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 الموافقةبتوصية 
، بعد المائة الثامنة محاضر جمسات دورتومسودة ديالت المدخمة عمى التعالمجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى 

 وارد ف  ىذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة. ىوكما 
 

 بعد المائة لممجمس التنفيذي الثامنةمحاضر جمسات الدورة تعديل 

 .يرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتيسير الرجوع إلى التعديالت، 

الدورة جمسات محاضر من مسودة الحالية  23قبل الفقرة  ،جديدفقرة أضيفت  ،الصينممثل طمب بناء عمى  -7
 عمى النحو الوارد أدناه. ، (EB/108بعد المائة لممجمس التنفيذي )الوثيقة  الثامنة

مميون دوالر أمريكي في  888خفضت من نأشار ممثل الصين بأن اإليرادات المحتفظ بيا ا – 24"
. وأعرب عن قمقو بأنو في حال استمر ىذا االتجاه، 4204مميون دوالر أمريكي في  525إلى  4202

الموارد األساسية المطاف في نياية  ضإن اإليرادات المحتفظ بيا سوف تستنفد خالل سنتين، مما سيقو ف
 ".لمصندوق. وأوصى بأن يتابع المجمس النظر في ىذه القضية

ولك  يتم عكس استجابة اإلدارة عمى ىذه التعميقات بشكل كامل، يقترح أن يضاف النص التال  إلى الفقرة  -3
 الجديدة. 23

ل عمى النفقات في السنة حم  ذلك، أوضحت اإلدارة بأن منح إطار القدرة عمى تحمل الديون ت   وردا عمى" 
التي يتم اإليفاء بشروط الصرف فييا وتساىم بكمية كبيرة في مستويات اإلنفاق والخسائر المبمغ عنيا. 

ونية لتعويض القسم وىذه ىى المعالجة المحاسبية الصحيحة المستخدمة ألنو ال توجد أية أداة قان
الرئيسي من منح إطار القدرة عمى تحمل الديون لتبرير التعامل معيا كمقبوضات. ولكن اإلدارة تعتقد بأن 
الصندوق ال يواجو خطر توقف عممياتو بسبب الخسائر المحاسبية المبمغ عنيا. وتوقعات التدفقات 

 الية عمى المدى الطويل."المقدمة يمكن االعتماد عمييا وتشير إلى استدامة مالنقدية 


