وقد وقع الصننندوق 

عدة اتفاقيات اقتراض مع مؤسننسننات سننيادية بأسننعار فائدة متفاوتة. 

عاما. وقد ال  40إلى  20ويمكن أن يتراوح أجل االسنننتحقاق ما بين 

ن تكبد بعض يتمكن الصننننننندوق من تسننننننديد الديون المسننننننتحقة بدو

الفائدة الجزاءات. وتكون معدالت الفائدة متغيرة )وترتبط بسننننننعر 

، باإلضنننننافة إلى الفرق على معامالت اليورو فيما بين المصنننننارف

أنشننطة االقتراض إطار االقتراض  وتتبعالمتغير في سننعر الفائدة(. 

 كانون األول/ديسنننمبرعليه المجلس التنفيذي في  وافقكما  المتكامل

2020 (EB 2020/131(R)/R.21/Rev.1) وتسننتخدم األموال .

المقترضننة وفقا إلجراءات الصننندوق وسننياسنناته )باسننتثناء في حالة 

 البلدان المشمولة بإطار القدرة على تحمل الديون(.

وتشنننتمل عمليات االقتراض في الصنننندوق على قروض من الدول 

األعضننناء في شنننكل قروض الشنننركاء الميسنننرة. وتُسنننجل عمليات 

 اض هذه ويجري اإلبالغ عنها بالتكلفة ناقص االستهالك.االقتر

 )س( خطط الموظفين

 التزامات المعاشات التقاعدية

يشننارك الصننندوق الدولي للتنمية الزراعية في عضننوية الصننندوق 

المشنننترك للمعاشنننات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة الذي أنشنننأته 

زاينننا المتعلقنننة بحننناالت الجمعينننة العنننامنننة لألمم المتحننندة لتوفير الم

التقاعد، والوفاة، والعجز وما يتصنننننننل بها إلى الموظفين المعنيين. 

ويشكل الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية خطة لتمويل مزايا 

محددة. ويتمثل االلتزام المالي للصنننندوق إزاء صنننندوق المعاشنننات 

لألمم  التقاعدية في مسناهمته اإللزامية بنسنبة تحددها الجمعية العامة

المتحدة باإلضننننافة إلى أي نصننننيب في مدفوعات العجز االكتواري 

من لوائح صننننننندوق المعاشننننننات. وال تسننننننتحق  26بموجب المادة 

مدفوعات العجز هذه إال بعد أن تطبق الجمعية العامة أحكام المادة 

بعد أن تقرر أن هناك حاجة إلى مدفوعات للعجز اسننننننتنادا إلى  26

تواري لصننندوق المعاشننات في تاريخ التقييم. تقدير مدى الكفاية االك
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وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تكن الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 قد لجأت إلى تطبيق هذه األحكام.

واألسننننلوب االكتواري المتبع في الصننننندوق المشننننترك للمعاشننننات 

ل تكلفة حم  التقاعدية هو أسننننننلوب إجمالي المجموعة المفتوحة. وتُ 

الشنننننامل بحيث توزع  الدخلقائمة ر المعاشنننننات التقاعدية على توفي

التكلفة المنتظمة على امتداد سننننوات خدمة الموظفين وفقا للمشنننورة 

التي يقدمها الخبراء االكتواريون الذين يجرون تقييما كامال لخطة 

المشننننننناركة إلى  المنظماتعرض الخطة الفترة مرة كل عامين. وتُ 

 للمنظماتلموظفين الحاليين والسنننننننابقين مخاطر اكتوارية تتعلق با

األخرى، مما يؤدي إلى عدم توفر أسنننناس متسننننق وموثوق لتوزيع 

االلتزامنات، وتخطيط أصننننننول وتكناليف المؤسننننننسنننننننات المنفردة 

المشنناركة  المنظماتالمشنناركة في الخطة. والصننندوق، شننأنه شننأن 

األخرى، ليس في وضع يمكنه من تحديد نصيبه من المركز المالي 

من الموثوقيننة لألغراض  سنننننننناسنننننني وأداء الخطننة بقنندر كنناف  األ

 المحاسبية.

 خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

يشننارك الصننندوق في خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة متعددة 

أصحاب العمل التي تديرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

اعديا من األمم المتحدة، من أجل الموظفين الذين يتلقون معاشنننننننا تق

والموظفين السننابقين المؤهلين، وذلك على أسنناس اقتسننام التكاليف. 

هاء الخدمة على أسننننننناس دفع  عد انت تأمين الطبي ب وتعمل خطة ال

السنوية من الميزانيات السنوية  اغطي تكاليفهتالنفقات عند تكبدها، و

كل ، يُجرى تقييم مسننننتقل 2006الموظفين. ومنذ عام  ومسنننناهمات

 سنة.

، أنشننأ الصننندوق حسنناب أمانة 19R الدوليووفقا لمعيار المحاسننبة 

ل إليننه األموال الالزمننة لتغطيننة التزامنناتننه االكتواريننة. وتنندو   ِّ ن يحو 

ن صننننافي الفرق بين تكاليف تشننننغيلية. ويدو   نفقاتكتكاليف الخدمة 

الفائدة والعائد المتوقع من أصننننننول الخطة في صنننننننافي األرباح أو 

ن عمليات إعادة القياس في األصننول والخصننوم ئر، بينما تدو  الخسننا

 في اإليرادات الشاملة األخرى. كمركز صاف  

 

 مستحقات الخدمة الطويلة )ع(

تُقيد مسنننتحقات الموظفين من اإلجازة السننننوية ومسنننتحقات الخدمة 

الطويلة عندما تصبح مستحقة للموظفين. ويُرصد مخصص لتسديد 

لمسننننتحقات اإلجازة السنننننوية ومسننننتحقات نهاية الخصننننوم المقدرة 

الخدمة الطويلة نتيجة للخدمات التي قدمها الموظفون حتى تاريخ 

 .العمومية قائمة الموازنة

 )ف( الضرائب

إن الصنندوق وكالة متخصنصنة من وكاالت األمم المتحدة، ويتمتع، 

بصننننننفته هذه، بمزايا اإلعفاء الضننننننريبي بموجب اتفاقية امتيازات 

، 1947لوكاالت المتخصننننننصننننننة لألمم المتحدة وحصنننننناناتها لعام ا

واالتفاقية المبرمة بين جمهورية إيطاليا والصننننننندوق بشنننننننأن مقر 

عن المجاالت  ،الصنننندوق المؤقت. وتُخصنننم الضنننرائب المحصنننلة

من عائد االسننننتثمارات ذات  مباشننننرة ،بعدالتي لم يشننننملها اإلعفاء 

 الصلة.

 )ص( تدوين اإليرادات

ن عائد رسننننوم الخدمة والعائد من مصننننادر أخرى على أنه من يدو

اإليرادات في الفترة التي يتم فيهننا تكبنند النفقننات المعنيننة )السننننننلع 

 المسلمة أو الخدمات المقدمة(.

 )ق( األصول الملموسة وغير الملموسة

 األصول الثابتة

تجري رسننملة المشننتريات الرئيسننية للممتلكات واألثا  والمعدات. 

العمر على أسننننننناس القسننننننط الثابت على  االسننننننتهالكحتسنننننننب وي

 المقدر لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه: االقتصادي

 سنوات 10  تركيبات وتجهيزات للمعدات الدائمة

 سنوات 5                                        األثا 

 سنوات 4المعدات المكتبية                            

 سنوات 5لمركبات                                    ا

 أصول حق االستخدام

يعترف الصننننننندوق بأصننننننول حق االسننننننتخدام في تاريخ بداية عقد 

التأجير )أي تاريخ توفر األصننننل األسنننناسنننني لالسننننتخدام(. ويجري 

حساب قيمة أصول حق االستخدام بسعر التكلفة ناقصا أي استهالك 

فاض القيمة، ويجري تعديلها وفقا ألية متراكم وخسننننائر بسننننبب انخ

إعادة حسنننناب لقيمة خصننننوم التأجير. وتشننننتمل تكلفة أصننننول حق 

االسننننننتخنندام على مبلغ خصننننننوم التننأجير المعترف بننه والتكنناليف 

المباشننننننرة األولية المتكبدة ومدفوعات التأجير المسننننننددة في تاريخ 

تم حسنناب البداية أو قبله ناقصننا أية حوافز مسننتلمة بشننأن التأجير. وي

استهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة التأجير. ومن أجل تحديد مدة التأجير، ينظر الصننننننندوق إلى 

الفترة التي يكون فيها العقد غير قابل لإللغاء وفقا لما هو منصننوص 

فيها استخدام األصل األساسي  للمستأجرعليه في العقد، والتي يحق 

بار أيضنننننننا خيارات التجديد المحتملة إذا كان مع األخذ ف ي االعت

متأكدا بشننننننكل معقول أنه سننننننيجدد العقد. وعلى وجه  المسننننننتأجر

الخصننوص، باإلشننارة إلى العقود التي تسننمح للمسننتأجر بتجديد عقد 

التأجير ضننمنيا بعد عدد من السنننوات األولى، تُحدد مدة التأجير مع 

ووجود خطط للتخلص من  مراعاة عوامل مثل طول الفترة األولى،

األصننننننول المؤجرة وأي ظروف أخرى تشننننننير إلى يقين معقول 

بالتجديد. وتجدر اإلشننننارة إلى أن الصننننندوق قرر، على النحو الذي 

يسمح به المعيار، عدم االعتراف بأي من أصول حق االستخدام أو 

 التزامات التأجير لعقود التأجير التالية:

 شهرا؛ 12ي تقل مدتها عن عقود التأجير قصيرة األجل، الت •

عقود تأجير أصننننننول منخفضنننننننة القيمة. ولهذا الغرض يعتبر  •

األصننل "منخفض القيمة" عندما تكون قيمته العادلة وهو جديد 

 دوالر أمريكي. 5 000مساوية أو أقل من 

 خصوم التأجير

في تاريخ بدء التأجير، يتم قياس خصننننننوم التأجير بالقيمة الحالية 

تكلفة التمويل في لمتبقية، مخصننننومة بمتوسننننط لمدفوعات التأجير ا

 الصندوق.

 األصول غير الملموسة

ل تكاليف تطوير البرمجيات كأصنننول غير ملموسنننة إذا كان  تُرسنننم 

في المسنننننتقبل. ويحتسنننننب للمنظمة سنننننينجم عنها منافع اقتصنننننادية 

 العمر االفتراضي المقدرعلى أساس القسط الثابت على  االستهالك

أربع إلى عشننر سنننوات(. وتتم رسننملة التحسننينات  للبرمجيات )من

على أسننناس ثابت على  االسنننتهالكاإليجارية كأصنننول. ويحتسنننب 

)التي ال تتعدى مدة اسننننتئجار مقر  عمرها االفتراضنننني المقدرمدار 

 الصندوق(.

  3 المذكرة 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة
 لحرجة)أ( التقديرات واالفتراضات المحاسبية ا

تُقي م التقديرات واألحكام بصننورة متواصننلة، وهي تسننتند إلى الخبرة 

التاريخية وإلى عوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحدا  المقبلة 

مننا تمنناثننل التي يُعتقنند أنهننا معقولننة في ظننل الظروف القننائمننة. وقل  

ة. التقديرات المحاسنبية الناجمة، بحكم طبيعتها، النتائج الفعلية المعني

وتُعرض فيمننا يلي التقننديرات واالفتراضننننننننات التي تنطوي على 

عديل مهم على المبالغ المسننننننجلنة  مخاطر كبيرة بشنننننننأن إحدا  ت

 لألصول والخصوم ضمن السنة المالية التالية:

القيمففة العففادلففة والتكففاليف المسفففففففتهلكففة للقروض  والمنح غير 

المصفففففففروفففففة  واإليرادات المدجلففففة  والسفففففففنففففدات اإلذنيففففة  

 المساهمات المطلوبة.و
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ولالطالع على التفاصيل المتعلقة بالنماذج المطبقة من أجل حساب 

 .2القيمة العادلة للقروض، ينبغي الرجوع إلى المذكرة 

المالية التي ال تتداول في سوق نشطة  لألدواتوتحدد القيمة العادلة 

بالنظر إلى األسننننعار المعلنة ألصننننول مماثلة في أسننننواق نشننننطة، 

سننعار المعلنة ألصننول مماثلة في أسننواق غير نشننطة أو تقنيات واأل

 التقييم غير النشطة.

تُصففن ف األصففول والخصففوم المالية المسففجلة بالقيمة العادلة في 

 كما يلي: العمومية قائمة الموازنة

مها إلى األصننننول والخصننننوم المالية التي تسننننتند قي   :1المسففففتوى 

لمعد لة لألصنننننول أو الخصنننننوم المماثلة في األسنننننعار المعلنة غير ا

 األسواق النشطة.

األصننننول والخصننننوم المالية التي تسننننتند قي مها إلى  :2المسففففتوى 

األسننننننعار المعلنة لألصننننننول أو الخصننننننوم المماثلة، أو إلى نماذج 

بصورة  بشكل واضحا همدخالتالتسعير التي يمكن مالحظة جميع 

لنسننننبة لمعظم كامل فترة األصننننول أو با مباشننننرة أو غير مباشننننرة

 الخصوم.

األصننننول والخصننننوم المالية التي تسننننتند قي مها إلى  :3المسففففتوى 

األسنننننعار أو تقنيات التقييم التي تتطلب مدخالت ال يمكن مالحظتها 

 ومهمة لقياس القيمة العادلة الكلية.

 األحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية)ب( 

 لعادلةاحتساب القيمة ا

يلزم احتسنننناب القيمة العادلة كي يفي الصننننندوق بالمعايير الدولية 

لة  عاد مة ال بالقي ياس  قات بين الق مت مطاب ُقد  مالي. وقد  لإلبالغ ال

والتكلفة المسننتهلكة باسننتخدام طريقة الفائدة الفعلية والقيم االسننمية 

فيمننننا يتصننننننننننل بننننالقروض، والمبننننالغ المطلوبننننة، والمنح غير 

 واإليرادات المؤجلة.المصروفة، 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: منهجية انخفاض القيمة

 التسيير

يحسنننننب الصنننننندوق انخفاض القيمة ويبلغ عنه بناء على خسنننننائر 

االئتمان المتوقعة. ويسنننننننتند إطار مخاطر االئتمان المتوقعة إلى 

 9 متطلبات قسم األدوات المالية من المعيار الدولي لإلبالغ المالي

عليه شنننننننعبة المراقب المالي ومكتب إدارة المخاطر وتصنننننننادق 

كبير المؤسننسننية في الصننندوق. وقد وافق نائب الرئيس المسنناعد و

دائرة العمليننننات  ين،المننننالي ينالمراقبكبير الموظفين المنننناليين و

على مخصصات انخفاض القيمة ومنهجية خسائر االئتمان  المالية

 المتوقعة.

 النموذج المكون من ثال  مراحل

عترف الصنننننندوق بمخصنننننص لخسنننننائر االئتمان المتوقعة على ي

 –األدوات المالية التي تحسننننب قيمتها بالتكلفة ناقص االسننننتهالك 

. وتشنننمل منهجية خسنننائر االئتمان المتوقعة القروضواللتزامات 

نموذجا يتضنننننننمن ثال  مراحل تسنننننننتند إلى التغيرات في الجودة 

ضنننننننح في المننذكرة االئتمننانيننة منننذ االعتراف األولي كمننا هو مو

( أعاله. ويتم اإلبالغ عن انخفنناض القيمننة على أسنننننننناس 5) ز2

عة على اثني عشنننننننر شنننننننهرا أو العمر  مان المتوق خسننننننننائر االئت

االفتراضنننننني، حسننننننب تخصننننننيص المرحلة لألداة المالية. ويحدد 

تخصننننيص المرحلة أيضننننا ما إذا كان سننننيتم اإلبالغ عن عائدات 

مالي القيمة الدفترية أو صننافي الفائدة لألداة المالية على أسنناس إج

 مخصص انخفاض القيمة.

ومن أجننل تحنندينند مننا إذا كننانننت هننناك زيننادة كبيرة في مخنناطر 

وبالتالي االنتقال إلى أو من المرحلة  -االئتمان منذ إنشنناء القرض 

 يتم استخدام مزيج من مقاييس المخاطر الكمية والنوعية. - 2

طريق االسنننتفادة ووضنننع الصنننندوق منهجية تصننننيف داخلية عن 

من التصننننننيفات العامة المتاحة في السنننننوق وعن طريق حسننننناب 

ألوضاع االقتصادية الكلية )مستوى مستمدة من امؤشرات بديلة 

 الدخل ومستوى المديونية الحرجة( والمنطقة الجغرافية.

مان  جريوي ياس تصننننننننيف االئت قال القرض على مق رصننننننند انت

اة وحتى تاريخ اإلبالغ. الداخلي للصننننندوق من تاريخ إنشنننناء األد

ية للجهة النظيرة،  مان جدارة االئت تدهور كبير في ال عد حدو   وب

 .2يتم تصنيف القرض في المرحلة 

وبناء على التقييمات النوعية، يمكن وضنننننننع القروض على قائمة 

 .2ترقب ونقلها إلى المرحلة 

 المدخالت

الية يتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة على مستوى األدوات الم

الفردية. وتشننننننتمل المكونات الرئيسننننننية على احتمال التخلف عن 

السنننداد، والخسنننارة في حالة التخلف عن السنننداد، واالنكشننناف في 

حالة التخلف عن السداد، وعامل خصم. والنموذج استشرافي: يتم 

دمج األوضنناع االقتصننادية الكلية الحالية والمسننتقبلية في النموذج 

يننة كليننة. كمننا يتم إدراج عنندد من من خالل سنننننننيننناريوهننات مننال

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة في النموذج.

 احتمال التخلف عن السداد

يستخدم الصندوق معدالت احتمال التخلف عن السداد االستشرافية 

في نقطة زمنية لحسننناب خسنننائر االئتمان المتوقعة. ويتم اشنننتقاق 

ل التخلف عن السداد معدالت احتمال التخلف عن السداد من احتما

عبر الدورة بعد تعديلها لمراعاة األوضننننننناع االقتصنننننننادية الكلية 

 المتوقعة.

ر معدالت احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة عن احتمال وتُعب ِّ 

التخلف عن السننننننداد اسننننننتنادا إلى معدالت اتجاه مخاطر االئتمان 

بر طويلة األجل. وتسنننننتند معدالت احتمال التخلف عن السنننننداد ع

الدورة على احتماالت التخلف عن السنننداد المرتبطة بالتصننننيفات 

الخارجية وتتم معايرتها لتعكس تجربة الصننننندوق بشننننأن التخلف 

عن السنننداد ووضنننع الدائن المفضنننل. ويجري اسنننتعراض احتمال 

التخلف عن السداد عبر الدورة سنويا على أساس خبرة الصندوق 

 المرتبطة بالخسائر.

الت التراكمية الحتمال التخلف عن السنننننننداد عبر وتم تحديد المعد

حسب درجة التصنيف الداخلية  2020الدورة المستخدمة في عام 

 وفقا للمنهجية المفصلة أدناه:

يكون لكل أداة في حافظة الصندوق درجة داخلية الحتمال التخلف 

عن السنننداد مرتبطة بها. ولحسننناب خسنننائر االئتمان المتوقعة لكل 

، يُسنننننننتمد احتمال التخلف عن 2والمرحلة  1لة من أدوات المرح

السنننننننداد المسنننننننتخدم من احتمال التخلف عن السنننننننداد المحدد في 

التصننننيفات الرسنننمية الملحوظة والمعايرة وفقا لتجربة الصنننندوق 

قة  ندوق والمتعل بالصننننننن تاريخية الخاصنننننننة  يانات ال ناء على الب ب

 بالتخلف عن السداد.

وضنننعت منهجية بدءا من  وبالنسنننبة لالنكشنننافات غير المصننننفة،

الحافظة المصنفة وحساب المؤشرات البديلة استنادا إلى مؤشرات 

لدخل والمنطقنة ومسنننننننتوى المنديونينة الحرجة.  مثنل مسنننننننتوى ا

، تم تحديد أن 3وبالنسنننننبة لألدوات المالية التي تكون في المرحلة 

 في المائة. 100احتمال التخلف عن السداد قدره 

هي حجم الخسننننارة المحتملة في  سففففدادالخسففففارة في حالة عدم ال

حالة عدم السننننداد فعال. ويتم تعيين خسننننارة في حالة عدم السننننداد 

لألدوات الفردية، وهي تشنننننير إلى المبلغ الذي يُتوقع أن يخسنننننره 

الصننندوق على كل أداة إذا تخلف المقترض عن السننداد. وبالنسننبة 

في حالة  ، تم تحديد الخسننننارة2و 1لألدوات المالية في المرحلتين 

لالسننتفادة من  اعدم السننداد فيما يتعلق بالقطاع السننيادي ومعايرته

سبة  تجربة الصندوق في االسترداد ووضع الدائن المفضل. وبالن

ية في المرحلة  مال لة عدم 3لألدوات ال حا ، تُحدد الخسننننننننارة في 

السننننننداد وفقا للبيانات التاريخية للصننننننندوق فضننننننال عن تجارب 

والمحددة حاليا  متعددة األطراف األخرى،المؤسنننسنننات اإلنمائية ال

 في المائة. 30بنسبة 

يمثل االنكشننناف المتوقع في حالة  االنكشفففاف للتخلف عن السفففداد

التخلف عن السنننننننداد. ويتم قياسنننننننه من التدفقات النقدية التعاقدية 

المخصنننننومة. وعامل الخصنننننم هو سنننننعر الفائدة الفعلي التعاقدي 
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إلقراض في الصننندوق ال تتوخى لألداة المالية نظرا ألن شننروط ا

حاليا أي رسننوم إضننافية )أي رسننوم االلتزام(. ونظرا ألن نموذج 

ع على أساس مستوى األدوات ضِّ االنكشاف للتخلف عن السداد وُ 

الفردية، تتم مراعاة جميع التدفقات النقدية المسنننننننتقبلية المتوقعة، 

بما في ذلك الصننننننروفات وحاالت اإللغاء والمدفوعات المسننننننبقة 

والفائدة. ويجمع االنكشنننننناف للتخلف عن السننننننداد التدفقات النقدية 

الفعلية والتعاقدية، ويضنننننننع نماذج للصنننننننروفات وعمليات إعادة 

 بناء على تجربة الصندوق الذاتية. المستقبليةالسداد 

إن منهجية انخفاض القيمة في  سفففففففيناريوهات االقتصفففففففاد الكلي.

ية على خالف نموذج اسننننتشننننراف 9المعيار الدولي لإلبالغ المالي 

الخسارة المتكبدة. ونقطة االنطالق هي رؤية الصندوق لألوضاع 

االقتصنننننادية الكلية الحالية والمسنننننتقبلية والبيئة االئتمانية. وينظر 

الصننننندوق في مجموعة من النتائج بطريقة مرجحة باالحتماالت. 

والغرض من ذلك هو رصنننننند السننننننلوك غير الخطي المحتمل في 

االئتمان المتوقعة على األوضننننناع االقتصنننننادية. اعتماد خسنننننائر 

ية من  كاة االقتصننننننناد الكلي االسنننننننتشنننننننراف يات محا تألف عمل وت

سنننننننيناريوهات حيادية وإيجابية ومتشنننننننائمة. ويتم تعيين احتمال 

حنندو  لكننل سنننننننيننناريو بننناء على تقننديرات الخبراء وأفضننننننننل 

الممارسنات. وتشنير االحتماالت المعينة للسنيناريوهات المتشنائمة 

المتفائلة إما إلى توازن أو انحراف في أي من االتجاهين لرصنند و

 ر للمخاطر بطريقة استشرافية.التوزيع المتصو  

واسننننننتنادا إلى رأي الخبراء، قد تتبنى إدارة الصننننننندوق تعديالت 

مؤقتة على مخصننننننص انخفاض قيمة خسننننننائر االئتمان المتوقعة 

إلضنننننننافية غير القائم على النموذج من أجل التعبير عن العوامل ا

المدمجة صراحة في نمذجة خسائر االئتمان المتوقعة أو تصنيفات 

مخاطر االئتمان )مثل السننيناريوهات أو األحدا  الهامة الخاصننة 

 بتجربة الصندوق(.

  4 المذكرة 

 أرصدة النقدية واالستثمارات

 تحليل األرصدة )موحدة(

 1الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

ف الدوالرات األمريكيةبآال   

 2020 2019 

 219 308 208 472 النقدية غير المقيدة

 90 90 النقدية الخاضعة للقيود

المجموع الفرعي 

 309 308 298 472 للنقدية

االستثمارات غير المقيدة 

 محسوبة بالقيمة العادلة
1 240 605 1 212 921 

االستثمارات الخاضعة 

 للقيود
242 249 

المجموع الفرعي 

 170 213 1 847 240 1 لالستثمارات

مجموع النقدية 

 479 521 1 145 713 1 واالستثمارات

 

 وفيما يلي تركيب الحافظة حسب الكيانات:

 2الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2020 الكيان

 921 003 1 342 165 1 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين 

 الطبي بعد انتهاء الخدمة
100 049 81 381 

حساب أمانة مبادرة ديون 

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
3 594 4 139 

 944 174 291 237 األموال المتممة

 025 77 433 67 حساب األمانة اإلسباني

 787 18 829 15 مبادرة تخفيف ديون هايتي 

حساب أمانة برنامج التأقلم 

لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

123 607 161 282 

مجموع النقدية 

 479 521 1 145 713 1 واالستثمارات

 ( النقدية واالستثمارات الخاضعة للقيودأ)

ها الدول  ندوق، فإن المبالغ التي دفعت فاقية إنشننننننناء الصنننننن قا الت وف

من الفئة الثالثة، كل بعملته، على ذمة المسنناهمات األولية األعضنناء 

 أو اإلضافية، تخضع لقيود عند استخدامها.

المالية  األدوات( تركيب حافظة االستثمارات حسب ب)

 )موحدة(

، بلغنننت قيمنننة النقنننديننننة 2020ديسنننننننمبر/كنننانون األول  31في 

ما في ذلك المبال غ المسننننننتحقة لالسننننننتثمارات واالسننننننتثمارات، ب

مليون دوالر أمريكي  1 713.1 المشننننننتراة، والمبنننالغ المطلوبنننة

(، وهي تتنننألف من 2019مليون دوالر أمريكي في  521.5 1)

 الوسائل التالية:
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 3الجدول 

( تركيففب حففافظففة االسففففففتثمففارات حسفففففففب العمالت ج)

 )موحدة(

كنننان تركينننب النقننندينننة واالسننننننتثمنننارات بحسنننننننننب العمالت في 

 ديسمبر/كانون األول على النحو التالي: 31

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2020 العملة

 132 18 309 14 الصيني نمينبييالر

 955 814 739 041 1 اليورو

 (107 7) 526 10 الين الياباني*

 (264 64) 709 15 الجنيه اإلسترليني*

 211 756 757 630 الدوالر األمريكي

مجموع حافظة النقدية 

 927 517 1 040 713 1 واالستثمارات

بالنقد  هذا الرصنننننننيد يشنننننننمل المراكز المفتوحة للعقود اآلجلة *

األجنبي وتقننابلهننا المراكز المفتوحننة بننالنندوالر األمريكي بمبلغ 

 مكاف .

تركيب حافظة االستثمارات حسب آجال االستحقاق  (د)

 )موحدة(

كان تركيب النقدية واالسنننننتثمارات بحسنننننب آجال االسنننننتحقاق في 

 ديسمبر/كانون األول على النحو التالي: 31

 

 

 

 5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

 426 622 409 857 مستحقة خالل عام أو أقل

بعد عام واحد إلى  ةمستحق

 خمسة أعوام
809 034 820 817 

مستحقة من خمسة إلى 

 عشرة أعوام
46 068 74 684 

 - 529 مستحقة بعد عشرة أعوام

مجموع حافظة النقدية 

 تواالستثمارا
1 713 040 1 517 927 

وبلغ متوسط آجال استحقاق استثمارات العائد الثابت ضمن حافظة 

ديسـنننننننمبر/كانـنننننننون األول  31شهرا في  17االستثمارات الموحدة 

 (.2019شهرا في عام  22) 2020

 إدارة المخاطر المالية)ه( 

تتعرض أنشننننننطة اسننننننتثمارات الصننننننندوق لمجموعة متنوعة من 

اطر المالية التي تشننننمل مخاطر األسننننواق، ومخاطر االئتمان، المخ

 ومخاطر اإليداع، ومخاطر السيولة.

ا لبيان سنننننياسنننننة االسنننننتثمار والمباد  قتدار حافظة الصنننننندوق وفو

التوجيهية لالسننننننتثمار، التي تتناول مجموعة متنوعة من المخاطر 

 المالية من خالل قيود على أهلية األدوات وقيود أخرى:

ت معينننارينننة وحننندود لالنحرافنننات عن المعننندالت معننندال -1

 المعيارية؛

مخننناطر  [ز]4الحننندود الننندنينننا لالئتمنننان )انظر المنننذكرة  -2

 االئتمان(؛

قيود القيمة المعرضنننننننة للمخاطر المشنننننننروطة التي تقيس  -3

في ظروف متطرفة، مما يوفر إشنننننارة  المتوقعةالخسنننننارة 

حول حجم القيمة التي يمكن لحافظة أن تخسرها على مدى 

 رة استشرافية؛فت

التي تقيس حساسية أسعار السوق لالستثمارات ذات  ،المدة -4

 العائد الثابت لتغير في أسعار الفائدة.

 

أدناه المؤشننننرات المعيارية المسننننتخدمة للحوافظ  8ويبين الجدول 

 المعنية.

 مخاطر السوق)و( 

خننل ترد األوزان والمبننالغ الفعليننة لكننل فئننة من فئننات األصننننننول دا

 31الحننافظننة اإلجمنناليننة، إلى جننانننب أوزان توزيع األصننننننول في 

. وتتعلق 7و 6، في الجدولين 2019و 2020كانون األول /ديسنننمبر

 اإلفصاحات عن صافي قيمة األصول بحسابات الصندوق فقط.

 6الجدول 

 التخصيص الفعلي 2020

 % فئة األصول

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 325.8 28.0 النقدية

 (6.1) (0.5)  المبادالت

 0.5 - الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة 

عن حكومات أو وكاالت 

 حكومية

42.4 494.0 

 351.1 30.1 سندات االئتمان العالمية 

 165.3 1 100.0 المجموع

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

 309 308 472 298 النقدية

 819 208 1 671 185 1 الثابت المالية ذات العائد األدوات

قيمة )الخسائر(/األرباح غير 

 المحققة للعقود اآلجلة المباشرة
2 871 1 624 

 الودائع ألجل وغير ذلك من

 المصارف التزامات 
58 573 4 449 

قيمة )الخسائر(/األرباح غير 

 المحققة للعقود اآلجلة
243 399 

)الخسائر(/األرباح غير المحققة 

 بادالتللم
(6 511) (2 121) 

 479 521 1 145 713 1 مجموع النقدية واالستثمارات

مبالغ مستحقة القبض من 

االستثمارات المباعة ومستحقات 

 الضرائب 

13 051 14 585 

المبالغ المستحقة على الصندوق 

 من االستثمارات المشتراة
(13 156) (18 137) 

 927 517 1 040 713 1 مجموع حافظة االستثمارات
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 7الجدول 

 التخصيص الفعلي 2019

 % فئة األصول

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 165.0 16.4 النقدية

 (1.8) (0.2)  المبادالت

 - - الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة عن 

 حكومات أو وكاالت حكومية
49.0 492.0 

 348.7 34.8 سندات االئتمان العالمية 

 003.9 1 100.0 المجموع

 

 8الجدول 

 المدشرات المعيارية بحسب الحافظة

 المؤشر المعياري الحافظة

 تعامل نفس معاملة العائد على الحافظة النقدية التشغيلية 

حننافظننة السنننننننيولننة 

 العالمية

مؤشر المصرف األمريكي للتبادل الدولي 

ميريل لينش بأجل استحقاق يصل إلى سنة 

 (AAA)واحدة 

 نمينبييالرحننافظننة 

 الصيني
 صفر

حننافظننة األصنننننننول 

 والخصوم
 معدل عائد مدفوعات سداد الخصوم

 البرننننامج حنننافظنننة

االسننتشنناري إلدارة 

االحتينناطي التننابعننة 

 للبنك الدولي 

مؤشر المصرف األمريكي للتبادل الدولي 

ميريل لينش بأجل استحقاق يصل إلى سنة 

 (AAA)واحدة 

 ال يوجد معيار الحافظة التحوطية

التعرض لمخاطر األسواق من خالل تعديل مدة  إدارةوتجري 

 الحافظة.

 ألقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالية:ويعي ن الحد ا

 تظل المدة الفعلية لحافظة السننننننيولة : حافظة السننننننيولة العالمية

سننننة مقارنة بالمؤشنننر  0.5في نطاق حد أقصنننى قدره  العالمية

 المرجعي؛

 ال تتجاوز المدة الفعلية لحافظة : حافظة األصنننننول والخصنننننوم

 األصول والخصوم سنتين.

لصننننندوق لسننننتثمارات االاآلجال الفعالة لحوافظ  9ويبين الجدول 

واآلجننال  2019و 2020ديسنننننننمبر/كننانون األول  31في وحننده 

 المعيارية لكل منها.

 9الجدول 

متوسففففط آجال الحوافظ واآلجال المعيارية بالسففففنوات )للصففففندوق 

 وحده(

 ديسمبر/كانون األول  31في 

 المعياري فظةالحا 

 2019 2020 2019 2020 الحافظة

 - - - - النقدية التشغيلية

حافظة السيولة 

 العالمية
0.4 0.3 0.4 0.4 

 نمينبييالرحافظة 

 الصيني
0.0 0.0 0.0 0.0 

حافظة األصول 

 والخصوم
1.0 0.7 0.5 0.5 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق التحوط

 االستشاري البرنامج

إلدارة االحتياطي 

 التابع للبنك الدولي

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 0.4 0.5 0.5 0.6 المتوسط اإلجمالي

 

كيف أن   10حافظة الصندوق في الجدول لويظهر تحليل الحساسية 

من نقنناط  300إلى + 300-تحوال موازيننا في منحنى العننائنند )من 

ديسننمبر/كانون  31قيمة حافظة السننيولة في األسنناس( سننيؤثر على 

 .2019ديسمبر/كانون األول  31و 2020األول 
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 10الجدول 

 لصندوقاتحليل الحساسية لحافظة استثمارات 

 2020 2019 

الفرق 

بنقاط 

األساس 

في منحنى 

 العائد

التغير في 

قيمة 

الحافظة 

المدارة 

خارجيا 

)بماليين 

والرات الد

 األمريكية(

مجموع 

الحافظة 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

التغير في 

قيمة الحافظة 

المدارة 

خارجيا 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

مجموع 

الحافظة 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

-300 15 1 180 11 1 014 

-250 12 1 178 9 1 013 

-200 10 1 175 7 1 011 

-150 7 1 173 5 1 009 

-100 5 1 170 3 1 007 

-50 2 1 168 2 1 006 

0   1 165   1 004 

50 -2 1 163 -2 1 002 

100 -5 1 161 -3 1 001 

150 -7 1 159 -5 999 

200 -9 1 156 -6 998 

250 -11 1 154 -8 996 

300 -13 1 152 -9 995 

ي ياني أدناه العالقة السننننننلب مة ويبين الرسننننننم الب ئدات وقي عا ة بين ال

 الحافظة ذات العائد الثابت. 

 1الشكل 

 تحليل الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات 

 )الصندوق وحده(

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

، لو كان المستوى العام ألسعار 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

نقطة أساس )كتحول  300أعلى بمقدار الفائدة في األسواق العالمية 

في منحنيات العائد(، لكانت قيمة الحافظة الشاملة الستثمارات  مواز  

دوالر أمريكي كنتيجة للخسنننننائر  مليون 13الصنننننندوق أقل بمقدار 

ولو كان  الرأسننمالية في الجزء المسننجل بسننعر السننوق من الحافظة.

 300األسواق العالمية أقل بمقدار المستوى العام ألسعار الفائدة في 

في منحنيننات العننائنند(، لكننانننت قيمننة  نقطننة أسنننننننناس )كتحول مواز  

مليون  15الحافظة الشنننناملة السننننتثمارات الصننننندوق أعلى بمقدار 

دوالر أمريكي كنتيجة لألرباح الرأسمالية في الجزء المسجل بسعر 

 السوق من الحافظة. 

 تمان( مخاطر االئز)
يحد د بيان سننياسننة االسننتثمار والمباد  التوجيهية لالسننتثمار الحدود 

ية والجهات النظيرة. وتتحدد  مال ية األوراق ال يا ألهل لدن ية ا مان االئت

أهلية المصارف واإلصدارات من السندات على أساس التصنيفات 

ويبين . بالتصنيف االئتمانيالوكاالت الرئيسية المعنية التي تضعها 

الحد  األدنى للتصننننننننيفات االئتمانية للحوافظ ضنننننننمن  11جدول ال

الحافظة الشننناملة السنننتثمارات الصنننندوق حسنننبما يسنننمح به بيان 

 سياسة االستثمار والمباد  التوجيهية لالستثمار. 

 11الجدول 

الحّد األدنى للتصنيفات االئتمانية حسب ما يسمح به بيان سياسة 

 االستثمار

 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

 فئات األصول المؤهلة

الحد  األدنى 

للتصنيفات االئتمانية 

حسب ستاندرد آند 

 بورز، وموديز

 أA- أسواق المال

القيمة االسمية والمرتبطة األوراق المالية ذات الدخل الثابت: 

 بالتضخم

  السندات ذات العائد الثابت الصادرة عن
مية على الحكومات والوكاالت الحكو

 المستوى الوطني أو شبه الوطني

A- 

  الوطنية-فوق سندات الهيئات A- 

  األوراق المالية المضمونة بأصول
 AAA )تصدرها أو تضمنها الوكاالت حصرا(

 السندات المغطاة A- 

 سندات الشركات A- 

 سندات قابلة لالسترداد قبل االستحقاق A- 

 ألغراض التحوط فقطالمشتقات: 

يكون الحد يجب أن 

األدنى لتصنيف 

ائتمان الجهة 

  -Aالنظيرة

 ))ستاندرد آند بور

)فيتش( أو  -Aأو 

A3 )ب)موديز 

 العقود اآلجلة للعمالت 

   العقود المستقبلية وعقود الخيار
 المتداولة في البورصات

  مبادالت أسعار الفائدة 

 مبادالت العمالت 

 مبادالت التخلف عن سداد االئتمان 

 ادالت األصولمب 

 تنطبق أيضنننننننا أية معايير إضنننننننافية لألهلية يوافق عليها رئيس أ

 .الصندوق
لتصنننيف هو ثاني أفضننل األدنى لحد الن بالتصنننيف الذي يُقار   ب

ستاندرد آند بورز أو موديز أو فيتش. تصنيف من ثال  وكاالت 

، يجب تطبيق مقياس التصننننننننيف موديز)بالنسنننننننبة لتصننننننننيفات 

 المكاف .(

 

 31وكان متوسننننننط التصنننننننيفات االئتمانية حسنننننننب الحافظة في 

ضننننمن حدود التصنننننيفات الدنيا التي  2020ديسننننمبر/كانون األول 

يسمح بها بيان سياسة االستثمار والمباد  التوجيهية لالستثمار في 

 (. 12الصندوق )الجدول 

 31قيمة الحافظة في 

 2020ديسمبر/كانون األول 
حافظة االستثمارات في 

2020 
حافظة االستثمارات في 

2019 
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 12الجدول 

 لصندوقاة بحسب حافظة التصنيفات االئتماني أمتوسط 

 2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

 الحافظة

 أمتوسط التصنيف االئتماني 

2020 2019 

 P-3 P-3 النقدية التشغيلية 

 A1 A1 ب حافظة األصول والخصوم

 aAA Aaa حافظة السيولة العالمية

سننوق تم احتسنناب متوسننط التصنننيف االئتماني على أسنناس قيم الأ 

 .2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في 
حافظة األصننول والخصننوم هي ضننمن  في المائة تقريبا من 11 ب

مليون يورو من  200)بما في ذلك قرض بقيمة  النقدية التشننننغيلية

لدى مصننرف تجاري مقبول للصننندوق الوكالة الفرنسننية للتنمية( 

وفق  BBBأو  P3 ال يقننل عنوحننائز على تصننننننننيف ائتمنناني 

 ؤسسة ستاندرد آند بورز.م
 

 )ح( مخاطر العمالت

مال حدو  خسنننننننائر ناجمة عن  تتنشنننننننأ مخاطر العمال من احت

يسننننترشنننند إطار والتغيرات في أسننننعار صننننرف العمالت األجنبية. 

بمبدأ اإلدارة المالئمة إدارة األصننننننول والخصننننننوم في الصننننننندوق 

ة ، وذلك للحد من الخسائر الناجملتكوين عمالت أصوله وخصومه

 عن التقلبات أو االنخفاض السلبي في قدرة الصندوق على التمويل.

وفي حالة عدم المواءمة التي تُعتبر دائمة ومهمة، يتخذ الصننننننندوق 

تكوين عمالت تدفقاته الداخلة  إجراءات إلعادة المواءمة عبر تغيير

 شهرا. 24المتوقعة لمواءمتها مع تدفقاته الخارجة على مدى 

 السيولة مخاطر)ط( 

تشننننننمل اإلدارة الحذرة لمخاطر السننننننيولة اإلبقاء على ما يكفي من 

فضال النقدية والمعادالت النقدية لتلبية مصروفات القروض والمنح 

 عن سداد الدين والنفقات اإلدارية حسبما تنشأ.

معالجة مخاطر السننننننيولة في الصننننننندوق من خالل الحد  جريتو

سنننننياسنننننة ، كانت 2020خالل عام األدنى من متطلبات السنننننيولة. و

أن حافظة اسننننتثمارات تنص على الصننننندوق الخاصننننة بالسننننيولة، 

في المائة  60الصندوق لألصول عالية السيولة يجب أن تبقى فوق 

مسننننتوى المصننننروفات ، أي من الحد األدنى من متطلبات السننننيولة

اإلجمنناليننة السنننننننوينة المتوقعننة )التنندفقننات الخننارجنة(، بمننا في ذلننك 

 ت اإلضافية المحتملة نتيجة لصدمات السيولة.المتطلبا

وأحد  افتراضات النموذج المالي للصندوق، والتي تشمل الموارد 

بموجب نهج التدفقات النقدية  2020المتاحة لعقد االلتزامات لعام 

المستدامة للصندوق، تحتسب الحد األدنى من متطلبات السيولة عند 

يغطيننه رصننننننينند حننافظنننة مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ  639

 مليون دوالر أمريكي. 1 165.3استثمارات الصندوق البالغ 

 كفاية رأس المال)ي( 
مقياس كفاية رأس المال الداخلي الرئيسي للصندوق هو نسبة رأس 

قابل  مال ال قابل قي  وي. للتخصننننننيصال مال ال  للتخصنننننننيصم رأس ال

لتزامات اسننتخدام رأس المال في الصننندوق وتوافر الموارد لدعم اال

الصنننننندوق والحفاظ على  سنننننملةلضنننننمان حسنننننن روالمسنننننتقبلية. 

إدارة مسنننننننار  ت جريتصنننننننيفات ائتمانية قوية في جميع األوقات، 

ما يشننير إلى بل مناسننبة، اسننتخدام رأس المال ضننمن مسننتويات تحم  

أن الصنننندوق لديه رأس مال كاف  لتغطية الخسنننائر المتوقعة وغير 

األسناسنية وغير األسناسنية المضنمنة  المتوقعة الناشنئة عن المخاطر

، كانت 2020كانون األول /ديسنننننمبر وفيفي عمليات الصنننننندوق. 

في الصنننندوق ضنننمن المعايير  للتخصنننيصرأس المال القابل نسنننبة 

 .بشأن كفاية رأس المال المحددة في سياسته

 

 

 

 

  5 المذكرة 

 استثمارات األسهم

 الدوالرات األمريكية بآالف 

 2020 2019 

 - 0 لصندوقا

 - 301 10 األموال التكميلية

 - (021 2) )الخسائر(/المكاسب غير المحققة

  (69) النقد األجنبي

 - 211 8 استثمارات األسهم

 

  6 المذكرة 

السففففففندات اإلذنية للمسففففففاهمين والمبالغ 
 المطلوبة منهم

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

  ذنية مزمع صرفهاإسندات 

مساهمات تجديد 

 869 188 412 153 الموارد

 (654) 113 تسوية القيمة العادلة

السندات اإلذنية 

 215 188 525 153 المزمع صرفها 
   المساهمات المطلوبة
مساهمات تجديد 

 805 614 633 413 الموارد
 406 294 875 277 المساهمات المتممة

 211 909 508 691 عالمجمو

 (847 12) (327 2) تسوية القيمة العادلة

 364 896 181 689 المساهمات المطلوبة

وثائق المساهمة 

 (551 72) (406 61) المشروطة

مجموع السندات 

اإلذنية والمساهمات 

 028 012 1 775 627 المطلوبة

 لمواردا)أ( تجديد 
مساهمات والمبالغ المدفوعة. وقد دخل ترد في الذيل حاء تفاصيل ال

أغسننننننطس/آب  14حيز النفاذ في للموارد عشننننننر  الحاديالتجديد 

وجرت دورة هيئة المشنننننناورات الخاصننننننة بالتجديد الثاني . 2018

 .2020عشر لموارد الصندوق طوال عام 

 )ب( البرنامج الخاص من أجل أفريقيا
همات في البرنامج ، تفاصنننننيل المسنننننا3ترد في الذيل حاء، الجدول 

األولى والمرحلننة  تينالخنناص من أجننل أفريقيننا في إطننار المرحل

 الثانية.

 )ج( مخاطر االئتمان
بالنظر إلى الوضننننننع السننننننيادي لمسننننننناهمات الجهات المانحة فإن 

الصندوق يتوقع الحصول في نهاية المطاف على كل مساهمة جرى 

صننات المسنناهمات إيداع وثيقة ملزمة قانونا بشننأنها. وتُغطي مخصنن

 مخاطر التحصيل.

 المساهمات والسندات اإلذنية المشروطة )د( وثائق
، بلغت المسنناهمات المطلوبة 2020في نهاية ديسننمبر/كانون األول 

والسننننندات اإلذنية الخاضننننعة للتدابير الوطنية لتخصننننيص األموال 

 31مليون دوالر أمريكي في  72.5مليون دوالر أمريكي ) 61.4

 (.2019كانون األول ديسمبر/
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 7 المذكرة 

 مخصصات استهالك المساهمات

تعادل القيمة العادلة للمخصننننننصننننننات القيمة االسننننننمية نظرا إلى أن 

المبالغ المطلوبة/السندات اإلذنية األساسية مستحقة في تاريخ قائمة 

. وأنشأ الصندوق، وفقا لسياسته في هذا المجال، العمومية الموازنة

  ديسمبر/كانون األول: 31التالية في المخصصات 

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

 630 121 798 121 الرصيد في بداية السنة

 168 (229 1) الزيادة في المخصص صافي

 798 121 569 120 الرصيد في نهاية السنة

   التوزيع كما يلي:
سندات إذنية للجهات 

 المقدمة 

 045 36 993 34 )أ(للمساهمات 
مبالغ مطلوبة من 
 الجهات المقدمة 
 753 85 576 85 )ب(للمساهمات 

 798 121 569 120 المجموع

 )أ( مخصصات مقابل سندات إذنية
، كانت كل مسنناهمات تجديد 2020ديسننمبر/كانون األول  31حتى 

سنننندات الموارد حتى التجديد العاشنننر ضنننمنا، المودعة على شنننكل 

 إذنية قد سحبت بالكامل. 

ووفقا للسنننياسنننة ذات الصنننلة، أنشنننأ الصنننندوق مخصنننصنننات مقابل 

ديسننننننمبر/كانون األول على النحو المبين  31السننننننندات اإلذنية في 

 أدناه:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

  المساهمات األولية

 358 29 358 29 جمهورية إيران اإلسالمية

 29 358 29 358 

  التجديد الثالث للموارد

جمهورية كوريا الشعبية 

 600 600 الديمقراطية

 087 6 035 5 ليبيا

      5 635 6 687 

 045 36 993 34 المجموع

)ب( مخصففففففصففففففات مقابل مبالغ مطلوبة من الجهات 

 المقدمة للمساهمات
في هذا المجال، مخصننصننات مقابل أنشننأ الصننندوق، وفقا لسننياسننته 

 بعض هذه المبالغ على النحو المبين فيما يلي:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

   المساهمات األولية

 8 9 جزر القمر

 167 83 167 83 جمهورية إيران اإلسالمية

 83 176 83 175 

   التجديد الثالث للموارد

 400 2 400 2 إيران اإلسالميةجمهورية 

 10 - سان تومي وبرينسيبي

 2 400 2 410 

   التجديد العاشر للموارد

 168 - كينيا

 0 168 

 753 85 576 85 المجموع

 8 المذكرة 

 المبالغ المطلوبة األخرى

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

مبالغ مستحقة القبض من 

 585 14 051 13 ت المباعةاالستثمارا

من  مبالغ مستحقة القبض

 889 7 611 8 سداد نفقات المقر

 548 17 658 5 مبالغ مطلوبة أخرى

 022 40 320 27 المجموع    

من المتوقع أن يتم تلقي جميع المبالغ المدرجة أعاله في غضننننون 

د . ويشننننمل رصننننيالعمومية سنننننة واحدة من تاريخ قائمة الموازنة

المبالغ المطلوبة األخرى المبالغ المسددة من البلد المضيف مقابل 

 النفقات المتكبدة خالل العام.

 9 المذكرة 

 )أ( األصول الثابتة وغير الملموسة
 1الجدول 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 

يناير/ كانون  1
 2020الثاني 

 الزيادة /
 )النقص(

31 
 كانون/ديسمبر
 2020األول 

    التكلفة

 6.3 0.6 5.7 معدات حاسوبية

 29.6 2.2 27.4 برمجيات حاسوبية

 1.5 0.2 1.3 المركبات

 0.6 0.1 0.5 أثا  وتجهيزات

 1.8 - 1.8 التحسينات اإليجارية

 39.8 3.1 36.7 مجموع التكاليف

    االستهالك المتراكم

 (4.9) (0.6) (4.3) معدات حاسوبية

 (17.5) (2.8) (14.7) برمجيات حاسوبية

 (0.9) (0.3) (0.6) المركبات

 (0.4) - (0.4) أثا  وتجهيزات

 (1.2) (0.1) (1.1) التحسينات اإليجارية

 (24.9) (3.8) (21.1) االستهالكمجموع 

صافي األصول 

الثابتة وغير 

 الملموسة

15.6 (0.7) 14.9 
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 ول حق االستخدام وخصوم التأجير)ب( أص

التأجير  ةيشير االعتراف بأصول حق االستخدام أساسا إلى اتفاقي
 سنة. 12التشغيلي لمبنى المقر بعقد مدته 

 2الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 

يناير/  1
كانون 
الثاني 
2020 

 الزيادة /
 )النقص(

تحركات 
أسعار 
 الصرف

ديسمبر/  31
نون األول كا

2020 

     التكلفة

أصول حق 

 االستخدام
107 2   - 8.6 116.9 

 االستهالك المتراكم

أصول حق 

 االستخدام
(8.6) (11.3) 2.1 (18.8) 

أصول صافي 

حق 

 االستخدام

98.6 (11.3) 11.3 98.0 

خصوم 

 التأجير
(98.6) 9.3 (8.8) (98.1) 

 

  10 المذكرة 

 القروض

 ( تحليل ألرصدة القروضأ)
فيما يلي تركيب رصننننيد القروض المسننننتحقة حسننننب الكيانات حتى 

 ديسمبر/كانون األول:  31

 1الجدول 

بآالف الدوالرات األمريكية    

 2020 2019 

 808 613 7 703 176 8 الصندوق

 908 241 394 271 حساب األمانة اإلسباني

 716 855 7 097 448 8 المجموع 

 (406 280 1) (272 312 1) تسوية القيمة العادلة

 310 575 6 825 135 7 المجموع

تعرض الجداول أدناه تفاصيل القروض الموافق عليها )صافي 

حاالت اإللغاء( واألرصدة غير المصروفة وحاالت السداد. 

واألرصدة تشمل القروض المعينة باليورو والممولة من مرفق 

 الديون. تمويل 

 2الجدول 

حساب  الصندوق و

 األمانة اإلسباني
 بآالف الدوالرات األمريكية

 2020 2019 

 838 238 15 187 444 16 القروض المعتمدة

 (463 527 4) (273 747 4) الرصيد غير المصروف 

 (946 117 3) (486 540 3) المبالغ المسددة

 8 156 428 7 593 429 

 379 20 276 20 قساط المطلوبةالفائدة/األ

القروض المستحقة 

 808 613 7 704 176 8 بالقيمة االسمية

 (264 265 1) (908 295 1) تسوية القيمة العادلة

 544 348 6 795 880 6 القروض المستحقة

 

 

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية حساب األمانة اإلسباني

 2020 2019 

  401 317 975 344 تمدةالقروض المع

 (386 44) (252 27) الرصيد غير المصروف  (245 76)

 (625 31) (050 47) المبالغ المسددة

 270 673 241 390 

 518 721 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 908 241 394 271 االسمية

 (142 15) (365 16) تسوية القيمة العادلة

 766 226 029 255 القروض المستحقة 

 

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  البيانات الموحدة

 2020 2019 

 239 556 15 162 789 16 القروض المعتمدة
 (849 571 4) (525 774 4)  *الرصيد غير المصروف

 (571 149 3) (536 587 3) المبالغ المسددة

 8 427 101 7 834 819 

 897 20 997 20 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة 

 716 855 7 097 448 8 بالقيمة االسمية

 (406 280 1) (273 312 1) تسوية القيمة العادلة

 310 575 6 825 135 7 القروض المستحقة

مليار  3.04مليار دوالر أمريكي ) 3.2* يتألف هذا الرصننننننيد من 

تعلق بالتزامات لصننننننرف قروض ت( 2019أمريكي في عام  دوالر

مليننار دوالر أمريكي في عننام  1.53مليننار دوالر أمريكي ) 1.5و

حتى اآلن بشنننننننروط  ( للقروض الموافق عليهنننا ولم تفِّ 2019

 الصرف.

ويرد عرض تفاصننيل القروض المعتمدة والمصننروفة، ومدفوعات 

 سداد أصل القروض في الذيل طاء.

 عادلة لحافظة القروض المسننننننتحقة في نهاية السنننننننةبلغت القيمة ال

 دوالر أمريكي.مليون  358 8

)ب( المخصففففصففففات التراكمية لخسففففائر انخفاض قيمة 

 القروض
يرد أدناه تحليل للمخصنننننصنننننات التراكمية لخسنننننائر انخفاض قيمة 

 القروض:

 أ5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2020 2019 

 247 88 833 104 الصندوق

 041 2 714 2 حساب األمانة اإلسباني

المخصصات التراكمية لخسائر 

 288 90 547 107 انخفاض قيمة القروض

مخصص لتخفيف عبء ديون 

 200 15 200 15 هايتي

  122 747 105 488 

 (298 17) (377 19) تسوية القيمة العادلة

 190 88 370 103 المجموع

 

ألرصننننننننندة فترة السننننننننتين المنتهيتين في  ويرد أدنننناه ملخص

 ديسمبر/كانون األول: 31
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 ب5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2020 2019 

 415 121 488 105 الرصيد في بداية السنة

 (601 14) 019 17 التغير في مبدأ المحاسبة

 (326 1) 150 الصرف أسعارتحركات 

 488 105 747 122 ة الرصيد في نهاية السن

 (298 17) (377 19) تسوية القيمة العادلة 

 190 88 370 103 المجموع

لغرض حسننننناب انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي لإلبالغ المالي 

 ، يتم تجميع القروض بالتكلفة ناقص االستهالك في ثال  مراحل.9

ظة : يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس الحاف1المرحلة 

 ويعادل خسارة ائتمان متوقعة الثني عشر شهرا لهذه األصول.

: يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس الحافظة 2المرحلة 

ويعنادل خسنننننننارة ائتمنان متوقعنة طوال العمر االفتراضنننننني لهنذه 

 األصول.

: يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس خسنننننننارة 3المرحلة 

تراضنننننني الكامل وتحسننننننب لكل االئتمان المتوقعة طوال العمر االف

 أصل على حدة.

 

تفاصيل المخصصات المتراكمة حسب  التاليان نويعرض الجدوال

 المرحلة وحسب الكيان.

 6الجدول 

 البيانات الموحدة

بماليين الدوالرات األمريكية عام 

2020 

 
 الصندوق

حساب األمانة 

 اإلسباني
 المجموع

 13.2 0.3 12.9 1المرحلة 

 29.5 1.9 27.6 2المرحلة 

 64.8 0.5 64.3 3المرحلة 

مخصصات خسائر 

 107.5 2.7 104.8 انخفاض القيمة

 15.2 - 15.2 تخفيف أعباء ديون هايتي

 122.7 2.7 120.0 المجموع الفرعي

 (19.3) (0.1) (19.2) القيمة العادلة

 103.4 2.6 100.8 المجموع

 

 7الجدول 

 البيانات الموحدة

مريكية عام بماليين الدوالرات األ

2019 

 الصندوق 

حساب األمانة 

 المجموع اإلسباني

 6.5 0.2 6.3 1المرحلة 

 21.7 1.5 20.2 2المرحلة 

 62.1 0.4 61.7 3المرحلة 

مخصصات خسائر 

 90.3 2.1 88.2 انخفاض القيمة

 15.2  15.2 تخفيف أعباء ديون هايتي

 105.4 2.1 103.4 المجموع الفرعي

 (17.3) (0.1) (17.2) القيمة العادلة

 88.1 1.9 86.2 المجموع

أدناه ملخصا لحافظة القروض حسب المرحلة  نعرض الجدواليو

واالنكشاف )القروض المستحقة وااللتزامات غير المسحوبة( في 

متوقعة الئتمان االخسارة ج وتُدمِّ . 2020ديسمبر/كانون األول  31

 .19-األثر االقتصادي الكلي لجائحة كوفيد 2020لعام 

 

 8الجدول 

 2020بماليين الدوالرات األمريكية  البيانات الموحدة

 المخصص االنكشاف 

 13.1 072.5 10 1المرحلة 

 29.6 405.4 1 2المرحلة 

 64.8                 215.9 3المرحلة 

 107.5 693.8 11 المجموع

   االنكشاف:

  427.1 8 القروض المستحقة

  266.7 3 التزامات القروض

  693.8 11 المجموع

 

 9الجدول 

 2019بماليين الدوالرات األمريكية  البيانات الموحدة

 المخصص االنكشاف 

 6.5 463.4 9 1المرحلة 

 21.7 207.9 1 2المرحلة 

 62.1 207 3المرحلة 

 90.3 878.3 10 المجموع

   االنكشاف:

  834.8 7 القروض المستحقة

  043.5 3 التزامات القروض

  878.3 10 المجموع

 

ويعرض الجدول أدناه معلومات عن التحويالت بين المراحل خالل 

 السنة.

 10الجدول 

 2020بماليين الدوالرات األمريكية  البيانات الموحدة

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 1االنكشاف في 

يناير/كانون 

 878.3 10 207.0 207.9 1 463.4 9 2020الثاني 

لتحويل إلى ا

 - - 167.4 (167.4) 1المرحلة 

التحويل إلى 

 -  - - 2المرحلة 

التحويل إلى 

 - - - - 3المرحلة 

أصول جديدة تم 

إنشاؤها أو 

 761.8  10.1 751.7 شراؤها

تسديدات 

 (390.4)  (41.8) (348.6) االستهالك

 444.1 8.9 61.7 373.5 النقد األجنبي

االنكشاف في 

31 

ون ديسمبر/كان

 693.8 11 215.9 405.3 1 072.6 10 2020األول 

االنكشاف حسب 

 نوع األصول:

 

   

القروض 

 427.1 8 215.9 151.7 1  059.5 7 المستحقة

التزامات 

 266.7 3 - 253.6 013.1 3 القروض

االنكشاف في 

31 

ديسمبر/كانون 

 693.8 11 215.9 405.3 1 072.6 10 2019األول 
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تحليال لحسنننننناسننننننية مخصننننننصننننننات حافظة  ويعرض الجدول أدناه

القروض إلى تقلبات السنننيناريوهات االقتصنننادية الكلية المسنننتخدمة 

 في تحديد مستوى انخفاض القيمة.

 11الجدول 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 

 

  حيادي

 

 

 متشائم متفائل

السيناريو 
المرجح 

 باالحتماالت

 13.1 27.5 5.9 7.7 1المرحلة 

 29.9 42.1 22.9 26.0 2المرحلة 
 64.8 64.8 64.8 64.8 3المرحلة 

 107.8 134.4 93.6 98.5 المجموع

 )ج( الوضع على أساس غير االستحقاق
على  3لو كننان يتم االعتراف بننالنندخننل من القروض في المرحلننة 

أساس غير االستحقاق على أنه دخل، لكان الدخل من القروض كما 

أعلى بمبلغ  2020 هو مننذكور في قننائمننة النندخننل الشننننننننامننل لعننام

دوالرا أمريكينننا في  957 788 1دوالر أمريكي، ) 500 777 1

 (.2019عام 

 )د( مخاطر السوق
تتميز حافظة قروض الصندوق بتنوعها. وتقد م القروض للدول 

األعضاء في الصندوق وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس 

حليال األداء. ويتضمن الذيل طاء موجزا للتوزيع الجغرافي، وت

للحافظة حسب شروط اإلقراض، وتفاصيل حول هيكلة أجل 

 االستحقاق.

 )ه( تقدير القيمة العادلة
بخالف اإلثبات والتحديد األولي، ال تتأثر االفتراضنننات المسنننتخدمة 

في تحديد هذه القيمة العادلة بالتغيرات في أسننننننعار الخصننننننم. ويتم 

 ب.الصرف عن كث أسعاررصد األثر المتعلق بتحركات 

 11 المذكرة 

 المالية حسب الفئات األدوات
أدناه معلومات عن تصنيف أصول الصندوق  2و 1يورد الجدوالن 

وخصننومه. وقد طب ِّقت السننياسننات المحاسننبية للوسننائل المالية على 

 البنود الواردة أدناه:

 1الجدول 

2020 

  بماليين الدوالرات األمريكية

النقدية 
والودائع 
 فيةالمصر

االستثمارات 
بالقيمة العادلة 
من خالل 
الربح 
 والخسارة

القروض 
بالتكلفة 
 المستهلكة

    1المستوى 

 - - 472 النقدية واألرصدة المصرفية

االستثمارات بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة
- 

1 241 - 

    2المستوى 

االستثمارات بالقيمة العادلة 

 - - - من خالل الربح والخسارة

بالقيمة  القروض المستحقة

العادلة من خالل الربح 

 028 7 - -  والخسارة

بالقيمة  استثمارات األسهم

العادلة من خالل الربح 

  8   والخسارة

 028 7 249 1 472 المجموع    

 

 2الجدول 

2019 

  بماليين الدوالرات األمريكية

النقدية 
ائع والود

 المصرفية

االستثمارات 
بالقيمة العادلة 
من خالل 
الربح 
 والخسارة

القروض 
بالتكلفة 
 المستهلكة

    1المستوى 

 - - 308 النقدية واألرصدة المصرفية

االستثمارات بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة
- 

924 - 

    2المستوى 

لعادلة االستثمارات بالقيمة ا

 - 289 - من خالل الربح والخسارة

 481 6 - - القروض المستحقة

 481 6 213 1 308 المجموع    

تصنف المساهمات، وخصوم االقتراض، والمنح غير المصروفة، 

القيمة العادلة في ة واستثمارات األسهم بواإليرادات المؤجل

 .2المستوى 

 12 المذكرة 

ان الفقيرة المثقلفففة مبفففادرة ديون البلفففد
 بالديون

 )أ( أثر مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
وصـل حجـم تمـويل الصندوق لمبـادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة 

دوالر أمريكي خالل الفترة  245 170 000بالديون إلى ما قيمته 

ية . وترد تفاصنننننيل التمويل من جهات مانحة خارج1998-2020

 .وعلى أساس تراكمي في الذيل هاء

لمبالغ تخفيف الديون المسننننننددة منذ انطالق  موجزولالطالع على 

والمبالغ المنتظر تسننننديدها في المسننننتقبل، يرجى الرجوع مبادرة ال

إلى النذينل يناء. ويسننننننتثنى من تخفيف النديون النذي أقره المجلس 

الديون المعززة  التنفيذي حتى تاريخه كل المبالغ المتصنننلة بمبادرة

ض  لكل من إريتريا والصنننننومال والسنننننودان. ومن المتوقع أن يفو 

المجلس التنفيذي دفع حصة الصندوق من تخفيف الديون هــذا فـي 

. وقدرت حصنننننننة الصننننننندوق من إجمالي تخفيف أصنننننننل 2021

المديونية والفوائد المسننننننتحقة على هذه البلدان عند إعداد القوائم 

 اأمريكي ادوالر 490 842 184بنحو  2020المالية الموحدة لعام 

( إلريتريننننا 2019في عنننام  اأمريكيننن ادوالر 074 941 182)

وبلغ إجمالي إيرادات االسنننننتثمارات من والصنننننومال والسنننننودان. 

أرصدة حساب أمانة مبادرة ديـنننننننون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

في  اأمريكينن اوالرد 489 367 8) اأمريكينن ادوالر 8 281 382

 (.2019عام 

لمبادرة ديون البلدان  التراكمية)ب( المخصففففففصففففففات 

 الفقيرة المثقلة بالديون
نتين المنتهيتين في ت رد في الجننندول أدنننناه أرصننننننننندة السننننننن

 :األولديسمبر/كانون  31

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

 375 11 989 8 الرصيد في بداية السنة

 (345 2) (546 2) تغير المخصصات

 (41) 291 أسعار الصرف تحركات

 989 8 734 6 الرصيد في نهاية السنة

 (703 2) (023 2) تسوية القيمة العادلة

 286 6 711 4 المجموع
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 13 المذكرة 

 المبالغ المستحقة والخصوم

 ةبآالف الدوالرات األمريكي  

 2020 2019 

المبالغ المستحقة على 

 136 18 156 13 االستثمارات المشتراة

خصوم خطة التأمين الطبي 

 148 138 089 159 بعد انتهاء الخدمة

المبالغ المستحقة والخصوم 

 577 81 070 77 المتراكمة األخرى

 861 237 315 249 المجموع  

 

ه، هننناك مبلغ يقنندر بحوالي من أصننننننننل المجموع المننذكور أعال

دوالر أمريكي في مليون  162.1دوالر أمريكي )مليون  200.8

( مسننتحق الدفع في غضننون فترة تزيد على عام واحد 2019عام 

 .العمومية اعتبارا من تاريخ قائمة الموازنة

 14 المذكرة 

 المنح غير المصروفة
لقيي المنح على النحو التي لم تصرف بعد لمت الفعليةرصيد المنح 

 التالي:

 بآالف الدوالر األمريكية 

2020 2019 

 619 123 751 119 الصندوق

 715 200 878 180 التكميلية األموال

برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

89 894 122 823 

 157 447 523 390 العام نهاية في الرصيد

 (889 8) (210) القيمة العادلة تسوية

 268 438 313 390 المنح غير المصروفة

 

 15 المذكرة 

 اإليرادات المدجلة

لتمثل أرصننندة اإليرادات المؤجلة المسننناهمات المسنننتلمة التي   أُج ِّ

تقيينندهننا إلى فترات مقبلننة لمننناظرة التكنناليف المعنيننة. وتشنننننننمننل 

مسننتلمة التي اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصننلة برسننوم الخدمة ال

 لم يتم بعد تكبد التكاليف المتصلة بها.

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2020 2019 

 694 384 752 424 المجموع

 (474 23) (294 27) تسوية القيمة العادلة

 220 361 458 397 اإليرادات المدجلة 

 

 16 المذكرة 

 خصوم االقتراض

وال المسنننتلمة من أجل األنشنننطة االقتراضننننية يمثل الرصنننيد األم

ويمثل هذا الرصننننيد أيضننننا القيمة العادلة  ،زائد الفوائد المحصننننلة

 لخصوم االقتراض.

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2020 2019 

 573 741 525 154 1 الصندوق

 966 297 151 311 حساب األمانة اإلسباني

 539 039 1 676 465 1 مجموع خصوم االقتراض

لخصوم االقتراض في الصندوق على  االستحقاقوكان هيكل آجال 

 الشكل التالي:

 2الجدول 
 بآالف الدوالرات األمريكية 

2020 2019 

   الصندوق

 535 14  826 35 حتى سنة واحدة  0

 347 25 889 47 سنة 2-1من 

 451 36  889 47 سنوات 3-2من 

 934 43 401 178 سنوات 4-3من 

 731 220 118 161 سنوات 10-4من 

 575 400 402 683 سنوات 10أكثر من 

 573 741 525 154 1 المجموع

 

 17 المذكرة

 الدخل من القروض

 على الفائدة كمكون والمستلمة المستحقة المبالغ الرصيد هذا يمثل

 .الصندوق قروض

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2020 2019 

 669 68 085 68 صندوقال

 969 1 093 2 حساب األمانة اإلسباني

 638 70 178 70  المجموع

 

 18 المذكرة 

 العائد من النقدية واالستثمارات

 )أ( إدارة االستثمارات )للصندوق وحده(
في حافظة ، بلغت قيمة األموال 2020ديسمبر/كانون األول  31 في

مليون  004 1مليون دوالر أمريكي ) 165 1 رة المداالصننننننندوق 

 .(2019دوالر أمريكي في 

 المالية المشتقة األدوات)ب( 
تسننتثمر حافظة الصننندوق في األدوات المشننتقة ألغراض التحوط، 

وذلك في المقام األول إلدارة مدة حافظة السننننننيولة العالمية وحافظة 

تكوين العمالت في األصنننننول والخصنننننوم ولضنننننمان المواءمة مع 

 التزامات الصندوق:

 المستقبلية( العقود 1)

في  متعلقة بالعمالتمستحقة عقود آجلة أي  الصندوقلم يكن لدى 

، 2020. وخالل السننننننة المالية 2020كانون األول /ديسنننننمبر 31

مليون دوالر  1.18بلغت المكاسنننننننب المحققة من العقود اآلجلة 

مليون دوالر  0.64 هنناقنندر : خسنننننننننائر محققننة2019أمريكي )

 أمريكي(.

 المبادالت( 2)

مثل المبادالت  ةدوات المشننتقاألتسننتخدم حوافظ أصننول الصننندوق 

لتحصنننننين المراكز من مخاطر أسنننننعار الفائدة. والمراكز المحوطة 

تكون بأدوات ذات آجال اسنننتحقاق متوسنننطة إلى طويلة األجل، هي 

بشنننكل فعال إلى سنننندات ذات قسنننائم بسنننعر فائدة ثابت، يتم تحويلها 

 أدوات ذات سعر فائدة متغير. 
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 1الجدول 

 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 2020 

 520 262 المبادالت المستحقة بالقيمة االسمية

  األصول من المشتقات

 - مبادالت أسعار الفائدة

  الخصوم من المشتقات

 (378 6)      مبادالت أسعار الفائدة

السوقية المكاسب )الخسائر(/صافي 

 (378 6) ر المحققة لعقود المبادالتيغ

 سنة 5.1إلى  0.9من  نطاق أجل استحقاق عقود المبادالت

 العقود اآلجلة (3)

لعقود اآلجلة كما على االقيمة السننننوقية ببلغت الخسننننارة غير المحققة 

مليون دوالر  2.87ما مقداره  2020 كانون األول/ديسننننننمبر 31في 

كننناننننت آجنننال ودوالر أمريكي(.  مليون 0.46 - 2019أمريكي )

 تبلغ 2020 كانون األول/ديسننننننمبر 31اسننننننتحقاق العقود اآلجلة في 

 يوما(. 71 - 2019 كانون األول/ديسمبر 31أيام ) 104

 )ج( العائد من النقدية واالستثمارات )موحدة(
بلغ إجمالي العائد من النقدية واالسننننننتثمارات للسنننننننة المنتهية في 

مليون دوالر  10.3ما قيمته  2020ـننننننننننون األول ديسننننمبر/كان 31

مليون دوالر أمريكي في عننام  30.2أمريكي )بلغ إجمننالي العننائنند 

2019.) 

 2الجدول 

 2019 2020 القيمة العادلة

الفائدة من المصارف 

 واالستثمارات ذات العائد الثابت
10 488 14 554 

العقود  )خسائر(/أرباحصافي 

 المبادالت/لخياراآلجلة/عقود ا
(6 046) (2 991) 

األرباح/)الخسائر( الرأسمالية 

المحققة من األوراق المالية ذات 

 العائد الثابت

460 6 317 

األرباح/)الخسائر( غير المحققة 

من األوراق المالية ذات العائد 

 الثابت

5 380 12 298 

 178 30 282 10 المجموع

 

وزعننة حسننننننننب العننائنند للكيننانننات وترد األرقننام المنندرجننة أعاله م

 الموحدة على النحو التالي:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

 614 24 257 6 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين 

 الطبي بعد انتهاء الخدمة
3 286 3 779 

حساب أمانة مبادرة ديون 

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
15 96 

 193 1 199 ساب األمانة اإلسبانيح

 519 223 مبادرة تخفيف ديون هايتي

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة
1 884 

5 005 

 551 2 118 1 األموال المتممة

مخصوما منها: العائد 

 (579 7) (700 2) المؤجل/المعاد تصنيفه

 178 30 282 10 المجموع  

 0.55وبلغ معدل العائد السنننوي من نقدية واسننتثمارات الصننندوق 

)بالمقارنة مع  2020في المائة من نفقات االسننننننتثمارات في عام 

في المائة من نفقات االسننتثمارات في عام  2.13معدل سننلبي نسننبته 

2019.) 

 

 19المذكرة  

 العائد من مصادر أخرى

العائد في المقام األول بسننداد الحكومة المضننيفة لنفقات يتعلق هذا 

تشغيلية معينة. كما أنه يشمل رسوم الخدمة المستلمة من الكيانات 

التي يستضيفها الصندوق كتعويض عما يقدمه من خدمات إدارية. 

 وفيما يلي تفاصيل ذلك:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2020 موحدة

 972 7 065 8 ومة المضيفةالعائد من الحك

 104 2 900 2 العائد من مصادر أخرى

 076 10 965 10 المجموع

 

 20 المذكرة 

 عائد المساهمات

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

 410 18 548 20 الصندوق

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 582 14 953 4 أصحاب الحيازات الصغيرة

 870 121 188 90 األموال المتممة

 862 154 689 115 المجموع  

 

 21 المذكرة 

 النفقات التشغيلية

يعرض الذيل الم تحليال للنفقات التشننغيلية للصننندوق وحده بحسنننب 

 المصدر الرئيسي للتمويل. ويرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

 702 164 991 169 الصندوق

 408 17 546 17 الكيانات األخرى

 110 182 537 187 المجموع  
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وتصننننف التكاليف المتكبدة في الحسنننابات وفقا للطابع األسننناسننني 

 للنفقات.

 22 المذكرة 

عففدد الموظفين وخطففة التقففاعففد وخطففة 
 التأمين الطبي

 )أ( عدد الموظفين
الصنننننننندوق من  رواتبتفيد الموظفون المدرجون في جدول يسننننننن

نظننامي التقنناعنند والتننأمين الطبي اللننذين يوفرهمننا الصنننننننننندوق. 

ويشننمالن المشنناركة في الصننندوق المشننترك للمعاشننات التقاعدية 

لموظفي األمم المتحدة وفي خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 التي تديرها منظمة األغذية والزراعة.

المتفرغين في الصننننندوق والكيانات  المكافئينكان عدد الموظفين 

على النحو التالي  2020الموحدة األخرى الموجودة فيه في عام 

 )موزعا حسب مصادر الميزانية الرئيسية(:

 1الجدول 

الموظفون المكافئون 

 الفئة الفنية المتفرغون

الخدمات 
 المجموع العامة

اإلدارية الميزانية 

 للصندوق
359 185 544 

الموظفون المهنيون 

المزاملون/موظفو 

 البرنامج الخاص

20 - 20 

 34 10 24 أخرى

 22 3 19 أموال البرامج

 620 198 422 2020إجمالي   

 572 201 371 2019إجمالي   

 

 )ب( غير الموظفين
ن من تلبية وعلى غرار السنننننوات السننننابقة، تعاقد الصننننندوق، للتمك

احتياجاته التشنننغيلية، مع خبراء اسنننتشننناريين، وموظفي مؤتمرات، 

 تشملهم هم أيضا خطة تأمين.بعقود مؤقتة وموظفين آخرين 

 )ج( خطة التقاعد
يجري الصننننننندوق المشننننننترك للمعاشننننننات التقاعدية لموظفي األمم 

 عد التقييم االكتواري األخيرالمتحدة تقييما اكتواريا كل سنننننننتين؛ وأُ 

 فائض. وكشف هذا التقييم عن 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

في المننائننة من األجر الننداخننل في حسنننننننناب  0.5اكتواري مقننداره 

المعنناا التقنناعنندي. وبننالتننالي، تشننننننير التقننديرات إلى كفننايننة أموال 

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، ولم 

التي تقتضننني من  26ية العامة لألمم المتحدة أحكام المادة تنفذ الجمع

الوكاالت المشننناركة تقديم أموال إضنننافية. ويقدم الصنننندوق الدولي 

للتنمية الزراعية اشننتراكات لصننالح العاملين فيه ويتحمل، في حدود 

حصننننته، مسننننؤولية أي التزامات غير مسننننددة، إن وجدت )تسنننندد 

في المائة من األجر الداخل  7.9اس االشنننننتراكات الحالية على أسننننن

في المائة من  15.8في حسننننننناب المعاا التقاعدي من الموظفين و

وبلغ مجموع االشنننننننتراكات المدفوعة عن موظفي الصننننننندوق(. 

دوالر  834.64 245 13الصنننننننننندوق لخطننة التقنناعنند مننا قيمتننه 

في عام  اأمريكي ادوالر 327 013 12) 2020أمريكي في عام 

2019.) 

 )د( خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة
أجري التقييم االكتواري األخير لخطننة التننأمين الطبي بعنند انتهنناء 

. وكننانننت المنهجيننة 2020ديسننننننمبر/كننانون األول  31الخنندمننة في 

المتبعة هي أسنننلوب تكلفة ائتمان الوحدة المتوقعة مع معدل تناسنننبي 

االكتوارية الرئيسننننننية التي حسننننننب الخدمة. وكانت االفتراضننننننات 

في المائة؛ وعائد من  1.5اسننننننتخدمت هي التالية: معدل خصننننننم 

في المائة؛ وزيادات منتظرة في  3األصننننننول المسننننننتثمرة بنسننننننبة 

في المائة؛ وزيادات في التكاليف الطبية بنسننبة  1.6الرواتب بنسننبة 

. ر صنننرففي المائة؛ وسنننع 1.6في المائة؛ وتضنننخم بمعدل  4.05

ديسننننمبر/كانون األول  31وحددت النتائج خصننننوم الصننننندوق في 

. وتشننننننمننل القوائم اأمريكينن ادوالر 263 089 159بنحو  2020

ديسنننننمبر/كانون األول،  31، حتى 2019و 2020المالية للسننننننتين 

 مخصصات وأصوال ذات صلة تتكون مما يلي:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 0202  2019 

 (148 138) (089 159) التزامات الخدمات السابقة

 495 91 062 100 أصول الخطة

 (653 46) 027 59 فائض/)نقص(

   التحركات السنوية

 (084 34) (653 46) )نقص( فتح الحساب

 115 10 -                 المساهمات المدفوعة

  (976) (999 ) تكاليف الفوائد

 (712 4)  (426 6) رسوم الخدمة الحالية

)الخسائر(/األرباح 

 (271 19) (516 13) االكتوارية

الفوائد المحصلة من 

 609 3 039 3 األرصدة

 (334 1) 528 5 أسعار الصرف تحركات

 (653 46) (027 59) )نقص( غلق الحساب 

   التزامات الخدمات السابقة

ص في مجموع المخص

 (189 113) (148 138) يناير/كانون الثاني 1

 (712 4) (426 6) تكاليف الفوائد

 (976)  (999) رسوم الخدمة الحالية

)الخسائر(/األرباح 

 (271 19) (516 13) االكتوارية

 31المخصص في 

 (148 138) (089 159) ديسمبر/كانون األول

   أصول الخطة

 1ع األصول في مجمو

 105 79 495 91 يناير/كانون الثاني

 115 10 - المساهمات المدفوعة

الفوائد المحصلة من 

 609 3 039 3 األرصدة

 (334 1) 528 5 أسعار الصرف تحركات

مجموع األصول في 

 495 91 062 100 ديسمبر/كانون األول 31

 

ي بعد انتهاء الخدمة وفقا لبيان سننننننتثمر أصننننننول خطة التأمين الطبتُ 

سنننياسنننة االسنننتثمار الخاص بحسننناب أمانة خطة التأمين الطبي بعد 

انتهاء الخدمة والذي وافق عليه مجلس المحافظين في فبراير/شننباط 

2015. 

ويوفر الصننننننندوق تكاليف الخدمة الحالية السنننننننوية بأكملها لهذه 

ون للشنننننروط. وفي التغطية الطبية، بما في ذلك متقاعدوه المسنننننتوف

بلغننت قيمننة هننذه التكنناليف المنندرجننة ضننننننمن رواتننب ، 2020عننام 

 اأمريكي ادوالر 228 425 7الموظفين ومزاياهم في القوائم المالية 

 (.2019في عام  اأمريكي ادوالر 5 687 854)

، يبلغ مسنننننتوى األصنننننول 2020وبناء على التقييم االكتواري لعام 

خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة ما  الالزم لتغطية خصننننننوم

دوالر أمريكي بصنننننننافي القيمة الحالية )بما  202 061 100قيمته 

في ذلك األصنننول الخاصنننة باالئتالف الدولي المعني باألراضننني(. 

وكما ورد أعاله، بلغت األصننننننول المحتفظ بها بالفعل في حسنننننناب 

نون ديسننننننمبر/كننا 31دوالر أمريكي في  202 051 100األمننانننة 

 ؛ وبالتالي فهذا يكفي لتغطية المستوى الحالي للخصوم.2020األول 
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)ه( تقييم المخاطر االكتوارية لخطة التأمين الطبي بعد 

 انتهاء الخدمة
يرد في الجدول التالي تحليل حساسية لالفتراضات الرئيسية بشأن 

الخصننننننوم وتكاليف الخدمة المدرجة ضننننننمن بيانات المجموعة في 

 :2020ديسمبر/كانون األول  31

 3الجدول 

 الخصوم األثر على

  تضخم طبي:

 في المائة 4.45بنسبة 

 44.9 في المائة 3.45بدال من 

 في المائة 3.45بنسبة 

 (35.2) في المائة 2.45بدال من 

 

 23 المذكرة 

التكاليف المصرفية واالستثمارية 

 المباشرة

 ف الدوالرات األمريكيةبآال 

 2020 2019 

 686 660 رسوم إدارة االستثمارات

 086 1 241 1 الرسوم األخرى

 772 1 901 1 المجموع

 

  24 المذكرة 

 نفقات المنح

 يرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

نح الصندوق  347 79 867 44 مِّ

 886 103* 002 58 األموال المتممة

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 058 11 441 2 أصحاب الحيازات الصغيرة

 291 194 310 105 المجموع  

، في إطار مبادرة األموال التكميلية، تم تقديم 2019* خالل عام 

 مليون دوالر أمريكي كمسنننناهمة للقطاع الخاص بالنيابة 28.4

 عن الجهات المانحة.

 25 المذكرة 

 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 :الديون تحمل على القدرة إطار نفقات أدناه ترد

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2020 الصندوق وحده

نفقات إطار القدرة على تحمل 

 690 174 396 172 الديون

 690 174 396 172 المجموع

 

 26 المذكرة 

 التعديل الناجم عن تغير القيمة العادلة

 يرد أدناه تحليل لتغيرات القيمة العادلة:

 بآالف الدوالرات األمريكية  الموحدة

 2020 2019 

 (788 21) 207 22 القروض المستحقة

 المخصص المتراكم لخسائر 

 (993 10) 079 2 استهالك القروض 

لمتراكم لمبننادرة المخصنننننننص ا

ديون البلنننندان الفقيرة المثقلننننة 

 (754) (796) بالديون

 (535 33) 490 23 صافي القروض المستحقة

 (745 10) 680 8 المنح غير المصروفة

 (280 44) 810 14 المجموع

 

 27 المذكرة 

 صافي مكاسب/خسائر النقد األجنبي
خاصننننننة مقابل الدوالر وحدة حقوق السننننننحب ال أسننننننعارفيما يلي 

 ديسمبر/كانون األول: 31األمريكي في 

 1الجدول 

 بالدوالر األمريكي السنة

2020 1.44498 

2019 1.38610 

2018 1.39053 

 

 يرد رصيد حركة النقد األجنبي في الجدول أدناه:

 2الجدول 

 ةبآالف الدوالرات األمريكي 

 2020 2019 

 (794 21) 423 251 الصندوق

 (287 5) 629 11 ت أخرىكيانا

 (081 27) 052 263 مجموع التحركات خالل العام

 

الحركة في الحسننناب ألسنننعار النقد األجنبي موضنننحة على النحو 

 التالي:

 3الجدول 

بآالف الدوالرات  
 ةاألمريكي

 2020 2019 

 1الرصيد االفتتاحي في 

 791 171 710 144 يناير/كانون الثاني

خالل العام فيما حركة النقد األجنبي 

   يتعلق بما يلي:

 (392 8) 021 2 واالستثمارات يةالنقد

صافي المبالغ 

 (975) (038 13) المستحقة/المطلوبة

 (119 17) 650 268 القروض والمنح المستحقة

السندات اإلذنية ومستحقات 

 (351 1) 819 19 األعضاء

 756 (400 14) مساهمات الدول األعضاء

 (081 27) 052 263 خالل العام تحركاتالمجموع 

 31رصيد اإلغالق في 

 710 144 762 407 ديسمبر/كانون األول

 



 EB 2021/132/R.26 الذيل دال

29 

 28 المذكرة 

 نفقات تخفيف الديون

يمثل هذا الرصنننيد تخفيف الديون الموفر خالل العام للبلدان المؤهلة 

لالسنننتفادة من مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لسنننداد كل 

ن أصننننننول القروض وفوائنندهننا. ويعكس المبلغ صننننننننافي األثر م

اإلجمالي لالعتمادات الجديدة أو المقادير اإلضننننافية لتخفيف الديون 

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمدفوعات  بموجب

المقدمة للصننننننندوق من حسنننننناب األمانة بالنيابة عن البلدان الفقيرة 

لديون، وصننننننرف جزء من اإليرادات المؤجلة من أجل  با لة  المثق

 مدفوعات السنوات الماضية.

 29 المذكرة 

 الكيانات المستضافة والمرافق األخرى

ا يلي االلتزامات المسنننتحقة للصنننندوق )أو عليه( تجاه الكيانات وفيم

 :كانون األولديسمبر/ 31التي يستضيفها حتى 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

 - (312) الصندوق األخضر للمناف
االئتالف الدولي المعني 

 (559) 766 باألراضي

 (559) 454 المجموع  

 

 30 لمذكرةا 

 الخصوم واألصول الطارئة

 )أ( الخصوم الطارئة

يتحمل الصننننندوق خصننننوما طارئة فيما يتعلق بتخفيف الديون الذي 

أعلن عنه البنك الدولي/صنننننندوق النقد الدولي لصنننننالح ثالثة بلدان. 

لالطالع على مزيد من التفاصننننيل بشننننأن التكلفة  12انظر المذكرة 

وفوائد القروض المتصنننننلة بهذه البلدان، وكذلك المحتملة ألصنننننول 

الفوائد المقبلة غير المحتسننننبة المتصننننلة بتدابير تخفيف الديون التي 

 اعتمدت فعال كما هو موضح في الذيل ياء.

ويتحمل الصنننننندوق خصنننننوما طارئة تجاه تمويل إطار القدرة على 

قدرهنا  فذة ولكن لم تصننننننرف بعند بقيمنة إجمنالينة  نا لديون  تحمنل ا

مليون  061.5 1مليون دوالر أمريكي )مقننارنننة بمبلغ  005.1 1

(. وعلى وجنننه التحنننديننند، في نهنننايننننة 2019دوالر أمريكي في 

، بلغ تمويل إطار القدرة على تحمل 2020ديسننننننمبر/كانون األول 

الديون القابل للصنننننرف ولكن الذي لم يصنننننرف بعد، ألن شنننننروط 

مليون  703.2صنننرف األموال لم تكن قد اسنننتوفيت بعد، ما مقداره 

(، وبلغنننت 2019مليون دوالر أمريكي في  691دوالر أمريكي )

قيمة مشننننروعات إطار القدرة على تحمل الديون التي تمت الموافقة 

مليون دوالر أمريكي  301.9عليهننا ولكنهننا لم تصننننننبح ننافنذة بعنند 

 (.2019مليون دوالر أمريكي في  370.4)

 الطارئة األصول)ب( 

، كان رصيد وثائق المساهمة 2020األول  في نهاية ديسمبر/كانون

مليون دوالر أمريكي. وهذه المساهمات خاضعة  61.4المشروطة 

للتدابير الوطنية لتخصنننيص األموال، ولذا فإن تلك المبالغ المطلوبة 

سننتعتبر مسننتحقة عند اسننتيفاء تلك الشننروط والتي تعتبر محتملة في 

 تاريخ إعداد هذا التقرير.

إلى  2007ة على تحمننل الننديون والمعتمنند في يهنندف إطننار القنندر

اسننننننترداد مدفوعات أصننننننل القروض المتنازل عنها من خالل آلية 

للتعويض أوال بأول من الدول األعضاء. لذلك قام الصندوق بإجراء 

اسننننتعراض بالمشنننناركة مع هيئاته الرئاسننننية لنلية التي سننننتنفذ من 

لمجلس التنفيذي خاللها هذه السنننياسنننة. وقد أدى ذلك إلى مصنننادقة ا

على المباد  األسننننناسنننننية لهذه اآللية. كما صنننننادقت  2013في عام 

خالل مشاورات  2014الدول األعضاء على هذه السياسة في عام 

تجديد موارد الصننننننندوق ووافق عليها مجلس المحافظين نهائيا في 

جري إصالح إلطار القدرة على تحمل الديون في ، كما أُ 2015عام 

آلية التعويضننننننات. وهذا يوفر بالفعل أسنننننناسننننننا  لتعزيز 2019عام 

ملموسا لمساهمة الدول األعضاء في التدفقات العائدة المتنازل عنها 

كنتيجة إلطار القدرة على تحمل الديون، باإلضننافة إلى المسنناهمات 

 العادية.

، بنندأت النندول األعضنننننننناء بتقننديم التزامننات لنندفع 2016في عننام 

لديون. لذا فإن اسننننننتالم األموال التزامات إطار القدرة على تحمل ا

التي قدمت كمنح في إطار القدرة على تحمل الديون يعتبر محتمال، 

وبالتالي يعب ر عنها كأصنننل طار . وقد بلغت القيمة االسنننمية للمبلغ 

ننحننو  2020ديسنننننننمننبننر/كننناننون األول  31النمصنننننننروف حنتننى 

مليون دوالر أمريكي  246.9 1مليون دوالر أمريكي ) 419.3 1

(. وتبلغ تعويضنننننات إطار القدرة 2019سنننننمبر/كانون األول في دي

مليون دوالر أمريكي  34على تحمل الديون المسننننننتلمة حتى اآلن 

 (.2019مليون دوالر أمريكي في عام  30.5)

  31 المذكرة   

 الموازنةقائمة األحداث الالحقة لصففففدور 
 العمومية

  بعنند تنناريخ قننائمننة أي أحنندا ،إلى علم إدارة الصننننننننندوق تقع،لم 

يمكن أن تشننننك ل دليال على أوضنننناع كانت قائمة  العموميةالموازنة 

أو تشننير إلى أوضنناع نشننأت بعد  العموميةفي تاريخ قائمة الموازنة 

 فترة اإلبالغ تبرر تعديل القوائم المالية أو تتطلب اإلفصاح عنها.

  32 المذكرة 

 أطراف ذات عالقة

طراف ذات العالقة والمعامالت ذات العالقة لقد قي م الصننننننندوق األ

بمعامالت مع الدول األعضاء  وتعل ق هذا. 2020التي تمت في عام 

( 24من المعيار المحاسننننننبي الدولي  25)التي تنطبق عليها الفقرة 

وموظفي اإلدارة الرئيسيين، وأطراف أخرى ذات صلة تم تحديدها 

إلبالغ عن المعامالت . ويتم ا24بموجب المعيار المحاسننبي الدولي 

مع الدول األعضننناء واألرصننندة المسنننتحقة المتصنننلة بها في الذيلين 

حاء وطاء. وموظفو اإلدارة الرئيسننيون هم رئيس الصننندوق ونائب 

رئيس الصننندوق ونواب الرئيس المسنناعدون ومدير وكبير موظفي 

الصننننندوق، إذ أن لديهم سننننلطة ومسننننؤولية تخطيط وإدارة ومراقبة 

 وق.أنشطة الصند

يوفر الجدول أدناه تفاصننيل عن المكافآت التي تدفع لموظفي اإلدارة 

 الرئيسيين خالل السنة، باإلضافة إلى أرصدة مستحقات مختلفة.

وتشننننمل المكافآت اإلجمالية التي تدفع لموظفي اإلدارة الرئيسننننيين: 

الصننافية؛ وتسننوية مقر العمل؛ والمسننتحقات األخرى مثل  الرواتب

بنندالت األخرى؛ ومنح االنتننداب والمنح األخرى؛ بنندل التمثيننل وال

وإعانة السننكن؛ وتكاليف شننحن األمتعة الشننخصننية؛ واسننتحقاقات ما 

بعند انتهناء الخندمنة وغير ذلنك من اسننننننتحقناقنات الموظفين طويلننة 

التقاعدي والتأمين  المعاااألجل؛ ومسنننناهمات صنننناحب العمل في 

ي الصنندوق الصنحي الحالي. ويشنترك موظفو اإلدارة الرئيسنيون ف

 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.

وقد أكد اسنننتعراض مسنننتقل آلخر بيانات اإلفصننناح المالي السننننوية 

بأنه ال يوجد تضارب في المصالح، أو معامالت وأرصدة مستحقة، 

خالف تلننك المبينننة أدننناه، بننالنسننننننبننة لموظفي اإلدارة الرئيسننننننيين 

لة  بات المعيار واألطراف األخرى ذات الصنننننن قا لمتطل المحددة وف

 .24المحاسبي الدولي 
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 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2020 2019 

 747 1 632 1 الرواتب والمستحقات األخرى

 المساهمات في خطط التقاعد

 398 368 والعالج الطبي

 -  األطراف األخرى ذات الصلة

 145 2 000 2 المجموع*

 499 447 مجموع المستحقات

 3 - جموع المبالغ المطلوبةم

 نتقال.االبشكل رئيسي إلى  2020يعود االنخفاض في عام  *

 33 المذكرة

تفففاريل التفويض بفففاصففففففففدار القوائم المفففاليفففة 

 الموحدة

تقوم إدارة الصندوق بإصدار القوائم المالية الموحدة الستعراضها 

لمجلس من قبل لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها من قبل ا

. وسترفع القوائم المالية الموحدة لعام 2021التنفيذي في أبريل/نيسان 

إلى مجلس المحافظين العتمادها رسميا في دورته المقبلة في  2020

. وقد اعتمد مجلس المحافظين القوائم المالية 2022فبراير/شباط 

 في دورته الرابعة واألربعين في فبراير/شباط 2019الموحدة لعام 

2021. 
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 ئم المساهمات التكميلية والمتممةقوا

 1الجدول 

 الدول األعضاء:

 أ 2020 عام إلى 1978 عام قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

التمويل المشترك  الدول األعضاء
 للمشروعات

 المجموع   مرفق البيئة العالمية األموال المتممة األخرى نيون المزاملونالموظفون المه

  86     -   86     -     -  الجزائر

  7     -   7     -     -  أنغوال

  105 3     -   384     -   721 2  أستراليا

  756     -     -     -   756  النمسا

  49     -   49     -     -  بنغالديش

  780 181     -   606 169   960 1   214 10  بلجيكا

  628 38     -   274 21     -   354 17  كندا

  345 10     -   894 5     -   451 4  الصين

  25     -   25     -     -  كولومبيا

  145 61     -   956 3   644 4   545 52  الدانمرك

  440     -   440     -     -  إستونيا

  589 15     -   223 7   532 5   834 2  فنلندا

  336 13     -   750 10   554 1   031 1  فرنسا

  396 76     -   708 36   505 8   183 31  ألمانيا

  86     -   86     -     -  غانا

  86     -   86     -     -  اليونان

  400     -   400     -     -  هنغاريا

  19     -   19     -     -  يسلنداآ

  000 1     -   000 1     -     -  الهند

  50     -   50     -     -  إندونيسيا

  408 12     -   806 5     -   602 6  آيرلندا

  037 76     -   450 37   364 7   222 31  إيطاليا

  490 11     -   231 4   567 3   692 3  اليابان

  153     -   153     -     -  األردن

  134     -   134     -     -  الكويت

  96     -   96     -     -  لبنان

  467 11     -   382 9     -   085 2  لكسمبرغ

  28     -   28     -     -  ماليزيا

  50     -   50     -     -  المغرب

  92     -   92     -     -  موريتانيا

  404 135     -   383 12   950 9   071 113  هولندا

  795     -   65     -   730  نيوزيلندا

  50     -   50     -     -  نيجيريا

  988 46     -   837 7   604 2   548 36  النرويج

  25     -   25     -     -  باكستان

  15     -   15     -     -  باراغواي

  855     -   714     -   142  البرتغال

  122     -   122     -     -  قطر

  866 11     -   882   810 6   175 4  جمهورية كوريا

  500 1     -   144     -   356 1  االتحاد الروسي

  422 3     -   196     -   226 3  المملكة العربية السعودية

  109     -   109     -     -  السنغال

  88     -   88     -     -  سيراليون

  978 17     -   141 6     -   838 11  إسبانيا

  000 2     -     -     -   000 2  سورينام

  561 50     -   851 30   427 4   282 15  لسويدا

  143 48     -   367 30  524 2   251 15  سويسرا

  47     -   47     -     -  تركيا

  993 35     -   919 16     -   074 19  المملكة المتحدة 

  817 1     -   200 1   617     -  األمريكيةالواليات المتحدة 

  061 873     -   620 423   058 60   383 389  لمجموع ا
   احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة.أ 
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 2الجدول 

 الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى:

 أ 2020 عام إلى 1978 عام مشروعات منقائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك لل

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

التمويل المشترك 
 للمشروعات

الموظفون 
المهنيون 
 المزاملون

األموال المتممة 
 األخرى

مرفق البيئة 
 العالمية

  المجموع 

 صندوق أبو ظبي للتنمية

                                           

-    

                                           

-    

                                                 

1 481  -    

                                   

1 481  

 صندوق التكيف

                                           

-    

                                           

-    

                                             

44 683  - 

                              

44 683  

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

                                   

2 983  

                                           

-    

                                                       

-    

                 

-    

                                 

2 983  

 مصرف التنمية األفريقي

                                   

2 800  

                                           

-    

                                                

1 096  

                 

-    

                                 

3 896  

 البنك العربي

                                           

-    

                                           

-    

                                                     

25  

                 

-    

                                       

25  

 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة للتنمية 

                                       

298  

                                           

-    

                                                       

-    

                 

-    

                                    

299  

 مؤسسة بيل وميليندا غيتس

                                           

-    

                                           

-    

                                               

4 480  

                 

-    

                                 

4 480  

 برنامج الكسافا

                                           

-    

                                           

-    

                                                     

69  

                 

-    

                                       

69  

 مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق

                                           

-    

                                           

-    

                                                   

998  

                 

-    

                                    

998  

 مركز مكافحة الجوع التابع للكونغرس

                                           

-    

                                           

-    

                                                    

183  

                 

-    

                                     

183  

 الجمعية التعاونية األوروبية لتجار التجزئة المستقلين

                                           

-    

                                           

-    

                                                

3 671  

                 

-    

                                  

3 671  

 المفوضية األوروبية

                                        

814  

                                           

-    

                                          

787 570  

                 

-    

                            

788 384  

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

                                          

14  

                                           

-    

                                               

3 322  

                 

-    

                                 

3 336  

 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 

                               

128 905  

                                           

-    

                                               

7 932  

                 

-    

                             

136 837  

 خاص بأقل البلدان نموا/الصندوق الخاص بتغير المناف الصندوق ال

                                           

-    

                                           

-    

                                              

82 861  

                 

-    

                               

82 861  

 صندوق المشاريع الجديدة
                                           

-    

                                           

-    

                                                     

56  

                 

-    

                                       

56  

 صندوق األوبك للتنمية الدولية
                                    

2 661  

                                           

-    

                                                     

38  

                 

-    

                                 

2 698  

 لندن في مؤسسة المجتمع المفتوح
                                       

950  

                                           

-    

                                                     

50  

                 

-    

                                  

1 000  

 مؤسسة باكرد
                                         

95  

                                           

-    

                                                        

5  

                 

-    

                                     

100  

 سمول فاونديشن
                                           

-    

                                           

-    

                                                   

300  

                 

-    

                                    

300  

 لمتحدة االستئماني للشراكة الدوليةصندوق األمم ا

                                         

78  

                                           

-    

                                                    

145  

                 

-    

                                    

223  

 مم المتحدة للمشاريع اإلنتاجيةصندوق األ

                                       

359  

                                           

-    

                                                   

263  

                 

-    

                                    

623  

 المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم 

                                       

467  

                                           

-    

                                                

3 160  

                 

-    

                                 

3 627  

 منظمات األمم المتحدة

                                    

3 017  

                                           

-    

                                                       

-    

                 

-    

                                  

3 017  

 البنك الدولي

                                    

1 357  

                                           

-    

                                               

2 433    172 014  

                             

175 805  

 أموال تكميلية أخرى 

                                    

1 929  

                                           

-    

                                                

3 602  

                 

-    

                                  

5 301  

 934 267 1 014 172                                            423 948 - 727 146 مجموع الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

 224 140 2 014 172 042 372 1 058 60 110 536 2020إجمالي 

  566 919 1  578 172  494 208 1  028 56  466 482             2019إجمالي 

  احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة. أ
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 2020 عام إلى 1978 عام ة التراكمية منقائمة المساهمات التكميلي
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المبلغ 

  األخرى التكميلية المساهمات

 511 1 كندا

 458 ألمانيا

 000 1 الهند

 000 30 المملكة العربية السعودية

 827 13 السويد

 12 002  المملكة المتحدة

 798 58 المجموع الفرعي

اهمات التراكمية المستلمة من بلجيكا من أجل البرنامج المشترك للصندوق مجموع المس

 80 002  البلجيكي لألمن الغذائي في سياق تجديدات الموارد

 800 138 المجموع الفرعي

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

  بالديون

 602 4 اليا إيط

 053 1 لكسمبرغ

 14 024 هولندا

 679 19 المجموع الفرعي

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

 645 310 الصغيرة

  المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق

 586 7 كندا

 385 15 ألمانيا

 299 23 هولندا

 000 3 االتحاد الروسي

 10 000 األمريكية الواليات المتحدة

 270 59 المجموع الفرعي

  المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 745 23 ألمانيا

 352 1 لكسمبرغ

 640 12 السويد

 11 958 سويسرا

 695 49 المجموع الفرعي

 089 578 2020جموع المساهمات التكميلية لعام م

 262 576 2019مجموع المساهمات التكميلية لعام 
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قائمة المساهمات المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى مبادرة ديون البلدان 

 الفقيرة المثقلة بالديون
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المبلغ 

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

  سياق تجديد الموارد خارجالمساهمات المقدمة 

 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 ة المثقلة بالديون الذي يديره البنك الدوليحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقير

 463 267 المجموع الفرعي 

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

2020 287 142 

ندوق لعام مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الص

2019 287 142 
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 2020المساهمات المستلمة في 

  

 العملة

 المبلغ
 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

    للتمويل المشترك للمشروعات

 050 6 050 6 دوالر أمريكي مجلس صندوق التكيف

 429 7 000 10 دوالر كندي كندا

 469 1 000 10 كرونة دانمركية الدانمرك

 584 11 468 9 يورو المفوضية األوروبية

 551 33 718 27 يورو ألمانيا

 268 18 268 18 دوالر أمريكي مرفق البيئة العالمية

 758 8 758 8 دوالر أمريكي البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 439 4 439 4 دوالر أمريكي صندوق أقل البلدان نموا

 077 7 000 6 يورو هولندا

 320 2 000 20 كرونة نرويجية النرويج

 765 765 دوالر أمريكي صندوق األوبك للتنمية الدولية

 250 250 دوالر أمريكي مؤسسة المجتمع المفتوح في لندن

 475 4 475 4 دوالر أمريكي الصندوق الخاص بتغير المناف

 427 3 000 30 سويديةرونة ك السويد

 261 2 000 2 فرنك سويسري سويسرا

 742 742 دوالر أمريكي مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 865 112   المجموع الفرعي

  للموظفين المهنيين المزاملين
  

    

 166 166 دوالر أمريكي فنلندا

 202 202 دوالر أمريكي فرنسا

 496 496 دوالر أمريكي ألمانيا

 277 277 دوالر أمريكي إيطاليا

 580 580 دوالر أمريكي ليابانا

 460 460 دوالر أمريكي جمهورية كوريا

 650 650 دوالر أمريكي هولندا

 812 812 دوالر أمريكي السويد

 546 546 دوالر أمريكي سويسرا

 189 4   المجموع الفرعي

    مساهمات األموال المتممة األخرى

 61 50 يورو أستراليا

 438 2 000 2 يورو النمسا

 560 1 560 1 أمريكيدوالر  مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 343 343 دوالر أمريكي كندا

 55 45 يورو إستونيا

 144 30 074 25 يورو المفوضية األوروبية

 61 50 يورو فنلندا

 225 225 دوالر أمريكي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 61 50 يورو فرنسا

 447 2 000 2 يورو ألمانيا

 100 100 دوالر أمريكي هنغاريا

 288 1 052 1 يورو إيطاليا

 61 50  يورو هولندا

 150 150 دوالر أمريكي سمول فاونديشن

 727 5 000 48 كرونة سويدية السويد

 597 10 400 9 فرنك سويسري سويسرا

 61 50 يورو سويسرا

 100 100 دوالر أمريكي سويسرا

 68 50 ينيجنيه استرل المملكة المتحدة

 247 247 دوالر أمريكي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 160 160 دوالر أمريكي البنك الدولي

 906 1 906 1 دوالر أمريكي الواليات المتحدة األمريكية

 860 57   المجموع الفرعي

 المجموع العام
  174 914 
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 2019و 2020 عامي األموال غير المنفقة في

 1الجدول 

 وجهات غير الدول األعضاء من الدول األعضاءل التكميلية والمتممة غير المنفقة األموا
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الدول األعضاء

الموظفون 
المهنيون 
 المجموع  األموال المتممة األخرى  المزاملون

  104  104    - أستراليا

  926 1  926 1  - بلجيكا

  155 7  155 7    - كندا

  601 6  601 6    - الصين

  583 5  583 5  - الدانمرك

  335  335    - إستونيا

  194  48  146 فنلندا

  169 1  025 1  143 فرنسا

  850 30  368 30  482 ألمانيا

  377  377    - هنغاريا

  179  179    - الهند

  981 3  715 3  266 إيطاليا

  565  63  502 اليابان

  95  95    - نلبنا

  922  922    - لكسمبرغ

  13  13    - ماليزيا

  361 6  874 5  488 هولندا

  259 5  244 5  15 النرويج

  382 2  671 1  710 جمهورية كوريا

 383 1  383 1    - االتحاد الروسي

  820  820    - إسبانيا

  628 15  145 15  484 السويد

  437 6  057 6 380 سويسرا

  352  352    -  المملكة المتحدة

  260  260 - األمريكية الواليات المتحدة

  931 98  315 95  616 3 مجموع الدول األعضاء
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 2الجدول 

 األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى من جهات غير الدول األعضاء
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 عضاءجهات غير الدول األ

الموظفون  
المهنيون 
 المزاملون

األموال المتممة 
 األخرى

  المجموع 

  364  364 - صندوق أبو ظبي للتنمية

 449 8 449 8  صندوق التكيف

 181 1 181 1  مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 247 45 247 45  المفوضية األوروبية

 50 50  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 879 13 879 13  ج العالمي للزراعة واألمن الغذائيالبرنام

 611 15 611 15  الصندوق الخاص بتغير المنافصندوق أقل البلدان نموا/

 2 2  صندوق األوبك للتنمية الدولية

 490 490  لندن في مؤسسة المجتمع المفتوح

 202 202  سمول فاونديشن

 845 845  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 445 28 445 28  بنك الدوليال

 636 636  مصادر أخرى

 401 115 401 115  مجموع الجهات غير الدول األعضاء

 332 214 716 210 616 3 2020المجموع العام 

 412 161 581 158 831 2 2019المجموع العام 
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حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب ) برنامج الصمود الريفي موجز

 (سابقا لحيازات الصغيرةا

 1الجدول 

 برنامج الصمود الريفيحساب أمانة موجز المساهمات التكميلية واألموال المتممة المقدمة ل

 )2020ديسمبر/كانون األول  31حتى تاريخ (

 (جميع المبالغ باآلالف)

برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 

 العملة المحلية الدول األعضاء الحيازات الصغيرة

 التكميلية المساهمات
 *المستلمة

 المتممة المساهمات
 المستلمة

 مجموع
 المساهمات
 المستلمة

   855 7 000 6 يورو بلجيكا 

   879 19 849 19 دوالر كندي كندا 

   833 6 000 5 يورو فنلندا 

   581 48 000 40 يورو هولندا 

   240 9 000 63 كرونة نرويجية النرويج 

سويديةكرونة  السويد   30 000 4 471   

   949 10 000 10 فرنك سويسري سويسرا 

   837 202 523 147 جنيه استرليني المملكة المتحدة 

  380 2  000 2 يورو الفلمنكية الخارجية الشؤون دائرة 

  000 3  000 3 دوالر أمريكي جمهورية كوريا 

المجموع الفرعي 

لبرنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 

   لحيازات الصغيرةا

310 645 5 380 316 025 

برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب 

الحيازات الصغيرة 

 550 9  000 80 كرونة نرويجية النرويج المرحلة الثانية

 

  307  300 يورو فرنسا 

  904 5  000 50 كرونة سويدية السويد 

المجموع الفرعي 

برنامج التأقلم لصالح ل

حيازات زراعة أصحاب ال

 الصغيرة المرحلة الثانية

   15 761 15 761 

برنامج التأقلم المعزز 

لصالح زراعة أصحاب 

 500  500 دوالر أمريكي قطر الحيازات الصغيرة

 

  425 2  000 2 يورو النمسا 

موع الفرعي جالم

لبرنامج التأقلم المعزز 

لصالح زراعة أصحاب 

    الحيازات الصغيرة

2 925 2 925 

 711 334 066 24 645 310  برنامج الصمود الريفي  مجموع

 احتسبت المدفوعات بمعادل الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف السائد بتاريخ االستالم. *
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 2الجدول 

 حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالمنح المقدمة في إطار موجز 

 (الفاآلبالمبالغ )

المنح المعتمدة مخصوما  المنحةمتلقي 

 منها المنح الملغاة

الجزء غير المصروف  2020الصروفات  قابلة للصرف

 من المنح القابلة للصرف

منح لم يتم صرفها بتاريخ 

ديسمبر/كانون األول  31

2020 

      منح معينة بالدوالر األمريكي

 000 2 - - - 000 2 العراق

 - 146 3 854 1 000 5 000 5 جمهورية مولدوفا

 000 2 146 3 854 1 000 5 000 7 بالدوالر األمريكي المجموع 

      منح معينة باليورو

 - 456 424 1 880 1 880 1 الجبل األسود

 0 456 424 1 880 1 880 1 المجموع باليورو

 0 558 742 1 300 2 300 2 المعادل بالدوالر األمريكي

منح معينة بوحدات حقوق السحب 

 خاصةال

     

    -                           626 1                     274 8                     900 9                     900 9                    بنغالديش

    -                           509 2                     711                        220 3                     220 3                    بنن

    -                           377 1                     203 2                     580 3                     580 3                    بوتان

    -                           25                          475 6                     500 6                     500 6                    دولة بوليفيا المتعددة القوميات

    -                           003 1                     507 2                     510 3                     510 3                    بوروندي

    -                           480 1                     420 1                     900 2                     900 2                    كابو فيردي 

    -                           129 1                     021 9                     150 10                   150 10                  كمبوديا

    -                           250                        990 2                     240 3                     240 3                    تشاد

    -                           562                        178                        740                        740                       جزر القمر

    -                           648                        352 1                     000 2                     000 2                    كوت ديفوار

    -                           208                        792 3                     000 4                     000 4                    جيبوتي

    -                           489 2                     361                        850 2                     850 2                    إكوادور

    -                           641 2                     739                        380 3                     380 3                    مصر

    -                           151 3                     409                        560 3                     560 3                    السلفادور

    -                           120 4                     750 3                     870 7                     870 7                    وبياإثي

    -                           -                            570 3                     570 3                     570 3                    غامبيا

    -                           841 1                     659 4                     500 6                     500 6                    غانا

    -                           098 5                     002 2                     100 7                     100 7                    كينيا

    -                           4                            496 6                     500 6                     500 6                    قيرغيزستان

    -                           -  550 3                     550 3                     550 3                    جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

    -                           972 1                     638 2                     610 4                     610 4                    ليسوتو

    -                           957 1                     323 1                     280 3                     280 3                    ليبريا

    -                           292 2                     908 1                     200 4                     200 4                    مدغشقر
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المنح المعتمدة مخصوما  المنحةمتلقي 

 منها المنح الملغاة

الجزء غير المصروف  2020الصروفات  قابلة للصرف

 من المنح القابلة للصرف

منح لم يتم صرفها بتاريخ 

ديسمبر/كانون األول  31

2020 

    -                           954 3                     196 1                     150 5                     150 5                    مالوي

    -                             -                           498 6                    498 6  498 6                    مالي

    -                           523 3                     777                        300 4                     300 4                    موريتانيا

    -                           825                        470                        295 1                     295 1                    المغرب

    -                           10                          250 3                     260 3                     260 3                    موزامبيق

    -                           245 2                     465 7                     710 9                     710 9                    نيبال

    -                           80                          230 5                     310 5                     310 5                    نيكاراغوا

    -                           715                        535 8                     250 9                     250 9                    النيجر

    -                           474 4                     326 5                     800 9                     800 9                    نيجيريا

    -                           287 3                     363                        650 3                     650 3                    باراغواي

    -                           1                            509 4                     510 4                     510 4                    رواندا

    -                           879 1                     001 5                     880 6                     880 6                    السودان

    -                           165                        435 3                     600 3                     600 3                    طاجيكستان

    -                             -                             -                             -                             -                          جمهورية تنزانيا المتحدة

    -                           705 1                     065 5                     770 6                     770 6                    أوغندا

    -                           229                        591 7                     820 7                     820 7                    فييت نام

    -                             -                             -                             -                             -                          اليمن

المجموع بوحدات حقوق السحب 

 الخاصة

194 513 188 015 135 038 59 475 - 

 - 941 85 127 195 678 271 068 281 ر األمريكيالمعادل بالدوال

 000 2 645 89 724 198 979 278 368 290 مجموع المنح بالدوالر األمريكي
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 3الجدول 

 موجز المنح المقدمة في إطار حساب أمانة المرحلة الثانية من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 (الدوالرات األمريكية)بآالف 

 متلقي المنحة

 المنح

المعتمدة 

مخصوما 

 المنحمنها 

 2020صروفات ال قابلة للصرف الملغاة

الجزء غير 

المصروف من 

المنح القابلة 

 للصرف

منح لم يتم صرفها 

 31بتاريخ 

ديسمبر/كانون األول 

2020 

 -     منح معينة بالدوالر األمريكي

    -  169  75  244  244 إندونيسيا

    -    -    290    -  290 كينيا

    -  30    269  299  299 هولندا

    -    -       68    -  68 الصومال

    -  50    250 1    300 1  300 1 األمريكية الواليات المتحدة

    -    -     187 1  708  187 1 برنامج األغذية العالمي

مجموع المرحلة الثانية من برنامج 

ح زراعة أصحاب الحيازات التأقلم لصال

 بالدوالر األمريكي الصغيرة

3 388 2 551 3 139 249 - 

 

 

 

 

 

 



EB 2021/132/R.26 

42 

 تقارير إدارة الصندوق ومراجع الحسابات الخارجي
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 تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

راعية )"الصندوق"( مسؤولة عن إعداد قوائم الصندوق المالية الموحدة وعن إدارة الصندوق الدولي للتنمية الز

دت قوائم الصندوق المالية وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي  عرضها بصورة عادلة وسالمتها عموما. وقد أعِّ

 الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

الصندوق مسؤوال عن وضع الضوابط المالية الداخلية الكافية ونظم  التفاقية إنشاء الصندوق، يعتبر رئيس اووفق

 المراجعة للصندوق والحفاظ عليها، بما في ذلك الضوابط على اإلبالغ المالي الخارجي.

وقد أنشأ المجلس التنفيذي للصندوق لجنة لمراجعة الحسابات تتضمن اختصاصاتها، فيما تتضمنه، مساعدة المجلس 

اف على اإلدارة المالية والرقابة الداخلية للصندوق. ستشمل إدارة المالية فعالية الضوابط الداخلية على ممارسة اإلشر

في عضويتها، بمجملها، أعضاء مختارين من المجلس التنفيذي،  الحسابات على اإلبالغ المالي. وتضم لجنة مراجعة

بخصوص هذا االختيار إلى المجلس التنفيذي وهي تراقب عملية اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصية 

نطاق  للموافقة عليها. وتجتمع لجنة المراجعة مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين على التوالي لمناقشة

وتصميم المراجعة، وخطط عملهم السنوية، وأية مسألة أخرى ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ويمكن أن تتطلب 

 عناية من جانبها.

ضمن نظام الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي آليات وتدابير للرصد الهدف منها كشف النواقص التي يتم تحديدها ويت

والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف مادي في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، ولمنع وقوع هذه النواقص وتسهيل 

للضوابط الداخلية، بما في ذلك إمكانية الخطأ البشري تصحيحها. وهناك حدود متأصلة تحد من فعالية أي نظام 

وااللتفاف على الضوابط أو إبطالها. وعلى هذا فإن أي نظام فعال للضوابط الداخلية ال يمكنه أن يقدم إال ضمانة 

كن أن معقولة، وليس ضمانة مطلقة، فيما يتعلق بالقوائم المالية. إضافة لذلك، فإن فعالية نظام الضوابط الداخلية يم

 تتأثر بالظروف المحيطة.

وقد أجرت إدارة الصندوق تقديرا لفعالية الضوابط الداخلية على القوائم المالية المقدمة وامتثالها للمعايير الدولية 

. واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على 2020ديسمبر/كانون األول  31لإلبالغ المالي بتاريخ 

المالي الوارد وصفها في اإلطار المتكامل للضوابط الداخلية، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة اإلبالغ 

Tradeway وقد تسلمت اإلدارة تقريرا من مكتب المراجعة واإلشراف يوفر تأكيدات معقولة على الفعالية التشغيلية .

دارة أن الصندوق حافظ على نظام فعال للضوابط الداخلية على لهذه الضوابط. واستنادا إلى العمل المنجز، تعتقد اإل

، وهي ليست على علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن 2020ديسمبر/كانون األول  31اإلبالغ المالي حتى 

 . وأجرت شركة المراجعة الخارجية المستقلة لحسابات الصندوق،2020أن يؤثر على موثوقية القوائم المالية لعام 

 Deloitte & Touche, S.p.A مراجعة للقوائم المالية، وقد أصدرت تقرير  شهادة  بشأن تصديق اإلدارة على ،

 ضوابط الصندوق الداخلية على اإلبالغ المالي.

 )التوقيع( )التوقيع( )التوقيع( 

 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Alvaro Lario 

 نائب الرئيس المساعد

 كبير المراقبين والموظفين الماليين

Advit Nath 

 مدير والمراقب الماليال
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 Deloitteشركة 

 تقرير المراجع المستقل

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الرأي

الموازنة  يقائمتقمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية )"الشركة"(، والتي تتضمن 

 ،وللصندوق وحده الدخل الشامل الموحدة وقائمتي، 2020ديسمبر/كانون األول  31الموحدة وللصندوق وحده بتاريخ 

وللصندوق الموحدة  لتدفقات النقديةا وقائمتي ،وللصندوق وحدهالموحدة  لتغيرات في اإليرادات المحتفظ بهاا وقائمتي

قائمة المساهمات التكميلية التراكمية من ، وقوائم المساهمات التكميلية والمتممةللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ووحده 

قائمة المساهمات المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى مبادرة ديون البلدان ، و2020 عام إلى 1978عام 

وموجز برنامج الصمود الريفي،  ،فقةاألموال غير المن، و2020 عام المساهمات المستلمة في، والفقيرة المثقلة بالديون

 وموجز السياسات المحاسبية ذات األهمية، والمذكرات األخرى الملحقة بالقوائم المالية الموحدة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة نزيهة، من جميع الجوانب الجوهرية، الموقف المالي 

ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير ءوأدا 2020ول ديسمبر/كانون األ 31في  للشركة

 الدولية لإلبالغ المالي.

 أساس الرأي

رد مزيد من الوصف لمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير يقمنا بإجراء مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية. و

ونحن مستقلون عن  ؤوليات مراجع الحسابات فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة.مسفي قسم تقريرنا المعنون 

المحاسبين المهنيين الشركة وفقا لشروط االستقاللية وغيرها من الشروط األخالقية الواردة في مدونة قواعد سلوك 

ؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه الصادرة عن مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، وقد استوفينا مس

 الشروط. ونرى أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.

 " وتقرير المراجع بشأنها2020ديسمبر/كانون األول  31معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في عن المعلومات األخرى.  المسؤوليةتتولى اإلدارة 

" ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير 2020"االستعراض رفيع المستوى لقوائم الصندوق المالية لعام 

 مراجعنا بشأنها.

لضمانات القاطعة رأينا بشأن القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وال نقدم أي شكل من أشكال ا يغطيوال 

 بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى، والنظر عند القيام 

غير متسقة ماديا مع القوائم المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا عليها خالل  بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخرى

أن هناك أخطاء إلى راجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية. وإذا خلصنا، استنادا إلى العمل الذي أنجزناه، عملية الم

 جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلبالغ عن هذا الواقع. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

 يتعلق بالقوائم المالية الموحدةمسدوليات الرئيس والموظفين المكلفين بالتسيير فيما 

يكون الرئيس مسؤوال عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي، 

وعن الضوابط الداخلية التي يقرر الرئيس أنها ضرورية للتمكين من إعداد القوائم المالية الموحدة الخالية من األخطاء 

 ية سواء بسبب التدليس أو الخطأ.الجوهر
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، وأثناء إعداد القوائم المالية الموحدة، يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة، ويكشف

حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة باستمرار عمل الشركة واستخدام أسس المحاسبة الخاصة بعمل الشركة إال إذا 

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

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

 مسدوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة

ل على ضمانات معقولة بشأن ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء تتمثل أهدافنا في الحصو

الجوهرية، سواء بسبب التدليس أو الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والضمانات المعقولة هي 

يير الدولية للمراجعة المالية مستوى رفيع من الضمانات، ولكنه ال يضمن أن تكشف المراجعة التي تجرى وفقا للمعا

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 االقتصادية 

 أساس هذه القوائم المالية الموحدة.للمستخدمين المتخذة على 

، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على مستوى الحساباتوكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية لمراجعة 

 معين من الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا بما يلي:

 وحدة، سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ، تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الم

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 المخاطر 

، أو تزويرا، أو أخطاء متعمدة، أو تحريفات، أو اتدليس قد يتضمن تواطؤالناجمة عن الخطأ، نظرا ألن ال

 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.

 المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح ذات  مة سياساتءتقييم مدى مال

 الصلة التي يقوم بها الرئيس.

 مة استخدام الرئيس لمحاسبة الشركة العاملة، وبناء على األدلة التي يتم ءالتوصل إلى رأي بشأن مدى مال

دي يتعلق بأحدا  أو ظروف من شأنها أن الحصول عليها من المراجعة، تقرير ما إذا كان هناك عدم يقين ما

تولد شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم يقين مادي، 

االنتباه في تقرير المراجع الخاص بنا إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة في القوائم المالية  ينسترععلينا أن 

دلة التي يتم األإذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية. ويستند ما نتوصل إليه إلى الموحدة، أو تعديل رأينا 

الحصول عليها حتى تاريخ إصدارنا لتقرير المراجع. ومع ذلك، يمكن ألحدا  أو ظروف في المستقبل أن 

 تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة العمل.

 ها ومحتواها، بما في ذلك عمليات اإلفصاح، وما إذا كانت هذه تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكل

 القوائم تمثل المعامالت واألحدا  األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات الموحدة أو أنشطة العمل

ية الموحدة. ونتولى مسؤولية تسيير عملية مراجعة المجموعة، واإلشراف للتعبير عن رأي بشأن القوائم المال

 عليها وإنجازها. وسنظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة الخاصة بنا.

ونحن نتواصل مع األشخاص المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بجملة أمور من بينها النطاق والتوقيت المقرران للمراجعة 

 أوجه قصور كبيرة في الضوابط الداخلية نحددها أثناء قيامنا بعملية المراجعة. ةراجعة، بما في ذلك أيوالنتائج الهامة للم
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ونحن نقوم أيضا بتزويد األشخاص المكلفين بالتسيير ببيان يفيد بأننا امتثلنا للشروط األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق 

خرى التي قد يكون من المعقول أنها تؤثر على االستقاللية والتي باالستقاللية، وإلبالغهم بجميع العالقات واألمور األ

 تتعلق، حسب االقتضاء، بالضمانات.

 

 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

 

Gianfrancesco Rapolla 

 شريك

 

 2021مارس/آذار  11روما، 
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 تقرير المراجع المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

قمنا بتنفيذ عملية ضمان معقولة لتقييم اإلدارة المرفق الذي يفيد بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لديه ضوابط 

، على النحو الوارد في تقرير تصديق إدارة 2020ديسمبر/كانون األول  31داخلية فعالة على اإلبالغ المالي في 

 أن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي.الصندوق بش

 مسدولية إدارة الصندوق

إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد تقييمها بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي وفقا لمعايير الضوابط 

ار المتكامل" الذي أصدرته لجنة اإلط –الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الواردة في تقرير "الضوابط الداخلية 

الضوابط الداخلية تنفيذ مسؤولة عن . وتكون إدارة الصندوق (2013)إطار عام  Tradewayالمنظمات الراعية للجنة 

، وعن تقييمها لفعالية الضوابط المالية على اإلبالغ المالي الواردة في القوائم المالية يهاعل الحفاظو على اإلبالغ المالي

 المرافقة لها. 2020ديسمبر/كانون األول  31للصندوق بتاريخ الموحدة 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

المحاسبين المهنيين التي  لقد امتثلنا لشروط االستقاللية والشروط األخالقية األخرى الواردة في مدونة قواعد سلوك

المباد  األساسية للنزاهة، والموضوعية، أصدرها مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، والتي تقوم على 

 والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

لمراقبة الجودة، ولديها وفقا لذلك نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات  1وتطبق مؤسستنا المعيار الدولي 

 المهنية والشروط القانونية والنظامية المطبقة. وإجراءات موثقة تتعلق باالمتثال للشروط األخالقية، والمعايير

 مسدولية المراجع

وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن رأي بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي استنادا إلى 

عمليات الضمان بخالف  –لعمليات الضمان  اإلجراءات التي أنجزناها. فقد أجرينا عملية ضمان وفقا للمعايير الدولية

مجلس المعايير الدولية للمراجعة والضمان من أجل مراجعات أو استعراضات المعلومات التاريخية التي أصدرها 

مهام ضمان معقولة. ويقتضي هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءات من أجل الحصول على ضمان معقول على ما 

 من األخطاء الجوهرية. داخلية على اإلبالغ المالي خال  إذا كان تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط ال

وتتضمن مهمة الضمان المعقول تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على 

ة في تقييم اإلبالغ المالي. وتعتمد اإلجراءات المنتقاة على تقدير المراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهري

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

 ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.

 خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

عملية صممها أو أشرف عليها الموظفون التنفيذيون الرئيسيون تعتبر الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لكيان ما 

والموظفون الماليون الرئيسيون في هذا الكيان، أو األشخاص الذين يؤدون مثل هذه المهام، وتطبق بناء على قرار من 

د القوائم خر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبالغ المالي، وإعداآمجلس هذا الكيان وإدارته وأي موظف 

المالية ألغراض خارجية، وفقا للمباد  المحاسبية المقبولة عموما. وتتضمن الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي 

( تتعلق باإلبقاء على السجالت التي تعكس بتفصيل معقول وعادل ودقيق 1لكيان ما السياسات واإلجراءات التي: )

( توفر ضمانات معقولة بأن المعامالت مسجلة حسب ما هو ضروري 2المعامالت والتصرف في أصول هذا الكيان؛ )

للسماح بإعداد القوائم المالية وفقا للمباد  المحاسبية المقبولة عموما، وأن جميع اإليصاالت والنفقات قد جرت وفقا 
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الكيان غير ( توفر ضمانات معقولة تتعلق بمنع أي تصرف أو استخدام ألصول هذا 3لتفويضات إدارة هذا الكيان؛ )

 مفوض به والذي يمكن أن يكون له تأثير مادي على القوائم المالية، أو الكشف عنه في الوقت المناسب.

وبسبب القيود المتأصلة في الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، بما في ذلك إمكانية التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غير 

ألخطاء البشرية أو محاوالت التدليس مما ال يمكن تجنبه أو اكتشافه في المالئم للضوابط أو األخطاء الجوهرية بسبب ا

الوقت المناسب. وأيضا بسبب خضوع أي إسقاطات ألي تقييم لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي على 

انية تراجع فترات مستقبلية لمخاطر أن تغدو هذه الضوابط غير مالئمة بسبب التغييرات في الظروف، أو بسبب إمك

 درجة االمتثال للسياسات واإلجراءات.

 الرأي

التي تفيد بأن الصندوق لديه ضوابط  2020ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  إدارة الصندوق ةفي رأينا، فإن شهاد

ول ديسمبر/كانون األ 31فعالة على اإلبالغ المالي، والواردة في القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ داخلية 

، هي شهادة عادلة، من جميع الجوانب المادية، استنادا إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي 2020

 Tradewayالصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة  "اإلطار المتكامل –الوارد وصفها في "الضوابط الداخلية 

 (.2013)إطار عام 

 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Gianfrancesco Rapolla 

 شريك

 

 2021مارس/آذار  11روما، 

 

 



 EB 2021/132/R.26 1-زايالذيل 

54 

ا عنها بوحدات معبربالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي والصندوق وحده  وازنةقائمة م

 حقوق السحب الخاصة
 (2019و 2020 ديسمبر/كانون األول 31في )

 بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2020 2019 2020 المذكرة/الذيل صولاأل

 121 117 455 225 342 162 778 325 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

 157 607 020 581 578 841 564 839 4 االستثمارات

      المساهمات والسندات اإلذنية المستحقة القبض

 260 136 169 106 869 188 412 153 6 السندات اإلذنية للمساهمين 

 127 444 462 286 604 615 933 413 6 المساهمات المستحقة القبض 

مخصوما منها: وثائق المساهمات المشروطة  
 والمخصصات

 (181 975) (194 348) (125 936) (140 213) 

صافي المساهمات والسندات اإلذنية  

 المستحقة القبض

 385 370 610 125 266 695 440 174 

 631 122 452 117 979 169 716 169   أخرىمقبوضات 

)أ( 9 األصول الثابتة وغير الملموسة  14 935 15 562 10 336 11 228 

)ب( 9 أصول حقوق االستخدام  98 086 98 611 67 881 71 143 

      القروض المستحقة

)أ( 10 القروض المستحقة   8 176 704 7 613 808 5 658 689 5 492 982 

ا: المخصص المتراكم لخسائر مخصوما منه
 انخفاض قيمة القروض

)ب( 10                      
(120 032) 

(103 447) (83 069) (74 632) 

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة 

 لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

)ب(/ياء 12  (6 734) (8 989) (4 660) (6 485) 

 864 411 5 959 570 5 372 501 7 938 049 8  صافي القروض المستحقة 

 319 781 6 798 839 6 569 399 9 387 883 9  مجموع األصول 

      

 بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2020 2019 2020 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 291 165 082 169 110 229 322 244  المستحقات والخصوم 

 185 89 874 82 619 123 751 119 14 المنح غير المصروفة 

 002 58 233 44 396 80 915 63  اإليرادات المؤجلة 

)ب( 9 التزامات التأجير  98 079 98 563 67 875 71 108 

 007 535 989 798 573 741 525 154 1 16 خصوم االقتراض 

 593 918 054 163 1 261 273 1 592 680 1  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 

 546 393 8 950 456 8 464 052 9 445 149 9  العادية 

 219 15 219 15 349 20 369 20  الخاصة 

 765 408 8 169 472 8 813 072 9 814 169 9 حاء مجموع المساهمات 

      عائدات محتفظ بها

 538 68 745 65 000 95 000 95  العاماالحتياطي 

 (577 614 2) (234 735 2) (505 041 1) (019 062 1)  العجز المتراكم

 (039 546 2) (170 861 2) (505 946) (019 967)  مجموع العائدات المحتفظ بها

 725 862 5 744 676 5 308 126 8 795 202 8  مجموع حقوق المساهمة 

 319 781 6 798 839 6 569 399 9 387 883 9  المساهمة مجموع الخصوم وحقوق 

السحب الخاصة نظرا ألن غالبية أصول الصندوق معينة بها و/أو بعمالت تشملها سلة هذه حقوق أعدت قائمة موازنة الصندوق بوحدات مالحظة: 

 ، وهي تستند إلى القيمة االسمية.الحسابات عنالوحدات. والغرض من إدراج هذه القائمة هو فقط توفير معلومات إضافية 
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  قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده بالقيمة االسمية

 2019ديسمبر/كانون األول  31و 2020ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2019 2020 المذكرة 

    اإليرادات

 669 68 085 68 17 عائد القروض 

 614 24 257 6 18 )خسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 582 12 240 13 19 العائد من المصادر األخرى 

 410 18 548 20 20 عائد المساهمات 

 275 124 130 108  مجموع اإليرادات

   22 التشغيل نفقات

 (130 91) (550 99) 22 ومزايا الموظفين رواتب 

 (588 28) (534 24)  ات العامةالنفقات المكتبية والنفق 

 (086 44) (949 44)  تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف األخرى لغير الموظفين 

 (898) (958)   التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (702 164) (991 169)  التشغيل لنفقاتالمجموع الفرعي   

    األخرى النفقات

 (054 1) (680 1)  اإليجار على ئدةوالفا القروض نفقات

 543 14 (557 16)  مخصص خسائر استهالك القروض

  (189 3) (277 2) 28 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون نفقات 

 (347 79) (867 44) 24 نفقات المنح 

 (690 174) (396 172) 25 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (094 12) (576 12) 9 هالكتساال 

 (831 255) (353 250)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (533 420) (344 420)  مجموع النفقات

 (258 296) (214 312)  )نقص(/اإليرادات على المصروفات قبل التسوية بالقيمة العادلة

 (749 25) 987 303 27 )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق 

 (007 322) (277 8)  )الخسارة(/صافي الربح

    :اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى

 (271 19) (516 13) 22 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 (271 19) (516 13)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 (278 341) (743 21)  (/اإليرادات الشاملةمجموع )الخسائر
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 المساهمات قوائم

 1الجدول 

 موجز المساهمات

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2020 2019 

   عمليات تجديد الموارد:

 371 017 1 371 017 1 المساهمات األولية 

 564 016 1 564 016 1 التجديد األول للموارد 

 053 567 053 567 لثاني للمواردالتجديد ا 

 881 553 881 553 التجديد الثالث 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 

 550 963 550 963 لتجديد الثامن للمواردا 

   492 982   492 982 التجديد التاسع للموارد 

 513 911 046 912 التجديد العاشر للموارد 

 601 894 416 979 للموارد التجديد الحادي عشر 

 - 296 للموارد التجديد الثاني عشر

 508 931 8 344 017 9 مجموع الصندوق  

   اص من أجل أفريقياالبرنامج الخ

 868 288 868 288 المرحلة األولى 

 364 62 364 62 المرحلة الثانية 

 232 351 232 351 مجموع البرنامج الخاص من أجل أفريقيا  

 349 20 369 20 أ المساهمات الخاصة

 089 303 9 945 388 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد  

   المساهمات التكميلية

 002 80 002 80 ق البلجيكي للمحافظة على الحياةالصندو 

 679 19 679 19 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 645 310 645 310 مساهمات تكميلية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 603 60 270 59 المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق 

 535 46 695 49 المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 798 58 798 58 مساهمات تكميلية أخرى 

 262 576 089 578 مجموع المساهمات التكميلية  

   مساهمات أخرى

رج سياق موارد مساهمات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المقدمة خا 

 التجديد
267 463 267 463 

مساهمات الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة المقدمة خارج سياق موارد  

 التجديد
63 836 63 836 

   بالمساهمات المتممة 

 286 482 110 536 التمويل المشترك للمشروعات 

 026 56 058 60 أموال الموظفين المهنيين المزاملين 

 494 208 1 042 372 1 األموال المتممة األخرى 

 578 172 014 172 مرفق البيئة العالمية 

 141 21 066 24            األموال المتممة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 725 940 1 589 164 2 مجموع المساهمات المتممة  

 375 151 12 623 462 12 مجموع المساهمات  

   يشمل مجموع المساهمات ما يلي:

 089 303 9 945 388 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد )كما هو وارد أعاله( 

 (798 121) (569 120) مخصوما منه المخصصات 

 (551 72) (406 61) مخصوما منه وثائق المساهمات المشروطة 

 (927 35) (156 37) حمل الديونمخصوما منه خسائر التعويض عن إطار القدرة على ت 

 813 072 9 814 169 9             صافي مجموع مساهمات تجديد الموارد 

 (932 11) (761 2) مخصوما منه تسوية القيمة العادلة 

 881 060 9 053 167 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة  
 .مليون دوالر أمريكي من صندوق األوبك للتنمية الدولية 20و ،انضمامها للعضوية تشمل المساهمة الخاصة من آيسلندا قبل أ
   تشمل الفائدة المكتسبة بموجب كل اتفاقية معنية. ب
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 2 الجدول

 أ قائمة مساهمات الدول األعضاء :لموارد الصندوق الحادي عشرحتى التجديد موارد التجديدات 

 (2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد 
 حتى التجديد العاشر
 لموارد الصندوق
)المعادل بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 يةاألمريك

 المجموع السندات اإلذنية النقدية

        أفغانستان

       60 ألبانيا

       430 82 الجزائر

 958 3 - 958 3 958 3 958 3 دوالر أمريكي 838 5 نغوالأ

 700 1  700 1  700 1  700 1 دوالر أمريكي 400 27 األرجنتين

 5 - 5 5 5 دوالر أمريكي 70 أرمينيا

       248 37 أأستراليا 

 276 12  276 12 801 18 000 16 يورو 407 108 النمسا

       300 أذربيجان

 500 1 750 750 500 1 500 1 دوالر أمريكي 606 6 بنغالديش

       10 بربادوس

       695 149 بلجيكا

       205 بليز

 3  3 3 3 دوالر أمريكي 579 بنن

 20  20 20 20 دوالر أمريكي 225 بوتان

 100   100 100 100 دوالر أمريكي 500 1 بوليفيا المتعددة القومياتدولة 

 59   59 59  59 دوالر أمريكي 274 البوسنة والهرسك

 90  90 90 90 دوالر أمريكي 785 بوتسوانا

 947 2  947 2 000 6 000 6 دوالر أمريكي 696 98 بالبرازيل 

 42  42 125  125 ر أمريكيدوال 609 بوركينا فاسو

 20  20 20 20 دوالر أمريكي 110 بوروندي

 450  450 450  450  دوالر أمريكي 365 1 كمبوديا

       169 4 الكاميرون

 913 36  913 36 356 56 000 75 دوالر كندي 549 407 كندا

 23  23 23 23 دوالر أمريكي 46 كابو فيردي

       13 الوسطىجمهورية أفريقيا 

       391 تشاد

       860 شيلي

  576 52  576 52 089 81 507 546 رينمينبي صيني 839 165 الصين 

       040 1 كولومبيا

       31 ججزر القمر 

       818 الكونغو

 - - - - - - 870 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

       5 جزر كوك

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 635 1 ت ديفواركو

       57 كوبا

 40  40 60 60 دوالر أمريكي 372 قبرص



 EB 2021/132/R.26 حاءالذيل 

58 

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد 
 حتى التجديد العاشر
 لموارد الصندوق
)المعادل بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية يةاألمريك

       614 152 الدانمرك

       37 جيبوتي

       51 دومينيكا

       074 1 الجمهورية الدومينيكية

 - - - - - - 100 ليشتي-تيمور

       241 1 إكوادور

 000 3  000 3 000 3 000 3 دوالر أمريكي 409 26 مصر

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 100 السلفادور

 40  40 40 40 دوالر أمريكي 100 إريتريا

       59 إستونيا

 25  25 25 25 دوالر أمريكي 313 إسواتيني

 40  40 40 40 دوالر أمريكي 331 إثيوبيا

       400 فيجي

 704 28  704 28 968 34  598 30 يورو 415 86 فنلندا

 539 54  539  54 073 70 073 70 دوالر أمريكي 543 369 فرنسا

       837 3 غابون

       120 غامبيا

       30 جورجيا

 735 47  735 47 803 74 206 63 يورو 842 521 ألمانيا

 397  397 397 397 دوالر أمريكي 966 2 غانا

       245 4 اليونان

       75 غرينادا

       543 1 غواتيماال

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 575 غينيا

       30 بيساو غينيا

 713  713 713 713 دوالر أمريكي 555 2 غيانا

       197 هايتي

       801 هندوراس

       100 هنغاريا

       375 سلنداآي

 743 29  743 29 115 44 115 44 دوالر أمريكي 497 172 الهند

 000 3  000 3 000 10 000 10 دوالر أمريكي 959 71 إندونيسيا

       750 128 دجمهورية إيران اإلسالمية 

       599 56 العراق

 816 5  816 5 875 8 500 7 يورو 095 38 د آيرلندا

 10  10 10 10 دوالر أمريكي 471 ائيلإسر

 747 15  747 15 400 69 000 58 يورو 388 486 إيطاليا
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 الدول األعضاء

تجديدات الموارد 
 حتى التجديد العاشر
 لموارد الصندوق
)المعادل بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية يةاألمريك

       326 جامايكا

 540 61 332 46 208 15 539 61 966 377 6 ين ياباني 171 542 ب اليابان

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 140 1 األردن

 30  30 30 30 دوالر أمريكي 50 كازاخستان

 864  864 864 864 دوالر أمريكي 690 5 كينيا

       26 كيريباس

 - - - - - - 800 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 470 7  470 7 000 12 000 12 دوالر أمريكي 139 34 جمهورية كوريا

 472 15 250 5 222 10 472 15 472 15 دوالر أمريكي 041 203 الكويت

 61  61 61 61 دوالر أمريكي 418 ية الو الديمقراطية الشعبيةجمهور

       495 لبنان

 115  115 115 115 دوالر أمريكي 689 ليسوتو

       121 ليبريا

       000 52 جليبيا 

 750 1  750 1 750 1 750 1 دوالر أمريكي 694 9 لكسمبرغ

 102  102 102 102 دوالر أمريكي 674 مدغشقر

       123 مالوي

       175 1 ماليزيا

       101 ملديف

 132  132 132 132 دوالر أمريكي 506 مالي

       55 مالطة

       184 موريتانيا

       285 موريشيوس

       131 43 المكسيك

 2  2 2 2 دوالر أمريكي 1 الموحدة ميكرونيزياواليات 

 30  30 30 30 دوالر أمريكي 105 وفاجمهورية مولد

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 115 منغوليا

 800  800 800 800 دوالر أمريكي 744 8 المغرب

       655 موزامبيق

 6  6 6 6 دوالر أمريكي 260 ميانمار

       360 ناميبيا

 74  74 74 74 دوالر أمريكي 345 نيبال

 953 52  953 52 953 77 953 77 دوالر أمريكي 877 494 هولندا

  895 1  895 1 975 2 500 4 دوالر نيوزيلندي 720 14 نيوزيلندا

 100     100   100 100  دوالر أمريكي 469 نيكاراغوا
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 الدول األعضاء

تجديدات الموارد 
 حتى التجديد العاشر
 لموارد الصندوق
)المعادل بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية يةاألمريك

 376 النيجر

ا فرنك أفريقي

 171  171 171 100 الغربية

       957 131 نيجيريا

 198 27  198 27 213 41 000 360 ة نرويجيةكرون 216 303 النرويج

       350 عمان

  775 2  775 2 775 2 775 2 دوالر أمريكي 934 38 باكستان

 200  200 200 200 دوالر أمريكي 249 بنما 

       170 بابوا غينيا الجديدة

    200 200 دوالر أمريكي 556 1 باراغواي

 375  375 375 375 دوالر أمريكي 995 1 بيرو

  500  500 500 500 دوالر أمريكي 378 2 الفلبين

       384 4 البرتغال

       980 39 قطر

 رومانيا
 100  100 100 100 دوالر أمريكي 250

 000 6  000 6 000 9 000 9 دوالر أمريكي 000 12 االتحاد الروسي

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 321 رواندا

       20 سانت كيتس ونيفس

       22 سانت لوسيا

 20  20 20 20 دوالر أمريكي 50 ساموا

 1  1 1 1   دوالر أمريكي 10 ج سان تومي وبرينسيبي

 300 25 650 12 650 12 300 25 300 25 دوالر أمريكي 778 455 المملكة العربية السعودية

       797 السنغال

 65  65 65 65 دوالر أمريكي 135 سيشيل

       37 سيراليون

       10 جزر سليمان

       10 الصومال

       913 1 جنوب أفريقيا

       10 جنوب السودان

 526  526 526 476 يورو 801 101 إسبانيا

 669  669 001 1 001 1 دوالر أمريكي 888 10 سري النكا

 250  250 250 203 وروي 609 1 السودان

 870 55 309 21 561 34 870 55 000 500 كرونة سويدية 332 352 السويد

 614 27  614 27 169 43 019 41 فرنك سويسري 962 216 سويسرا

       817 1 الجمهورية العربية السورية

 1  1 1 1 دوالر أمريكي 3 طاجيكستان

 120  120 120 120 ر أمريكيدوال 686 جمهورية تنزانيا المتحدة
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 الدول األعضاء

تجديدات الموارد 
 حتى التجديد العاشر
 لموارد الصندوق
)المعادل بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية يةاألمريك

 300  300 300 300 دوالر أمريكي 800 1 تايلند

 100  100 100 100 دوالر أمريكي 167 توغو

       55 تونغا

 302  302 000 1 000 1 دوالر أمريكي 528 5 تونس

 000 1  000 1 000 5 000 5 دوالر أمريكي  636 23 تركيا

 193  193 193 193 أمريكيدوالر  722 أوغندا

 000 2  000 2 000 3 000 3 دوالر أمريكي 180 57 اإلمارات العربية المتحدة

 639 60 979 31 660 28 639 60 000 66 جنيه استرليني 956 427 المملكة المتحدة

 919 65  919 65 919 65 919 65 دوالر أمريكي 674 971 األمريكية الواليات المتحدة

 200  200 200 200 دوالر أمريكي 925 غوايأورو

 5  5 5 5 دوالر أمريكي 40 أوزبكستان

       258 196 جمهورية فنزويال البوليفارية

 200     200 600  600 دوالر أمريكي 303 3 فييت نام

       348 4 اليمن

       108 يوغسالفيا

       894 هزامبيا 

        403 2 زمبابوي

 مجموع المساهمات 

 2020ديسمبر/كانون األول  31في 
8 037 632     979 416 606 611 118 270 724 881  

 465 450 095 139 370 311 601 894   907 036 8 2019لعام 

 .2007يوليو/تموز  31انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبارا من  أ

 )أ(. 6انظر المذكرة  ب

 )أ( و)ب(. 7ظر المذكرة ج ان

 يورو. 891 000ماليين يورو، قدمت آيرلندا مساهمة إضافية بقيمة  6د باإلضافة إلى مساهمتها في التجديد الثامن لموارد الصندوق بمبلغ 

دوالر أمريكي في الذيل  500وعات التي تقل عن ه المدفوعات تشمل النقدية والسندات اإلذنية. ويُعبر عن المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية، ولذلك ال تظهر المدف

 دوالرا أمريكيا( ال ترد أعاله. 148زامبيا ) مساهمةحاء، وبالتالي فإن 
 

 قائمة مساهمات الدول األعضاء التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق:

 (2020ديسمبر/كانون األول  31)حتى 
 

 الدول األعضاء

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 الوثائق المودعة

 المدفوعات 
 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية األمريكية

 281 - 281 - - دوالر أمريكي مالي

 15 - 15 - - دوالر أمريكي ي وبرينسيبيمسان تو

 مجموع المساهمات

 296 - 296 - -  2020ديسمبر/كانون األول  31
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 3الجدول 

 البرنامج الخاص من أجل أفريقيا: قائمة المساهمات

 (2020ديسمبر/كانون األول  31)في 

  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

  الوثائق المودعة الوثائق المودعة  

 المبلغ العملة  الجهة المانحة

المعادل بآالف 
والرات الد

 المبلغ األمريكية

المعادل بآالف 
 المجموع الدوالرات األمريكية

 أستراليا

دوالر 

 389 - - 389 500 أسترالي

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

 الدانمرك

كرونة 

 673 18 - - 673 18 000 120 دانمركية

 جيبوتي

دوالر 

 1 - - 1 1 أمريكي

 619 17 - - 619 17 000 15 يورو األوروبياالتحاد 

 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

 اليونان

دوالر 

 77 40 40 37 37 أمريكي

 غينيا

دوالر 

 25 - - 25 25 أمريكي

 707 289 253 418 380 يورو آيرلندا

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

 إيطاليا

دوالر 

 000 10 - - 000 10 000 10 أمريكي

 474 21 - - 474 21 450 553 2 ين ياباني اليابان

 الكويت

دوالر 

 000 15 000 15 000 15 - - أمريكي

 266 - - 266 247 يورو لكسمبرغ

 نياموريتا

دوالر 

 25 - - 25 25 أمريكي

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

 نيوزيلندا

دوالر 

 252 - - 252 500 نيوزيلندي

 18 - - 18 15 يورو النيجر

 نيجيريا

دوالر 

 250 250 250 - - أمريكي

 النرويج

كرونة 

 759 19 - - 759 19 000 138 نرويجية

 إسبانيا

ر دوال

 000 1 - - 000 1 000 1 أمريكي

 السويد

كرونة 

 251 23 196 4 000 25 055 19 700 131 سويدية

 سويسرا

فرنك 

 049 17 - - 049 17 000 25 سويسري

 المملكة المتحدة

جنيه 

 150 11 - - 150 11 000 7 إسترليني

 األمريكيةالواليات المتحدة 

دوالر 

 أمريكي
10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 

 232 351 364 62   868 288    2020ديسمبر/كانون األول  31

 232 351 364 62   868 288     2019ديسمبر/كانون األول  31
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 4الجدول 

 2020قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجديد الموارد المستلمة في 
 2020ديسمبر/كانون األول  31 بتاريخ

 الدوالرات األمريكية( ف)بآال

 المدفوعات   

 الدول األعضاء

الوثائق المودعة 
 أ، ب

 السندات اإلذنية المودعة
 النقدية ب

 السندات اإلذنيةتحصيل 
 

     التجديد الثاني لموارد الصندوق

  192    أوغندا

  192   التجديد الثاني لموارد الصندوقمجموع 

     التجديد الثالث لموارد الصندوق

 052 1    ليبيا

  10   سان تومي وبرينسيبي

 052 1 10   لموارد الصندوق الثالثمجموع التجديد 

     التجديد العاشر لموارد الصندوق

  5    أرمينيا

  25   فيجي

  431   غانا

 224 14    اليابان

  335    كينيا

  667 1   المكسيك

  6   منغوليا

  622   باكستان

 224 14 091 3   التجديد العاشر لموارد الصندوق مجموع

     التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

  700 1   األرجنتين

  307 6    النمسا

 375    بنغالديش

  10   بوتان

  100  100 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  59   البوسنة والهرسك

  45   بوتسوانا

  42   بوركينا فاسو

  416 17   نداك

  450   كمبوديا

  655 25   الصين

  20   قبرص

   803 3   فنلندا

  533 15   فرنسا

 784 26  884 23  ألمانيا

  397   غانا

  238   غيانا

  372 1   الهند

  031 3   آيرلندا

  185 8    إيطاليا

 369 15     اليابان

  100   األردن

  10   زاخستاناك

  464   اكيني

  568 4   جمهورية كوريا

 250 5    الكويت

  864  864  لكسمبرغ

  1   كرونيزيا الموحدةيواليات م

 400    المغرب

  30   جمهورية مولدوفا

  100   منغوليا

  000 25   هولندا

  905   نيوزيلندا

  50   نيكاراغوا

  390 13   النرويج

  775 2   باكستان
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 المدفوعات   

 الدول األعضاء

الوثائق المودعة 
 أ، ب

 السندات اإلذنية المودعة
 النقدية ب

 السندات اإلذنيةتحصيل 
 

  500  500  الفلبين

  000 3   روسيا االتحادية

  10   ساموا

  1   سان تومي وبرينسيبي

  650 12  300 25  300  25 المملكة العربية السعودية

  334   سري النكا

 311 18     السويد

   593 13   سويسرا

   1   طاجيكستان       

  300   تايلند

  120   جمهورية تنزانيا المتحدة

 660 28  391 28  المملكة المتحدة        

      000 1   اإلمارات العربية المتحدة

         919 35   األمريكية الواليات المتحدة

  5   أوزبكستان

  200   فييت نام

مجموع التجديد الحادي عشر لموارد  

     799 107 603 187 575 77 764 26 الصندوق

     الصندوق التجديد الثاني عشر لموارد

 - 281 - - مالي

 - 15 - - سان تومي وبرينسيبي

مجموع التجديد الثاني عشر لموارد 

  296 - - الصندوق

 075 123 192 191 575  77 764 26 المجموع الكلي

 ة عدم استالم وثائق المساهمات.تشمل الوثائق المودعة أيضا الوثائق المكافئة المسجلة عند استالم المبلغ النقدي أو السند اإلذني في حال أ
 تُحول الوثائق والسندات اإلذنية المودعة بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي في تاريخ االستالم. ب



 EB 2021/132/R.26 طاءالذيل 

65 

 قائمة القروض

 1الجدول 

 قائمة القروض المستحقة
 (2019و 2020 ديسمبر/كانون األول 31في )

 )معبرا عنها باآلالف(

 منةالجهة المقترضة أو الضا

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

      قروض معينة بالدوالر األمريكي

 745 11    - 055 22 745 11 800 33 أنغوال

 500 2    - 800 9 500 2 300 12 األرجنتين

 748 34 000 24 675 137 748 58 423 196 بنغالديش
 147 2    - 853 5 147 2 000 8 بليز

    -    - 281 10    - 281 10 بوتان

    -    - 000 20    - 000 20 البرازيل
 448 8    - 552 10 448 8 000 19 بوركينا فاسو

 401 602 1    - 003 2 003 2 كابو فيردي

 039 23    - 507 88 039 23 546 111 كمبوديا
 100 1    -    - 100 1 100 1 الكاميرون

    -    - 940 6    - 940 6 جمهورية أفريقيا الوسطى

 060 23    - 440 263 060 23 500 286 الصين
 617 7    - 272 29 617 7 889 36 كوت ديفوار

    -    - 640 26    - 640 26 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 617 5    - 753 6 617 5 370 12 جيبوتي

    -    - 680 21    - 680 21 الجمهورية الدومينيكية

 500 3    - 628 55 500 3 128 59 إكوادور
 000 2    - 950 6 000 2 950 8 سواتينيإ

    700    - 555 3    700 255 4 غامبيا

    -    - 500 31    - 500 31 غانا

 189 2    - 211 4 189 2 400 6 غرينادا

 536 5    - 914 9 536 5 450 15 غينيا

 272 1    - 718 12 272 1 990 13 غينيا بيساو
 042 1    - 918 6 042 1 960 7 غيانا

 656 844 2    - 500 3 500 3 هايتي

    -    - 330 16    - 330 16 هندوراس
 080 20    - 970 160 080 28 050 189 الهند

 255 16    - 930 78 255 16 185 95 إندونيسيا

 200    - 530 15 200 730 15 العراق
 246 2    - 154 6 246 2 400 8 األردن

 397 4    - 603 35 397 4 000 40 كينيا

    -    - 900 4    - 900 4 لبنان
    299 2    - 464 34    299 2 763 36 ليبريا

 920 6    - 080 14 920 6 000 21 مالوي

 420 - 865 2 420 285 3 لديفم
 160 - 580 4 160 740 4 موريتانيا

 039 7    - 330 28 039 7 369 35 المكسيك

    000 1    - 000 16    000 1 000 17 مبيقاموز

 500 1    - 484 7 500 1 984 8 ميانمار

 303 2 235 9    670 97 538 11 208 109 نيبال

 156 11    - 878 9 156 11 034 21 نيكاراغوا
 898 16    - 202 122 898 16 100 139 نيجيريا

 538 36    - 562 107 538 36 100 144 باكستان

 103 5    - 397 20 103 5 500 25 بابوا غينيا الجديدة
 195 2    -  805 7 195 2 000 10 باراغواي

    200 1    - 800 22    200 1 000 24 بيرو

 409 14    - 824 58 409 14 233 73 الفلبين
 530 6    - 670 11 530 6 200 18 جمهورية مولدوفا

    234 5    - 966 25 234 5 200 31 سيراليون

 740 18 900 9 460 79 640 28 100 108 سري النكا
    623 2    - 707 12    623 2 330 15 طاجيكستان

    -    - 900    - 900 تونغا

    000 1    - 200 7    000 1 200 8 تركيا
 542 7    - 278 68 542 7 820 75 أوغندا

 779 1 709 7    850 58 488 9 338 68 جمهورية تنزانيا المتحدة

 144 12    - 256 80 144 12 400 92 أوزبكستان

 809 8    - 691 33 809 8 500 42 فييت نام

 609 6    - 91 609 6 700 6 زامبيا
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 منةالجهة المقترضة أو الضا

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

جموع الفرعي بالدوالر الم

 645 368 290 55 269 043 2 935 423 204 467 2 أاألمريكي 

      قروض معينة باليورو

    -    - 200 26    - 200 26 أنغوال

 392 3    - 288 19 392 3 680 22 األرجنتين

    226 5    - 624 66    226 5 850 71 بنغالديش
 594 1    - 446 30 594 1 040 32 بنن

 345 8    - 562 14 345 8 907 22 البوسنة والهرسك

 137 2    - 568 58 137 2 705 60 بوركينا فاسو
    -    - 215 6    - 215 6 تشاد

 365 64    - 735 8 365 64 100 73 الصين

 687 3    - 413 20 687 3 100 24 كوبا
 772 1    - 478 12 772 1 250 14 إكوادور

 457 10 700 6 733 143 157 17 890 160 مصر

    226 2    - 624 8    226 2 850 10 السلفادور
 104 4    285 161 4 389 4 550 8 إسواتيني

 921    129 050 2 050 1 100 3 فيجي

    -    - 511 10    - 511 10 غابون
    418 1    - 582 14    418 1 000 16 جورجيا

 883 15    - 917 151    883 15 800 167 إندونيسيا
 - - 350 11 - 350 11 األردن

    -    - 110 82 - 110 82 كينيا

    -    - 510 4    - 510 4 ليسوتو
    -    - 255 34    - 255 34 مالي

 189 1    -    108 297 1 297 1 المكسيك

 456 2    - 424 1 456 2 880 3 الجبل األسود
 000 5    - 465 67 000 5 465 72 المغرب

 158 3     - 912 58 158 3 070 62 النيجر

 780 1    - 020 14 780 1 800 15 باراغواي
 188 27 921 5 001 17 109 33 110 50 الفلبين

 - - 939 18 - 939 18 جمهورية مولدوفا

 500 - 470 500 970 سان تومي وبرينسيبي
 471 8    - 584 83 471 8 055 92 السنغال

    -    - 300 11    - 300 11 السودان

 984    - 796 14 984 780 15 توغو
 463 3    -  887 38 463 3 350 42 تونس

 347 6    - 847 63 347 6 194 70 تركيا

 063 186 143 13 977 121 1 206 199 183 321 1 المجموع الفرعي باليورو

 657 227 082 16 795 372 1 739 243 534 616 1 أ المعادل بالدوالر األمريكي

قروض معينة بوحدات حقوق السحب 

      أ الخاصة

 785 20 677 13    - 462 34 462 34 ألبانيا

 668 15 210 6 522 2 878 21 400 24 أنغوال

 274 7 916 22 079 1 190 30 269 31 األرجنتين
 755 46 021 14 166 776 60 942 60 أرمينيا

 882 35 049 8 974 931 43 905 44 أذربيجان
 515 306 532 122 307 9 047 429 354 438 بنغالديش

 692 155 1    - 847 1 847 1 بليز

 614 48 339 34 237 11 953 82 190 94 بنن

 567 26 124 11 801 691 37 492 38 بوتان

 148 42 220 23 202 7 368 65 570 72 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 843 31 843 13 710 686 45 396 46 البوسنة والهرسك
 268 574    - 842 842 بوتسوانا

 277 67 438 38 322 4 715 105 037 110 البرازيل

 718 52 782 26 579 6 500 79 079 86 بوركينا فاسو
 201 21 658 19    - 859 40 859 40 بوروندي

 694 14 955 4 042 5 649 19 691 24 يكابو فيرد

 553 50 488 8 324 3 041 59 365 62 كمبوديا
 199 61 484 13 317 44 683 74 000 119 الكاميرون

  13,183   060 13   251   26,243   494 26  جمهورية أفريقيا الوسطى

 350 14 788 3    - 138 18 138 18 تشاد
 692 326 110 189 799 802 515 601 516 الصين

 675 14 211 12 138 5 886 26 024 32 كولومبيا

 814 2 317 2 161 131 5 292 5 جزر القمر
 028 18 101 2 951 1 129 20 080 22 الكونغو

 204 14 885 6 176 089 21 265 21 كوت ديفوار

 194 5 142 1 514 336 6 850 6 كوبا

 957 39 539 10    - 496 50 496 50 ديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية ال

 999 24 781 16 590 8 780 41 370 50 جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 منةالجهة المقترضة أو الضا

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

 225 5 921 1 - 146 7 146 7 جيبوتي

 283 863    - 146 1 146 1 دومينيكا
 428 11 517 6 573 945 17 518 18 الجمهورية الدومينيكية

 559 17 701 8 762 1 260 26 022 28 إكوادور

 705 100 703 87 185 9 408 188 593 197 مصر
 485 27 780 17 - 265 45 265 45 السلفادور

 754 040 5    - 794 5 794 5 غينيا االستوائية

 164 16 728 7    250 5 892 23 142 29 إريتريا
 394 2 034 12    - 428 14 428 14 إسواتيني

 207 267 421 59 939 89 628 326 567 416 إثيوبيا

 134 1 395 2 - 529 3 529 3 غابون
 422 21 765 12 1 187 34 188 34 غامبيا

 664 23 010 7 4 674 30 678 30 جورجيا

 015 116 606 38 504 27 621 154 125 182 غانا

 974 128 3    - 102 4 102 4 غرينادا

 615 1 187 14 266 4 802 15 068 20 غواتيماال

 653 34 507 29    - 160 64 160 64 غينيا
 895 4 592 3 - 447 8 487 8 بيساو غينيا

 199 5 323 3    - 522 8 522 8 غيانا

 331 32 132 26    - 463 58 463 58 هايتي
 026 53 182 28 716 6 208 81 924 87 هندوراس

 238 338 658 200 409 73 896 538 305 612 الهند

 413 107 626 47 137 4 039 155 176 159 ب إندونيسيا
 711 7 081 6 640 792 13 432 14 األردن

 967 120 041 22 380 30 368 143 748 173 كينيا

 926 19 213 3 048 7 139 23 187 30 قيرغيزستان
 482 32 900 18 551 19 382 51 933 70 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 376 1 030 1 - 406 2 406 2 لبنان

 716 19 734 9 156 1 450 29 606 30 ليسوتو

 134 17 504 2 361 9 638 19 999 28 ليبريا

 319 122 102 36 359 40 421 158 780 198 بمدغشقر 

 732 53 057 33 841 60 789 86 630 147 بمالوي 

 780 6 013 4    - 793 10 793 10 ملديف

 664 91 429 36 871 9 093 128 964 137 مالي
 214 32 290 17 402 504 49 906 49 موريتانيا

 257 948    - 205 1 205 1 موريشيوس

 556 11 243 19 685 4 799 30 484 35 المكسيك
 624 20 126 4 419 2 750 24 169 27 منغوليا

 658 20 549 33 321 12 207 54 528 66 المغرب

 843 100 219 40 996 2 062 141 058 144 موزامبيق
 828 14    - 722 37 828 14 550 52 ميانمار

 055 56 755 37 010 25 810 93 820 118 نيبال

 936 35 581 13 18 517 49 535 49 نيكاراغوا
 408 64 119 15 389 11 527 79 916 90 النيجر

 347 144 405 23 670 53 752 167 422 221 نيجيريا

 842 173 738 82 710 68 580 256 290 325 باكستان
 847 20 221 1 382 1 068 22 450 23 بابوا غينيا الجديدة

 425 12 873 3 - 298 16 298 16 باراغواي

 657 36 415 18 133 4 072 55 205 59 بيرو

 060 53 495 24 545 5 555 77 100 83 الفلبين

 574 48 692 6 451 266 55 717 55 جمهورية مولدوفا

 456 112 609 33 132 33 055 146 197 179 برواندا 
 806 102 1    - 908 1 908 1 ساموا

 018 8 729 5    - 747 13 747 13 سان تومي وبرينسيبي

 040 86 131 23 274 3 171 109 445 112 السنغال
 252 1 660 68 912 1 980 1 سيشيل

 673 29 063 16    - 736 45 736 45 سيراليون

 505 2 564 1 - 069 4 069 4 جزر سليمان
 299 17 411    - 710 17 710 17 الصومال

 547 107 733 42 566 6 280 150 846 156 سري النكا
 379 81 224 64 2 603 145 605 145 السودان

 406 8 951 3 397 16 357 12 754 28 الجمهورية العربية السورية

 853 5    - 347 853 5 200 6 طاجيكستان
 980 6 741 4    - 721 11 721 11 شماليةمقدونيا ال

 054 11 487 10 042 3 541 21 583 24 توغو

 021 3 553 2 353 574 5 927 5 تونغا
 587 17 555 26 705 3 142 44 847 47 تونس

 056 23 303 29 1 359 52 360 52 تركيا

 686 177 411 56 322 88 097 234 419 322 أوغندا
 243 180 694 44 116 1 937 224 053 226 جمهورية تنزانيا المتحدة
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 منةالجهة المقترضة أو الضا

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

 646 1 435 529 081 2 610 2 أوروغواي

 443 17    425 054 5 868 17 922 22 أوزبكستان
 605 1 845 8    - 450 10 450 10 جمهورية فنزويال البوليفارية

 633 183 580 32 427 213 216 640 216 فييت نام

 473 89 916 48    - 389 138 389 138 اليمن
 014 89 882 34 960 10 896 123 856 134 زامبيا

 577 4 241 4    - 818 8 818 8 زمبابوي

بوحدات المجموع الفرعي 

 722 123 5 596 280 2 263 921 318 404 7 581 325 8 حقوق السحب الخاصة

الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في 

 400 1 113 1    - 513 2 513 2 جالصندوق 

المجموع بوحدات حقوق 

 122 125 5 709 281 2 263 921 831 406 7 094 328 8 السحب الخاصة

 710 405 7 029 297 3  209 331 1 739 702 10 948 033 12 المعادل بالدوالر األمريكي

بالقيمة االسمية بالدوالر  مجموع القروض

ديسمبر/كانون األول  31األمريكي في 

2020 16 117 686 11 370 413 4 747 273 3 368 402 8 002 011 

 719 19     مقبوضات أخرى

 (633 253 1)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 097 768 6     2020سمبر/كانون األول دي

بالقيمة االسمية بالدوالر  مجموع القروض

ديسمبر/كانون األول  31األمريكي في 

2019 14 925 642 10 398 180 4 527 463 2 960 341 7 437 839 

 940 19     مقبوضات أخرى

 (697 220 1)     تسوية القيمة العادلة

 والر األمريكي في القيمة العادلة بالد

 082 237 6 341 960 2 463 527 4 180 398 19 642 925 14 2019ديسمبر/كانون األول 

 

المعينة بوحدات حقوق  بالدوالر األمريكي ويجري استردادها بالعمالت التي استخدمت في السحب منها. وألغراض إدراج القروض معينةالقروض أ 

م على أساس سعر تحويل الدوالر قي  حقوق السحب الخاصة يُ وحدات كان المبلغ التراكمي للقروض المعينة ب في قائمة الموازنة، السحب الخاصة

م المبلغ التراكمي للقروض المعينة باليورو ي  . وقد قُ 2020ديسمبر/كانون األول  31في  1.44498حقوق السحب الخاصة البالغ وحدات األمريكي/

 .2020ديسمبر/كانون األول  31في  0.8172939ريكي/اليورو البالغ على أساس سعر تحويل الدوالر األم

ك تشمل مدفوعات السداد مشاركة هولندا والنرويج في تقديم قروض معينة لهذه البلدان، وهو ما أسفر عن سداد مبكر لجزء من القروض وقابل ذل ب

 زيادة في الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. 

 (.2()ز)2المذكرة انظر . في الصندوق بلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربيةيشمل الرصيد أعاله م ج
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 2الجدول 

 العام بحسب موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية
 (2020ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ )

  العام

 رات األمريكيةالقيمة بآالف الدوال القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

 1في 

يناير/كانون 

 2020الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

المسددة 

 بالكامل

ديسمبر/كانون األول  31في 

2020 

 1في 

يناير/كانون 

 2020الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

 المسددة بالكامل

صرف وحدات 

حقوق السحب 

الخاصة/ الدوالر 

 األمريكي

 1في 

ديسمبر/كانون 

 2020األول 

 530 68    -    -    - 530 68 530 68    -    - 530 68 دوالر أمريكي 1978

 027 255    -    -    - 027 255 027 255    -    - 027 255 دوالر أمريكي 2016

 264 652    -    - - 264 683 264 652    - - 264 652 دوالر أمريكي 2017

 837 682    -    -    - 837 692 837 692    - - 837 692 دوالر أمريكي 2018

 451 386    -    -    -    451 386 451 386    -    -    451 386 دوالر أمريكي 2019

 095 412 - - - - 095 412 - - - دوالر أمريكي 2020

1979 

وحدات حقوق 

 142 291 865 11    -    - 277 279 485 201    -    - 485 201 السحب الخاصة

1980 

وحدات حقوق 

 251 255 401 10    -    - 850 244 647 176    -    - 647 176 السحب الخاصة

1981 

وحدات حقوق 

 342 263 731 10    -    - 611 252 246 182    -    - 246 182 السحب الخاصة

1982 

وحدات حقوق 

 990 148 071 6    -    - 919 142 109 103    -    -  109 103 السحب الخاصة

1983 

وحدات حقوق 

 869 190 779 7    -    - 090 183 091 132    -    - 091 132 السحب الخاصة

1984 

وحدات حقوق 

 603 190 767 7    -    - 836 182 907 131    -    - 907 131 السحب الخاصة

1985 

وحدات حقوق 

 179 87 553 3    -    - 626 83 332 60    -    - 332 60 السحب الخاصة

1986 

وحدات حقوق 

 193 34 394 1    -    - 799 32 663 23    -    - 663 23 السحب الخاصة

1987 

وحدات حقوق 

 806 86 537 3    -    - 269 83 074 60    -    - 074 60 السحب الخاصة

1988 

وحدات حقوق 

 283 75 067 3    -    - 216 72 100 52    -    - 100 52 السحب الخاصة

1989 

وحدات حقوق 

 566 124 076 5    -    - 490 119 206 86    -    - 206 86 السحب الخاصة

1990 

وحدات حقوق 

 892 57 359 2    -    - 533 55 064 40    -    - 064 40 السحب الخاصة

1991 

وحدات حقوق 

 644 141 771 5    -    - 873 135 025 98    -    - 025 98 السحب الخاصة

1992 

وحدات حقوق 

 437 115 705 4    -    - 732 110 888 79    -    - 888 79 السحب الخاصة

1993 

وحدات حقوق 

 634 176 197 7    -    - 437 169 240 122    -    - 240 122 السحب الخاصة

1994 

وحدات حقوق 

 152 177 220 7    -    - 932 169 598 122    -    - 598 122 السحب الخاصة

1995 

وحدات حقوق 

 447 215 781 8    -    - 666 206 100 149    -    - 100 149 السحب الخاصة

1996 

وحدات حقوق 

 740 257 503 10    -    - 237 247 369 178    -    - 369 178 السحب الخاصة

1997 

وحدات حقوق 

 556 316 900 12    -    - 656 303 073 219    -    - 073 219 السحب الخاصة

1998 

وحدات حقوق 

 631 293 965 11 -    - 666 281 208 203 -    - 208 203 السحب الخاصة

1999 

وحدات حقوق 

 078 347 771 14 (393 15)    - 701 347 196 240 (653 10) - 849 250 السحب الخاصة

2000 

وحدات حقوق 

 289 361 727 14 -    - 562 346 027 250 -    - 027 250 السحب الخاصة

2001 

وحدات حقوق 

 643 357 578 14    -    - 065 343 504 247    -    - 504 247 السحب الخاصة

2002 

وحدات حقوق 

 806 329 445 13    -    - 361 316 239 228    -    - 239 228 السحب الخاصة

2003 

وحدات حقوق 

 910 322 159 13    -    - 751 309 470 223    -    - 470 223 السحب الخاصة

2004 

وحدات حقوق 

 659 357 773 14    -    (885 4) 771 347 518 247    -    (381 3) 899 250 السحب الخاصة

2005 

وحدات حقوق 

 913 442 051 18    - - 862 424 516 306    - - 516 306 السحب الخاصة

2006 

وحدات حقوق 

 971 447 260 18    -    (153) 864 429 019 310    -    (106) 125 310 السحب الخاصة
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  العام

 رات األمريكيةالقيمة بآالف الدوال القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

 1في 

يناير/كانون 

 2020الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

المسددة 

 بالكامل

ديسمبر/كانون األول  31في 

2020 

 1في 

يناير/كانون 

 2020الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

 المسددة بالكامل

صرف وحدات 

حقوق السحب 

الخاصة/ الدوالر 

 األمريكي

 1في 

ديسمبر/كانون 

 2020األول 

2007 

وحدات حقوق 

 481 368 032 15    - (392) 841 353 008 255    - (271) 279 255 السحب الخاصة

2008 

وحدات حقوق 

 279 369 067 15    - (464) 676 354 560 255    - (321) 881 255 السحب الخاصة

2009 

حدات حقوق و

 755 282 969 15    - (124 9) 910 375 886 264    - (314 6) 200 271 السحب الخاصة

2010 

وحدات حقوق 

 187 593 318 24    - (586 3) 456 572 516 410    - (482 2) 998 412 السحب الخاصة

2011 

وحدات حقوق 

 864 650 660 26    - (361 3) 565 627 431 450    - (326 2) 757 452 السحب الخاصة

2012 

وحدات حقوق 

 877 566 457 23    - (772 8) 193 552 308 392    - (071 6) 379 398 السحب الخاصة

2013 

وحدات حقوق 

 051 464 245 19    - (229 8) 035 453 147 321    - (695 5) 842 326 السحب الخاصة

2014 

وحدات حقوق 

 542 455 939 18 - (223 9) 826 445 258 315 - (383 6) 641 321 السحب الخاصة

2015 

وحدات حقوق 

 (689 13) 194 480 السحب الخاصة

(17 694)   

 448 811 665 596 (19 780) (25 567)    28 275 648 523 

2016 

وحدات حقوق 

 870 272 119 11    -    - 751 261 840 188    -    - 840 188 السحب الخاصة

2017 

حقوق  وحدات

 026 313 756 12    -    - 270 300 630 216    -    - 630 216 السحب الخاصة

2018 

وحدات حقوق 

 700 37 537 1    -    - 163 36 090 26    -    - 090 26 السحب الخاصة

2019 

وحدات حقوق 

 714 353 414 14    -    - 300 339 788 244    -    -    788 244 السحب الخاصة

2020 

وحدات حقوق 

 454 89 454 89 - - - 907 61 - - - السحب الخاصة

 512 103 548 8    -    - 964 94 600 84    -    - 600 84 يورو 2014

 704 321 568 26    -    - 136 295 927 262    -    - 927 262 يورو 2015

 204 117 680 9    -    - 524 107 790 95    -    - 790 95 يورو 2016

 848 112 320 9    -    - 528 103 230 92    -    - 230 92 يورو 2017

 615 142 779 11    -    - 836 130 558 116    -    - 558 116 يورو 2018

 280 624 859 51    - (893 3) 314 576 220 510    - (200 3)    420 513 يورو 2019

 371 194 371 194 - - - 858 158 - - - يورو  2020

 204 467 2    -    - - 109 055 2 204 467 2    - - 109 055 2 المجموع بالدوالر األمريكي

المجموع بوحدات حقوق السحب 

 948 033 12 646 580 (961 40) (970 67) 234 562 11 094 328 8 (347 28) (039 47) 574 341 8 الخاصة

 534 616 1 125 312    - (893 3) 302 308 1 183 321 1    - (200 3) 526 165 1 المجموع باليورو

 686 117 16 770 892 (961 40) (863 71) 645 925 14 481 116 12 (347 28) (239 50) 209 562 11 المجموع
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 3الجدول 

 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2019 2020 فترات االستحقاق

 218 400 571 453 أقل من سنة واحدة

 006 343 475 395 سنة 2-1من 

 186 375 239 424 سنوات 3-2من 

 582 386 299 447 سنوات 4-3من 

 349 401 800 436 سنوات 5-4من 

 147 865 1 716 020 2 سنوات 10-5من 

 030 452 1 988 529 1 سنة 15-10 من

 644 070 1 609 127 1 سنة 20-15من 

 547 707 848 721 سنة 25-20من 

 130 436 466 444 سنة 25أكثر من 

 839 437 7 011 002 8 المجموع 

 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2019 2020 نوع اإلقراض

 098 258 6 418 622 6 شروط تيسيرية للغاية

 019 41 384 42 شروط متشد دة

 438 226 833 215 شروط متوسطة

 207 712 514 814 شروط عادية

 077 200 862 306 شروط مختلطة

 839 437 7 011 002 8 المجموع 

 

 5الجدول 

 هيكل مصروفات القروض غير المصروفة بالقيمة االسمية

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31مزمع في )ال

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2019 2020 المصروفات في:

 615 759  230 607                  أقل من سنة واحدة

 295 1                    سنوات 3-1من 

584  

    1 542 720  

 183 1                    سنوات 5-3من 

331  

    1 240 754  

 661 1                    سنوات 10-5من 

128  

       984 374  

 463 527 4 273 747 4 المجموع 

 



 EB 2021/132/R.26 1-طاءالذيل 

72 

 ة جنوب الصحراء المتأثرة بالجفاف والتصحرفريقيبالبلدان األبرنامج الخاص ال

 1ل الجدو

 قائمة القروض بالقيمة االسمية

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 الجزء المصروف القروض الملغاة

الجزء غير 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة المصروف

      )باآلالف( قروض معينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

 341 1 373 1    -  714 2   714 2  أنغوال

 680 4 866 5    -  546 10   546 10  بوركينا فاسو

 516 2 978 1    -  494 4   494 4  بوروندي

 067 1 116 1    -  183 2   183 2  كابو فيردي

 665 4 952 4    -  617 9   617 9  تشاد

 067 1 222 1    -  289 2   289 2  جزر القمر

 53 61    -  114   114  جيبوتي

 863 2 797 3    -  660 6   660 6  إثيوبيا

 255 1 383 1    -  638 2   638 2  غامبيا

 125 11 196 11    -  321 22   321 22  غانا

 843 4 919 5    -  762 10   762 10  غينيا

 850 276 1    -  126 2   126 2  بيساو غينيا

 424 6 817 5    -  241 12   241 12  كينيا

 649 3 832 3    -  481 7   481 7  ليسوتو

 531 567    -  098 1   098 1  مدغشقر

 321 3 456 2    -  777 5   777 5  مالوي

 336 4 857 5    -  193 10   193 10  مالي

 557 8 463 10    -  020 19   020 19  موريتانيا

 420 3 871 4    -  291 8   291 8  موزامبيق

 786 4 333 6    -  119 11   119 11  النيجر

 342 11 892 11    -  234 23   234 23  السنغال

 828 677    -  505 1   505 1  سيراليون

 971 12 041 13    -  012 26   012 26  السودان

 453 3 671 4    -  124 8   124 8  أوغندا

 225 3 564 3    -  789 6   789 6  جمهورية تنزانيا المتحدة

 696 3 911 4    -  607 8   607 8  زامبيا

 864 106 091 119    -  955 225   955 225  المجموع

 417 154 084 172    - 501 326   501 326 المعادل بالدوالر األمريكي 

 557     مقبوضات أخرى

 (275 42)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 699 112    2020ديسمبر/كانون األول 

      

  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 

 2019-ديسمبر/كانون األول 

    155 590 

 439     أخرىمقبوضات 

 (567 44)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

     2019ديسمبر/كانون األول 

111 462 
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 2الجدول 

 بحسب العام موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية

 (2020ديسمبر/كانون األول  31 )في

  

وق القروض المعتمدة بآالف وحدات حق
 القيمة بآالف الدوالت األمريكية السحب الخاصة

  السنة

 1بتاريخ 
يناير/كانون 

الثاني 
2020 

 القروض
 الملغاة

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون 

 2020األول 

 1بتاريخ 
يناير/كانون الثاني 

2020 

 القروض
 الملغاة

تحركات 
أسعار صرف 
وحدة حقوق 

السحب 
الخاصة مقابل 

الدوالر 
 األمريكي

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون 

  2020األول 

1986 

حقوق السحب وحدات 

 983 35   466 1     -  517 34   902 24     -   902 24  الخاصة

1987 

حقوق السحب وحدات 

 666 59 432 2    - 234 57  292 41     -   292 41  الخاصة

1988 

حقوق السحب وحدات 

 242 50 047 2    - 195 48  770 34     -   770 34  الخاصة

1989 

حقوق السحب وحدات 

 217 37 517 1    - 700 35  756 25     -   756 25  الخاصة

1990 

حقوق السحب وحدات 

 099 25 023 1    - 076 24  370 17     -   370 17  الخاصة

1991 

حقوق السحب وحدات 

 365 26 075 1    - 290 25  245 18     -   245 18  الخاصة

1992 

حقوق السحب وحدات 

 046 10 410    - 635 9  952 6     -   952 6  الخاصة

1993 

حقوق السحب وحدات 

 516 49 018 2    - 498 47  267 34     -   267 34  الخاصة

1994 

حقوق السحب وحدات 

 582 23 960    - 621 22  320 16     -   320 16  الخاصة

1995 

حقوق السحب وحدات 

 787 8 357    - 430 8  081 6     -   081 6  الخاصة

 المجموع
حقوق السحب  وحدات

 501 326  305 13     -  196 313   955 225     -   955 225  الخاصة

 

 3الجدول 

 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

  (2019و 2020سمبر/كانون األول دي 31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 2019 2020 فترات االستحقاق

 144 8 101 9 أقل من سنة واحدة

 052 8 394 8 سنة 2-1من 

 052 8 394 8 سنوات 3-2من 

 052 8 394 8 سنوات 4-3من 

 052 8 394 8 سنوات 5-4من 

 260 40 971 41 سنوات 10-5من 

 956 39 840 40 سنة 15-10من 

 052 28 408 24 سنة 20-15من 

 970 6 521 4 سنة 25-20من 

 590 155 417 154 المجموع 

 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 ات األمريكية(الدوالر )بآالف
 2019 2020 نوع اإلقراض

 590 155 417 154 شروط تيسيرية للغاية

 590 155 417 154 المجموع 
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 5الجدول 

 موجز أرصدة قروض الصندوق والبرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 بآالف الدوالرات األمريكية الصندوق

  2020 2019 

 642 925 14 686 117 16 القروض المعتمدة
 (463 527 4) (273 747 4) ألرصدة غير المصروفةا

 (340 960 2) (402 368 3) التسديدات

 8 002 011 7 437 839 

 940 19 719 19 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 779 457 7 730 021 8 االسمية

 (697 220 1) (633 253 1) القيمة العادلة تسوية

 082 237 6 097 768 6 ستحقةالقروض الم

 

 

البرنامج الخاص من أجل 

 أفريقيا
 بآالف الدوالرات األمريكية

  2020 2019 

 196 313 501 326 القروض المعتمدة
 - - األرصدة غير المصروفة

 (606 157) (084 172) التسديدات

 154 417 155 590 

 439 557 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

ستحقة بالقيمة القروض الم

 029 156 974 154 االسمية

 (567 44) (275 42) القيمة العادلة تسوية

 462 111 699 112 القروض المستحقة

 

 

الصندوق والبرنامج الخاص 

 من أجل أفريقيا
 بآالف الدوالرات األمريكية

 2020 2019 

 838 238 15 187 444 16 القروض المعتمدة
 (463 527 4) (273 747 4) األرصدة غير المصروفة

 (946 117 3) (486 540 3) التسديدات

 8 156 428 7 593 429 

 379 20 276 20 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 808 613 7 704 176 8 االسمية

 (264 265 1) (908 295 1) القيمة العادلة تسوية

 544 348 6 796 880 6 القروض المستحقة
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 قائمة المنح

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 

غير المصروف 
يناير/كانون  1في 

 2020الثاني 

 2020تحركات 

غير المصروف في 
ديسمبر/كانون  31

 اإللغاءات الصروفات قابلة للصرف 2020األول 

معدل صرف 
العمالت 
 األجنبية

 751 119 489 1 (830 1) (295 47) 768 43 619 123 منح 

 (559)      تسوية القيمة العادلة

مجموع القيمة العادلة لعام 

2020      119 192 

 619 123 (18) (946 1) (063 54) 393 78 253 101 2019مجموع 

 (997 3)      تسوية القيمة العادلة

ة لعام مجموع القيمة العادل

2019      119 622 
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 إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده

 (2019و 2020ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الجهة المقترضة أو الضامنة

 1في  غير المصروف 
 2020ت الصروفا 2020الفعلي/ )اإللغاءات(  2020 يناير/كانون الثاني

 31في غير المصروف 
ديسمبر/كانون األول 

2020 

    مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون المعينة باليورو

 726 11 (627) -    423 12 بنن

 553 23 (974)    815 19 712 4 النيجر

 096 15 (429 3) -    525 18 السودان

 880 3 - 880 3    - سان تومي وبرينسيبي

  337 23 (563 2) - 900 25 تشاد

 316 2 (527) - 843 2 توغو

 908 79 (190 8) 695 23 403 64  المجموع الكلي

 771 97 (021 10) 992 28 800 78 المعادل بالدوالر األمريكي

مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون 

 بالدوالر األمريكيالمعينة 

   851 36  (149 3)    000 40 - أفغانستان

 096 11 (308 5) -    404 16 بوركينا فاسو

 759 9 (315 1)  - 074 11 جمهورية أفريقيا الوسطى

 77 (78) - 155 فرنسا

 696 11 (754 2) - 450 14 غينيا

  520 16 (500) 020 17 0 غامبيا

 670 (140)  810 - غينيا بيساو

 859 9 52 (52) 859 9 هايتي

 763 2 (837) 600 3 - ريباسيك

 908 12 (405 1) 313 14 - ليبريا

 215 1 - 215 1 - ملديف

 010 89 (690 3) 600 33  100 59 موزامبيق

 076 14 (258 3) -  334 17 مالوي

 166 5 (734 3) - 900 8 سيراليون

 544 13 (176 1) - 730 14 طاجيكستان

 400 3 (200) 600 3 - ساموا

 620 238 (492 27) 106 114 006 152  المجموع الكلي

مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون المعينة بوحدات حقوق 

 السحب الخاصة

   

 049 31 (468 8)    - 517 39 أفغانستان

 367 37 (841 14)    - 208 52 نديوبور

 37 (739) (627 5) 402 6 ينا فاسوبورك

 198 - - 198 جمهورية أفريقيا الوسطى

 989 (060 1) (380 6) 429 8 كوت ديفوار

 445 12 (366 17)    - 811 29 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 162 (383)    - 545 جزر القمر

 707 9 (420 4)    - 127 14 إريتريا

 835 23 (262 2) 650 25 447 إثيوبيا

 949 (007 1)    - 956 1 غينيا

 1 (278)    - 279 غامبيا

 - - (1) 1 هايتي

 621 8 (404 1)    - 025 10 انرغيزستيق

 10 - - 10 ريباسيك

 - (9) - 9 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 151 1 (611) - 762 1 ليسوتو

 719 15 (425 3) - 144 19 مدغشقر

 1 109 (472) 364 ملديف

 845 9 (759 5) - 604 15 مالي

 577 2 (244 3)    - 821 5 موزامبيق

 471 6 (043 2)    - 514 8 موريتانيا

 718 16 (259 3) 700 2 277 12 مالوي

 399 11 (830 5) - 229 17 النيجر

 17 (607)    - 624 نيكاراغوا
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 الجهة المقترضة أو الضامنة
 1في  غير المصروف 
 2020ت الصروفا 2020الفعلي/ )اإللغاءات(  2020 يناير/كانون الثاني

 31في غير المصروف 
ديسمبر/كانون األول 

2020 

 380 14 (481 1) (108 1) 969 16 نيبال

 1 (274) - 275 رواندا

 876 5 (287 3) - 163 9 السودان

 14 14 - - تومي وبرينسيبي سان

 5 (504 1) - 509 1 تشاد

 043 3 (616 1) - 659 4 توغو

 440 1 (182 1) (381) 003 3 طاجيكستان

 354 (309) - 663 تونغا

 622 14 - - 622 14  اليمن

 612 13 (748 1) - 360 15 زمبابوي

 837 253 (286 97) 381 14 742 336 المجموع الكلي

معادل وحدات حقوق السحب الخاصة بالدوالر 

 789 366 (576 140) 780 20 585 486 األمريكي

 2020المجموع لعام 

دوالر أمريكي/يورو/وحدات حقوق السحب 

 181 703 (089 178) 878 163 392 717 الخاصة

   693 5   فرق سعر الصرف

  (396 172)    2020مجموع الصروفات لعام 

مجموع إطار القدرة على تحمل الديون لعام 

 حقوقوحدات بالدوالر األمريكي و 2019

 054 691 (689 174) 247 264 198 602 السحب الخاصة
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 البلدان الفقيرة المثقلة بالديونديون موجز مبادرة 

 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 تخفيف الديون المقدم حتى 

 2020ديسمبر/كانون األول  31 

  س التنفيذيتخفيف الديون المزمع تقديمه كما أقره المجل

مجموع  تغطيه يغطيه الصندوق   
تخفيف 
 البنك الدوليمساهمة  الفائدة أصل المبلغ الفائدة أصل المبلغ البلدان التي بلغت نقطة اإلنجاز الديون

       

 211 6    643 1 568 4 بنن

 790 7    890 1 900 5 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 483 9    668 2 770 6 بوركينا فاسو

 836 17 826 106 746 958 2 200 13 بوروندي

 801 3    727 074 3 الكاميرون

 573 2 446 39 330 262 496 1 جزر القمر

 498 12    935 2 563 9 جمهورية أفريقيا الوسطى

 185 3    477 708 2 تشاد

 99    99  الكونغو

 140 2    326 814 1 كوت ديفوار

 140 16 188 1 113 617 1 014 3 208 10 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 474 26    905 5 569 20 إثيوبيا

 127 3    619 508 2 غامبيا

 588 20    003 5 585 15 غانا

 370 13    168 2 202 11 غينيا

 368 6 382 54 732 153 1 047 4 غينيا بيساو

 826 1    299 527 1 غيانا

 581 2    635 946 1 هايتي

 844 1    767 077 1 هندوراس

 602 15 187 19 183 240 6 973 8 ليبريا

 906 9    096 2 810 7 مدغشقر

 369 24 515 62 412 259 4 211 19 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

 828 13    812 2 016 11 النيجر

 996 21    210 5 786 16 رواندا

 499 3 424 68 554 488 965 1 سان تومي وبرينسيبي

 129 3    882 247 2 السنغال

 174 13 62 10 86 318 2 698 10 سيراليون

 984 16    293 4 691 12 دةجمهورية تنزانيا المتح

 766 2    758 008 2 توغو

 103 17    654 4 449 12 أوغندا

 090 24    921 4 169 19 زامبيا

بوحدات حقوق السحب 

 الخاصة
277 170 83 359 4 660 471 4 030 368 690 

 (426 1) أ مخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

 264 367  ةموع تخفيف الديون بوحدات حقوق السحب الخاصمج

مجموع المعادل بالدوالر 

 األمريكي
400 505 119 007 6 734  681 5 823 

689 530 
 ب

    (023 2)   تسوية القيمة العادلة

    711 4  بالقيمة العادلة 2020ديسمبر/كانون األول  31في 

 2019 ديسمبر/كانون األول 31في 

 313 367 986 5 744 485 6 652 81 446 272 دات حقوق السحب الخاصةوح

 (128 2)  أناقص الفائدة المستقبلية على تخفيف الدين غير المستحق 

 185 365  ن بوحدات حقوق السحب الخاصةومجموع تخفيف الدي

مجموع المعادل بالدوالر 

 األمريكي
377 637 113 178 8 989 1 031 8 297 506 183 

    (703 2)  سوية القيمة العادلةت

    286 6 بالقيمة العادلة 2019ديسمبر/كانون األول  31في 
 بما في ذلك الفائدة التي تغطيها مساهمة البنك الدولي. أ

الرصيد صافي الفائدة المستقبلية على  تخفيف الدين غير المستحق. ب
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 يمبادرة تخفيف ديون هايتالمساهمات المقدمة لموجز 

 (2019و 2020 ديسمبر/كانون األول 31بتاريخ )

 

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف وحدات حقوق 
 السحب الخاصة

2020   

   عضوال ةمساهمة الدول

 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 1 778 2 ليابانا

 178 280 لكسمبرغ

 3 5 موريشيوس

 066 1 626 1 النرويج

 115 1 718 1 السويد

 637 962 سويسرا

 717 1 700 2 المملكة المتحدة

 5 217 8 000 الواليات المتحدة

 825 17 561 27 المجموع الفرعي

  1 450 الفائدة المحصلة

  )27 254( تخفيف الديون المقدم

  1 757 2020مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء لعام 

   الصندوق

  15 200 مساهمة الصندوق

   1 438 الفائدة المحصلة

  - تخفيف الديون المقدم

  16 638 مجموع الحساب اإلداري للصندوق

  18 395 المجموع الكلي

  )2 624( تقلبات أسعار الصرف

  15 771 ت مجموع النقدية واالستثمارا

   

2019   

  21 152 المجموع الكلي 

  )2 671( تقلبات أسعار الصرف 

  18 481 مجموع النقدية واالستثمارات 

 

 



 EB 2021/132/R.26 المالذيل 

80 

 النفقات التشغيلية للصندوق وحده تحليل قائمة

 (2019ديسمبر/كانون األول  31و 2020ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في )

 

 التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويلتحليل للنفقات 
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المجموع ج مصادر أخرى ب رسوم مباشرة أ النفقات اإلدارية النفقات

 551 99 307 2 - 244 97 رواتب ومزايا الموظفين

 533 24 096 2 763 674 21 النفقات المكتبية والنفقات العامة

تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف 

 949 44 771 4 368 810 39 األخرى لغير الموظفين

التكاليف المصرفية واالستثمارية 

 958 - 958 - المباشرة

 991 169 174 9 089 2 728 158 2020مجموع 

 702 164 914 5 485 1 304 157 2019مجموع 
 وتكاليف خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة. ،والمبالغ الُمرحلة ،مكتب التقييم المستقل في الصندوق ، وميزانيةديةتشير إلى ميزانية الصندوق العا أ

 رسوم مباشرة على عائد االستثمار.ب 
ونظرا لتطبيق المعيار رقم  الخدمة. والوظائف الممولة من رسوم ،ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة ،تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإليطاليةج 

 داد على أنها انخفاض في خصوم اإليجار.ات المقر الرئيسي القابلة لالسترنفقمن المعايير الدولية لإلبالغ المالي، يتم اإلفصاح عن  16
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 مرفق تحفيز فقراء الريف

 1الجدول 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 التقويم بعملة ماتالمساه العملة المحلية الدول األعضاء

 المساهمات
 ةبالقيمة المعادل

بالدوالر 
 األمريكي

 الواردة المساهمات
 التقويم بعملة

الواردة بالقيمة  المساهمات
 بالدوالر األمريكي ةالمعادل

  538 4  000 6     538 4   000 6 دوالر كندي كندا

  932 30   578 25   154 33  394 27   يورو ألمانيا

  077 7     000 6     077 7     000 6     وروي هولندا

  427 3     000 30   862 5      000 50   كرونة سويدية السويد

 سويسرا

فرنك 

  261 2   000 2     261 2  000 2     سويسري

    893 52     المجموع

   000 40   الصندوق

   893 92   المجموع

 

 2 الجدول

 رفق تحفيز فقراء الريفمموجز المنح في إطار 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 الكيان/البلد
المنح الموافق عليها ناقص 

 أ اإللغاءات
 2020الصروفات في عام 

الجزء غير المنصرف من المنح 
 القابلة للصرف

 890 - 890 أفغانستان

 - 915 915 بنغالديش

 40 361 401 لوكاالت الزراعيةالتحالف العالمي ل

 432 - 432 بنن

 687 266 954 بوركينا فاسو

 710 - 710 بوروندي

 538 - 538 كمبوديا

 519 209 728 الكاميرون

 634 - 634 أفريقيا الوسطى جمهورية

 789 - 789 تشاد

 325 - 325 جزر القمر

 444 - 444 الكونغو

 594 - 594 كوت ديفوار

 214 1 - 214 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 21 192 213 يجيبوت

 440 - 440 إريتريا

 304 - 304 إسواتيني

 311 700 011 1 إثيوبيا

 200 - 200 غابون

 266 - 266 غامبيا

 531 - 531 غينيا

 373 - 373 غينيا بيساو

 119 1 - 119 1 كينيا

 247 - 247 لبنان

 333 - 333 ليسوتو

 489 - 489 ليبريا

 825 - 825 مدغشقر

 - 616 616 مالوي

 442 - 442 مالي

 765 - 765 موزامبيق

 600 - 600 ميانمار

 543 - 543 نيبال



 EB 2021/132/R.26 ميمالذيل 

82 

 الكيان/البلد
المنح الموافق عليها ناقص 

 أ اإللغاءات
 2020الصروفات في عام 

الجزء غير المنصرف من المنح 
 القابلة للصرف

 Agriterra 2 300 1 500 800منظمة 

 667 - 667 النيجر

 938 - 938 نيجيريا

 070 1 - 070 1 باكستان

 - 274 274 فلسطين

 438 - 438 بابوا غينيا الجديدة

 200 800 1 000 2 الفلبين

 630 - 630 رواندا

 200 - 200 وبرينسيبي سان تومي

 452 - 452 السنغال

 518 - 518 سيراليون

 157 470 626 الصومال

 24 217 241 جنوب أفريقيا

 706 - 706 جنوب السودان

 748 - 748 السودان

 883 - 883 المتحدة تنزانياجمهورية 

 457 - 457 توغو

 955 - 955 أوغندا

 9 77 86 تونس

 150 350 1 500 1 اعة الدقيقة من أجل التنميةمنظمة الزر

 836 - 836 اليمن

 460 100 560 زامبيا

 700 - 700 زمبابوي

 620 27 047 9 667 36 المجموع بالدوالر األمريكي
 .للصرف القابلة المنح عن فضال عليها الموافق المنح يشمل الرصيد أ

 


