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 توصية بالموافقة

 مدعو إلى الموافقة على القرار التالي: مجلس المحافظين

ديسمبر/كانون األول  31"نظر مجلس المحافظين في القوائم المالية التي تظهر الوضع المالي للصندوق بتاريخ 

في الوثيقة الحالية  المونتائج عملياته للسنة المنتهية في هذا التاريخ، كما هي واردة في الذيول من ألف إلى  2018

 ".لى اإلبالغ المالي، وصادق عليهالمراجع الخارجي بشأنها وشهادته عن فعالية الضوابط الداخلية عوتقرير ا

 2018ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ  لى)بما في ذلك تقرير تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل ع

 المالي(

، القوائم المالية 2019 أيار/مايووالعشرين بعد المائة في  السادسةاستعرض المجلس التنفيذي، في دورته  -1

)متضمنة الذيول من ألف إلى كاف(، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها،  2018المراجعة للسنة المالية 

 الوثيقة.وكالهما موجود في هذه 

ً للمعايير الدولية لإلبالغ المالي، كما يوصي به المجلس  -2 يجري إعداد القوائم المالية الموحدة للصندوق وفقا

الدولي للمعايير المحاسبية، وقد قامت لجنة مراجعة الحسابات بفحص مفصل لهذه القوائم المالية في 

 . بعد المائة الثاني والخمسيناجتماعها 

، مع توصية بالمصادقة عليها وفقا مجلس المحافظين دورةبرفعها إلى س التنفيذي المجلوسيقوم اآلن  -3

 ( من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق.6) للمادة

ديسمبر/كانون  31أصدر الصندوق تقرير اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي بتاريخ  -4

. وجاء ذلك عقب استعراض مستقل واختبار أجراه خبراء استشاريون خارجيون استند عملهم 2018األول 

يدات إضافية بشأن مصداقية إلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي. ويوفر هذا التقرير تأك

 وموثوقية القوائم المالية.

ً على القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  -5 وأبدى المراجعون الخارجيون رأيا غير متحفظ/إيجابيا

، عالوة على إصدارهم شهادة خارجية على فعالية الضوابط الداخلية على 2018ديسمبر/كانون األول  31

 ندوق.اإلبالغ المالي في الص
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 قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده

 2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 الصندوق وحده موحدة  

 2017 2018 2017 2018 المذكرة/الذيل األصول

 705 127 258 56 882 401 322 190 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

      االستثمارات

 918 172 968 143 332 307 968 143  االستثمارات بالتكلفة المستهلكة 

 021 052 1 043 839 506 251 1 830 331 1  االستثمار بالقيمة العادلة 

 939 224 1 011 983 838 558 1 798 475 1 4 المجموع الفرعي لالستثمارات 

      المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة

 626 211 045 133 410 236 045 133 5 للمساهمينسندات إذنية ال 

 977 298 136 884 183 574 410 156 1 5 المساهمات المطلوبة 

 (703 34) (465 67) (703 34) (465 67) 5 المشروطة مخصوما منها: المساهمات المطلوبة 

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

 270 354 085 828 260 654 360 100 1  صافي المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة

 243 151 258 196 227 16 671  34 7 المبالغ المطلوبة للصندوق األخرى

 001 14 379 15 001 14 379 15 8 ملموسةالثابتة وغير الصول األ

      القروض المستحقة

 709 859 5 446 057 6 143 055 6 567 269 6 طاء)أ( 9 القروض المستحقة

مخصوما منها: المخصص المتراكم لخسائر 
 (184 10) (257 91) (184 10) (251 93) )ب(9 القروض انخفاض قيمة

المخصص المتراكم لمبادرة مخصوما منها: 

 (250 10) (907 7) (250 10) (907 7) ياء )ب(/11 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 275 839 5 283 958 5 709 034 6 409 168 6  صافي القروض المستحقة 

 433 711 7 274 037 8 917 679 8 939 984 8  مجموع األصول 

 

 الصندوق وحده موحدة  

 2017 2018 2017 2018 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 598 206 615 198 310 208 192 206 12 المبالغ المستحقة والخصوم 

 I2 444 715 531 256 91 913 89 658/14 المنح غير المصروفة 

 901 86 415 87 279 262 782 360 13 اإليرادات المؤجلة 

 324 480 603 571 157 804 603 877 15 االقتراضخصوم  

 481 863 546 949 002 806 1 292 889 1  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 

 188 185 8 175 893 8 188 185 8 175 893 8  العادية 

 349 20 349 20 349 20 349 20  الخاصة 

 537 205 8 524 913 8 537 205 8 524 913 8 حاء مجموع المساهمات 

      عائدات محتفظ بها

 000 95 000 95 000 95 000 95  االحتياطي العام 

 (585 452 1) (796 920 1) (622 426 1) (877 912 1)  المتراكم العجز 

 (585 357 1) (796 825 1) (622 331 1) (877 817 1)  مجموع اإليرادات المحتفظ بها

 952 847 6 728 087 7 915 873 6 647 095 7  حقوق المساهمةمجموع  

 433 711 7 274 037 8 917 679 8 939 984 8  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2017 2018 مالحظة 

    اإليرادات

 820 58 362 67  عائد القروض 

 361 36 715 5 17 )الخسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 977 9 874 10 18 العائد من مصادر أخرى 

 602 158 201 85 19 عائد المساهمات 

 760 263 152 169  مجموع اإليرادات

   20 النفقات التشغيلية

 (569 92) (530 96) 21 مرتبات الموظفين ومزاياهم 

 (353 41) (234 41)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (891 48) (900 48)  اآلخرين من غير الموظفينتكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين  

 (963 1) (761 1) 24  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (776 184) (425 188)  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (696) (820)  نفقات فوائد القروض 

 (161 6) (203 8) )ب(9 القروض انخفاضمخصص عكس خسائر  

 (309 4) (473 4) 26 نفقات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (216 177) (947 108) 22 نفقات المنح 

 (766 127) (625 138) 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (945 2) (279 3) 8 اإلهالك 

 (093 319) (347 264)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (869 503) (772 452)  مجموع النفقات

 (109 240) (620 283)  ( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرفالعجز)

 (672 11) (215) 25 التعديل لمراعاة تغير القيمة العادلة 

 793 338 (550 150) 16 )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق  

 012 87 (385 434)  )الخسارة(صافي الربح/ 

    )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

)الخسائر(/األرباح الناجمة عن تحركات صرف العمالت واحتساب   

 316 6 (987 13) 16 أرصدة  الكيانات الموحدة بعمالت أخرى 

 (083 15) 239 21 21 الخدمةتغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء  

 (767 8) 252 7  )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرىمجموع 

 245 78 (133 427)  ةالشامل اإليراداتمجموع )الخسائر(/
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 قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

 2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2017 2018 المذكرة 

    اإليرادات

 451 57 545 65  عائد القروض 

 326 33 039 2 17 )الخسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 532 15 020 14  العائد من مصادر أخرى 

 615 29 884 29 19 عائد المساهمات 

 924 135 488 111  مجموع اإليرادات

   20 النفقات التشغيلية

 (303 89) (134 93) 21 مرتبات الموظفين ومزاياهم 

 (752 39) (630 39)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (977 41) (314 42)  اآلخرين من غير الموظفينتكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين  

 (614 1) (004 1)  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (646 172) (082 176)  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (696) (820)  نفقات فوائد القروض 

 (6 161) (8 171) (b)9 القروض انخفاض قيمةمخصص عكس خسائر  

 (309 4)  (473 4) 26 نفقات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (779 64) (602 66) 22  نفقات المنح 

 (766 127) (625 138) 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (945 2) (279 3) 8 اإلهالك 

 (656 206) (970 221)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (302 379) (052 398)  مجموع النفقات

 (378 243) (564 286)  )نقص( اإليرادات على المصروفات قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

 (639 21) 818 4  تعديالت مقابل التغييرات في القيم العادلة 

 793 338 (550 150) 16 للصندوق)الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف  

 776 73 (296 432)  )الخسارة(/الربح صافي

    اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى

 (083 15) 239 21 21 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 (083 15) 239 21  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 693 58 (057 411)  ةالشامل اإليراداتمجموع )الخسائر(/
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 القائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بها

 2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31في ن المنتهيتين للسنتي

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 للصندوق وحده تغيرات في اإليرادات المحتفظ بهالاقائمة 

 2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام المتراكم العجز 

  (611 416 1) 000 95  (611 511 1) 2016ديسمبر/كانون األول  31المتراكم في  العجز

2017    

 776 73 776 73 صافي الربح أو )الخسارة(

 (083 15)  (083 15) األخرىالشاملة أو األرباح مجموع الخسائر 

 333  333 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (585 357 1) 000 95 (585 452 1) 2017ديسمبر/كانون األول  31المتراكم في  العجز

2018 

 مبدأ المحاسبةالتغيرات في 

 

(84 609) 

  

(84 609) 

 (194 442 1) 000 95 (194 537 1) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (296 432)  (296 432) صافي الخسارة أو )الربح(

 239 21  239 21 مجموع األرباح )أو الخسائر( الشاملة األخرى

 455 27  455 27 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (796 825 1) 000 95 (796 920 1) 2018ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام المتراكم العجز 

  (200 410 1) 000 95  (200 505 1) 2016ديسمبر/كانون األول  31المتراكم في  العجز

2017    

 012 87 012 87 صافي الربح أو )الخسارة(

  (767 8)   (767 8) مجموع )الخسائر( أو األرباح الشاملة األخرى

 333 333 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

  (622 331 1) 000 95  (622 426 1) 2017ديسمبر/كانون األول  31المتراكم في  العجز

2018 

 مبدأ المحاسبةالتغيرات في 

 

(86 577)  

 

(86 577) 

 (194 442 1) 000 95 (194 537 1) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (385 434)  (385 434) لربح(اصافي الخسارة أو )

 239 21  239 21 مجموع )األرباح( أو الخسائر الشاملة األخرى

 455 27  455 27 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

 (877 817 1) 000 95 (877 912 1) 2018 ديسمبر/كانون األول 31العجز المتراكم في 
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 لقائمة الموحدة للتدفقات النقديةا

 2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

  2018 2017 

   التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 494 55 070 62 لصندوقا -الفوائد الواردة من القروض 

 385 1 747 1 حسابات األمانة األخرى -الفوائد الواردة من قروض 

 200 314 396 200 مبالغ المساهمات غير المتعلقة بالتجديد

 (282 165) (024 202) النفقات التشغيلية وغيرهامدفوعات 

 (408 45) (849 59) الصندوق -مصروفات المنح 

 (097 131) (923 126) األموال التكميلية -مصروفات المنح 

 (766 127) (625 138) مصروفات إطار القدرة على تحمل الديون

 (475 98) (207 263) العملياتصافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (380 631) (122 627) مصروفات قروض من الصندوق

 (210 59) (637 39) مصروفات قروض حسابات األمانة األخرى

 385 260 858 279 مدفوعات سداد أصل قروض الصندوق

 513 4 756 10 األمانة األخرىمدفوعات سداد أصل قروض حسابات 

 582 61 342 163 تحويالت من/إلى االستثمارات المسجلة بالتكلفة المستهلكة

 148 35 576 مقبوضات االستثمارات

 (962 328) (227 212) في األنشطة االستثمارية المستخدمةصافي النقدية 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 991 377 937 274 لمساهمات التجديدمقبوضات 

 095 174 405 119 مقبوضات األموال المقترضة

 (069 1) (374 1) حساب األمانة ألصل مبلغ األموال المقترضة منمدفوعات 

 (874) (698) مدفوعات لفوائد التزامات القروض

 143 550 270 392 نشطة التمويليةمن األ النقديةالتدفقات  صافي

 161 97 (710 47) تأثير تقلبات سعر الصرف على النقدية والمعادالت النقدية

 868 219 (874 130) ( في النقدية غير المقيدة والمعادالت النقديةالعجزصافي ) 

 940 432 1 809 652 1 والمعادالت النقدية في بداية العام المقيدةالنقدية غير 

 809 652 1 935 521 1 والمعادالت النقدية في نهاية العامالنقدية غير المقيدة 

   :منالمكونة 

 782 401 230 190 غير المقيدة النقدية

 االستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها

 حتى أجل االستحقاق وحسابات مراقبة المستحقات

 

1 331 705 

 

1 251 026 

 809 652 1 935 521 1 والمعادالت النقدية في نهاية العامالنقدية 
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 مكونات موحدة أخرىل التدفقات النقدية عن موجزات معلومات

 2018ديسمبر/كانون األول  31 حتى

 األمريكية()بماليين الدوالرات 

 

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

       قائمة الموازنة

 470.0 249.3 326.5 79.1 22.1 3.8 مجموع األصول  

 (468.9) (262.8) (324.4) (86.0) (8 23) (14.3) مجموع الخصوم  

 1.1 13.5 2.1 6.9 1.7 10.5 إيرادات محتفظ بها 

       قائمة الدخل الشامل

 39 19 3 0.2 - - مجموع اإليرادات  

 (39) (19) (1) (0.2) - - مجموع النفقات التشغيلية 

صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات  

 التشغيلية
- - - 2 - - 

 57.7 3.2 99.3 (0.6) (3.2) (3.2)  صافي التدفقات النقدية 

 
 2017ديسمبر/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 

حساب أمانة 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 
 األموال المتممة  الصغيرة

       قائمة الموازنة

 405.3 258.6 331.6 79.1 24.3 7.0 مجموع األصول   

 (399.3) (250.8) (324.1) (83.3) (26.3) (14.0) مجموع الخصوم  

 (6.1) (7.8) (7.5) 4.2 2.0 7.0 عائدات محتفظ بها 

       الشاملقائمة الدخل 

 76.2 52.9 2.4 0.2 - - مجموع اإليرادات  

 (72.4) (43.4) (3.9) (0.2) - - مجموع النفقات التشغيلية 

 3.8 9.5 (1.5) - - - صافي اإليرادات مخصوما منه النفقات التشغيلية

 1.5 150.0 (1.3) 13.8 20.8 4.3  صافي التدفقات النقدية 
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 مذكرات ملحقة بالقوائم المالية الموّحدة

 1 المذكرة

 وصف مختصر للصندوق وطبيعة عملياته

الصندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة )الصدندوق( وكالدة متخصصدة 

 30مددن وكدداالت األمددم المتحدددة. وقددد نشددأ الصددندوق رسددميا فددي 

، وهددو تدداريخ سددريان مفعددول اتفاقيددة 1977نوفمبر/تشددرين الثدداني 

إنشدددائه، ويوجدددد مقدددره فدددي رومدددا، إيطاليدددا. ويخضدددع الصدددندوق 

 وعملياته التفاقية إنشائه.

ؤسسدة ماليدة دوليدة، يتمتدع الصدندوق بطبيعدة الحدال وبحكم كونده م

وكمددا هددو الحددال مددع المؤسسددات الماليددة  وضددع الدددائن المفضددل.ب

بحدد  وضع الدائن المفضدل صدفة قانونيدةال يشكل الدولية األخرى، 

أصدحاب المصدلحة فدي  منحدهييتجسد عبر الممارسدة و، ولكنه ذاته

. ويحظددى مفهدددوم (عضددوا دولدددة 176 موالبددالغ عدددده) الصددندوق

 كياندات مثدلوضع الدائن المفضل باعتراف عالمي متسق مدن قبدل 

تقدددير الدوليددة ووكداالت  التسدوياتمصددرف والمصدارف،  منظمدي

 . ةاالئتماني الجدارة

وعضددوية الصددندوق مفتوحددة أليددة دولددة مددن الدددول األعضدداء فددي 

األمم المتحدة، أو فدي أيدة وكالدة مدن وكاالتهدا المتخصصدة، أو فدي 

الوكالدددة الدوليدددة للطاقدددة الذريدددة. ومصددددر مدددوارد الصدددندوق هدددو 

مسددداهمات األعضددداء، والمسددداهمات الخاصدددة مدددن الددددول غيدددر 

األعضاء، وغير ذلك مدن المصدادر، وكدذلك األمدوال المحصدلة أو 

 التي ينتظر تحصيلها من العمليات.

وهددددف الصدددندوق هدددو تعبئدددة مدددوارد إضدددافية وإتاحتهدددا بشدددروط 

تمددول منهددا، فددي المقددام األول، المشددروعات التددي تيسدديرية حتددى 

ترمدددي، علدددى وجددده التحديدددد، إلدددى تحسدددين نظدددم إنتدددا  األغذيدددة 

ومستويات التغذية وأحوال المعيشدة ألشدد السدكان فقدرا فدي البلددان 

الناميدددة. ويقدددوم الصدددندوق بحشدددد المدددوارد والمعدددارف مدددن خدددالل 

ماليددة ائددتالف حيددوي لفقددراء الريددف، والحكومددات، والمؤسسددات ال

واإلنمائيددددة، والمنظمددددات الحكوميددددة الدوليددددة، والمنظمددددات غيددددر 

الحكومية، والقطاع الخاص، ويشمل ذلك تعبئدة التمويدل المشدترك. 

ويشكل التمويل مدن مصدادر خدار  نطداق عمليدات تجديدد المدوارد 

وفي شكل أموال متممة وموارد بشرية جزءا ال يتجدزأ مدن أنشدطة 

 الصندوق التشغيلية.

 2 رةالمذك 

 موجز السياسات المحاسبية ذات األهمية

تددرد أدندداه السياسددات المحاسددبية الرئيسددية المطبقددة فددي إعددداد هددذه 

القوائم المالية الموحدة. وقد طُبِّّقت هذه السياسدات باتسداق علدى كدّل 

 السنوات المعروضة، ما لم يُشر إلى خالف ذلك.

 )أ( أساس المحاسبة

المالية الموحدة للصندوق وفقدا للمعدايير الدوليدة لإلبدالغ تعد القوائم 

ل لالسدددتمرار، وذلدددك باالعتمددداد علدددى ، وعلدددى أسدددا  قابدددالمدددالي

وتُقددمم فدي القدوائم  الوضع المالي الحالي والتدفقات النقدية المتوقعة.

الماليددة معلومددات منفصددلة عددن الكيانددات حيثمددا اعتُبددر ذلددك مفيدددا 

 .للقراء

القددوائم الماليددة بموجددب المعددايير الدوليددة لإلبددالغ ويتطلددب إعددداد 

المدددالي اسدددتخدام بعدددض التقدددديرات المحاسدددبية الحرجدددة. كمدددا أنددده 

يسدتدعي مدن اإلدارة اللجددوء إلدى أحكدام تقديريددة فدي عمليدة تطبيددق 

المجدداالت التددي تنطددوي  3السياسددات المحاسددبية. وتبددين المددذكرة 

على قدر كبيدر مدن األحكدام أو التعقيددات، أو المجداالت التدي تتسدم 

فيهدددا االفتراضدددات والتقدددديرات باألهميدددة بالنسدددبة للقدددوائم الماليدددة 

 الموحدة.

والساري المعايير الدولية الجديدة والمعدلة لإلبالغ المالي 

 تطبيقها بشكل إلزامي

المعايير الدولية يالت على ، دخلت بعض التعد2018خالل عام 

 غير أنها .حيز النفاذ بالنسبة لفترة اإلبالغ الحاليةلإلبالغ المالي 

. وتتمثل للصندوق محدود، إن ُوجد، على القوائم المالية أثرذات 

 هذه التعديالت فيما يلي:

 1الجدول 

 المحتملاألثر  طبيعة التغيير المتطلبات 

المعيار الدولي تعديل على 

األدوات  :9 لإلبالغ المالي

 المالية

 المحاسبة التحوطية

 

 انخفاض القيمةمنهجية 

يدخل حيز النفاذ اعتبارا 

يناير/كانون الثاني  1من 

2018 

 2انظر المذكرة 

القسم )ب(: التغيرات 

 المحاسبة. مبادئفي 

المعيار الدولي تعديل على 

: الدفع على 12 لإلبالغ المالي

 أسا  األسهم

تغييرات في عمليات 

 الدفع على أسا  األسهم

من التسوية النقدية إلى 

 التسوية باألسهم

 

ال ينطبق على 

 الصندوق

المعيار الدولي تعديل على 

 : عقود التأمين4 لإلبالغ المالي

توجيهات لشركات 

التأمين حول تطبيق 

 9معياري اإلبالغ المالي 

 4و

ال ينطبق على 

 الصندوق

المعيار الدولي لإلبالغ تعديالت على 

: القوائم المالية الموحدة؛ 10 المالي

؛ 28 المحاسبة الدوليةمعيار و

االستثمارات في المشروعات 

 المشتركة 

تقدم التوجيه للمحاسبة في 

حال فقدان التحكم بشركة 

 فرعية

 

تدخل حيز النفاذ اعتبارا 

يناير/كانون الثاني  1من 

2018 

على ال تنطبق 

 الصندوق

: 15 المعيار الدولي لإلبالغ المالي

 العائدات من عقود مع الزبائن

تضع مبادئ حول 

طبيعة، وتوقيت، وانعدام 

اليقين حول العائدات 

والتدفقات النقدية الناتجة 

 عن عقود مع الزبائن

 

يدخل حيز النفاذ اعتبارا 

يناير/كانون الثاني  1من 

2018 

على حاليا ال تنطبق 

 .الصندوق

اإليرادات المستمدة 

من مساهمات الدول 

األعضاء )معيار 

المحاسبة الدولية 

( أو األدوات 20

المعيار المالية )
الدولي لإلبالغ 

 (.9 المالي

 إلزاميا. المعايير الدولية لإلبالغ الماليتطبيق صبح يلم (1)

 2الجدول 

 األثر المحتمل طبيعة التغيير المتطلبات 

: 16 المعيار الدولي لإلبالغ المالي

 اإليجارات

يوفر مبادئ لالعتراف 

باإليجارات وعرض 

ها واإلفصاح عن هاقياسات

لطرفي العقد )المستأجر 

 والمؤجر(

 

 1اعتبارا من يسري 

يناير/كانون الثاني 

2019 

ليس لدى الصندوق 

التزامات تأجير 

كبيرة، وبالتالي فإن 

المعيار الجديد لن 

 أثر كبير.يكون له 

ال توجد أي معايير أو تفسيرات أخرى التي لم تصبح فعالة حتدى 

 اآلن ومن المتوقع أن يكون لها أثر مادي على الصندوق.

 المحاسبة مبادئالتغيرات في )ب( 

صدر هذا المعيار المتعلق : 9 المعيار الدولي لإلبالغ المالي

األدوات المالية على مراحل على مدار عدد من السنوات، ب

اإلصدارات المختلفة من المعيار في  بتطبيقللكيانات  وُسمح

التصنيف والقيا ،  بشأن. وهو يتألف من أقسام البداية

 .، ومحاسبة التحوطوانخفاض القيمة

التصنيف والقيا ، الذي اعتمده قسم غطت المرحلة األولى و

 .2010الصندوق في عام 
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 9معيار ال، أصبح  2018 كانون الثاني/يناير 1اعتبارا من و

األدوات المالية الكامل من المعايير الدولية لإلبالغ المالي بشأن 

 إلزاميا.

اعتمد الصندوق الجزء المتعلق بانخفاض القيمة في و

القسم المتعلق بمحاسبة التحوط ال و. 2018 كانون الثاني/يناير

 األدوات المشتقة التي يعتمدها الصندوق حاليا.ينطبق على 

المعيار الدولي لإلبالغ تمشيا مع قواعد االنتقال لتطبيق و

 .2017مقارنات عام  ذكر، لم تتم إعادة 9 المالي

 خسائرتستند متطلبات انخفاض القيمة الجديدة إلى نموذ  و

ينطبق ونموذ  الخسارة المتكبدة.  ويحل محلاالئتمان المتوقعة 

على األصول المالية المسجلة خسائر االئتمان المتوقعة نموذ  

الدين  وسندات، مثل القروض ناقص االستهالكبالتكلفة 

 والتزامات القروض.

تم احتساب انخفاض كان ي، 2018 كانون الثاني/يناير 1قبل و

على  ناقص االستهالكقيمة األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة 

 األوراقصدر أسا  دليل قوي على تدهور الجدارة االئتمانية لمُ 

تم خصم انخفاض القيمة من أرصدة األصول وكان يالمالية. 

 .الدخل قائمةوتحميلها على  قائمة الموازنةذات الصلة في 

الصندوق منهجية  وضع، 2018نون الثاني يناير/كا 1بعد و

ستشرافية بنموذ  من ثالث مراحل خسائر االئتمان المتوقعة اال

 النخفاض القيمة.

مخصص الثني عشر شهرا أو العمر االفتراضي  إقراريتم و

لخسارة االئتمان المتوقعة، وفقا لما إذا كانت قد حدثت زيادة 

ولي لألداة المالية ذات كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلقرار األ

خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة مرجحة يعكس قيا  الصلة. و

باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود وأفضل المعلومات 

االستشرافية المتاحة. ويدمج النموذ  الجديد المعلومات 

االستشرافية من خالل إدما  العوامل االقتصادية الكلية. ويقدم 

 إضافية.( تفاصيل 5القسم و)

من أرصدة األصول في القيمة االستشرافي يتم خصم انخفاض و

 الدخل. قائمةوتحميله على  قائمة الموازنة

القسم الخاص تنفيذ  ألثرالجدول أدناه ملخصا  ويعرض

على  9 المعيار الدولي لإلبالغ الماليمن قيمة الانخفاض ب

 .2018األرصدة االفتتاحية لعام 

المخصصددات المطلوبددة  عددنيضددا تفاصدديل الجدددول أ ويعددرض

لمبادرة تخفيف عبء ديون هايتي التدي تمدت الموافقدة عليهدا فدي 

جدزء اليعكس هذا المخصص و. (EB2010/99/R.8) 2010عام 

تددرد ومددن تخفيددف عددبء الددديون. الددذي سددوف يتحملدده الصددندوق 

 .كاف تفاصيل إضافية في الذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الجدول 

 

 الدفتريةالقيمة 

يناير/  1في 

كانون الثاني 

 التغييرات 2018

القيمة الجديدة 

يناير/  1في 

كانون الثاني 

2018 

 قائمة الموازنة الموحدة*

المخصصات المتراكمة 

 النخفاض قيمة القروض

 (6 .101) (32.2) (69.4)      بالقيمة االسمية

 (15.2) (15.2) 0 تخفيف عبء ديون هايتي

  19.9 (39.2)       59.2 العادلةالقيمة 

المخصصات المتراكمة 

 (10.2)       النخفاض قيمة القروض

             

(866) 

                

(96.8) 

 

 قائمة موازنة الصندوق وحده*

المخصصات المتراكمة 

 النخفاض قيمة القروض

 (99.4) (30.0) (69.4)      بالقيمة االسمية

 (15.2) (15.2) 0 ديون هايتيتخفيف عبء 

 19.8 39.4  59.2 القيمة العادلة

المخصصات المتراكمة 

 (10.2)       النخفاض قيمة القروض

             

(84.6) 

                

(94.76) 

 * أثدددر مخصدددص األوراق الماليدددة بالتكلفدددة نددداقص االسدددتهالك قددددره

 دوالرا أمريكيا. 29 284 

 التوحيد( مجال ج)

التمويددل غيددر  وأشددكاليشددكل التمويددل علددى شددكل أمددوال متممددة 

الصدددندوق. ويعدددد  عمليددداتجدددزءا أصددديال مددن األخدددرى األساسددية 

الصددندوق حسددابات موحدددة تشددمل المعددامالت واألرصدددة المتعلقددة 

 بالكيانات التالية:

البرنددامج الخدداص مددن أجددل البلدددان األفريقيددة الواقعددة جنددوب  •

الصددحراء الكبددرى والمتددأثرة بالجفدداف والتصددّحر )البرنددامج 

 ؛الخاص من أجل أفريقيا(

 ؛ي الصندوقالصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية ف •

األموال المتممة األخرى، بما فدي ذلدك مدنح المسداعدة التقنيدة،  •

والتمويل المشترك، والموظفين المهنيين المزاملين، واألمدوال 

المتممدددددة البرامجيدددددة والمواضددددديعية؛ والبرندددددامج المشدددددترك 

 الغذائي؛ ومرفق البيئة العالمية؛ للصندوق البلجيكي لألمن

ن البلدان الفقيرة المثقلة بالدديون التدابع حساب أمانة مبادرة ديو •

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

حسدداب أمانددة خطددة التددأمين الطبددي بعددد انتهدداء الخدمددة التددابع  •

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  ؛الحساب اإلداري لمبادرة تخفيف ديون هايتي •

 ؛حساب األمانة اإلسباني  •

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصدحاب الحيدازات حساب أمانة  •

 .الصغيرة

كمددا  ،األنشددطة األساسددية للصددندوقبصددلة مباشددرة  الكياندداتولهددذه 

وبما يتماشى مدع االتفاقيدات والتوصديات أنه يتحكم بها بشكل كبير. 

األساسية التي أنشأت هدذه الكياندات، يملدك الصدندوق سدلطة توجيده 

ينكشددف الصددندوق، أو و .السياسددات الماليددة والتشددغيلية ذات الصددلة

وبمقددوره التدأثير تكون له حقدوق، نتيجدة مشداركته لهدذه الكياندات، 

ئج من خالل سلطته على المكونات. وبناء على ذلدك، على تلك النتا

تددم توحيددد بيانددات تلددك الكيانددات ضددمن القددوائم الماليددة للصددندوق. 

 وسددتُقدمواسددتبعدت كددل المعددامالت واألرصدددة بددين هددذه الكيانددات. 

لمتطلبدددات اتلبيدددة عندددد الطلدددب لللصدددناديق بياندددات ماليدددة إضدددافية 

كدددل الكياندددات  محدددددة مدددن الجهدددات المانحدددة. وتسدددير حسددداباتال
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المدرجددة فددي مجددال التوحيددد وفددق فتددرة ماليددة تتوافددق مددع السددنة 

 الشمسية.

  الكيانات التي يستضيفها الصندوق

ال تشكل هدذه الكياندات جدزءا مدن أنشدطة الصدندوق األساسدية، وال 

يملددك الصددندوق سددلطة توجيدده السياسددات الماليددة والتشددغيلية ذات 

لموحددة ألنهدا ليسدت خاضدعة الصلة. ولذلك ال تُدر  فدي حسداباته ا

ديسدمبر/كانون  31فدي للسيطرة بقددر مهدم مدن جاندب الصدندوق. و

 وهدد الوحيددد الددذي يستضدديفه الصددندوق الكيددان، كددان 2018األول 

ف الشدددعبي االئدددتالف الددددولي المعندددي باألراضدددي )سدددابقا االئدددتال

 .الستئصال الجوع والفقر(

 الرعاية( د)

شدددراكة مدددع االتحددداد األوروبدددي  2018أقدددام الصدددندوق مندددذ عدددام 

وحكومة لكسمبرغ والتحالف من أجل الثورة الخضراء فدي أفريقيدا 

إلنشاء الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية، وهو صدندوق مدن 

القطددداع الخددداص يهددددف إلدددى تعزيدددز االسدددتثمارات فدددي األعمدددال 

امية. ويؤدي الصدندوق الزراعية الريفية الصغيرة عبر األسواق الن

نتدائج نشداط  أو انكشاف بسدببحاليا دور الرعاية بدون أي سيطرة 

 الرعاية الذي يقوم به.

 احتساب العمالت وتحويلها)ه( 

تُقددا  البنددود المدرجددة فددي القددوائم الماليددة الموحدددة باسددتخدام عملددة 

عملددددة البيئددددة االقتصددددادية الرئيسددددية التددددي يعمددددل فيهددددا الكيددددان )"

"(. وتُعددرض القددوائم الماليددة الموحدددة بالدددوالر األمريكددي التعيددين

باعتبدداره العملددة الوظيفيددة والعملددة المسددتخدمة فددي عددرض القددوائم 

 المالية في الصندوق. 

ل معاَمالت العمالت األجنبيدة إلدى العملدة الوظيفيدة باسدتخدام  وتُحوم

أسددعار الصددرف السددائدة فددي تددواريخ المعددامالت المعنيددة. وتُدددر  

ألربدداح والخسددائر فددي أسددعار الصددرف الناجمددة عددن تصددفية مثددل ا

هددذه المعددامالت ومددن عمليددات تحويددل األصددول والخصددوم النقديددة 

المحددة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار صرف نهايدة العدام فدي 

 قائمة العائدات الشاملة.

ل النتائج واألوضاع المالية للكيانات/الصدناديق الموحددة التد ي وتُحوم

ويدتم  ،تختلف عملتها الوظيفيدة عدن عملدة العدرض إلدى هدذه العملدة

اإلبدددالغ عنهدددا تحدددت إيرادات/خسدددائر شددداملة أخدددرى علدددى النحدددو 

 التالي:

تحددول نفقددات األصددول والخصددوم بسددعر صددرف اإلغددالق،  •

  ؛وتحول اإليرادات والنفقات بمتوسط سعر الصرف السنوي

تُدر  كدل فدوارق الصدرف الناجمدة علدى أنهدا مكدون منفصدل  •

 إليرادات شاملة أخرى. 

 ( قياس األصول والخصوم الماليةو)

تقا  األصول والخصوم الماليدة وتصدنف ضدمن الفئتدين التداليتين: 

التكلفددة المسددتهلكة أو بالقيمددة العادلددة مددن خددالل الددربح والخسددارة. 

تددفقات النقديدة التعاقديدة )تنشد  ويعتمد التصنيف على خصدائص ال

الشروط التعاقدية تدفقات نقدية في تواريخ غيدر محدددة وتمثدل تلدك 

التددددفقات علدددى سدددبيل الحصدددر مددددفوعات لسدددداد المبلدددغ األصدددلي 

والفائددددة عدددن المقددددار المتبقدددي مدددن المبلدددغ األصدددلي( كمدددا يعتمدددد 

 التصددنيف علددى نمددوذ  العمددل المتعلددق بإدارتهددا )نيددة االحتفدداظ أو

عدددددم االحتفدددداظ بهددددذه األصددددول والخصددددوم الماليددددة حتددددى أجددددل 

اسددددتحقاقها(. وال تسددددجل األصددددول والخصددددوم الماليددددة بالتكلفددددة 

المستهلكة إال عندما يتمثل نموذ  العمدل الدذي يتبعده الصدندوق فدي 

االحتفاظ بهذه األصدول والخصدوم حتدى أجدل اسدتحقاقها وتحصديل 

لددك )أي المبلددغ األصددلي التدددفقات النقديددة التعاقديددة الناشددئة عددن ذ

والفائدة فحسب(. وتسجل كدل األصدول والخصدوم الماليدة األخدرى 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

 حقوق المساهمة (ز)

( المسددداهمات 1وتضدددم هدددذه الحقدددوق العناصدددر الثالثدددة التاليدددة: )

( اإليدرادات المحدتفظ 3( االحتياطي العدام؛ )2)حقوق المساهمة(؛ )

 بها.

 ( المساهمات )حقوق المساهمة(1)

 معلومات أساسية عن المساهمات

تددددفع مسددداهمات كدددل عضدددو فدددي الصدددندوق، عنددددما يحدددين أجدددل 

سدادها، بعمالت قابلة للتحويل الحدر، باسدتثناء األعضداء مدن الفئدة 

الثالثة الذين كان من المسموح لهدم أن يددفعوا مسداهماتهم بعمالتهدم 

حويل الحدر أو لدم تكدن كدذلك، حتدى نهايدة فتدرة سواء كانت قابلة للت

التجديد الثالث للمدوارد. ويجدب تقدديم كدل مسداهمة مدن المسداهمات 

نقدا، على أنده يجدوز تقدديم أي جدزء منهدا ال يحتدا  إليده الصدندوق 

فدورا فدي عملياتده فدي صدورة سدندات إذنيدة غيدر قابلدة للتدداول وال 

 دفع عند الطلب. لإلبطال وال تدر أي فائدة، وتكون واجبة ال

وتقيددد المسدداهمة المقدمددة إلددى مددوارد التجديددد فددي الصددندوق بكامددل 

قيمتها كحقدوق مسداهمة ومبلدغ مطلدوب عندد إيدداع العضدو المعندي 

وثيقددة مسدداهمته، باسددتثناء وثددائق المسدداهمة المشددروطة الخاضددعة 

للتدددابير الوطنيددة لتخصدديص األمددوال، والتددي سددتقل تناسددبيا عندددد 

شددددروط. وتسددددجل المبددددالغ المطلوبددددة مددددن الدددددول اسددددتيفاء تلددددك ال

األعضدداء بوصددفها مسدداهمات، ومبددالغ مطلوبددة أخددرى، بمددا فيهددا 

السندات اإلذنية، في قائمة الموازنة بداية بقيمتها العادلدة مدن خدالل 

مدن المعدايير الدوليدة لإلبدالغ  9الربح والخسارة وفقدا للمعيدار رقدم 

 المالي.

 المساهماتمخصصات خسائر استهالك 

الصندوق سياسة حول إنشاء مخصصات مقابل مساهمات  اعتمد

الدول األعضاء المتأخرة الدفع، مع احتفاظه بوضع الدائن 

 المفضل، كما يلي:

قددد  نددا أو أصددال مطلوبدداكددان هندداك دليددل علددى أن قرضددا معي وإذا

 انخفداض القيمدةقدا  ياستهلك، يُقيد مخصص محددد لالسدتهالك. و

علدددى أنددده الفدددرق بدددين القيمدددة الدفتريدددة والقيمدددة القابلدددة للتحصددديل. 

ل وتشددددمل المعددددايير المسددددتخدمة لتقريددددر مددددا إذا كددددان هندددداك دليدددد

 :موضوعي على وجود خسائر استهالك

 ؛التأخير في سداد المستحقات التعاقدية من أصول وفوائد •

 ؛واجهة المقترض لصعوبات تتعلق بالتدفقات النقديةم •

 ؛اإلخالل بالعقود أو الشروط •

 .البدء في إجراءات إعالن اإلفال  •

 مثل هذا الدليل، يتم إنشاء مخصص: وفي حالة وجود

عندددما يتددأخر دفددع قسددط مقيددد فددي وثيقددة مسدداهمة أو دفددع  •

شدهرا،  24سحب مدن سدند إذندي عدن موعدد اسدتحقاقه مددة 

يُحسدددددب مخصدددددص معدددددادل لقيمدددددة مجمدددددوع مددددددفوعات 

المسددداهمات المتدددأخرة أو مجمدددوع قيمدددة السدددحوبات غيدددر 

 المدفوعة من السند اإلذني )السندات اإلذنية( المستحقة.

د فددي وثيقددة مسدداهمة أو دفددع عندددما يتددأخر دفددع قسددط مقيدد •

شدهرا أو  48سحب من سند إذني عن موعدد اسدتحقاقه مددة 

أكثددر، يُحسددب مخصددص معددادل لمجمددوع قيمددة مسدداهمات 

الدولة العضو غير المدفوعة أو مجموع قيمة السدند اإلذندي 
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)السدددندات اإلذنيدددة( لهدددذه الدولدددة العضدددو المتصدددلة بفتدددرة 

 د(.التمويل المعنية )أي فترة تجديد الموار

شدهرا  24تستخدم نهاية السنة المالية اآلن في تحديد فترات  •

 شهرا. 48و

 ( االحتياطي العام2)

ص بهدددا  ال يجدددوز اسدددتخدام االحتيددداطي العدددام إال ألغدددراض يدددرّخِّ

مجلس المحافظين، وقد أنشد  هدذا االحتيداطي تسدليما بالحاجدة إلدى 

الصددندوق لمددوارده تغطيددة المخدداطر المحتملددة لتجدداوز التزامددات 

نتيجة لتقلبات أسعار الصرف، وما يمكن أن يحددث مدن تدأخير فدي 

مدفوعات خدمة الدين، أو في استرداد المبدالغ المسدتحقة للصدندوق 

مددن اسددتثمار أصددوله السددائلة. كمددا يهدددف االحتيدداطي المددذكور إلددى 

تغطيددة مخدداطر تجدداوز االلتزامددات نتيجددة انخفدداض قيمددة األصددول 

 ات القيمة السوقية لالستثمارات.الناجم عن تقلب

رت اإلدارة استعراضا لكفاية االحتياطي ، أج2017وفي عام  

العام تمت دراسته من قبل كل من لجنة مراجعة الحسابات في 

اجتماعها الـخامس واألربعين بعد المائة والمجلس التنفيذي في 

دورته الحادية والعشرين بعد المائة. وقد صادق مجلس 

ين في دورته الحادية واألربعين على التوصيات لتطبيقها المحافظ

مقارنة مع  االستعراض تضمن. و2018بدءا من السنة المالية 

. وتم االعتراف بالقيمة ىرولية األخدالمؤسسات المالية ال

المتأصلة لالحتياطي كآلية تضمن إطارا ماليا سليما وتعزز 

المخاطر، وذلك في ضوء تطور اإلجراءات المرنة للتخفيف من 

 االقتراض.ته المتعلقة بزيادة أنشطنموذ  عمل الصندوق و

: ما يليمن اللوائح المالية للصندوق على  13 الالئحة وكما تنص

"إجراء تحويالت سنوية من الفائض المتراكم إلى االحتياطي 

العام، يحددها المجلس التنفيذي بعد األخذ بعين االعتبار الوضع 

ي في الصندوق في سياق استعراض/المصادقة على القوائم المال

 المالية المراجعة للصندوق".

 اإليرادات المحتفظ بها( 3)

تمثدددل اإليدددرادات المحدددتفظ بهدددا فدددائض اإليدددرادات المتدددراكم علدددى 

 النفقات بعد حسم آثار التغيرات في أسعار الصرف. 

 ( القروضح)

 ( معلومات أساسية عن القروض1)

ال تقدددم القددروض مددن الصددندوق إال للدددول الناميددة األعضدداء فددي 

فيهدا هدؤالء  الصندوق أو للمنظمات الحكومية الدوليدة التدي يشدترك

األعضددداء. ويجدددوز للصدددندوق أن يطلدددب، فدددي الحالدددة األخيدددرة، 

الحصددول علددى ضددمانات حكوميددة، أو غيددر ذلددك مددن الضددمانات. 

يوقدددع كدددل مدددن الصدددندوق  عنددددمااذ فدددنحيدددز الالقدددرض دخل ويددد

تفاقيدة علدى هدذه اال، إال إذا نصدت ى اتفاقيدة التمويدلوالمقترض علد

وفدي تلدك الحالدة تددخل اتفاقيدة التمويدل  .عليده للمصادقةأنه خاضع 

تجددب . والمصددادقةحيددز النفدداذ فددي تدداريخ اسددتالم الصددندوق لوثيقددة 

الموافقة على جميع قروض الصندوق، وتددفع المبدالغ المسدددة مدن 

بالعملدة المحدددة فدي اتفاقيدة القدرض. وتصدرف وفوائدها القروض 

اتفاقيددة  القددروض المعتمدددة للمقترضددين وفقددا لألحكددام الددواردة فددي

 القرض. 

 تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في الصندوق بما يلي: 

)أ( تكون القروض الخاصة المقدمة بشدروط تيسديرية للغايدة معفداة 

سدنويا  فدي المائدة 0.75ولكنها تتحمل رسم خدمة يعادل  ،من الفائدة

سنة بما فدي ذلدك فتدرة سدماح مددتها  40على أن يكون أجل سدادها 

سددنوات؛ )ب( تُعفددى القددروض المقدمددة بشددروط متشددددة مددن  10

سددنويا،  فددي المائددة 0.75الفوائددد ولكنهددا تتحمددل رسددم خدمددة بواقددع 

 10سددنة، بمددا فددي ذلددك فتددرة سددماح مدددتها  20ويبلددغ أجددل سدددادها 

سنوات؛ ) ( تعفى القروض المقدمدة بشدروط مختلطدة مدن الفوائدد 

سددنويا باإلضددافة  فددي المائددة 0.75ن تتحمددل رسددم خدمددة بواقددع ولكدد

سدنة، بمددا فدي ذلددك فتدرة سددماح  20إلدى فدارق، ويبلددغ أجدل سدددادها 

 2013سددددنوات )وتنطبددددق هددددذه الشددددروط مددددن عددددام  10مدددددتها 

وصاعدا(؛ )د( تدفع عن القروض المقدمدة بشدروط متوسدطة فائددة 

فائدددة المرجعددي مددن سددعر ال فددي المائددة 50يعددادل سددعرها السددنوي 

المتغيددر الددذي يحدددده المجلددس التنفيددذي سددنويا، ويبلددغ أجددل سدددادها 

سدنوات؛ )ه( تددفع عدن  5سنة، بمدا فدي ذلدك فتدرة سدماح مددتها  20

 100القروض المقدمة بشروط عادية فائددة يعدادل سدعرها السدنوي 

في المائة من سدعر الفائددة المرجعدي المتغيدر الدذي يحددده المجلدس 

سدنة، بمدا فدي  18و 15يا، ويتدراوح أجدل سددادها بدين التنفيذي سنو

ال يفدرض رسدم التدزام علدى  سدنوات؛ )و( 3ذلك فترة سماح مدتها 

 أي قرض.

 للجهات غير الدول األعضاء( القروض المقدمة 2)

اعتمددد مجلددس المحددافظين فددي دورتدده الحاديددة والعشددرين المعقددودة 

الدددذي وافدددق بموجبددده  21-د/107القدددرار  1998فدددي فبراير/شدددباط 

علدددى إنشددداء صدددندوق مكدددر  لغدددرض محددددد هدددو إقدددراض غدددزة 

( مددن 7)ب( مددن المددادة ) 1والضددفة الغربيددة. وأوقددف العمددل بالبنددد 

ويددل المسدداعدة اتفاقيددة إنشدداء الصددندوق لهددذا الغددرض. ويجددري تح

المالية، بما في ذلك القروض، إلدى صدندوق غدزة والضدفة الغربيدة 

بناء على قرار من المجلس التنفيذي، ويعداد تسدديدها، إذا كدان ذلدك 

 منطبقا، مباشرة إلى الموارد العادية للصندوق.

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون( 3)

المبادرة األصدلية والمبدادرة المعدززة يشارك الصندوق في كل من 

لديون البلدان الفقيدرة المثقلدة بالدديون اللتدين اتخدذهما صدندوق النقدد 

الدولي والبنك الدولي باعتبار أن تلك المشاركة تشكل عنصدرا مدن 

عناصددددر إطدددداره السياسدددداتي الواسددددع إلدارة عالقددددات الشددددراكة 

ات مسددتحقة التشددغيلية مددع البلدددان التددي تواجدده خطددر تحمددل متددأخر

للصددددندوق فددددي المسددددتقبل بسددددبب أعبدددداء خدمددددة ديونهددددا. ويددددوفر 

الصدندوق وفقدا لهددذه المبدادرة إعفداءات لتخفيددف أعبداء الدديون عددن 

طريددق إسددقاط جددزء مددن التزامددات خدمددة الددديون للبلددد المسددتوفي 

 للشروط عند استحقاق تلك االلتزامات.

يدون البلددان دحساب أماندة لمبدادرة  1998وأنشأ الصندوق في عام 

. ويتلقى الحسداب المدذكور مدوارد مدن داخدل الفقيرة المثقلة بالديون

الصددندوق الدددولي للتنميددة الزراعيددة ومددن مصددادر أخددرى، وهددي 

مدددوارد مخصصدددة تحديددددا كتعدددويض لحسددداب )حسدددابات( تمويدددل 

القروض عن التخفيضات المقدررة فدي مددفوعات تسدديد القدروض 

عيددد حسدداب األمانددة تسددديد فددي ظددل المبددادرة. ومددن المفتددرض أن ي

دفددع االسددتحقاقات ”المبددالغ المعفدداة مددن خدمددة الددديون علددى أسددا  

)أي تخفيددددف الددددديون عنددددد حلددددول موعددددد اسددددتحقاق  “أوال بددددأول

التزامددات خدمددة الددديون( فددي حدددود المددوارد المتاحددة فددي حسدداب 

 األمانة.

لددد مددن البلدددان يوافددق المجلددس التنفيددذي علددى تخفيددف الددديون لكددل ب

بصافي القيمدة الحاليدة. وتُددر  القيمدة االسدمية التقديريدة للمكوندات 

األساسدددية لتخفيدددف الدددديون فدددي إطدددار المخصصدددات المتراكمدددة 

لمبادرة الديون، وكمبلغ يحمل على نفقات مبادرة الدديون فدي قائمدة 

العائددددات الشددداملة. وتخضدددع الفرضددديات التدددي تقدددوم عليهدددا هدددذه 

عدددة دوريدددة. وقدددد اسدددتخدمت حصدددافة كبيدددرة فدددي التقددديرات لمراج

 حساب القيمة التقديرية لمخصصات مبادرة الديون.

وتغطى التكلفدة ويخفدض المخصدص المتدراكم لمبدادرة الدديون مدن 

خالل اإليرادات التي يجري تلقيها من المانحين الخدارجيين بمقددار 

تددوفّر مثددل هددذه المددوارد. ويخفددض المخصددص المتددراكم لمبددادرة 

 يون عندما يُوفمر تخفيف للديون من خالل حساب األمانة. الد

، ُمددنح الصددندوق الدددولي للتنميددة 2006وفددي نوفمبر/تشددرين الثدداني 

الزراعيددة إمكانيددة الوصددول إلددى المددوارد األساسددية لحسدداب أمانددة 
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مبادرة الديون في البنك الدولي، بغيدة المسداعدة فدي تمويدل تخفيدف 

البلدددان إلددى نقطددة اإلنجدداز. ويُقدددّم الددديون المسددتحقة عنددد وصددول 

التمويل استنادا إلى احتساب صدافي القيمدة الحاليدة لتددفقات تخفيدف 

 ديونها في المستقبل. 

 قياس القروض( 4)

تقيمد القروض بدايدة بالقيمدة العادلدة فدي اليدوم األول )اسدتنادا إلدى 

الصددددرف المقدددددم إلددددى المقتددددرض( وفيمددددا بعددددد تقددددا  بتكلفددددة 

االستهالك باستخدام طريقة الفائدة النافذة. وتحسب القيمة العادلدة 

باسددتخدام وسدديلة معددززة للقيمددة العادلددة بتطبيددق معدددالت خصددم 

قديرية للمستقبل، علدى أسدا  كدل قدرض على التدفقات النقدية الت

 على حدة، بالعملة التي سجل بها القرض. 

 انخفاض القيمةلخسائر  ةالمتراكم ات( المخصص5)

وضددع الصددندوق منهجيددة استشددرافية لخسددائر االئتمددان المتوقعددة 

تتضدمن ومن أجدل حسداب مخصدص النخفداض قيمدة القدروض. 

علدددى  ايدددتم تطبيقهدددوالددددائن المفضدددل.  وضدددع سدددماتالمنهجيدددة 

مثددددل  ندددداقص االسددددتهالكاألصددددول الماليددددة المسددددجلة بالتكلفددددة 

 بمخصدصالصدندوق االعتدراف  وعلىالقروض وسندات الدين. 

العمددددر االفتراضددددي لخسددددارة االئتمددددان شددددهرا أو  الثنددددي عشددددر

مدددا إذا كاندددت هندداك زيدددادة كبيدددرة فدددي مخددداطر وفقدددا ل، المتوقعددة

 اف األولي.االئتمان منذ االعتر

نتيجددة مرجحددة باالحتمدداالت  خسددائر االئتمددان المتوقعددةتعكددس و

والقيمة الزمنيدة للنقدود وأفضدل المعلومدات االستشدرافية المتاحدة 

 .من خالل إدرا  العوامل االقتصادية الكلية

ثالث مراحل  يشملمن نموذ  خسائر االئتمان المتوقعة تتكون و

منددددذ االعتددددراف  لددددى التغيددددرات فددددي جددددودة االئتمددددانيسددددتند إ

هو التاريخ الدذي  األداةوتاريخ إنشاء ألداة المالية. إنشاء ا/األولي

يتم اإلبالغ عن انخفاض القيمدة وتم فيه استيفاء شروط الصرف. 

شهرا أو العمر المتوقعة الثني عشر على أسا  خسائر االئتمان 

حددددد يومرحلدددة األداة الماليدددة. تخصددديص  حسدددب، االفتراضدددي

إذا كددان سدديتم اإلبددالغ عددن الدددخل مرحلددة أيضددا مددا تخصدديص ال

المحقدق مدن الفائدددة علدى األداة الماليددة علدى إجمددالي المبلدغ، كمددا 

، أو صافي مخصص انخفداض القيمدة 2و 1هو الحال للمرحلتين 

 .3كما هو الحال للمرحلة 

ي لمخاطر االئتمدان على تقييم نسب تحديد المراحليعتمد نموذ  و

)على سبيل المثال، يمكن إدرا  قدرض لده نفدس الخصدائص فدي 

عنددد إنشدداء مخدداطر االئتمددان  حسددب، 2أو المرحلددة  1المرحلددة 

أن يكددون لددديها  للجهددة النظيددرةنتيجددة لددذلك، يمكددن و(. القددرض

 في مراحل مختلفة. قروض مصنفة

" التي لم تشدهد جيدة األداءاألدوات المالية " 1المرحلة تتضمن و

 كاندتأو  األولديتدهورا كبيرا في جودة االئتمان مندذ االعتدراف 

بالنسدبة لهدذه و. اإلبدالغمنخفضدة فدي تداريخ  يةئتمانها االمخاطر

نتيجة مرجحة الحتمال خسائر االئتمان المتوقعة  تكوناألدوات، 

شدهرا التاليدة بعدد  االثندي عشدرممكن خدالل ال التخلف عن السداد

 درجدةيتم تصنيف األصول منخفضة المخاطر )و. اإلبالغتاريخ 

 .1المرحلة في االستثمار( على أنها 

األدوات الماليددددة "ضددددعيفة األداء" التددددي  2المرحلةةةةة تتضددددمن و

مندددذ االعتدددراف  يدددةاالئتمان هددداشدددهدت زيدددادة كبيدددرة فدددي مخاطر

، ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة. بها األولي

خددالل خسددائر االئتمددان المتوقعددة نددتج تبالنسددبة لهددذه األصددول، و

المحتملدة  التخلف عن السدادن جميع أحداث ع العمر االفتراضي

باحتمددال التخلددف عددن  ة، مرجحددالعمددر االفتراضدديعلددى مدددى 

يمدددة القإجمدددالي علدددى  الفائددددة عائدددداتيدددتم احتسددداب والسدددداد. 

 الدفترية.

" عندددما يكددون المتعثددرةاألدوات الماليددة " 3المرحلةةة تتضددمن و

التخلف عدن السدداد /هناك دليل موضدوعي علدى انخفداض القيمدة

االعتدراف بدالعمر بالنسبة لهذه األدوات، يتم و. اإلبالغفي تاريخ 

للمعيددار الدددولي  . ووفقددااالفتراضددي لخسددائر االئتمددان المتوقعددة

يدددتم احتسددداب الفائددددة علدددى صدددافي القيمدددة ، 9 المددداليلإلبدددالغ 

ل، مدونظرا ألن الصندوق يغطي الفائددة المسدتحقة بالكا الدفترية.

 فإن الحساب يتم على أسا  إجمالي.

حركددات بددين المراحددل علددى تطددور مخدداطر االئتمددان تتعتمددد الو

. عنهدا اإلبدالغإلدى تداريخ بها لألداة المالية من االعتراف األولي 

تدددهور، إلددى تقلدددب الأو  نتحسددالحركددات، سدددواء تقددد تددؤدي الو

 أرصدة مخصص انخفاض القيمة.

بعض االفتراضات غيدر القاطعدة المرتبطدة اعتمد الصندوق وقد 

السداد. وتماشيا مدع إجدراءات خدمدة الددين، بعدد أيام التأخر عن 

يومددا فددي  75يددتم تصددنيف األدوات الماليددة المتددأخرة بددأكثر مددن 

، بينما يتم تصنيف األدوات المالية المتأخرة بأكثر مدن 2المرحلة 

 .3يوما في المرحلة  180

يددتم تخفدديض القيمددة الدفتريددة لددألداة الماليددة مددن خددالل حسدداب و

 الدخل. قائمةغ الخسارة في ويتم تسجيل مبل اتمخصصال

لددألدوات الماليددة المصددنفة  ةالخدمددرسددوم و الفائدددةيددتم احتسدداب و

يددتم ال علددى أسددا  االسددتحقاق، فددي حددين  2و 1فددي المددرحلتين 

لددألدوات الماليددة المصددنفة فددي الفائدددة ورسددوم الخدمددة احتسدداب 

 إال عند استالمها بالفعل.كدخل  3المرحلة 

 االستثمارات( ط)

 التصنيف والقياس (1)

تصدددنف اسدددتثمارات الصدددندوق بالقيمدددة العادلدددة مدددن خدددالل الدددربح 

والخسددارة أو بالتكلفددة المسددتهلكة. وتصددنف االسددتثمارات بالتكلفددة 

المسددتهلكة عندددما تنتمددي إلددى حافظددة تدددار مددن جانددب الصددندوق 

اسدددتنادا إلدددى نمدددوذ  عمدددل يتمثدددل فدددي االحتفددداظ بهدددا حتدددى أجدددل 

اريخ اسددتحقاقه مدددن اسددتحقاقها، وذلددك بتحصدديل فقددط مددا يحددين تدد

مدددفوعات عددن الفائدددة والمبلددغ األصددلي بمددا يتفددق مددع الخصددائص 

التعاقديددددة. وإذا لددددم تسددددتوف الشددددروط المددددذكورة أعدددداله، يدددددر  

الصندوق االستثمارات بالقيمة العادلة مدن خدالل الدربح والخسدارة. 

وتُدر   .3وتحدد القيمة العادلة وفقا للتراتبية الواردة في المذكرة 

خسائر األوراق المالية المحصلة وغير المحصلة علدى حدد أرباح و

سواء في عائد االستثمار حدال نشدوئها. كمدا تُددر  أربداح وخسدائر 

أسعار الصرف المحصلة وكذلك غير المحصلة في حسداب تقلبدات 

أسددعار الصددرف فددور ظهورهددا. وتُقيمددد كددل المشددتريات والمبيعددات 

د االسددتثمارات المشددتقة االسددتثمارية فددي تدداريخ المتدداجرة. كمددا تقيمدد

بدايددة بالقيمددة العادلددة بتدداريخ إبددرام عقددد مددن عقددود االسددتثمارات 

مددن خددالل األربدداح  المشددتقة ثددم يعدداد قياسددها الحقددا بقيمتهددا العادلددة

. ومعظدددم هدددذه االسدددتثمارات المشدددتقة تُسدددتخدَم كدددأدوات والخسدددائر

ا تحوط )مع أنها غير مؤهلة لمعاملتها كدأدوات تحدوط محاسدبيا( لدذ

تدددّون التغييددرات فددي القيمددة العادلددة ألي مددن هددذه الوسددائل الماليددة 

 المشتقة فورا في قائمة العائدات الشاملة.

المخصصةةةةات المتراكمةةةةة لةةةةةوراق الماليةةةةة المحةةةةتفظ بهةةةةا  (2)

 بالتكلفة ناقص االستهالك

تخضددع األوراق الماليددة المحددتفظ بهددا بالتكلفددة ندداقص االسددتهالك 

احتسدددابه علدددى أسدددا  منهجيدددة لمخصدددص النخفددداض القيمدددة يدددتم 

الموضدددوعة  مبددددأ المحاسدددبةخسدددائر االئتمدددان المتوقعدددة مماثلدددة ل

للقروض. فيدتم تطبيدق نمدوذ  انخفداض القيمدة علدى ثدالث مراحدل 

بناء على التغيرات في الجدودة االئتمانيدة لدألداة الماليدة مندذ نشدأتها. 

ويكددون تدداريخ إنشدداء األداة الماليددة هددو التدداريخ الددذي يشددتري فيدده 

الصدددندوق األداة. وفدددي ضدددوء متطلبدددات سياسدددة االسدددتثمار التدددي 

ق، تددم تصددنيف حافظددة االسددتثمار المحددتفظ بهددا اعتمدددها الصددندو

نظرا ألن األدوات الماليدة  1بالتكلفة ناقص االستهالك في المرحلة 

أدوات منخفضدة مخداطر  فهدياالسدتثمار، وبالتدالي  درجدةفيها من 

 االئتمان.
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 ( النقدية ومعادالت النقديةي)

والودائدع فدي تشمل النقدية ومعادالت النقدية كال من النقدية في اليد 

المصددارف القابلددة للسددحب عنددد الطلددب. كمددا تشددمل االسددتثمارات 

القابلددة للتحويددل علددى الفددور فددي تدداريخ قائمددة الموازنددة. واسددتثنيت 

بالتكلفدددة واالسدددتثمارات الددددفع واالسدددتثمارات الصدددافية المسدددتحقة 

مددن االسددتثمارات القابلددة للتحويددل علددى الفددور  ندداقص االسددتهالك

 ألغراض التدفقات النقدية. 

 ( المساهمات )من غير حقوق المساهمة(ك)

تدّون المساهمات للموارد من غير مدوارد التجديدد كدإيرادات فدي 

الفتددرة التدددي يددتم فيهدددا تكبددد النفقدددات المعنيددة. وبالنسدددبة ألنشدددطة 

ل التمويل المشترك للمشروعات، فإ ن المساهمات المسدتلمة تسدجم

كإيرادات فدي الفتدرة التدي تصدبح فيهدا المنحدة ذات الصدلة نافدذة. 

أما المساهمات المتصلة بدالمنح البرامجيدة، والمدوظفين المهنيدين 

المددددزاملين، والبرنددددامج المشددددترك للصددددندوق البلجيكددددي لألمددددن 

الغذائي، واألمدوال المتممدة األخدرى فتسدجل فدي قائمدة الموازندة 

ى أنهدددا إيدددرادات مؤجلدددة وتسدددجل كدددإيراد بمقددددار النفقدددات علددد

المرتبطة بالمشروعات في قائمة اإليرادات الشاملة. وحين تدوفر 

بندددود مخصوصدددة فدددي االتفاقيدددات مدددع الجهدددات المانحدددة، فدددإن 

المسدداهمات المسددتلمة )بمددا فيهددا نفقددات اإلدارة( ومددا تحققدده مددن 

شدأنها، تؤجدل إلدى فوائد، والتدي لدم يدتم بعدد تكبدد نفقدات مباشدرة ب

فترات مقبلة لمناظرتها مدع التكداليف المعنيدة. ويتماشدى ذلدك مدع 

المبددددأ المحاسدددبي المعتمدددد بشدددأن األمدددوال المتممدددة المجموعدددة 

للصدندوق ويتديح عددرض الطدابع األساسدي لهددذه األرصددة بشددكل 

 قائمة بهذه المساهمات. هاءأوضح. ويتضمن الذيل 

بشدرية )علدى شدكل مدوظفين قدمت جهات مانحدة منفدردة مدوارد 

مهنيدددين مدددزاملين( للمسددداعدة فدددي أنشدددطة الصدددندوق. وتسدددجل 

المسددداهمات المسدددتلمة مدددن الجهدددات المانحدددة بوصدددفها إيدددرادات 

 وتدر  النفقات ذات الصلة في تكاليف الموظفين. 

 ( المنحل)

إن اتفاقية إنشاء الصندوق تخوله حدق تقدديم المدنح للددول األعضداء 

للمنظمات الحكومية الدولية التي يشترك فيهدا هدؤالء األعضداء، أو 

 وذلك بالشروط التي يراها الصندوق مالئمة.

تُقيدددد المدددنح كنفقدددات قابلدددة للصدددرف فدددور نفددداذ المقددددار المعتمدددد 

وكخصوم بالنسبة للمقدادير غيدر المصدروفة، وذلدك بالقيمدة العادلدة 

إلبالغ المدالي. وعقدب من المعايير الدولية ل 9بموجب المعيار رقم 

موافقددة المجلددس التنفيددذي علددى تعددديالت الشددروط العامددة لتمويددل 

(، تصددبح المددنح قابلددة 2009التنميددة الزراعيددة )فددي أبريل/نيسددان 

للصددرف عندددما يكددون للجهددة المتلقيددة الحددق فددي أن تتكبددد النفقددات 

 المؤهلة.

ابددل الملغدداة مددن األرصدددة غيددر المصددروفة كبنددد مق غلالمبدداوتعتبددر 

 نفقات في الفترة التي تحدث فيها.لل

 ( إطار القدرة على تحمل الديونم)

تحصل البلدان المؤهلة لإلقراض بشروط تيسيرية للغايدة، بموجدب 

إطار القدرة على تحمل الديون، على مساعدة ماليدة فدي شدكل مدنح 

بدال من القروض. ومن المتوقدع أن تعدوض مبدالغ أصدل القدروض 

الضددائعة المسددتحقة للصددندوق أوال بددأول )تبعددا لجدددول االسددتهالك 

 يُطلددبال ول األعضدداء، بينمددا الددذي يسددتند إليدده القددرض( مددن الددد

. ووفقددا للسياسددة المحاسددبية الخاصددة التعددويض عددن رسددم الخدمددة

بالمساهمات، تسجل مساهمة التعويض عن أصل حقدوق المسداهمة 

لوبدة عنددما تقدوم دولدة عضدو بالكامل كحقوق مساهمة وكمبالغ مط

وثيقة المساهمة، باستثناء وثائق المسداهمة المشدروطة، التدي  بإيداع

تخضع لتدابير وطنية لتخصيص األموال، والتي ستقل تناسدبيا عندد 

اسددددتيفاء تلددددك الشددددروط. وتسددددجل المبددددالغ المطلوبددددة مددددن الدددددول 

األعضاء بوصفها مساهمات، والمبالغ المطلوبة األخرى، بمدا فيهدا 

زنة بداية بقيمتها العادلدة مدن خدالل السندات اإلذنية، في قائمة الموا

مدن المعدايير الدوليدة لإلبدالغ  9الربح والخسارة وفقدا للمعيدار رقدم 

المدددالي. ويدددتم التفددداوض علدددى تعدددويض أصدددل القدددروض خدددالل 

)ب( بشددأن  28مشدداورات تجديددد المددوارد المقبلددة )انظددر المددذكرة 

األصول الطارئة(. ويخضع التمويدل مدن خدالل إطدار القددرة علدى 

مددل الددديون للشددروط العامددة لتمويددل التنميددة الزراعيددة الخاصددة تح

بالصددندوق. وينفددذ التمويددل مددن خددالل إطددار القدددرة علددى تحمددل 

الديون على مدى زمني ممتد ويسجل كنفقدات فدي قائمدة اإليدرادات 

الشاملة في الفترة التي تستوفى فيها شروط صدرف األمدوال للجهدة 

 المتلقية. 

 ( االقتراضن)

التعدددرض لعقوبدددات. وتكدددون معددددالت الفائددددة متغيدددرة مدددن دون 

)وتددرتبط بسددعر اإلقددراض بددين المصددارف األوروبيددة فددي سددوق 

المعامالت باليورو، باإلضافة إلى الفرق المتغير في سعر الفائددة(. 

أنشطة االقتراض إطار االقتراض السيادي كما صدادق عليده  وتتبع

 2015المجلدددددددددددددددددس التنفيدددددددددددددددددذي فدددددددددددددددددي أبريل/نيسدددددددددددددددددان 

(EB 2015/114/R.17/Rev.1) وتسددددتخدم األمددددوال المقترضددددة .

فددي حالددة البلدددان  باسددتثناءوفقددا إلجددراءات الصددندوق وسياسدداته )

 .إطار القدرة على تحمل الديون(ب المشمولة

 الموظفين( خطط س)

 التزامات المعاشات التقاعدية

يشارك الصندوق الددولي للتنميدة الزراعيدة فدي عضدوية الصدندوق 

المشترك للمعاشدات التقاعديدة لمدوظفي األمدم المتحددة الدذي أنشدأته 

الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة لتدددوفير المزايدددا المتعلقدددة بحددداالت 

المدوظفين المعنيدين.  التقاعد، والوفاة، والعجدز ومدا يتصدل بهدا إلدى

ويشكل الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية خطة لتمويل مزايدا 

محددة. ويتمثل االلتدزام المدالي للصدندوق إزاء صدندوق المعاشدات 

التقاعديددة فددي مسدداهمته اإللزاميددة بنسددبة تحددددها الجمعيددة العامددة 

لألمدددم المتحددددة باإلضدددافة إلدددى أي نصددديب فدددي مددددفوعات العجدددز 

مددن لددوائح صددندوق المعاشددات. وال  26بموجددب المددادة  االكتددواري

تسددتحق مدددفوعات العجددز هددذه إال بعددد أن تطبددق الجمعيددة العامددة 

بعد أن تقرر أن هناك حاجة إلى مددفوعات للعجدز  26أحكام المادة 

استنادا إلى تقدير مددى الكفايدة االكتدواري لصدندوق المعاشدات فدي 

لتقريددر لددم تكددن الجمعيددة تدداريخ التقيدديم. وحتددى تدداريخ إعددداد هددذا ا

 العامة لألمم المتحدة قد لجأت إلى تطبيق هذه األحكام.

هدو في الصندوق المشترك للمعاشدات واألسلوب االكتواري المتبع 

أسدددلوب "إجمدددالي المجموعدددة المفتوحدددة". وتحمدددل تكلفدددة تدددوفير 

المعاشددات التقاعديددة علددى قائمددة اإليددرادات الشدداملة بحيددث تددوزع 

ظمة على امتداد سنوات خدمة الموظفين وفقدا للمشدورة التكلفة المنت

التي يقدمها الخبراء االكتواريون الذين يجرون تقييمدا كدامال لخطدة 

الفترة مرة كل عامين. وتعرض الخطدة المؤسسدات المشداركة إلدى 

مخاطر اكتوارية تتعلدق بدالموظفين الحداليين والسدابقين للمؤسسدات 

ا  متسدق وموثدوق لتوزيدع األخرى، مما يؤدي إلى عددم تدوفر أسد

االلتزامددددات، وتخطدددديط أصددددول وتكدددداليف المؤسسددددات المنفددددردة 

المشاركة في الخطة. والصندوق، شأنه شأن المؤسسدات المشداركة 

األخددرى، لدديس فددي وضددع يمكندده مددن تحديددد نصدديبه مددن المركددز 

المالي األساسي وأداء الخطة بقددر كداف مدن الموثوقيدة لألغدراض 

 المحاسبية.

 ن الطبي بعد انتهاء الخدمةخطة التأمي

يشددارك الصدددندوق فدددي خطدددة التددأمين الطبدددي بعدددد انتهددداء الخدمدددة 

متعددددة أصددحاب العمددل التددي تددديرها منظمددة األغذيددة والزراعددة 

لألمم المتحدة مدن أجدل المدوظفين الدذين يتلقدون معاشدا تقاعدديا مدن 

األمددم المتحدددة، والمددوظفين السددابقين المددؤهلين، وذلددك علددى أسددا  

تسددام التكدداليف. وتعمددل خطددة التددأمين الطبددي بعددد انتهدداء الخدمددة اق

على أسا  دفدع النفقدات عندد تكبددها، ويغطدي تكاليفده السدنوية مدن 

، 2006الميزانيدددات السدددنوية واشدددتراكات المدددوظفين. ومندددذ عدددام 

 يُجرى تقييم مستقل كل سنة.
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أنشددأ الصددندوق حسدداب أمانددة  ،19المحاسددبة الدددولي  لمعيددارووفقددا 

ل إليدده األمددوال الالزمددة لتغطيددة التزاماتدده االكتواريددة. وتدددون  يحددّوِّ

تكدداليف الخدمددة كمصددروفات تشددغيلية. ويدددون صددافي الفددرق بددين 

تكددداليف الفائددددة والعائدددد المتوقدددع مدددن أصدددول الخطدددة فدددي صدددافي 

األربددداح أو الخسدددائر، بينمدددا تددددون عمليدددات إعدددادة القيدددا  فدددي 

 الخصوم كمركز صاف في اإليرادات الشاملة األخرى. األصول و

 

 مستحقات الخدمة الطويلة (ع)

تُقيد مستحقات المدوظفين مدن اإلجدازة السدنوية ومسدتحقات الخدمدة 

الطويلدددة عنددددما تصدددبح مسدددتحقة للمدددوظفين. ويُرصدددد مخصدددص 

لتسددديد الخصددوم المقدددرة لمسددتحقات اإلجددازة السددنوية ومسددتحقات 

لطويلدة نتيجدة للخددمات التدي قددمها الموظفدون حتدى نهاية الخدمة ا

 تاريخ قائمة الموازنة.

 ( الضرائبف)

إن الصددددندوق وكالددددة متخصصددددة مددددن وكدددداالت األمددددم المتحدددددة، 

ويتمتددع، بصددفته هددذه، بمزايددا اإلعفدداء الضددريبي بموجددب اتفاقيددة 

امتيددازات الوكدداالت المتخصصددة لألمددم المتحدددة وحصدداناتها لعددام 

إيطاليدا والصدندوق بشدأن  جمهوريدة ، واالتفاقية المبرمة بين1947

ب المحصددددلة عددددن . وتُخصددددم الضددددرائمؤقددددتال مقددددر الصددددندوق

المجدددداالت التددددي لددددم يشددددملها اإلعفدددداء بعددددد مباشددددرة مددددن عائددددد 

 االستثمارات ذات الصلة.

 ( تدوين اإليراداتص)

يدون عائد رسوم الخدمة والعائد من مصدادر أخدرى علدى أنده مدن 

اإليددرادات فددي الفتددرة التددي يددتم فيهددا تكبددد النفقددات المعنيددة )السددلع 

 (.المسلمة أو الخدمات المقدمة

 ( األصول الملموسة وغير الملموسةق)

 األصول الثابتة

تجري رسملة المشتريات الرئيسدية للممتلكدات واألثداث والمعددات. 

علددى أسددا  القسددط الثابددت علددى العمددر  انخفدداض القيمددةويحتسددب 

 االفتراضي المقدر لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه:

 سنوات 10   تركيبات وتجهيزات للمعدات الدائمة

 سنوات 5                                األثاث

 سنوات 4المعدات المكتبية                      

 سنوات 5          المركبات                    

 األصول غير الملموسة

تُرسَمل تكاليف تطدوير البرمجيدات كأصدول غيدر ملموسدة إذا كدان 

فدددي المسدددتقبل. ويحتسدددب للمنظمدددة سدددينجم عنهدددا مندددافع اقتصدددادية 

على أسدا  القسدط الثابدت علدى العمدر االفتراضدي  انخفاض القيمة

المقدددر للبرمجيددات )مددن أربددع إلددى عشددر سددنوات(. وتددتم رسددملة 

علدددى  انخفدداض القيمددةالتحسددينات اإليجاريددة كأصددول. ويحتسدددب 

أسددا  ثابددت علددى مدددار مدددة صددالحيتها التقديريددة )التددي ال تتعدددى 

 مدة استئجار مقر الصندوق(.

  3 المذكرة 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة

 )أ( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الحرجة

تُقيّم التقديرات واألحكام بصورة متواصلة، وهي تستند إلى الخبدرة 

التاريخيددة وإلددى عوامددل أخددرى، بمددا فددي ذلددك توقعددات األحددداث 

ا المقبلددة التددي يُعتقددد أنهددا معقولددة فددي ظددل الظددروف القائمددة. وقلمدد

تماثل التقديرات المحاسبية الناجمدة، بحكدم طبيعتهدا، النتدائج الفعليدة 

المعنية. وتُعرض فيمدا يلدي التقدديرات واالفتراضدات التدي تنطدوي 

على مخاطر كبيرة بشأن إحداث تعدديل مهدم علدى المبدالغ المسدجلة 

 :لألصول والخصوم ضمن السنة المالية التالية

والتكةةاليف المسةةتهلكة للقةةروضن والمةةنح غيةةر القيمةةة العادلةةة 

المصةةةةةةروفةن واإليةةةةةةةرادات المتجلةةةةةةةن والسةةةةةةةندات اإلذنيةةةةةةةةن 

 والمساهمات المطلوبة.

ولالطدددالع علدددى التفاصددديل المتعلقدددة بالنمددداذ  المطبقدددة مدددن أجدددل 

 .2حساب القيمة العادلة للقروض، ينبغي الرجوع إلى المذكرة 

يددة التددي ال تتددداول فددي سددوق وتحدددد القيمددة العادلددة للوسددائل المال

نشددطة بددالنظر إلددى األسددعار المعلنددة ألصددول مماثلددة فددي أسددواق 

نشطة، واألسعار المعلنة ألصول مماثلة في أسدواق غيدر نشدطة أو 

 تقنيات التقييم غير النشطة. 

تُصنَّف األصول والخصوم الماليةة المسةجلة بالقيمةة العادلةة فةي 

 قائمة الموازنة كما يلي:

األصددول والخصددوم الماليددة التددي تسددتند قيَمهددا إلددى  :1وى المسةةت

األسددعار المعلنددة غيددر المعدملددة لألصددول أو الخصددوم المماثلددة فددي 

 األسواق النشطة.

األصددول والخصددوم الماليددة التددي تسددتند قيَمهددا إلددى  :2المسةةتوى 

األسدددعار المعلندددة لألصدددول أو الخصدددوم المماثلدددة، أو إلدددى نمددداذ  

التسعير التي يمكن مالحظة جميدع المددخالت الهامدة لهدا، بصدورة 

مباشددرة أو غيددر مباشددرة بالنسددبة لمعظددم كامددل فتددرة األصددول أو 

 الخصوم. 

ة التددي تسددتند قيَمهددا إلددى األصددول والخصددوم الماليدد :3المسةةتوى 

األسعار أو تقنيات التقييم التي تتطلب مدخالت ال يمكدن مالحظتهدا 

 ومهمة لقيا  القيمة العادلة الكلية.

 األحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية)ب( 

 احتساب القيمة العادلة

يلزم احتساب القيمة العادلة كي يفدي الصدندوق بالمعدايير الدوليدة 

بالغ المالي. وقدد قُددّمت مطابقدات بدين القيدا  بالقيمدة العادلدة لإل

والتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية والقديم االسدمية 

ر فيمددددا يتصددددل بددددالقروض، والمبددددالغ المطلوبددددة، والمددددنح غيدددد

 المصروفة، واإليرادات المؤجلة.

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: منهجية انخفاض القيمة

 التسيير

خسدائر علدى  بنداءويبلدغ عنهدا انخفداض القيمدة يحسب الصدندوق 

لدى مخداطر االئتمدان المتوقعدة إ ويسدتند إطدار. االئتمان المتوقعدة

المعيدددار الددددولي لإلبدددالغ  مدددنمتطلبدددات قسدددم األدوات الماليدددة 

المحاسبة والمراقب المالي ووحددة  شعبةعليه  تصادقو 9 المالي

نائدب الدرئيس المسداعد  وقدد وافدقإدارة المخاطر في الصدندوق. 

كبيدددر المدددوظفين المددداليين والمراقدددب المدددالي بددددائرة العمليدددات و

خسدددائر علدددى مخصصدددات انخفددداض القيمدددة ومنهجيدددة  الماليدددة

 .االئتمان المتوقعة

 من ثالث مراحلالمكون نموذ  ال

علددى خسددائر االئتمددان المتوقعددة ل صبمخصدديعتددرف الصددندوق 

 ندداقص االسددتهالكبالتكلفددة  التددي تحسددب قيمتهددااألدوات الماليددة 

خسدائر االئتمدان المتوقعدة منهجيدة شدمل وتوالتزامات القدروض. 

جددودة اللددى التغيددرات فددي تسددتند إثددالث مراحددل  يتضددمن انموذجدد

 المددذكرةكمددا هددو موضددح فددي  األولدديمنددذ االعتددراف  يددةاالئتمان

يددتم اإلبددالغ عددن انخفدداض القيمددة علددى أسددا  وأعدداله. ( 5ز)2

العمدددر شدددهرا أو  علدددى اثندددي عشدددرخسدددائر االئتمدددان المتوقعدددة 

يحدددد وتخصدديص المرحلددة لددألداة الماليددة.  حسددب، االفتراضددي

عائددات  اإلبدالغ عدنيتم سدتخصيص المرحلدة أيضدا مدا إذا كدان 

إجمالي القيمة الدفترية أو صدافي أسا  ى لألداة المالية علالفائدة 

 مخصص انخفاض القيمة.
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مددن أجددل تحديددد مددا إذا كانددت هندداك زيددادة كبيددرة فددي مخدداطر و

وبالتدددالي االنتقدددال إلدددى أو مدددن  - إنشددداء القدددرضاالئتمدددان مندددذ 

يددتم اسددتخدام مددزيج مددن مقدداييس المخدداطر الكميددة  - 2المرحلددة 

 والنوعية.

الصندوق منهجيدة تصدنيف داخليدة عدن طريدق االسدتفادة ووضع 

مددن التصددنيفات العامددة المتاحددة فددي السددوق وعددن طريددق حسدداب 

)مسدتوى الددخل  ةالكلي يةاالقتصاد وفقا لألوضاع مؤشرات بديلة

 ( والمنطقة الجغرافية.المديونية الحرجةومستوى 

ويتم رصد انتقال القرض على مقيا  تصنيف االئتمدان الدداخلي 

بعددد و. ة وحتددى تدداريخ اإلبددالغاشدداء األدنصددندوق مددن تدداريخ إلل

، يددتم للجهددة النظيددرةحدددوث تدددهور كبيددر فددي الجدددارة االئتمانيددة 

 .2تصنيف القرض في المرحلة 

قائمدة  علدىالتقييمات النوعية، يمكن وضدع القدروض  وبناء على

 .2ونقلها إلى المرحلة  ترقب

 المدخالت

علدددى مسدددتوى األدوات خسدددائر االئتمدددان المتوقعدددة يدددتم حسددداب 

تشتمل المكونات الرئيسية على احتمال التخلدف والمالية الفردية. 

، والخسارة في حالة التخلدف عدن السدداد، واالنكشداف عن السداد

النمددددوذ  و فددددي حالددددة التخلددددف عددددن السددددداد، وعامددددل خصددددم.

الحاليددددة  ةالكليدددد يةاالقتصدددداد األوضدددداع: يددددتم دمددددج استشددددرافي

. كمدا ةكليدماليدة والمستقبلية في النموذ  من خدالل سديناريوهات 

يددتم إدرا  عدددد مددن التقددديرات واألحكددام المحاسددبية الهامددة فددي 

 النموذ .

 احتمال التخلف عن السداد

احتمدددددال التخلددددف عدددددن السدددددداد يسددددتخدم الصدددددندوق معدددددالت 

 االستشرافية في نقطة زمنيدة لحسداب خسدائر االئتمدان المتوقعدة.

احتمددال التخلددف عددن السددداد مددن احتمددال  شددتقاق معدددالتيددتم او

 بعدد تعدديلها لمراعداة األوضدداع التخلدف عدن السدداد عبدر الددورة

 االقتصادية الكلية المتوقعة.

احتمددال التخلددف عددن السددداد عبددر الدددورة عددن ر معدددالت عبِّددتُ و

معدددالت اتجدداه مخدداطر  احتمددال التخلددف عددن السددداد اسددتنادا إلددى

احتمددال التخلددف عددن معدددالت  وتسددتنداالئتمددان طويلددة األجددل. 

المرتبطدة احتماالت التخلدف عدن السدداد على السداد عبر الدورة 

الخارجيددة وتددتم معايرتهددا لددتعكس تجربددة الصددندوق  بالتصددنيفات

ويجدددري الددددائن المفضدددل.  وضدددعو بشدددأن التخلدددف عدددن السدددداد

علدى السدداد عبدر الددورة سدنويا  استعراض احتمدال التخلدف عدن

 .المرتبطة بالخسائرأسا  خبرة الصندوق 

الحتمال التخلدف عدن السدداد عبدر تراكمية المعدالت التم تحديد و

التصددددنيف  درجدددةحسدددب  2018المسدددتخدمة فدددي عددددام الددددورة 

 وفقا للمنهجية المفصلة أدناه: ةالداخلي

ال درجدددة داخليدددة الحتمدددالصدددندوق  حافظدددةفدددي  أداةكدددل يكدددون ل

االئتمدددان لحسددداب خسدددائر و. ابهددد ةمرتبطدددالتخلدددف عدددن السدددداد 

احتمدال يُسدتمد ، 2والمرحلدة  1المتوقعة لكل من أدوات المرحلة 

احتمددال التخلددف عددن السددداد مددن المسددتخدم التخلددف عددن السددداد 

ا لتجربدة وفق ةوالمعاير الملحوظةفي التصنيفات الرسمية  المحدد

 علدددى البياندددات التاريخيدددة الخاصدددة بالصدددندوق الصدددندوق بنددداء

 .والمتعلقة بالتخلف عن السداد

منهجيددة بدددءا مددن  وضددعت، وبالنسددبة لالنكشددافات غيددر المصددنفة

اسددددتنادا إلددددى  المؤشددددرات البديلددددةوحسدددداب  المصددددنفةالحافظددددة 

المديونيدددة مؤشدددرات مثدددل مسدددتوى الددددخل والمنطقدددة ومسدددتوى 

، تدم 3فدي المرحلدة لتي تكون ابالنسبة لألدوات المالية و. الحرجة

 في المائة. 100 قدرهاحتمال التخلف عن السداد أن تحديد 

هدي حجدم الخسدارة المحتملدة فدي  الخسارة في حالة عةدم السةداد

خسدارة فدي حالدة عددم السدداد يدتم تعيدين و. عدم السداد فعالحالة 

توقدع أن يخسدره يُ المبلدغ الدذي تشدير إلدى وهي ألدوات الفردية، ل

بالنسدبة و. عن السدادالمقترض  تخلفإذا  أداةعلى كل الصندوق 

الخسارة في حالدة ، تم تحديد 2و 1لألدوات المالية في المرحلتين 

فيما يتعلق بالقطاع السديادي ومعايرتده لالسدتفادة مدن عدم السداد 

 الدائن المفضل. وضعو االستردادتجربة الصندوق في 

الخسدارة ، تمدت مواءمدة 3بالنسبة لألدوات المالية في المرحلدة و

المؤسسدددات  المتاحدددة لددددىمدددع البياندددات فدددي حالدددة عددددم السدددداد 

 متعددة األطراف األخرى.الاإلنمائية 

االنكشاف المتوقع في حالدة يمثل  واالنكشاف للتخلف عن السداد

يددتم قياسدده مددن التدددفقات النقديددة التعاقديددة و. التخلددف عددن السددداد

الفائدددة الفعلددي التعاقدددي  سددعر هددوعامددل الخصددم والمخصددومة. 

الصدددندوق ال فدددي قدددراض اإلن شدددروط نظدددرا أللدددألداة الماليدددة 

نظدرا ألن وحاليا أي رسوم إضافية )أي رسوم االلتزام(.  تتوخى

مسدتوى أسدا   االنكشاف للتخلف عن السداد وضدع علدىنموذ  

جميددع التدددفقات النقديددة المسددتقبلية  مراعدداةتم تددوات الفرديددة، األد

اإللغداء والمددفوعات حداالت المتوقعة، بما في ذلك الصدروفات و

التددفقات االنكشداف للتخلدف عدن السدداد جمع ويالمسبقة والفائدة. 

عمليددات و ا للصددروفاتنماذجدد ، ويضددعالنقديددة الفعليددة والتعاقديددة

 .الذاتيةعلى تجربة الصندوق  بناءفي المستقبلية السداد إعادة 

إن منهجيددة انخفدداض القيمددة فددي  سةةيناريوهات االقتصةةاد الكلةةي.

خدالف نمدوذ  استشدرافية علدى  9المعيار الدولي لإلبالغ المالي 

نقطددددة االنطددددالق هددددي ر يددددة الصددددندوق والخسددددارة المتكبدددددة. 

الحاليدددددة والمسدددددتقبلية والبيئدددددة  ةالكليددددد يةاالقتصدددددادلألوضددددداع 

ينظددر الصددندوق فددي مجموعددة مددن النتددائج بطريقددة واالئتمانيددة. 

السدلوك غيدر  رصددالحتماالت. والغرض من ذلك هو بامرجحة 

علدددى  خسدددائر االئتمدددان المتوقعدددةالخطدددي المحتمدددل فدددي اعتمددداد 

محاكدداة االقتصدداد الكلددي  وتتددألف عمليدداتاالقتصددادية.  األوضدداع

يددتم ووإيجابيددة ومتشدائمة.  حياديدةسدديناريوهات  مدن االستشدرافية

الخبدراء  اتعلدى تقددير لكدل سديناريو بنداءتعيين احتمدال حددوث 

سدديناريوهات لتشددير االحتمداالت المعينددة لووأفضدل الممارسددات. 

إمدددا إلدددى تدددوازن أو انحدددراف فدددي أي مدددن  المتشدددائمة والمتفائلدددة

التوزيدددددع المتصدددددور للمخددددداطر بطريقدددددة  لرصدددددداالتجددددداهين 

 .شرافيةاست

تعددديالت الصددندوق اسددتنادا إلددى رأي الخبددراء، قددد تتبنددى إدارة و

 خسددائر االئتمددان المتوقعددةمؤقتددة علددى مخصددص انخفدداض قيمددة 

غيدر العوامدل اإلضدافية  التعبير عدنالقائم على النموذ  من أجل 

أو خسدددائر االئتمددددان المتوقعددددة فدددي نمذجددددة المدمجدددة صددددراحة 

تصدددنيفات مخددداطر االئتمدددان )مثدددل السددديناريوهات أو األحدددداث 

 .(الصندوق الخاصة بتجربةالهامة التي 

  4 المذكرة 

 أرصدة النقدية واالستثمارات

 تحليل األرصدة )موحدة(
 1الجدول 
 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 230 190 النقدية غير المقيدة

 

401 782 

 100 92 النقدية الخاضعة للقيود

 882 401 322 190 المجموع الفرعي للنقدية

االستثمارات غير المقيدة محسوبة بالقيمة 

 156 251 1 552 331 1 العادلة

 332 307 998 143 االستثمارات بالتكلفة المستهلكة

 350 278 االستثمارات الخاضعة للقيود

 838 558 1 828 475 1 المجموع الفرعي لالستثمارات

 720 960 1 150 666 1 المجموع الفرعي للنقدية واالستثمارات
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 - (30) مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

 720 960 1 120 666 1 مجموع النقدية واالستثمارات

 تركيب الحافظة حسب الكيانات:وفيما يلي 

 2الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2017 2018 الكيان

 645 352 1 298 039 1 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين الطبي بعد 

 788 76 172 76 انتهاء الخدمة

حساب أمانة مبادرة ديون البلدان 

 976 6 790 3 الفقيرة المثقلة بالديون

 041 130 749 187 األموال المتممة

 191 136 091 101 حساب األمانة اإلسباني

 302 24 063 21 مبادرة تخفيف ديون هايتي 

برنامج التأقلم لصالح حساب أمانة 

 777 233 987 236 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 720 960 1 150 661 1 النقدية واالستثماراتمجموع 

 ( النقدية واالستثمارات الخاضعة للقيودأ)

وفقدددا التفاقيدددة إنشددداء الصدددندوق، فدددإن المبدددالغ التدددي دفعتهدددا الددددول 

األعضددداء مدددن الفئدددة الثالثدددة، كدددل بعملتددده، علدددى ذمدددة المسددداهمات 

 استخدامها.األولية أو اإلضافية، تخضع لقيود عند 

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

، بلغددت القيمددة السددوقية للنقديددة 2018ديسددمبر/كانون األول  31فددي 

 1 661.3واالستثمارات، بما في ذلك المبدالغ المسدتحقة والمطلوبدة 

(، وهددي تتددألف يدوالر أمريكدد مليددار 1.96مليددون دوالر أمريكددي )

 من الوسائل التالية:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 882 401 322 190 النقدية

 500 491 1 298 400 1 الوسائل المالية ذات العائد الثابت

قيمة األرباح/)الخسائر( غير المحققة للعقود 

 (951) (198) اآلجلة المباشرة

 الودائع ألجل وغير ذلك من

 360 65 525 76 المصارف التزامات 

قيمة األرباح/)الخسائر( غير المحققة للعقود 

 929 2 (201) اآلجلة

 - (596) )الخسائر(/المكاسب غير المحققة للمبادالت

 720 960 1 150 666 1 مجموع النقدية واالستثمارات

مبالغ مستحقة القبض من االستثمارات المباعة 

 - 052 16 ومستحقات الضرائب 

المبالغ المستحقة على الصندوق من 

 (082 9) (900 20) االستثمارات المشتراة

 638 951 1 302 661 1 مجموع حافظة االستثمارات

دوالر  مليدون 144تشمل االستثمارات ذات العائد الثابت والنقديدة و

 2018ديسدددمبر/كانون األول  31أمريكدددي بالتكلفدددة المسدددتهلكة فدددي 

 31وفددددددددددي (. 2017مليددددددددددون دوالر أمريكددددددددددي فددددددددددي  310.1)

بلغددت خسددائر انخفدداض القيمددة علددى  2018ديسددمبر/كانون األول 

دوالر أمريكددي )انظددر  30 000قيمددة الحافظددة ندداقص االسددتهالك 

 بلغددددت 2018ديسـمبر/كانددددـون األول  31 وفددددي ]ز[(.4 المددددذكرة

مليدون دوالر  141.8لتكلفة المسدتهلكة لالسدتثمارات ل القيمة العادلة

 (.2017في عام مليون دوالر أمريكي  309.9أمريكي )

 ( تركيب حافظة االستثمارات حسب العمالت )موحدة(ج)

كدددددان تركيدددددب النقديدددددة واالسدددددتثمارات بحسدددددب العمدددددالت فدددددي 

 ديسمبر/كانون األول على النحو التالي: 31

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2017 2018 العملة

 899 83 093 32 الرنمينبي الصيني

 648 862 402 840 اليورو

 451 17 003 21 الين الياباني

 *(539 48) 749 29 سترلينيالجنيه اإل

 179 036 1 055 738 الدوالر األمريكي

مجموع حافظة النقدية 

 638 951 1 302 661 1 واالستثمارات

 يعود هذا الرصيد إلى عقد آجل مستحق على أسا  العملة. *

تركيةةةةةب حافظةةةةةة االسةةةةةتثمارات حسةةةةةب  جةةةةةال االسةةةةةتحقاق  (د) 

 )موحدة(

كددان تركيددب النقديددة واالسددتثمارات بحسددب آجددال االسددتحقاق فددي 

 ديسمبر/كانون األول على النحو التالي: 31

 5الجدول 

 الدوالرات األمريكيةبآالف   

 2018 2017 

 567 775 405 624 مستحقة خالل عام أو أقل

المستحق بعد عام واحد إلى خمسة 

 342 868 660 906 أعوام

 023 244 123 123 مستحقة من خمسة إلى عشرة أعوام

 706 63 114 7 مستحقة بعد عشرة أعوام

مجموع حافظة النقدية 

 638 951 1 302 661 1 واالستثمارات

وبلدددغ متوسدددط آجدددال اسدددتحقاق اسدددتثمارات العائدددد الثابدددت ضدددمن 

ديسـمبر/كانددـون  31شددهرا فددي  27حافظددة االسددتثمارات الموحدددة 

 (. 2017شهرا في عام  35) 2018األول 

 إدارة المخاطر المالية( ه)

لمجموعدددة متنوعدددة مدددن تتعدددرض أنشدددطة اسدددتثمارات الصدددندوق 

المخاطر المالية التي تشدمل مخداطر األسدواق، ومخداطر االئتمدان، 

ومخدداطر العمددالت، ومخدداطر اإليددداع، ومخدداطر السدديولة، وكددذلك 

ولكنهددا تقتصددر  ،مخدداطر رأ  المددال، التددي تعتبددر شدداغال مسددتمرا

 على حافظة االستثمارات.

 مخاطر السوق( و)

األوزان الترجيحيددة والمبدالغ الفعليددة لكدل فئددة  7و 6ن يبدين الجددوال

مدددن فئدددات األصدددول فدددي الحافظدددة الشددداملة، إضدددافة إلدددى أوزان 

ديسدددمبر/كانون األول مدددن عدددامي  31مخصصدددات األصدددول فدددي 

وتتعلق البيانات بحسدابات الصدندوق وحدده بالنسدبة . 2017و 2018

  لصافي قيمة األصول.

 6الجدول 

 سياسة االستثمار التخصيص الفعلي 2018

  % % فئة األصول

 ال ينطبق 57.2 5.5 النقدية

 ال ينطبق (0.5) -  المبادالت

 ال ينطبق - - الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة عن 

 حكومات أو وكاالت حكومية
 ال ينطبق 452.3 43.6

 ال ينطبق 527.8 50.9 سندات االئتمان العالمية 

  036.8 1 100.0 المجموع
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 7الجدول 

 سياسة االستثمار التخصيص الفعلي 2017

 فئة األصول % % فئة األصول

 ال ينطبق 123.4 9.2 النقدية

 ال ينطبق 58.2 4.3 الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة عن 

 100.0 471.0 34.9 وكاالت حكوميةحكومات أو 

 25.0 490.0 36.3 سندات االئتمان العالمية 

السندات العالمية المرتبطة 

 10.0 97.5 7.3 بمعدل التضخم

 15.0 108.0 8.0  سندات ديون األسواق الناشئة

 - 348.1 1 100.0 المجموع

شدرائح، علدى النحدو وتنقسم حافظة استثمارات الصندوق إلى أربع 

 التالي:

 : تُستخدم للصروفات النقدية الفورية.شريحة السيولة -1

في حالة استنفاد شريحة السيولة مؤقتدا  شريحة االحتياطيات: -2

بسدددبب ارتفددداع غيدددر متوقدددع فدددي الصدددروفات، يدددتم اسدددتخدام 

األمدددوال فدددي شدددريحة االحتياطيدددات لتمويدددل هدددذه التددددفقات 

خدددالل معدددايير الحدددد الخارجدددة. ويُحددددد حجدددم الشدددريحة مدددن 

 األدنى من متطلبات السيولة في الصندوق؛

هذه أموال باإلضدافة إلدى مدا هدو مطلدوب  شريحة الفوائض: -3

بموجدب الحدد األدندى مدن متطلبدات السديولة وتُسدتخدم لزيدادة 

 العائد؛

األمددوال المقترضددة، المدددارة وفقددا إلطددار  شةةريحة التمويةةل: -4

 إدارة األصول والخصوم.

حافظدددة اسدددتثمارات لقيمدددة الصدددافية ألصدددول ا 8ويبدددين الجددددول 

 .شرائحالتقسيم إلى الصندوق المعاد تصنيفها بناء على نهج 

 8الجدول 

2018 

 الشريحة
% 

بماليين الدوالرات 

 األمريكية

 45.2 4.4 حافظة السيولة

 514.9 49.6 حافظة االحتياطيات

 - - حافظة الفوائض

 476.7 46.0 حافظة التمويل

 - - التحوط*حافظة 

 036.8 1 100.0 المجموع

نظددرا ألن مراكددز يددتم عددرض حافظددة التحددوط بشددكل منفصددل * 

مخدداطر أسددعار ضددد بالكامددل  الحافظددة تحصددين المشددتقات تُحدددد ل

 .األجنبيالنقد الفائدة ومخاطر سعر صرف 

، والتددي قددا للمبددادئ التوجيهيددة لالسددتثماروتدددار فئددات األصددول وف

تعددالج طائفددة مددن مخدداطر األسددواق عددن طريددق فددرض قيددود علددى 

 : وقيود أخرىأهلية الوسائل المالية 

معددددالت معياريدددة وحددددود لالنحرافدددات عدددن المعددددالت  -1

 المعيارية فيما يخص حدود خطأ التتبع.

( مخددداطر ز) 4 المدددذكرةالحددددود الددددنيا لالئتمدددان )انظدددر  -2

  .االئتمان(

مخدداطر المشددروطة التددي تقدديس قيددود القيمددة المعرضددة لل -3

في ظروف متطرفة، مما يدوفر  المحتملةمتوسط الخسارة 

إشارة حدول حجدم القيمدة التدي يمكدن لحافظدة أن تخسدرها 

   على مدى فترة استشرافية.

أسددعار السددوق لالسددتثمارات المدددة التددي تقدديس حساسددية  -4

 ذات العائد الثابت لتغير في أسعار الفائدة.

 حدوافظأدناه المؤشرات المعيارية المسدتخدمة لل 9ويبين الجدول  

 .المعنية

 

 9الجدول 

 المتشرات المعيارية بحسب الحافظة

 المؤشر المعياري الحافظة

 تعامل نفس معاملة العائد على الحافظة النقدية التشغيلية 

الحافظددددة االسددددتراتيجية 

 العالمية

معيار القطاع الموسع ذي األوزان المتشابهة )يحسدب 

 داخليا مرة كل ثالثة أشهر(

 صفر حافظة السيولة العالمية

حافظددددددددددة الرنمينبددددددددددي 

 الصيني

 صفر

حافظدددددددددددة األصدددددددددددول 

 والخصوم

 معدل عائد مدفوعات سداد الخصوم

السددددددددندات الحكوميددددددددة 

 العالمية

باركليز للسندات الحكومية العالمية  بلومبرغ مؤشر

 )أجل االستحقاق سنة واحدة(

العالمية ذات العائد  باركليز للسندات بلومبرغ مؤشر سندات االئتمان العالمية 

 وما يعلوها( -Aالثابت )مرتبة 

حافظدددددددددددة
 

البرندددددددددددامج
 

االستشددددددددددددددداري إلدارة 

االحتياطي التابعة للبندك 

  الدولي

مؤشر المصرف األمريكي للتبادل الدولي ميريل لينش بأجل 

 (AAA)استحقاق يصل إلى سنة واحدة 

 ال يوجد معيار الحافظة التحوطية

وتجري التسوية مقابل التعرض لمخاطر األسواق من خالل 

تعديل مدة الحافظة، وذلك على أسا  توقع تغيرات األسعار 

 السوقية لألوراق المالية. 

 ويعيّن الحد األقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالية:

سنة واحدة أكثر من المتوسط المعيداري لفئدة أصدول السدندات  •

 ؛الحكومية العالمية

سدددنتان أكثدددر مدددن المتوسدددط المعيددداري لفئدددة أصدددول سدددندات  •

 ؛االئتمان العالمية

، وحافظدة االسدتراتيجية العالميدةحافظدة السديولة العالميدة، وتدار 

والخصوم داخليا وال تحددد وحافظة األصول  الرنمينبي الصيني،

حددددد أقصددددى ألجددددل اسددددتحقاق  وافظ لهدددداا، إال أن الحددددآجددددال لهدددد

حدوافظ لدة لاالفع اآلجدال 10ويبين الجددول ستثمارات المؤهلة. اال

 2018ديسدددددمبر/كانون األول  31اسدددددتثمارات الصدددددندوق فدددددي 

 واآلجال المعيارية لكل منها. 2017و
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 10الجدول 

متوسةةط  جةةال الحةةوافظ والجةةال المعياريةةة بالسةةنوات )للصةةندوق 

 وحده(

 2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 المعياري الحافظة 

 2017 2018 2017 2018 الحافظة

 - - - - النقدية التشغيلية

 ال ينطبق ال ينطبق 2.1 1.7 الحافظة االستراتيجية العالمية

 ال ينطبق ال ينطبق 0.2 0.3 حافظة السيولة العالمية

 ال ينطبق 0.0 0.1 0.0 الرنمينبي الصينيحافظة 

 ال ينطبق ال ينطبق 1.3 0.6 حافظة األصول والخصوم

 1.1 0.9 0.3 0.0 السندات الحكومية العالمية

 4.8 4.6 4.3 4.2 سندات االئتمان العالمية 

السندات العالمية المرتبطة 

 5.3 ال ينطبق 5.3 ال ينطبق *بمعدل التضخم

 1سندات ديون األسواق الناشئة
 6.9 ال ينطبق 7.1 ال ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق التحوط

البرنامج
 

االستشاري إلدارة 

 0.5 0.5 0.5 0.5 االحتياطي التابع للبنك الدولي

 2.3 1.2 2.2 1.2 المتوسط اإلجمالي

 المرتبطددة بمعدددل التضددخمأغلقدت المراكددز فددي السددندات العالميددة  *
 .2018يونيو/حزيران  30سندات ديون األسواق الناشئة في و

ويظهددر تحليددل الحساسددية للحافظددة الشدداملة السددتثمارات الصددندوق 

-كيددف أّن تحددوال موازيددا فددي منحنددى العائددد )مددن  11فددي الجدددول 

مدددن نقددداط األسدددا ( سددديؤثر علدددى قيمدددة حافظدددة  300إلدددى   300

 31و 2018ديسدددددددددددمبر/كانون األول  31االسدددددددددددتثمارات فدددددددددددي 

 .2017ديسمبر/كانون األول 

 11الجدول 

 تحليل الحساسية لحافظة االستثمارات )للصندوق وحده(

 2018 2017 

الفرق 

بنقاط 

األسا  

في منحنى 

 العائد

التغير في قيمة 

الحافظة المدارة 

خارجيا 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

مجموع 

الحافظة 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

التغير في قيمة 

الحافظة المدارة 

خارجيا 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

مجموع 

الحافظة 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية(

-300 38 1 075 102 1 450 

-250 32 1 068 83 1 431 

-200 25 1 062 65 1 413 

-150 19 1 055 48 1 396 

-100 12 1 049 31 1 379 

-50 6 1 043 15 1 363 

0   1 037  1 348 

50 -6 1 031 -15 1 333 

100 -12 1 025 -29 1 319 

150 -17 1 019 -43 1 306 

200 -23 1 014 -56 1 292 

250 -28 1 009 -69 1 280 

300 -33 1 003 -81 1 267 

ويبددين الرسدددم البيدداني أدنددداه العالقددة السدددلبية بددين العائددددات وقيمدددة 

 الحافظة ذات العائد الثابت. 

 1الشكل 

 تحليل الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات 

 )الصندوق وحده(
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
 

، لددددو كددددان المسددددتوى العددددام 2018ديسددددمبر/كانون األول  31فددددي 

نقطدة أسدا   300ألسعار الفائدة في األسواق العالمية أعلى بمقدار 

)كتحول مواز فدي منحنيدات العائدد(، لكاندت قيمدة الحافظدة الشداملة 

مليدددون دوالر أمريكدددي  33السدددتثمارات الصدددندوق أقدددل بمقددددار 

وق مدن كنتيجة للخسدائر الرأسدمالية فدي الجدزء المسدجل بسدعر السد

ولددو كددان المسددتوى العددام ألسددعار الفائدددة فددي األسددواق  الحافظددة.

نقطة أسدا  )كتحدول مدواز فدي منحنيدات  300العالمية أقل بمقدار 

السدتثمارات الصدندوق أعلدى  العائد(، لكانت قيمة الحافظدة الشداملة

مليدون دوالر أمريكدي كنتيجدة لألربداح الرأسدمالية فددي   38بمقددار

 المسجل بسعر السوق من الحافظة.  الجزء

حدددود خطدددأ التتبددع المحددددّدة فددي بيدددان سياسدددة  12 ويبددين الجددددول

ويمثل خطأ التتبع االنحراف المعياري السدنوي للعائدد االستثمار. 

الزائد مقابل معدّله المعياري، وهو مقيدا  للمراكدز الفعليدة التدي 

معينددة مقارندددة بالحافظدددة تؤخددذ فدددي االعتبددار فدددي إدارة حافظدددة 

 المعيارية.

 12الجدول 

 نطاقات خطأ التتبع بحسب الحافظة

 الحافظة

أقصدددى مقددددار لخطدددأ 

 التتبع

)بالنسبة المئوية في 

 السنة(

 ال ينطبق الحافظة االستراتيجية العالمية

 ال ينطبق حافظة األصول والخصوم

 1.5 العالميةحافظة السيولة 

 1.5 حافظة الرنمينبي الصيني

 1.5 السندات الحكومية العالمية

 3.0 سندات االئتمان العالمية 

 ال ينطبق الحافظة التحوطية

االستشاري إلدارة االحتياطي التابع  البرنامج

 ال ينطبق للبنك الدولي

فدي المائدة  0.10وقد بلغ مجموع خطأ التتبع فدي حافظدة االسدتثمار 

(. 2017فدي المائدة فدي  0.11) 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

كدددل مدددن الحافظدددة االسدددتراتيجية العالميدددة وحافظدددة ل لدددم تحدددددو

 حدود لخطأ التتبع.األصول والخصوم 

 ( مخاطر االئتمانز)

الحددود  والمبادئ التوجيهيدة لالسدتثمار االستثماريحدّد بيان سياسة 

االئتمانيدة الدددنيا ألهليدة األوراق الماليددة والجهدات النظيددرة. وتتحدددد 

أهليدددددة المصدددددارف واإلصددددددارات مدددددن السدددددندات علدددددى أسدددددا  

التصنيفات التي تضدعها الوكداالت الرئيسدية المعنيدة بتقددير األهليدة 

األدنددى للتصددنيفات االئتمانيددة  الحدددّ  13ويبددين الجدددول االئتمانيددة. 

للحوافظ ضمن الحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق حسب مدا 

ة لحددوافظ يسددمح بدده بيددان سياسددة االسددتثمار والمبددادئ التوجيهيدد

  .االستثمار

ديسمبر/كانون  31قيمة الحافظة في 
 2017األول 

 2017االستثمارات في حافظة  2018حافظة االستثمارات في 
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 13الجدول 

الحةةّد األدنةةى للتصةةنيفات االئتمانيةةة للحافظةةة حسةةب مةةا يسةةمح بةةه 

 بيان سياسة االستثمار 

 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 فئات األصول المؤهلة

الحدّ األدنى للتصنيفات 

االئتمانية حسب ستاندرد 

آند بورز أو موديز أو 

 فيتش

 أدرجة االستثمار أسواق المال

القيمة االسمية : الدخل الثابتاألوراق المالية ذات 

 والمرتبطة بالتضخم

 

السدددندات ذات العائدددد الثابدددت الصدددادرة عدددن  •

الحكومددددددات والوكدددددداالت الحكوميددددددة علددددددى 

 المستوى الوطني أو شبه الوطني

 درجة االستثمار

 درجة االستثمار سندات الهيئات فوق القومية •

المضمونة بأصول )تصدرها أو األوراق المالية  •

 AAA تضمنها الوكاالت حصرا(

 درجة االستثمار السندات المغطاة •

 درجة االستثمار سندات الشركات •

 درجة االستثمار سندات قابلة لالسترداد قبل االستحقاق •

  حصص الملكية

 بدرجة االستثمار حصص الملكية في األسواق المتقدمة •

 التحوط فقطألغراض المشتقات: 

يجب أن يكون الحد األدنى 

ائتمان الجهة  لتصنيف

النظيرة على المدى 

)ستاندرد   A-1المتوسط 

)فيتش( أو  F1أو  )آند بور

1-P موديز  

 العقود اآلجلة للعمالت •

العقود المستقبلية وعقود الخيار المتداولة في   •

 البورصات

 مبادالت أسعار الفائدة  •

 مبادالت العمالت •

 مبادالت التخلف عن سداد االئتمان •

 مبادالت األصول •

 .وافق عليها الرئيسيمعايير إضافية لألهلية  ةأيأيضا تنطبق  أ

شرط جودة االئتمدان يشدير إلدى جهدة اإلصددار ويُطبدق لضدمان االتسداق مدع  ب

 .العامة في الصندوقاستراتيجية إدارة االستثمار 

يجب أن يمتثل تصنيف واحد على األقل للحد األدنى للتصنيف قصير األجل،   

 .ويجب أن تكون التصنيفات المتاحة األخرى ضمن درجة االستثمار

 

 31وكددددان متوسددددط التصددددنيفات االئتمانيددددة حسددددب الحافظددددة فددددي 

ضددمن حدددود التصددنيفات الدددنيا التددي  2018ديسددمبر/كانون األول 

فدي يسمح بها بيان سياسة االستثمار والمبادئ التوجيهية لالسدتثمار 

 (. 14)الجدول الصندوق 

 14الجدول 

 التصنيفات االئتمانية بحسب الحافظة )للصندوق وحده( أ متوسط

 2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 الحافظة

 أ متوسط التصنيف االئتماني

2018 2017 

 P-3 P-2 النقدية التشغيلية 

 Aa2 Aa3 الحافظة االستراتيجية العالمية

 A1 A3 بحافظة األصول والخصوم

 الودائع ألجل  الودائع ألجل  حافظة الرنمينبي الصيني

 Aa1 ال ينطبق السندات الحكومية العالمية

 A1 A3 سندات االئتمان العالمية 

 Aa1 ال ينطبق السندات المرتبطة بمعدل التضخم

 A3 ال ينطبق سندات ديون األسواق الناشئة

 31تم احتساب متوسط التصنيف االئتماني على أسا  قديم السدوق فدي أ 

باسدددددددتثناء تصدددددددنيف الحافظدددددددة  2017و 2018ديسدددددددمبر/كانون األول 

  االسددتراتيجية العالميددة الددذي احتسددب علددى أسددا  التكلفددة المسددتهلكة.

تسددتند التصددنيفات االئتمانيددة المسددتخدمة إلددى أفضددل التصددنيفات االئتمانيددة 

سدتاندرد أندد  المتوفرة مدن وكداالت التصدنيف االئتمداني وهدي إمدا مؤسسدة

 موديز، أو مؤسسة فيتش. بورز، أو مؤسسة
النقديدة  هدي ضدمنحافظدة األصدول والخصدوم  في المائة تقريبا مدن 2 ب

لدى مصرف تجداري مقبدول للصدندوق وحدائز علدى تصدنيف  التشغيلية

 مؤسسة فيتش. وفق BBBأو  P3ائتماني يعادل 
هدددو  حافظدددة الرنمينبدددي الصدددينيالطدددرف النظيدددر للودائدددع ألجدددل فدددي   

 مصرف التسويات الدولية.

المخصصةةات المتراكمةةة لةةةوراق الماليةةة المحةةتفظ بهةةا بالتكلفةةة 

 ناقص االستهالك 

وتخضع حافظة الصندوق المحدتفظ بهدا بالتكلفدة نداقص االسدتهالك 

. 9 تطلبددات المخصصددات وفقددا للمعيددار الدددولي لإلبددالغ المدداليمل

وفي ضوء متطلبات سياسة االستثمار التي اعتمددها الصدندوق، تدم 

تصنيف حافظة االسدتثمار المحدتفظ بهدا بالتكلفدة نداقص االسدتهالك 

نظدددددرا ألن األدوات الماليدددددة فيهدددددا مدددددن درجدددددة  1فددددي المرحلدددددة 

 وكدانمخداطر االئتمدان.  أدوات منخفضدة فهدياالستثمار، وبالتالي 

قددره  2018فدي نهايدة ديسدمبر/كانون األول المخصص ذو الصدلة 

 .دوالر أمريكي 30 000

 ( مخاطر العمالتح)

تتعلددددق أغلبيددددة التزامددددات الصددددندوق بددددالمنح والقددددروض غيددددر 

تُسدتخدم حافظدة المصروفة والمعينة بحقوق السحب الخاصة. ولدذا 

اسددددتثمارات الصددددندوق للتقليددددل مددددن مخدددداطر العمددددالت الشدددداملة 

للصدددندوق الناجمدددة عدددن تلدددك االلتزامدددات. ونتيجدددة لدددذلك، يُحدددتفظ 

عمالت الداخلدة فدي باألصول الشاملة للصندوق، بقددر اإلمكدان، بدال

تقدويم سدلة حقدوق السدحب الخاصدة وبالمبدالغ والنسدب المحدددة فدي 

هدددذه السدددلة. وبالمثدددل، تقابدددل االحتيددداطي العدددام والتزامدددات المدددنح 

 المعينة بالدوالر األمريكي أصول محددة بالدوالر األمريكي. 

وفي حالة عدم المواءمة التي تُعتبر دائمدة ومهمدة، يتخدذ الصدندوق 

ات إلعدادة المواءمددة عبدر تغييددر نسدب العمددالت فدي حافظددة إجدراء

اسددتثمارات الصددندوق بغيددة إعددادة مواءمددة األصددول اإلجماليددة مددع 

 األوزان الترجيحية المنشودة لحقوق السحب الخاصة.

 مخاطر السيولة( ط)

تشددمل اإلدارة الحددذرة لمخدداطر السدديولة اإلبقدداء علددى مددا يكفددي مددن 

النقديدددة لتلبيدددة مصدددروفات القدددروض والمدددنح النقديدددة والمعدددادالت 

 وغير ذلك من التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ.

تتم معالجة مخداطر السديولة فدي الصدندوق مدن خدالل الحدد األدندى 

من متطلبات السيولة. وتنص سياسدة الصدندوق الخاصدة بالسديولة، 

يددد وكددذلك الحددد األدنددى مددن متطلبددات السدديولة المعدددل لفتددرة التجد
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( علددددى أن حافظددددة اسددددتثمارات 2018-2016للمددددوارد )عاشددددر ال

في المائدة  60الصندوق لألصول عالية السيولة يجب أن تبقى فوق 

مددن مسددتوى المصددروفات اإلجماليددة السددنوية المتوقعددة )التدددفقات 

الخارجدددة(، بمدددا فدددي ذلدددك المتطلبدددات اإلضدددافية المحتملدددة نتيجدددة 

 لصدمات السيولة.

وأحددددث افتراضدددات النمدددوذ  المدددالي للصدددندوق، والتدددي تشدددمل 

بموجب نهدج التددفقات  2018الموارد المتاحة لعقد االلتزامات لعام 

ية المستدامة، تحتسدب الحدد األدندى مدن متطلبدات السديولة عندد النقد

مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ يغطيه بشدكل مدريح رصديد   514

مليدددددون دوالر  1 036.7حافظدددددة اسدددددتثمارات الصدددددندوق البدددددالغ 

وبمددا يتماشدى مددع نهددج التقسديم إلددى شدرائح، فددإن شددريحة  أمريكدي.

تطلبددات الدددنيا مددن االحتيدداطي مددن حافظددة االسددتثمار تتجدداوز الم

 السيولة.

 مخاطر رأس المال( ي)

تستعرض إدارة الصندوق السياسة الشداملة بشدأن المدوارد بصدورة 

مددرة منتظمددة، كمددا تستعرضددها مددع أصددحاب المصددلحة الرئيسدديين 

لمددوارد. دورة مددن دورات تجديددد اكددل خددالل واحدددة علددى األقددل 

ويرصد الصندوق عدن كثدب وضدع مدوارده بصدورة منتظمدة بغيدة 

. وبنداء علدى الحفاظ على قدرته على االسدتمرار فدي مزاولدة عملده

ل مبلددغ االلتزامددات الجديدددة للقددروض والمددنح التددي  ذلددك، فهددو يعدددِّّ

سديقوم بهدا خدالل كدل سدنة تقويميدة اعتمدادا علدى المدوارد المتاحددة. 

وتجرى عملية تنبؤ للموارد على المدى البعيد ضدمن التحليدل الدذي 

 يُنفّذ من خالل النموذ  المالي للصندوق.

  5 المذكرة 

 السندات اإلذنية للمساهمين والمبالغ المطلوبة منهم

 1 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

  السندات اإلذنية المزمع صرفها

 430 213 663 134 مساهمات تجديد الموارد

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 959 24 - الحيازات الصغيرة

 389 238 663 134 المجموع   

 (979 1) (618 1) تسوية القيمة العادلة

 410 236 045 133 السندات اإلذنية المزمع صرفها    

   المساهمات المطلوبة

 721 308 286 907 مساهمات تجديد الموارد

 887 282 681 279 المساهمات المتممة

 608 591 967 186 1 المجموع   

 (425 17) (557 30) تسوية القيمة العادلة

 183 574 410 156 1 المساهمات المطلوبة

 (703 34) (465 67) وثائق المساهمة المشروطة

مجموع السندات اإلذنية والمساهمات 

 890 775 990 221 1 المطلوبة

والثةةانين )أ( المسةةاهمات األوليةةةن ومسةةاهمات التجديةةد األولن 

والثالةةةةان والرابةةةةعن والخةةةةامل والسةةةةادس والسةةةةابع والثةةةةامن 

 والتاسع للموارد

 6ُسددت هذه المساهمات بالكامل باستثناء ما هو مبين فدي المدذكرة 

 أدناه: 2وفي الجدول 

 2 الجدول

 المساهمات غير المدفوعة/غير المصروفة 

 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 المبلغ تجديد الموارد الجهة المانحة

 754 1 السابع أالواليات المتحدة 

 560 الثامن أالواليات المتحدة 

 814 26 العاشر باليابان 

 000 36 العاشر أالواليات المتحدة 

 476 1 الحادي عشر ببنغالديش

 669 26 الحادي عشر باليابان 

حاالت اتفق فيها األعضاء والصندوق على جداول زمنية خاصة  أ

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

 لتحصيل المساهمات.
 

 
 

 

 

 للموارد الحادي عشر )ب( التجديد

 همات والمبدالغ المدفوعدة للتجديددتفاصديل المسدا حداءترد في الذيل 

للمدوارد.  وقدد دخدل والتجديد الحادي عشر العاشر التجديد التاسع و

 .2018 آب/أغسطس 14حيز النفاذ في  الحادي عشرالتجديد 

 )ج( البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

تفاصديل المسداهمات فدي البرندامج ، 4حداء، الجددول ترد فدي الدذيل 

الخدداص مددن أجددل أفريقيددا فددي إطددار المرحلددة األولددى والمرحلددة 

 الثانية.

 )د( مخاطر االئتمان

بدددالنظر إلدددى الوضدددع السددديادي لمسددداهمات الجهدددات المانحدددة فدددإن 

الصددندوق يتوقددع الحصددول فددي نهايددة المطدداف علددى كددل مسدداهمة 

جدددرى إيدددداع وثيقدددة ملزمدددة قانوندددا بشدددأنها. وتُغطدددي مخصصدددات 

 المساهمات مخاطر التحصيل.

 المساهمات والسندات اإلذنية المشروطة )ه( وثائق

، بلغت المسداهمات المطلوبدة 2018ألول في نهاية ديسمبر/كانون ا

والسددندات اإلذنيددة الخاضددعة للتدددابير الوطنيددة لتخصدديص األمددوال 

 31مليدون دوالر أمريكدي فدي  34.7مليون دوالر أمريكدي ) 67.5

 (.2017ديسمبر/كانون األول 

 6 المذكرة 

 مخصصات استهالك المساهمات
تعددادل القيمددة العادلددة للمخصصددات القيمددة االسددمية نظددرا إلددى أن 

المبدددالغ المطلوبة/السدددندات اإلذنيدددة األساسدددية مسدددتحقة فدددي تددداريخ 

قائمددة الموازنددة. وأنشددأ الصددندوق، وفقددا لسياسددته فددي هددذا المجددال، 

  ديسمبر/كانون األول: 31المخصصات التالية في 

 1 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 630 121 630 121 الرصيد في بداية السنة

 - - في المخصص الزيادة(/االنخفاضصافي )

 630 121 630 121 الرصيد في نهاية السنة

   التوزيع كما يلي:

 سندات إذنية للجهات المقدمة 

 045 36 045 36 )أ( للمساهمات 

 مبالغ مطلوبة من الجهات المقدمة 

 585 85 585 85 )ب(للمساهمات 

 630 121 630 121 المجموع
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 )أ( مخصصات مقابل سندات إذنية

، كانت كل مساهمات التجديد 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى 

حتددى التجديددد التاسددع ضددمنا، المودعددة علددى شددكل سددندات إذنيددة قددد 

 سحبت بالكامل. 

ووفقدددا للسياسدددة ذات الصدددلة، أنشدددأ الصدددندوق مخصصدددات مقابدددل 

ديسددمبر/كانون األول علددى النحددو المبددين  31السددندات اإلذنيددة فددي 

 أدناه:

 2 الجدول

 الدوالرات األمريكيةبآالف  

 2018 2017 

  المساهمات األولية

 358 29 358 29 جمهورية إيران اإلسالمية    

 29 358 29 358 

  التجديد الثالا للموارد

 600 600 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    

 087 6 087 6 ليبيا    

 6 687 6 687 

 045 36 045 36 المجموع  

)ب( مخصصةةةات مقابةةةل مبةةةالغ مطلوبةةةة مةةةن الجهةةةات المقدمةةةة 

 للمساهمات

أنشأ الصندوق، وفقا لسياسدته فدي هدذا المجدال، مخصصدات مقابدل 

 بعض هذه المبالغ على النحو المبين فيما يلي:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

   المساهمات األولية

 8 8 القمرجزر     

 167 83 167 83 جمهورية إيران اإلسالمية    

 83 175 83 175 

   التجديد الثالا للموارد

 400 2 400 2 جمهورية إيران اإلسالمية    

 10 10 سان تومي وبرينسيبي    

 2 410 2 410 

 585 85  585 85 المجموع    

 7 المذكرة 

 المطلوبة األخرىالمبالغ 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

مبالغ مستحقة القبض من 

 - 052 16 االستثمارات المبيعة

 227 16 619 18 مبالغ مطلوبة أخرى

 227 16 671 34 المجموع    

من المتوقع أن يتم تلقي جميع المبالغ المدرجة أعاله في غضدون 

تدداريخ قائمددة الموازنددة. ويشددمل رصدديد المبددالغ سددنة واحدددة مددن 

المطلوبدددة األخدددرى المبدددالغ المسدددددة مدددن البلدددد المضددديف مقابدددل 

 النفقات المتكبدة خالل العام.

 8 المذكرة 

 األصول الثابتة وغير الملموسة

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 

يناير/  1
كانون الثاني 

2018 

 الزيادة /

 )النقص(

إعادة 

 التقييم/

 *تسوية

 كانون/ديسمبر 31

 2018األول 

     التكلفة

 798 4  691 4107 معدات حاسوبية

 023 25  746 3 277 21 برمجيات حاسوبية

 865  64 801 المركبات

 516 (17) - 533 أثاث وتجهيزات

 759 1  156 603 1 التحسينات اإليجارية

 961 32 (17) 657 4 321 28 مجموع التكاليف

     انخفاض القيمة

 (793 3)  (419) (374 3) معدات حاسوبية

 (913 11)  (601 2) (312 9) برمجيات حاسوبية

 (421)  (170) (251) المركبات

 (403) 17 (11) (409) أثاث وتجهيزات

 (052 1)  (78) (974) التحسينات اإليجارية

 (582 17) 17 (279 3) (320 14) انخفاض القيمةمجموع 

صافي األصول الثابتة 

 79 15 - 378 1 001 14 وغير الملموسة

* نظرا لتحركات سعر الصرف لبند من األصول الثابتة المحتفظ بها في وحددة معيندة 

 باليورو.

 

  9 المذكرة 

 القروض

 القروض( تحليل ألرصدة أ)

فيما يلي تركيدب رصديد القدروض المسدتحقة حسدب الكياندات حتدى 

 ديسمبر/كانون األول:  31

 1 الجدول

بآالف الدوالرات األمريكية    

 2018 2017 

 349 140 7 855 312 7 الصندوق

 504 209 565 227 حساب األمانة اإلسباني

 853 349 7 420 540 7 المجموع    

 (710 294 1) (853 270 1) تسوية القيمة العادلة

 143 055 6 567 269 6 المجموع   

الجددداول أدندداه تفاصدديل القددروض الموافددق عليهددا )صددافي  تعددرض

حددداالت اإللغددداء( واألرصددددة غيدددر المصدددروفة وحددداالت السدددداد. 

المعينددة بدداليورو والممولددة مددن مرفددق واألرصدددة تشددمل القددروض 

 تمويل الديون. 

 2الجدول 

حساب  الصندوق و

 بآالف الدوالرات األمريكية األمانة اإلسباني

 2018 2107 

 القروض المعتمدة
14 115 789 13 858 678 

 (946 878 3) (695 919 3) الرصيد غير المصروف 

 (147 856 2) (881 902 2) المبالغ المسددة

 585 123 7 213 293 7 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة 

 764 16 642 19 بالقيمة االسمية

 349 140 7 855 312 7 العادلةتسوية القيمة 

 (640 280 1) (409 255 1) القروض المستحقة 

 709 859 5 446 057 6 القروض المعتمدة

 

 3الجدول 
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 بآالف الدوالرات األمريكية حساب األمانة اإلسباني

 2018 2107 

 869 350  241 323 القروض المعتمدة

 (829 131) (245 76) الرصيد غير المصروف 

 (908 9) (874 19) المبالغ المسددة

 132 209 122 227 الفائدة/األقساط المطلوبة

 372 443 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 504 209 565 227 تسوية القيمة العادلة

 (070 14) (444 15) القروض المستحقة 

 434 195 121 212 القروض المعتمدة

 

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  الموحدةالبيانات 

 2018 2107 

 القروض المعتمدة
14 439 030 14 209 547 

 (775 010 4) (940 995 3) الرصيد غير المصروف 

 (055 866 2) (755 922 2) المبالغ المسددة

 717 332 7 335 520 7 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة 

 136 17 085 20 بالقيمة االسمية

 853 349 7 420 540 7 تسوية القيمة العادلة

 (710 294 1) (853 270 1) القروض المستحقة

 143 055 6 567 269 6 القروض المعتمدة

 

المعتمددددددة والمصددددددروفة، ويدددددرد عدددددرض تفاصدددددديل القدددددروض 

 ومدفوعات سداد أصل القروض في الذيل طاء.

بلغددت القيمددة العادلددة لحافظددة القددروض المسددتحقة فددي نهايددة السددنة 

 مليون دوالر أمريكي. 6 676

 القروض انخفاض قيمةالمخصصات التراكمية لخسائر ( ب)

 انخفدداض قيمددةلمخصصددات التراكميددة لخسددائر ل يددرد أدندداه تحليددل

 :القروض

 5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2018 2017 

 383 69 076  104 الصندوق

 - 139 2 حساب األمانة اإلسباني

انخفاض المخصصات التراكمية لخسائر 

 383 69 215 106 القروض قيمة

 - 200 15 هايتيمخصص لتخفيف عبء ديون 

  121 415 69 383 

 (199 59) (164 28) تسوية القيمة العادلة

 184 10 251 93 المجموع 

 

 31ويددددرد أدندددداه ملخددددص ألرصدددددة فتددددرة السددددنتين المنتهيددددة فددددي 

 ديسمبر/كانون األول:

 6الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2018 2017 

 559 59 383 69 بداية السنةالرصيد في 

 - (383 69)  مبدأ المحاسبةالتغير في 

   

 - 578 101 مبدأ المحاسبةالتغير في 

 - 200 15 مخصص لتخفيف عبء ديون هايتي

 559 59 778 116 الرصيد في بداية السنة المعاد حسابه

 161 6 203 8 صافي الزيادة في المخصصات

 663 3 (566 3) إعادة التقييم

 383 69 415 121 الرصيد في نهاية السنة بالقيمة االسمية

 (199 59) (164 28) تسوية القيمة العادلة 

 184 10 251 93 المجموع 

لغرض حساب انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي لإلبدالغ المدالي 

، يدددتم تجميدددع القدددروض بالتكلفدددة نددداقص االسدددتهالك فدددي ثدددالث 9

 مراحل.

: يددتم احتسدداب انخفدداض القيمددة علددى أسددا  الحافظددة 1المرحلددة 

 ويعادل خسارة ائتمان متوقعة الثني عشر شهرا لهذه األصول.

: يددتم احتسدداب انخفدداض القيمددة علددى أسددا  الحافظددة 2المرحلددة 

ويعدددادل خسدددارة ائتمدددان متوقعدددة طدددوال العمدددر االفتراضدددي لهدددذه 

 األصول.

ة علدددى أسدددا  خسدددارة : يدددتم احتسددداب انخفددداض القيمددد3المرحلدددة 

االئتمددان المتوقعددة طددوال العمددر االفتراضددي الكامددل وتحسددب لكددل 

 أصل على حدة.

حسدب المرحلدة  لحافظدة القدروضويعرض الجدول أدناه ملخصدا  

غير المسدحوبة( فدي لتزامات الول المستحقة)القروض  واالنكشاف

 .2018 كانون األول/ديسمبر 31

 7الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 2018 البيانات الموحدة

 المخصص االنكشاف 

 7.9 847.6 8 1المرحلة 

 36.0 001.5 1 2المرحلة 

 62.3 207.7 3المرحلة 

 106.2 056.8 10 المجموع

   االنكشاف:

  520.3 7 القروض المستحقة

  536.5 2 التزامات القروض

  056.8 10 المجموع

تفاصدديل المخصصددات المتراكمددة حسددب ويعددرض الجدددول أدندداه 

 المرحلة وحسب الكيان.
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 8الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 2018 البيانات الموجدة

 
المرحلة 

 3المرحلة  2المرحلة  1
الفردي

 ة

 المجموع

  104.1    61.9  34.7  7.5 المجموع للصندوق

حساب األمانة 

  2.1    0.4  1.3  0.4 اإلسباني

خسائر مخصص 

 االئتمان المتوقعة

بر/كانون مديس

 2018األول 

            

          

7.9 

               

36.0  

              

62.3         106.2  

تخفيف عبء ديون 

 15.2    هايتي

 

15.2 

  (28.1)                القيمة العادلة

المخصصات 

التراكمية لخسائر 

   قيمةالانخفاض 

  

             93.3  

ويعددرض الجدددول أدندداه معلومددات عددن التحددويالت بددين المراحددل 

 خالل السنة.

 9الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 2018 البيانات الموجدة

 2المرحلة  1المرحلة  

المرحلة 

 المجموع 3

 1االنكشاف في 

  444.7 8 2017يناير/كانون الثاني 

                 

 1 088.9  

             

     

212.9  9 746.5  

 1التحويل إلى المرحلة 
                

   105.4  

                

(105.4)  -   -  

 2التحويل إلى المرحلة 
                

 (111.0)  

                

    111.0  -                        -    

    -                        -  -  - 3التحويل إلى المرحلة 

أصول جديدة تم إنشا ها 

  873.2     -  63.5 809.7 أو شرا ها

 تسديدات االستهالك
                

  (464.7)  

               

(93.0)  

            

      

(5.2)                  (562.9)  

 31االنكشاف في 

ديسمبر/كانون األول 

2018 8 784.1 1 065.0 

            

   207.7  10 056.8  

االنكشاف حسب نوع 

 األصول:

 

   

 

 536.5 2  162.7 373.8 2 القروض المستحقة

 التزامات القروض

              

   2 373.8   

              

162.7     2 536.5  

 31االنكشاف في 

ديسمبر/كانون 

 2018األول 

 

8 784.1  

                

1 065.0  

            

   207.7  10 056.8  

ويعدددرض الجددددول أدنددداه تحلددديال لحساسدددية مخصصدددات حافظدددة 

السديناريوهات االقتصدادية الكليدة المسدتخدمة القروض إلدى تقلبدات 

 في تحديد مستوى انخفاض القيمة.

 10الجدول 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 

 

  حيادي

 

 

 متشائم متفائل

السيناريو 

 المرجح

 باالحتماالت

 1المرحلة 

           

  6.6  

             

5.5  

         

11.9     7.9 

 36.0 36.6    35.9   35.8           2المرحلة 

 62.3   62.3   62.3   62.3   3المرحلة 

 المجموع
 104.7 

103.7 

   

110.8 106.2 

 الوضع على أساس غير االستحقاق)ج( 

علددى  3لدو كددان يددتم االعتددراف بالدددخل مدن القددروض فددي المرحلددة 

أسا  غيدر االسدتحقاق علدى أنده دخدل، لكدان الددخل مدن القدروض 

أعلدى بمبلددغ  2018كمدا هدو مدذكور فددي قائمدة الددخل الشددامل لعدام 

في عام  دوالرا أمريكيا 1 636 423، )دوالرا أمريكيا 1 823 159

2017.) 

 ( مخاطر السوقد)

تتميز حافظة قروض الصندوق بتنوعها. وتقدّم القروض للدول 

األعضاء في الصندوق وفقا لنظام تخصيص الموارد على أسا  

توزيع الجغرافي، وتحليال لاألداء. ويتضمن الذيل طاء موجزا ل

للحافظة حسب شروق اإلقراض، وتفاصيال حول هيكلة أجل 

 االستحقاق.

 ( تقدير القيمة العادلةه)

بخالف اإلثبات والتحديد األولي، ال تتأثر االفتراضدات المسدتخدمة 

فددي تحديددد هددذه القيمددة العادلددة بددالتغيرات فددي أسددعار الخصددم. ويددتم 

 رصد األثر المتعلق بتحركات سعر الصرف عن كثب.  

 10 المذكرة 

 الوسائل المالية حسب الفئات

أدندددداه معلومددددات عددددن تصددددنيف أصددددول  2و 1ن يددددورد الجدددددوال

الصددندوق وخصددومه. وقددد طبِّّقددت السياسددات المحاسددبية للوسددائل 

 المالية على البنود الواردة أدناه:

 1 الجدول

2018 

 بماليين الدوالرات األمريكية

النقدية 
والودائع 
 المصرفية

االستثمارات 
بالقيمة العادلة من 
خالل الربح 
 والخسارة

االستثمارات 
بالتكلفة 
 المستهلكة

 

 

القروض 
بالتكلفة 
 المستهلكة

     1المستوى 

النقدية واألرصدة 

    190 المصرفية

االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 

   990  الربح والخسارة

االستثمارات بالتكلفة 

  104   المستهلكة

     2المستوى 

االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 

   337  الربح والخسارة

االستثمارات بالتكلفة 

  40   المستهلكة

 168 6    القروض المستحقة

المجموع      190 1 327 144 6 168 

 

 2 الجدول

2017 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

النقدية 
والودائع 
 المصرفية

االستثمارات  
بالقيمة العادلة من 
خالل الربح 
 والخسارة

النقدية والودائع 
 المصرفية

االستثمارات  
بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

 والخسارة

     1المستوى 

النقدية واألرصدة 

    402 المصرفية

االستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

   922  الربح والخسارة

  211  االستثمارات بالتكلفة 
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 المستهلكة

     2المستوى 

االستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

   329  الربح والخسارة

االستثمارات بالتكلفة 

  96   المستهلكة

 035 6    القروض المستحقة

 035 6 307 252 1 402 المجموع 

االقتراض، والمنح غير المصروفة، واإليرادات تصنف المساهمات، وخصوم 

 .2المؤجلة بالقيمة العادلة في المستوى 

 11 المذكرة 

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 بالديون)أ( أثر مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة 

البلدددان الفقيددرة  ديددونحجددـم تمددـويل الصددندوق لمبددـادرة  وصددـل

دوالر أمريكي خدالل  229 670 000 ما قيمته إلى المثقلة بالديون

. وتددرد تفاصدديل التمويددل مددن جهددات مانحددة 2018-1998الفتددرة 

 .هاءخارجية وعلى أسا  تراكمي في الذيل 

ولالطالع على مجمل مبالغ تخفيدف الدديون المسدددة مندذ انطدالق 

مبددادرة الددديون والمبددالغ المنتظددر تسددديدها فددي المسددتقبل، يرجددى 

. ويسددتثنى مددن تخفيددف الددديون الددذي أقددره يدداءالرجددوع إلددى الددذيل 

تنفيذي حتى تاريخه كل المبالغ المتصلة بمبادرة الدديون المجلس ال

المعززة لكل من إريتريا والصدومال والسدودان. ومدن المتوقدع أن 

يفّوض المجلس التنفيذي دفع حصة الصندوق مدن تخفيدف الدديون 

. وقددددرت حصدددة الصدددندوق مدددن 2019-2017هـدددـذا فدددـي الفتدددرة 

علدددى هدددذه  إجمدددالي تخفيدددف أصدددل المديونيدددة والفوائدددد المسدددتحقة

 884بنحددو  2018البلددان عنددد إعدداد القددوائم الماليدة الموحدددة لعدام 

دوالر أمريكددي إلريتريددا والصددومال  131 997 000) 198 041

ت وبلددغ إجمددالي إيددرادات االسددتثمارا (.2017والسددودان فددي عددام 

البلدددان الفقيددرة المثقلددة  ديددـونمددن أرصدددة حسدداب أمانـددـة مبددادرة 

دوالر أمريكي  8 153 914دوالر أمريكي ) 8 213 076 بالديون

 (.2017في عام 

)ب( المخصصات اإلجمالية لمبادرة ديةون البلةدان الفقيةرة المثقلةة 

 بالديون

يدددددرد فدددددي الجددددددول أدنددددداه أرصددددددة السدددددنتين المنتهيتدددددين فدددددي 

 ديسمبر/كانون األول: 31

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 685 17 855 14 الرصيد في بداية السنة

 (815 3) (162 3) تغيير المخصصات

 985 (318) تقلبات أسعار الصرف

 855 14 375 11 السنةالرصيد في نهاية 

 (605 4) (468 3) تسوية القيمة العادلة

 250 10 907 7 المجموع

 

 12 المذكرة 

 المبالغ المستحقة والخصوم
 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

المبالغ المستحقة على االستثمارات 

 082 9 900 20 المشتراة 

خصوم خطة التأمين الطبي بعد انتهاء 

 669 127 189 113 الخدمة

المبالغ المستحقة والخصوم المتراكمة 

 559 71 103 72 األخرى

 310 208 192 206 المجموع  

 

مددن أصددل المجمددوع المددذكور أعدداله، هندداك مبلددغ يقدددر بحددوالي 

دوالر أمريكدي فدي مليون  153.5دوالر أمريكي )مليون  139.2

( مستحق الدفع في غضون فترة تزيد على عدام واحدد 2017عام 

 اعتبارا من تاريخ قائمة الموازنة.

 13 المذكرة 

 اإليرادات المتجلة

دل تمثل  أرصدة اإليرادات المؤجلة المسداهمات المسدتلمة التدي أُّجِّ

تقييددددها إلدددى فتدددرات مقبلدددة لمنددداظرة التكددداليف المعنيدددة. وتشدددمل 

اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصلة برسوم الخدمة المستلمة التدي 

 لم يتم بعد تكبد التكاليف المتصلة بها.

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 340 288 186 387 المجموع

 (061 26) (404 26) تسوية القيمة العادلة

 279 262 782 360 اإليرادات المتجلة 

 

 14 المذكرة 

 المنح غير المصروفة

فيما يلي رصيد المنح النافذة غير المصدروفة حتدى اآلن للجهدات 

 المتلقية:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2018 2017 

 049 98 253 101 الصندوق

 764 273 072 211 األموال المتممة

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 236 189 140 160 أصحاب الحيازات الصغيرة

 049 561 465 472 الرصيد في نهاية العام 

 (793 29) (750 27) تسوية القيمة العادلة

 256 531 715 444 المصروفةالمنح غير 

 

 15 المذكرة 

 خصوم االقتراض

يمثددل الرصدديد األمددوال المسددتلمة مددن أجددل األنشددطة اإلقراضددية 

ويمثدل هدذا الرصديد أيضدا خصدوم القيمدة  زائد الفوائد المحصدلة.

 العادلة لخصوم االقتراض.

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2018 2017 

 324 480 603 571 الصندوق

 833 323 000 306 حساب األمانة اإلسباني
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 157 804 603 877 مجموع خصوم االقتراض

لخصددوم االقتددراض فددي الصددندوق  االسددتحقاق آجددالوكددان هيكددل 

 على الشكل التالي:

 بآالف الدوالرات األمريكية 
2018 2017 

   الصندوق

 - - حتى سنة واحدة  0

 874 3 694 3 من سنة إلى سنتين

 369 19 438 18 من سنتين إلى ثالث سنوات

 989 30 501 29 من ثالث إلى أربع سنوات

 931 185 752 222 من أربع إلى عشر سنوات

 161 240 219 297 أكثر من عشر سنوات

 324 480 604 571 المجموع

 16 المذكرة

صةةافي األرباح/الخسةةائر الناجمةةة عةةن أسةةعار صةةرف 

 العمالت األجنبية

ُطبّقدت أسددعار التحويددل التاليدة للتعبيددر عددن وحددة حقددوق السددحب 

ديسدددمبر/كانون  31الخاصدددة بددددوالرات الواليدددات المتحددددة فدددي 

 األول:

 1 الجدول

 الدوالر األمريكي السنة

2018 1.39053 

2017 1.42501 

2016 1.34472 

 العمالت األجنبية:يرد أدناه رصيد تحركات أسعار صرف 

 2 الجدول
 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 793 338 (550 150) الصندوق

 316 6 (987 13) الكيانات األخرى

 109 345 (537 164) مجموع التحركات خالل العام

وفيمددا يلددي بيددان ألثددر تحركددات أسددعار صددرف العمددالت األجنبيددة 

 الحساب:على 

 3 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2017 

 (781 8) 328 336 يناير/كانون الثاني 1رصيد الفتح في 

تحركات سعر الصرف للعام المعني لما 

   يلي:

 النقدية واالستثمارات
(20 988) 41 302 

 (228 22) (407 1) المبالغ الصافية المطلوبة/المستحقة

 286 306 (493 140) القروض والمنح المستحقة

السندات اإلذنية والمبالغ المطلوبة من 

 914 39 (861 12) األعضاء

 (165 20) 212 11 مساهمات الدول األعضاء

 109 345 (537  164) مجموع التحركات خالل العام

ديسمبر/كانون  31الرصيد الختامي في 

 األول

 171 791 336 328 

 17 المذكرة 

 العائد من النقدية واالستثمارات

 )أ( إدارة االستثمارات )للصندوق وحده(

، أوكلددت مهمدددة إدارة الجددزء األكبددر مددن حافظدددة 1994منددذ عددام 

اسدتثمارات الصدندوق إلدى عدددد مدن مدديري االسدتثمار الخددارجيين 

التوجيهيددددة لالسددددتثمار التددددي وضددددعها وذلددددك بموجددددب المبددددادئ 

، بلغدت قيمدة 2018ديسدمبر/كانون األول عدام  31 الصندوق. وفدي

 مليدون 700دوالر أمريكدي ) مليدون 530 األموال المدارة خارجيدا

فددي المائددة مددن  32، وهددي تمثددـل نحددو (2017دوالر أمريكددي فددي 

فدددي المائدددة فدددي عدددام  36مجمدددوع نقديدددة واسدددتثمارات الصدددندوق )

2017.) 

 )ب( الوسائل المالية المشتقة

ستثمار فدي الصدندوق باسدتخدام األندواع المبادئ التوجيهية لال تأذن

وذلدك أساسدا لضدمان المواءمدة  ،المالية المشدتقة األدواتالتالية من 

 :تكوين عمالت التزامات الصندوقمع 

 ( العقود الجلة1)
 1 الجدول

 ديسمبر/كانون األول 31 

 2018 2017 

   عدد العقود المفتوحة:

 334 276 شراء 

 (395) (194) بيع 

صدددافي األربددداح السدددوقية غيدددر المحصدددلة 

 للعقود المفتوحة 

 61 209 )بآالف الدوالرات األمريكية(

نطاق آجال استحقاق العقود المفتوحة  

 262إلى  67 88إلى  66 األيام()عدد 

 ( العقود الجلة المباشرة2)

غيدددر المحصدددلة بالقيمدددة السدددوقية للعقدددود اآلجلدددة  الخسدددائربلغدددت 

ديسدمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في  مليون 0.14المباشرة 

 (.2017مليون دوالر أمريكي في  2.6 الخسائر)بلغت  2018

ديسدمبر/كانون  31ل استحقاق العقود اآلجلة المباشدرة فدي أج وكان

 31يومدددددا فدددددي  74أيدددددام إلدددددى  5يومدددددا ) 35قددددددره  2018األول 

 (.2017ديسمبر/كانون األول 

 المبادالت( 3)

تستخدم حوافظ أصدول الصدندوق أدوات المشدتقات مثدل المبدادالت 

مخداطر أسدعار الفائددة. والمراكدز المحوطدة لتحصين المراكدز مدن 

تكون بأدوات ذات آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة األجدل، هدي 

سندات ذات قسائم بسعر فائددة ثابدت، يدتم تحويلهدا بشدكل فعدال إلدى 

أدوات ذات سعر فائددة متغيدر. وبالتدالي فدإن عمليدة تحقيدق التوافدق 

الحددوافظ بددين حساسدديات سددعر الفائدددة األوثددق ألصددول وخصددوم 

 تتألف من اقتراض بسعر فائدة متغير.

 2 الجدول

بآالف الدوالرات  
 األمريكية

 2018 

  315 114 المبادالت المستحقة بالقيمة االسمية

  األصول من المشتقات

 469 4 مبادالت أسعار الفائدة

  الخصوم من المشتقات

  (065 5) مبادالت أسعار الفائدة

 (596) السوقية غبر المحققة لعقود المبادالتصافي المكاسب 

 نطاق أجل استحقاق عقود المبادالت

 6من سنتين إلى 

 سنوات

 

 )ج( العائد من النقدية واالستثمارات )موحدة(

بلددغ إجمددالي العائددد مددن النقديددة واالسددتثمارات للسددنة المنتهيددة فددي 

مليدددددون دوالر  5.7مدددددا قيمتددددده  2018ديسمبر/كاندددددـون األول  31
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مليددون دوالر أمريكددي فددي عددام  36.4 عائدددأمريكددي )بلددغ إجمددالي ال

2017.) 

 3 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية 2018

 العادلةبالقيمة 

بالتكلفة 
 المجموع المستهلكة

الفائدة من المصارف 
واالستثمارات ذات العائد 

 530 20 695 3 835 16 الثابت

صافي نفقات العقود اآلجلة وعقود 

 (720 1) - (720 1) الخيار والمبادالت

األرباح/)الخسائر( الرأسمالية 

المحققة من األوراق المالية 

 (878 1) - (878 1) الثابتذات العائد 

األرباح/)الخسائر( غير المحققة 

من األوراق المالية ذات العائد 

 (217 11) (7) (210 11) الثابت

 715 5 688 3 027 2 المجموع

 

 4 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية 2017

بالقيمة 
 العادلة

بالتكلفة 
 المستهلكة

بالقيمة 
 العادلة

الفائدة من المصارف واالستثمارات 

 544 26 562 4 982 21 ذات العائد الثابت

صافي نفقات العقود اآلجلة وعقود 

 (953) - (953) الخيار والمبادالت

)الخسائر(/األرباح الرأسمالية المحصلة 

 000 2 163 837 1 من األوراق المالية ذات العائد الثابت

األرباح/)الخسائر( غير المحصلة من 

 770 8 807 3 963 4 األوراق المالية ذات العائد الثابت

 361 36 532 8 829 27 المجموع

هلكة، تتعلق أرباح/)خسائر( توبالنسبة الستثمارات التكلفة المس

رأ  المال المحصلة بمبيع السندات، بينما تتعلق 

 السندات.هذه األرباح/)الخسائر( الغير محصلة باستهالك 

اندات الموحددة علدى وتشمل األرقام المدرجة أعاله العائد من الكي

 النحو التالي:

 5 الجدول

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 326 33 039 2 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين الطبي بعد 

 734 1 (13) انتهاء الخدمة

حساب أمانة مبادرة ديون البلدان 

 114 60 الفقيرة المثقلة بالديون

 059 1 112 1 حساب األمانة اإلسباني

 259 444 مبادرة تخفيف ديون هايتي

زراعة أصحاب برنامج التأقلم لصالح 

 816 049 5 الحيازات الصغيرة

 783 446 1 األموال المتممة

مخصوما منها: العائد المؤجل/المعاد 

 (731 1) (422 4) تصنيفه

 361 36 715 5 المجموع  

 0.09وبلغ معدل العائدد السدنوي مدن نقديدة واسدتثمارات الصدندوق 

 بعدد حسدم نفقدات االسدتثمارات )بالمقارندة 2018في المائة في عام 

فددددي المائددددة بعددددد حسددددم نفقددددات  2.21بي نسددددبته مددددع معدددددل سددددل

 (.2017االستثمارات في عام 

 18 المذكرة 

 أخرىالعائد من مصادر 

يتعلق هذا العائد في المقام األول بسداد الحكومة المضيفة لنفقدات 

تشدددغيلية معيندددة. كمدددا أنددده يشدددمل رسدددوم الخدمدددة المسدددتلمة مدددن 

الكيانددات التددي يستضدديفها الصددندوق كتعددويض عمددا يقدمدده مددن 

 خدمات إدارية. وفيما يلي تفاصيل ذلك:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2017 2018 موحدة

 919 7 565 8 العائد من الحكومة المضيفة

 058 2 309 2 العائد من مصادر أخرى

 977 9 874 10 المجموع  

 

 19 المذكرة 

 عائد المساهمات

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 615 29 884 29 الصندوق

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 821 52 783 16 الحيازات الصغيرةأصحاب 

 166 76 534 38 األموال المتممة

 602 158 201 85 المجموع  

وتعددوض المسدداهمات المقدمددة إلددى مبددادرة ديددون البلدددان الفقيددرة 

 .2007المثقلة بالديون نفقات هذه المبادرة منذ عام 

 20 المذكرة 

 النفقات التشغيلية

تحليال للنفقات التشدغيلية للصدندوق وحدده بحسدب  الميعرض الذيل 

 المصدر الرئيسي للتمويل. ويرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 646 172 082 176 الصندوق

 130 12 343 12 الكيانات األخرى

 776 184 425 188 المجموع  

ت وفقدا للطدابع األساسدي التكداليف المتكبددة فدي الحسداباوتصدنف 

 للنفقات.

 21 المذكرة 

 عدد الموظفين وخطة التقاعد وخطة التأمين الطبي

 )أ( عدد الموظفين

يسدتفيد الموظفدون المددرجون فددي جددول مرتبدات الصدندوق مددن 

نظدددامي التقاعدددد والتدددأمين الطبدددي اللدددذين يوفرهمدددا الصدددندوق. 

ويشمالن المشاركة في الصدندوق المشدترك للمعاشدات التقاعديدة 

لمددوظفي األمددم المتحدددة وفددي خطددة التددأمين الطبددي بعددد انتهدداء 

 الخدمة التي تديرها منظمة األغذية والزراعة. 

المتفرغين في الصندوق والكياندات  المكافئينكان عدد الموظفين 

علدى النحدو التدالي  2018الموحدة األخرى الموجودة فيه في عام 

 مصادر الميزانية الرئيسية(: )موزعا حسب

 1الجدول 

 المجموعالخدمات  الفئة الفنيةالموظفون المكافئون 
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 العامة المتفرغون

 474 181 293 الميزانية اإلدارية للصندوق

الموظفون المهنيون 

المزاملون/ موظفو البرنامج 

 16 - 16   الخاص

 21 6 15 أخرى

 11 2 9 أموال البرامج

 522 189 333 2018إجمالي   

 535 202 333 2017إجمالي   

 

 غير الموظفين )ب(

السدابقة، تعاقدد الصدندوق، للدتمكن مدن تلبيدة وعلى غدرار السدنوات 

احتياجاته التشدغيلية، مدع خبدراء استشداريين، ومدوظفي مدؤتمرات، 

 وموظفين مؤقتين آخرين تشملهم هم أيضا خطة تأمين.

 خطة التقاعد)ج( 

لصدددندوق المشددترك للمعاشدددات التقاعديددة لمدددوظفي األمدددم يجددري ا

لتقيديم االكتدواري األخيدر تقييما اكتواريا كل سنتين، وأعدد االمتحدة 

 عجدز. وكشف هذا التقيديم عدن 2017ديسمبر/كانون األول  31في 

فددي المائددة مددن األجددر الددداخل فددي حسدداب  0.07اكتددواري مقددداره 

، تشدددير التقددديرات إلددى كفايددة أمدددوال وبالتدداليالمعدداا التقاعدددي. 

 م المتحدددة،األمددالصددندوق المشددترك للمعاشددات التقاعديددة لمددوظفي 

التدددي  26ولدددم تنفدددذ الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة أحكدددام المدددادة 

تقتضدددي مدددن الوكددداالت المشددداركة تقدددديم أمدددوال إضدددافية. ويقددددم 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعيدة اشدتراكات لصدالح العداملين فيده 

ويتحمددل، فددي حدددود حصددته، مسددؤولية أي التزامددات غيددر مسددددة، 

فددي المائددة  7.9سدددد االشددتراكات الحاليددة علددى أسددا  إن وجددت )ت

مددن األجددر الددداخل فددي حسدداب المعدداا التقاعدددي مددن المددوظفين 

وبلدددغ مجمدددوع االشدددتراكات فدددي المائدددة مدددن الصدددندوق(.  15.8و

 الصدندوق لخطدة التقاعدد مدا مقددار قيمتده المدفوعة عدن مدوظفي

 11 087 659) 2018دوالر أمريكدددددي فدددددي عدددددام  11 314 132

 (.2017دوالر أمريكي في عام 

 )د( خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

أجدري التقيدديم االكتددواري األخيددر لخطددة التددأمين الطبددي بعددد انتهدداء 

. وكاندددت المنهجيدددة 2018ديسدددمبر/كانون األول  31الخدمدددة فدددي 

المتبعة هي أسلوب تكلفة ائتمان الوحدة المتوقعة مدع معددل تناسدبي 

حسدددب الخدمدددة. وكاندددت االفتراضدددات االكتواريدددة الرئيسدددية التدددي 

فددي المائددة؛ وعائددد مددن  2.8اسددتخدمت هددي التاليددة: معدددل خصددم 

فددي المائددة؛ وزيددادات منتظددرة فددي  3.5األصددول المسددتثمرة بنسددبة 

فددي المائدددة؛ وزيدددادات فددي التكددداليف الطبيدددة  3.5نسدددبة المرتبددات ب

سدددعر فدددي المائدددة؛ و 1.9فدددي المائدددة؛ وتضدددخم بمعددددل  4.6بنسدددبة 

ديسدمبر/كانون  31. وحددت النتدائج خصدوم الصدندوق فدي صرف

دوالر أمريكدددددي.  113 188 729بنحدددددو  2018 مدددددن عدددددام األول

حتدددددددددى  2017و 2018وتشدددددددددمل القدددددددددوائم الماليدددددددددة للسدددددددددنتين 

ديسددمبر/كانون األول مخصصددات وأصددوال ذات صددلة تتكددون  31

 مما يلي:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 (669 127) (189 113) التزامات الخدمات السابقة

 081 79 105 79 أصول الخطة

 (588 48) (084 34) فائض/)نقص(

   التحركات السنوية

 (260 37) (588 48) فائض/)نقص( فتح الحساب

 293 2 933 2 المساهمات المدفوعة

 (955)  (134 1) تكاليف الفوائد

 (148 5 ) (625 5) رسوم الخدمة الحالية

 (083 15) 239 21 األرباح/الخسائر االكتوارية

 542 1 (182) الفوائد المحصلة من األرصدة

 023 6 (727 2) تقلبات أسعار الصرف

 (588 48) (084 34) فائض/)نقص( غلق الحساب 

   التزامات الخدمات السابقة

يناير/كانون  1مجموع المخصص في 

 (483 106) (669 127) الثاني

 (955) (625 5) تكاليف الفوائد

 (148 5) (134 1) رسوم الخدمة الحالية

 (083 15) 239 21 )الخسائر( األرباح االكتوارية

ديسمبر/كانون  31المخصص في 

 (669 127) (189 113) األول

   أصول الخطة

يناير/كانون  1مجموع األصول في 

 223 69 081 79 الثاني

 293 2 933 2 المدفوعةالمساهمات 

 542 1 (182) الفوائد المحصلة من األرصدة

 023 6 (727 2) تقلبات أسعار الصرف

مجموع األصول في 

 081 79 105 79 ديسمبر/كانون األول 31

 

تستثمر أصدول خطدة التدأمين الطبدي بعدد انتهداء الخدمدة وفقدا لبيدان 

سياسدة االسدتثمار الخداص بحسداب أمانددة خطدة التدأمين الطبدي بعددد 

انتهدددداء الخدمدددددة والدددددذي وافدددددق عليدددده مجلدددددس المحدددددافظين فدددددي 

 .2015فبراير/شباط 

ويدددوفر الصدددندوق تكددداليف الخدمدددة الحاليدددة السدددنوية بأكملهدددا لهدددذه 

التغطيددة الطبيددة، بمددا فددي ذلددك متقاعديدده المسددتوفين للشددروط. وفددي 

بلغددت قيمددة هددذه التكدداليف المدرجددة ضددمن مرتبددات ، 2018عددام 

دوالر أمريكدي  6 758 228الموظفين ومزاياهم في القدوائم الماليدة 

 (.2017كي في عام دوالر أمري 6 102 214)

، يبلددغ مسددتوى األصددول 2018وبندداء علددى التقيدديم االكتددواري لعددام 

الالزم لتغطيدة خصدوم خطدة التدأمين الطبدي بعدد انتهداء الخدمدة مدا 

)بمدا فدي  دوالر أمريكي بصافي القيمدة الحاليدة 79 104 967قيمته 

. وكمدا ذلك األصول الخاصة باالئتالف الدولي المعني باألراضدي(

ورد أعاله، بلغت األصول المحتفظ بهدا بالفعدل فدي حسداب األماندة 

، 2018ديسدمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في  79 104 967

 وبالتالي فهذا أكثر مما يكفي لتغطية المستوى الحالي للخصوم.

ر االكتواريةة لخطةة التةةأمين الطبةي بعةد انتهةةاء )هة(( تقيةيم المخةةاط

 الخدمة

يرد في الجدول التالي تحليل حساسية لالفتراضدات الرئيسدية بشدأن 

الخصددوم وتكدداليف الخدمددة المدرجددة ضددمن بيانددات المجموعددة فددي 

 :2018ديسمبر/كانون األول  31

 3الجدول 

 الخصوم األثر على

  تضخم طبي:
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 29.2 % 3.7% بدال من 4.7بنسبة    

 (23.3)   %2.7% بدال من  3.7بنسبة    

 22 المذكرة 

 نفقات المنح

 يرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

نح الصندوق  779 64 602 66 مِّ

 890 61 200 26 األموال المتممة

زراعة برنامج التأقلم لصالح 

 547 50 145 16 أصحاب الحيازات الصغيرة

 216 177 947 108 المجموع  

 23 المذكرة 

 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

 :ترد أدناه نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2017 2018 الصندوق وحده

على تحمل نفقات إطار القدرة 

 766 127 625 138 الديون

 766 127 625 138 المجموع  

تم تقييد تمويل إطار القدرة على تحمل الديون كنفقدات فدي الفتدرة 

 التي استوفيت فيها شروط صرف األموال للجهة المتلقية.

 24 المذكرة 

 التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة

 الدوالرات األمريكيةبآالف  

 2018 2017 

 318 1 102 1 رسوم إدارة االستثمارات

 645 659 الرسوم األخرى

 963 1 761 1 المجموع  

 25 المذكرة 

 التعديل الناجم عن تغير القيمة العادلة

 يرد أدناه تحليل لتغيرات القيمة العادلة:

 الدوالرات األمريكيةبآالف   الموحدة

 2018 2017 

 (957 30) (633 7) القروض المستحقة

 المخصص المتراكم لخسائر 

 394 1 459 10 استهالك القروض 

 المخصص المتراكم لمبادرة ديون

 (340 1) (025 1) البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (903 30) 801 1 صافي القروض المستحقة

 231 19 (016 2) المنح غير المصروفة

 (672 11) (215) المجموع   

 

 26 المذكرة 

 نفقات تخفيف الديون

يمثددل هدددذا الرصددديد تخفيددف الدددديون المدددوفرة خددالل العدددام للبلددددان 

المؤهلة لالستفادة مدن مبدادرة ديدون البلددان الفقيدرة المثقلدة بالدديون 

وفوائدددها. ويعكددس المبلددغ صددافي لسددداد كددل مددن أصددول القددروض 

األثر اإلجمالي لالعتمدادات الجديددة أو المقدادير اإلضدافية لتخفيدف 

الدددديون بموجدددب مبدددادرة ديدددون البلددددان الفقيدددرة المثقلدددة بالدددديون، 

والمدددفوعات المقدمددة للصددندوق مددن حسدداب األمانددة بالنيابددة عددن 

ت البلددددان الفقيدددرة المثقلدددة بالدددديون، وصدددرف جدددزء مدددن اإليدددرادا

 المؤجلة من أجل مدفوعات السنوات الماضية.

 27 المذكرة 

 بيانات الكيانات التي يستضيفها الصندوق

وفيما يلي االلتزامات المستحقة للصندوق )أو عليده( تجداه الكياندات 

 ديسمبر/كانون األول: 31التي يستضيفها حتى 

 
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

االئتالف الدولي المعني 

 204 1 104 2 باألراضي

 204 1 104 2 المجموع  

 28 المذكرة 

 الخصوم واألصول الطارئة

 الخصوم الطارئة)أ( 

يتحمل الصندوق خصوما طارئة فيمدا يتعلدق بتخفيدف الدديون الدذي 

أعلن عنه البنك الدولي/صدندوق النقدد الددولي لصدالح ثدالث بلددان. 

لالطالع علدى مزيدد مدن التفاصديل بشدأن التكلفدة  11انظر المذكرة 

المحتملدة ألصدول وفوائددد القدروض المتصدلة بهددذه البلددان، وكددذلك 

الفوائد المقبلة غير المحتسدبة المتصدلة بتددابير تخفيدف الدديون التدي 

 . ياءاعتمدت فعال كما هو موضح في الذيل 

ى ويتحمل الصندوق خصدوما طارئدة تجداه تمويدل إطدار القددرة علد

تحمددل الددديون نافددذة ولكددن لددم تصددرف بعددد بقيمددة إجماليددة قدددرها 

مليددون دوالر  828.5مليدون دوالر أمريكدي )مقارنددة بمبلدغ  901.7

(. وعلى وجه التحديد، فدي نهايدة ديسدمبر/كانون 2017أمريكي في 

بلددغ تمويددل إطددار القدددرة علددى تحمددل الددديون القابددل ، 2018األول 

ألن شدروط صدرف األمدوال  للصرف ولكن الذي لم يصدرف بعدد،

مليدون دوالر أمريكدي  604.3لم تكن قدد اسدتوفيت بعدد، مدا مقدداره 

(، وبلغددددددت قيمددددددة 2017مليددددددون دوالر أمريكددددددي فددددددي  586.6)

مشددروعات إطددار القدددرة علددى تحمددل الددديون التددي تمددت الموافقددة 

مليددون دوالر أمريكددي  297.4عليهددا ولكنهددا لددم تصددبح نافددذة بعددد 

 (.2017أمريكي في مليون دوالر  241.9)

 )ب( األصول الطارئة

، كدددددان رصددددديد وثدددددائق 2018فدددددي نهايدددددة ديسدددددمبر/كانون األول 

مليددددددون دوالر أمريكددددددي. وهددددددذه  67.5المسدددددداهمة المشددددددروطة 

المساهمات خاضعة للتدابير الوطنية لتخصيص األموال، ولدذا فدإن 

تلددك المبددالغ المطلوبددة سددتعتبر مسددتحقة عنددد اسددتيفاء تلددك الشددروط 

 والتي تعتبر محتملة في تاريخ إعداد هذا التقرير.

إلددى  2007 يهدددف إطددار القدددرة علددى تحمددل الددديون والمعتمددد فددي 

د مددددفوعات أصدددل القدددروض الضدددائعة مدددن خدددالل آليدددة اسدددتردا

للتعدددويض أوال بدددأول مدددن الددددول األعضددداء. لدددذلك قدددام الصدددندوق 

بإجراء استعراض بالمشاركة مع هيئاته الرئاسية لآللية التدي سدتنفذ 

مددن خاللهددا هددذه السياسددة. وقدددد أدى ذلددك إلددى مصددادقة المجلدددس 

كمددا اآلليددة.  علددى المبددادئ األساسددية لهددذه 2013التنفيددذي فددي عددام 
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خدالل  2014صادقت الدول األعضداء علدى هدذه السياسدة فدي عدام 

تجديد موارد الصندوق ووافق عليهدا مجلدس المحدافظين مشاورات 

. وقددد تددم التأكيددد خددالل مشدداورات التجديددد الحددادي 2015فددي عددام 

علدى عددم إدخدال تغييدرات  2018عشر لموارد الصندوق فدي عدام 

وهدذا على سياسة التعويض عدن إطدار القددرة علدى تحمدل الدديون. 

يوفر بالفعل أساسا ملموسا لمسداهمة الددول األعضداء فدي التددفقات 

ل الدددديون، العائددددة المشدددطوبة كنتيجدددة إلطدددار القددددرة علدددى تحمددد

 باإلضافة إلى المساهمات العادية. 

، بددددأت الددددول األعضددداء بتقدددديم التزامدددات لددددفع 2016فدددي عدددام 

لدذا فدإن اسدتالم األمدوال  إطار القدرة على تحمدل الدديون.التزامات 

التدددي قددددمت كمدددنح فدددي إطدددار القددددرة علدددى تحمدددل الدددديون يعتبدددر 

ر عنهددا كأصددل طددارئ. وقددد بلغددت القيمددة ومددن ثددم يعبّدد ،محددتمال

 2018ديسددمبر/كانون األول  31االسددمية للمبلددغ المصددروف حتددى 

مليددددددون دوالر  933.6مليددددددون دوالر أمريكدددددي ) 1 072.3نحدددددو 

 (.2017أمريكي في ديسمبر/كانون األول 

  29 المذكرة   

 األحداث الالحقة لصدور الموازنة

لم تتم إلى علدم إدارة الصدندوق وقدوع أي أحدداث بعدد تداريخ قائمدة 

دليال على أوضاع كاندت قائمدة فدي تداريخ  تشّكلالموازنة يمكن أن 

قائمة الموازنة أو تشير إلى أوضاع نشدأت بعدد فتدرة اإلبدالغ تبدرر 

 تعديل القوائم المالية أو تتطلب اإلفصاح عنها.

  30 المذكرة 

 أطراف ذات عالقة

عالقدة المعدامالت ذات العالقدة والذات  األطدرافالصدندوق م قيّ لقد 

بمعدددامالت مدددع الددددول  ق هدددذا. وتعلّددد2018تمدددت فدددي عدددام التدددي 

مددن المعيددار المحاسددبي  25تنطبددق عليهددا الفقددرة )التددي األعضدداء 

وأطدددراف أخدددرى ذات  ،ومدددوظفي اإلدارة الرئيسددديين( 24الددددولي 

. ويدددتم 24تدددم تحديدددها بموجدددب المعيدددار المحاسددبي الددددولي صددلة 

واألرصددة المسدتحقة مدع الددول األعضداء اإلبالغ عدن المعدامالت 

. وموظفو اإلدارة الرئيسيون هدم وطاء المتصلة بها في الذيلين حاء

رئدددديس الصددددندوق ونائددددب رئدددديس الصددددندوق ونددددواب الددددرئيس 

إذ أن لددديهم سددلطة  ،مددوظفي الصددندوقكبيددر مدددير وو المسدداعدون

 ط وإدارة ومراقبة أنشطة الصندوق.ومسؤولية تخطي

يددوفر الجدددول أدندداه تفاصدديل عدددن المكافددآت التددي تدددفع لمدددوظفي 

اإلدارة الرئيسدديين خددالل السددنة، باإلضددافة إلددى أرصدددة مسددتحقات 

 مختلفة.

الرئيسديين: وتشمل المكافدآت اإلجماليدة التدي تددفع لمدوظفي اإلدارة 

المرتبات الصافية؛ وتسوية مقر العمل؛ والمستحقات األخدرى مثدل 

بدددل التمثيددل والبدددالت األخددرى؛ ومددنح االنتددداب والمددنح األخددرى؛ 

وإعانة السكن؛ وتكاليف شحن األمتعة الشخصدية؛ واسدتحقاقات مدا 

بعددد انتهدداء الخدمددة وغيددر ذلددك مددن اسددتحقاقات المددوظفين طويلددة 

احب العمدل فدي المعداا التقاعددي والتدأمين األجل؛ ومساهمات ص

الصحي الحالي. ويشترك موظفو اإلدارة الرئيسيون فدي الصدندوق 

 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.

وقد أكد اسدتعراض مسدتقل آلخدر بياندات اإلفصداح المدالي السدنوية 

، أو معددددامالت وأرصدددددة بأندددده ال يوجددددد تضددددارب فددددي المصددددالح

بالنسددددبة لمددددوظفي اإلدارة  خددددالف تلددددك المبينددددة أدندددداه، مسددددتحقة،

المحدددددددين وفقدددددا  واألطدددددراف األخدددددرى ذات الصدددددلةالرئيسدددديين 

 .24لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2017 

 922 1 070 2 المرتبات والمستحقات األخرى

 المساهمات في خطط التقاعد

 243 343 الطبيوالعال  

 165 2 413 2 المجموع*

 494 418 مجموع المستحقات

 14 51 مجموع المبالغ المطلوبة

بشكل رئيسي إلى استحقاقات مرتبطة بانتقاالت  2018يعود االرتفاع في عام  *

 وظيفية.

  31 المذكرة 

 تاريخ التفويض بإصدار القوائم المالية الموحدة

تقوم إدارة الصندوق بإصدار القوائم المالية الموحدة الستعراضها 

والمصادقة  2019 آذار/مار من قبل لجنة مراجعة الحسابات في 

. وسترفع 2019عليها من قبل المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

إلى مجلس المحافظين  2018القوائم المالية الموحدة لعام 

. وقد 2020العتمادها رسميا في دورته المقبلة في فبراير/شباط 

في  2018اعتمد مجلس المحافظين القوائم المالية الموحدة لعام 

 .2019في فبراير/شباط ربعين األالحادية و دورته
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 ئم المساهمات التكميلية والمتممةقوا

 1الجدول 

 الدول األعضاء:

 أ8201إلى  1978قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الدول األعضاء

التمويل 

المشترك 

 المجموع   مرفق البيئة العالمية األموال المتممة األخرى الموظفون المهنيون المزاملون للمشروعات

  80     -   80     -     -  الجزائر

  7     -   7     -     -  أنغوال

  805 2     -   84     -   721 2  بأستراليا 

  755     -     -     -   755  النمسا

  46     -   46     -     -  بنغالديش

  732 170     -   558 158   960 1   214 10  بلجيكا

  089 21     -   111 8     -   978 12  كندا

  358 10     -   358 10     -     -  الصين

  25     -   25     -     -  كولومبيا

  493 51     -   956 3   644 4   892 42  الدانمرك

  309     -   309     -     -  إستونيا

  200 15     -   000 7   366 5   834 2  فنلندا

  089 11     -   819 8   239 1   032 1  فرنسا

  997 28     -   898 20   054 8   46  ألمانيا

  80     -   80     -     -  غانا

  80     -   80     -     -  اليونان

  200     -   200     -     -  هنغاريا

  000 1     -   000 1     -     -  الهند

  50     -   50     -     -  إندونيسيا

  943 10     -   341 4     -   602 6  آيرلندا

  224 68     -   895 29   107 7   222 31  إيطاليا

  272 10     -   231 4   349 2   692 3  اليابان

  153     -   153     -     -  األردن

  126     -   126     -     -  الكويت

  89     -   89     -     -  لبنان

  945 10     -   859 8     -   086 2  لكسمبرغ

  28     -   28     -     -  ماليزيا

  50     -   50     -     -  المغرب

  92     -   92     -     -  موريتانيا

  630 127     -   844 11   620 8   166 107  هولندا

  810     -   80     -   730  نيوزيلندا

  50     -   50     -     -  نيجيريا

  092 40     -   109 6   604 2   379 31  النرويج



 GC 43/L.5 هاءالذيل 

31 

  25     -   25     -     -  باكستان

  15     -   15     -     -  باراغواي

  855     -   714     -   142  البرتغال

  114     -   114     -     -  قطر

  247 11     -   366   931 5   951 4  جمهورية كوريا

  500 1     -   144     -   356 1  االتحاد الروسي

  414 3     -   192     -   222 3  المملكة العربية السعودية

  109     -   109     -     -  السنغال

  88     -   88     -     -  سيراليون

  978 17     -   113 6     -   865 11  إسبانيا

  000 2     -     -     -   000 2  سورينام

  777 31     -   130 19   920 2   727 9  السويد

  851 33     -   091 19   631 1   128 13  سويسرا

  47     -   47     -     -  تركيا

  933 35     -   859 16     -   074 19  المملكة المتحدة 

  003 1     -   386   617     -  الواليات المتحدة 

 857 723 - 002 349 041 53 814 321 المجموع 

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

 .2007يوليو/تموز  31انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبارا من  ب
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 2الجدول 

 الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى:

  أ2018إلى  1978قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من 

 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  

  983 2 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

                        

-                               -    

                                                                         

-    

                     

2 983  

  800 2 مصرف التنمية األفريقي

                        

-    1 096  

                                                                         

-    

                     

3 896  

    -                      البنك العربي 

                        

-                              25  

                                                                         

-    

                           

25  

  299 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة للتنمية 

                        

-                               -    

                                                                         

-    

                        

299  

 مؤسسة بيل وميليندا غيتس
                          

-    

                        

-    1 760  

                                                                         

-    

                      

1 760  

 برنامج الكسافا
                          

-    

                        

-                              69  

                                                                         

-    

                           

69  

 مجلس الر ساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق
                          

-    

                        

-                           998  

                                                                         

-    

                        

998  

 مركز مكافحة الجوع التابع للكونغر 
                          

-    

                        

-                            183  

                                                                         

-    

                         

183  

 الجمعية التعاونية األوروبية لتجار التجزئة المستقلين
                          

-    

                        

-    3 429  

                                                                         

-    

                     

3 429  

 المفوضية األوروبية
                   

814  

                        

-    628 258  

                                                                         

-    

                 

629 071  

 منظمة األغذية والزراعة 
                          

14  

                        

-    2 624  

                                                                         

-    

                     

2 638  

  220 129 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 

                        

-     6 515  

                                                                         

-    

                 

135 735  

 صندوق خاص بأقل البلدان نموا/الصندوق الخاص بتغير المناخ 
                          

-    

                        

-    102 129  

                                                                         

-    

                  

102 129  

 صندوق المشاريع الجديدة
                          

-    

                        

-                              63  

                                                                         

-    

                           

63  

 صندوق األوبك للتنمية الدولية
3 686  

                        

-    

                           

13  

                                                                         

-    

                     

3 698  

 مؤسسة المجتمع المفتوح
1 000  

                        

-                               -    

                                                                         

-    

                      

1 000  

 مؤسسة باكرد
                          

-    

                        

-                            100  

                                                                         

-    

                         

100  

 سمول فاونديشن
                          

-    

                        

-                           300  

                                                                         

-    

                        

300  

 صندوق األمم المتحدة االستئماني للشراكة الدولية
                         

78  

                        

-                            145  

                                                                         

-    

                        

223  

 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية
                      

365  

                        

-                           257  

                                                                         

-    

                        

623  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
                  

467  

                        

-    1 955  

                                                                         

-    

                     

2 422  

  017 3 منظمات األمم المتحدة

                        

-                               -    

                                                                         

-    

                      

3 017  

  357 1 البنك الدولي

                        

-                           527  

                                                              

167 664  

                 

169 548  

  929 1 أموال تكميلية أخرى 

                        

-    3 238  

                                                                         

-    

                      

5 167  

  859 070 1  664 167  167 755    -    028 148 مجموع الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

  715 794 1  664 167  168 104 1  041 53  842 469 2018إجمالي 

 487 682 1 029 162 965 032 1 059 51 434 436 2017إجمالي 

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

 



 GC 43/L.5 1-هاءالذيل 

33 

 2018إلى  1978قائمة المساهمات التكميلية التراكمية من 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المبلغ 

  

 511 1 كندا

 458 ألمانيا

 000 1 الهند

 000 30 المملكة العربية السعودية

 827 13 السويد

 002 12  المملكة المتحدة

 798 58 المجموع الفرعي

الغذائي مجموع المساهمات المستلمة من بلجيكا من أجل البرنامج المشترك للصندوق البلجيكي لألمن 

 002 80  في سياق تجديدات الموارد

 800 138 المجموع الفرعي

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

 602 4 إيطاليا 

 053 1 لكسمبرغ

 024 14 هولندا

 679 19 المجموع الفرعي

 645 310 في سياق تجديد الموارد لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المساهمات المقدمة

  لموارد الصندوقالمساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر 

 322 7 كندا

 861 14 ألمانيا

 299 23 هولندا

 000 3 االتحاد الروسي

 000 12 الواليات المتحدة

 482 60 الفرعي المجموع

  المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 863 22 ألمانيا

 686 لكسمبرغ

 173 12 سويسرا

 722 35 الفرعي المجموع

 328 565 2018 مجموع المساهمات التكميلية لعام

 413 527 2017 مجموع المساهمات التكميلية لعام
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مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة قائمة المساهمات المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى 

 بالديون

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المبلغ 

 المساهمات المقدمة في سياق تجديد الموارد 

 679 19 )انظر الجدول أعاله(

 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 حساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي يديره البنك الدولي

 463 267 المجموع الفرعي 

 142 287 2018مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 

 142 287 2017المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام مجموع 
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 2018المساهمات المستلمة في 
  

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

الدوالرات المعادل بآالف 
 األمريكية

        للتمويل المشترك للمشروعات
 328 328 دوالر أمريكي صندوق أبو ظبي للتنمية

 200 1 200 1 دوالر أمريكي صندوق التكيف

 017 1 268 1 دوالر كندي كندا

 228 5 530 34 كرونة دانمركية الدانمرك

 861 16 750 14 يورو المفوضية األوروبية

 446 2 140 2 يورو ألمانيا

 485 15 485 15 دوالر أمريكي البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 256 18 256 18 دوالر أمريكي مرفق البيئة العالمية

 080 10 080 10 دوالر أمريكي الصندوق الخاص ألقل البلدان نموا

 297 2 000 20 كرونة نرويجية النرويج

 250 250 دوالر أمريكي األوبك للتنمية الدوليةصندوق 

 500 500 دوالر أمريكي مؤسسة المجتمع المفتوح في لندن

 800 800 دوالر أمريكي االتحاد الروسي

 000 14 000 14 دوالر أمريكي الصندوق الخاص بتغيُّر المناخ

 450 450 أمريكيدوالر  مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 199 89   المجموع الفرعي 

    للموظفين المهنيين المزاملين
    

 295 295 دوالر أمريكي فنلندا

 109 109 دوالر أمريكي فرنسا

 281 281 دوالر أمريكي ألمانيا

 242 242 دوالر أمريكي إيطاليا

 141 141 دوالر أمريكي اليابان

 286 287 أمريكيدوالر  جمهورية كوريا

 61 61 دوالر أمريكي هولندا

 147 147 دوالر أمريكي السويد

 124 124 دوالر أمريكي سويسرا

 686 1   المجموع الفرعي 

    مساهمات األموال المتممة األخرى
    
 362 362 دوالر أمريكي كندا

 011 5 559 34 رنمينبي الصين

 103 90 يورو إستونيا

 445 45 707 39 يورو المفوضية األوروبية*

 151 151 دوالر أمريكي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 361 316 يورو فرنسا

 569 497 يورو ألمانيا

 100 100 دوالر أمريكي هنغاريا

 143 1 000 1 يورو آيرلندا

 60 53 يورو إيطاليا

 880 000 000 1 وون كوري  جمهورية كوريا

 858 2 500 2 يورو لكسمبرغ

 010 1 010 1 دوالر أمريكي هولندا

 63 63 دوالر أمريكي صندوق المشاريع الجديدة

 150 150 دوالر أمريكي مؤسسة روكفلر

 206 2 000 20 كرونة سويدية السويد

 400 400 دوالر أمريكي سويسرا

 100 100 دوالر أمريكي ولوسيل باكرد دمؤسسة ديفي

 828 828 دوالر أمريكي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 300 300 دوالر أمريكي الواليات المتحدة

  100 62   المجموع الفرعي

 المجموع العام
  152 984 

مليون يورو استلمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في  20.75* تشمل المساهمات المقدمة من المفوضية األوروبية مبلغ 

 ، وهو صندوق جديد للقطاع الخاص يرعاه الصندوق.ةالزراعي ي لألعمالرأسمالاللألدوات المالية لصندوق  2018ديسمبر/كانون األول  3
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 2017و 2018األموال غير المنفقة في 

 1الجدول 

 وجهات غير الدول األعضاء من الدول األعضاء األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الدول األعضاء

الموظفون 
المهنيون 
 المجموع  األموال المتممة األخرى  المزاملون

  814 1   814 1   -  بلجيكا

  058 2   058 2     -  كندا

  165 5   165 5     -  الصين

  374 6   374 6   - الدانمرك

  215   215     -  إستونيا

  197   1   196  فنلندا

  66   6   60  فرنسا

  444 3   832 2   612  ألمانيا

  190   190     -  هنغاريا

  179   179     -  الهند

  718 3   280 3   438  إيطاليا

  102   -  102  اليابان

 -  -     -  األردن

 -   -    -  الكويت

  88   88     -  لبنان

  711 3   711 3     -  لكسمبرغ

  13   13     -  ماليزيا

  894 1   809 1   85  هولندا

  15   15     -  نيوزيلندا

  007 3   992 2   15  النرويج

  706 3   140 3   563  جمهورية كوريا

  389 1   389 1     -  االتحاد الروسي

  124 1   124 1     -  إسبانيا

  739 4   675 4   64  السويد

  313 5   150 5   163  سويسرا

  337   337     -   المملكة المتحدة

  286   286     -  الواليات المتحدة

  144 49   843 46   299 2  مجموع الدول األعضاء
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 2الجدول 

 األموال التكميلية والمتممة غير المنفقة األخرى من جهات غير الدول األعضاء

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 جهات غير الدول األعضاء

الموظفون  
المهنيون 
 المزاملون

  المجموع  األموال المتممة األخرى

  389  389    - صندوق أبو ظبي للتنمية

  6  6    - مؤسسة بيل وميليندا غيتس

  856 57  856 57    - المفوضية األوروبية

  137  137    - منظمة األغذية والزراعة 

  963 13  963 13    - البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

صندوق /الصندوق الخاص بتغير المناخصندوق أقل البلدان نموا/

  691 31  691 31 - التكيف

  233  233    - دعم منظمات المزارعين في أفريقيا

  440  440    - التقنيةمرفق المساعدة 

  785  785    - منصة إدارة المخاطر الزراعية

  95  95    - مؤسسة باكرد

  - -    - صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية

  -  -    - صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

  777  777    - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  17  17    - الدوليالبنك 

  898  898    - مصادر أخرى

  287 107  287 107    - مجموع الجهات غير الدول األعضاء

  430 156  131 154  299 2 المجموع العام
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 مرفق البيئة العالمية

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 البلد المتلقي

المساهمات 
المتراكمة 

المستلمة حتى 
31 

ديسمبر/كانو
ن األول 
2018  

المساهمات 
غير المنفقة 

 1في 
يناير/كانون 

 2018الثاني 

مساهمات عام 
2018 

عام  نفقات
2018 

المساهمات 
غير المنفقة 

 31في 
ديسمبر/كانو
ن األول 
2018 

 10 - - 10 011 4 أرمينيا

 1 (964 7) - 964 7 648 15 رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 - - - - 931 5 البرازيل

 1 - (663) 664 692 8 بوركينا فاسو

 - - - - 854 4 الصين

 - - - - 945 جزر القمر

 - - - - 783 2 إكوادور

 - - - - 335 4 إريتريا

  - -  205 9 إسواتيني

 - - - - 750 4 إثيوبيا

 - - - - 96 غامبيا

 - - - - 457 اإلضافي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالدعم العالمي 

 13 (139) - 152 017 5 إندونيسيا

 15 -  15 884 7 األردن

 4 - - 4 039 12 كينيا

 433 9 (3) 433 9 3 633 9 ماليزيا

 20 (156 7) - 176 7 339 7 مالوي

 - - - - 796 4 مالي

 - - - - 336 4 موريتانيا

رصد وتقييم برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في إقليم 

 - - - - 705 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 - - - - 084 5 المكسيك

 - - - - 330 المغرب

 17 - - 17 032 12 النيجر

 - - - - 150 بنما

 - - - - 022 7 بيرو

 - - - - 875 1 سان تومي وبرينسيبي

 20 (610 3) - 630 3 690 3 السنغال

 - - - - 270 7 سري النكا

 2 - - 2 750 3 السودان

 - - - - 330 4 تونس

 - - - - 339 7 جمهورية تنزانيا المتحدة

 - 135 3 (135 3) - 581 جمهورية فنزويال البوليفارية

 - - - - 755 فييت نام

 536 9 (736 15) 635 5 637 19 664 167 المجموع 
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 موجز حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 

 1الجدول 

 لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةموجز المساهمات التكميلية واألموال المتممة المقدمة لبرنامج التأقلم 

 )2018ديسمبر/كانون األول  31حتى تاريخ (

 المساهمات المستلمة أالعملة المحلية الدول األعضاء 

 855 7 000 6 يورو بلجيكا المساهمات التكميلية

 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 

 471 4 000 30 كرونة سويدية السويد 

 949 10 000 10 فرنك سويسري سويسرا 

إسترلينيجنيه  المملكة المتحدة   147 523 202 837 

 645 310  المجموع الفرعي 

    المساهمات المتممة

برنامج التأقلم المرحلة األولى من 

زراعة أصحاب الحيازات لصالح 

 الصغيرة

دائرة الشؤون الخارجية 

 380 2 000 2  يورو الفلمنكية

 000 3 000 3  دوالر أمريكي جمهورية كوريا 

المرحلة الثانية من برنامج التأقلم 

لصالح زراعة أصحاب الحيازات 

 834 8 000 80 كرونة نرويجية النرويج الصغيرة

 461 5 000 50 كرونة سويدية السويد 

 675 19  المجموع الفرعي 

 320 330  المجموع  

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

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

 (وحدات حقوق السحب الخاصة آالفب)

 متلقي المنحة

القروض 
المعتمدة 
مخصوما 

منها القروض 
 الملغاة

 2018المصروفات  قابلة للصرف

الجزء غير 
المصروف من 
المنح القابلة 
 للصرف

منح لم يتم صرفها 
 31بتاريخ 

ديسمبر/كانون األول 
2018 

      منح معينة بالدوالرات األمريكية

 000 2 - - 0 000 2 العراق

 - 290 - 290 290 كينيا

 - 458 4 542 000 5 000 5 جمهورية مولدوفا

 68 - - - 68 الصومال

 800 - - 0 800 الواليات المتحدة األمريكية

 868 2 748 4 542 290 5 158 8 بالدوالر األمريكي المجموع 

      منح معينة باليورو

 - 380 1 500 880 1 880 1 الجبل األسود

 - 380 1 500 880 1 880 1 المجموع باليورو

 - 578 1 572 149 2 149 2 المعادل بالدوالر األمريكي

منح معينة بوحدات حقوق السحب 

      الخاصة

 - 429 3 471 6 900 9 900 9 بنغالديش

 - 888 2 332 220 3 220 3 بنن

 - 361 2 219 1 580 3 580 3 بوتان

 - 055 1 445 5 500 6 500 6 المتعددة القومياتدولة بوليفيا 

 - 195 2 315 1 510 3 510 3 بوروندي

 - 189 5 961 4 150 10 150 10 كمبوديا 

 - 125 2 775 900 2 900 2 كابو فيردي

 - 508 1 732 1 240 3 240 3 تشاد

 - 676 64 740 740 جزر القمر

 - 458 3 062 1 520 4 520 4 كوت ديفوار

 - 268 2 732 1 000 4 000 4 جيبوتي

 850 2 - - - 850 2 إكوادور

 - 809 2 571 380 3 380 3 مصر

 560 3 - - - 560 3 السلفادور

 - 713 6 157 1 870 7 870 7 إثيوبيا

 - 713 1 857 1 570 3 570 3 غامبيا

 - 267 4 233 2 500 6 500 6 غانا

 - 902 5 198 1 100 7 100 7 كينيا

 - 495 2 005 4 500 6 500 6 قيرغيزستان

 - 096 2 454 1 550 3 550 3 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 - 314 3 296 1 610 4 610 4 ليسوتو

 - 260 3 20 280 3 280 3 ليبريا

 - 247 3 953 200 4 200 4 مدغشقر

 - 737 4 413 150 5 150 5 مالوي

 - 0 500 6 500 6 500 6 مالي

 - 869 3 431 300 4 300 4 موريتانيا

 - 087 1 208 295 1 295 1 المغرب
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 - 613 647 2 260 3 260 3 موزامبيق

 - 084 8 626 1 710 9 710 9 نيبال

 - 983 1 327 3 310 5 310 5 نيكاراغوا

 - 939 3 311 5 250 9 250 9 النيجر

 - 573 7 227 2 800 9 800 9 نيجيريا

 650 3 - - - 650 3 باراغواي

 - 914 1 596 2 510 4 510 4 رواندا

 - 985 3 895 2 880 6 880 6 السودان

 - 440 1 160 2 600 3 600 3 طاجيكستان

 - 975 4 795 1 770 6 770 6 أوغندا

 - - - - - جمهورية تنزانيا المتحدة

 - 448 3 372 4 820 7 820 7 فييت نام

 - - - - - اليمن

المجموع بوحدات حقوق السحب 

 الخاصة
197 035 186 975 76 359 110 616 10 060 

 989 13 815 153 180 106 994 259 983 273 المعادل بالدوالر األمريكي

 857 16 140 160 294 107 434 267 290 284 مجموع المنح بالدوالر األمريكي

      

مليون دوالر أمريكي( ما تزال غير قابلة  42.1كانت المنح المصادق عليها ) 2017في ديسمبر/كانون األول : ألغراض المقارنة، مالحظة

 للصرف.
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 الصندوق ومراجع الحسابات الخارجيتقارير إدارة 
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 تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )"الصندوق"( مسؤولة عن إعداد قوائم الصندوق المالية الموحدة وعن عرضها 

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

 المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

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

 ط على اإلبالغ المالي الخارجي.للصندوق والحفاظ عليها، بما في ذلك الضواب

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

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

لي. وتضم لجنة المراجعة في عضويتها، بمجملها، أعضاء مختارين من المجلس التنفيذي، وهي تراقب عملية اإلبالغ الما

اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتقدم توصية بخصوص هذا االختيار إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. وتجتمع 

نطاق وتصميم المراجعة، وخطط عملهم  لى التوالي لمناقشةلجنة المراجعة مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ع

 السنوية، وأية مسألة أخرى ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ويمكن أن تتطلب عناية من جانبها.

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

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

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

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

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

الها للمعايير الدولية لإلبالغ وقد أجرت إدارة الصندوق تقديرا لفعالية الضوابط الداخلية على القوائم المالية المقدمة وامتث

. واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي 2018ديسمبر/كانون األول  31المالي بتاريخ 

. وقد Tradewayالوارد وصفها في اإلطار المتكامل للضوابط الداخلية، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة 

تسلمت اإلدارة تقريرا من مكتب المراجعة واإلشراف يوفر تأكيدات معقولة على الفعالية التشغيلية لهذه الضوابط. واستنادا 

إلى العمل المنجز، تعتقد اإلدارة أن الصندوق حافظ على نظام فعال للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي حتى 

علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن أن يؤثر على موثوقية ، وهي ليست على 2018ديسمبر/كانون األول  31

 . وأجرت شركة المراجعة الخارجية المستقلة لحسابات الصندوق،2018القوائم المالية لعام 

 Deloitte & Touche, S.p.A مراجعة للقوائم المالية، وقد أصدرت تقريَر شهادةٍ بشأن تصديق اإلدارة على ضوابط ،

 لية على اإلبالغ المالي.الصندوق الداخ

 )التوقيع( )التوقيع(  )التوقيع(

 جيلبير أنغبو

 رئيل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Alvaro Lario 

 نائب الرئيل المساعد

 كبير المراقبين والموظفين الماليين

Advit Nath 
 مدير والمراقب الماليال
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 تقرير المراجع المستقل

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةإلى 

 الرأي

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

لدخل الشامل والتغييرات في المكاسب المحتجزة ا، وقوائم 2018ديسمبر/كانون األول  31وللصندوق وحده بتاريخ 

موحدة وللصندوق وحده، وقائمة الدفعات النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وقائمة المساهمات التكميلية ال

وموجز  والمتممة واألموال غير المنفقة، وموجز لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،

 ومات التوضيحية.للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من المعل

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

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير  2018ديسمبر/كانون األول  31في  للشركة

 ي.الدولية لإلبالغ المال

 أساس الرأي

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

ونحن مستقلون عن الشركة  مسؤوليات مراجع الحسابات فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة.قسم تقريرنا المعنون 

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

مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه الشروط. ونرى أن أدلة 

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأسا  لرأينا. المراجعة

 " وتقرير المراجع بشأنها2018ديسمبر/كانون األول  31معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

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

 " ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعنا بشأنها.2018لمستوى لقوائم الصندوق المالية لعام رفيع ا

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

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

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

مل الذي أنجزناه، أن هناك أخطاء جوهرية في هذه المراجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية. وإذا خلصنا، استنادا إلى الع

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

 والموظفين المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدةمستوليات الرئيل 

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

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

 سواء بسبب التدليس أو الخطأ.

، الموحدة، يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة، ويكشف وأثناء إعداد القوائم المالية

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

 ي بديل واقعي سوى القيام بذلك.اإلدارة تعتزم تصفية الشركة أو وقف العمليات، أو إذا لم يكن أمامها أ
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 ويعتبر األشخاص المكلفون بالتسيير مسؤولين عن اإلشراف على عملية اإلبالغ المالي للشركة.

 مستوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة

ة ككل خالية من األخطاء تتمثل أهدافنا في الحصول على ضمانات معقولة بشأن ما إذا كانت القوائم المالية الموحد

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

رفيع من الضمانات، ولكنه ال يضمن أن تكشف المراجعة التي تجرى وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية دائما عن 

. ويمكن أن تنشأ هذه األخطاء الجوهرية عن التدليس أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من أخطاء جوهرية، إن وجدت

المتوقع، سواء في الحاالت الفردية أو في المجموع، بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين المتخذة 

 على أسا  هذه القوائم المالية الموحدة.

فقا للمعايير الدولية للمراجعة المالية، فإننا نمار  حكما مهنيا ونبقي على مستوى معين من وكجزء من عملية المراجعة و

 الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت بسبب التدليس أو الخطأ، وتصميم  •

إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه المخاطر، والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقديم أسا  لرأينا. وتنفيذ 

وتكون المخاطر الناجمة عن عدم الكشف عن خطأ جوهري ناجم عن التدليس أعلى من المخاطر الناجمة عن 

تحريفات، أو تجاوز الضوابط الخطأ، نظرا ألن التدليس قد يتضمن تواطؤ، أو تزويرا، أو أخطاء متعمدة، أو 

 الداخلية.

فهم الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بهدف تصميم إجراءات مراجعة تناسب الظروف، وليس لغرض  •

 التعبير عن رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للشركة.

عمليات اإلفصاح ذات الصلة تقييم مدى مالئمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية و •

 التي يقوم بها الرئيس.

التوصل إلى رأي بشأن مدى مالئمة استخدام الرئيس لمحاسبة الشركة العاملة، وبناء على األدلة التي يتم الحصول  •

عليها من المراجعة، تقرير ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف من شأنها أن تولد شكوكا 

ول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم يقين مادي، علينا أن نسترعى كبيرة ح

االنتباه في تقرير المراجع الخاص بنا إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا 

إليه إلى أدلة التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ  إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية. ويستند ما نتوصل

إصدارنا لتقرير المراجع. ومع ذلك، يمكن ألحداث أو ظروف في المستقبل أن تتسبب في توقف الشركة عن 

 مواصلة العمل.

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

 القوائم تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

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

واإلشراف عليها عن رأي بشأن القوائم المالية الموحدة. ونتولى مسؤولية تسيير عملية مراجعة المجموعة، 

 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 

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

التي باالستقاللية، وإلبالغهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد يكون من المعقول أنها تؤثر على باالستقاللية وب

 تتعلق، حسب االقتضاء، بالضمانات.

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Vittorio Fiore 

 شريك

 2019مار /آذار  13روما، 
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 تقرير المراجع المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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

، على النحو الوارد في تقرير تصديق إدارة الصندوق بشأن 2018ديسمبر/كانون األول  31فعالة على اإلبالغ المالي في 

 مالي.فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ ال

 مستولية إدارة الصندوق

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

المنظمات اإلطار المتكامل" الذي أصدرته لجنة  –الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الواردة في تقرير "الضوابط الداخلية 

. وتكون إدارة الصندوق مسؤولة عن الحفاظ على الضوابط الداخلية على اإلبالغ (2013)إطار عام  الراعية للجنة تريدواي

 31المالي، وعن تقييمها لفعالية الضوابط المالية على اإلبالغ المالي الواردة في القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ 

 المرافقة لها. 2018ديسمبر/كانون األول 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

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

لكفاءة المهنية مجلس المعايير الدولية آلداب مهنة المحاسبين، والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة، والموضوعية، وا

 والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

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

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

 مستولية 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 مهام ات أو استعراضات المعلومات التاريخية التي أصدرها مراجع

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

 ال من األخطاء الجوهرية.اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي خ

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

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

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

 ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأسا  لرأينا.

 خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

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

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

مجلس هذا الكيان وإدارته وأي موظف أخر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبالغ المالي، وإعداد القوائم المالية 

جية، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما. وتتضمن الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي لكيان ما ألغراض خار

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

عامالت مسجلة حسب ما هو ضروري للسماح بإعداد ( توفر ضمانات معقولة بأن الم2والتصرف في أصول هذا الكيان؛ )

القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، وأن جميع اإليصاالت والنفقات قد جرت وفقا لتفويضات إدارة هذا 
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ن أن ( توفر ضمانات معقولة تتعلق بمنع أي تصرف أو استخدام ألصول هذا الكيان غير مفوض به والذي يمك3الكيان؛ )

 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 

تدليس مما ال يمكن تجنبه أو اكتشافه في المالئم للضوابط أو األخطاء الجوهرية بسبب األخطاء البشرية أو محاوالت ال

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

مستقبلية لمخاطر أن تغدو هذه الضوابط غير مالئمة بسبب التغييرات في الظروف، أو بسبب إمكانية تراجع درجة االمتثال 

 ياسات واإلجراءات.للس

 الرأي

في رأينا، فإن شهاد إدارة الصندوق التي تفيد بأن الصندوق لديه ضوابط فعالة على اإلبالغ المالي، والواردة في القوائم 

، هي شهادة عادلة، من جميع الجوانب المادية، استنادا 2018ديسمبر/كانون األول  31المالية الموحدة للصندوق بتاريخ 

الصادر  "اإلطار المتكامل –معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي الوارد وصفها في "الضوابط الداخلية إلى 

 (.2013عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )إطار عام 

 
DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Vittorio Fiore 

 شريك

 

 2019مار /آذار  13روما، 
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ا عنها بوحدات حقوق السحب معبربالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي والصندوق وحده  وازنةقائمة م

 الخاصة

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 وحدات حقوق السحب الخاصةبآالف  بآالف الدوالرات األمريكية  

 2017 2018 2017 2018 المذكرة/الذيل األصول

 617 89 458 40 705 127 258 56 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

 601 859 933 706 939 224 1 011 983 4 االستثمارات

المساهمات والسندات اإلذنية المستحقة 

      القبض

 774 149 843 96 430 213 663 134 5 اإلذنية المستحقة القبضالسندات  

 680 216 510 652 771 308 335 907 5 المساهمات المستحقة القبض 

مخصوما منها: وثائق المساهمات  

 (707 109) (988 135) (334 156) (095 189)  المشروطة والمخصصات

صافي المساهمات والسندات اإلذنية  

 747 256 365 613 867 365 903 852  المطلوبة

 134 106 139 141 243 151 258 196   مقبوضات أخرى

 852 9 060 11 001 14 379 15   األصول الثابتة وغير الملموسة

      القروض المستحقة

()أ9 القروض المستحقة   7 312 855 7 140 349 5 259 040 5 010 740 

مخصوما منها: المخصص المتراكم  

 (690 48) (777 85) (383 69) (276 119) ()ب9 القروض انخفاض قيمةلخسائر 

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة  

 (425 10) (181 8) (855 14) (375 11) اءي/ب()11 لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 626 951 4 082 165 5 111 056 7 204 182 7  صافي القروض المستحقة 

 551 273 6 037 678 6 866 939 8 013 286 9  مجموع األصول 

      

 بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة بآالف الدوالرات األمريكية  

 2017 2018 2017 2018 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 981 144 834 142 598 206 615 198  المستحقات والخصوم 

 806 68 816 72 049 98 253 101 14 المنح غير المصروفة 

 049 61 863 62 996 86 411 87  اإليرادات المؤجلة 

 068 337 069 411 324 480 604 571 15 خصوم االقتراض 

 903 611 582 689 967 871 883 958  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 

 809 530 7 573 242 8 691 196 8 996 917 8  العادية 

 219 15 219 15 349 20 349 20  الخاصة 

 028 546 7 792 257 8 040 217 8 345 938 8 هاء مجموع المساهمات  

      عائدات محتفظ بها

 666 66 319 68 000 95 000 95  االحتياطي العام

 (047 951 1) (656 337 2) (141 244) (215 706)  المتراكم العجز

 (381 884 1) (337 269 2) (141 149) (215 611)  مجموع عائدات محتفظ بها

 648 611 5 455 988 5 899 067 8 130 327 8  مجموع حقوق المساهمة 

 551 273 6 037 678 6 866 939 8 013 286 9  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 

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

 الوحدات. والغرض من إدرا  هذه القائمة هو فقط توفير معلومات إضافية لقراء الحسابات، وهي تستند إلى القيمة االسمية.
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 قائمة المساهمات

 1الجدول 

 موجز المساهمات

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2018 2017 

   :الموارد عمليات تجديد

 371 017 1 371 017 1 المساهمات األولية 

 564 016 1 564 016 1 للمواردالتجديد األول  

 053 567 053 567 التجديد الثاني للموارد 

 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 

 050 963 050 963 التجديد الثامن للموارد 

 849 978   846 981 التجديد التاسع للموارد 

 577 882 083 910 التجديد العاشر للموارد 

 448 467 751 التجديد الحادي عشر 

 276 004 8 798 785 8 مجموع الصندوق   

   البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 868 288 868 288 المرحلة األولى 

 364 62 364 62 المرحلة الثانية 

 232 351 232 351 مجموع البرنامج الخاص من أجل أفريقيا  

 349 20 349 20 أ المساهمات الخاصة

 مجموع مساهمات تجديد الموارد  
9 157 379 8 375 857 

   ةكميليالمساهمات الت

 002 80 002 80 الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة 

 679 19 679 19 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  

 044 307 645 310 مساهمات تكميلية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 890 61 482 60 العاشر لموارد الصندوق المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد  

 - 722 35 عشر لموارد الصندوق حادي المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد ال 

 798 58 798 58 مساهمات تكميلية أخرى  

 مجموع المساهمات التكميلية  
565 328 527 413 

   مساهمات أخرى 

 463 267 463 267 المثقلة بالديون المقدمة خارج سياق موارد التجديدمساهمات مبادرة ديون البلدان الفقيرة  

 836 63 836 63 مساهمات الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة المقدمة خارج سياق موارد التجديد 

   بالمساهمات المتممة 

 434 436 842 469 التمويل المشترك للمشروعات 

 059 51 041 53 المهنيين المزاملينأموال الموظفين  

 965 032 1 168 104 1 األموال المتممة األخرى  
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 029 162 664 167 مرفق البيئة العالمية 

 675 19 675 19 األموال المتممة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 مجموع المساهمات المتممة  
1 814 390 1 702 162 

 731 936 10 396 868 11 مجموع المساهمات  

   يشمل مجموع المساهمات ما يلي:

 857 375 8 379 157 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد )كما هو وارد أعاله( 

 (630 121) (630 121) مخصوما منه المخصصات 

 (703 34) (465 67) مخصوما منه وثائق المساهمات المشروطة 

 (484 2) (939 29) التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون خسائر  

 040 217 8 345 938 8 صافي مجموع مساهمات تجديد الموارد 

 (503 11) (821 24) مخصوما منه تسوية القيمة العادلة 

 537 205 8 524 913 8 مجموع مساهمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة  

 .مليون دوالر أمريكي من صندوق األوبك للتنمية الدولية 20تشمل المساهمة الخاصة من آيسلندا قبل انضمامها للعضوية و أ

 تشمل الفائدة المكتسبة بموجب كل اتفاقية معنية. ب
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 2 الجدول

 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

المساهمات األوليةن 

وتجديدات الموارد حتى 

التجديد العاشر )المعادل 

بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة الوثائق المودعة

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 النقدية األمريكية

السندات 
 المجموع اإلذنية

        أفغانستان

       60 ألبانيا

       430 82 الجزائر

 838 5 نغوالأ
دوالر 

 أمريكي
1 958 1 958 1 958  1 958 

       400 27 األرجنتين

       65 أرمينيا

       247 37 أأستراليا 

       407 108 النمسا

       300 أذربيجان

 606 6 بنغالديش
دوالر 

 أمريكي
1 500 1 500  1 500 1 500 

       10 بربادو 

       694 149 بلجيكا

       205 بليز

       579 بنن

       225 بوتان

       500 1 بوليفيا المتعددة القومياتدولة 

       274 البوسنة والهرسك

 785 بوتسوانا
دوالر 

 أمريكي
45 

45 45 
 45 

 696 98  البرازيل 
دوالر 

 أمريكي
6 000 6 000 2 000  2 0000 

 609 بوركينا فاسو
دوالر 

 أمريكي
125 125    

 110 بوروندي
دوالر 
 أمريكي

20 20 20  20 

       365 1 كمبوديا

       064 3 الكاميرون

 496 19  496 19 105 56 000 75 دوالر كندي      549 407 كندا

 46 كابو فيردي
دوالر 

 أمريكي
23 23 23  23 

       13 جمهورية أفريقيا الوسطى

       391 تشاد

       860 شيلي

    594 79 466 546 الرنمينبي 839 165 الصين 

       040 1 كولومبيا

       31 دجزر القمر 

       818 الكونغو

       870 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

       5 جزر كوك

 635 1 كوت ديفوار
دوالر 

 أمريكي
100 100 100  100 

       57 كوبا

 372 قبرص
دوالر 

 أمريكي
60 60    

       614 152 الدانمرك

       37 جيبوتي

       51 دومينيكا

       074 1 الجمهورية الدومينيكية

       100 ليشتي-تيمور

       241 1 إكوادور

       409 26 مصر

       100 السلفادور

 100 إريتريا
دوالر 
 أمريكي

40 40 40  40 
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

المساهمات األوليةن 

وتجديدات الموارد حتى 

التجديد العاشر )المعادل 

بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة الوثائق المودعة

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 النقدية األمريكية

السندات 
 المجموع اإلذنية

       59 إستونيا

       313 إسواتيني

 331 إثيوبيا
دوالر 
 أمريكي

40 40 40  40 

       350 فيجي

    859 6 000 6 يورو 414 86 فنلندا

 543 369 فرنسا

دوالر 

    600 46 600 46 أمريكي

       837 3 غابون

       120 غامبيا

       30 جورجيا

    254 72 206 63  يورو 842 521 ألمانيا

       966 2 غانا

       245 4 اليونان

       75 غرينادا

       543 1 غواتيماال

 575 غينيا

دوالر 
 100  100 100 100 أمريكي

       30 بيساو-غينيا

 555 2 غيانا

دوالر 

 238  238 238 238 أمريكي

       197 هايتي

       801 هندورا 

       100 هنغاريا

       375 آيسلندا

 497 172 الهند

دوالر 

    000 40 000 40 أمريكي

 959 71 إندونيسيا

دوالر 

    000 10 000 10 أمريكي

       750 128 دجمهورية إيران اإلسالمية

       099 56 العراق

       095 38 ه آيرلندا

 471 إسرائيل

دوالر 

 10  10 10 10 أمريكي

    303 66 000 58 يورو 388 486 إيطاليا

       326 جامايكا

 066 29 066 29  132 58 966 377 6 ين ياباني 770 541   اليابان

       140 1 األردن

 50 كازاخستان

دوالر 

 10  10 10 10 أمريكي

 690 5 كينيا

دوالر 
 400  400 400 400 أمريكي

       26 كيريبا 

       800 الشعبية الديمقراطيةجمهورية كوريا 

 139 34 جمهورية كوريا

دوالر 
    000 12 000 12 أمريكي

       041 203 الكويت

 418 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

دوالر 
 61  61 61 61 أمريكي

       495 لبنان

       689 ليسوتو

       121 ليبريا

       000 52 دليبيا

       694 9 لكسمبرغ

 674 مدغشقر

دوالر 
 102  102 102 102 أمريكي

       123 مالوي

       175 1 ماليزيا
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

المساهمات األوليةن 

وتجديدات الموارد حتى 

التجديد العاشر )المعادل 

بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة الوثائق المودعة

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 النقدية األمريكية

السندات 
 المجموع اإلذنية

       101 ملديف

 506 مالي

دوالر 

 132  132 132 132 أمريكي

       55 مالطة

       184 موريتانيا

       285 موريشيو 

       131 43 المكسيك

 1 ميكرونيزيا

دوالر 

 1  1 1 1 أمريكي

       105 جمهورية مولدوفا

       32 منغوليا

 744 8 المغرب

دوالر 

    800 800 أمريكي

       655 موزامبيق

 260 ميانمار

دوالر 

 5  5 6 6 أمريكي

        360 ناميبيا

 345 نيبال

دوالر 

 74  74 74 74 أمريكي

 877 494 هولندا

دوالر 

    953 77 953 85 أمريكي

       720 14 نيوزيلندا

       469 نيكاراغوا

       376 النيجر

       957 131 نيجيريا

 216 303 النرويج

كرونة 
    575 41 000 360 نرويجية

       350 عمان

       934 38 باكستان

 249 بنما 

دوالر 
    200 200 أمريكي

       170 بابوا غينيا الجديدة

       556 1 باراغواي

       995 1 بيرو

       378 2 الفلبين

       384 4 البرتغال

       980 39 قطر

 250 رومانيا

دوالر 

 50  50 50 50 أمريكي

 000 12 االتحاد الروسي

دوالر 
    000 9 000 9 أمريكي

       321 رواندا

       20 سانت كيتس ونيفس

       22 سانت لوسيا

       50 ساموا

       10 د سان تومي وبرينسيبي

       778 455 المملكة العربية السعودية

       797 السنغال

       135 سيشيل

       37 سيراليون

       10 جزر سليمان

       10 الصومال

       913 1 جنوب أفريقيا

       10 جنوب السودان

       664 101 إسبانيا

 888 10 سري النكا

دوالر 
 1  1 001 1 001 1 أمريكي

 250  250 250 203 يورو 609 1 السودان
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

المساهمات األوليةن 

وتجديدات الموارد حتى 

التجديد العاشر )المعادل 

بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة الوثائق المودعة

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
الدوالرات 
 النقدية األمريكية

السندات 
 المجموع اإلذنية

 332 352 السويد

كرونة 

    396 56 000 500 سويدية

 962 216 سويسرا

فرنك 

    610 41 019 41 سويسري

       817 1 الجمهورية العربية السورية

       3 طاجيكستان

       800 1 تايلند

 167 توغو

دوالر 

 100  100 100 100 أمريكي

       55 تونغا

 528 5 تونس

دوالر 

    000 1 000 1 أمريكي

       636 23 تركيا

 530 أوغندا

دوالر 

 50  50 50 50 أمريكي

 180 57 اإلمارات العربية المتحدة

دوالر 

    000 3 000 3 أمريكي

 132 427 المملكة المتحدة

جنيه 
    591 59 000 66 إسترليني

       686 جمهورية تنزانيا المتحدة

       674 971  الواليات المتحدة 

       925 أوروغواي

       35 أوزبكستان

       258 196 البوليفاريةجمهورية فنزويال 

       303 3 فييت نام

       349 4 اليمن

       109 يوغسالفيا

 895 زامبيا

دوالر 

 -  - - - أمريكي

       404 2 زمبابوي

 مجموع المساهمات 

 872 55 566 30 306 25 467 751   331 034 8 2017ديسمبر/كانون األول  31في 

 448 - 448 -   828 003 8 2016لعام 

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

 )أ(. 5انظر المذكرة  ب

 )أ( و)ب(. 6  انظر المذكرة 

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

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

 دوالرا أمريكيا( ال ترد أعاله. 148أمريكي في الذيل حاء، وبالتالي فإن مساهمات زامبيا )
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 3الجدول 

 البرنامج الخاص من أجل أفريقيا: قائمة المساهمات

 (2018ديسمبر/كانون األول  31)في 

  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

  الوثائق المودعة الوثائق المودعة  

 المبلغ العملة  الجهة المانحة

المعادل بآالف 
 المبلغ الدوالرات األمريكية

الدوالرات المعادل بآالف 
 العملة األمريكية

 389   389 500 دوالر أسترالي أستراليا

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

 673 18   673 18 000 120 كرونة دانمركية الدانمرك

 1   1 1 دوالر أمريكي جيبوتي

 619 17   619 17 000 15 يورو االتحاد األوروبي

 205 12   205 12 960 9 يورو فنلندا

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

 360 17   360 17 827 14 يورو ألمانيا

 77 40 40 37 37 دوالر أمريكي اليونان

 25   25 25 دوالر أمريكي غينيا

 707 289 253 418 380 يورو آيرلندا

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

 000 10   000 10 000 10 دوالر أمريكي إيطاليا

 474 21   474 21 450 553 2 ين ياباني اليابان

 000 15 000 15 000 15   دوالر أمريكي الكويت

 266   266 247 يورو لكسمبرغ

 25   25 25 دوالر أمريكي موريتانيا

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

 252   252 500 دوالر نيوزيلندي نيوزيلندا

 18   18 15 يورو النيجر

 250 250 250   دوالر أمريكي نيجيريا

 759 19   759 19 000 138 كرونة نرويجية النرويج

 000 1   000 1 000 1 دوالر أمريكي إسبانيا

 251 23 196 4 000 25 055 19 700 131 سويديةكرونة  السويد

 049 17   049 17 000 25 فرنك سويسري سويسرا

 150 11   150 11 000 7 إسترلينيجنيه  المملكة المتحدة

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

 232 351 364 62   868 288    2018ديسمبر/كانون األول  31

 232 351 364 62   868 288     2017ديسمبر/كانون األول  31
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 4الجدول 

 2018قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجديد الموارد المستلمة في 

 (2018ديسمبر/كانون األول  31 بتاريخ)

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المدفوعات   

 الصرف السندات اإلذنية النقدية بالسندات اإلذنية المودعة أ، بالوثائق المودعة  األعضاءالدول 

     التجديد التاسع لموارد الصندوق

 567 5    البرازيل 

  998 2   نيجيريا 

 567 5 998 2   التجديد الحادي عشرمجموع  

     التجديد العاشر لموارد الصندوق

  333 3    الجزائر 

  500 2   األرجنتين 

  5   أرمينيا 

 227 6    النمسا 

 345    بنغالديش 

  10   بوتان 

  59   لبوسنة والهرسك ا

  700 1  700 16 البرازيل 

  39   بوركينا فاسو 

  704 9   كندا 

  000 20   الصين 

  20   قبرص 

  000 3   مصر 

  20   إسواتيني 

  25   فيجي 

  323 4   فنلندا 

  266 14   فرنسا 

 876 21    ألمانيا 

  375   غواتيماال 

  000 4    إندونيسيا 

  323 2   آيرلندا 

 713 13    اليابان 

  060 3   جمهورية كوريا 

 250 5    الكويت 

  744   لكسمبرغ 

  7   منغوليا 

 400    المغرب 

 000 25    هولندا 

  086 1                          نيوزيلندا 

  353 13   النرويج 

  519 2   باكستان 

  000 2   االتحاد الروسي 

 000 6    المملكة العربية السعودية 

  332   سري النكا 

 069 12    السويد 

  784 15   سويسرا 

  1   طاجيكستان 

  434   تونس 

  000 2   تركيا 

  100   أوغندا 

  100 1   اإلمارات العربية المتحدة 

 828 23    المملكة المتحدة 

 000 18  000 30  الواليات المتحدة األمريكية 

  200   فييت نام 

  85   زامبيا 

  300   زمبابوي 

 708 132                    806 108 000 30 700 16 التجديد العاشرمجموع  

     التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
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  550 1   أنغوال 

   1500 1500 بنغالديش 

  45   بوتسوانا

  000 2  000 6 البرازيل

    125 بوركينا فاسو

  20   بوروندي

  496 19  320 57 كندا

  23   كابو فيردي

    133 82 الصين

  100   ديفواركوت 

    60 قبرص

  40   إثيوبيا

  1   واليات ميكرونيزيا الموحدة 

    084 7 فنلندا

    600 46 فرنسا

    986 73 ألمانيا

  100   غينيا

  238   غيانا

    000 40 الهند

    000 10 إندونيسيا

  10   إسرائيل

    901 68 إيطاليا

   135 28 309 57 اليابان

  10   كازاخستان

  400   كينيا

    000 12 جمهورية كوريا

  61   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  102  100 مدغشقر

  132   مالي

    800 المغرب

  5  6 ميانمار

  74   نيبال

    953 77 هولندا

    386 44 النرويج

    200 بنما

  50   رومانيا

    000 9 االتحاد الروسي

  1  001 1 سري النكا

  250   السودان

    899 54 السويد

    021 41 سويسرا

  100   توغو

    000 1 تونس

  50   أوغندا

    000 3 اإلمارات العربية المتحدة

    540 61 المملكة المتحدة

  0   زامبيا

 0 858 24 635 29 924 757 التجديد الحادي عشرمجموع  

 275 138 662 136 635 59 624 774 المجموع العام

 ت.تشمل الوثائق المودعة أيضا الوثائق المكافئة المسجلة عند استالم المبلغ النقدي أو السند اإلذني في حالة عدم استالم وثائق المساهما أ

 تُحول الوثائق والسندات اإلذنية المودعة بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي في تاريخ االستالم. ب
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 قائمة القروض
 1الجدول 

 قائمة القروض المستحقة

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 )معبرا عنها باآلالف(

 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة الجزء غير مصروف المصروف

      قروض معينة بالدوالر األمريكي

  447     -   353 33   447   800 33  أنغوال

  500 2     -   800 9   500 2   300 12  األرجنتين

    -     -   000 10     -   000 10  أذربيجان

  500 7   500 22   750 127   000 30   750 157  بنغالديش

    -     -   000 8     -   000 8  بليز

    -     -   000 21     -   000 21  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

    -     -   000 20     -   000 20  بوركينا فاسو

    -     -   000 19     -   000 19  كابو فيردي

  501   502 1     -   003 2   003 2  كمبوديا

  141 5     -   219 53   141 5   360 58  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  000 8     -   500 143   000 8   500 151  الصين

  213 1     -   287 17   213 1   500 18  كوت ديفوار

  446 1     -   324 4   446 1   770 5  جيبوتي

    -     -   680 21     -   680 21  الجمهورية الدومينيكية

    -     -   660 35     -   660 35  إكوادور

    -     -   950 8     -   950 8  إسواتيني

  250     -   150 6   250   400 6  غرينادا

  200     -   250 15   200   450 15  غينيا

  800     -   160 7   800   960 7  غيانا

  831   669 2     -   500 3   500 3  هايتي

    -     -   330 16     -   330 16  هندورا 

  000 7     -   050 144   000 7   050 151  الهند

  500 2     -   685 92   500 2   185 95  إندونيسيا

    -     -   730 15     -   730 15  العراق

  000 1     -   400 7   000 1   400 8  األردن

    -     -   000 40     -   000 40  كينيا

    -     -   900 4     -   900 4  لبنان

    -     -   913 11     -   913 11  ليبيريا

  000 1     -   000 20   000 1   000 21  مالوي

  049 2     -   320 33   049 2   369 35  المكسيك

    -     -   984 8     -   984 8  ميانمار

  879 2   659 8     -   538 11   538 11  نيبال

  039 3     -   465 17   039 3   504 20  نيكاراغوا

    -     -   100 89     -   100 89  نيجيريا

  500 3     -   600 140   500 3   100 144  باكستان

    -     -   500 25     -   500 25  بابوا غينيا الجديدة

    -     -   000 10     -   000 10  باراغواي

  753 6     -   480 66   753 6   233 73  الفلبين

  500 1     -   700 16   500 1   200 18  جمهورية مولدوفا

    -     -   400 10     -   400 10  سيراليون

  723 6   300 9   377 50   023 16   400 66  سري النكا

    -     -   330 15     -   330 15  طاجيكستان

    -     -   200 8     -   200 8  تركيا

    -     -   820 75     -   820 75  أوغندا

  253 2   235 7     -   488 9   488 9  جمهورية تنزانيا المتحدة

    -     -   200 46     -   200 46  أوزبكستان

  765     -   735 41   765   500 42  فييت نام

  199 1     -   501 5   199 1   700 6  زامبيا

 989 70 865 51 804 576 1 854 122 658 699 1 أالمجموع الفرعي بالدوالر األمريكي 

      قروض معينة باليورو

  400 1     -   280 21   400 1   680 22  األرجنتين

    -     -   320 13     -   320 13  بنن

  230 1     -   677 21   230 1   907 22  البوسنة والهرسك

  767 34     -   333 38   767 34   100 73  الصين

  000 2     -   900 8   000 2   900 10  كوبا

    -     -   250 14     -   250 14  إكوادور

  180 7     -   270 96   180 7   450 103  مصر

    -     -   850 10     -   850 10  السلفادور

  698 2     -   852 5   698 2   550 8  إسواتيني
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة الجزء غير مصروف المصروف

  940     -   160 2   940   100 3  فيجي

    -     -   431 5     -   431 5  غابون

    -     -   000 16     -   000 16  جورجيا

  710 2     -   440 90   710 2   150 93  إندونيسيا

    -     -   150 24     -   150 24  كينيا

  297 1     -     -   297 1   297 1  المكسيك

  150 1     -   730 2   150 1   880 3  الجبل األسود

  500 1     -   110 39   500 1   610 40  المغرب

    -     -   370 5     -   370 5  النيجر

    -     -   800 15     -   800 15  باراغواي

  664 18     -   446 31   664 18   110 50  الفلبين

    -     -   500 40     -   500 40  السنغال

  149 2     -   451 19   149 2   600 21  تونس

  640 1     -   460 49   640 1   100 51  تركيا

 326 79  - 779 572 326 79 105 652 باليورو الفرعي المجموع

 682 90 - 772 654 682 90 454 745 أالمعادل بالدوالر األمريكي

قروض معينة بوحدات حقوق السحب 

      أ الخاصة

  281 23   181 11     -   462 34   462 34  ألبانيا

  333 14   915 4   152 5   248 19   400 24  أنغوال

  426 11   764 18   079 1   190 30   269 31  األرجنتين

  235 46   639 10   068 4   874 56   942 60  أرمينيا

  568 36   872 5   466 2   440 42   906 44  أذربيجان

  247 303   278 105   821 34   525 408   346 443  بنغالديش

  922   925     -   847 1   847 1  بليز

  274 48   029 30   515 21   303 78   818 99  بنن

  917 25   362 9   213 3   279 35   492 38  بوتان

  795 42   589 18   186 11   384 61   570 72  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  907 33   971 10   518 1   878 44   396 46  والهرسكالبوسنة 

  322   520   758 1   842   600 2  بوتسوانا

  378 66   443 23   216 20   821 89   037 110  البرازيل

  897 55   900 21   282 8   797 77   079 86  بوركينا فاسو

  592 23   267 17     -   859 40   859 40  بوروندي

  160 14   161 4   370 6   321 18   691 24  كابو فيردي

  412 43   624 6   918 12   036 50   954 62  كمبوديا

  540 50   920 10   860 25   460 61   320 87  الكاميرون

  259 14   985 11   251   244 26   495 26  جمهورية أفريقيا الوسطى

  048 15   090 3     -   138 18   138 18  تشاد

  671 365   695 144   235 6   366 510   601 516  الصين

  524 11   963 7   537 12   487 19   024 32  كولومبيا

  523 2   096 2   673   619 4   292 5  جزر القمر

  404 15   340 1   348 6   744 16   092 23  الكونغو

  812 12   821 5   012 9   633 18   645 27  كوت ديفوار

  665 5   179 13   994 1   844 18   838 20  كوبا

  957 39   539 10     -   496 50   496 50  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  630 23   874 14   865 11   504 38   369 50  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  440 4   590 1   116 1   030 6   146 7  جيبوتي

  341   805     -   146 1   146 1  دومينيكا

  046 14   510 12   706   556 26   262 27  الجمهورية الدومينيكية

  689 20   571 5   762 1   260 26   022 28  إكوادور

  535 106   512 71   545 19   047 178   592 197  مصر

  256 33   789 21   1   045 55   046 55  السلفادور

  849   945 4     -   794 5   794 5  غينيا االستوائية

  754 17   138 6     -   892 23   892 23  إريتريا

  548 240   985 49   105 57   533 290   638 347  إثيوبيا

  105 4   323 10     -   428 14   428 14  إسواتيني

  560 1   022 2   218   582 3   800 3  غابون

  845 20   948 10   394 2   793 31   187 34  غامبيا

  817 21   979 4   883 3   796 26   679 30  جورجيا

  047 100   287 32   791 49   334 132   125 182  غانا

  473 1   629 2   298   102 4   400 4  غرينادا

  500 5   282 21   320 7   782 26   102 34  غواتيماال

  534 38   626 25     -   160 64   160 64  غينيا

  409 4   338 3   740   747 7   487 8  بيساو-غينيا

  764 5   758 2     -   522 8   522 8  غيانا

  813 35   650 22     -   463 58   463 58  هايتي

  709 52   021 23   194 12   730 75   924 87  هندورا 

  411 315   266 170   838 133   677 485   515 619  الهند

  915 122   966 33   894 3   881 156   775 160  بإندونيسيا

  365 6   161 11   350 4   526 17   876 21  األردن
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة الجزء غير مصروف المصروف

  706 107   588 17   455 48   294 125   749 173  كينيا

  425 14   741 2   021 13   166 17   187 30  قيرغيزستان

  487 33   879 15   397 6   366 49   763 55  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  316 1   693   591   009 2   600 2  لبنان

  419 19   294 8   893 2   713 27   606 30  ليسوتو

  312 13   319 2   368 13   631 15   999 28  ليبريا

  994 107   705 29   156 61   699 137   855 198  بمدغشقر 

  365 52   141 29   774 21   506 81   280 103  بمالوي 

  433 7   360 3   50   793 10   843 10  ملديف

  644 84   951 30   609 23   595 115   204 139  مالي

  000 34   624 14   282 1   624 48   906 49  موريتانيا

  779   748 7     -   527 8   527 8  موريشيو 

  747 12   162 15   575 7   909 27   484 35  المكسيك

  541 18   231 3   397 5   772 21   169 27  منغوليا

  622 19   296 26   610 20   918 45   528 66  المغرب

  636 101   337 33   085 9   973 134   058 144  موزامبيق

  662 5     -   888 46   662 5   550 52  ميانمار

  657 55   407 33   425 43   064 89   489 132  نيبال

  129 37   193 11   213 1   322 48   535 49  نيكاراغوا

  810 54   867 12   293 23   677 67   970 90  النيجر

  098 128   529 18   795 74   627 146   422 221  نيجيريا

  761 7   960 3     -   721 11   721 11  مقدونيا الشمالية

  502 170   587 71   617 39   089 242   706 281  باكستان

  836 14     -   614 8   836 14   450 23  بابوا غينيا الجديدة

  076 14   222 2   20   298 16   318 16  باراغواي

  918 29   501 13   852 15   419 43   271 59  بيرو

  489 55   535 17   711 10   024 73   735 83  الفلبين

  942 46   483 4   291 4   425 51   716 55  جمهورية مولدوفا

  139 92   571 28   787 34   710 120   497 155  ب رواندا

  901   007 1     -   908 1   908 1  ساموا

  705 8   042 5     -   747 13   747 13  سان تومي وبرينسيبي

  145 83   586 18   373 16   731 101   104 118  السنغال

  553 1   330   97   883 1   980 1  سيشيل

  897 30   548 14   291   445 45   736 45  سيراليون

  620 2   438 1   11   058 4   069 4  جزر سليمان

  299 17   411     -   710 17   710 17  الصومال

  667 107   688 35   230 15   355 143   585 158  سري النكا

  099 93   648 51   858   747 144   605 145  السودان

  942 8   271 3   541 16   213 12   754 28  الجمهورية العربية السورية

  890 3     -   310 2   890 3   200 6  طاجيكستان

  284 9   559 9   741 5   843 18   584 24  توغو

  766 2   311 2   850   077 5   927 5  تونغا

  977 15   276 20   594 11   253 36   847 47  تونس

  887 27   236 22   901 2   123 50   024 53  تركيا

  032 163   965 45   437 41   997 208   434 250  أوغندا

  539 180   158 34   356 11   697 214   053 226  جمهورية تنزانيا المتحدة

  330 1   061 10   511 1   391 11   902 12  أوروغواي

  465 10     -   725 12   465 10   190 23  أوزبكستان

  604 1   846 8     -   450 10   450 10  جمهورية فنزويال البوليفارية

  490 184   180 24   025 8   670 208   695 216  فييت نام

  472 89   917 48     -   389 138   389 138  اليمن

  875 85   222 30   902 18   097 116   999 134  زامبيا

  409 11   102 15     -   511 26   511 26  زمبابوي

بوحدات حقوق السحب المجموع الفرعي 

  717 008 5  769 941 1  014 214 1  486 950 6  500 164 8 الخاصة

الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في 
 560 1 953 - 513 2 513 2  الصندوق 

  278 010 5  723 942 1  011 214 1  001 953 6  012 167 8 بوحدات حقوق السحب الخاصة المجموع

  942 966 6  415 701 2  119 688 1  357 668 9  476 356 11 أالمعادل بالدوالر األمريكي

بالقيمة االسمية بالدوالر  القروضمجموع 

ديسمبر/كانون األول  31األمريكي في 

2018 13 801 588 9 881 893 3 919 695 2 753 279 7 128 614 

 084 19     مقبوضات أخرى

 (782 206 1)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 916 940 5     2018ديسمبر/كانون األول 
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة الجزء غير مصروف المصروف

بالقيمة االسمية بالدوالر  مجموع القروض

ديسمبر/كانون األول  31األمريكي في 

2017 13 536 686 9 657 740 3 878 946 2 710 651 6 947 089 

 273 16     مقبوضات أخرى

 (474 226 1)         القيمة العادلةتسوية 

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 888 736 5 651 710 2 946 878 3 740 657 9 686 536 13 2017ديسمبر/كانون األول 

القروض معبئة بالدوالر األمريكي ويجري استردادها بالعمالت التي استخدمت في السحب منها. ، وألغراض إدرا  هذه القروض في قائمة أ 

الموازنة، كان المبلغ التراكمي للقروض المعينة بحقوق السحب الخاصة يقيم على أسا  سعر تحويل الدوالر األمريكي/حقوق السحب الخاصة 

. وقد قيم المبلغ التراكمي للقروض المعينة باليورو على أسا  سعر تحويل الدوالر 2018ديسمبر/كانون األول  31في  1.39053البالغ 

 .2018ديسمبر/كانون األول  31في   0.8747758األمريكي/اليورو البالغ 

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()و)2المذكرة انظر . ندوقفي الص يشمل الرصيد أعاله مبلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية  
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 2الجدول 

 العام بحسب موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية
 (2018ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ )

  العام

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية الخاصةالقروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب 

 1في 

يناير/كانون 

 2018الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

المسددة 

 بالكامل

 31في 

كانون /ديسمبر

 2018 األول

يناير/كانون  1في 

 2018الثاني 

 القروض

 الملغاة

 القروض

 المسددة بالكامل

صرف حقوق 
السحب 

الخاصة/الدوالر 

 األمريكي

يناير/كانون  1في 

 2018الثاني 

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

  027 255     -     -  (890 13)   917 268   027 255     -  (890 13)   917 268  دوالر أمريكي 2016

  263 683     -     -     -   263 683   263 683     -     -   263 683  دوالر أمريكي 2017

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

1979 

وحدات حقوق السحب 

  170 280  (947 6)     -     -   117 287   485 201     -     -   485 201  الخاصة

1980 

السحب وحدات حقوق 

  633 245  (091 6)     -     -   724 251   647 176     -     -   647 176  الخاصة

1981 

وحدات حقوق السحب 
  419 253  (284 6)     -     -   703 259   246 182     -     -   246 182  الخاصة

1982 

وحدات حقوق السحب 
  376 143  (555 3)     -     -   932 146   109 103     -     -   109 103  الخاصة

1983 

وحدات حقوق السحب 

  676 183  (554 4)     -     -   230 188   091 132     -     -   091 132  الخاصة

1984 

وحدات حقوق السحب 
  420 183  (548 4)     -     -   969 187   907 131     -     -   907 131  الخاصة

1985 

وحدات حقوق السحب 
  893 83  (080 2)     -     -   974 85   332 60     -     -   332 60  الخاصة

1986 

وحدات حقوق السحب 

  904 32  (816)     -     -   720 33   663 23     -     -   663 23  الخاصة

1987 

وحدات حقوق السحب 
  535 83  (071 2)     -     -   607 85   074 60     -     -   074 60  الخاصة

1988 

وحدات حقوق السحب 
  447 72  (796 1)     -     -   244 74   100 52     -     -   100 52  الخاصة

1989 

وحدات حقوق السحب 

  872 119  (972 2)     -     -   844 122   206 86     -     -   206 86  الخاصة

1990 

وحدات حقوق السحب 
  710 55  (381 1)     -     -   092 57   064 40     -     -   064 40  الخاصة

1991 

وحدات حقوق السحب 
  307 136  (380 3)     -     -   687 139   025 98     -     -   025 98  الخاصة

1992 

وحدات حقوق السحب 

  086 111  (755 2)     -     -   841 113   888 79     -     -   888 79  الخاصة

1993 

وحدات حقوق السحب 

  979 169  (215 4)     -     -   193 174   240 122     -     -   240 122  الخاصة

1994 

وحدات حقوق السحب 
  476 170  (227 4)     -     -   703 174   598 122     -     -   598 122  الخاصة

1995 

وحدات حقوق السحب 

  327 207  (141 5)     -     -   468 212   100 149     -     -   100 149  الخاصة

1996 

وحدات حقوق السحب 
  028 248  (690 6)  (116 27)     -   833 281   369 178  (407 19)     -   776 197  الخاصة

1997 

السحب وحدات حقوق 

  627 304  (329 8)  (930 38)     -   886 351   073 219  (863 27)     -   936 246  الخاصة

1998 

وحدات حقوق السحب 
  726 294  (828 8)  (323 76)     -   877 379   952 211  (626 54)     -   578 266  الخاصة

1999 

وحدات حقوق السحب 
  561 382  (486 9)     -     -   047 392   119 275     -     -   119 275  الخاصة

2000 

وحدات حقوق السحب 

  981 361  (326 9)  (605 17)     -   912 388   319 260  (600 12)     -   919 272  الخاصة

2001 

وحدات حقوق السحب 
  162 344  (534 8)     -     -   696 352   504 247     -     -   504 247  الخاصة

2002 

وحدات حقوق السحب 
  373 317  (870 7)     -     -   243 325   239 228     -     -   239 228  الخاصة
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2003 

وحدات حقوق السحب 
  741 310  (705 7)     -     -   447 318   470 223     -     -   470 223  الخاصة

2004 

وحدات حقوق السحب 
  883 348  (652 8)     -  (36)   571 357   899 250     -  (26)   925 250  الخاصة

2005 

وحدات حقوق السحب 
  492 426  (583 10)     -  (315)   390 437   712 306     -  (226)   938 306  الخاصة

2006 

وحدات حقوق السحب 

  238 431  (771 10)     -  (184 3)   194 445   125 310     -  (289 2)   415 312  الخاصة

2007 

وحدات حقوق السحب 
  013 357  (892 8)     -  (581 1)   486 367   746 256     -  (137 1)   883 257  الخاصة

2008 

وحدات حقوق السحب 
  889 357  (925 8)     -  (044 2)   858 368   376 257     -  (470 1)   846 258  الخاصة

2009 

وحدات حقوق السحب 

  455 381  (477 9)     -  (751)   683 391   324 274     -  (540)   864 274  الخاصة

2010 

وحدات حقوق السحب 
  839 578  (360 14)     -  (288)   486 593   272 416     -  (207)   479 416  الخاصة

2011 

السحب وحدات حقوق 
  575 629  (614 15)     -  (109)   298 645   759 452     -  (78)   838 452  الخاصة

2012 

وحدات حقوق السحب 

  085 555  (659 19)     -  (39)   783 574   190 399     -  (164 4)   354 403  الخاصة

2013 

وحدات حقوق السحب 
  627 454  (315 11)  (643 1)  (394)   979 467   945 326  (176 1)  (284)   404 328  الخاصة

2014 

وحدات حقوق السحب 
  479 469  (641 11)     -     -   120 481   626 337     -     -   626 337  الخاصة

2015 

وحدات حقوق السحب 

  370 668  (972 17)     -  (857 56)   199 743   658 480     -  (881 40)   540 521  الخاصة

2016 

وحدات حقوق السحب 
  588 262  (001 7)     -  (906 19)   495 289   840 188     -  (313 14)   153 203  الخاصة

2017 

وحدات حقوق السحب 
  231 301  (469 7)     -     -   700 308   630 216     -     -   630 216  الخاصة

2018 

وحدات حقوق السحب 

  279 36     -     -     -     -   090 26     -     -     -  الخاصة

  710 96  (877 4)     -     -   588 101   600 84     -     -   600 84  يورو 2014

  565 300  (788 15)     -  (038 13)   391 329   927 262     -  (383 11)   310 274  يورو 2015

  502 109  (522 5)     -     -   025 115   790 95     -     -   790 95  يورو 2016

  433 105  (317 5)     -     -   750 110   230 92     -     -   230 92  يورو 2017

  243 133     -     -     -     -   558 116     -     -     -  يورو 2018

 

           

  657 699 1    -    - (890 13)  710 020 1  657 699 1    - (890 13)  710 020 1 المجموع بالدوالر األمريكي

المجموع بوحدات حقوق السحب 

  477 356 11 (914 291) (616 161) (506 85)  232 859 11  012 167 8 (672 115) (616 65)  210 322 8 الخاصة

  454 745 (505 31)    - (038 13)  754 656  105 652    - (383 11)  930 546 المجموع باليورو

  588 801 13 (419 323) (616 161) (434 112)  696 536 13  774 518 10 (672 115) (889 90)  850 889 9 المجموع
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 3الجدول 

 هيكل  جال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2017 2018 فترات االستحقاق

 715 338 885 368 أقل من سنة واحدة

 468 307 232 327 سنة 2-1من 

 642 329 275 342 سنة 3-2من 

 441 338 500 361 سنة 4-3من 

 516 350 824 361 سنة 5-4من 

 316 669 1 813 763 1 سنوات 10-5من 

 159 390 1 569 404 1 سنة 15-10من 

 504 075 1 603 061 1 سنة 20-15من 

 639 730 330 721 سنة 25-20من 

 689 416 560 415 سنة 25أكثر من 

 089 947 6 611 128 7 المجموع 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 2017 2018 نوع اإلقراض

 092 079 6  983 110 6  للغايةشروط تيسيرية 

دة  298 33  590 37  شروط متشدَّ

 365 251  735 241  شروط متوسطة

 820 530  472 637  شروط عادية

 514 52  831 100  شروط مختلطة

 089 947 6  611 128 7  المجموع 

 5الجدول 

 هيكل مصروفات القروض غير المصروفة بالقيمة االسمية

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31مزمع في )ال

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 2017 2018 المصروفات في:

 956 522 175 528 أقل من سنة واحدة

 632 561 237 567 سنة 2-1من 

 685 578 460 584 سنة 3-2من 

 282 532 594 537 سنوات 4-3من 

 156 476 946 480 سنوات 5-4من 

 235 207 1 283 219 1 سنوات 10-5من 

 946 878 3 695 919 3 المجموع 
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 ة جنوب الصحراء المتأثرة بالجفاف والتصحرفريقيبالبلدان األبرنامج الخاص ال
 1الجدول 

 القروض بالقيمة االسميةقائمة 

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 الجزء المصروف القروض الملغاة

الجزء غير 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة المصروف

     )بالالف(قروض معينة بوحدات حقوق السحب الخاصة 

 514 1 200 1 - 714 2 714 2 أنغوال

 287 5 259 5 - 546 10 546 10 بوركينا فاسو

 739 2 755 1 - 494 4 494 4 بوروندي

 174 1 009 1 - 183 2 183 2 كابو فيردي

 149 5 468 4 - 617 9 617 9 تشاد

 219 1 070 1 - 289 2 289 2 جزر القمر

 60 54 - 114 114 جيبوتي

 177 3 483 3 - 660 6 660 6 إثيوبيا

 385 1 253 1 - 638 2 638 2 غامبيا

 192 12 129 10 - 321 22 321 22 غانا

 381 5 381 5 - 762 10 762 10 غينيا

 957 169 1 - 126 2 126 2 بيساو-غينيا

 020 7 221 5 - 241 12 241 12 كينيا

 022 4 459 3 - 481 7 481 7 ليسوتو

 604 494 - 098 1 098 1 مدغشقر

 610 3 167 2 - 777 5 777 5 مالوي

 844 4 349 5 - 193 10 193 10 مالي

 597 9 423 9 - 020 19 020 19 موريتانيا

 835 3 456 4 - 291 8 291 8 موزامبيق

 349 5 770 5 - 119 11 119 11 النيجر

 538 12 696 10 - 234 23 234 23 السنغال

 903 602 - 505 1 505 1 سيراليون

 270 14 742 11 - 012 26 012 26 السودان

 859 3 265 4 - 124 8 124 8 أوغندا

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

 122 4 485 4 - 607 8 607 8 زامبيا

 371 118 586 107 - 958 225 958 225 المجموع 

 599 164 602 149 - 201 314 201 314 المعادل بالدوالر األمريكي 

 558     مقبوضات أخرى

 (627 48)     تسوية القيمة العادلة

  31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 530 116    2018ديسمبر/كانون األول 

  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 

 2017ديسمبر/كانون األول 

    176 496 

 491     مقبوضات أخرى

 (166 54)     تسوية القيمة العادلة

 القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

     2017ديسمبر/كانون األول  31

122 821 
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 2الجدول 

 بحسب العام المعتمدة بالقيمة االسميةموجز القروض 

 (2018ديسمبر/كانون األول  31 )في

 القيمة بآالف الدوالت األمريكية القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة  

  السنة

يناير/كانون  1بتاريخ 
 2018الثاني 

 القروض
 الملغاة

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون األول 

2018 

يناير/كانون  1بتاريخ 
 2018الثاني 

 القروض
 الملغاة

تحركات أسعار 
صرف وحدة 
حقوق السحب 
الخاصة مقابل 

الدوالر 
 األمريكي

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون 

  2018األول 

  627 34  (859)     -   486 35   902 24     -   902 24  حقوق السحب الخاصة 1986

  417 57  (424 1)     -   841 58   292 41     -   292 41  حقوق السحب الخاصة 1987

  349 48  (199 1)     -   548 49   770 34     -   770 34  حقوق السحب الخاصة 1988

  814 35  (888)     -   702 36   756 25     -   756 25  حقوق السحب الخاصة 1989

  153 24  (599)     -   752 24   370 17     -   370 17  حقوق السحب الخاصة 1990

  372 25  (629)     -   001 26   246 18     -   246 18  حقوق السحب الخاصة 1991

  667 9  (240)     -   907 9   952 6     -   952 6  حقوق السحب الخاصة 1992

  651 47  (181 1)     -   832 48   268 34     -   268 34  حقوق السحب الخاصة 1993

  694 22  (563)     -   257 23   320 16     -   320 16  حقوق السحب الخاصة 1994

  457 8  (210)     -   667 8   082 6     -   082 6  حقوق السحب الخاصة 1995

  201 314  (791 7)     -   992 321   958 225     -   958 225  حقوق السحب الخاصة المجموع

 
 3الجدول 

 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

  (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 2017 2018 فترات االستحقاق

 354 8 603 8 واحدةأقل من سنة 

 278 8 078 8 سنة 2-1من 

 278 8 078 8 سنة 3-2من 

 278 8 078 8 سنوات 4-3من 

 278 8 078 8 سنوات 5-4من 

 391 41 389 40 سنوات 10-5من 

 391 41 389 40 سنة 15-10من 

 776 36 468 32 سنة 20-15من 

 347 14 438 10 سنة 25-20من 

 125 1 - سنة 25أكثر من 

 496 176 599 164 المجموع 

 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2017 2018 نوع اإلقراض

 496 176 599 164 شروط تيسيرية للغاية

 496 176 599 164 المجموع 
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 5الجدول 

 موجز أرصدة قروض الصندوق والبرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 بآالف الدوالرات األمريكية الصندوق

  2018 2107 

 686 536 13 588 801 13 القروض المعتمدة

 (946 878 3) (695 919 3) األرصدة غير المصروفة

 (651 710 2) (279 753 2) التسديدات

 7 128 614 6 947 089 

 273 16 084 19 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

 362 963 6 698 147 7 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 (474 226 1) (782 206 1) تعديل القيمة العادلة

 888 736 5 916 940 5 القروض المستحقة

 
 
 

الدوالرات األمريكيةبآالف  البرنامج الخاص من أجل أفريقيا  

  2018 2107 

 992 321 201 314 القروض المعتمدة

 - - األرصدة غير المصروفة

 (496 145) (602 149) التسديدات

 164 599 176 496 

 491 558 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

 987 176 157 165 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 (166 54) (627 48) العادلةتعديل القيمة 

 821 122 530 116 القروض المستحقة

 
 
 

الصندوق والبرنامج الخاص من 

 أجل أفريقيا
 بآالف الدوالرات األمريكية

 2018 2107 

 678 858 13 789 115 14 القروض المعتمدة

 (946 878 3) (695 919 3) األرصدة غير المصروفة

 (147 856 2) (881 902 2) التسديدات

 7 293 213 7 123 585 

 764 16 642 19 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

 349 140 7 855 312 7 القروض المستحقة بالقيمة االسمية

 (640 280 1) (409 255 1) تعديل القيمة العادلة

 709 859 5 446 057 6 القروض المستحقة
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 قائمة المنح

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 
غير المصروف في 

يناير/كانون الثاني  1
2018 

 2018تحركات 
 31غير المصروف في 
ديسمبر/كانون األول 

 اإللغاءات المبالغ المصروفة قابلة للصرف 2018
معدل صرف 

 العمالت األجنبية

 253 101 (617) (624 4) (849 59) 294 68 049 98 منح 

 (340 9)      تسوية القيمة العادلة

 913 91      2018مجموع القيمة العادلة لعام 

 049 98 168 1 (116 5) (407 45) 883 66 521 80 2017مجموع 

 (391 8)      تسوية القيمة العادلة

 658 89      2017مجموع القيمة العادلة لعام 
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 إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده

 (2017و 2018ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الجهة المقترضة أو الضامنة
  1في  غير المصروف 

 2018 كانون الثانييناير/

الفعلي/ 
 2018)اإللغاءات( 

المصروفات 
2018 

 31في غير المصروف 
 2018ديسمبر/كانون األول 

 200 22 (200) 400 22 - القدرة على تحمل الديون باليورومشروعات إطار 

 378 25 (229) 607 25 - المعادل بالدوالر األمريكي

 876 54 (715 1) 948 54 643 1 مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية

    إطار القدرة على تحمل الديون بحقوق السحب الخاصة

 755 50 (217 13) 700 17 272 46 أفغانستان

 402 6 (499) (540) 440 7 بنن

 476 29 (077 7) - 553 36 بوركينا فاسو

 559 39 (931 12) 950 17 540 34 بوروندي

 9 - - 9 كمبوديا

 198 (74) - 271 جمهورية أفريقيا الوسطى

 029 4 (842 2) - 871 6 تشاد

 673 (437) 110 1 - القمرجزر 

 - - 482 1- 482 1 الكونغو

 814 9 (522 2) - 337 12 كوت ديفوار

 006 48 (006 5) 100 12 913 40 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 953 16 (024 2) 710 6 267 12 إريتريا

 734 4 (648) - 382 5 إثيوبيا

 442 2 (154 3) - 596 5 غامبيا

 708 7 (688 4) - 396 12 غينيا

 740 (771 1) - 511 2 بيساو-غينيا

 108 (053 4) - 161 4 هايتي

 116 (668) - 784 كيريبا 

 597 3 (933 2) - 529 6 قيرغيزستان

 845 (368 1) (83) 297 2 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 889 2 (985) - 873 3 ليسوتو

 37 - - 37 ليبريا

 976 21 (222 3) - 197 25 مالوي

 418 (322) - 740 ملديف

 305 6 (949 1) - 253 8 مالي

 888 9 (129 2) - 018 12 موريتانيا

 037 7 (903 1) 940 8 0 موزامبيق

 341 19 (358 3) - 698 22 نيبال

 213 1 (376 1) - 589 2 نيكاراغوا

 336 23 (144 4) - 480 27 النيجر

 699 1 (082 1) - 781 2 رواندا

 164 (743) - 907 سان تومي وبرينسيبي

 291 (736) - 028 1 سيراليون

 - (453) - 453 جزر سليمان

 259 14 (581 4) (84) 923 18 السودان

 218 4 (188 1) - 406 5 طاجيكستان

 323 6 (479) - 801 6 توغو

 850 (240) 994 96 تونغا

 622 14 - - 622 14 اليمن

 859 15 (154 2) - 012 18 زمبابوي

 887 376 (954 96) 314 63 527 410 المجموع الكلي

 072 524 (818 134) 040 88 850 570 بالدوالر األمريكي وحدات حقوق السحب الخاصةمعادل 

 2018المجموع لعام 

 326 604 (762 136) 595 168 493 572 أمريكي/يورو/وحدات حقوق السحب الخاصةدوالر 

  (863 1)   فرق سعر الصرف

  (625 138)   الصروفات 2018المجموع لعام 

 648 586 (766 127) 402 123 415 594 بالدوالر األمريكي وحقوق السحب الخاصة 2017مجموع إطار القدرة على تحمل الديون لعام 
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 موجز مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 تخفيف الديون المقدم حتى 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 

  تخفيف الديون المزمع تقديمه كما أقره المجلس التنفيذي

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 متعددة القوميات

 437 9 - - - 668 2 769 6 بوركينا فاسو

 862 16 882.00 1 241.00 610.00 1 544 2 585 10 بوروندي

 801 3 - - - 727 074 3 الكاميرون

 483 2 643 57 454 206 123 1 جزر القمر

 498 12 - - - 935 2 563 9 جمهورية أفريقيا الوسطى

 734 2 220 45 285 334 850 1 تشاد

 99 - - - 99 0 الكونغو

 140 2 - - - 326 814 1 كوت ديفوار

 750 15 508 1 153 926 1 892 2 271 9 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 474 26 - - - 905 5 569 20 إثيوبيا

 127 3 - - - 619 508 2 غامبيا

 588 20 - - - 003 5 585 15 غانا

 773 13 268 55 334 129 2 987 10 غينيا

 186 6 477 71 851 101 1 686 3 غينيا بيساو

 581 2 - - - 299 526 1 غيانا

 581 2 - - - 635 946 1 هايتي

 844 1 - - - 767 077 1 هندورا 

 538 15 266 28 244 213 6 787 8 ليبريا

 906 9 - - - 096 2 810 7 مدغشقر

 417 23 772 1 216 346 1 793 3 290 16 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

 997 21 - - - 211 5 786 16 رواندا

 370 3 526 87 650 432 675 1 سان تومي وبرينسيبي

 129 3 - - - 882 247 2 السنغال

 584 12 374 59 482 168 2 501 9 سيراليون

 984 16 - - - 293 4 691 12 جمهورية تنزانيا المتحدة

 767 2 - - - 759 008 2 توغو

 103 17 - - - 654 4 449 12 أوغندا

 090 24 - - - 921 4 169 19 زامبيا

 271 365 936 7 012 1 182 8 836 80 305 267 بوحدات حقوق السحب الخاصة

 (203 4) أمخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على تخفيف الديون

 068 361  مجموع تخفيف الديون بوحدات حقوق السحب الخاصة

 920 507 035 11 407 1 375 11 405 112 696 371 مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

مخصوما منه الفوائد المقبلة غير 

 (845 5)      أالمستحقة على تخفيف الديون

مجموع تخفيف الديون بالدوالر 

 075 502      األمريكي

    (468 3)   تسوية القيمة العادلة

    907 7  بالقيمة العادلة 2018ديسمبر/كانون األول  31في 

2017ديسمبر/كانون األول  31في   

 493 362 481 10 387 1 425 10 693 79 507 260 وحدات حقوق السحب الخاصة

 (203 4)  أناقص الفائدة المستقبلية على تخفيف الدين غير المستحق 

 290 358   وحدات حقوق السحب الخاصةبمجموع تخفيف الدين 

 566 510 936 14 977 1 855 14 563 113 226 371 مجموع المعادل بالدوالر األمريكي

    (605 4)  تسوية القيمة العادلة

    250 10 بالقيمة العادلة 2017ديسمبر/كانون األول  31في 

 بما في ذلك الفائدة التي تغطيها مساهمة البنك الدولي. أ
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 مبادرة تخفيف ديون هايتيالمساهمات المقدمة لموجز 

 (2017و 2018 ديسمبر/كانون األول 31بتاريخ )

 بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف وحدات حقوق السحب 
 الخاصة

2018   

   مساهمة الدول األعضاء

 438 685 النمسا

 509 776 بلجيكا

 303 2 500 3 كندا

 339 513 الدانمرك

 080 1 700 1 فرنسا

 480 1 308 2 ألمانيا

 743 1 788 2 اليابان

 178 280 لكسمبرغ

 3 5 موريشيو 

 066 1 626 1 النرويج

 115 1 718 1 السويد

 637 962 سويسرا

 717 1 700 2 المملكة المتحدة

 217 5 000 8 الواليات المتحدة

 825 17 561 27 المجموع الفرعي 

  405 1 الفائدة المحصلة

  (425 21) المقدمةتخفيف الديون 

 مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء  

  541 7 2018لعام 

   الصندوق

  200 15 مساهمة الصندوق 

  821 الفائدة المحصلة 

  - تخفيف الديون المقدمة 

  021 16 مجموع الحساب اإلداري للصندوق 

  562 23 المجموع العام 

  (718 2) تقلبات أسعار الصرف

  844 20 مجموع النقدية واالستثمارات 

   

2017   

  134 26 المجموع العام 

  (733 2) تقلبات أسعار الصرف 

  401 23 مجموع النقدية واالستثمارات 
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 النفقات التشغيلية للصندوق وحده تحليل قائمة

 (2017ديسمبر/كانون األول  31و 2018ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في )

 

 تحليل للنفقات التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويل

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 برسوم مباشرة أالنفقات اإلدارية النفقات

مصادر 

 المجموع  أخرى

 133 93 540 9 - 593 83 مرتبات ومزايا الموظفين

 629 39 439 10 466 724 28 النفقات المكتبية والنفقات العامة

تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف 

 316 42 265 3 62 989 38 األخرى لغير الموظفين

 004 1 - 004 1 - واالستثمارية المباشرةالتكاليف المصرفية 

 082 176 244 23 532 1 306 151 2018مجموع 

 646 172 666 20 140 2 840 149 2017مجموع 

وتكاليف خطة التأمين الطبي بعد انتهاء  ،والمبالغ الُمرحلة ،مكتب التقييم المستقل في الصندوق ، وميزانيةتشير إلى ميزانية الصندوق العادية أ

 الخدمة.

 رسوم مباشرة على عائد االستثمار.ب 

 والوظائف الممولة من رسوم الخدمة. ،ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة ،تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإليطالية  

 


