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 2016ديسمبر/كانون األول  31المنتهية في أبرز الجوانب المالية للسنة 

 مقدمة -أوال

 بتاريخ السائدة والحالة للصندوق المالية التدفقات وضع عرض هو الوثيقة هذه من الهدف -1
 .ومختصرة تأشيرية بصورة 2016 األول تانون/ديسمبر 31

 في المنتهية للسنةوحده  للصندوق المالية القوائم مسودة من أدناه الواردة الرئيسية المالية األرقام تم استقاء -2
 شرتة وهو للصندوق، الخارجي المراجع لمراجعة حاليا الخاضعة ،2016 األول تانون/ديسمبر 31

Deloitte and Touche  .للصندوق المالية والقوائم المراجعة، الموحدة المالية القوائم من تل وستخضع 
 في لها الحسابات مراجعة لجنة الستعراض 2016 األول تانون/ديسمبر 31 في المنتهية للسنة ،وحده
 في المائة بعد العشرين دورته في عليها للمصادقة التنفيذي المجلس على لتعرض ،2017 نيسان/أبريل
 .2017 نيسان/أبريل

 والتعليقات الميزانية بنود – ثانيا 

 بتاريخ للصندوق التابعة المختارة األسهم وبعض والخصوم األصول بعض عن معلومات 1 الجدول يبين -3
 .2015و 2016 عاَمي من األول تانون/ديسمبر 31

 1الجدول 

  بعض األصول والخصوم واألسهم المختارة* 

 2015و   2016ديسمبر/كانون األول   31بتاريخ 

 (بماليين الدوالرات األمريتية) 

 2016 2015 

 أصول مختارة 

 525.2 1 334.5 1 النقدية واالستثمارات

 663.3 597.1 صافي السندات اإلذنية والمساهمات المستلمة **

 207.3 6 300.0 6 **صافي القروض المستحقة

 خصوم وأسهم مختارة 

 68.1 80.5 منح غير مصروفة

 162.9 263.7 خصوم االقتراض 

 905.1 7 63.5 8 **مساهمات األعضاءصافي 

 95.0 95.0 االحتياطي العام

   الخصوم الطارئة المختارة 

 780.4 576.9 أرصدة غير مصروفة من إطار القدرة على تحمل الديون

 * تتعلق األرقام الواردة في هذا التقرير بأنشطة الصندوق فقط، وقد حدِّدت جميعها بالقيمة االسمية، أي أنها ال تتضمن البنود المالية 
ع جمي لألنشطة التي تمولها األموال التتميلية أو حسابات األمانة. وترد هذه البنود المالية في القوائم المالية الموحدة للصندوق التي تغطي

 عليها الصندوق. يتحتم األنشطة التي 

 ** ترد هذه األرصدة صافية من خسائر انخفاض القيمة.
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 تشغيلية بيانات - ثالثا 

 تانون/ديسمبر  31بتاريخ  المنتهيين للعامين والمنح للقروض الرئيسية النقدية التدفقات 2 الجدول يبين -4
 . 2015و 2016 األول

  2الجدول 

 2015و 2016التدفقات النقدية الرئيسية للقروض والمنح،  

 (بماليين الدوالرات األمريتية) 

 2016 2015 

 486.7 539.4 المبالغ المصروفة من القروض

 125.5 123.9 المبالغ المصروفة في إطار القدرة على تحمل الديون

 612.3 663.3 المجموع الفرعي

   

 48.2 39.3 المبالغ المصروفة من المنح

 660.5 702.6  مجموع القروض والمنح المصروفة 

   

 274.4 299.3 والفوائد( األصولسداد القروض ) 

  31 في المنتهيتين للسنتين الصندوق لموارد العاشر التجديد وضع عن معلومات 3 الجدول ويقدم -5
 .2015و 2016 األول تانون/ديسمبر

  3الجدول 
 الرئيسيةتدفقات المساهمات  
 (العاشر الصرف المقرر للتجديد بسعربماليين الدوالرات األمريتية )

 2015 2016 التجديد العاشر لموارد الصندوق 

   التعهدات

 170.8 1 126.7 1 موارد العاديةلل

 2.9 2.9 إطار القدرة على تحمل الديون تنفيذ تعويض ل

 173.7 1 129.6 1 *حتى تاريخه )ألف( التعهداتإجمالي  

 680.9 905.7 وثائق المساهمات المستلمة )باء(

 492.8 223.9 باء() – (التعهدات المستحقة )ألف 

   

 79.4 512.1 المدفوعات النقدية المستلمة

 0 2.3 إطار القدرة على تحمل الديونللتعويض عن تنفيذ مدفوعات ال

 79.4 514.4 مجموع المدفوعات 

 مستوى تعهداتها المعلنة للتجديد العاشر لموارد الصندوق.من الدول األعضاء بعض خفضت  ،2016خالل عام *

 


