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 توصية بالموافقة

 مجلس المحافظين مدعو إلى الموافقة على القرار التالي: 

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  2019

 لضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، وصادق عليها".وتقرير المراجع الخارجي بشأنها وشهادته عن فعالية ا

 2019ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

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

 الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي(

، القوائم المالية 2020استعرض المجلس التنفيذي، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في أبريل/نيسان  -1

(، وتقرير المراجع الخارجي بشأنها، وكالهما الم)متضمنة الذيول من ألف إلى  2019المراجعة للسنة المالية 

 .موجود في هذه الوثيقة

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

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

 .السادس والخمسين بعد المائة

لمحافظين، مع توصية بالمصادقة عليها وفقا وسيقوم المجلس التنفيذي اآلن برفعها إلى الدورة الحالية لمجلس ا -3

 .( من الالئحة الثانية عشرة من اللوائح المالية للصندوق6للمادة )

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

اء استشاريون خارجيون استند عملهم . وجاء ذلك عقب استعراض مستقل واختبار أجراه خبر2019األول 

إلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي. ويوفر هذا التقرير تأكيدات إضافية بشأن مصداقية وموثوقية 

 .القوائم المالية

ً على القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ  -5  31وأبدى المراجعون الخارجيون رأيا غير متحفظ/إيجابيا

، عالوة على إصدارهم شهادة خارجية على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ 2019كانون األول /ديسمبر

 .المالي في الصندوق
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 قائمة الموازنة الموحدة وللصندوق وحده

 2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 الصندوق وحده موحدة  

 2018 2019 2018 2019 المذكرة/الذيل األصول

 258 56 342 162 322 190 309 308 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

      االستثمارات

 968 143 - 968 143 -  االستثمارات بالتكلفة المستهلكة 

 043 839 578 841 830 331 1 170 213 1  االستثمار بالقيمة العادلة 

 011 983 578 841 798 475 1 170 213 1 4 المجموع الفرعي لالستثمارات 

      المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة

 045 133 215 188 045 133 215 188 5 ذنية للمساهميناإلالسندات  

 136 884 412 604 410 156 1 364 896 5 المساهمات المطلوبة 

 (465 67) (551 72) (465 67) (551 72) 5 المشروطة المساهمات المطلوبةمخصوما منها:  

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة  

 (630 121) (798 121) (630 121) (798 121) 6 لخسائر استهالك المساهمات

 085 828 278 598 360 100 1 230 890  صافي المساهمات والسندات اإلذنية المطلوبة 

 258 196 979 169 671 34 022 40 7 المطلوبة األخرى المبالغ

 379 15 562 15 379 15 562 15 )أ(8 األصول الثابتة وغير الملموسة

 - 611 98 - 611 98 )ب(8 أصول حق االستخدام

      القروض المستحقة

 446 057 6 544 348 6 567 269 6 310 575 6 اءط )أ(9 القروض المستحقة

لخسائر  ةالمتراكم اتالمخصصمخصوما منها: 

 (257 91) (278 86) (251 93) (190 88) )ب(9 انخفاض قيمة القروض

لمبادرة  ةالمتراكم اتمخصوما منها: المخصص
 (907 7) (286 6) (907 7) (286 6) اءي /ب()11 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 283 958 5 980 255 6 409 168 6 834 480 6  صافي القروض المستحقة 

 274 037 8 330 142 8            939 984 8 738 046 9  مجموع األصول 

 

 الصندوق وحده موحدة  

 2018 2019 2018 2019 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 615 198 109 229 192 206 861 237 12 المبالغ المستحقة والخصوم 

 I2 438 268 444 715 119 622 91 913/14 المصروفةالمنح غير  

 415 87 481 80 782 360 220 361 13 اإليرادات المؤجلة 

 - 563 98 - 563 98 )ب(8 التزامات التأجير 

 603 571 573 741 603 877 539 039 1 15 خصوم االقتراض 

 546 949 348 269 1 292 889 1 451 175 2  مجموع الخصوم 

      المساهمةحقوق 

      المساهمات 

 175 893 8 532 040 9 175 893 8 532 040 9  العادية 

 349 20 349 20 349 20 349 20  الخاصة 

 524 913 8 881 060 9 524 913 8 881 060 9 حاء مجموع المساهمات 

      عائدات محتفظ بها

 000 95 000 95 000 95 000 95  االحتياطي العام 

 (796 920 1) (899 282 2) (877 912 1) (594 284 2)  العجز المتراكم 

 (796 825 1) (899 187 2) (877 817 1) (594 189 2)  مجموع اإليرادات المحتفظ بها

 728 087 7 982 872 6 647 095 7 287 871 6  مجموع حقوق المساهمة 

 274 037 8 330 142 8 939 984 8 738 046 9  مجموع الخصوم وحقوق المساهمة 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 المذكرة 

    اإليرادات

 362 67 638 70  عائد القروض 

 715 5 178 30 17 )خسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 874 10 076 10 18 العائد من مصادر أخرى 

 201 85 862 154 19 عائد المساهمات 

 152 169 754 265  مجموع اإليرادات

   20 النفقات التشغيلية

 (530 96) (064 95) 21 الموظفين ومزاياهم رواتب 

 (234 41) (452 31)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (900 48) (822 53)  تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين 

 (761 1) (772 1) 24  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (425 188) (110 182)  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (820) (054 1)  والفائدة على التأجيرنفقات فوائد القروض  

 (203 8) 601 14 9 مخصص عكس خسائر انخفاض القروض 

  (473 4) (189 3) 26 نفقات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (947 108) (921 194) 22 نفقات المنح 

 (625 138) (689 174) 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (279 3) (094 12) 8 الكتهاال 

 (347 264) (717 370)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (772 452) (827 552)  مجموع النفقات

 (620 283) (073 287)  )العجز( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار الصرف

 (215) (280 44) 25 لمراعاة تغير القيمة العادلةالتعديل  

 (550 150) (794 21) 16 )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق  

 (385 434) (147 353)  الربح/صافي )الخسارة( 

    :)الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

)الخسائر(/األرباح الناجمة عن تحركات صرف العمالت  

 (987 13) (287 5) 16 أرصدة  الكيانات الموحدة بعمالت أخرىواحتساب  

 239 21 (271 19) 21 تغير اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 252 7 (558 24)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 (133 427) (705 377)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة
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 قائمة الدخل الشامل للصندوق وحده

 2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 المذكرة 

    اإليرادات

 545 65 669 68  عائد القروض 

 039 2 614 24 17 )خسائر( النقدية واالستثماراتعائد/ 

 020 14 582 12  العائد من مصادر أخرى 

 884 29 410 18 19 عائد المساهمات 

 488 111 275 124  مجموع اإليرادات

   20 التشغيليةالنفقات 

 (134 93) (130 91) 21 الموظفين ومزاياهم رواتب 

 (630 39) (588 28)  النفقات المكتبية والنفقات العامة 

 (314 42) (086 44)  تكاليف الخبراء االستشاريين والفنيين اآلخرين من غير الموظفين 

 (004 1) (898)  التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة 

 (082 176) (702 164)  المجموع الفرعي للنفقات التشغيلية

    النفقات األخرى

 (820) (054 1)  والفائدة على التأجير نفقات فوائد القروض 

 (171 8) 543 14  مخصص عكس خسائر انخفاض قيمة القروض 

  (473 4) (189 3) 26 نفقات مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 (602 66) (347 79) 22  نفقات المنح 

 (625 138) (690 174) 23 نفقات إطار القدرة على تحمل الديون 

 (279 3) (094 12) 8 الكتهاال 

 (970 221) (831 255)  المجموع الفرعي للنفقات األخرى

 (052 398) (533 420)  مجموع النفقات

 (564 286) (258 296)  الصرف)العجز( قبل تسوية القيمة العادلة وأسعار 

 818 4 (768 30)  تعديالت مقابل التغييرات في القيم العادلة 

 (550 150) (794 21) 16 )الخسائر(/األرباح الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف للصندوق 

 (296 432) (820 348)  صافي )الخسارة(/الربح

    :اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى

 239 21 (271 19) 21 اعتمادات استحقاقات خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمةتغير  

 239 21 (271 19)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة األخرى

 (057 411) (091 368)  مجموع )الخسائر(/اإليرادات الشاملة
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 القائمة الموحدة للتغيرات في اإليرادات المحتفظ بها

 2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31في ن المنتهيتين للسنتي

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 

 للصندوق وحده تغيرات في اإليرادات المحتفظ بهالاقائمة 

 2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام المتراكم العجز 

  (194 442 1) 000 95  (194 537 1) 2017ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

2018 

 صافي الربح أو )الخسارة(

 

(432 296) 

  

(432 296) 

 239 21 239 21 الشاملة األخرىأو األرباح مجموع الخسائر 

 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 

2019    

 (796 825 1) 000 95 (796 920 1) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (820 348)  (820 348) أو الربح (الخسارة)صافي 

 (271 19)  (271 19) الخسائر( الشاملة األخرى)مجموع األرباح أو 

 988 5  988 5 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

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

 مجموع اإليرادات المحتفظ بها االحتياطي العام المتراكم العجز 

  (194 442 1) 000 95  (194 537 1) 2017ديسمبر/كانون األول  31العجز المتراكم في 

2018    

 (385 434) (385 434) صافي الربح أو )الخسارة(

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

 455 27 455 27 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

  (622 331 1) 000 95  (877 912 1) 2018ديسمبر/كانون األول  31المتراكم في  العجز

2019    

 (877 817 1) 000 95 (877 912 1) يناير/كانون الثاني 1العجز المتراكم في 

 (147 353)  (147 353) لربح(اصافي الخسارة أو )

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

 989 5  988 5 التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون

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



 GC 44/L.7 الذيل جيم

6 

 لقائمة الموحدة للتدفقات النقديةا
 2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

  2019 2018 

   التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

 070 62 888 67 الصندوق -الفوائد الواردة من القروض 

 747 1 893 1 حسابات األمانة األخرى -الفوائد الواردة من قروض 

 396 200 446 145 مبالغ المساهمات غير المتعلقة بالتجديد

 (024 202) (732 214) مدفوعات النفقات التشغيلية وغيرها

 (849 59) (063 54) الصندوق -مصروفات المنح 

 (923 126) (863 132) األموال التكميلية -مصروفات المنح 

 (625 138) (690 174) مصروفات إطار القدرة على تحمل الديون

 (207 263) (121 361) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات

   األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (122 627) (049 626) مصروفات قروض الصندوق

 (637 39) (376 30) مصروفات قروض حسابات األمانة األخرى

 858 279 564 302 مدفوعات سداد أصل قروض الصندوق

 756 10 070 12 مدفوعات سداد أصل قروض حسابات األمانة األخرى

 342 163 988 143 االستثمارات المسجلة بالتكلفة المستهلكة (إلى)تحويالت من/

 576 881 28 مقبوضات االستثمارات

 (227 212) (922 168) في األنشطة االستثمارية المستخدمةالنقدية  التدفقات صافي

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 937 274 249 374 مقبوضات لمساهمات التجديد

 405 119 329 184 األموال المقترضةمقبوضات 

 0 (621 3) الصندوق -مدفوعات ألصل مبلغ األموال المقترضة من حساب األمانة 

 (374 1) (496 2) حسابات األمانة األخرى -مدفوعات ألصل مبلغ األموال المقترضة 

 (698) (860) الصندوق -مدفوعات لفوائد التزامات القروض 

 270 392 601 551 من األنشطة التمويلية النقديةالتدفقات  صافي

 (710 47) (418 23) تأثير تقلبات سعر الصرف على النقدية والمعادالت النقدية

 (874 130) (860 1) ( في النقدية غير المقيدة والمعادالت النقديةالعجزصافي )

 809 652 1 935 521 1 والمعادالت النقدية في بداية العام المقيدةالنقدية غير 

 935 521 1 075 520 1 النقدية غير المقيدة والمعادالت النقدية في نهاية العام

   :منالمكونة 

 230 190 219 308 غير المقيدة النقدية

حتى أجل االستحقاق  االستثمارات غير المقيدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها

 وحسابات مراقبة المستحقات
1 211 856 1 331 705 

 935 521 1 075 520 1 النقدية والمعادالت النقدية في نهاية العام
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 مكونات موحدة أخرىل التدفقات النقدية عن موجزات معلومات
 2019ديسمبر/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 
  المتممةاألموال  الصغيرة

       قائمة الموازنة

 470.4 171.2 301.9 91.5 19.9 4.1 مجموع األصول  

 (470.4) (185.2) (294) (96) (21.5) (15.3) مجموع الخصوم  

 - (14) 7.9 4.5 1.6 11.2 إيرادات محتفظ بها 

       قائمة الدخل الشامل

 122 14.9 3.1 3.8 - - مجموع اإليرادات  

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

صافي اإليرادات مخصوما منه 

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

 (12.8) (75.7) (24.1) 5.2 (2.3) 0.3  صافي التدفقات النقدية 

 

 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى 

 الدوالرات األمريكية()بماليين 

 

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

 470 249.3 326.5 79.1 22.1 3.8 مجموع األصول   

 (468.9) (262.8) (324.4) (86) (23.8) (14.3) مجموع الخصوم  

 1.1 13.5 2.1 6.9 1.7 10.5 محتفظ بها إيرادات 

       قائمة الدخل الشامل

 39 19 2.9 0.2 - - مجموع اإليرادات  

 (39) (21.6) (0.6) (0.2) - - مجموع النفقات التشغيلية 

صافي اإليرادات مخصوما منه 

 النفقات التشغيلية
- - - 2 2 - 

 57.7 3.2 99.3 (0.6) (3.2) (3.2)  صافي التدفقات النقدية 
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 مذكرات ملحقة بالقوائم المالية الموّحدة

 1 المذكرة

وصففففففف مختصففففففر للصففففففندوق وطبيعة 
 عملياته

الصنننندوق الدولي للتنمية الزراعية )الصنننندوق( وكالة متخصنننصنننة 

من وكنناالت األمم المتحنندة. وقنند نشننننننننأ الصننننننننندوق رسننننننميننا في 

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

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

 التفاقية إنشائه.

وبحكم كونه مؤسننننسننننة مالية دولية، يتمتع الصننننندوق بطبيعة الحال 

وكما هو الحال مع المؤسنننننسنننننات المالية  وضنننننع الدائن المفضنننننل.ب

بحد  وضننع الدائن المفضننل صننفة قانونيةال يشننكل ألخرى، الدولية ا

أصننحاب المصننلحة في  منحهييتجسنند عبر الممارسننة و، ولكنه ذاته

. ويحظى مفهوم (عضننننننوا دولة 176 موالبالغ عدده) الصننننننندوق

 كيانات مثلوضننع الدائن المفضننل باعتراف عالمي متسننق من قبل 

تقدير الدولية ووكاالت  التسنننوياتمصنننرف والمصنننارف،  منظمي

 . ةاالئتماني الجدارة

وعضوية الصندوق مفتوحة ألية دولة من الدول األعضاء في األمم 

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

الدولية للطاقة الذرية. ومصننننندر موارد الصنننننندوق هو مسننننناهمات 

 األعضنناء، والمسنناهمات الخاصننة من الدول غير األعضنناء، وغير

ذلننك من المصننننننننادر، وكننذلننك األموال المحصننننننلننة أو التي ينتظر 

 تحصيلها من العمليات.

وهدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وإتاحتها بشروط تيسيرية 

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

وجه التحديد، إلى تحسننننننين نظم إنتاي األغذية ومسننننننتويات التغذية 

المعيشنننننننة ألشننننننند السننننننكان فقرا في البلدان النامية. ويقوم وأحوال 

الصندوق بحشد الموارد والمعارف من خالل ائتالف حيوي لفقراء 

الريف، والحكومات، والمؤسننننسننننات المالية واإلنمائية، والمنظمات 

ية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص،  لدول الحكومية ا

ويشننكل التمويل من مصننادر ويشننمل ذلك تعبئة التمويل المشننترك. 

خاري نطاق عمليات تجديد الموارد وفي شكل أموال متممة وموارد 

 بشرية جزءا ال يتجزأ من أنشطة الصندوق التشغيلية.

 2 المذكرة 

 موجز السياسات المحاسبية ذات األهمية

ترد أدناه السننننياسننننات المحاسننننبية الرئيسننننية المطبقة في إعداد هذه 

المالية الموحدة. وقد طُبِّّقت هذه السننياسننات باتسنناق على كّل القوائم 

 السنوات المعروضة، ما لم يُشر إلى خالف ذلك.

 )أ( أساس المحاسبة

تعد القوائم المالية الموحدة للصننننننندوق وفقا للمعايير الدولية لإلبالغ 

ل لالستمرار، وذلك باالعتماد على الوضع ، وعلى أساس قابالمالي

وتُقدَّم في القوائم المالية  لحالي والتدفقات النقدية المتوقعة.المالي ا

 .للقراءمعلومات منفصلة عن الكيانات حيثما اعتُبر ذلك مفيدا 

ويتطلب إعداد القوائم المالية بموجب المعايير الدولية لإلبالغ المالي 

اسننتخدام بعض التقديرات المحاسننبية الحرجة. كما أنه يسننتدعي من 

اللجوء إلى أحكام تقديرية في عملية تطبيق السننننننياسنننننننات اإلدارة 

المجاالت التي تنطوي على قدر كبير  3المحاسننننبية. وتبين المذكرة 

من األحكام أو التعقيدات، أو المجاالت التي تتسننم فيها االفتراضننات 

 والتقديرات باألهمية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة.

والساري تطبيقها المعايير الدولية الجديدة والمعدلة لإلبالغ المالي 

 بشكل إلزامي

المعايير الدولية ، دخلت بعض التعديالت على 2019خالل عام 

ذات  غير أنها .حيز النفاذ بالنسبة لفترة اإلبالغ الحاليةلإلبالغ المالي 

ل هذه . وتتمثللصندوق محدود، إن ُوجد، على القوائم المالية أثر

 التعديالت فيما يلي:

 1الجدول 

 المحتملاألثر  طبيعة التغيير المتطلبات 

المعيار الدولي 

 :16 لإلبالغ المالي

 التأجير

يوفر مبادئ إلقرار 

التأجير وقياسه 

وعرضه 

ه واإلفصاح عن

لطرفي العقد 

)المؤجر 

 والمستأجر(

يدخل حيز النفاذ 

 1اعتبارا من 

يناير/كانون الثاني 

2019 

انظر المذكرة 

القسم )ب(:  2

التغيرات في 

 مبادئ

 المحاسبة.

 إلزاميا. المعايير الدولية لإلبالغ الماليتطبيق صبح يلم 

ال توجد معايير أو تفسننننننيرات أخرى لم تدخل حيز النفاذ حتى اآلن 

 ويكون من المتوقع أن يكون لها آثار مادية على الصندوق. 

 المحاسبة مبادئالتغيرات في )ب( 

الذي دخل حيز النفاذ في  16 المعيار الدولي لإلبالغ المالي

يُعدل المجموعة السابقة من مبادئ  2019يناير/كانون الثاني  1

معيار الوتفسيرات المحاسبة الدولية بشأن التأجير، وال سيما 

 .17الدولي  يالمحاسب

تعريفا جديدا للتأجير  16يقدم المعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم و

ي( والتمويل يالتشغيل) ويؤكد التمييز الحالي بين نوعين من التأجير

 فيما يتعلق بالمعاملة المحاسبية التي يتعين على المؤجر تطبيقها.

 نصي ،باإلشارة إلى المعالجة المحاسبية التي سيطبقها المستأجرو

االعتراف على  ،لجميع أنواع التأجير ،ار المحاسبي الجديديالمع

وفي نفس  ،يمثل الحق في استخدام األصل األساسيوالذي  ،بأصل

المدفوعات المستقبلية المطلوبة بموجب عقد بالتزام  ،الوقت

 التأجير.

يتم قياس هذا األصل على أساس التدفقات  األولي،عند االعتراف و

يتم قياس حق  األولي،بعد االعتراف والنقدية لعقد التأجير. 

ة لألصول حسب المعيار االستخدام على أساس القواعد المحدد

أو المعيار  38أو المعيار المحاسبي الدولي  16المحاسبي الدولي 

ناقصا أي  -أي تطبيق نموذي التكلفة  ،40المحاسبي الدولي 

نموذي  -انخفاض القيمة في خسائر متراكمة  ةاستهالك متراكم وأي

 حسب االقتضاء. ،إعادة التقييم أو نموذي القيمة العادلة

بشأن  16المعيار الدولي لإلبالغ المالي  تطبيقالصندوق  وبدأ

تماشيا مع و. 2019 كانون الثاني/يناير 1اعتبارا من التأجير 

تم إعادة تلم  ،16القواعد االنتقالية للمعيار الدولي لإلبالغ المالي 

 .2018عام ة لمقارنعرض األرقام ال

المحددة من ود على العق 16 لإلبالغ الماليينطبق المعيار الدولي و

تشغيلية.  نفقاتعلى أنها عقود تأجير تشغيلي وتم حسابها ك قبل

 ،يقوم الصندوق ،16المعيار الدولي لإلبالغ المالي  تطبيقبعد و

التزامات باالعتراف ب ،بصفته مستأجرا للممتلكات والمعدات

التأجير بقيمة مدفوعات التأجير المستقبلية وأصول حق االستخدام 

 األساسية. صولكاليف حق االستخدام لألالتي تمثل ت

حساب يتم  ،16لإلبالغ المالي عند االنتقال إلى المعيار الدولي و

األثر التأجير بنفس المبلغ )نهج  التزاماتحق االستخدام و أصول

الملكية االفتتاحية.  حصصعلى  بدون أثرالمعدل(  الرجعي
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 لإلبالغتطبيق المعيار الدولي  ثرالجدول التالي ملخصا أل ويعرض

 على األرصدة االفتتاحية: 16المالي 

ماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

القيمة 

في  الدفترية

يناير/  1

كانون الثاني 

 التغييرات 2019

القيمة 

الجديدة في 

يناير/  1

كانون الثاني 

2019 

أصول حق 

 - االستخدام

                           

109.2 

                      

109.2 

التزامات 

 - التأجير
  (109.2)   (109.2) 

 ( مجال التوحيدج) 

التمويل غير  وأشننننننكاليشننننننكل التمويل على شننننننكل أموال متممة 

الصنننننندوق. ويعد  عملياتجزءا أصنننننيال من األخرى األسننننناسنننننية 

الصنننندوق حسنننابات موحدة تشنننمل المعامالت واألرصننندة المتعلقة 

 بالكيانات التالية:

  البرنننامج الخنناص من أجننل البلنندان األفريقيننة الواقعننة جنوب

الصننننننحراء الكبرى والمتأثرة بالجفاف والتصننننننّحر )البرنامج 

 ؛الخاص من أجل أفريقيا(

 ؛ي الصندوقالصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية ف 

  ،األموال المتممة األخرى، بما في ذلك منح المسننننننناعدة التقنية

والتمويل المشننننترك، والموظفين المهنيين المزاملين، واألموال 

المتممنننة البرامجينننة والمواضننننننيعينننة؛ والبرننننامج المشننننننترك 

 الغذائي؛ ومرفق البيئة العالمية؛ للصندوق البلجيكي لألمن

 ن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التابع حسنننناب أمانة مبادرة ديو

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  تابع حسننننننناب أمانة خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة ال

 ؛للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 ؛الحساب اإلداري لمبادرة تخفيف ديون هايتي  

  ؛حساب األمانة اإلسباني 

 تأقلم لصننالح زراعة أصننحاب الحيازات حسنناب أمانة برنامج ال

 .الصغيرة

كما أنه  ،األنشطة األساسية للصندوقبصلة مباشرة  الكياناتولهذه 

وبما يتماشنننننى مع االتفاقيات والتوصنننننيات يتحكم بها بشنننننكل كبير. 

األسنناسننية التي أنشننأت هذه الكيانات، يملك الصننندوق سننلطة توجيه 

ينكشننف الصننندوق، أو و .السننياسننات المالية والتشننغيلية ذات الصننلة

وبمقدوره التأثير تكون له حقوق، نتيجة مشننننننناركته لهذه الكيانات، 

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

تم توحيد بيانات تلك الكيانات ضننننننمن القوائم المالية للصننننننندوق. 

 وسننننتُقدمواسننننتبعدت كل المعامالت واألرصنننندة بين هذه الكيانات. 

محددة اللمتطلبات اتلبية عند الطلب لللصناديق يانات مالية إضافية ب

من الجهات المانحة. وتسننننننير حسنننننننابات كل الكيانات المدرجة في 

 مجال التوحيد وفق فترة مالية تتوافق مع السنة الشمسية.

  الكيانات التي يستضيفها الصندوق

وال ال تشننكل هذه الكيانات جزءا من أنشننطة الصننندوق األسنناسننية، 

يملك الصنننندوق سنننلطة توجيه السنننياسنننات المالية والتشنننغيلية ذات 

الصننلة. ولذلك ال تُدري في حسنناباته الموحدة ألنها ليسننت خاضننعة 

ديسنننمبر/كانون  31في للسنننيطرة بقدر مهم من جانب الصنننندوق. و

 وه الوحيد الذي يسنننننتضنننننيفه الصنننننندوق الكيان، كان 2019األول 

ف الشننننننعبي االئتالف الدولي المعني باألراضنننننني )سنننننننابقا االئتال

 .الستئصال الجوع والفقر(

 االستثمارات في مبادرات القطاع الخاص( د)

شننننننراكنة مع االتحناد األوروبي  2018أقنام الصنننننننندوق مننذ عنام 

وحكومة لكسننننننمبرغ والتحالف من أجل ثورة خضننننننراء في أفريقيا 

إلنشنناء الصننندوق الرأسننمالي لألعمال الزراعية، وهو صننندوق من 

القطننناع الخننناص يهننندف إلى تعزيز االسننننننتثمنننارات في األعمنننال 

. ويؤدي الصندوق الناشئةالزراعية الريفية الصغيرة عبر األسواق 

نتائج نشنناط  أو انكشنناف بسننببحاليا دور الرعاية بدون أي سننيطرة 

 الرعاية الذي يقوم به.

 احتساب العمالت وتحويلها)ه( 

تُقاس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة باسننننننتخدام عملة 

"(. عملة التعيينالبيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان )"

وتُعرض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي باعتباره العملة 

الوظيفينننة والعملنننة المسننننننتخننندمنننة في عرض القوائم المنننالينننة في 

 الصندوق. 

ل معاَمالت العمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باسننننننتخدام  وتُحوَّ

أسنننننعار الصنننننرف السنننننائدة في تواريخ المعامالت المعنية. وتُدري 

ألرباح والخسائر في أسعار الصرف الناجمة عن تصفية مثل هذه ا

المعامالت ومن عمليات تحويل األصول والخصوم النقدية المحددة 

األرباح بالعمالت األجنبية باسننتخدام أسننعار صننرف نهاية العام في 

 .أو الخسائر الصافية في الفترة التي تنشأ خاللها

ل النتائج واألوضننناع المالي ة للكيانات/الصنننناديق الموحدة التي وتُحوَّ

ويتم  ،تختلف عملتهننا الوظيفيننة عن عملننة العرض إلى هننذه العملننة

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

  ،تحول نفقات األصننننول والخصننننوم بسننننعر صننننرف اإلغالق

  ؛وتحول اإليرادات والنفقات بمتوسط سعر الصرف السنوي

  تُدري كل فوارق الصننننننرف الناجمة على أنها مكون منفصننننننل

 إليرادات شاملة أخرى. 

 ( قياس األصول والخصوم الماليةو)

 األصول المالية بالتكلفة ناقص االستهالك:

ال يُصننف األصنل المالي على أنه "تكلفة ناقص االسنتهالك" إال إذا 

هدف من نموذي ا كان ال تاليين:  ألعمال هو اسننننننتوفى المعيارين ال

االحتفاظ باألصننننننل من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية، ويجب 

أن تؤدي الشننننننروط التعاقدية لألصننننننل المالي إلى تدفقات نقدية في 

تواريخ محننددة وتكون فقط منندفوعننات رأس المننال والفننائنندة على 

 المبلغ األصلي القائم.

 األصول المالية بالقيمة العادلة

مالي أي من المعيارين المذكورين أعاله، ال إذا لم يستوف األصل ال

يجوز تصننننننيف األصنننننل في فئة التكلفة ناقص االسنننننتهالك ويجب 

تصننننيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسنننارة أو القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشنننامل اآلخر. وال يسنننتخدم الصنننندوق فئة القيمة 

األصننننننول المالية  العادلة من خالل الدخل الشنننننننامل اآلخر. وجميع

األخرى غير المصنننفة بالتكلفة ناقص االسننتهالك تُصنننف على أنها 

 أصول بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 المالية المحسوبة بالتكلفة ناقص االستهالك الخصوم

المالية المحسننوبة بالتكلفة ناقص االسننتهالك على  الخصننومتشننتمل 

أو تلننك  تننداولالمحتفظ بهننا لل الخصننننننوماألدوات المنناليننة )بخالف 

تمويل من المصننننننفة بالقيمة العادلة( والتي تمثل األشنننننكال المختلفة 

 .ةثالثاألطراف ال

المالية في تاريخ التسننننننوية مبدئيا  الخصننننننومعتراف بهذه يتم االو

بالقيمة العادلة، والتي عادة ما تكون المقابل المسننننننتلم مطروحا منه 

يتم  ،بعد ذلكوالمالي.  الخصمشرة إلى تكاليف المعاملة المنسوبة مبا

هذه األدوات بالتكلفة ناقص االسننننتهالك باسننننتخدام طريقة  حسنننناب

 الفائدة الفعلية.
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 قوق المساهمة)ز( ح

( المساهمات )حقوق 1وتضم هذه الحقوق العناصر الثالثة التالية: )

 ( اإليرادات المحتفظ بها.3( االحتياطي العام؛ )2المساهمة(؛ )

 المساهمات )حقوق المساهمة(( 1)

 معلومات أساسية عن المساهمات

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

بعمالت قابلة للتحويل الحر، باسننننننتثناء األعضننننننناء من الفئة الثالثة 

الذين كان من المسنننموح لهم أن يدفعوا مسننناهماتهم بعمالتهم سنننواء 

حر أو لم تكن كذلك، حتى نهاية فترة التجديد كانت قابلة للتحويل ال

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

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

عملياته في صننورة سننندات إذنية غير قابلة للتداول وال لإلبطال وال 

 الطلب.  تدر أي فائدة، وتكون واجبة الدفع عند

وتقيد المسنننننناهمة المقدمة إلى موارد التجديد في الصننننننندوق بكامل 

قيمتها كحقوق مسنننننناهمة ومبلغ مطلوب عند إيداع العضننننننو المعني 

وثيقة مسننناهمته، باسنننتثناء وثائق المسننناهمة المشنننروطة الخاضنننعة 

للتدابير الوطنية لتخصننننننيص األموال، والتي سننننننتقل تناسننننننبيا عند 

تسجل المبالغ المطلوبة من الدول األعضاء استيفاء تلك الشروط. و

بوصننننننفها مسنننننناهمات، ومبالغ مطلوبة أخرى، بما فيها السننننننندات 

اإلذنينة، في قنائمنة الموازننة بنداينة بقيمتهنا العنادلنة من خالل الربح 

 من المعايير الدولية لإلبالغ المالي. 9والخسارة وفقا للمعيار رقم 

اعتماد قرار  أعقابفي وبدأ العمل بقروض الشننننننركاء الميسننننننرة 

التجديد الحادي عشننر لموارد الصننندوق. وتكون شننروط االقتراض 

تيسيرية بموجب قروض الشركاء الميسرة: تكون آجال االستحقاق 

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

 40سنننننننوات للقرض الذي تكون مدته  10سنننننننة و  25تكون مدته 

صويت للدول األعضاء التي تقدم قروض سنة. وتُخصص حقوق الت

هذه القروض.  منالشننركاء الميسننرة بمبلغ يتناسننب مع مكون المنح 

قروض الشنننركاء الميسنننرة من العائدات المسنننتلمة على أنها  وتتألف

ومكون . حقوق المسننننننناهمةمن مكونين: مكون االقتراض ومكون 

على أساس  والمحسوبهو عنصر المنح المشتق،  المساهمةحقوق 

هيئة المشننناورات  فيشنننروط القرض ومعدل الخصنننم المتفق عليه 

يتم تسننننننجيل عنصننننننر المنحة كحقوق و. الخاصننننننة بتجديد الموارد

 .مساهمة

 مخصصات خسائر استهالك المساهمات

الصندوق سياسة حول إنشاء مخصصات مقابل مساهمات  اعتمد

 الدول األعضاء المتأخرة الدفع، مع احتفاظه بوضع الدائن المفضل،

 كما يلي:

قد  نا أو أصننننننال مطلوباكان هناك دليل على أن قرضنننننننا معي وإذا

 انخفاض القيمةقاس ياسنننتهلك، يُقيد مخصنننص محدد لالسنننتهالك. و

على أنه الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للتحصننيل. وتشننمل 

ل موضنننوعي على المعايير المسنننتخدمة لتقرير ما إذا كان هناك دلي

 :استهالكوجود خسائر 

 ؛التأخير في سداد المستحقات التعاقدية من أصول وفوائد 

 ؛مواجهة المقترض لصعوبات تتعلق بالتدفقات النقدية 

 ؛اإلخالل بالعقود أو الشروط 

 البدء في إجراءات إعالن اإلفالس. 

 مثل هذا الدليل، يتم إنشاء مخصص: وفي حالة وجود

  عندما يتأخر دفع قسط مقيد في وثيقة مساهمة أو دفع سحب

شنننهرا، يُحسنننب  24من سنننند إذني عن موعد اسنننتحقاقه مدة 

مخصنننننننص معادل لقيمة مجموع مدفوعات المسننننننناهمات 

مدفوعة من  مة السنننننننحوبات غير ال تأخرة أو مجموع قي الم

 السند اإلذني )السندات اإلذنية( المستحقة.

 د في وثيقة مساهمة أو دفع سحب عندما يتأخر دفع قسط مقي

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

يُحسننننب مخصننننص معادل لمجموع قيمة مسنننناهمات الدولة 

العضنننننننو غير المنندفوعننة أو مجموع قيمننة السنننننننننند اإلذني 

)السندات اإلذنية( لهذه الدولة العضو المتصلة بفترة التمويل 

 د(.المعنية )أي فترة تجديد الموار

  شنهرا  24تسنتخدم نهاية السننة المالية اآلن في تحديد فترات

 شهرا. 48و

 ( االحتياطي العام2)

ص بها مجلس  ال يجوز اسننتخدام االحتياطي العام إال ألغراض يرّخِّ

المحافظين، وقد أنشننننن  هذا االحتياطي تسنننننليما بالحاجة إلى تغطية 

لموارده نتيجننة المخنناطر المحتملننة لتجنناوز التزامننات الصننننننننندوق 

لتقلبننات أسننننننعننار الصننننننرف، ومننا يمكن أن يحنند  من تننأخير في 

مدفوعات خدمة الدين، أو في اسننترداد المبالغ المسننتحقة للصننندوق 

من اسننننتثمار أصننننوله السننننائلة. كما يهدف االحتياطي المذكور إلى 

تغطية مخاطر تجاوز االلتزامات نتيجة انخفاض قيمة األصننننننول 

 ة السوقية لالستثمارات.الناجم عن تقلبات القيم

: 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 المالي في 

المالية الصندوق في سياق استعراض/المصادقة على القوائم 

 المراجعة للصندوق".

 اإليرادات المحتفظ بها( 3)

تمثل اإليرادات المحتفظ بها فائض اإليرادات المتراكم على النفقات 

 بعد حسم آثار التغيرات في أسعار الصرف. 

 ( القروضح)

 ( معلومات أساسية عن القروض1)

األعضننننننناء في ال تقدم القروض من الصننننننندوق إال للدول النامية 

الصننننندوق أو للمنظمات الحكومية الدولية التي يشننننترك فيها هؤالء 

األعضنننننننناء. ويجوز للصننننننننندوق أن يطلننب، في الحننالننة األخيرة، 

الحصنننننول على ضنننننمانات حكومية، أو غير ذلك من الضنننننمانات. 

يوقع كل من الصندوق والمقترض  عندمااذ فنحيز الالقرض دخل وي

تفاقية على أنه خاضننننننع هذه اال، إال إذا نصننننننت ى اتفاقية التمويلعل

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

تجب الموافقة على . والمصنننننادقةتاريخ اسنننننتالم الصنننننندوق لوثيقة 

ندوق، وتدفع المبالغ المسنننننننددة من القروض  جميع قروض الصنننننن

وتصننننننرف القروض بالعملة المحددة في اتفاقية القرض. وفوائدها 

 المعتمدة للمقترضين وفقا لألحكام الواردة في اتفاقية القرض. 

 تتمثل شروط اإلقراض الراهنة في الصندوق بما يلي: 

)أ( تكون القروض الخاصنننة المقدمة بشنننروط تيسنننيرية للغاية معفاة 

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

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

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

سنننننننويا،  في المائة 0.75الفوائد ولكنها تتحمل رسننننننم خدمة بواقع 

 10سننننننة، بما في ذلك فترة سنننننماح مدتها  20ويبلغ أجل سننننندادها 

من الفوائد سنننننوات؛ )ي( تعفى القروض المقدمة بشننننروط مختلطة 

سننننويا باإلضنننافة  في المائة 0.75تتحمل رسنننم خدمة بواقع  هاولكن

سننننننة، بما في ذلك فترة سنننننماح  20إلى فارق، ويبلغ أجل سننننندادها 

وصاعدا(؛  2013سنوات )وتنطبق هذه الشروط من عام  10مدتها 

)د( تدفع عن القروض المقدمة بشروط متوسطة فائدة يعادل سعرها 
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من سعر الفائدة المرجعي المتغير الذي يحدده  في المائة 50السنوي 

سننننة، بما في ذلك  20المجلس التنفيذي سننننويا، ويبلغ أجل سننندادها 

سنوات؛ )ه( تدفع عن القروض المقدمة بشروط  5فترة سماح مدتها 

في المائة من سننعر الفائدة  100عادية فائدة يعادل سننعرها السنننوي 

المجلس التنفيذي سنننننننويا، ويتراوح  المرجعي المتغير الذي يحدده

 3سنننننة، بما في ذلك فترة سننننماح مدتها  18و 15أجل سنننندادها بين 

 ال يفرض رسم التزام على أي قرض. سنوات؛ )و(

 للجهات غير الدول األعضاء( القروض المقدمة 2)

اعتمد مجلس المحافظين في دورته الحادية والعشنننرين المعقودة في 

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

إنشننننناء صنننننندوق مكرس لغرض محدد هو إقراض غزة والضنننننفة 

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

الصننننندوق لهذا الغرض. ويجري تحويل المسنننناعدة المالية، بما في 

قرار  ذلك القروض، إلى صننننندوق غزة والضننننفة الغربية بناء على

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

 إلى الموارد العادية للصندوق.

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون( 3)

يشننارك الصننندوق في كل من المبادرة األصننلية والمبادرة المعززة 

خذهما صننننننندوق النقد لديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون اللتين ات

البنك الدولي باعتبار أن تلك المشننناركة تشنننكل عنصنننرا من /الدولي

عناصر إطاره السياساتي الواسع إلدارة عالقات الشراكة التشغيلية 

مع البلدان التي تواجه خطر تحمل متأخرات مستحقة للصندوق في 

المسنننننتقبل بسنننننبب أعباء خدمة ديونها. ويوفر الصنننننندوق وفقا لهذه 

درة إعفاءات لتخفيف أعباء الديون عن طريق إسنننقاط جزء من المبا

التزامات خدمة الديون للبلد المسنننتوفي للشنننروط عند اسنننتحقاق تلك 

 االلتزامات.

ديون البلدان حسنناب أمانة لمبادرة  1998وأنشننأ الصننندوق في عام 

. ويتلقى الحسننننننناب المذكور موارد من داخل الفقيرة المثقلة بالديون

دولي للتنمية الزراعية ومن مصنننننننادر أخرى، وهي الصننننننندوق ال

موارد مخصنننننصنننننة تحديدا كتعويض لحسننننناب )حسنننننابات( تمويل 

القروض عن التخفيضننننات المقررة في مدفوعات تسننننديد القروض 

في ظل المبادرة. ومن المفترض أن يعيد حسننننننناب األمانة تسنننننننديد 

االستحقاقات أوال دفع ”المبالغ المعفاة من خدمة الديون على أساس 

مات  “بأول لديون عند حلول موعد اسننننننتحقاق التزا )أي تخفيف ا

 خدمة الديون( في حدود الموارد المتاحة في حساب األمانة.

يوافق المجلس التنفيننذي على تخفيف الننديون لكننل بلنند من البلنندان 

 بصنننننافي القيمة الحالية. وتُدري القيمة االسنننننمية التقديرية للمكونات

األساسية لتخفيف الديون في إطار المخصصات المتراكمة لمبادرة 

هذه ، وكمبلغ يحمل على نفقات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ديون

مبادرة في قائمة العائدات الشنناملة. وتخضننع الفرضننيات التي تقوم ال

عليها هذه التقديرات لمراجعة دورية. وقد استخدمت حصافة كبيرة 

 ة التقديرية لمخصصات مبادرة الديون.في حساب القيم

وتغطى التكلفة ويخفض المخصننننننص المتراكم لمبادرة الديون من 

خالل اإليرادات التي يجري تلقيها من المانحين الخارجيين بمقدار 

توفّر مثننل هننذه الموارد. ويخفض المخصننننننص المتراكم لمبننادرة 

 مانة. الديون عندما يُوفَّر تخفيف للديون من خالل حساب األ

، ُمنح الصنننننندوق الدولي للتنمية 2006وفي نوفمبر/تشنننننرين الثاني 

الزراعية إمكانية الوصننننول إلى الموارد األسنننناسننننية لحسنننناب أمانة 

مبادرة الديون في البنك الدولي، بغية المسننننننناعدة في تمويل تخفيف 

الديون المسننننننتحقة عند وصننننننول البلدان إلى نقطة اإلنجاز. ويُقدّم 

دا إلى احتسننناب صنننافي القيمة الحالية لتدفقات تخفيف التمويل اسنننتنا

 ديونها في المستقبل. 

 قياس القروض( 4)

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

ناقص تكلفة الالصنننننننرف المقدم إلى المقترض( وفيما بعد تقاس ب

االسننتهالك باسننتخدام طريقة الفائدة النافذة. وتحسننب القيمة العادلة 

باستخدام وسيلة معززة للقيمة العادلة بتطبيق معدالت خصم على 

التدفقات النقدية التقديرية للمسننننتقبل، على أسنننناس كل قرض على 

 حدة، بالعملة التي سجل بها القرض. 

 انخفاض القيمةلخسائر  ةالمتراكم ات( المخصص5)

وضع الصندوق منهجية استشرافية لخسائر االئتمان المتوقعة من 

تتضنننننننمن وأجل حسننننننناب مخصنننننننص النخفاض قيمة القروض. 

على األصول  ايتم تطبيقهوالدائن المفضل.  وضع سماتالمنهجية 

مثل القروض وسنندات  ناقص االسنتهالكالمالية المسنجلة بالتكلفة 

شننهرا  عشننرالثني  بمخصننصالصننندوق االعتراف  وعلىالدين. 

ما إذا كانت وفقا ل، العمر االفتراضي لخسارة االئتمان المتوقعةأو 

 هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

نتيجة مرجحة باالحتماالت  خسنننننننائر االئتمان المتوقعةتعكس و

والقيمة الزمنية للنقود وأفضننننل المعلومات االسننننتشننننرافية المتاحة 

 .العوامل االقتصادية الكليةمن خالل إدراي 

ثال  مراحل  يشننملمن نموذي خسننائر االئتمان المتوقعة تتكون و

إنشاء /األوليلى التغيرات في جودة االئتمان منذ االعتراف يستند إ

هو التاريخ الذي تم فيه اسننتيفاء  األداةوتاريخ إنشنناء ألداة المالية. ا

ى أسنننناس يتم اإلبالغ عن انخفاض القيمة علوشننننروط الصننننرف. 

، االفتراضيشهرا أو العمر المتوقعة الثني عشر خسائر االئتمان 

مرحلة تخصننيص الحدد يومرحلة األداة المالية. تخصننيص  حسننب

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

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

 .3خفاض القيمة كما هو الحال للمرحلة أو صافي مخصص ان

على تقييم نسنننننبي لمخاطر االئتمان  تحديد المراحليعتمد نموذي و

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

عند إنشننننننناء مخاطر االئتمان  حسنننننننب، 2أو المرحلة  1المرحلة 

أن يكون لننديهننا  للجهننة النظيرةنتيجننة لننذلننك، يمكن و(. القرض

 في مراحل مختلفة. مصنفة قروض

" التي لم تشننهد جيدة األداءاألدوات المالية " 1المرحلة تتضننمن و

نذ االعتراف  مان م نتأو  األوليتدهورا كبيرا في جودة االئت  كا

بالنسنننننبة لهذه و. اإلبالغمنخفضنننننة في تاريخ  يةئتمانها االمخاطر

ل نتيجة مرجحة الحتماخسننننائر االئتمان المتوقعة  تكوناألدوات، 

شنننهرا التالية بعد  االثني عشنننرممكن خالل ال التخلف عن السنننداد

 درجةيتم تصنننيف األصننول منخفضننة المخاطر )و. اإلبالغتاريخ 

 .1المرحلة في االستثمار( على أنها 

األدوات المالية "ضعيفة األداء" التي شهدت  2المرحلة تتضمن و

مان هازيادة كبيرة في مخاطر نذ االعتراف األولي يةاالئت ها م ، ب

بالنسننننننبة وولكن ال يوجد دليل موضننننننوعي على انخفاض القيمة. 

خالل العمر خسننننننننائر االئتمننان المتوقعننة نتج تلهننذه األصنننننننول، 

المحتملة على  التخلف عن السنننندادن جميع أحدا  ع االفتراضنننني

باحتمال التخلف عن السننننننداد.  ة، مرجحالعمر االفتراضننننننيمدى 

 القيمة الدفترية.إجمالي على  الفائدة عائداتيتم احتساب و

ية " 3المرحلة تتضنننننننمن و مال ما يكون المتعثرةاألدوات ال " عند

التخلف عن السداد في /هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة

االعتراف بننالعمر بننالنسنننننننبننة لهننذه األدوات، يتم و. اإلبالغتنناريخ 

للمعيار الدولي  . ووفقااالفتراضننننننني لخسنننننننائر االئتمان المتوقعة

 يتم احتساب الفائدة على صافي القيمة الدفترية.، 9 لإلبالغ المالي

كا بال ئدة المسنننننننتحقة  فا ندوق يغطي ال ل، فإن مونظرا ألن الصننننننن

 الحساب يتم على أساس إجمالي.

حركات بين المراحل على تطور مخاطر االئتمان لألداة تتعتمد الو

قنند و. عنهننا اإلبالغيخ إلى تنناربهننا المنناليننة من االعتراف األولي 

تدهور، إلى تقلب أرصنننندة الأو  نتحسننننالحركات، سننننواء تتؤدي ال

 مخصص انخفاض القيمة.

بعض االفتراضننننات غير القاطعة المرتبطة اعتمد الصننننندوق وقد 

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

يومننا في  75يتم تصننننننننيف األدوات المنناليننة المتننأخرة بننأكثر من 

، بينما يتم تصنننننيف األدوات المالية المتأخرة بأكثر من 2المرحلة 
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يتم تخفيض القيمننة النندفتريننة لألداة المنناليننة من خالل حسنننننننناب و

 الدخل. قائمةويتم تسجيل مبلغ الخسارة في  اتمخصصال

ساب و لألدوات المالية المصنفة في  ةالخدمرسوم و الفائدةيتم احت

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

 3لألدوات المالية المصننننننفة في المرحلة الفائدة ورسنننننوم الخدمة 

 إال عند استالمها بالفعل.كدخل 

 ( االستثماراتط)

 التصنيف والقياس (1)

تصنننننننف اسننننننتثمارات الصننننننندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح 

. وتصنننننف االسننننتثمارات ناقص االسننننتهالكوالخسننننارة أو بالتكلفة 

عندما تنتمي إلى حافظة تدار من جانب  ناقص االسننننننتهالكبالتكلفة 

الصندوق استنادا إلى نموذي عمل يتمثل في االحتفاظ بها حتى أجل 

اسننننننتحقاقها، وذلك بتحصننننننيل فقط ما يحين تاريخ اسننننننتحقاقه من 

ائص مدفوعات عن الفائدة والمبلغ األصننننننلي بما يتفق مع الخصننننننن

التعاقدية. وإذا لم تستوف الشروط المذكورة أعاله، يدري الصندوق 

وتحدد االسننننننتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسنننننننارة. 

وتُدري أرباح  .3القيمة العادلة وفقا للتراتبية الواردة في المذكرة 

وخسننائر األوراق المالية المحصننلة وغير المحصننلة على حد سننواء 

تثمار حال نشننوئها. كما تُدري أرباح وخسننائر أسننعار في عائد االسنن

الصرف المحصلة وكذلك غير المحصلة في حساب تقلبات أسعار 

الصرف فور ظهورها. وتُقيَّد كل المشتريات والمبيعات االستثمارية 

في تاريخ المتاجرة. كما تقيَّد االسننننننتثمارات المشننننننتقة بداية بالقيمة 

ود االسننننننتثمارات المشننننننتقة ثم يعاد العادلة بتاريخ إبرام عقد من عق

. ومعظم من خالل األرباح والخسننننائر قياسننننها الحقا بقيمتها العادلة

هذه االسننننتثمارات المشننننتقة تُسننننتخدَم كأدوات تحوط )مع أنها غير 

مؤهلة لمعاملتها كأدوات تحوط محاسننننننبيا( لذا تدّون التغييرات في 

المشننننتقة فورا في قائمة القيمة العادلة ألي من هذه الوسننننائل المالية 

 العائدات الشاملة.

المخصصات المتراكمة لألوراق المالية المحتفظ بها بالتكلفة  (2)

 ناقص االستهالك

تخضننننننع األوراق المالية المحتفظ بها بالتكلفة ناقص االسننننننتهالك 

لمخصص النخفاض القيمة يتم احتسابه على أساس منهجية خسائر 

الموضننوعة للقروض. فيتم  محاسننبةمبدأ الاالئتمان المتوقعة مماثلة ل

تطبيق نموذي انخفاض القيمة على ثال  مراحل بناء على التغيرات 

في الجودة االئتمانية لألداة المالية منذ نشنننأتها. ويكون تاريخ إنشننناء 

األداة المالية هو التاريخ الذي يشننننننتري فيه الصننننننندوق األداة. وفي 

الصننننندوق، تم ضننننوء متطلبات سننننياسننننة االسننننتثمار التي اعتمدها 

تصننننيف حافظة االسنننتثمار المحتفظ بها بالتكلفة ناقص االسنننتهالك 

االسنننتثمار،  درجةنظرا ألن األدوات المالية فيها من  1في المرحلة 

 أدوات منخفضة مخاطر االئتمان. فهيوبالتالي 

 ( النقدية ومعادالت النقديةي)

تشننننمل النقدية ومعادالت النقدية كال من النقدية في اليد والودائع في 

المصننننارف القابلة للسننننحب عند الطلب. كما تشننننمل االسننننتثمارات 

لة للتحويل على الفور في تاريخ قائمة الموازنة. واسننننننتثنيت  قاب ال

بالتكلفة ناقص واالستثمارات الدفع االستثمارات الصافية المستحقة 

االسننننتثمارات القابلة للتحويل على الفور ألغراض  من االسننننتهالك

 التدفقات النقدية. 

 ( المساهمات )من غير حقوق المساهمة(ك)

تدّون المسننننننناهمات للموارد من غير موارد التجديد كإيرادات في 

الفترة التي يتم فيها تكبد النفقات المعنية. وبالنسبة ألنشطة التمويل 

ل كإيرادات المشترك للمشروعات، فإن ا لمساهمات المستلمة تسجَّ

في الفترة التي تصنننننننبح فيهننا المنحننة ذات الصنننننننلننة نننافننذة. أمننا 

لة بالمنح البرامجية، والموظفين المهنيين  المسننننننناهمات المتصننننننن

المزاملين، والبرننننامج المشنننننننترك للصننننننننننندوق البلجيكي لألمن 

الغذائي، واألموال المتممة األخرى فتسنننننننجل في قائمة الموازنة 

نها إيرادات مؤجلة وتسننجل كإيراد بمقدار النفقات المرتبطة على أ

بالمشنننننننروعات في قائمة اإليرادات الشننننننناملة. وحين توفر بنود 

مخصنننوصنننة في االتفاقيات مع الجهات المانحة، فإن المسننناهمات 

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

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

لمناظرتها مع التكاليف المعنية. ويتماشى ذلك مع المبدأ المحاسبي 

المعتمد بشأن األموال المتممة المجموعة للصندوق ويتيح عرض 

 هاءالطابع األساسي لهذه األرصدة بشكل أوضح. ويتضمن الذيل 

 قائمة بهذه المساهمات.

ية )على شننننننكل موظفين قدمت جهات مانحة منفردة موارد بشننننننر

مهنيين مزاملين( للمسنننننناعدة في أنشننننننطة الصننننننندوق. وتسننننننجل 

المساهمات المستلمة من الجهات المانحة بوصفها إيرادات وتدري 

 النفقات ذات الصلة في تكاليف الموظفين. 

 ( المنحل)

إن اتفاقية إنشننناء الصنننندوق تخوله حق تقديم المنح للدول األعضننناء 

الحكومية الدولية التي يشنننترك فيها هؤالء األعضننناء، أو للمنظمات 

 وذلك بالشروط التي يراها الصندوق مالئمة.

تُقيد المنح كنفقات قابلة للصرف فور نفاذ المقدار المعتمد وكخصوم 

بالنسننننننبة للمقادير غير المصننننننروفة، وذلك بالقيمة العادلة بموجب 

قة  9المعيار رقم  مالي. وعقب مواف ية لإلبالغ ال من المعايير الدول

المجلس التنفيننذي على تعننديالت الشننننننروط العننامننة لتمويننل التنميننة 

(، تصنننبح المنح قابلة للصنننرف 2009الزراعية )في أبريل/نيسنننان 

 عندما يكون للجهة المتلقية الحق في أن تتكبد النفقات المؤهلة.

ة غير المصننننننروفة كبند مقابل الملغاة من األرصننننننند غلالمباوتعتبر 

 نفقات في الفترة التي تحد  فيها.لل

 ( إطار القدرة على تحمل الديونم)

تحصننل البلدان المؤهلة لإلقراض بشننروط تيسننيرية للغاية، بموجب 

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

ل القروض بدال من القروض. ومن المتوقع أن تعوض مبالغ أصننننننن

المسننننننتحقننة للصننننننننندوق أوال بننأول )تبعننا لجنندول  المتنننازل عنهننا

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

. ووفقا للسنننننياسنننننة المحاسننننننبية التعويض عن رسنننننم الخدمة يُطلب

الخاصننة بالمسنناهمات، تسننجل مسنناهمة التعويض عن أصننل حقوق 

لوبة عندما تقوم وكمبالغ مطالمسنننننناهمة بالكامل كحقوق مسنننننناهمة 

وثيقة المسننننناهمة، باسنننننتثناء وثائق المسننننناهمة  دولة عضنننننو بإيداع

المشننروطة، التي تخضننع لتدابير وطنية لتخصننيص األموال، والتي 

ستقل تناسبيا عند استيفاء تلك الشروط. وتسجل المبالغ المطلوبة من 

 الدول األعضننناء بوصنننفها مسننناهمات، والمبالغ المطلوبة األخرى،

بما فيها السندات اإلذنية، في قائمة الموازنة بداية بقيمتها العادلة من 

قا للمعيار رقم  لدولينة  9خالل الربح والخسنننننننارة وف من المعايير ا

يتم التفاوض على تعويض أصل القروض خالل سلإلبالغ المالي. و

)ب( بشننننننأن  28مشنننننناورات تجديد الموارد المقبلة )انظر المذكرة 

. ويخضنننننع التمويل من خالل إطار القدرة على األصنننننول الطارئة(

تحمل الديون للشننننننروط العامة لتمويل التنمية الزراعية الخاصنننننننة 

بالصنننندوق. وينفذ التمويل من خالل إطار القدرة على تحمل الديون 

على مدى زمني ممتد ويسنننجل كنفقات في قائمة اإليرادات الشننناملة 

 ال للجهة المتلقية. في الفترة التي تستوفى فيها شروط صرف األمو

 تراضق( االن)

وقع الصننندوق  وقد تحتسننب الخصننوم المالية بالتكاليف المسننتهلكة.

عدة اتفاقيات اقتراض مع مؤسننسننات سننيادية بأسننعار فائدة متفاوتة. 

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

يتمكن الصننننننندوق من تسننننننديد الديون المسننننننتحقة بدون تكبد بعض 

وتكون معدالت الفائدة متغيرة )وترتبط بسننعر اإلقراض الجزاءات. 

ألوروبية في سننوق المعامالت باليورو، باإلضننافة بين المصننارف ا

أنشنننطة االقتراض إطار  وتتبعإلى الفرق المتغير في سنننعر الفائدة(. 

االقتراض السننننننيننادي كمننا صننننننننادق عليننه المجلس التنفيننذي في 

. وتستخدم (EB 2015/114/R.17/Rev.1) 2015أبريل/نيسان 



 GC 44/L.7 الذيل دال

13 

 اسننتثناءباألموال المقترضننة وفقا إلجراءات الصننندوق وسننياسنناته )

 .إطار القدرة على تحمل الديون(ب المشمولةفي حالة البلدان 

وتشنننتمل عمليات االقتراض في الصنننندوق على قروض من الدول 

األعضننناء في شنننكل قروض الشنننركاء الميسنننرة. وتُسنننجل عمليات 

 االقتراض هذه ويجري اإلبالغ عنها بالتكلفة ناقص االستهالك.

 ( خطط الموظفينس)

 المعاشات التقاعديةالتزامات 

يشننارك الصننندوق الدولي للتنمية الزراعية في عضننوية الصننندوق 

المشنننترك للمعاشنننات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة الذي أنشنننأته 

الجمعينننة العنننامنننة لألمم المتحننندة لتوفير المزاينننا المتعلقنننة بحننناالت 

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

شترك للمعاشات التقاعدية خطة لتمويل مزايا ويشكل الصندوق الم

محددة. ويتمثل االلتزام المالي للصنننندوق إزاء صنننندوق المعاشنننات 

التقاعدية في مسناهمته اإللزامية بنسنبة تحددها الجمعية العامة لألمم 

المتحدة باإلضننننافة إلى أي نصننننيب في مدفوعات العجز االكتواري 

شننننننات. وال تسننننننتحق من لوائح صننننننندوق المعا 26بموجب المادة 

مدفوعات العجز هذه إال بعد أن تطبق الجمعية العامة أحكام المادة 

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

تقدير مدى الكفاية االكتواري لصننندوق المعاشننات في تاريخ التقييم. 

متحدة وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تكن الجمعية العامة لألمم ال

 قد لجأت إلى تطبيق هذه األحكام.

 في الصننننندوق المشننننترك للمعاشنننناتواألسننننلوب االكتواري المتبع 

هو أسننننننلوب إجمالي المجموعة المفتوحة. وتحمل تكلفة  التقاعدية

توفير المعاشنننننننات التقاعدية على قائمة اإليرادات الشننننننناملة بحيث 

وظفين وفقا توزع التكلفة المنتظمة على امتداد سنننننننوات خدمة الم

للمشننننننورة التي يقنندمهننا الخبراء االكتواريون الننذين يجرون تقييمننا 

كامال لخطة الفترة مرة كل عامين. وتعرض الخطة المؤسننننننسننننننات 

المشاركة إلى مخاطر اكتوارية تتعلق بالموظفين الحاليين والسابقين 

للمؤسننننننسننننننات األخرى، مما يؤدي إلى عدم توفر أسنننننناس متسننننننق 

مات، وتخطيط أصنول وتكاليف المؤسنسنات وموثوق لتوزيع االلتزا

المنفردة المشنناركة في الخطة. والصننندوق، شننأنه شننأن المؤسننسننات 

المشننننناركة األخرى، ليس في وضنننننع يمكنه من تحديد نصنننننيبه من 

المركز المالي األسننننننناسنننننني وأداء الخطة بقدر كاف من الموثوقية 

 لألغراض المحاسبية.

 خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة

يشننارك الصننندوق في خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة متعددة 

أصحاب العمل التي تديرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

من أجل الموظفين الذين يتلقون معاشنننننننا تقاعديا من األمم المتحدة، 

والموظفين السننابقين المؤهلين، وذلك على أسنناس اقتسننام التكاليف. 

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

النفقات عند تكبدها، ويغطي تكاليفه السننوية من الميزانيات السننوية 

، يُجرى تقييم مسننننتقل كل 2006واشننننتراكات الموظفين. ومنذ عام 

 سنة.

أنشنننأ الصنننندوق حسننناب أمانة  ،19المحاسنننبة الدولي  لمعيارووفقا 

ل إليننه األموال الالزمننة لت غطيننة التزامنناتننه االكتواريننة. وتنندون يحّوِّ

تكاليف الخدمة كمصنننننروفات تشنننننغيلية. ويدون صنننننافي الفرق بين 

تكاليف الفائدة والعائد المتوقع من أصول الخطة في صافي األرباح 

أو الخسننننننننائر، بينمننا تنندون عمليننات إعننادة القينناس في األصننننننول 

 والخصوم كمركز صاف في اإليرادات الشاملة األخرى. 

 

 مستحقات الخدمة الطويلة (ع)

تُقيد مسنننتحقات الموظفين من اإلجازة السننننوية ومسنننتحقات الخدمة 

الطويلة عندما تصبح مستحقة للموظفين. ويُرصد مخصص لتسديد 

الخصننننوم المقدرة لمسننننتحقات اإلجازة السنننننوية ومسننننتحقات نهاية 

الخدمة الطويلة نتيجة للخدمات التي قدمها الموظفون حتى تاريخ 

 قائمة الموازنة.

 ( الضرائبف)

إن الصنندوق وكالة متخصنصنة من وكاالت األمم المتحدة، ويتمتع، 

بصننننننفته هذه، بمزايا اإلعفاء الضننننننريبي بموجب اتفاقية امتيازات 

، 1947الوكاالت المتخصننننننصننننننة لألمم المتحدة وحصنننننناناتها لعام 

 إيطاليا والصننننننندوق بشنننننننأن مقر جمهورية واالتفاقية المبرمة بين

. وتُخصم الضرائب المحصلة عن المجاالت التي مؤقتال الصندوق

 لم يشملها اإلعفاء بعد مباشرة من عائد االستثمارات ذات الصلة.

 ( تدوين اإليراداتص)

يدون عائد رسننننوم الخدمة والعائد من مصننننادر أخرى على أنه من 

سننننننلع اإليرادات في الفترة التي يتم فيهننا تكبنند النفقننات المعنيننة )ال

 المسلمة أو الخدمات المقدمة(.

 ( األصول الملموسة وغير الملموسةق)

 األصول الثابتة

تجري رسننملة المشننتريات الرئيسننية للممتلكات واألثا  والمعدات. 

على أسننننناس القسنننننط الثابت على العمر  انخفاض القيمةويحتسنننننب 

 لكل أصل من األصول المشتراة الواردة أدناه: االفتراضي المقدر

 سنوات 10   تركيبات وتجهيزات للمعدات الدائمة

 سنوات 5                                         األثا 

 سنوات 4        المعدات المكتبية                    

 سنوات 5           المركبات                          

 أصول حق االستخدام

في تاريخ بداية عقد يعترف الصننننننندوق بأصننننننول حق االسننننننتخدام 

التأجير )أي تاريخ توفر األصننننل األسنننناسنننني لالسننننتخدام(. ويجري 

حساب قيمة أصول حق االستخدام بسعر التكلفة ناقصا أي استهالك 

 ةمتراكم وخسننننائر بسننننبب انخفاض القيمة، ويجري تعديلها وفقا ألي

إعادة حسنننناب لقيمة خصننننوم التأجير. وتشننننتمل تكلفة أصننننول حق 

مبلغ خصننننننوم التننأجير المعترف بننه والتكنناليف االسننننننتخنندام على 

في تاريخ  المسننننننددةالمباشننننننرة األولية المتكبدة ومدفوعات التأجير 

حسنناب يتم وتأجير. مسننتلمة بشننأن الحوافز  ةأو قبله ناقصننا أي البداية

استهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى 

إلى الصننننننندوق  ينظرر، من أجل تحديد مدة التأجيوفترة التأجير. 

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

عليه في العقد، والتي يحق للمستأجر فيها استخدام األصل األساسي 

بار أيضنننننننا خيارات التجديد المحتملة إذا كان  مع األخذ في االعت

على وجننه و. أنننه سننننننيجنندد العقنندكنندا بشننننننكننل معقول تننأالمؤجر م

الخصننوص، باإلشننارة إلى العقود التي تسننمح للمسننتأجر بتجديد عقد 

مدة التأجير مع  تُحدد، األولى من السنننوات عددالتأجير ضننمنيا بعد 

 للتخلص منمراعاة عوامل مثل طول الفترة األولى، ووجود خطط 

المؤجرة وأي ظروف أخرى تشننننننير إلى يقين معقول  األصننننننول

على النحو الذي ، قرر إلى أن الصننننندوق لتجديد. وتجدر اإلشننننارةبا

أو حق االستخدام  أصولمن سمح به المعيار، عدم االعتراف بأي ي

 عقود التأجير التالية:لتأجير ال التزامات

 شهرا؛ 12ن التي تقل مدتها ععقود التأجير قصيرة األجل،  •

لهذا الغرض يعتبر وعقود تأجير أصننننننول منخفضنننننننة القيمة.  •

جديد وهو عندما تكون قيمته العادلة  األصننل "منخفض القيمة"

 دوالر أمريكي. 000 5مساوية أو أقل من 

 خصوم التأجير

في تاريخ بدء التأجير، يتم قياس خصننننننوم التأجير بالقيمة الحالية 

في تكلفة التمويل لمدفوعات التأجير المتبقية، مخصننننومة بمتوسننننط 

 لصندوق.ا

 األصول غير الملموسة

تُرسنننَمل تكاليف تطوير البرمجيات كأصنننول غير ملموسنننة إذا كان 

في المسنننننتقبل. ويحتسنننننب للمنظمة سنننننينجم عنها منافع اقتصنننننادية 

على أسننناس القسنننط الثابت على العمر االفتراضننني  انخفاض القيمة

المقدر للبرمجيات )من أربع إلى عشننننننر سنننننننوات(. وتتم رسننننننملة 
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على  انخفاض القيمةالتحسننننننينات اإليجارية كأصننننننول. ويحتسننننننب 

أسناس ثابت على مدار مدة صنالحيتها التقديرية )التي ال تتعدى مدة 

 استئجار مقر الصندوق(.

  3 المذكرة 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الحرجة
 )أ( التقديرات واالفتراضات المحاسبية الحرجة

الخبرة  تُقيّم التقديرات واألحكام بصننورة متواصننلة، وهي تسننتند إلى

التاريخية وإلى عوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحدا  المقبلة 

التي يُعتقنند أنهننا معقولننة في ظننل الظروف القننائمننة. وقلمننا تمنناثننل 

التقديرات المحاسنبية الناجمة، بحكم طبيعتها، النتائج الفعلية المعنية. 

وتُعرض فيمننا يلي التقننديرات واالفتراضننننننننات التي تنطوي على 

عديل مهم على المبالغ المسننننننجلنة مخاطر كب يرة بشنننننننأن إحدا  ت

 :لألصول والخصوم ضمن السنة المالية التالية

القيمففة العففادلففة والتكففاليف المسفففففففتهلكففة للقروض  والمنح غير 

المصفففففففروفففففة  واإليرادات المدجلففففة  والسفففففففنففففدات اإلذنيففففة  

 والمساهمات المطلوبة.

طبقة من أجل حساب ولالطالع على التفاصيل المتعلقة بالنماذي الم

 .2القيمة العادلة للقروض، ينبغي الرجوع إلى المذكرة 

وتحدد القيمة العادلة للوسائل المالية التي ال تتداول في سوق نشطة 

بالنظر إلى األسننننعار المعلنة ألصننننول مماثلة في أسننننواق نشننننطة، 

واألسننعار المعلنة ألصننول مماثلة في أسننواق غير نشننطة أو تقنيات 

 ير النشطة. التقييم غ

تُصففن ف األصففول والخصففوم المالية المسففجلة بالقيمة العادلة في 

 قائمة الموازنة كما يلي:

األصننننول والخصننننوم المالية التي تسننننتند قيَمها إلى  :1المسففففتوى 

األسنننننعار المعلنة غير المعدَّلة لألصنننننول أو الخصنننننوم المماثلة في 

 األسواق النشطة.

األصننننول والخصننننوم المالية التي تسننننتند قيَمها إلى  :2المسففففتوى 

األسننننننعار المعلنة لألصننننننول أو الخصننننننوم المماثلة، أو إلى نماذي 

التسننننعير التي يمكن مالحظة جميع المدخالت الهامة لها، بصننننورة 

مباشننننرة أو غير مباشننننرة بالنسننننبة لمعظم كامل فترة األصننننول أو 

 الخصوم. 

لمالية التي تسننننتند قيَمها إلى األصننننول والخصننننوم ا :3المسففففتوى 

األسنننننعار أو تقنيات التقييم التي تتطلب مدخالت ال يمكن مالحظتها 

 ومهمة لقياس القيمة العادلة الكلية.

 األحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية)ب( 

 احتساب القيمة العادلة

الدولية يلزم احتسنننناب القيمة العادلة كي يفي الصننننندوق بالمعايير 

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

والتكلفة المسننتهلكة باسننتخدام طريقة الفائدة الفعلية والقيم االسننمية 

ر فيمننننا يتصننننننننننل بننننالقروض، والمبننننالغ المطلوبننننة، والمنح غي

 المصروفة، واإليرادات المؤجلة.

 قيمةمخصص خسائر انخفاض القيمة: منهجية انخفاض ال

 التسيير

خسننننائر على  بناءويبلغ عنها انخفاض القيمة يحسننننب الصننننندوق 

لى مخاطر االئتمان المتوقعة إ ويسنننننننتند إطار. االئتمان المتوقعة

 9 المعيار الدولي لإلبالغ المالي منمتطلبات قسم األدوات المالية 

المحاسنننننبة والمراقب المالي ووحدة إدارة  شنننننعبةعليه  تصنننننادقو

كبير نائب الرئيس المسنننناعد و وقد وافقالمخاطر في الصننننندوق. 

على  الموظفين الماليين والمراقب المالي بدائرة العمليات المالية

 .خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات انخفاض القيمة ومنهجية 

 من ثال  مراحلالمكون نموذي ال

على خسنننننائر االئتمان المتوقعة ل صبمخصنننننيعترف الصنننننندوق 

 ناقص االسنننننننتهالكبالتكلفة  التي تحسنننننننب قيمتهااألدوات المالية 

خسنننننائر االئتمان المتوقعة منهجية شنننننمل وتوالتزامات القروض. 

جودة اللى التغيرات في تسنننننننتند إثال  مراحل  يتضنننننننمن انموذج

 المننذكرةكمننا هو موضنننننننح في  األوليمنننذ االعتراف  يننةاالئتمننان

يتم اإلبالغ عن انخفنناض القيمننة على أسننننننننناس وأعاله. ( 5ز)2

عة  مان المتوق العمر شنننننننهرا أو  على اثني عشنننننننرخسننننننننائر االئت

يحدد وتخصننننننيص المرحلة لألداة المالية.  حسننننننب، االفتراضنننننني

عائدات  اإلبالغ عنيتم سننننتخصننننيص المرحلة أيضننننا ما إذا كان 

أو صننافي إجمالي القيمة الدفترية أسنناس لألداة المالية على الفائدة 

 مخصص انخفاض القيمة.

من أجننل تحنندينند مننا إذا كننانننت هننناك زيننادة كبيرة في مخنناطر و

وبالتالي االنتقال إلى أو من المرحلة  - إنشنناء القرضاالئتمان منذ 

 يتم استخدام مزيج من مقاييس المخاطر الكمية والنوعية. - 2

الصنننندوق منهجية تصننننيف داخلية عن طريق االسنننتفادة ووضنننع 

صننننننيفات العامة المتاحة في السنننننوق وعن طريق حسننننناب من الت

)مسننتوى الدخل  ةالكلي يةاالقتصنناد وفقا لألوضنناع مؤشننرات بديلة

 ( والمنطقة الجغرافية.المديونية الحرجةومستوى 

ويتم رصننند انتقال القرض على مقياس تصننننيف االئتمان الداخلي 

بعد و. ة وحتى تاريخ اإلبالغاشننننننناء األدنللصنننننننندوق من تاريخ إ

، يتم للجهننة النظيرةحنندو  تنندهور كبير في الجنندارة االئتمننانيننة 

 .2تصنيف القرض في المرحلة 

قائمة  علىالتقييمات النوعية، يمكن وضنننننننع القروض  وبناء على

 .2ونقلها إلى المرحلة  ترقب

 المدخالت

على مستوى األدوات المالية خسائر االئتمان المتوقعة يتم حساب 

كونات الرئيسننننننية على احتمال التخلف عن تشننننننتمل الموالفردية. 

، والخسنننارة في حالة التخلف عن السنننداد، واالنكشننناف في السنننداد

: يتم استشرافيالنموذي و حالة التخلف عن السداد، وعامل خصم.

الحالية والمسننتقبلية في النموذي  ةالكلي يةاالقتصنناد األوضنناعدمج 

دد من . كمننا يتم إدراي عننةكليننمنناليننة من خالل سنننننننيننناريوهننات 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة في النموذي.

 احتمال التخلف عن السداد

االستشرافية احتمال التخلف عن السداد يستخدم الصندوق معدالت 

يتم اشنننتقاق و في نقطة زمنية لحسننناب خسنننائر االئتمان المتوقعة.

احتمال التخلف عن السداد من احتمال التخلف عن السداد  معدالت

االقتصنننننننادية الكلية  بعد تعديلها لمراعاة األوضننننننناع عبر الدورة

 المتوقعة.

احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة عن احتمال ر معدالت عبِّ تُ و

معدالت اتجاه مخاطر االئتمان  التخلف عن السننننننداد اسننننننتنادا إلى

احتمال التخلف عن السنننننداد عبر معدالت  وتسنننننتندطويلة األجل. 

 بالتصننننيفاتالمرتبطة احتماالت التخلف عن السنننداد على الدورة 

بشننننأن التخلف الخارجية وتتم معايرتها لتعكس تجربة الصننننندوق 

ويجري اسنننتعراض احتمال الدائن المفضنننل.  وضنننعو عن السنننداد

على أساس خبرة الصندوق التخلف عن السداد عبر الدورة سنويا 

 .مرتبطة بالخسائرال

الحتمال التخلف عن السنننننننداد عبر تراكمية المعدالت التم تحديد و

 ةالتصنيف الداخلي درجةحسب  2019المستخدمة في عام الدورة 

 وفقا للمنهجية المفصلة أدناه:

درجة داخلية الحتمال التخلف الصندوق  حافظةفي  أداةكل يكون ل

المتوقعة لكل االئتمان لحسننناب خسنننائر و. ابه ةمرتبطعن السنننداد 

احتمال التخلف عن يُسنننننننتمد ، 2والمرحلة  1من أدوات المرحلة 

في  احتمال التخلف عن السنننننننداد المحددمن المسنننننننتخدم السنننننننداد 

ا لتجربة الصنننندوق وفق ةوالمعاير الملحوظةالتصننننيفات الرسنننمية 

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

 .ادبالتخلف عن السد

منهجية بدءا من  وضنننعت، وبالنسنننبة لالنكشنننافات غير المصننننفة

استنادا إلى مؤشرات  المؤشرات البديلةوحساب  المصنفةالحافظة 

لدخل والمنطقنة ومسنننننننتوى  . المنديونينة الحرجةمثنل مسنننننننتوى ا
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أن ، تم تحديد 3في المرحلة التي تكون بالنسنننننبة لألدوات المالية و

 في المائة. 100 قدرهاحتمال التخلف عن السداد 

هي حجم الخسننننارة المحتملة في  الخسففففارة في حالة عدم السففففداد

خسننننارة في حالة عدم السننننداد يتم تعيين و. عدم السننننداد فعالحالة 

توقع أن يخسنننننره يُ المبلغ الذي تشنننننير إلى وهي ألدوات الفردية، ل

بالنسننبة و. عن السنندادالمقترض  تخلفإذا  أداةعلى كل الصننندوق 

الخسننننارة في حالة ، تم تحديد 2و 1ية في المرحلتين لألدوات المال

فيما يتعلق بالقطاع السنننيادي ومعايرته لالسنننتفادة من عدم السنننداد 

سبة  الدائن المفضل. وضعو االستردادتجربة الصندوق في  وبالن

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

ق فضننننننال عن تجارب السننننننداد وفقا للبيانات التاريخية للصننننننندو

 المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى.

االنكشنناف المتوقع في حالة يمثل  واالنكشففاف للتخلف عن السففداد

يتم قياسنننننننه من التدفقات النقدية التعاقدية و. التخلف عن السنننننننداد

الفائدة الفعلي التعاقدي  سنننننعر هوعامل الخصنننننم والمخصنننننومة. 

 تتوخىالصننندوق ال في قراض اإلن شننروط نظرا أللألداة المالية 

نظرا ألن نموذي وحاليا أي رسننوم إضننافية )أي رسننوم االلتزام(. 

مستوى األدوات أساس  االنكشاف للتخلف عن السداد وضع على

جميع التدفقات النقدية المسنننننننتقبلية المتوقعة،  مراعاةتم تالفردية، 

لمسننننننبقة اإللغاء والمدفوعات احاالت بما في ذلك الصننننننروفات و

التدفقات النقدية االنكشنننننناف للتخلف عن السننننننداد جمع ويوالفائدة. 

عمليات إعادة و ا للصنننننننروفاتنماذج ، ويضنننننننعالفعلية والتعاقدية

 .الذاتيةعلى تجربة الصندوق  في المستقبلية بناءالسداد 

إن منهجية انخفاض القيمة في  سفففففففيناريوهات االقتصفففففففاد الكلي.

خالف نموذي اسننننتشننننرافية على  9ي المعيار الدولي لإلبالغ المال

لألوضاع نقطة االنطالق هي رؤية الصندوق والخسارة المتكبدة. 

ينظر والحالية والمسنننننتقبلية والبيئة االئتمانية.  ةالكلي يةاالقتصننننناد

الحتماالت. باالصننننندوق في مجموعة من النتائج بطريقة مرجحة 

السننننننلوك غير الخطي المحتمل في  رصنننننندوالغرض من ذلك هو 

االقتصنننننادية.  األوضننننناععلى  خسنننننائر االئتمان المتوقعةاعتماد 

يات تألف عمل كاة االقتصننننننناد الكلي  وت يةمحا من  االسنننننننتشنننننننراف

يتم تعيين احتمال ووإيجابية ومتشنننننننائمة.  حياديةسنننننننيناريوهات 

الخبراء وأفضننننننننل  اتعلى تقنندير لكننل سنننننننيننناريو بننناءحنندو  

المتشنائمة سنيناريوهات لالحتماالت المعينة لتشنير اوالممارسنات. 

 لرصنندإما إلى توازن أو انحراف في أي من االتجاهين  والمتفائلة

 .استشرافيةالتوزيع المتصور للمخاطر بطريقة 

تعديالت الصننننننندوق اسننننننتنادا إلى رأي الخبراء، قد تتبنى إدارة و

 خسننننننائر االئتمان المتوقعةمؤقتة على مخصننننننص انخفاض قيمة 

غير العوامل اإلضنننننننافية  التعبير عنعلى النموذي من أجل  القائم

أو تصنيفات خسائر االئتمان المتوقعة في نمذجة المدمجة صراحة 

هامة التي  ناريوهات أو األحدا  ال مخاطر االئتمان )مثل السننننننني

 .(الصندوق الخاصة بتجربة

  4 المذكرة 

 أرصدة النقدية واالستثمارات

 )موحدة(تحليل األرصدة 

 1الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

 230 190 219 308 النقدية غير المقيدة

 92 90 النقدية الخاضعة للقيود

المجموع الفرعي 

 322 190 309 308 للنقدية

االستثمارات غير المقيدة 

 محسوبة بالقيمة العادلة
1 212 921 1 331 552 

االستثمارات بالتكلفة 

 المستهلكة
- 143 998 

االستثمارات الخاضعة 

 للقيود
249 278 

المجموع الفرعي 

 828 475 1 170 213 1 لالستثمارات

المجموع الفرعي 

 150 666 1 479 521 1 للنقدية واالستثمارات

مخصص انخفاض قيمة 

 (30) - االستثمارات

النقدية مجموع 

 120 666 1 479 521 1 واالستثمارات
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 وفيما يلي تركيب الحافظة حسب الكيانات:

 2الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31في 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2019 الكيان

 298 039 1 921 003 1 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين 

 172 76 381 81 الطبي بعد انتهاء الخدمة

حساب أمانة مبادرة ديون 

 790 3 139 4 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 749 187 944 174 األموال المتممة

 091 101 025 77 حساب األمانة اإلسباني

 063 21 787 18 مبادرة تخفيف ديون هايتي 

حساب أمانة برنامج التأقلم 

لصالح زراعة أصحاب 

 987 236 282 161 الصغيرةالحيازات 

مجموع النقدية 

 150 666 1 479 521 1 واالستثمارات

 ( النقدية واالستثمارات الخاضعة للقيودأ)

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

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

 اإلضافية، تخضع لقيود عند استخدامها.أو 

( تركيب حافظة االستثمارات حسب الوسائل المالية ب)

 )موحدة(

لنقنننديننننة ا، بلغنننت قيمنننة 2019ديسنننننننمبر/كنننانون األول  31في 

ما في ذلك المبالغ المسننننننتحقة لالسننننننتثمارات  واالسننننننتثمارات، ب

مليون دوالر أمريكي  521.5 1المطلوبنننة المبنننالغ و المشننننننتراة،

(، وهي تتنننألف من 2018في  يدوالر أمريك مليون 661.3 1)

 الوسائل التالية:

 3الجدول 

 

لم يكن الصننننننندوق يحتفظ ، 2019ديسننننننمبر/كانون األول  31حتى 

مليون  144حوافظ اسننننننتثمارية بالتكلفة ناقص االسننننننتهالك ) ةبأي

 (.2019ديسمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في 

( تركيففب حففافظففة االسففففففتثمففارات حسفففففففب العمالت ج)

 )موحدة(

كنننان تركينننب النقننندينننة واالسننننننتثمنننارات بحسنننننننننب العمالت في 

 على النحو التالي: ديسمبر/كانون األول 31

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2019 العملة

 093 32 132 18 الرنمينبي الصيني

 402 840 955 814 اليورو

 003 21 (107 7) *الين الياباني

 749 29 (264 64) *الجنيه اإلسترليني

 055 738 211 756 الدوالر األمريكي

حافظة النقدية مجموع 

 302 661 1 927 517 1 واالستثمارات

يشنننننننمل المراكز المفتوحة للعقود اآلجلة بالنقد هذا الرصنننننننيد  *

األجنبي وتقننابلهننا المراكز المفتوحننة بننالنندوالر األمريكي بمبلغ 

 مكاف .

 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 322 190 308 309 النقدية

 298 400 1 819 208 1 الوسائل المالية ذات العائد الثابت

 غيراألرباح قيمة )الخسائر(/

 المحققة للعقود اآلجلة المباشرة
1 624 

(198) 

 الودائع ألجل وغير ذلك من

 المصارف التزامات 
4 449 

76 525 

غير األرباح قيمة )الخسائر(/

 المحققة للعقود اآلجلة
399 

(201) 

غير المحققة  األرباح)الخسائر(/

 (596) (121 2) للمبادالت

 150 666 1 479 521 1 مجموع النقدية واالستثمارات

مبالغ مستحقة القبض من 

االستثمارات المباعة ومستحقات 

 052 16 585 14 الضرائب 

المبالغ المستحقة على الصندوق من 

 (900 20) (137 18) االستثمارات المشتراة

 302 661 1 927 517 1 مجموع حافظة االستثمارات



 GC 44/L.7 الذيل دال

17 

تركيب حافظة االستثمارات حسب آجال االستحقاق  (د)

 )موحدة(

كان تركيب النقدية واالسنننننتثمارات بحسنننننب آجال االسنننننتحقاق في 

 ديسمبر/كانون األول على النحو التالي: 31

 5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 405 624 426 622 مستحقة خالل عام أو أقل

المستحق بعد عام واحد إلى 

 660 906 817 820 خمسة أعوام

مستحقة من خمسة إلى 

 123 123 684 74 عشرة أعوام

 114 7 - مستحقة بعد عشرة أعوام

مجموع حافظة النقدية 

 302 661 1 927 517 1 واالستثمارات

وبلغ متوسط آجال استحقاق استثمارات العائد الثابت ضمن حافظة 

ديسـنننننننمبر/كانـنننننننون األول  31شهرا في  22االستثمارات الموحدة 

 (. 2018شهرا في عام  27) 2019

 إدارة المخاطر المالية( ه)

تتعرض أنشننننننطة اسننننننتثمارات الصننننننندوق لمجموعة متنوعة من 

المخاطر المالية التي تشننننمل مخاطر األسننننواق، ومخاطر االئتمان، 

ومخاطر العمالت، ومخاطر اإليداع، ومخاطر السننننننيولة، وكذلك 

ولكنها تقتصنننننر  ،المال، التي تعتبر شننننناغال مسنننننتمرا مخاطر رأس

 على حافظة االستثمارات.

 مخاطر السوق( و)

كل فئنة  7و 6ن يبين الجدوال ية ل األوزان الترجيحية والمبالغ الفعل

من فئات األصننننننول في الحافظة الشننننننناملة، إضنننننننافة إلى أوزان 

ديسننننمبر/كانون األول من عامي  31مخصننننصننننات األصننننول في 

وتتعلق البيانات بحسابات الصندوق وحده بالنسنبة . 2018و 2019

  لصافي قيمة األصول.

 6الجدول 

 التخصيص الفعلي 2018

 % فئة األصول

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 165 16.4 النقدية

 (1.8) (0.2)  المبادالت

 - - الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة عن 

 أو وكاالت حكوميةحكومات 
49 492 

 348.7 34.8 سندات االئتمان العالمية 

 003.9 1 100 المجموع

 

 7الجدول 

 التخصيص الفعلي 2018

 % فئة األصول

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 57.2 5.5 النقدية

 (0.5) - المبادالت

 - - الودائع ألجل

السندات العالمية الصادرة عن 

 أو وكاالت حكوميةحكومات 
43.6 452.3 

 527.8 50.9 سندات االئتمان العالمية 

 036.8 1 100 المجموع

وتنقسننم حافظة اسننتثمارات الصننندوق إلى أربع شننرائح، على النحو 

 التالي:

 : تُستخدم للصروفات النقدية الفورية.شريحة السيولة -1

شريحة السيولة مؤقتا  ذفي حالة استنفا شريحة االحتياطيات: -2

بسننننننبب ارتفاع غير متوقع في الصننننننروفات، يتم اسننننننتخدام 

األموال في شننننننريحننة االحتينناطيننات لتمويننل هننذه التنندفقننات 

الخارجة. ويُحدد حجم الشننريحة من خالل معايير الحد األدنى 

 .من متطلبات السيولة في الصندوق

هذه أموال باإلضننننافة إلى ما هو مطلوب  شففففريحة الفوائ : -3

جب الحد األدنى من متطلبات السنننننيولة وتُسنننننتخدم لزيادة بمو

 .العائد

األموال المقترضننننننة، المدارة وفقا إلطار  شففففففريحة التمويل: -4

 إدارة األصول والخصوم.

حافظة اسننننننتثمارات القيمة الصنننننننافية ألصننننننول  8ويبين الجدول 

 .شرائحالتقسيم إلى الصندوق المعاد تصنيفها بناء على نهج 

 8الجدول 

2019 

 الشريحة
% 

بماليين الدوالرات 

 األمريكية

 135.4 13.5 حافظة السيولة

 324.9 32.4 حافظة االحتياطيات

 544.1 54.1 حافظة التمويل

 (0.5) (0.0) حافظة التحوط*

 003.9 1 100 المجموع

نظرا ألن مراكز يتم عرض حافظة التحوط بشننننننكل منفصنننننننل * 

مخاطر أسننننعار ضنننند بالكامل  الحافظة تحصننننين المشننننتقات تُحدد ل

 .األجنبيالنقد الفائدة ومخاطر سعر صرف 

، والتي قا للمبادئ التوجيهية لالسننننننتثماروتدار فئات األصننننننول وف

تعالج طائفة من مخاطر األسواق عن طريق فرض قيود على أهلية 

 : وقيود أخرىالوسائل المالية 

معننندالت معينننارينننة وحننندود لالنحرافنننات عن المعننندالت  -1

 ؛المعيارية فيما يخص حدود خطأ التتبع

( مخننناطر ز)4 المنننذكرةالحننندود الننندنينننا لالئتمنننان )انظر  -2

 ؛االئتمان(

قيود القيمة المعرضنننننننة للمخاطر المشنننننننروطة التي تقيس  -3

في ظروف متطرفة، مما يوفر  المحتملةمتوسنننط الخسنننارة 
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إشننننننارة حول حجم القيمة التي يمكن لحافظة أن تخسننننننرها 

 ؛افيةعلى مدى فترة استشر

أسعار السوق لالستثمارات ذات المدة التي تقيس حساسية  -4

 العائد الثابت لتغير في أسعار الفائدة.

5-  

 حوافظأدناه المؤشنننرات المعيارية المسنننتخدمة لل 9ويبين الجدول  

 .المعنية

 

 9الجدول 

 المدشرات المعيارية بحسب الحافظة

 المؤشر المعياري الحافظة

 تعامل نفس معاملة العائد على الحافظة النقدية التشغيلية 

الننننننحننننننافننننننظننننننة 

االسننننننننتننراتننيننجننيننننة 

 العالمية

 31/7/2019أغلقت في 

حننافظننة السنننننننيولننة 

 العالمية

مؤشنننر المصنننرف األمريكي للتبادل الدولي 

ميريل لينش بأجل اسنتحقاق يصنل إلى سننة 

 (AAA)واحدة 

حنننافظنننة الرنمينبي 

 الصيني

 صفر

األصنننننننول حننافظننة 

 والخصوم

 معدل عائد مدفوعات سداد الخصوم

 البرننننامج حنننافظنننة

االسننتشنناري إلدارة 

االحتينناطي التننابعننة 

  للبنك الدولي

مؤشر المصرف األمريكي للتبادل الدولي 

ميريل لينش بأجل استحقاق يصل إلى سنة 

 (AAA)واحدة 

 ال يوجد معيار الحافظة التحوطية

وتجري التسوية مقابل التعرض لمخاطر األسواق من خالل 

تعديل مدة الحافظة، وذلك على أساس توقع تغيرات األسعار 

 السوقية لألوراق المالية. 

 ويعيّن الحد األقصى ألجل الحافظة عند الحدود التالية:

 في نطاق حد أقصى  تظل المدة الفعلية لحافظة السيولة العالمية

 ؛قدره  نصف سنة مقارنة بالمؤشر المرجعي

 .ال تتجاوز المدة الفعلية لحافظة األصول والخصوم سنتين 

حوافظ اسننننتثمارات الصننننندوق لة لاالفع اآلجال 10ويبين الجدول 

واآلجال المعيارية  2018و 2019ديسنننننمبر/كانون األول  31في 

 لكل منها.

 10الجدول 

متوسففففط آجال الحوافظ وا جال المعيارية بالسففففنوات )للصففففندوق 

 وحده(

 2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 المعياري الحافظة 

 2018 2019 2018 2019 الحافظة

 النقدية التشغيلية
 

- 
 

- 

الحافظة االستراتيجية 

 **العالمية

ال 

 1.7 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

 حافظة السيولة العالمية

0.3 0.3 
 

ال 

 ينطبق

حافظة الرنمينبي 

 0.0 0.5 0.0 0.0 الصيني

حافظة األصول 

 0.5 0.6 0.7 والخصوم

ال 

 ينطبق

السندات الحكومية 

 العالمية

ال 

 0.0 ينطبق

ال 

 0.9 ينطبق

سندات االئتمان 

 *العالمية 

ال 

 4.2 ينطبق

ال 

 4.6 ينطبق

 التحوط

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

ال 

 ينطبق

االستشاري  البرنامج

إلدارة االحتياطي 

 التابع للبنك الدولي

ال 

 0.5 ينطبق

ال 

 0.5 ينطبق

 1.2 0.4 1.2 0.5 المتوسط اإلجمالي

 .2019يونيو/حزيران  30في  حافظة االئتمان العالميةأغلقت  *
 .2019 تموزيو/ليو 31العالمية في  االستراتيجيةحافظة الأغلقت ** 

ويظهر تحليل الحساسية للحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق في 

إلى  300-كيف أّن تحوال موازيا في منحنى العائد )من  11الجدول 

من نقاط األساس( سيؤثر على قيمة حافظة االستثمارات في  300+

ديسننننننمبر/كننانون األول  31و 2019ديسننننننمبر/كننانون األول  31

2018. 
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 11الجدول 

 تحليل الحساسية لحافظة االستثمارات )للصندوق وحده(

 2019 2018 

الفرق 

بنقاط 

األساس 

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 11 1 014 38 1 075 

-250 9 1 013 32 1 068 

-200 7 1 011 25 1 062 

-150 5 1 009 19 1 055 

-100 3 1 007 12 1 049 

-50 2 1 006 6 1 043 

0  1 004  1 037 

50 -2 1 002 -6 1 031 

100 -3 1 001 -12 1 025 

150 -5 999 -17 1 019 

200 -6 998 -23 1 014 

250 -8 996 -28 1 009 

300 -9 995 -33 1 003 

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

 الحافظة ذات العائد الثابت. 

 1الشكل 

 تحليل الحساسية لقيمة حافظة االستثمارات 

 )الصندوق وحده(

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

، لو كان المستوى العام ألسعار 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

نقطة أساس )كتحول  300الفائدة في األسواق العالمية أعلى بمقدار 

مواز في منحنيات العائد(، لكانت قيمة الحافظة الشاملة الستثمارات 

دوالر أمريكي كنتيجة للخسننننننائر  ماليين 9الصننننننندوق أقل بمقدار 

ولو كان  الرأسننمالية في الجزء المسننجل بسننعر السننوق من الحافظة.

 300بمقدار المستوى العام ألسعار الفائدة في األسواق العالمية أقل 

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

مليون  11السنننننتثمارات الصنننننندوق أعلى بمقدار الحافظة الشننننناملة

دوالر أمريكي كنتيجة لألرباح الرأسمالية في الجزء المسجل بسعر 

 السوق من الحافظة. 

 ( مخاطر االئتمانز)
الحدود  والمبادئ التوجيهية لالسننتثمار سننياسننة االسننتثماريحدّد بيان 

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

أهلية المصارف واإلصدارات من السندات على أساس التصنيفات 

التي تضنننننعها الوكاالت الرئيسنننننية المعنية بتقدير األهلية االئتمانية. 

الحندّ األدنى للتصننننننننيفنات االئتمنانينة للحوافظ  12ويبين الجندول 

ضمن الحافظة الشاملة الستثمارات الصندوق حسب ما يسمح به 

 . الستثمارلة بيان سياسة االستثمار والمبادئ التوجيهي

 12الجدول 

الحّد األدنى للتصنيفات االئتمانية للحافظة حسب ما يسمح به بيان 

 سياسة االستثمار 

 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 فئات األصول المؤهلة

الحدّ األدنى 

للتصنيفات االئتمانية 

تاندرد آند حسب س

 و موديز ،بورز

 أA- أسواق المال

القيمة االسمية والمرتبطة األوراق المالية ذات الدخل الثابت: 

 بالتضخم

  السندات ذات العائد الثابت الصادرة عن
والوكاالت الحكومية على الحكومات 

 المستوى الوطني أو شبه الوطني

A- 

 سندات الهيئات فوق القومية A- 

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

 السندات المغطاة A- 

 سندات الشركات A- 

 سندات قابلة لالسترداد قبل االستحقاق A- 

 التحوط فقطألغراض المشتقات: 

يجب أن يكون الحد 

 لتصنيفاألدنى 

ائتمان الجهة النظيرة 

A-   ستاندرد آند(

)فيتش(  -Aأو  )بور

 ب(موديز) A3أو 

 العقود اآلجلة للعمالت 

   العقود المستقبلية وعقود الخيار المتداولة
 في البورصات

  مبادالت أسعار الفائدة 

 مبادالت العمالت 

 سداد االئتمان مبادالت التخلف عن 

 مبادالت األصول 

 .وافق عليها الرئيسيمعايير إضافية لألهلية  ةأيأيضا تنطبق  أ
يجب أن يمتثل تصنيف واحد على األقل للحد األدنى للتصنيف  ب

قصنننننننير األجل، ويجب أن تكون التصننننننننيفات المتاحة األخرى 

 .ضمن درجة االستثمار

 

 31وكان متوسننننننط التصنننننننيفات االئتمانية حسنننننننب الحافظة في 

ضننننمن حدود التصنننننيفات الدنيا التي  2019ديسننننمبر/كانون األول 

في يسمح بها بيان سياسة االستثمار والمبادئ التوجيهية لالستثمار 

 (. 13)الجدول الصندوق 

ديسمبر/كانون  31قيمة الحافظة في 

 2018األول 
 2017حافظة االستثمارات في  2018حافظة االستثمارات في 
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 13الجدول 

 التصنيفات االئتمانية بحسب الحافظة )للصندوق وحده( أ متوسط

 2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 الحافظة

 أ متوسط التصنيف االئتماني

2019 2018 

 P-3 P-3 النقدية التشغيلية 

الحافظة االستراتيجية 

 العالمية
 Aa2 ال ينطبق

 A1 A1 بحافظة األصول والخصوم

 Aaa Aaa السيولة العالميةحافظة 

  الودائع ألجل النقد يحافظة الرنمينبي الصيني

 A1 ال ينطبق سندات االئتمان العالمية 

تم احتسنناب متوسننط التصنننيف االئتماني على أسنناس قيم السننوق أ 

باسننتثناء تصنننيف  ،2018و 2019ديسننمبر/كانون األول  31في 

الحافظة االسنننتراتيجية العالمية الذي احتسنننب على أسننناس التكلفة 

تسنننتند التصننننيفات االئتمانية المسنننتخدمة إلى أفضنننل   المسنننتهلكة.

التصنيفات االئتمانية المتوفرة من وكاالت التصنيف االئتماني وهي 

 موديز. ستاندرد أند بورز، أو مؤسسة إما مؤسسة
 هي ضننننمنحافظة األصننننول والخصننننوم  في المائة تقريبا من 2 ب

لدى مصننننرف تجاري مقبول للصننننندوق وحائز  النقدية التشننننغيلية

سننتاندرد مؤسننسننة  وفق BBBأو  P3على تصنننيف ائتماني يعادل 

 .آند بورز
هو مصنننرف  حافظة الرنمينبي الصنننينيفي  للنقدالطرف النظير  ي

 التسويات الدولية.

 العمالت( مخاطر ح)
تتعلق أغلبية التزامات الصندوق بالمنح والقروض غير المصروفة 

تُسننتخدم حافظة اسننتثمارات والمعينة بحقوق السننحب الخاصننة. ولذا 

الصنننندوق للتقليل من مخاطر العمالت الشننناملة للصنننندوق الناجمة 

لذلك، يُحتفظ باألصننننننول الشننننننناملنة  مات. ونتيجة  لك االلتزا عن ت

كان، بالعمالت الداخلة في تقويم سنننننلة حقوق للصنننننندوق، بقدر اإلم

السحب الخاصة وبالمبالغ والنسب المحددة في هذه السلة. وبالمثل، 

تقابل االحتياطي العام والتزامات المنح المعينة بالدوالر األمريكي 

 أصول محددة بالدوالر األمريكي. 

وق وفي حالة عدم المواءمة التي تُعتبر دائمة ومهمة، يتخذ الصننننننند

إجراءات إلعادة المواءمة عبر تغيير نسنننننننب العمالت في حافظة 

اسننننتثمارات الصننننندوق بغية إعادة مواءمة األصننننول اإلجمالية مع 

 األوزان الترجيحية المنشودة لحقوق السحب الخاصة.

 مخاطر السيولة( ط)
تشننننننمل اإلدارة الحذرة لمخاطر السننننننيولة اإلبقاء على ما يكفي من 

معادالت النقدية لتلبية مصننروفات القروض والمنح وغير النقدية وال

 ذلك من التدفقات اإلدارية الخارجة حالما تنشأ.

تتم معالجة مخاطر السيولة في الصندوق من خالل الحد األدنى من 

الخاصنننننة الحالية متطلبات السنننننيولة. وتنص سنننننياسنننننة الصنننننندوق 

بالسننننيولة، على أن حافظة اسننننتثمارات الصننننندوق لألصننننول عالية 

في المائة من مسنتوى المصنروفات  60السنيولة يجب أن تبقى فوق 

اإلجمنناليننة السنننننننوينة المتوقعننة )التنندفقننات الخننارجنة(، بمننا في ذلننك 

 المتطلبات اإلضافية المحتملة نتيجة لصدمات السيولة.

للصندوق، والتي تشمل الموارد  وأحد  افتراضات النموذي المالي

بموجب نهج التدفقات النقدية  2019المتاحة لعقد االلتزامات لعام 

بات السننننننيولة عند  مة، تحتسنننننننب الحد األدنى من متطل تدا المسنننننن

مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ يغطيننه رصننننننينند حننافظننة   654

 .مليون دوالر أمريكي 1 003.9استثمارات الصندوق البالغ 

 مخاطر رأس المال( ي)
تستعرض إدارة الصندوق السياسة الشاملة بشأن الموارد بصورة 

مرة منتظمة، كما تسنننتعرضنننها مع أصنننحاب المصنننلحة الرئيسنننيين 

لموارد. دورة من دورات تجنننديننند اكنننل خالل واحننندة على األقنننل 

ويرصننند الصنننندوق عن كثب وضنننع موارده بصنننورة منتظمة بغية 

ار في مزاولة عمله. وبناء على الحفاظ على قدرته على االسننننننتمر

ل مبلغ االلتزامننات الجنندينندة للقروض والمنح التي  ذلننك، فهو يعنندِّّ

سننننننيقوم بها خالل كل سنننننننة تقويمية اعتمادا على الموارد المتاحة. 

وتجرى عملية تنبؤ للموارد على المدى البعيد ضننننننمن التحليل الذي 

 يُنفّذ من خالل النموذي المالي للصندوق.

  5 المذكرة 

السففففففندات اإلذنية للمسففففففاهمين والمبالغ 
 المطلوبة منهم

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

  مزمع صرفها سندات أذنية

مساهمات تجديد 

 663 134 869 188 الموارد

 (618 1) (654) تسوية القيمة العادلة

السندات اإلذنية 

 045 133 215 188 المزمع صرفها 
   المساهمات المطلوبة
مساهمات تجديد 

 286 907 805 614 الموارد
 681 279 406 294 المساهمات المتممة

 967 186 1 211 909 المجموع

 (557 30) (847 12) تسوية القيمة العادلة

 410 156 1 364 896 المساهمات المطلوبة

وثائق المساهمة 

 (465 67) (551 72) المشروطة

مجموع السندات 

اإلذنية والمساهمات 

 990 221 1 028 012 1 المطلوبة

 للموارد الحادي عشر التجديد)أ( 
وقد دخل . همات والمبالغ المدفوعةتفاصيل المسا حاءترد في الذيل 

 .2018 آب/أغسطس 14حيز النفاذ في  الحادي عشرالتجديد 

 أجل أفريقيا ( البرنامج الخاص منب)
تفاصنننننيل المسننننناهمات في البرنامج ، 3حاء، الجدول ترد في الذيل 

 الخاص من أجل أفريقيا في إطار المرحلة األولى والمرحلة الثانية.

 ( مخاطر االئتمانج)
بالنظر إلى الوضننننننع السننننننيادي لمسننننننناهمات الجهات المانحة فإن 

مساهمة جرى الصندوق يتوقع الحصول في نهاية المطاف على كل 

إيداع وثيقة ملزمة قانونا بشننأنها. وتُغطي مخصننصننات المسنناهمات 

 مخاطر التحصيل.

 المساهمات والسندات اإلذنية المشروطة ( وثائقد)
، بلغت المسنناهمات المطلوبة 2019في نهاية ديسننمبر/كانون األول 

والسننننندات اإلذنية الخاضننننعة للتدابير الوطنية لتخصننننيص األموال 

 31مليون دوالر أمريكي في  67.5مليون دوالر أمريكي ) 72.5

 (.2018ديسمبر/كانون األول 

 6 المذكرة 

 مخصصات استهالك المساهمات

تعادل القيمة العادلة للمخصننننننصننننننات القيمة االسننننننمية نظرا إلى أن 

المبالغ المطلوبة/السندات اإلذنية األساسية مستحقة في تاريخ قائمة 

الموازنة. وأنشنننننننأ الصننننننندوق، وفقا لسننننننياسننننننته في هذا المجال، 

  ديسمبر/كانون األول: 31المخصصات التالية في 
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 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 630 121 630 121 الرصيد في بداية السنة

 - 168 الزيادة في المخصص صافي

 630 121 798 121 الرصيد في نهاية السنة

   التوزيع كما يلي:
سندات إذنية للجهات 

 المقدمة 

 045 36 045 36 )أ( للمساهمات 
مبالغ مطلوبة من 
 الجهات المقدمة 
 585 85 753 85 )ب(للمساهمات 

 630 121 798 121 المجموع

 )أ( مخصصات مقابل سندات إذنية
، كانت كل مسنناهمات تجديد 2019ديسننمبر/كانون األول  31حتى 

حتى التجديد التاسننننع ضننننمنا، المودعة على شننننكل سننننندات الموارد 

 إذنية قد سحبت بالكامل. 

ووفقا للسنننياسنننة ذات الصنننلة، أنشنننأ الصنننندوق مخصنننصنننات مقابل 

ديسننننننمبر/كانون األول على النحو المبين  31السننننننندات اإلذنية في 

 أدناه:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

  المساهمات األولية

 358 29 358 29 جمهورية إيران اإلسالمية

 29 358 29 358 

  التجديد الثالث للموارد

مهورية كوريا الشعبية ج

 600 600 الديمقراطية

 087 6 087 6 ليبيا

 6 687 6 687 

 045 36 045 36 المجموع

)ب( مخصففففففصففففففات مقابل مبالغ مطلوبة من الجهات 

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

 هذه المبالغ على النحو المبين فيما يلي:بعض 

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

   المساهمات األولية

 8 8 جزر القمر

 167 83 167 83 مهورية إيران اإلسالميةج

 83 175 83 175 

   التجديد الثالث للموارد

 400 2 400 2 جمهورية إيران اإلسالمية

 10 10 سان تومي وبرينسيبي

 2 410 2 410 

   التجديد العاشر للموارد

 - 168 كينيا

 585 85  753 85 المجموع

 7 المذكرة 

 المبالغ المطلوبة األخرى

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

مبالغ مستحقة القبض من 

 052 16 585 14 عةااالستثمارات المب

من  مستحقة القبضمبالغ 

 056 8 889 7 سداد نفقات المقر

 563 10 548 17 مبالغ مطلوبة أخرى

 671 34 022 40 المجموع    

من المتوقع أن يتم تلقي جميع المبالغ المدرجة أعاله في غضننننون 

سنننننننة واحدة من تاريخ قائمة الموازنة. ويشننننننمل رصننننننيد المبالغ 

المسددة من البلد المضيف مقابل النفقات المطلوبة األخرى المبالغ 

 المتكبدة خالل العام.

 8 المذكرة 
 األصول الثابتة وغير الملموسة)أ( 

 1الجدول 

 الدوالرات األمريكية بماليين 

 

يناير/ كانون  1
 2019الثاني 

 الزيادة /
 )النقص(

31 
 كانون/ديسمبر
 2019األول 

    التكلفة

 5.7 0.9 4.8 حاسوبية معدات

 27.4 2.4 25 برمجيات حاسوبية

 1.3 0.4 0.9 المركبات

 0.5 - 0.5 أثا  وتجهيزات

 1.8 - 1.8 التحسينات اإليجارية

 36.7 3.7 33 مجموع التكاليف

    انخفاض القيمة

 (4.3) (0.5) (3.8) معدات حاسوبية

 (14.7) (2.8) (11.9) برمجيات حاسوبية

 (0.6) (0.2) (0.4) المركبات

 (0.4) - (0.4) أثا  وتجهيزات

 (1.1) - (1.1) التحسينات اإليجارية

مجموع انخفاض 

 القيمة
(17.6) (3.5)* (21.1) 

صافي األصول 

الثابتة وغير 

 الملموسة

15.4 0.2 15.6 
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 صول حق االستخدام وخصوم التأجيرأ)ب( 

بأصننننول حق االسننننتخدام أسنننناسننننا إلى اتفاقيات يشننننير االعتراف 
 سنة. 12التأجير التشغيلي لمبنى المقر بعقد مدته 

 2الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 

يناير/  1
كانون 
الثاني 
2019 

 الزيادة /
 )النقص(

حركة النقد 
 األجنبي

 /ديسمبر 1
 ولكانون األ

2019 

     التكلفة

أصول حق 

 االستخدام
109.2    (2) 107.2 

انخفاض 

 التكلفة
    

أصول حق 

 االستخدام
- (8 6) - (8.6) 

أصول صافي 

حق 

 االستخدام

109.2 (8.6)* (2) 98.6 

خصوم 

 التأجير
(109.2) 10.6  (98.6) 

مليون دوالر  12.1قدره  2019* مجموع مبالغ انخفاض القيمة لعام 
 أمريكي.

  9 المذكرة 

 القروض

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

 ديسمبر/كانون األول:  31

 1الجدول 

بآالف الدوالرات األمريكية    

 2019 2018 

 855 312 7 808 613 7 الصندوق

 565 227 908 241 حساب األمانة اإلسباني

 420 540 7 716 855 7 لمجموع ا

 (853 270 1) (406 280 1) تسوية القيمة العادلة

 567 269 6 310 575 6 المجموع

الجداول أدناه تفاصيل القروض الموافق عليها )صافي  تعرض

حاالت اإللغاء( واألرصدة غير المصروفة وحاالت السداد. 

المعينة باليورو والممولة من مرفق واألرصدة تشمل القروض 

 تمويل الديون. 

 2الجدول 

حساب  الصندوق و

 األمانة اإلسباني
 بآالف الدوالرات األمريكية

 2019 2018 

 789 115 14 838 238 15 القروض المعتمدة

 (695 919 3) (463 527 4) الرصيد غير المصروف 

 (881 902 2) (946 117 3) المبالغ المسددة

 7 593 429 7 293 213 

 642 19 379 20 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة 

 855 312 7 808 613 7 بالقيمة االسمية

 (409 255 1) (264 265 1) تسوية القيمة العادلة

 446 057 6 544 348 6 القروض المستحقة

 

 3الجدول 

 الدوالرات األمريكيةبآالف  حساب األمانة اإلسباني

 2019 2018 

  241 323 401 317 القروض المعتمدة

 (245 76) (386 44) الرصيد غير المصروف 

 (874 19) (625 31) المبالغ المسددة

 241 390 227 122 

 443 518 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 565 227 908 241 االسمية

 (444 15) (142 15) تسوية القيمة العادلة

 121 212 766 226 القروض المستحقة 

 

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  الموحدةالبيانات 

 2019 2018 

 030 439 14 239 556 15 القروض المعتمدة
 (940 995 3) *(849 571 4) الرصيد غير المصروف 

 (755 922 2) (571 149 3) المبالغ المسددة

 7 834 819 7 520 335 

 085 20 897 20 الفائدة/األقساط المطلوبة

القروض المستحقة 

 420 540 7 716 855 7 بالقيمة االسمية

 (853 270 1) (406 280 1) تسوية القيمة العادلة

 567 269 6 310 575 6 القروض المستحقة

تعلق ت ملينننار دوالر أمريكي 3.04يتنننألف هنننذا الرصننننننيننند من  *

مليار دوالر أمريكي للقروض  1.53بالتزامات لصننننرف قروض و

 الموافق عليها ولم تف حتى اآلن بشروط الصرف.

ويرد عرض تفاصننيل القروض المعتمدة والمصننروفة، ومدفوعات 

 سداد أصل القروض في الذيل طاء.

 لقروض المسننننننتحقة في نهاية السنننننننةبلغت القيمة العادلة لحافظة ا

 دوالر أمريكي. 404 385 7

 انخفاض قيمةالمخصففففصففففات التراكمية لخسففففائر ( ب)

 القروض
 انخفاض قيمةلمخصنننننصنننننات التراكمية لخسنننننائر ل يرد أدناه تحليل

 :القروض
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 أ5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2019 2018 

 076  104 247 88 الصندوق

 139 2 041 2 حساب األمانة اإلسباني

المخصصات التراكمية لخسائر 

 215 106 288 90 انخفاض قيمة القروض

مخصص لتخفيف عبء ديون 

 200 15 200 15 هايتي

  105 488 121 415 

 (164 28) (298 17) تسوية القيمة العادلة

 251 93 190 88 المجموع

 

في  تينالسننننننننتين المنتهيويرد أدنننناه ملخص ألرصننننننننندة فترة 

 ديسمبر/كانون األول: 31

 ب5الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 2019 2018 

 778 116 415 121 الرصيد في بداية السنة

 203 8 (601 14) التغير في مبدأ المحاسبة

 (566 3) (326 1) تحركات سعر الصرف

 415 121 488 105 الرصيد في نهاية السنة 

 (164 28) (298 17) تسوية القيمة العادلة 

 251 93 190 88 مجموعال

حسننننناب انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي لإلبالغ المالي  لغرض

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

: يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس الحافظة 1المرحلة 

 خسارة ائتمان متوقعة الثني عشر شهرا لهذه األصول.ويعادل 

: يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس الحافظة 2المرحلة 

ويعنادل خسنننننننارة ائتمنان متوقعنة طوال العمر االفتراضنننننني لهنذه 

 األصول.

: يتم احتسننننننناب انخفاض القيمة على أسننننننناس خسنننننننارة 3المرحلة 

مل وتحسننننننب لكل االئتمان المتوقعة طوال العمر االفتراضنننننني الكا

 أصل على حدة.

 

ويعرض الجدول أدناه تفاصننننيل المخصننننصننننات المتراكمة حسننننب 

 المرحلة وحسب الكيان.

 6الجدول 

 البيانات الموحدة                                        

بماليين الدوالرات األمريكية عام 

2019 

 الصندوق 

حساب األمانة 

 المجموع اإلسباني

 6.5 0.2 6.3 1المرحلة 

 21.7 1.5 20.2 2المرحلة 

 62.1 0.4 61.7 3المرحلة 

مخصصات خسائر 

 90.3 2.1 88.2 انخفاض القيمة

 15.2  15.2 تخفيف أعباء ديون هايتي

 105.4 2.1 103.4 المجموع الفرعي

 (17.3) (0.1) (17.2) القيمة العادلة

 88.1 1.9 86.2 المجموع

 7الجدول 

 البيانات الموحدة                                                       

بماليين الدوالرات األمريكية عام 

2018 

 الصندوق 

حساب األمانة 

 المجموع اإلسباني

 7.9 0.4 7.5 1المرحلة 

 36 1.3 34.7 2المرحلة 

 62.3 0.4 61.9 3المرحلة 

مخصصات خسائر 

 106.2 2.1 104.1 انخفاض القيمة

تخفيف أعباء ديون  

 15.2  15.2 هايتي

 121.4 2.1 119.3 المجموع الفرعي

 (28.2) (0.1) (28.1) القيمة العادلة

 93.2 2 91.2 المجموع

ويعرض الجدول أدناه ملخصا لحافظة القروض حسب المرحلة 

اللتزامات غير المسحوبة( في اواالنكشاف )القروض المستحقة و

 .2019ديسمبر/كانون األول  31

 8الجدول 

 2019 بماليين الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 المخصص االنكشاف 

 6.5 463.4 9 1المرحلة 

 21.7 207.9 1 2المرحلة 

 62.1 207 3المرحلة 

 90.3 878.3 10 المجموع

   االنكشاف:

  834.8 7 القروض المستحقة

  043.5 3 التزامات القروض

  878.3 10 المجموع

 

 9الجدول 

 2018 بماليين الدوالرات األمريكية البيانات الموحدة

 المخصص االنكشاف 

 7.9 847.6  8 1المرحلة 

 36 001.5 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

ويعرض الجدول أدناه معلومات عن التحويالت بين المراحل خالل 

 السنة.
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 10الجدول 

 2019 بماليين الدوالرات األمريكية دةحالبيانات المو

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 1االنكشاف في 

يناير/كانون 

 056.8 10 207.7 065 1 784.1 8 2019الثاني 

التحويل إلى 

 -  (66.1) 66.1 1المرحلة 

التحويل إلى 

 -  267.4 (267.4) 2المرحلة 

التحويل إلى 

 - - - - 3المرحلة 

أصول جديدة تم 

إنشاؤها أو 

 185.1 1   185.1 1 شراؤها

تسديدات 

 (321.6)  (52.4) (269.2) االستهالك

 (42) (0.7) (6) (35.3) النقد األجنبي

االنكشاف في 

31 

ديسمبر/كانون 

 878.3 10 207 207.9 1 463.4 9 2019األول 

االنكشاف حسب 

 نوع األصول:

 

   

القروض 

 834.8 7 207 000.1 1 627.7 6 المستحقة

التزامات 

 043.5 3 - 207.8 835.4 2 القروض

االنكشاف في 

31 

ديسمبر/كانون 

 2019األول 

9 463.4 1 207.9 207 10 878.3 

ويعرض الجدول أدناه تحليال لحسنننننناسننننننية مخصننننننصننننننات حافظة 

القروض إلى تقلبات السنننيناريوهات االقتصنننادية الكلية المسنننتخدمة 

 في تحديد مستوى انخفاض القيمة.

 11الجدول 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 

 

  حيادي

 

 

 متشائم متفائل

السيناريو 

 المرجح

 باالحتماالت

 6.5 9.4 4.6 5.6 1المرحلة 

 21.7 23 21 22.3 2المرحلة 

 62.1 62.1 62.1 62.1 3المرحلة 

 90.3 94.5 87.7 90 المجموع

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

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

أعلى بمبلغ  2019هو مننذكور في قننائمننة النندخننل الشننننننننامننل لعننام 

في  دوالرا أمريكيننا 159 823 1، )دوالرا أمريكيننا 857 788 1

 (.2018عام 

 ( مخاطر السوقد)
حافظة قروض الصندوق بتنوعها. وتقدّم القروض للدول تتميز 

األعضاء في الصندوق وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس 

توزيع الجغرافي، وتحليال لاألداء. ويتضمن الذيل طاء موجزا ل

اإلقراض، وتفاصيال حول هيكلة أجل  طللحافظة حسب شرو

 االستحقاق.

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

في تحديد هذه القيمة العادلة بالتغيرات في أسننننننعار الخصننننننم. ويتم 

 رصد األثر المتعلق بتحركات سعر الصرف عن كثب.

 

 10 المذكرة 

 الوسائل المالية حسب الفئات
أدناه معلومات عن تصنيف أصول الصندوق  2و 1ن يورد الجدوال

وخصننومه. وقد طبِّّقت السننياسننات المحاسننبية للوسننائل المالية على 

 البنود الواردة أدناه:

 1الجدول 

2019 

 بماليين الدوالرات األمريكية

النقدية 
والودائع 
 المصرفية

االستثمارات 
بالقيمة 
العادلة من 
خالل الربح 
 والخسارة

االستثمارات 
بالتكلفة 
 المستهلكة

 

 

القروض 
بالتكلفة 
 المستهلكة

     1المستوى 

النقدية 

واألرصدة 

 - - - 308 المصرفية

االستثمارات 

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

 - - 924 - والخسارة

االستثمارات 

بالتكلفة 

 - - - - المستهلكة

     2المستوى 

االستثمارات 

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

 - - 289 - والخسارة

االستثمارات 

بالتكلفة 

 - - - - المستهلكة

القروض 

 481 6 - - - المستحقة

المجموع      308 1 213 - 6 481 
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 2الجدول 

2018 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

النقدية 
والودائع 
 المصرفية

 
االستثمارات 

بالقيمة 
العادلة من 
خالل الربح 
 والخسارة

االستثمارات 
بالتكلفة 
 المستهلكة

االستثمارات  
بالقيمة العادلة 
من خالل 
الربح 

 والخسارة

     1المستوى 

النقدية 

واألرصدة 

 - - - 190 المصرفية

االستثمارات 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

الربح 

 - - 990 - والخسارة

االستثمارات 

بالتكلفة 

 - 104 - - المستهلكة

     2المستوى 

االستثمارات 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

الربح 

 - - 337 - والخسارة

االستثمارات 

بالتكلفة 

 - 40 - - المستهلكة

القروض 

 168 6 - - - المستحقة

 168 6 144 327 1 190 المجموع 

وخصوم االقتراض، والمنح غير المصروفة، تصنف المساهمات، 

 .2واإليرادات المؤجلة بالقيمة العادلة في المستوى 

 11 المذكرة 

مبفففادرة ديون البلفففدان الفقيرة المثقلفففة 
 بالديون

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

دوالر أمريكي خالل الفترة  238 170 000 ما قيمته إلى بالديون

. وترد تفاصنننننيل التمويل من جهات مانحة خارجية 1998-2019

 .هاءوعلى أساس تراكمي في الذيل 

مبالغ تخفيف الديون المسننننننددة منذ انطالق ل موجزولالطالع على 

مبادرة الديون والمبالغ المنتظر تسنننننننديدها في المسننننننتقبل، يرجى 

. ويسننننننتثنى من تخفيف النديون النذي أقره يناءالرجوع إلى النذينل 

المجلس التنفيذي حتى تاريخه كل المبالغ المتصننننلة بمبادرة الديون 

ن المتوقع أن المعززة لكل من إريتريا والصننننومال والسننننودان. وم

يفّوض المجلس التنفيذي دفع حصنننة الصنننندوق من تخفيف الديون 

. وقدرت حصة الصندوق من 2021-2020هـنننننـنننننذا فـننننني الفترة 

إجمالي تخفيف أصنل المديونية والفوائد المسنتحقة على هذه البلدان 

 بنننننحننو  2019عنننننند إعنننداد الننقننوائننم الننمنننالننينننة الننمننوحننندة لننعنننام 

 دوالر أمريكي 884 041 198)دوالر أمريكي  074 941 182

وبلغ إجمالي  إلريتريا والصننننننومال والسننننننودان. (2018في عام 

 ديـنننننننننونت من أرصننندة حسننناب أمانة مبادرة إيرادات االسنننتثمارا

دوالر أمريكي  8 367 489 البلننندان الفقيرة المثقلنننة بنننالنننديون

 (.2018دوالر أمريكي في عام   076 213 8)

لمبادرة ديون البلدان  التراكمية)ب( المخصففففففصففففففات 

 الفقيرة المثقلة بالديون
نتين المنتهيتين في  يرد في الجننندول أدنننناه أرصننننننننندة السننننننن

 ديسمبر/كانون األول: 31

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 855 14 375 11 الرصيد في بداية السنة

 (162 3) (345 2) تغيير المخصصات

 (318) (41) تقلبات أسعار الصرف

 375 11 989 8 الرصيد في نهاية السنة

 (468 3) (703 2) تسوية القيمة العادلة

 907 7 286 6 المجموع

 

 12 المذكرة 

 المبالغ المستحقة والخصوم

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

المبالغ المستحقة على 

 900 20 136 18 االستثمارات المشتراة 

خصوم خطة التأمين الطبي 

 189 113 148 138 بعد انتهاء الخدمة

المبالغ المستحقة والخصوم 

 103 72 577 81 المتراكمة األخرى

 192 206 861 237 المجموع  

 

من أصننننننننل المجموع المننذكور أعاله، هننناك مبلغ يقنندر بحوالي 

دوالر أمريكي في مليون  139.2دوالر أمريكي )مليون  162.1

( مسننتحق الدفع في غضننون فترة تزيد على عام واحد 2018عام 

 اعتبارا من تاريخ قائمة الموازنة.

 13 المذكرة 

 اإليرادات المدجلة

ل تمثل أرصننندة  اإليرادات المؤجلة المسننناهمات المسنننتلمة التي أُّجِّ

تقيينندهننا إلى فترات مقبلننة لمننناظرة التكنناليف المعنيننة. وتشنننننننمننل 

اإليرادات المؤجلة المبالغ المتصننلة برسننوم الخدمة المسننتلمة التي 

 لم يتم بعد تكبد التكاليف المتصلة بها.

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 186 387 694 384 المجموع

 (404 26) (474 23) تسوية القيمة العادلة

 782 360 220 361 اإليرادات المدجلة 

 

 14 المذكرة 

 المنح غير المصروفة

فيما يلي رصننننيد المنح النافذة غير المصننننروفة حتى اآلن للجهات 

 المتلقية:
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 بآالف الدوالرات األمريكية 

2019 2018 

 253 101 619 123 الصندوق

 072 211 715 200 األموال المتممة

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 140 160 823 122 أصحاب الحيازات الصغيرة

 465 472 157 447 الرصيد في نهاية العام 

 (750 27) (889 8) تسوية القيمة العادلة

 715 444 268 438 المنح غير المصروفة

 

 15 المذكرة 

 خصوم االقتراض

راضننننية قتيمثل الرصنننيد األموال المسنننتلمة من أجل األنشنننطة اال

ويمثل هذا الرصننننيد أيضننننا القيمة العادلة  زائد الفوائد المحصننننلة.

 لخصوم االقتراض.

 1الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2019 2018 

 603 571 573 741 الصندوق

 000 306 966 297 األمانة اإلسبانيحساب 

 603 877 539 039 1 مجموع خصوم االقتراض

على لخصوم االقتراض في الصندوق  االستحقاق آجالوكان هيكل 

 الشكل التالي:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

2019 2018 

   الصندوق

 -  535 14 حتى سنة واحدة  0

 694 3 347 25 سنة 2-1من 

 438 18  451 36 سنوات 3-2من 

 501 29 934 43 سنوات 4-3من 

 752 222  731 220 سنوات 10-4من 

 218 297 575 400 سنوات 10أكثر من 

 603 571 573 741 المجموع

 

 16 المذكرة

صففففففافي األرباح/الخسففففففائر الناجمة عن 
 أسعار صرف العمالت األجنبية

ُطبّقت أسنننننننعار التحويل التالية للتعبير عن وحدة حقوق السنننننننحب 

ديسنننننننمبر/كانون  31الخاصنننننننة بدوالرات الواليات المتحدة في 

 األول:

 1الجدول 

 الدوالر األمريكي السنة

2019 1 38610 

2018 1.39053 

2017 1.42501 

 يرد أدناه رصيد تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية:

 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 (550 150) (794 21) الصندوق

 (987 13) (287 5) الكيانات األخرى

 (537 164) (081 27) مجموع التحركات خالل العام

 

وفيما يلي بيان ألثر تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية على 

 الحساب:

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية  

 2019 2018 

 1في  االفتتاحرصيد 

 328 336 791 171 يناير/كانون الثاني

تحركات سعر الصرف 

   للعام المعني لما يلي:

 (988 20) (392 8) النقدية واالستثمارات

المبالغ الصافية 

 (407 1) (975) المطلوبة/المستحقة

القروض والمنح 

 (493 140) (119 17) المستحقة

السندات اإلذنية والمبالغ 

 (861 12) (351 1) المطلوبة من األعضاء

مساهمات الدول 

 212 11 756 األعضاء

مجموع التحركات خالل 

 (537  164) (081 27) العام

 31الرصيد الختامي في 

 791 171 710 144 ديسمبر/كانون األول

 

 17 المذكرة 

 العائد من النقدية واالستثمارات

 )أ( إدارة االستثمارات )للصندوق وحده(
، بلغنت قيمنة األموال 2019ديسننننننمبر/كنانون األول عنام  31 وفي

دوالر  مليون 530دوالر أمريكي ) مليون 0 المننندارة خنننارجينننا

في المائة من مجموع  0، وهي تمثـنننننننننننننل نحو (2018أمريكي في 

 (.2018في المائة في عام  32نقدية واستثمارات الصندوق )

 )ب( الوسائل المالية المشتقة
سننتثمار في الصننندوق باسننتخدام األنواع المبادئ التوجيهية لال تأذن

وذلك أسنناسننا لضننمان المواءمة  ،المالية المشننتقة األدواتالتالية من 

 :التزامات الصندوقتكوين عمالت مع 

 ( العقود ا جلة1)

 1الجدول 

 ديسمبر/كانون األول 31 

 2019 2018 

   عدد العقود المفتوحة:

 276 0 شراء 

 (194) 0 بيع 

صنننننننافي األرباح السننننننوقينة غير 

 المحصلة للعقود المفتوحة 

 209 0 )بآالف الدوالرات األمريكية(

العقود نطاق آجال استحقاق  

 88إلى  66 ال ينطبق المفتوحة )عدد األيام(

 ( العقود ا جلة المباشرة2)
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غير المحصلة بالقيمة السوقية للعقود اآلجلة المباشرة  الخسائربلغت 

 2019ديسننننننمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في  مليون 0.46

 (.2018مليون دوالر أمريكي في  0.14 الخسائر)بلغت 

ديسننمبر/كانون  31ل اسننتحقاق العقود اآلجلة المباشننرة في أج وكان

ديسننننننمبر/كننانون  31يومننا في  35يومننا ) 71قنندره  2019األول 

 (.2018األول 

 المبادالت( 3)

تسننتخدم حوافظ أصننول الصننندوق أدوات المشننتقات مثل المبادالت 

والمراكز المحوطة  لتحصنننننين المراكز من مخاطر أسنننننعار الفائدة.

تكون بأدوات ذات آجال اسنننتحقاق متوسنننطة إلى طويلة األجل، هي 

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

أدوات ذات سننننننعر فائدة متغير. وبالتالي فإن عملية تحقيق التوافق 

بين حساسيات سعر الفائدة األوثق ألصول وخصوم الحوافظ تتألف 

 راض بسعر فائدة متغير.من اقت

 2الجدول 

 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 2019 

 272 178 المبادالت المستحقة بالقيمة االسمية

  األصول من المشتقات

 226 مبادالت أسعار الفائدة

  الخصوم من المشتقات

(010 2) مبادالت أسعار الفائدة  

صافي المكاسب السوقية غبر المحققة 

 (1 784) المبادالتلعقود 

 سنة 5.1إلى  0.9من  نطاق أجل استحقاق عقود المبادالت

 

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

مليون دوالر  30.2ما قيمته  2019ديسننننمبر/كانـننننننننننون األول  31

مليون دوالر أمريكي في عننام  5.7 عننائنندأمريكي )بلغ إجمننالي ال

2018.) 

 3الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 2019

بالقيمة 
 العادلة

بالتكلفة 
 المجموع المستهلكة

الفائدة من المصارف 

واالستثمارات ذات العائد 

 554 14 - 554 14 الثابت

صافي نفقات العقود اآلجلة 

 (991 2) - (991 2) المبادالتوعقود الخيار /

األرباح/)الخسائر( الرأسمالية 

المحققة من األوراق 

 317 6 - 317 6 المالية ذات العائد الثابت

األرباح/)الخسائر( غير 

المحققة من األوراق 

 298 12 - 298 12 المالية ذات العائد الثابت

 178 30 - 178 30 المجموع

 

 4الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 2018

بالقيمة 
 العادلة

بالتكلفة 
 المستهلكة

بالقيمة 
 العادلة

الفائدة من المصارف 

واالستثمارات ذات 

 530 20 695 3 835 16 العائد الثابت

صافي نفقات العقود 

عقود الخيار /اآلجلة 

 (720 1) - (720 1) والمبادالت

الخسائر( األرباح /) 

الرأسمالية المحصلة 

من األوراق المالية 

 (878 1) - (878 1) ذات العائد الثابت

األرباح/)الخسائر( غير 

المحصلة من 

األوراق المالية ذات 

 (217 11) (7) (210 11) العائد الثابت

 715 5 688 3 027 2 المجموع

 

هلكة، تتعلق أرباح/)خسائر( تالستثمارات التكلفة المسوبالنسبة 

رأس المال المحصلة بمبيع السندات، بينما تتعلق 

 السندات.هذه محصلة باستهالك الاألرباح/)الخسائر( غير 

انننات لكيننلالعننائنند  موزعننة حسننننننننب األرقننام المنندرجننة أعاله ردوت

 الموحدة على النحو التالي:

 5الجدول 

 األمريكيةبآالف الدوالرات  

 2019 2018 

 039 2 614 24 الصندوق

حساب أمانة خطة التأمين 

 الطبي بعد انتهاء الخدمة
3 779 

(13) 

حساب أمانة مبادرة ديون 

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
96 

60 

 112 1 193 1 حساب األمانة اإلسباني

 444 519 مبادرة تخفيف ديون هايتي

التأقلم لصالح زراعة  برنامج

 049 5 005 5 أصحاب الحيازات الصغيرة

 446 1 551 2 األموال المتممة

مخصوما منها: العائد 

 (422 4) (579 7) المؤجل/المعاد تصنيفه

 715 5 178 30 المجموع  

 2.13وبلغ معدل العائد السننننوي من نقدية واسنننتثمارات الصنننندوق 

مع  )بالمقارنة 2019في عام نفقات االسننننننتثمارات  من في المائة

نفقات االسننتثمارات في عام  منفي المائة  0.09بي نسننبته معدل سننل

2018.) 

 

 18 المذكرة 

 العائد من مصادر أخرى

يتعلق هذا العائد في المقام األول بسننداد الحكومة المضننيفة لنفقات 

يشمل رسوم الخدمة المستلمة من الكيانات تشغيلية معينة. كما أنه 

التي يستضيفها الصندوق كتعويض عما يقدمه من خدمات إدارية. 

 وفيما يلي تفاصيل ذلك:
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 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2019 موحدة

 565 8 972 7 العائد من الحكومة المضيفة

 309 2 104 2 العائد من مصادر أخرى

 874 10 076 10 المجموع

 

 19 المذكرة 

 عائد المساهمات

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

 884 29 410 18 الصندوق

برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 783 16 582 14 أصحاب الحيازات الصغيرة

 534 38 870 121 األموال المتممة

 201 85 862 154 المجموع  

لدان الفقيرة  وتعوض المسننننننناهمات المقدمة إلى مبادرة ديون الب

 .2007المثقلة بالديون نفقات هذه المبادرة منذ عام 

 20 المذكرة 

 النفقات التشغيلية

تحليال للنفقات التشننغيلية للصننندوق وحده بحسنننب  الميعرض الذيل 

 المصدر الرئيسي للتمويل. ويرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

 082 176 702 164 الصندوق

 343 12 408 17 الكيانات األخرى

 425 188 110 182 المجموع  

ت وفقا للطابع األسننناسننني المتكبدة في الحسننناباوتصننننف التكاليف 

 للنفقات.

 21 المذكرة 

عففدد الموظفين وخطففة التقففاعففد وخطففة 
 التأمين الطبي

 )أ( عدد الموظفين
يسننننننتفيد الموظفون المدرجون في جدول مرتبات الصننننننندوق من 

نظننامي التقنناعنند والتننأمين الطبي اللننذين يوفرهمننا الصنننننننننندوق. 

ويشننمالن المشنناركة في الصننندوق المشننترك للمعاشننات التقاعدية 

لموظفي األمم المتحدة وفي خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

 التي تديرها منظمة األغذية والزراعة. 

المتفرغين في الصننننندوق والكيانات  المكافئينكان عدد الموظفين 

على النحو التالي  2019الموحدة األخرى الموجودة فيه في عام 

 مصادر الميزانية الرئيسية(: )موزعا حسب

 1الجدول 

الموظفون المكافئون 

 الفئة الفنية المتفرغون

الخدمات 
 المجموع العامة

الميزانية اإلدارية 

 519 193 326 للصندوق

الموظفون المهنيون 

المزاملون/ موظفو 

 14 - 14   البرنامج الخاص

 27 7 20 أخرى

 12 1 11 أموال البرامج

 572 201 371 2019إجمالي   

 522 189 333 2018إجمالي   

 

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

احتياجاته التشنننغيلية، مع خبراء اسنننتشننناريين، وموظفي مؤتمرات، 

 وموظفين مؤقتين آخرين تشملهم هم أيضا خطة تأمين.

 خطة التقاعد)ج( 
لصننننننندوق المشننننننترك للمعاشننننننات التقاعدية لموظفي األمم يجري ا

ري األخير وأعد التقييم االكتوا ؛تقييما اكتواريا كل سنننننننتينالمتحدة 

 عجز. وكشننف هذا التقييم عن 2017ديسننمبر/كانون األول  31في 

لداخل في حسننننننناب  0.05اكتواري مقداره  ئة من األجر ا ما في ال

، تشننننننير التقننديرات إلى كفننايننة أموال وبننالتنناليالمعنناا التقنناعنندي. 

ولم  م المتحدة،الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األم

التي تقتضننني من  26تنفذ الجمعية العامة لألمم المتحدة أحكام المادة 

الوكاالت المشننناركة تقديم أموال إضنننافية. ويقدم الصنننندوق الدولي 

للتنمية الزراعية اشننتراكات لصننالح العاملين فيه ويتحمل، في حدود 

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

في المائة من األجر الداخل  7.9الحالية على أسننننناس  االشنننننتراكات

في المائة من  15.8في حسننننننناب المعاا التقاعدي من الموظفين و

 وبلغ مجموع االشنننننننتراكات المدفوعة عن موظفيالصننننننندوق(. 

دوالر أمريكي  327 013 12 الصنننننننندوق لخطة التقاعد ما قيمته

 (.2018دوالر أمريكي في عام  11 314 132) 2019في عام 

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

. وكننانننت المنهجيننة 2019ديسننننننمبر/كننانون األول  31الخنندمننة في 

المتبعة هي أسنننلوب تكلفة ائتمان الوحدة المتوقعة مع معدل تناسنننبي 

حسننننننب الخدمة. وكانت االفتراضننننننات االكتوارية الرئيسننننننية التي 

في المائة؛ وعائد من  2.1اسننننننتخدمت هي التالية: معدل خصننننننم 

في المائة؛ وزيادات منتظرة في  3األصننننننول المسننننننتثمرة بنسننننننبة 

في المائة؛ وزيادات في التكاليف الطبية بنسننبة  2.5ة بنسننب الرواتب

. سننننعر صننننرففي المائة؛ و 1.9في المائة؛ وتضننننخم بمعدل  4.1

 ديسننننمبر/كانون األول 31وحددت النتائج خصننننوم الصننننندوق في 

دوالر أمريكي. وتشننننننمنننل القوائم  724 147 138بنحو  2019

 ،ديسنننننمبر/كانون األول 31حتى  ،2018و 2019المالية للسننننننتين 

 مخصصات وأصوال ذات صلة تتكون مما يلي:
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 2الجدول 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

 (189 113) (148 138) التزامات الخدمات السابقة

 105 79  495 91 أصول الخطة

 (084 34) (653 46) فائ /)نقص(

   التحركات السنوية

 (588 48) (084 34) فائ /)نقص( فتح الحساب

 933 2 115 10 المساهمات المدفوعة

  (134 1) (976) تكاليف الفوائد

 (625 5) (712 4) رسوم الخدمة الحالية

 239 21 (271 19) االكتواريةاألرباح /(الخسائر)

 (182) 609 3 الفوائد المحصلة من األرصدة

 (727 2) (334 1) الصرفتقلبات أسعار 

 (084 34) (653 46) فائ /)نقص( غلق الحساب 

   التزامات الخدمات السابقة

مجموع المخصص في 

 (669 127) (189 113) يناير/كانون الثاني 1

 (625 5) (712 4) تكاليف الفوائد

 (134 1) (976) رسوم الخدمة الحالية

 239 21 (271 19) االكتواريةاألرباح /)الخسائر(

 31المخصص في 

 (189 113) (148 138) ديسمبر/كانون األول

   أصول الخطة

 1مجموع األصول في 

 081 79 105 79 يناير/كانون الثاني

 933 2 115 10 المساهمات المدفوعة

 (182) 609 3 الفوائد المحصلة من األرصدة

 (727 2) (334 1) أسعار الصرفتقلبات 

مجموع األصول في 

 105 79 495 91 ديسمبر/كانون األول 31

 

تسننننننتثمر أصننننننول خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة وفقا لبيان 

سنننياسنننة االسنننتثمار الخاص بحسننناب أمانة خطة التأمين الطبي بعد 

فبراير/شننباط انتهاء الخدمة والذي وافق عليه مجلس المحافظين في 

2015. 

ويوفر الصننننننندوق تكاليف الخدمة الحالية السنننننننوية بأكملها لهذه 

ن للشنننننروط. وفي وه المسنننننتوفوالتغطية الطبية، بما في ذلك متقاعد

 رواتننببلغننت قيمننة هننذه التكنناليف المنندرجننة ضننننننمن ، 2019عننام 

دوالر أمريكي  5 687 854 الموظفين ومزاياهم في القوائم المالية

 (.2018دوالر أمريكي في عام  228 758 6)

، يبلغ مسنننننتوى األصنننننول 2019وبناء على التقييم االكتواري لعام 

الالزم لتغطية خصننننننوم خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة ما 

)بما في  دوالر أمريكي بصنننافي القيمة الحالية 672 495 91قيمته 

. وكما ذلك األصننول الخاصننة باالئتالف الدولي المعني باألراضنني(

ورد أعاله، بلغت األصننننول المحتفظ بها بالفعل في حسنننناب األمانة 

مبر/كنننانون األول  31دوالر أمريكي في  672 495 91 ديسننننننن

 وبالتالي فهذا يكفي لتغطية المستوى الحالي للخصوم.؛ 2019

ية لخطة التأمين الطبي بعد )ه( تقييم المخاطر االكتوار

 انتهاء الخدمة
يرد في الجدول التالي تحليل حساسية لالفتراضات الرئيسية بشأن 

الخصننننننوم وتكاليف الخدمة المدرجة ضننننننمن بيانات المجموعة في 

 :2019ديسمبر/كانون األول  31

 3الجدول 

 الخصوم األثر على

  تضخم طبي:

 %4.7بنسبة 

 38 % 3.7بدال من 

 % 3.7بنسبة 

 (29.9) %2.7بدال من 

 

 22 المذكرة 

 نفقات المنح

 يرد أدناه توزيع األرقام الموحدة:

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

نح الصندوق  602 66 347 79 مِّ

 200 26 887 103* األموال المتممة

التأقلم لصالح زراعة برنامج 

 145 16 058 11 أصحاب الحيازات الصغيرة

 947 108 292 194 المجموع  

، في إطار مبادرة األموال التكميلية، تم تقديم 2019* خالل عام 
مليون دوالر أمريكي كمسنننناهمة للقطاع الخاص بالنيابة  28.4

 .عن الجهات المانحة

 23 المذكرة 

 القدرة على تحمل الديوننفقات إطار 

 :ترد أدناه نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2018 2019 الصندوق وحده

نفقات إطار القدرة على 

 625 138 690 174 تحمل الديون

 625 138 690 174 المجموع  

كنفقات في الفترة تم تقييد تمويل إطار القدرة على تحمل الديون 

 التي استوفيت فيها شروط صرف األموال للجهة المتلقية.

 24 المذكرة 

التكففاليف المصففففففرفيففة واالسففففففتثمففاريففة 
 المباشرة

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

 102 1 686 رسوم إدارة االستثمارات

 659 086 1 الرسوم األخرى

 761 1 772 1 المجموع

 

 25 المذكرة 

 التعديل الناجم عن تغير القيمة العادلة

 يرد أدناه تحليل لتغيرات القيمة العادلة:

 بآالف الدوالرات األمريكية  الموحدة

 2019 2018 

 (633 7) (788 21) القروض المستحقة

 المخصص المتراكم لخسائر 

 459 10 (993 10) استهالك القروض 
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المخصنننننننص المتراكم لمبننادرة 

ديون البلنننندان الفقيرة المثقلننننة 

 (025 1) (754) بالديون

 801 1 (535 33) صافي القروض المستحقة

 (016 2) (745 10) المنح غير المصروفة

 (215) (280 44) المجموع

 

 26 المذكرة 

 نفقات تخفيف الديون

الموفر خالل العام للبلدان المؤهلة يمثل هذا الرصنننيد تخفيف الديون 

لالسنننتفادة من مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لسنننداد كل 

من أصننننننول القروض وفوائنندهننا. ويعكس المبلغ صننننننننافي األثر 

اإلجمالي لالعتمادات الجديدة أو المقادير اإلضننننافية لتخفيف الديون 

لديون، والمدفوعات بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة با

المقدمة للصننننننندوق من حسنننننناب األمانة بالنيابة عن البلدان الفقيرة 

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

 مدفوعات السنوات الماضية.

 27 المذكرة 

بيففانففات الكيففانففات التي يسففففففتضففففففيفهففا 
 الصندوق

وفيما يلي االلتزامات المسنننتحقة للصنننندوق )أو عليه( تجاه الكيانات 

 ديسمبر/كانون األول: 31التي يستضيفها حتى 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 2019 2018 

االئتالف الدولي المعني 

 104 2 (559) باألراضي

 104 2 (559) المجموع  

 

 28 المذكرة 

 واألصول الطارئةالخصوم 

 الخصوم الطارئة)أ( 

يتحمل الصننننندوق خصننننوما طارئة فيما يتعلق بتخفيف الديون الذي 

بلدان.  ةأعلن عنه البنك الدولي/صنننننندوق النقد الدولي لصنننننالح ثالث

لالطالع على مزيد من التفاصننننيل بشننننأن التكلفة  11انظر المذكرة 

المحتملة ألصنننننول وفوائد القروض المتصنننننلة بهذه البلدان، وكذلك 

الفوائد المقبلة غير المحتسننننبة المتصننننلة بتدابير تخفيف الديون التي 

 . ياءاعتمدت فعال كما هو موضح في الذيل 

ة على ويتحمل الصنننننندوق خصنننننوما طارئة تجاه تمويل إطار القدر

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

مليون  901.7مليون دوالر أمريكي )مقنننارننننة بمبلغ  061.5 1

(. وعلى وجنننه التحنننديننند، في نهنننايننننة 2018دوالر أمريكي في 

بلغ تمويل إطار القدرة على تحمل ، 2019ديسننننننمبر/كانون األول 

الديون القابل للصنننننرف ولكن الذي لم يصنننننرف بعد، ألن شنننننروط 

مليون  691صننننننرف األموال لم تكن قد اسننننننتوفيت بعد، ما مقداره 

(، وبلغت 2018مليون دوالر أمريكي في  604.3دوالر أمريكي )

قيمة مشننننروعات إطار القدرة على تحمل الديون التي تمت الموافقة 

مليون دوالر أمريكي  370.4ا ولكنهننا لم تصننننننبح ننافنذة بعنند عليهنن

 (.2018مليون دوالر أمريكي في  297.4)

 الطارئة األصول)ب( 

، كان رصيد وثائق المساهمة 2019في نهاية ديسمبر/كانون األول 

مليون دوالر أمريكي. وهذه المسننننننناهمات  72.551المشننننننروطة 

ولذا فإن تلك المبالغ خاضنننعة للتدابير الوطنية لتخصنننيص األموال، 

المطلوبة سنننتعتبر مسنننتحقة عند اسنننتيفاء تلك الشنننروط والتي تعتبر 

 محتملة في تاريخ إعداد هذا التقرير.

إلى  2007يهنندف إطننار القنندرة على تحمننل الننديون والمعتمنند في 

من خالل آلية  المتنازل عنهااسننننننترداد مدفوعات أصننننننل القروض 

ضاء. لذلك قام الصندوق بإجراء للتعويض أوال بأول من الدول األع

اسننننتعراض بالمشنننناركة مع هيئاته الرئاسننننية لنلية التي سننننتنفذ من 

خاللها هذه السنننياسنننة. وقد أدى ذلك إلى مصنننادقة المجلس التنفيذي 

كما صنننننادقت على المبادئ األسننننناسنننننية لهذه اآللية.  2013في عام 

 خالل مشاورات 2014الدول األعضاء على هذه السياسة في عام 

في نهائيا تجديد موارد الصننننننندوق ووافق عليها مجلس المحافظين 

، كما أجري إصالح إلطار القدرة على تحمل الديون في 2015عام 

وهذا يوفر بالفعل أسنننننناسننننننا  لتعزيز آلية التعويضننننننات. 2019عام 

 المتنازل عنهاملموسا لمساهمة الدول األعضاء في التدفقات العائدة 

تحمل الديون، باإلضننافة إلى المسنناهمات  كنتيجة إلطار القدرة على

 العادية. 

، بنندأت النندول األعضنننننننناء بتقننديم التزامننات لنندفع 2016في عننام 

التزامات إطار القدرة على تحمل الديون. لذا فإن اسننننننتالم األموال 

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

عنها كأصنننل طارئ. وقد بلغت القيمة االسنننمية للمبلغ  بالتالي يعبَّرو

ننحننو  2019ديسنننننننمننبننر/كننناننون األول  31النمصنننننننروف حنتننى 

مليون دوالر أمريكي  072.3 1مليون دوالر أمريكي ) 246.9 1

وتبلغ تعويضنننننات إطار القدرة  (.2018في ديسنننننمبر/كانون األول 

 كي مليون دوالر أمري 30.5على تحمل الديون المسنننتلمة حتى اآلن 

 (.2018مليون دوالر أمريكي في عام  6)

  29 المذكرة   

 األحداث الالحقة لصدور الموازنة

لم تتم إلى علم إدارة الصننننننندوق وقوع أي أحدا  بعد تاريخ قائمة 

دليال على أوضنننناع كانت قائمة في تاريخ  تشننننّكلالموازنة يمكن أن 

قائمة الموازنة أو تشنننير إلى أوضننناع نشنننأت بعد فترة اإلبالغ تبرر 

 تعديل القوائم المالية أو تتطلب اإلفصاح عنها.

  30 المذكرة 

 أطراف ذات عالقة

عالقة المعامالت ذات العالقة والذات  األطرافالصننننننندوق م قيّ لقد 

بمعامالت مع الدول األعضاء  ق هذا. وتعلّ 2019تمت في عام التي 

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

تم تحديدها وأطراف أخرى ذات صلة  ،وموظفي اإلدارة الرئيسيين

. ويتم اإلبالغ عن المعامالت 24بموجب المعيار المحاسننبي الدولي 

متصنننلة بها في الذيلين واألرصننندة المسنننتحقة المع الدول األعضننناء 

. وموظفو اإلدارة الرئيسننيون هم رئيس الصننندوق ونائب وطاء حاء

كبير موظفي مدير وو رئيس الصننندوق ونواب الرئيس المسنناعدون

ط وإدارة ومراقبة إذ أن لديهم سننننلطة ومسننننؤولية تخطي ،الصننننندوق

 أنشطة الصندوق.

اإلدارة  يوفر الجدول أدناه تفاصننيل عن المكافآت التي تدفع لموظفي

 الرئيسيين خالل السنة، باإلضافة إلى أرصدة مستحقات مختلفة.

وتشننننمل المكافآت اإلجمالية التي تدفع لموظفي اإلدارة الرئيسننننيين: 

المرتبات الصننافية؛ وتسننوية مقر العمل؛ والمسننتحقات األخرى مثل 

بنندل التمثيننل والبنندالت األخرى؛ ومنح االنتننداب والمنح األخرى؛ 

وتكاليف شننحن األمتعة الشننخصننية؛ واسننتحقاقات ما  وإعانة السننكن؛

بعند انتهناء الخندمنة وغير ذلنك من اسننننننتحقناقنات الموظفين طويلننة 

األجل؛ ومسنننناهمات صنننناحب العمل في المعاا التقاعدي والتأمين 

الصنحي الحالي. ويشنترك موظفو اإلدارة الرئيسنيون في الصنندوق 

 ة.المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحد

وقد أكد اسنننتعراض مسنننتقل آلخر بيانات اإلفصننناح المالي السننننوية 

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

بننالنسننننننبننة لموظفي اإلدارة الرئيسننننننيين  خالف تلننك المبينننة أدننناه،
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لة بات المعيار  ةالمحدد واألطراف األخرى ذات الصنننننن قا لمتطل وف

 .24المحاسبي الدولي 

 الدوالرات األمريكية بآالف 

 2019 2018 

 070 2 747 1 والمستحقات األخرى الرواتب

 المساهمات في خطط التقاعد

 343 398 والعالي الطبي

 - - األطراف األخرى ذات الصلة

 413 2 145 2 المجموع*

 418 499 مجموع المستحقات

 51 3 مجموع المبالغ المطلوبة

بشكل رئيسي إلى  2019يعود االنخفاض في عام  *

 استحقاقات مرتبطة بانتقاالت وظيفية.

  31 المذكرة 

تفففاريل التفوي  بفففاصففففففففدار القوائم المفففاليفففة 

 الموحدة

تقوم إدارة الصندوق بإصدار القوائم المالية الموحدة الستعراضها 

والمصادقة  2020 آذار/مارسمن قبل لجنة مراجعة الحسابات في 

. وسترفع 2020عليها من قبل المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

إلى مجلس المحافظين العتمادها  2019القوائم المالية الموحدة لعام 

. وقد اعتمد مجلس 2021رسميا في دورته المقبلة في فبراير/شباط 

 الحادية في دورته 2019المحافظين القوائم المالية الموحدة لعام 

 .2020في فبراير/شباط ربعين األو
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 ئم المساهمات التكميلية والمتممةقوا
 1الجدول 

 الدول األعضاء:

 أ 2019إلى  1978قائمة المساهمات المتممة المتراكمة بما في ذلك التمويل المشترك للمشروعات من 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

التمويل المشترك  الدول األعضاء
 للمشروعات

 المجموع   مرفق البيئة العالمية األموال المتممة األخرى الموظفون المهنيون المزاملون

  80                             -   80                             -                         -                           الجزائر

  7                               -  7                               -                         -                           أنغوال

  942 2                -   221                           -                       721 2       بأستراليا 

  755                           -     -                              -                       755                        النمسا

  46                             -   46                             -                         -                           بنغالديش

  894 167              -   720 155       960 1                  214 10    بلجيكا

  438 21              -   519 8             -                       919 12    كندا

  319 10              -   860 7           -                       459 2       الصين

  25                             -   25                             -                         -                           كولومبيا

  133 60           -   956 3            644 4                  533 51   الدانمرك

  404                           -   404                           -                         -                           إستونيا

  183 15               -   983 6           366 5                  834 2     فنلندا

  092 13                 -   707 10         353 1                  032 1      فرنسا

  808 39                  -   753 31          009 8                  46                          ألمانيا

  80                             -   80                             -                         -                           غانا

  80                             -   80                             -                         -                           اليونان

  300                           -   300                           -                         -                           هنغاريا

  25                            25                             -                         -                           ايسلندا

  000 1                   -   000 1             -                         -                           الهند

  50                             -   50                             -                         -                           إندونيسيا

  002 12               -   400 5              -                       602 6      آيرلندا

  945 71                  -   477 33             246 7                  222 31    إيطاليا

  909 10                  -   231 4            986 2                  692 3     اليابان

  153                           -   153                           -                         -                           األردن

  126                           -   126                           -                         -                           الكويت

  89                             -   89                             -                         -                           لبنان

  809 10                  -   723 8            -                       086 2    لكسمبرغ

  28                             -   28                             -                         -                           ماليزيا

  50                             -   50                             -                         -                           المغرب

  92                             -   92                             -                         -                           موريتانيا

  053 128              -   844 11         300 9                  909 106 هولندا

  810                           -   65                             -                       745                        نيوزيلندا

  50                             -   50                             -                       -           نيجيريا

  815 46                 -   109 6        604 2                  102 38       النرويج

  25                             -   25                             -                       -               باكستان

  15                             -   15                             -                       -                باراغواي

  856                           -   714                           -                       142                        البرتغال

  114                           -   114                           -                       -             قطر

  407 11                -   534                         350 6                  523 4 جمهورية كوريا

  500 1                 -   144                           -                       356 1        االتحاد الروسي

  414 3               -   192                           -                       222 3     المملكة العربية السعودية

  109                           -   109                           -                       -          السنغال

  88                             -   88                             -                       -                سيراليون

  979 17              -   141 6           -                       838 11        إسبانيا

  000 2               -     -                              -                       000 2         سورينام

  576 34             -   184 21         615 3                  777 9        السويد

  745 43           -   639 28        978 1                  128 13       سويسرا

  47                             -   47                             -                             تركيا

  933 35          -   859 16            -           074 19         المملكة المتحدة 

  003 1               -   386                         617                                  الواليات المتحدة 

  401 768       -  444 373        028 56                929 338    المجموع 

 األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة.احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر أ 
  .2007يوليو/تموز  31انسحبت أستراليا من عضوية الصندوق اعتبارا من  ب



 GC 44/L.7 الذيل هاء

33 

 2الجدول 

 الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى:

 أ 2019إلى  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 األفريقيمصرف التنمية 

                     

-      1 096  

                 

-    

                    

3 896  

 البنك العربي 

                          

-    

                     

-    

                         

25  

                 

-    

                         

25  

 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة للتنمية 

                       

299  

                     

-    

                          

-    

                 

-    

                       

299  

 مؤسسة بيل وميليندا غيتس

                          

-    

                     

-      1 760  

                 

-    

                    

1 760  

 برنامج الكسافا

                          

-    

                     

-    

                         

69  

                 

-    

                         

69  

 التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيقمجلس الرؤساء 

                          

-    

                     

-    

                       

998  

                 

-    

                       

998  

 مركز مكافحة الجوع التابع للكونغرس

                          

-    

                     

-    

                       

183  

                 

-    

                       

183  

 الجمعية التعاونية األوروبية لتجار التجزئة المستقلين

                          

-    

                     

-        3 368  

                 

-    

                    

3 368  

 المفوضية األوروبية

                       

814  

                     

-    700 095  

                 

-    

                

700 909  

 لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 

                         

14  

                     

-       3 239  

                 

-    

                    

3 253  

  683 125 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 

                     

-      6 515  

                 

-    

                

132 198  

 صندوق خاص بأقل البلدان نموا/الصندوق الخاص بتغير المناخ 

                          

-    

                     

-    108 542  

                 

-    

                

108 542  

 صندوق المشاريع الجديدة
                          

-    

                     

-    

                         

63  

                 

-    

                         

63  

 صندوق األوبك للتنمية الدولية
  2 674  

                     

-    

                         

24  

                 

-    

                    

2 698  

 مؤسسة المجتمع المفتوح
                       

963  

                     

-    

                         

38  

                 

-    

                    

1 001  

 مؤسسة باكرد
                         

95  

                     

-    

                           

5  

                 

-    

                       

100  

 سمول فاونديشن
                          

-    

                     

-    

                       

300  

                 

-    

                       

300  

 صندوق األمم المتحدة االستئماني للشراكة الدولية

                         

78  

                     

-    

                       

145  

                 

-    

                       

223  

 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية

                       

365  

                     

-    

                       

257  

                 

-    

                       

622  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

                       

467  

                     

-       2 913  

                 

-    

                    

3 380  

  017 3 منظمات األمم المتحدة

                     

-    

                          

-    

                 

-    

                    

3 017  

  357 1       البنك الدولي

                     

-    

                       

527    172 578  

                

174 462  

  928 1    أموال تكميلية أخرى 

                     

-      3 408  

                 

-    

                    

5 336  

  165 151 1  578 172    050 835      -     537 143   مجموع الجهات غير الدول األعضاء والمصادر األخرى

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

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

 احتسبت المساهمات المعينة بغير الدوالر األمريكي بسعر الصرف الساري في نهاية السنة. أ
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 2019إلى  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

 12 002  المملكة المتحدة

 798 58 المجموع الفرعي

المستلمة من بلجيكا من أجل البرنامج المشترك للصندوق  التراكمية مجموع المساهمات

 80 002  البلجيكي لألمن الغذائي في سياق تجديدات الموارد

 800 138 المجموع الفرعي

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

  بالديون

 602 4 إيطاليا 

 053 1 لكسمبرغ

 14 024 هولندا

 679 19 المجموع الفرعي

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

 645 310 الصغيرة

  المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد الصندوق

 712 7 كندا

 592 14 ألمانيا

 299 23 هولندا

 000 3 االتحاد الروسي

 12 000 الواليات المتحدة

 603 60 المجموع الفرعي

  المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 450 22 ألمانيا

 010 1 لكسمبرغ

 683 10 السويد

 12 392 سويسرا

 535 46 المجموع الفرعي

 262 576 2019مجموع المساهمات التكميلية لعام 

 328 565 2018مجموع المساهمات التكميلية لعام 
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المقدمة من الدول األعضاء والجهات المانحة إلى مبادرة ديون البلدان قائمة المساهمات 

 الفقيرة المثقلة 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 2019مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 

 142 287 2018مجموع المساهمات لحساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في الصندوق لعام 
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 2019المساهمات المستلمة في 
  

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(

المعادل بآالف 
 الدوالرات األمريكية

    للتمويل المشترك للمشروعات

  910                      910                     دوالر أمريكي صندوق التكيفمجلس 

  710 8                    600 58   كرونة دانمركية الدانمرك

  005 2                    786 1     يورو المفوضية األوروبية

  402 2                    140 2       يورو ألمانيا

  937 14                  937 14     دوالر أمريكي مرفق البيئة العالمية

  928 23                  928 23   دوالر أمريكي الغذائيالبرنامج العالمي للزراعة واألمن 

  830 1                    630 1    يورو إيطاليا

  249 2                    000 20     كرونة نرويجية النرويج

 دوالر أمريكي صندوق األوبك للتنمية الدولية

                     

485                       485  

 دوالر أمريكي مؤسسة المجتمع المفتوح في لندن
                     

250                       250  

  706 57                    المجموع الفرعي 

  للموظفين المهنيين المزاملين
  

    

 دوالر أمريكي فرنسا

                     

113                       113  

 دوالر أمريكي ألمانيا

                     

243                       243  

 دوالر أمريكي إيطاليا
                     

139                       139  

 دوالر أمريكي اليابان

                     

638                       638  

 دوالر أمريكي كوريا جمهورية

                     

419                       419  

 دوالر أمريكي هولندا
                     

680                       680  

 دوالر أمريكي السويد

                     

695                       695  

 دوالر أمريكي سويسرا

                     

347                       347  

  274 3                    274 3      المجموع الفرعي 

    مساهمات األموال المتممة األخرى

 دوالر أسترالي أستراليا

                     

200                       137  

 دوالر أمريكي كندا

                     

348                       348  

  000 5                    000 5    دوالر أمريكي الصين

 يورو إستونيا

                       

45                         51  

  720 45                  680 40    يورو المفوضية األوروبية

 دوالر أمريكي والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية 

                     

422                       422  

  241 2                    000 2   يورو فرنسا

 يورو ألمانيا

                     

377                       423  

 دوالر أمريكي هنغاريا

                     

100                       100  

 دوالر أمريكي يسلنداآ
                       

25                         25  

  123 1                    000 1   يورو إيطاليا

  417                       000 500   وون كوري  جمهورية كوريا

  806 2                    500 2     يورو لكسمبرغ

  878 1                    600 16    نرويجية كرونة النرويج

 دوالر أمريكي مؤسسة روكفلر

                     

113                       113  

 دوالر أمريكي سمول فاونديشن
                     

150                       150  

  557 2                    000 24     سويدية كرونة السويد

 دوالر أمريكي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
                     

958                       958  

 دوالر أمريكي برنامج األغذية العالمي

                       

10                         10  

  478 64                    المجموع الفرعي

 المجموع العام
 

               125 458  
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 2018و 2019األموال غير المنفقة في 
 

 1الجدول 

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

 الدول األعضاء

الموظفون 
المهنيون 
 المجموع  األموال المتممة األخرى  المزاملون

  125               125               أستراليا

  762 1            762 1            -  بلجيكا

  434 1            434 1              -  كندا

  491 8            491 8              -  الصين

  611 12          611 12          - الدانمرك

  258               258                 -  إستونيا

 فنلندا

               

98                   1  
               99  

 فرنسا

               

73            1 454  
          1 527  

 ألمانيا

             

326            3 303  
          3 629  

 هنغاريا
                

-                 284  
             284  

 يسلنداآ

                

-                     6  
                 6  

 الهند

                

-                 179  
             179  

 إيطاليا
             

279            2 459  
          2 738  

 اليابان

             

381                  -    
             381  

 لبنان

                

-                   87  
               87  

 لكسمبرغ
                

-              1 242  
          1 242  

 ماليزيا

                

-                   13  
               13  

 هولندا

             

347            1 879  
          2 226  

 نيوزيلندا
                

-                   15  
               15  

 النرويج

               

15            6 518  
          6 533  

 جمهورية كوريا

             

695            3 127  
          3 822  

 االتحاد الروسي
                

-              1 389  
          1 389  

 إسبانيا

                

-                 982  
             982  

 السويد

             

412            6 836  
          7 248  

 سويسرا
             

205            4 306  
          4 511  

  المملكة المتحدة

                

-                 334  
             334  

 الواليات المتحدة

                

-                 280  
             280  

  206 62          375 59          831 2      مجموع الدول األعضاء
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 2الجدول 

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

 جهات غير الدول األعضاء

الموظفون  
المهنيون 
 المزاملون

األموال المتممة 
 األخرى

  المجموع 

  383               383                 - صندوق أبو ظبي للتنمية

  328 34          328 34            - المفوضية األوروبية

  487               487                 - لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 

  844 17          844 17          مرفق البيئة العالمية

  050 21          050 21            - البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

نموا/الصندوق الخاص بتغير صندوق أقل البلدان 

  642 22          642 22         - المناخ/صندوق التكيف

  463               463                 - لندن لمجتمعات المفتوحةامؤسسة 

  95                 95                   - مؤسسة باكرد

  143               143                 - سمول فاونديشن

  323 1            323 1              - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  17                 17                   - البنك الدولي

  431               431                 - مصادر أخرى

  206 99          206 99            - مجموع الجهات غير الدول األعضاء

  412 161        581 158        831 2 المجموع العام
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 مرفق البيئة العالمية
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 البلد المتلقي
المساهمات المتراكمة 
 31المستلمة حتى 
  2019ديسمبر/كانون األول 

المساهمات غير المنفقة 
يناير/كانون الثاني  1في 

2019 

مساهمات 
عام 
2019 

عام  نفقات
2019 

المساهمات غير المنفقة 
ديسمبر/كانون  31في 

 2019األول 

 10  011 4  أرمينيا

                    

-    

                

-                           10  

 1 648 15 رابطة أمم جنوب شرق آسيا

                    

-    

                

-                             1  

    -                      931 5                   البرازيل
                    

-    
                

-                            -    

    -                     692 8                   بوركينا فاسو

                    

-    

                

-                            -    

    -                      854 4                   الصين

                    

-    

                

-                            -    

    -                      945                      جزر القمر
                    

-    
                

-                            -    

    -                      783 2                   إكوادور

                    

-    

                

-                            -    

    -                      335 4                   إريتريا

                    

-    

                

-                            -    

 *إسواتيني
                  9 205                      -    

                    
-    

                
-                            -    

    -                      750 4                   إثيوبيا
                    

-    
                

-                            -    

    -                      96                        غامبيا

                    

-    

                

-                            -    

    -                      457                      الدعم العالمي اإلضافي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

                    

-    

                

-                            -    

  13                     913 9                   إندونيسيا
     4 
896  

                
(2)                   4 907  

  15                     884 7                   األردن

                    

-    

                

-                           15  

  4                       039 12                 كينيا

                    

-    

                

-                             4  

  20                     339 7                   مالوي
                    

-    
                

-                           20  

  433 9    633 9                   ماليزيا

                    

-    

                

-                      9 433  

    -                      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                     951 11                 النيجر
                 

(81) 
               

81                         17  

    -                      150                      بنما

                    

-    

                

-                            -    

    -                      121 7                   بيرو

                   

99  

              

(38)                        61  

    -                      875 1                   سان تومي وبرينسيبي
                    

-    
                

-                            -    

  20                     690 3                   السنغال

                    

-    

                

-                           20  

    -                      270 7                   سري النكا

                    

-    

                

-                            -    

  2                       750 3                   السودان
                    

-    
                

-                             2  

    -                      330 4                   تونس
                    

-    
                

-                            -    

    -                      339 7                   جمهورية تنزانيا المتحدة

                    

-    

                

-                            -    

    -                      581                      جمهورية فنزويال البوليفارية

                    

-    

                

-                            -    

    -                      755                      فييت نام
                    

-    
                

-                            -    

 المجموع
  172 578      9 535  

    4 

914  

               

41                  14 491  

 ، تم تغيير اسم مملكة سوازيلند إلى مملكة إسواتيني.2018 أبريل/نيسان 19 اعتباراً من *
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 موجز حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 1الجدول 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةحساب أمانة المساهمات التكميلية واألموال المتممة المقدمة لموجز 

 )، باآلالف2019ديسمبر/كانون األول  31حتى تاريخ (

 المساهمات المستلمة العملة المحلية الدول األعضاء 

    المساهمات التكميلية

 855 7 000 6 يورو بلجيكا 

 879 19 849 19 دوالر كندي كندا 

 833 6 000 5 يورو فنلندا 

 581 48 000 40 يورو هولندا 

 240 9 000 63 كرونة نرويجية النرويج 

 471 4 000 30 كرونة سويدية السويد 

 949 10 000 10 فرنك سويسري سويسرا 

 837 202 523 147 جنيه إسترليني المملكة المتحدة 

 645 310  المجموع الفرعي 

    المساهمات المتممة

برنامج المرحلة األولى من 

التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

دائرة الشؤون الخارجية 

 380 2 000 2  يورو الفلمنكية

 000 3 000 3  دوالر أمريكي جمهورية كوريا 

 **380 5  المجموع الفرعي 

مجموع المرحلة األولى من 

التأقلم لصالح زراعة برنامج 

 025 316   أصحاب الحيازات الصغيرة

    

المرحلة الثانية من برنامج 

التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 550 9 000 80 كرونة نرويجية النرويج الحيازات الصغيرة

يورو 300 فرنسا   307 

 904 5 000 50 كرونة سويدية السويد 

مجموع المرحلة الثانية من 

التأقلم لصالح زراعة برنامج 

 أصحاب الحيازات الصغيرة

  15 761** 

 

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

 مليون دوالر أمريكي. 21.1تبلغ األموال التكميلية اإلجمالية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ** 
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 2الجدول 

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

 (الفاآلب)

 متلقي المنحة
المعتمدة  المنح

مخصوما منها 
 الملغاة المنح

 2019الصروفات  قابلة للصرف
الجزء غير 
المصروف من المنح 
 القابلة للصرف

منح لم يتم صرفها بتاريخ 
ديسمبر/كانون األول  31

2019 

      منح معينة بالدوالرات األمريكية

 000 2 - - - 000 2 العراق

 - 146 3 854 1 000 5 000 5 جمهورية مولدوفا

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

      منح معينة باليورو

 - 901 979 880 1 880 1 الجبل األسود

 - 901 979 880 1 880 1 المجموع باليورو

 - 011 1 099 1 110 2 110 2 المعادل بالدوالر األمريكي

      منح معينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

 - 429 3 471 6 900 9 900 9 بنغالديش

 - 801 2 419 220 3 220 3 بنن

 - 975 1 605 1 580 3 580 3 بوتان

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

 - 674 1 836 1 510 3 510 3 بوروندي

 - 639 1 511 8 150 10 150 10 كمبوديا 

 - 793 1 107 1 900 2 900 2 كابو فيردي

 - 974 266 2 240 3 240 3 تشاد

 - 654 86 740 740 جزر القمر

 - 164 3 356 1 520 4 520 4 كوت ديفوار

 - 943 057 3 000 4 000 4 جيبوتي

 - 489 2 361 850 2 850 2 إكوادور

 - 712 2 668 380 3 380 3 مصر

 560 3 - - - 560 3 السلفادور

 - 261 5 609 2 870 7 870 7 إثيوبيا

 - 349 221 3 570 3 570 3 غامبيا

 - 724 3 776 2 500 6 500 6 غانا

 - 144 5 956 1 100 7 100 7 كينيا

 - 4 496 6 500 6 500 6 قيرغيزستان

 -  459 091 3 550 3 550 3 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 - 358 2 252 2 610 4 610 4 ليسوتو

 - 755 2 525 280 3 280 3 ريايليب

 - 731 2 469 1 200 4 200 4 مدغشقر

 - 717 4 433 150 5 150 5 مالوي

 - - 498 6 498 6 498 6 مالي

 - 798 3 502 300 4 300 4 موريتانيا

 - 009 1 286 295 1 295 1 المغرب

 - 10 250 3 260 3 260 3 موزامبيق

 - 687 4 023 5 710 9 710 9 نيبال

 - 947 363 4 310 5 310 5 نيكاراغوا

 - 699 2 551 6 250 9 250 9 النيجر

 - 354 6 446 3 800 9 800 9 نيجيريا

 - 287 3 363 650 3 650 3 باراغواي

 - 1 509 4 510 4 510 4 رواندا

 - 250 3 630 3 880 6 880 6 السودان

 - 440 1 160 2 600 3 600 3 طاجيكستان
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 - 141 3 629 3 770 6 770 6 أوغندا

 - - - - - جمهورية تنزانيا المتحدة

 - 140 3 680 4 820 7 820 7 فييت نام

 - - - - - اليمن

 560 3 533 85 940 107 473 193 033 197 حقوق السحب الخاصةالمجموع بوحدات 

 935 4 557 118 616 149 173 268 108 273 المعادل بالدوالر األمريكي

 935 6 714 122 570 152 283 275 218 282 مجموع المنح بالدوالر األمريكي
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 3الجدول 

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

 )بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة(

 متلقي المنحة
المعتمدة  المنح

مخصوما منها 
 الملغاة المنح

 2019امصروفات  للصرفقابلة 
الجزء غير 
المصروف من المنح 
 القابلة للصرف

منح لم يتم صرفها بتاريخ 
ديسمبر/كانون األول  31

2019 

 -     منح معينة بالدوالرات األمريكية

 - 29 261 290 290 كينيا

 - - 68 68 68 الصومال

  80 720 800 800 مبادرة سياسات المناخ

 - - 187 1 187 1 187 1 العالميبرنامج األغذية 

المرحلة الثانية من برنامج التأقلم مجموع 

 لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 - 109 236 2 345 2 345 2 بالدوالر األمريكي
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 ومراجع الحسابات الخارجيتقارير إدارة الصندوق 



GC 44/L.7 

45 

 تقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

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

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

 الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

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

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

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

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

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

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

نطاق  ع لجنة المراجعة مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين على التوالي لمناقشةللموافقة عليها. وتجتم

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

 عناية من جانبها.

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

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

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

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

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

 تتأثر بالظروف المحيطة.

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

. واستند هذا التقدير إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على 2019ديسمبر/كانون األول  31لإلبالغ المالي بتاريخ 

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

Tradeway وقد 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 

، وهي ليست على علم بأي ضعف مادي في الضوابط كان يمكن 2019ديسمبر/كانون األول  31بالغ المالي حتى اإل

 . وأجرت شركة المراجعة الخارجية المستقلة لحسابات الصندوق،2019أن يؤثر على موثوقية القوائم المالية لعام 

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

 ضوابط الصندوق الداخلية على اإلبالغ المالي.

 )التوقيع( )التوقيع( )التوقيع( 

 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Alvaro Lario 

 نائب الرئيس المساعد

 كبير المراقبين والموظفين الماليين

Advit Nath 

 المالي مدير والمراقبال
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 Deloitteشركة 

 تقرير المراجع المستقل

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 الرأي

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

لدخل الشامل والتغييرات في المكاسب ا، وقوائم 2019األول ديسمبر/كانون  31الموحدة وللصندوق وحده بتاريخ 

ات النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وقائمة المساهمات قدفتالمحتجزة الموحدة وللصندوق وحده، وقائمة ال

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

 وموجز للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من المعلومات التوضيحية. الصغيرة،

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

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير  ها المالي وتدفقاتها النقديةءوأدا 2019ديسمبر/كانون األول  31في  للشركة

 الدولية لإلبالغ المالي.

 أساس الرأي

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

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

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

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

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

 " وتقرير المراجع بشأنها2019ديسمبر/كانون األول  31معلومات بخالف "القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

درجة في عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات الم المسؤوليةتتولى اإلدارة 

" ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير 2019"االستعراض رفيع المستوى لقوائم الصندوق المالية لعام 

 مراجعنا بشأنها.

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

 بشأنها.

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

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

أن هناك أخطاء إلى ذا خلصنا، استنادا إلى العمل الذي أنجزناه، عملية المراجعة أو التي تبدو فيها أخطاء جوهرية. وإ

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

 مسدوليات الرئيس والموظفين المكلفين بالتسيير فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة

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

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

 الجوهرية سواء بسبب التدليس أو الخطأ.
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، ء إعداد القوائم المالية الموحدة، يتولى الرئيس مسؤولية تقييم قدرة الشركة على أن تستمر كمنشأة عاملة، ويكشفوأثنا

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

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

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

 مسدوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية الموحدة

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

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 

ن أخطاء جوهرية، إن وجدت. ويمكن أن تنشأ هذه األخطاء الجوهرية عن التدليس أو الخطأ، وتعتبر جوهرية دائما ع

إذا كان من المتوقع، سواء في الحاالت الفردية أو في المجموع، بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية 

 للمستخدمين المتخذة على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

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

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

 أ، تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت بسبب التدليس أو الخط

وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تستجيب لهذه المخاطر، والحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقديم 

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

أخطاء متعمدة، أو تحريفات، أو  ، أو تزويرا، أواالناجمة عن الخطأ، نظرا ألن التدليس قد يتضمن تواطؤ

 تجاوز الضوابط الداخلية.

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

 التعبير عن رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للشركة.

  التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح ذات تقييم مدى مالئمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومدى معقولية

 الصلة التي يقوم بها الرئيس.

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

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

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

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

دلة التي يتم األافية. ويستند ما نتوصل إليه إلى الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير ك

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

 تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة العمل.

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

 القوائم تمثل المعامالت واألحدا  األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

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

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

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

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

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

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

 تتعلق، حسب االقتضاء، بالضمانات.

 

DELOITTE&TOUCHE S.P.A 

Vittorio Fiore 

 شريك

 

 2020مارس/آذار  10روما، 
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 تقرير المراجع المستقل بشأن تقييم اإلدارة للضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

 

 إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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

، على النحو الوارد في تقرير تصديق إدارة 2019ديسمبر/كانون األول  31داخلية فعالة على اإلبالغ المالي في 

 غ المالي.الصندوق بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال

 مسدولية إدارة الصندوق

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

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

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

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

 المرافقة لها. 2019ديسمبر/كانون األول  31الموحدة للصندوق بتاريخ 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

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

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

 لكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.وا

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

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

 مسدولية المراجع

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

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

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

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

 طاء الجوهرية.إذا كان تقييم اإلدارة لفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي خال من األخ

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 

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

 ونرى أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لرأينا.

 خصائص وقيود الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

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

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

خر لتوفير ضمانات معقولة تتعلق بمصداقية اإلبالغ المالي، وإعداد القوائم آمجلس هذا الكيان وإدارته وأي موظف 

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

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

لة حسب ما هو ضروري ( توفر ضمانات معقولة بأن المعامالت مسج2المعامالت والتصرف في أصول هذا الكيان؛ )

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

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

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

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

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 

 جراءات.درجة االمتثال للسياسات واإل

 الرأي

التي تفيد بأن الصندوق لديه ضوابط  2019ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  إدارة الصندوق ةفي رأينا، فإن شهاد

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

الجوانب المادية، استنادا إلى معايير الضوابط الداخلية الفعالة على اإلبالغ المالي ، هي شهادة عادلة، من جميع 2019

الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )إطار  "اإلطار المتكامل –الوارد وصفها في "الضوابط الداخلية 

 (.2013عام 
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ا عنها بوحدات معبربالقيمة االسمية بالدوالر األمريكي والصندوق وحده  وازنةقائمة م

 حقوق السحب الخاصة
 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2019 2018 2019 المذكرة/الذيل األصول

 458 40 121 117 258 56 342 162 4 النقدية المتاحة على الفور وفي المصارف

 933 706 157 607 011 983 578 841 4 االستثمارات

      المساهمات والسندات اإلذنية المستحقة القب 

 843 96 260 136 663 134 869 188 5 للمساهمينالسندات اإلذنية  

 510 652 127 444 335 907 604 615 5 المساهمات المستحقة القبض 

مخصوما منها: وثائق المساهمات المشروطة  
 (988 135) (213 140) (095 189) (348 194)  والمخصصات

صافي المساهمات والسندات اإلذنية  

 365 613 174 440 903 852 125 610  المستحقة القب 

 139 141 631 122 258 196 979 169   مقبوضات أخرى

)أ(8  األصول الثابتة وغير الملموسة  15 562 15 379 11 228 11 060 

)ب(8 أصول حقوق االستخدام  98 611 - 71 143 - 

      القروض المستحقة

)أ(9 القروض المستحقة   7 613 808 7 312 855 5 492 982 5 259 040 

مخصوما منها: المخصص المتراكم لخسائر 
)ب(9 انخفاض قيمة القروض  (103 447) (119 276) (74 632) (85 777) 

مخصوما منها: المخصصات المتراكمة 

ياء / )ب(11 لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  (8 989) (11 375) (6 485) (8 181) 

 082 165 5 864 411 5 204 182 7 372 501 7  صافي القروض المستحقة 

 037 678 6 319 781 6 013 286 9 569 399 9  مجموع األصول 

      

 بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة بآالف الدوالرات األمريكية  

 2018 2019 2018 2019 المذكرة/الذيل الخصوم وحقوق المساهمة

      الخصوم

 834 142 291 165 615 198 110 229  المستحقات والخصوم 

 816 72 185 89 253 101 619 123 14 المنح غير المصروفة 

 863 62 002 58 411 87 396 80  اإليرادات المؤجلة 

)ب(8 التزامات التأجير  98 563 - 71 108 - 

 069 411 007 535 604 571 573 741 15 خصوم االقتراض 

 582 689 593 918 883 958 261 273 1  مجموع الخصوم 

      حقوق المساهمة

      المساهمات 

 573 242 8 546 393 8 996 917 8 464 052 9  العادية 

 219 15 219 15 349 20 349 20  الخاصة 

 792 257 8 765 408 8 345 938 8 813 072 9 حاء مجموع المساهمات  

      عائدات محتفظ بها

 319 68 538 68 000 95 000 95  االحتياطي العام

 (656 337 2) (577 614 2) (215 706) (505 041 1)  العجز المتراكم

 (337 269 2) (039 546 2) (215 611) (505 946)  محتفظ بهاالعائدات المجموع 

 455 988 5 725 862 5 130 237 8 308 126 8  مجموع حقوق المساهمة 

 037 678 6 319 781 6 013 286 9 569 399 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:

 إلى القيمة االسمية.الوحدات. والغرض من إدراي هذه القائمة هو فقط توفير معلومات إضافية لقراء الحسابات، وهي تستند 
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 قائمة المساهمات
 1الجدول 

 موجز المساهمات

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2019 2018 

   عمليات تجديد الموارد:

 371 017 1 371 017 1 المساهمات األولية 

 564 016 1 564 016 1 األول للمواردالتجديد  

 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 

 050 963 550 963 التجديد الثامن للموارد 

 846 981 492 982 التجديد التاسع للموارد 

 083 910 513 911 التجديد العاشر للموارد 

 467 751 601 894 التجديد الحادي عشر 

 798 785 8 508 931 8 مجموع الصندوق  

   الخاص من أجل أفريقياالبرنامج 

 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

 379 157 9 089 303 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد  

   المساهمات التكميلية

 002 80 002 80 الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة 

 679 19 679 19 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

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

 482 60 603 60 الصندوقالمساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد العاشر لموارد  

 722 35 535 46 المساهمات التكميلية غير المقيدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 798 58 798 58 مساهمات تكميلية أخرى 

 328 565 262 576 مجموع المساهمات التكميلية  

   مساهمات أخرى

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

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

   بالمساهمات المتممة 

 842 469 486 482 التمويل المشترك للمشروعات 

 041 53 026 56 أموال الموظفين المهنيين المزاملين 

 168 104 1 494 208 1 األموال المتممة األخرى 

 664 167 578 172 مرفق البيئة العالمية 

 675 19 141 21 األموال المتممة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 390 814 1 725 940 1 مجموع المساهمات المتممة  

 396 868 11 375 151 12 مجموع المساهمات  

   يشمل مجموع المساهمات ما يلي:

 379 157 9 089 303 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد )كما هو وارد أعاله( 

 (630 121) (798 121) مخصوما منه المخصصات 

 (465 67) (551 72) مخصوما منه وثائق المساهمات المشروطة 

 (939 29) (927 35) تحمل الديونخسائر التعويض عن إطار القدرة على مخصوما منه  

 345 938 8 813 072 9 صافي مجموع مساهمات تجديد الموارد 

 (821 24) (932 11) مخصوما منه تسوية القيمة العادلة 

 524 913 8 881 060 9 مجموع مساهمات تجديد الموارد بالقيمة العادلة  

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

 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد حتى 
التجديد العاشر )المعادل 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة
 المدفوعات

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(
المعادل بآالف 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية الدوالرات األمريكية

        أفغانستان

       60 ألبانيا

       430 82 الجزائر

 نغوالأ
5 838 

دوالر 

 958 3 - 958 3 958 3 958 3 أمريكي

       400 27 األرجنتين

 أرمينيا
65 

دوالر 

 5 - 5 5 5 أمريكي

       248 37 أأستراليا 

 968 5  968 5 940 17 000 16 يورو 407 108 النمسا

       300 أذربيجان

 بنغالديش
6 606 

دوالر 

 500 1 125 1 375 500 1 500 1 أمريكي

       10 بربادوس

       695 149 بلجيكا

       205 بليز

 بنن
579 

دوالر 
 3  3 3 3 أمريكي

 بوتان
225 

دوالر 
 10  10 10 10 أمريكي

       500 1 بوليفيا المتعددة القومياتدولة 

       274 البوسنة والهرسك

 بوتسوانا
785 

دوالر 

 45  45 45 45 أمريكي

 بالبرازيل 
98 696 

دوالر 

 947 2  947 2 000 6 000 6 أمريكي

 بوركينا فاسو
609 

دوالر 

 42  42 125  125 أمريكي

 بوروندي
110 

دوالر 
 20  20 20 20 أمريكي

       365 1 كمبوديا

       169 4 الكاميرون

 496 19  496 19 084 58 000 75 دوالر كندي 549 407 كندا

 كابو فيردي
46 

دوالر 

 23  23 23 23 أمريكي

       13 جمهورية أفريقيا الوسطى

       391 تشاد

       860 شيلي

 الصين 
165 839 

رينمينبي 

 921 26  921 26 532 79 507 546 صيني

       040 1 كولومبيا

       31 يجزر القمر 

       818 الكونغو

 - - - - -  870 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

       5 جزر كوك

 كوت ديفوار
1 635 

دوالر 
 100  100 100 100 أمريكي

       57 كوبا

 قبرص
372 

دوالر 

 20  20 60 60 أمريكي

       614 152 الدانمرك

       37 جيبوتي

       51 دومينيكا

       074 1 الجمهورية الدومينيكية

 - - - - - - 100 ليشتي-تيمور

       241 1 إكوادور

 مصر
26 409 

دوالر 
 000 3  000 3 000 3 000 3 أمريكي
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد حتى 
التجديد العاشر )المعادل 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات
 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(
المعادل بآالف 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية الدوالرات األمريكية

 السلفادور
100 

دوالر 

 100  100 100 100 أمريكي

 إريتريا
100 

دوالر 

 40  40 40 40 أمريكي

       59 إستونيا

 313 و إسواتيني

دوالر 

 25  25 25 25 أمريكي

 إثيوبيا
331 

دوالر 
 40  40 40 40 أمريكي

       375 فيجي

 901 24  901 24 577 34  598 30 يورو 415 86 فنلندا

 543 369 فرنسا

دوالر 
 006 39  006 39 073 70 073 70 أمريكي

       837 3 غابون

       120 غامبيا

       30 جورجيا

 951 20  951 20 615 70 206 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 

 475  475 475 475 أمريكي

       197 هايتي

       801 هندوراس

       100 هنغاريا

       375 آيسلندا

 497 172 الهند

دوالر 

 372 28  372 28 115 44 115 44 أمريكي

 959 71 إندونيسيا

دوالر 
 000 3  000 3 000 10 000 10 أمريكي

       750 128 د جمهورية إيران اإلسالمية

       599 56 العراق

 784 2  784 2 397 8 500 7 يورو 095 38 د آيرلندا

 471 إسرائيل

دوالر 

 10  10 10 10 أمريكي

 563 7  563 7 148 65 000 58 يورو 388 486 إيطاليا

       326 جامايكا

 688 58 688 58  688 58 966 377 6 ين ياباني 675 541 ب اليابان

       140 1 األردن

 50 كازاخستان

دوالر 
 20  20 20 20 أمريكي

 690 5 كينيا

دوالر 
 400  400 400 400 أمريكي

       26 كيريباس

 - - - - - - 800 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 139 34 جمهورية كوريا

دوالر 
 902 2  902 2 000 12 000 12 أمريكي

 041 203 الكويت

دوالر 

 472 15 500 10 972 4 472 15 472 15 أمريكي

        جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

        لبنان

 689 ليسوتو

دوالر 
 115  115 115 115 أمريكي

       121 ريايليب

       000 52 ي ليبيا
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد حتى 
التجديد العاشر )المعادل 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات
 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(
المعادل بآالف 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية الدوالرات األمريكية

 694 9 لكسمبرغ

دوالر 

 886  886 886 886 أمريكي

 674 مدغشقر

دوالر 

 102  102 102 102 أمريكي

       123 مالوي

       175 1 ماليزيا

       101 ملديف

 506 مالي

دوالر 

 132  132 132 132 أمريكي

       55 مالطة

       184 موريتانيا

       285 موريشيوس

       131 43 المكسيك

 689 

دوالر 

 115  115 115 115 أمريكي

 1 ميكرونيزيا

دوالر 
 1  1 1 1 أمريكي

       105 جمهورية مولدوفا

       108 منغوليا

 744 8 المغرب

دوالر 

 800 400 400 800 800 أمريكي

       655 موزامبيق

 260 ميانمار

دوالر 

 6  6 6 6 أمريكي

       360 ناميبيا

 345 نيبال

دوالر 
 74  74 74 74 أمريكي

 877 494 هولندا

دوالر 

 953 27  953 27 953 77 953 77 أمريكي

 720 14 نيوزيلندا

دوالر 

 990  990 014 3 500 4 نيوزيلندي

 469 نيكاراغوا

دوالر 
 50  50 50 50 أمريكي

 376 النيجر

فرنك 
 171  171 171 100 أفريقي

       957 131 نيجيريا

 216 303 النرويج

كرونة 

 807 13  807 13 119 41 000 360 نرويجية

       350 عمان

       934 38 باكستان

 249 بنما 

دوالر 
 200  200 200 200 أمريكي

       170 بابوا غينيا الجديدة

 556 1 باراغواي

دوالر 
    200 200 أمريكي

 995 1 بيرو

دوالر 

 375  375 375 375 أمريكي

       378 2 الفلبين

       384 4 البرتغال

       980 39 قطر

 250 رومانيا

دوالر 
 100  100 100 100 أمريكي

 000 12 االتحاد الروسي

دوالر 

 000 3  000 3 000 9 000 9 أمريكي

 321 رواندا

دوالر 

 100  100 100 100 أمريكي

       20 سانت كيتس ونيفس

       22 سانت لوسيا

 50 ساموا

دوالر 

 10  10 10 10 أمريكي

       10 ي سان تومي وبرينسيبي
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 أقائمة مساهمات الدول األعضاء حتى التجديد العاشر لموارد الصندوق

 (2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدول األعضاء

تجديدات الموارد حتى 
التجديد العاشر )المعادل 
بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 التجديد الحادي عشر للموارد

 الوثائق المودعة

 المدفوعات
 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 العملة

 المبلغ

 )باآلالف(
المعادل بآالف 
 المجموع السندات اإلذنية النقدية الدوالرات األمريكية

       778 455 المملكة العربية السعودية

       797 السنغال

 135 سيشيل

دوالر 
 65  65 65 65 أمريكي

       37 سيراليون

       10 جزر سليمان

       10 الصومال

       913 1 جنوب أفريقيا

       10 جنوب السودان

 526  526 526 476 يورو 801 101 إسبانيا

 888 10 سري النكا

دوالر 

 335  335 001 1 001 1 أمريكي

 250  250 250 203 يورو 609 1 السودان

 332 352 السويد

كرونة 

 639 53 389 37 250 16 639 53 000 500 سويديو

 962 216 سويسرا

فرنك 
 021 14  021 14 903 41 019 41 سويسري

       817 1 الجمهورية العربية السورية

 3 طاجيكستان

دوالر 
 1  1 1 1 أمريكي

       686 المتحدةجمهورية تنزانيا 

       800 1 تايلند

 167 توغو

دوالر 
 100           100 100 100 أمريكي

       55 تونغا

 528 5 تونس

دوالر 
 302  302 000 1 000 1 أمريكي

  636 23 تركيا

دوالر 

 000 1  000 1 000 5 000 5 أمريكي

 530 أوغندا

دوالر 

 193  193 193 193 أمريكي

 180 57 اإلمارات العربية المتحدة

دوالر 
 000 1  000 1 000 3 000 3 أمريكي

 956 427 المملكة المتحدة

جنيه 

 993 30 993 30  984 61 000 66 استرليني

 674 971 الواليات المتحدة

دوالر 

 000 30  000 30 000 30 000 30 أمريكي

 925 أوروغواي

دوالر 
 200  200 200 200 أمريكي

       40 أوزبكستان

       258 196 جمهورية فنزويال البوليفارية

 303 3 فييت نام

دوالر 

    600 600 أمريكي

       348 4 اليمن

       108 يوغسالفيا

       894 ه زامبيا

       403 2 زمبابوي

 مجموع المساهمات 

 2019ديسمبر/كانون األول  31في 
8 036 907   894 601 311 370 139 095 450 465 

 872 55 566 30 306 25 467 751   331 034 8 2018لعام 

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

 )أ(. 5انظر المذكرة  ب

 )أ( و)ب(. 6ي انظر المذكرة 

 يورو. 891 000بقيمة ماليين يورو، قدمت آيرلندا مساهمة إضافية  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 

 ريكيا( ال ترد أعاله.دوالرا أم 148زامبيا ) مساهمةأمريكي في الذيل حاء، وبالتالي فإن 

 ، تم تغيير اسم مملكة سوازيلند إلى مملكة إسواتيني.2018 أبريل/نيسان 19 و اعتباراً من
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 3الجدول 

 البرنامج الخاص من أجل أفريقيا: قائمة المساهمات

 (2019ديسمبر/كانون األول  31)في 

  المرحلة الثانية المرحلة األولى  

  الوثائق المودعة الوثائق المودعة  

 المبلغ العملة  الجهة المانحة

المعادل بآالف 
 المبلغ الدوالرات األمريكية

المعادل بآالف 
 المجموع الدوالرات األمريكية

 389 - - 389 500 دوالر أسترالي أستراليا

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

 الدانمرك

كرونة 

 673 18 - - 673 18 000 120 دانمركية

 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

 نيوزيلندا

دوالر 

 252 - - 252 500 نيوزيلندي

 18 - - 18 15 يورو النيجر

 250 250 250 - - دوالر أمريكي نيجيريا

 759 19 - - 759 19 000 138 كرونة نرويجية النرويج

 000 1 - - 000 1 000 1 دوالر أمريكي إسبانيا

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

 049 17 - - 049 17 000 25 فرنك سويسري سويسرا

 150 11 - - 150 11 000 7 إسترلينيجنيه  المملكة المتحدة

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

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

 232 351 364 62   868 288     2018ديسمبر/كانون األول  31
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 4الجدول 

 2019قائمة مساهمات الدول األعضاء في تجديد الموارد المستلمة في 
 (2019ديسمبر/كانون األول  31 بتاريخ)

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 المدفوعات   

 النقدية بالسندات اإلذنية المودعة أ، بالوثائق المودعة  الدول األعضاء

 السندات اإلذنية

 الصرف

     األوليةالمساهمة 

  707 1   العراق

  707 1   مجموع المساهمة األولية

     التجديد الثامن لموارد الصندوق

  500   العراق

  500   التجديد الثامن لموارد الصندوقمجموع 

     التجديد التاسع لموارد الصندوق

  646   الكاميرون

  646   مجموع التجديد التاسع لموارد الصندوق

     التجديد العاشر لموارد الصندوق

  150    بنن

  000 3   البرازيل

  459   الكاميرون

  25   قيجي

 227 13    اليابان

  76   منغوليا

  192 2   باكستان

 000 5    المملكة العربية السعودية

  137   إسبانيا

  5   تونس

 056 25  803 24  المملكة المتحدة

 000 36    المتحدة األمريكيةالواليات 

  5   زباكستانوأ

 283 79 049 6 803 24  مجموع التجديد العاشر لموارد الصندوق

     التجديد الحادي لموارد الصندوق

  000 2   منغوليا

  5    أرمينيا

  967 5  158 18 النمسا

 375    بنغالديش

  3   بنن

  10   بوتان

  947   البرازيل

  42   وسبوركينا فا

  921 26   الصين

  20   قبرص

 000 3  000 3  مصر

  100   السلفادور

  25   ي إسواتيني

  901 24  960 27 فنلندا

  006 39  818 23 فرنسا
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 951 20  539 21  ألمانيا

  238   غيينا

     غيانا

  372 28  115 4 الهند

  000 3   ندونيسياإ

  784 2  316 8 آيرلندا

  563 7   إيطاليا

   150 30  اليابان

  10   كازخستان

  902 2   جمهورية كوريا

 973 4  472 15  الكويت

  115   ليسوتو

  885  891 لكسمبرغ

  1   واليات ميكرونيزيا الموحدة

 400  800  المغرب

  1   رميانما

  952 27   هولندا

  990  968 2 نيوزلندا

  50   نيكاراغوا

  171   النيجر

  807 13   النرويج

  200   بنما

    200 باراغواي

  375  375 بيرو

  50   رومانيا

  000 3   روسيال تحاداال

  100   رواندا

  10   ساموا

  65   سيشيل

  526   إسبانيا

  334   االنك سري

 250 16  221 55  السويد

  021 14   سويسرا

   1   طاجيكستان       

  302   تونس

  000 1  000 5 تركيا

  143   أوغندا        

       496 30  المملكة المتحدة

      000 1   اإلمارات العربية المتحدة

         000 30   الواليات المتحدة األمريكية

  200   أورغواي

    600 فييت نام        

     949 45 115 240 678 156 401 92 الحادي عشر للمواردمجموع التجديد 

 232 125 017 249 481 181 401 92 المجموع

 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
 ، تم تغيير اسم مملكة سوازيلند إلى مملكة إسواتيني.2018 أبريل/نيسان 19 اعتباراً مني 
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 قائمة القروض

 1الجدول 

 قائمة القروض المستحقة
 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 )معبرا عنها باآلالف(

 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

      بالدوالر األمريكيقروض معينة 

 795 5    - 005 28 795 5 800 33 أنغوال
 500 2    - 800 9 500 2 300 12 األرجنتين

 285 18 250 23 815 136 535 41 350 178 بنغالديش

 400 1    - 600 6 400 1 000 8 بليز
    -    - 281 10    - 281 10 بوتان

    -    - 000 20    - 000 20 البرازيل

 266 3    - 734 15 266 3 000 19 بوركينا فاسو
 451 552 1    - 003 2 003 2 كابو فيردي

 816 10    - 730 100 816 10 546 111 كمبوديا

 100 1    -    - 100 1 100 1 الكاميرون
    -    - 520 2    - 520 2 جمهورية أفريقيا الوسطى

 488 13    - 012 138 488 13 500 151 الصين

 374 2    - 515 34 374 2 889 36 كوت ديفوار
    -    - 640 26    - 640 26 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 683 4    - 087 1 683 4 770 5 جيبوتي
    -    - 680 21    - 680 21 الجمهورية الدومينيكية

 500 3    - 160 32 500 3 660 35 إكوادور

    -    - 255 4    - 255 4 غامبيا
    -    - 500 11    - 500 11 غانا

 403 1    - 997 4 403 1 400 6 غرينادا

 000 1    - 450 14 000 1 450 15 غينيا
 900    - 090 13 900 990 13 غينيا بيساو

 917    - 043 7 917 960 7 غيانا

 744 756 2    - 500 3 500 3 هايتي
    -    - 330 16    - 330 16 هندوراس

 068 20    - 982 130 068 20 050 151 الهند

 000 3    - 185 92 000 3 185 95 إندونيسيا
 200    - 530 15 200 730 15 العراق

 225 1    - 175 7 225 1 400 8 األردن

 000 2    - 000 38 000 2 000 40 كينيا
    -    - 900 4    - 900 4 لبنان

    -    - 303 35    - 303 35 ليبيريا

 663 3    - 337 17 663 3 000 21 مالوي
 617 4    - 752 30 617 4 369 35 المكسيك

    -    - 000 17    - 000 17 مبيقاموز

 500 1    - 484 7 500 1 984 8 ميانمار
 591 2 947 8    - 538 11 538 11 نيبال

 164 6    - 340 14 164 6 504 20 نيكاراغوا

 000 6    - 100 133 000 6 100 139 نيجيريا
 287 24    - 813 119 287 24 100 144 باكستان

 500 1    - 000 24 500 1 500 25 بابوا غينيا الجديدة

 500    - 500 9 500 000 10 باراغواي
    -    - 000 24    - 000 24 بيرو

 409 9    - 825 63 409 9 234 73 الفلبين

 200 3    - 000 15 200 3 200 18 جمهورية مولدوفا
    500 1    - 700 29 500 1 200 31 سيراليون

 231 13 600 9 269 85 831 22 100 108 سري النكا

 400    - 550 8 400 950 8 دإسواتيني 
    -    - 330 15    - 330 15 طاجيكستان

    -    - 900    - 900 تونغا

    -    - 200 8    - 200 8 تركيا
 700 5    - 120 70 700 5 820 75 أوغندا

 016 2 472 7    - 488 9 488 9 جمهورية تنزانيا المتحدة

 000 3    - 400 89 000 3 400 92 أوزبكستان
 975    - 525 41 975 500 42 فييت نام

 337 5    - 363 1 337 5 700 6 زامبيا

المجموع الفرعي بالدوالر 

 705 194 577 53 827 806 1 282 248 109 055 2 أاألمريكي 
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

      قروض معينة باليورو

    -    - 200 26    - 200 26 أنغوال

 000 3    - 680 19 000 3 680 22 األرجنتين

    -    - 850 71    - 850 71 بنغالديش

 897    - 423 12 897 320 13 بنن
 606 3    - 301 19 606 3 907 22 البوسنة والهرسك

 445    - 175 59 445 620 59 وسبوركينا فا

    -    - 340 5    - 340 5 تشاد
 816 53    - 284 19 816 53 100 73 الصين

 548 2    - 552 21 548 2 100 24 كوبا

 772 1    - 478 12 772 1 250 14 إكوادور
 591 6 350 3 949 150 941 9 890 160 مصر

    -    - 850 10    - 850 10 السلفادور

 050 1    - 050 2 050 1 100 3 فيجي
    -    - 431 5    - 431 5 غابون

    -    - 000 16    - 000 16 جورجيا

 994 8    - 806 158 994 8 800 167 إندونيسيا
    -    - 900 35    - 900 35 كينيا

    -    - 510 4    - 510 4 ليسوتو

    -    - 100 19    - 100 19 مالي
 297 1    -    - 297 1 297 1 المكسيك

 893 1    - 987 1 893 1 880 3 الجبل األسود

 500 1    - 965 70 500 1 465 72 المغرب
 658    - 412 61 658 070 62 النيجر

 365 1    - 435 14 365 1 800 15 باراغواي

 086 23 581 2 444 24 666 25 110 50 الفلبين
 000 3    - 355 83 000 3 355 86 السنغال

    -    - 300 11    - 300 11 السودان

 398 3    - 152 5 398 3 550 8 دإسواتيني 
 457    - 843 2 457 300 3 توغو

 437 2    - 913 39 437 2 350 42 تونس

 360 3    - 740 47 360 3 100 51 تركيا

 170 125 931 5 425 034 1 100 131 525 165 1 المجموع الفرعي باليورو

 503 140 658 6 142 161 1 160 147 302 308 1 أالمعادل بالدوالر األمريكي

قروض معينة بوحدات حقوق السحب 

      أ الخاصة

 033 22 429 12    - 462 34 462 34 ألبانيا

 814 14 464 5 123 4 278 20 400 24 أنغوال

 350 9 840 20 079 1 190 30 269 31 األرجنتين
 480 46 149 12 313 2 629 58 942 60 أرمينيا

 232 37 961 6 713 193 44 905 44 أذربيجان

 707 307 413 113 809 20 120 421 929 441 بنغالديش
 807 040 1    - 847 1 847 1 بليز

 274 48 139 32 404 19 413 80 817 99 بنن

 089 26 169 10 234 2 258 36 492 38 بوتان
 110 43 659 20 801 8 769 63 570 72 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 279 33 407 12 710 686 45 396 46 البوسنة والهرسك

 295 547    - 842 842 بوتسوانا

 535 70 153 31 348 8 688 101 037 110 البرازيل

 392 54 341 24 346 7 733 78 079 86 بوركينا فاسو

 396 22 463 18    - 859 40 859 40 بوروندي
 515 14 558 4 618 5 073 19 691 24 كابو فيردي

 528 45 521 7 316 9 049 53 365 62 كمبوديا

 417 53 104 12 479 53 521 65 000 119 الكاميرون
 768 13 476 12 251 244 26 494 26 أفريقيا الوسطىجمهورية 

 635 14 503 3    - 138 18 138 18 تشاد

 294 350 508 165 799 802 515 601 516 الصين
 785 13 087 10 152 8 872 23 024 32 كولومبيا

 541 2 206 2 545 747 4 292 5 جزر القمر

 892 16 721 1 479 4 613 18 092 23 الكونغو
 676 13 353 6 616 7 029 20 645 27 كوت ديفوار

 377 5 913 560 290 6 850 6 كوبا

 957 39 539 10    - 496 50 496 50 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 113 24 989 15 267 10 102 40 370 50 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 066 5 788 1 292 854 6 146 7 جيبوتي

 312 834    - 146 1 146 1 دومينيكا

 658 12 287 5 573 945 17 518 18 الجمهورية الدومينيكية

 124 19 136 7 762 1 260 26 022 28 إكوادور

 204 107 136 78 253 12 340 185 593 197 مصر
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

 222 30 196 15 123 418 45 541 45 السلفادور
 801 993 4    - 794 5 794 5 غينيا االستوائية

 959 16 933 6    - 892 23 892 23 إريتريا

 685 259 494 54 388 102 179 314 568 416 إثيوبيا
 376 1 153 2 271 529 3 800 3 غابون

 111 22 790 11 286 901 33 188 34 غامبيا

 817 23 779 5 082 1 596 29 678 30 جورجيا
 951 103 701 35 473 42 652 139 125 182 غانا

 217 1 885 2    - 102 4 102 4 غرينادا

 342 3 542 23 218 7 884 26 102 34 غواتيماال
 578 36 582 27    - 160 64 160 64 غينيا

 981 4 465 3 41 446 8 487 8 بيساو-غينيا

 482 5 040 3    - 522 8 522 8 غيانا

 072 34 391 24    - 463 58 463 58 هايتي

 032 53 602 25 290 9 634 78 924 87 هندوراس

 072 338 212 183 455 95 284 521 739 616 الهند
 328 116 826 40 620 3 154 157 774 160 ب ندونيسياإ

 607 6 148 5 677 2 755 11 432 14 األردن

 366 118 964 19 419 35 330 138 748 173 كينيا
 733 17 977 2 477 9 710 20 187 30 قيرغيزستان

 699 32 390 17 174 15 089 50 263 65 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 539 1 867 194 406 2 600 2 لبنان

 825 19 014 9 767 1 839 28 606 30 ليسوتو

 978 14 412 2 608 11 390 17 999 28 ريايليب
 660 117 925 32 270 48 585 150 854 198 بمدغشقر 

 702 53 079 31 549 55 781 84 330 140 بمالوي 

 106 7 687 3    - 793 10 793 10 ملديف
 379 89 981 32 604 15 360 122 964 137 مالي

 413 33 958 15 535 371 49 906 49 موريتانيا

 300 905    - 205 1 205 1 موريشيوس
 411 12 001 17 072 6 412 29 484 35 المكسيك

 157 19 678 3 334 4 835 22 169 27 منغوليا

 799 20 235 29 495 16 034 50 528 66 المغرب
 678 100 803 36 577 6 481 137 058 144 موزامبيق

 061 9    - 489 43 061 9 550 52 ميانمار

 092 58 551 35 847 38 643 93 490 132 نيبال
 523 36 387 12 625 910 48 535 49 نيكاراغوا

 705 59 993 13 272 17 698 73 970 90 النيجر

 848 138 967 20 606 61 815 159 422 221 نيجيريا
 117 174 163 77 323 30 280 251 603 281 باكستان

 674 19 356 420 3 030 20 450 23 بابوا غينيا الجديدة

 250 13 048 3 20 298 16 318 16 باراغواي
 854 34 463 15 953 8 317 50 271 59 بيرو

 558 54 021 21 521 7 579 75 100 83 الفلبين

 204 47 587 5 925 2 791 52 717 55 جمهورية مولدوفا
 857 102 090 31 250 45 947 133 197 179 برواندا 

 853 055 1    - 908 1 908 1 ساموا

 296 8 451 5    - 747 13 747 13 سان تومي وبرينسيبي
 049 86 859 20 196 11 908 106 104 118 السنغال

 417 1 495 68 912 1 980 1 سيشيل

 430 30 306 15    - 736 45 736 45 سيراليون
 557 2 501 1 11 058 4 069 4 جزر سليمان

 299 17 411    - 710 17 710 17 الصومال

 802 107 980 38 064 10 782 146 846 156 سري النكا
 429 84 999 60 177 428 145 605 145 السودان

 249 3 179 11    - 428 14 428 14 دإسواتيني 

 603 8 611 3 541 16 214 12 754 28 الجمهورية العربية السورية
 389 4    - 811 1 389 4 200 6 طاجيكستان

 370 7 351 4    - 721 11 721 11 هشمالية مقدونيا ال

 901 9 023 10 659 4 924 19 583 24 توغو
 832 2 432 2 663 264 5 927 5 تونغا

 333 17 415 23 098 7 748 40 847 47 تونس
 080 25 787 25 493 1 867 50 360 52 تركيا

 303 173 369 50 062 99 672 223 734 322 أوغندا

 559 185 425 39 069 1 984 224 053 226 جمهورية تنزانيا المتحدة
 883 1 260 467 143 2 610 2 أوروغواي

 286 16    - 904 6 286 16 190 23 أوزبكستان

 605 1 845 8    - 450 10 450 10 جمهورية فنزويال البوليفارية
 075 184 156 28 430 4 231 212 661 216 فييت نام

 473 89 916 48    - 389 138 389 138 اليمن
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 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض 
المعتمدة 

مخصوما منها 
القروض 
 الملغاة

الجزء 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة مصروفالالجزء غير  المصروف

 897 87 811 31 291 15 708 119 999 134 زامبيا
 967 7 544 18    - 511 26 511 26 زمبابوي

بوحدات المجموع الفرعي 

 713 122 5 248 091 2 096 125 1 961 213 7 059 339 8 حقوق السحب الخاصة

الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية في 

 480 1 033 1    - 513 2 513 2 يالصندوق 

المجموع بوحدات حقوق 

 193 124 5 281 092 2 096 125 1 474 216 7 572 341 8 السحب الخاصة

 632 102 7 106 900 2 494 559 1 738 002 10 231 562 11 المعادل بالدوالر األمريكي

بالقيمة االسمية بالدوالر  مجموع القروض

ديسمبر/كانون األول  31األمريكي في 

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

 940 19     مقبوضات أخرى

 (697 220 1)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 082 237 6     2019ديسمبر/كانون األول 

بالقيمة االسمية بالدوالر  مجموع القروض

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 5 279 753 2 695 919 3 893 881 9 588 801 13 2018ديسمبر/كانون األول 

 

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

 حقوق السحب الخاصة يقيم على أساس سعر تحويل الدوالروحدات في قائمة الموازنة، كان المبلغ التراكمي للقروض المعينة ب السحب الخاصة

. وقد قيم المبلغ التراكمي للقروض المعينة باليورو 2019ديسمبر/كانون األول  31في  1.3861حقوق السحب الخاصة البالغ وحدات األمريكي/

 .2019ديسمبر/كانون األول  31في  0.8908685على أساس سعر تحويل الدوالر األمريكي/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()ح)2المذكرة انظر . ندوقفي الص يشمل الرصيد أعاله مبلغ القرض المقدم إلى الصندوق الخاص بغزة والضفة الغربية ي

 .، تم تغيير اسم مملكة سوازيلند إلى مملكة إسواتيني2018أبريل/نيسان  19عتباراً من اد 

.قدونيا الشماليةإلى م البالد، تم تغيير اسم 2019 شباط/فبراير 14عتباراً من ه ا
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 2الجدول 

 العام بحسب موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية
 (2019ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ )

  العام

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة

 1في 

يناير/كانون 
 2019الثاني 

 القروض
 الملغاة

 القروض

المسددة 
 بالكامل

 31في 

كانون /ديسمبر
 2019 األول

 1في 

يناير/كانون 
 2019الثاني 

 القروض
 الملغاة

 القروض

المسددة 
 بالكامل

وحدات صرف 
حقوق السحب 

 الخاصة/

الدوالر 
 األمريكي

 1في 

كانون /ديسمبر
 2019 ولاأل

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

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

 263 652    -    - (000 31) 263 683 263 652    - (000 31) 263 683 دوالر أمريكي 2017

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

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

1979 

وحدات حقوق 

 277 279 (893)    -    - 170 280 485 201    -    - 485 201 السحب الخاصة

1980 

وحدات حقوق 
 850 244 (783)    -    - 633 245 647 176    -    - 647 176 السحب الخاصة

1981 
وحدات حقوق 
 611 252 (808)    -    - 419 253 246 182    -    - 246 182 السحب الخاصة

1982 

وحدات حقوق 

 919 142 (457)    -    - 376 143 109 103    -    -  109 103 السحب الخاصة

1983 

وحدات حقوق 
 090 183 (585)    -    - 676 183 091 132    -    - 091 132 السحب الخاصة

1984 
وحدات حقوق 
 836 182 (585)    -    - 420 183 907 131    -    - 907 131 السحب الخاصة

1985 

وحدات حقوق 

 626 83 (267)    -    - 893 83 332 60    -    - 332 60 السحب الخاصة

1986 

وحدات حقوق 
 799 32 (105)    -    - 904 32 663 23    -    - 663 23 السحب الخاصة

1987 
وحدات حقوق 
 269 83 (266)    -    - 535 83 074 60    -    - 074 60 السحب الخاصة

1988 

وحدات حقوق 

 216 72 (231)    -    - 447 72 100 52    -    - 100 52 السحب الخاصة

1989 

وحدات حقوق 
 490 119 (382)    -    - 872 119 206 86    -    - 206 86 السحب الخاصة

1990 
وحدات حقوق 
 533 55 (178)    -    - 710 55 064 40    -    - 064 40 السحب الخاصة

1991 

وحدات حقوق 

 873 135 (435)    -    - 307 136 025 98    -    - 025 98 السحب الخاصة

1992 

وحدات حقوق 
 732 110 (354)    -    - 086 111 888 79    -    - 888 79 السحب الخاصة

1993 
وحدات حقوق 
 437 169 (542)    -    - 979 169 240 122    -    - 240 122 السحب الخاصة

1994 

وحدات حقوق 

 932 169 (543)    -    - 476 170 598 122    -    - 598 122 السحب الخاصة

1995 

وحدات حقوق 
 666 206 (661)    -    - 327 207 100 149    -    - 100 149 السحب الخاصة

1996 
وحدات حقوق 
 237 247 (791)    -    - 028 248 369 178    -    - 369 178 السحب الخاصة

1997 

وحدات حقوق 

 656 303 (971)    -    - 627 304 073 219    -    - 073 219 السحب الخاصة

1998 

وحدات حقوق 
 666 281 (996) (063 12)    - 726 294 208 203 (744 8)    - 952 211 الخاصة السحب

1999 
وحدات حقوق 
 701 347 (377 1) (483 33)    - 561 382 849 250 (270 24)  119 275 السحب الخاصة

2000 

وحدات حقوق 

 562 346 (221 1) (199 14)    - 981 361 027 250 (292 10)    - 319 260 السحب الخاصة

2001 

وحدات حقوق 
 065 343 (097 1)    -    - 162 344 504 247    -    - 504 247 السحب الخاصة

2002 
وحدات حقوق 
 361 316 (012 1)    -    - 373 317 239 228    -    - 239 228 السحب الخاصة
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2003 
وحدات حقوق 
 751 309 (991)    -    - 741 310 470 223    -    - 470 223 السحب الخاصة

2004 

وحدات حقوق 
 771 347 (112 1)    -    - 883 348 899 250    -    - 899 250 السحب الخاصة

2005 
وحدات حقوق 
 862 424 (360 1)    - (270) 492 426 516 306    - (195) 712 306 السحب الخاصة

2006 

وحدات حقوق 

 864 429 (375 1)    -    - 238 431 125 310    -    - 125 310 السحب الخاصة

2007 

وحدات حقوق 
 841 353 (143 1)    - (029 2) 013 357 279 255    - (467 1) 746 256 السحب الخاصة

2008 
وحدات حقوق 
 676 354 (146 1)    - (067 2) 889 357 881 255    - (495 1) 376 257 السحب الخاصة

2009 

وحدات حقوق 

 910 375 (226 1)    - (319 4) 455 381 200 271    - (123 3) 324 274 الخاصة السحب

2010 

وحدات حقوق 

 456 572 (856 1)    - (527 4) 839 578 998 412    - (274 3) 272 416 السحب الخاصة

2011 
وحدات حقوق 
 565 627 (007 2)    - (3) 575 629 757 452    - (2) 759 452 السحب الخاصة

2012 

وحدات حقوق 

 193 552 (772 1)    - (120 1) 085 555 379 398    - (810) 190 399 السحب الخاصة

2013 

وحدات حقوق 
 035 453 (450 1)    - (142) 627 454 842 326    - (103) 945 326 السحب الخاصة

2014 
وحدات حقوق 
 826 445 (594 1) (298 19) (761 2) 479 469 641 321 (988 13) (997 1) 626 337 السحب الخاصة

2015 

وحدات حقوق 

 596 665 (132 2)    - (642) 370 668 194 480    - (464) 658 480 السحب الخاصة

2016 

وحدات حقوق 
 751 261 (837)    -    - 588 262 840 188    -    - 840 188 السحب الخاصة

2017 
وحدات حقوق 
 270 300 (960)    -    - 231 301 630 216    -    - 630 216 السحب الخاصة

`2018 

وحدات حقوق 

 163 36 (116)    -    - 279 36 090 26    -    - 090 26 السحب الخاصة

2019 

وحدات حقوق 
 300 339 300 339    -    -    - 788 244    -    -    - السحب الخاصة

 964 94 (747 1)    -    - 710 96 600 84    -    - 600 84 يورو 2014

 136 295 (429 5)    -    - 565 300 927 262    -    - 927 262 يورو 2015

 524 107 (978 1)    -    - 502 109 790 95    -    - 790 95 يورو 2016

 528 103 (905 1)    -    - 433 105 230 92    -    - 230 92 يورو 2017

 836 130 (407 2)    -    - 243 133 558 116    -    - 558 116 يورو 2018

 314 576 812 576    - (498)    - 420 513    - (445)    - يورو 2019

 109 055 2    -    - (000 31) 658 699 1 109 055 2    - (000 31) 657 699 1 المجموع بالدوالر األمريكي

المجموع بوحدات حقوق 

 230 562 11 685 302 (042 79) (882 17) 477 356 11 572 341 8 (294 57) (931 12) 012 167 8 السحب الخاصة

 302 308 1 346 563    - (498) 454 745 525 165 1    - (445) 105 652 المجموع باليورو

 642 925 14 031 866 (042 79) (379 49) 588 801 13 209 562 11 (294 57) (376 44) 774 518 10 المجموع
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 3الجدول 

 هيكل آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 فترات االستحقاق

 885 368 218 400 واحدة أقل من سنة

 232 327 006 343 سنة 2-1من 

 275 342 186 375 نواتس 3-2من 

 500 361 582 386 نواتس 4-3من 

 824 361 349 401 واتسن 5-4من 

 813 763 1 147 865 1 تسنوا 10-5من 

 569 404 1 030 452 1 سنة 15-10من 

 603 061 1 644 070 1 سنة 20-15من 

 330 721 547 707 سنة 25-20من 

 560 415 130 436 سنة 25أكثر من 

 611 128 7 839 437 7 المجموع 

 4الجدول 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 نوع اإلقراض

  983 110 6  098 258 6 تيسيرية للغايةشروط 

  590 37  019 41 شروط متشدَّدة

  735 241  438 226 شروط متوسطة

  472 637  207 712 شروط عادية

  831 100  077 200 شروط مختلطة

  611 128 7  839 437 7 المجموع 

 5الجدول 

 هيكل مصروفات القروض غير المصروفة بالقيمة االسمية

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31مزمع في )ال

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 المصروفات في:

 175 528 615 759 أقل من سنة واحدة

 237 567 312 777 سنة 2-1من 

 460 584 408 765 واتسن 3-2من 

 594 537 232 692 سنوات 4-3من 

 946 480 522 548 سنوات 5-4من 

 283 219 1 374 984 سنوات 10-5من 

 695 919 3 463 527 4 المجموع 
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 ة جنوب الصحراء المتأثرة بالجفاف والتصحرفريقيبالبلدان األبرنامج الخاص ال

 1الجدول 

 االسميةقائمة القروض بالقيمة 

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الجهة المقترضة أو الضامنة

القروض المعتمدة 
مخصوما منها 
 الجزء المصروف القروض الملغاة

الجزء غير 
 القروض المستحقة المبالغ المسددة المصروف

     قروض معينة بوحدات حقوق السحب الخاصة )با الف(

 427 1 287 1 - 714 2 714 2 أنغوال

 983 4 563 5 - 546 10 546 10 بوركينا فاسو

 627 2 867 1 - 494 4 494 4 بوروندي

 120 1 063 1 - 183 2 183 2 كابو فيردي

 877 4 740 4 - 617 9 617 9 تشاد

 143 1 146 1 - 289 2 289 2 جزر القمر

 56 58 - 114 114 جيبوتي

 020 3 640 3 - 660 6 660 6 إثيوبيا

 319 1 319 1 - 638 2 638 2 غامبيا

 582 11 739 10 - 321 22 321 22 غانا

 112 5 650 5 - 762 10 762 10 غينيا

 903 223 1 - 126 2 126 2 بيساو-غينيا

 722 6 519 5 - 241 12 241 12 كينيا

 835 3 646 3 - 481 7 481 7 ليسوتو

 567 531 - 098 1 098 1 مدغشقر

 466 3 311 2 - 777 5 777 5 مالوي

 656 4 537 5 - 193 10 193 10 مالي

 077 9 943 9 - 020 19 020 19 موريتانيا

 627 3 664 4 - 291 8 291 8 موزامبيق

 068 5 051 6 - 119 11 119 11 النيجر

 940 11 294 11 - 234 23 234 23 السنغال

 866 639 - 505 1 505 1 سيراليون

 296 13 716 12 - 012 26 012 26 السودان

 657 3 467 4 - 124 8 124 8 أوغندا

 395 3 394 3 - 789 6 789 6 جمهورية تنزانيا المتحدة

 910 3 697 4 - 607 8 607 8 زامبيا

 251 112 704 113    -  955 225   955 225  المجموع

 590 155 606 157    - 196 313   196 313 المعادل بالدوالر األمريكي 

 439     مقبوضات أخرى

 (567 44)     تسوية القيمة العادلة

 31القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

 462 111    2019ديسمبر/كانون األول 

  31القيمة االسمية بالدوالر األمريكي في 

 2018ديسمبر/كانون األول 

    164 599 

 558     مقبوضات أخرى

 (627 48)     تسوية القيمة العادلة

 القيمة العادلة بالدوالر األمريكي في 

     2018ديسمبر/كانون األول  31

116 530 
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 2الجدول 

 بحسب العام موجز القروض المعتمدة بالقيمة االسمية

 (2019ديسمبر/كانون األول  31 )في

  

القروض المعتمدة بآالف وحدات حقوق السحب 
 القيمة بآالف الدوالت األمريكية الخاصة

  السنة

 1بتاريخ 
يناير/كانون 

 2019الثاني 

 القروض
 الملغاة

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون األول 

2019 

 1بتاريخ 
يناير/كانون الثاني 

2019 

 القروض
 الملغاة

تحركات أسعار 
صرف وحدة 
حقوق السحب 
الخاصة مقابل 

الدوالر 
 األمريكي

 31بتاريخ 
ديسمبر/كانون 

  2019األول 

 517 34   (110)     -  627 34   902 24     -   902 24  حقوق السحب الخاصةوحدات  1986

 234 57 (183)    - 417 57  292 41     -   292 41  حقوق السحب الخاصةوحدات  1987

 195 48 (154)    - 349 48  770 34     -   770 34  حقوق السحب الخاصةوحدات  1988

 700 35 (114)    - 814 35  756 25     -   756 25  حقوق السحب الخاصةوحدات  1989

 076 24 (77)    - 153 24  370 17     -   370 17  حقوق السحب الخاصةوحدات  1990

 290 25 (82)    - 372 25  246 18     -   246 18  حقوق السحب الخاصةوحدات  1991

 635 9 (32)    - 667 9  952 6     -   952 6  حقوق السحب الخاصةوحدات  1992

 498 47 (153)    - 651 47  268 34     -   268 34  حقوق السحب الخاصةوحدات  1993

 621 22 (73)    - 694 22  320 16     -   320 16  حقوق السحب الخاصةوحدات  1994

 430 8 (27)    - 457 8  082 6     -   082 6  حقوق السحب الخاصةوحدات  1995

 196 313  (005 1)     -  201 314   958 225     -   958 225  حقوق السحب الخاصة وحدات المجموع

 

 3الجدول 

 آجال سداد القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية هيكل

  (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 2018 2019 فترات االستحقاق

 603 8 144 8 أقل من سنة واحدة

 078 8 052 8 سنة 2-1من 

 078 8 052 8 واتسن 3-2من 

 078 8 052 8 سنوات 4-3من 

 078 8 052 8 سنوات 5-4من 

 389 40 260 40 سنوات 10-5من 

 389 40 956 39 سنة 15-10من 

 468 32 052 28 سنة 20-15من 

 438 10 970 6 سنة 25-20من 

 - - سنة 25أكثر من 

 599 164 590 155 المجموع 

 

 4الجدول 

 نوع اإلقراض بالقيمة االسميةموجز القروض المستحقة حسب 

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف
 2018 2019 نوع اإلقراض

 599 164 590 155 شروط تيسيرية للغاية

 599 164 590 155 المجموع 

 



 GC 44/L.7 1-طاءالذيل 

74 

 5الجدول 

 أفريقياموجز أرصدة قروض الصندوق والبرنامج الخاص من أجل 

 بآالف الدوالرات األمريكية الصندوق

  2019 2018 

 588 801 13 642 925 14 القروض المعتمدة

 (695 919 3) (463 527 4) األرصدة غير المصروفة

 (279 753 2) (340 960 2) التسديدات

 7 437 839 7 128 614 

 084 19 940 19 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

المستحقة بالقيمة القروض 

 698 147 7 779 457 7 االسمية

 (782 206 1) (697 220 1) تعديل القيمة العادلة

 916 940 5 082 237 6 القروض المستحقة

 
 

 بآالف الدوالرات األمريكية البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

  2019 2018 

 201 314 196 313 القروض المعتمدة

 - - األرصدة غير المصروفة

 (602 149) (606 157) التسديدات

 155 590 164 599 

 558 439 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 157 165 029 156 االسمية

 (627 48) (567 44) تعديل القيمة العادلة

 530 116 462 111 القروض المستحقة

 

 

الصندوق والبرنامج الخاص من 

 أجل أفريقيا
 بآالف الدوالرات األمريكية

 2019 2018 

 789 115 14 838 238 15 القروض المعتمدة

 (695 919 3) (463 527 4) األرصدة غير المصروفة

 (881 902 2) (946 117 3) التسديدات

 7 593 429 7 293 213 

 642 19 379 20 الفائدة/أصول المبالغ المطلوبة

القروض المستحقة بالقيمة 

 855 312 7 808 613 7 االسمية

 (409 255 1) (264 265 1) تعديل القيمة العادلة

 446 057 6 544 348 6 القروض المستحقة
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 قائمة المنح
 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 
غير المصروف في 

يناير/كانون الثاني  1
2019 

 2019تحركات 
 31غير المصروف في 

ديسمبر/كانون األول 
 اإللغاءات الصروفات قابلة للصرف 2019

معدل صرف 
 العمالت األجنبية

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

 (997 3)      العادلةتسوية القيمة 

 622 119      2019مجموع القيمة العادلة لعام 

 253 101 (617) (624 4) (849 59) 294 68 049 98 2018مجموع 

 (340 9)      تسوية القيمة العادلة

 913 91      2018مجموع القيمة العادلة لعام 
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 إطار القدرة على تحمل الديون للصندوق وحده

 (2018و 2019ديسمبر/كانون األول  31في )

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 الجهة المقترضة أو الضامنة

في  غير المصروف 
 يناير/كانون الثاني 1

 2019صروفات لا 2019الفعلي/ )اإللغاءات(  2019

 31في غير المصروف 
 2019ديسمبر/كانون األول 

   باليوروالمعينة مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون 

 423 12 (897) 320 13    - بنن

 712 4 (658) 370 5    - نيجرال

 525 18 (675 3)    - 200 22 السودان

 900 25 (000 2) 900 27    - تشاد

 843 2 (457) 300 3    - توغو

 403 64 (687 7) 890 49 200 22 المجموع

 292 72 (629 8) 002 56 920 24 المعادل بالدوالر األمريكي

    مشروعات إطار القدرة على تحمل الديون بالدوالرات األمريكية

   404 16 (596 2)    - 000 19 بوركينا فاسو

    - (104)    - 104 بوروندي

 074 11 (326 1) 400 12    - جمهورية أفريقيا الوسطى

لصندوق التمويل الصغري ل

 156 (95)    - 251 الرأسمالي لألعمال الزراعية

 450 14 (800)    - 250 15 غينيا

 859 9 (000 1) 859 10    - هايتي

 100 59 (000 3) 100 62    - مبيقاموز

 333 17 (630 2) (308) 271 20 مالوي

 900 8 (500 1) 400 10    - سيراليون

 730 14 (600) 330 15    - طاجيكستان

 006 152 (651 13) 781 110 876 54 المجموع

   حقوق السحب الخاصةوحدات ب المعينة إطار القدرة على تحمل الديونمشروعات 

 517 39 (238 11)    - 755 50 أفغانستان

 402 6    -    - 402 6 بنن

 176 20 (300 9)    - 476 29 بوركينا فاسو

 208 52 (651 11) 300 24 559 39 بوروندي

    -    - (9) 9 كمبوديا

 198    -    - 198 جمهورية أفريقيا الوسطى

 509 1 (520 2)    - 029 4 تشاد

 545 (128)    - 673 جزر القمر

 429 8 (385 1) -  814 9 كوت ديفوار

 811 29 (195 18)    - 006 48 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 127 14 (244 2) (582) 953 16 إريتريا

 447 (287 4)    - 734 4 إثيوبيا

 278 (164 2)    - 442 2 غامبيا

 956 1 (538 5) (214) 708 7 غينيا

 41 (699)    - 740 بيساو-غينيا

 1 (107)    - 108 هايتي

 9 (107)    - 116 كيريباس

 025 10 (962 2) 390 9 597 3 قيرغيزستان

 9 (836)    - 845 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 763 1 (126 1)    - 889 2 ليسوتو

    - 21 (58) 37 ريايليب

 144 19 (766 3) 910 22    - مدغشقر

 277 17 (698 4) (1) 976 21 مالوي

 364 (54)    - 418 ملديف

 604 15 (450 6) 750 15 304 6 مالي

 513 8 (375 1)    - 888 9 موريتانيا

 821 5 (216 1)    - 037 7 موزامبيق

 970 16 (370 2)    - 340 19 نيبال

 625 (588)    - 213 1 نيكاراغوا

 229 17 (107 6)    - 336 23 النيجر

 275 (424 1)    - 699 1 رواندا
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    - (164)    - 164 سان تومي وبرينسيبي

    - (291)    - 291 سيراليون

 163 9 (509 4) (587) 259 14 السودان

 003 3 (215 1)    - 218 4 طاجيكستان

 658 4 (082 1) (583) 323 6 توغو

 662 (188)    - 850 تونغا

 622 14    -    - 622 14 اليمن

 360 15 (499)    - 859 15 زمبابوي

 741 336 (462 110) 316 70 887 376 المجموع الكلي

معادل وحدات حقوق السحب 

 756 466 (111 153) 465 97 402 522 الخاصة بالدوالر األمريكي

 2019المجموع لعام 

دوالر أمريكي/يورو/وحدات حقوق 

 054 691 (391 175) 247 264 198 602 السحب الخاصة

  702   فرق سعر الصرف

  (689 174)    2019مجموع الصروفات لعام 

مجموع إطار القدرة على تحمل 

بالدوالر األمريكي  2018الديون لعام 

 326 604 (762 136) 595 168 493 572 وحقوق السحب الخاصة
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 موجز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 تخفيف الديون المقدم حتى 
ديسمبر/كانون األول  31 

2019 

المجلس التنفيذيتخفيف الديون المزمع تقديمه كما أقره    

مجموع  تغطيه يغطيه الصندوق   
تخفيف 
 الديون

البلدان التي بلغت نقطة 
 البنك الدوليمساهمة  الفائدة أصل المبلغ الفائدة أصل المبلغ اإلنجاز

       

 211 6    643 1 568 4 بنن

متعددة الدولة بوليفيا 

 القوميات
5 900 1 890    7 790 

 437 9    668 2 789 6 بوركينا فاسو

 340 17 340 1 173 178 1 757 2 892 11 بوروندي

 801 3    727 074 3 الكاميرون

 526 2 543 47 392 235 309 1 جزر القمر

 498 12    935 2 563 9 جمهورية أفريقيا الوسطى

 008 3 82 17 111 420 378 2 تشاد

 99    99  الكونغو

 140 2    326 814 1 كوت ديفوار

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
9 739 2 955 1 771 132 1 344 15 941 

 474 26    905 5 569 20 إثيوبيا

 127 3    619 508 2 غامبيا

 588 20    003 5 585 15 غانا

 862 13 186 42 264 168 2 202 11 غينيا

 300 6 452 62 791 128 1 807 3 غينيا بيساو

 826 1    299 527 1 غيانا

 581 2    634 947 1 هايتي

 844 1    767 077 1 هندوراس

   23 214 227 6 880 8 ريايليب

 906 9    095 2 811 7 مدغشقر

 883 23 128 1 137 879 033 4 706 17 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

 433 3 473 77 602 461 820 1 سان تومي وبرينسيبي

 129 3    882 247 2 السنغال

 875 12 212 34 283 246 2 100 10 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

بوحدات حقوق السحب 

 الخاصة
272 446 81 652 6 485 744 5 986 367 313 

 (128 2) أ تخفيف الديونمخصوما منه الفوائد المقبلة غير المستحقة على 

 185 365  مجموع تخفيف الديون بوحدات حقوق السحب الخاصة

مجموع المعادل بالدوالر 

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

    (703 2)   تسوية القيمة العادلة

بالقيمة  2019ديسمبر/كانون األول  31في 

 العادلة

 

6 286 

  

 

 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
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وحدات حقوق السحب 

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

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

 068 361   مجموع تخفيف الدين بوحدات حقوق السحب الخاصة

مجموع المعادل بالدوالر 

 األمريكي
371 696 112 405 11 375 1 407 11 035 502 075 

    (469 3)  تسوية القيمة العادلة

    906 7 بالقيمة العادلة 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
 بما في ذلك الفائدة التي تغطيها مساهمة البنك الدولي. أ
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 مبادرة تخفيف ديون هايتيالمساهمات المقدمة لموجز 
 (2018و 2019 ديسمبر/كانون األول 31بتاريخ )

 

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف وحدات حقوق السحب 
 الخاصة

2019   

   عضوال ةمساهمة الدول

 438 685 النمسا

 509 776 بلجيكا

 303 2 500 3 كندا

 339 513 الدانمرك

 080 1 700 1 فرنسا

 480 1 308 2 ألمانيا

 743 1 778 2 اليابان

 178 280 لكسمبرغ

 3 5 موريشيوس

 066 1 626 1 النرويج

 115 1 718 1 السويد

 637 962 سويسرا

 717 1 700 2 المملكة المتحدة

 5 217 8 000 الواليات المتحدة

 825 17 561 27 المجموع الفرعي

  439 1 الفائدة المحصلة

  (325 24) تخفيف الديون المقدم

  675 4 2019مجموع الحساب اإلداري للدول األعضاء لعام 

   الصندوق

  200 15 مساهمة الصندوق

  277 1 الفائدة المحصلة

  - تخفيف الديون المقدم

  477 16 مجموع الحساب اإلداري للصندوق

  152 21 المجموع العام

  (671 2) تقلبات أسعار الصرف

  481 18 مجموع النقدية واالستثمارات 

   

2018   

  562 23 المجموع العام 

  (718 2) تقلبات أسعار الصرف 

  844 20 مجموع النقدية واالستثمارات 
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 النفقات التشغيلية للصندوق وحده تحليل قائمة
 (2018ديسمبر/كانون األول  31و 2019ديسمبر/كانون األول  31للسنتين المنتهيتين في )

 

 تحليل للنفقات التشغيلية للصندوق بحسب المصدر الرئيسي للتمويل
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

 برسوم مباشرة أالنفقات اإلدارية النفقات

مصادر 
 المجموع يأخرى

 131 91 986  145 90 ومزايا الموظفين رواتب

 588 28 341 2 475 772 25 النفقات المكتبية والنفقات العامة

تكاليف الخبراء االستشاريين والتكاليف 

 085 44 587 2 83 416 41 األخرى لغير الموظفين

 898 - 927 (29) التكاليف المصرفية واالستثمارية المباشرة

 702 164 914 5 485 1 304 157 2019مجموع 

 082 176 244 23 532 1 306 151 2018مجموع 

 وتكاليف خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة. ،والمبالغ الُمرحلة ،مكتب التقييم المستقل في الصندوق ، وميزانيةتشير إلى ميزانية الصندوق العادية أ
 عائد االستثمار.رسوم مباشرة على ب 
ونظرا لتطبيق المعيار  والوظائف الممولة من رسوم الخدمة. ،ونفقات اإلنهاء الطوعي للخدمة ،تشمل النفقات الواجبة السداد من الحكومة اإليطاليةي 

 أنها انخفاض في خصوم اإليجار.نفقات المقر الرئيسي القابلة لالستراداد على يتم اإلفصاح عن من المعايير الدولية لإلبالغ المالي،  16رقم 

 


