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 2018ديسمبر/كانون األول  31المنتهية في أبرز الجوانب المالية للسنة 

 مقدمة -أوال 
للصندوق والحالة السائدة بتاريخ  ةالماليالتدفقات الهدف من هذه الوثيقة هو عرض وضع  -1

 تأشيرية ومختصرة.بصورة  2018األول  ديسمبر/تانون 31

المنتهية في  للسنة أدناه من مسودة القوائم المالية للصندوقالواردة نقلت األرقام المالية الرئيسية  -2
 شرتة  ووه ،للصندوق لمراجعة المراجع الخارجيالخاضعة حاليا ، 2018ديسمبر/تانون األول  31

Deloitte and Touche . عة اج  ر  الم   وحدهوستخضع تل من القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للصندوق
 نيسان/أبريلستعراض لجنة مراجعة الحسابات لها في ال 2018ديسمبر/تانون األول  31للسنة المنتهية في 

 أيار/مايوفي بعد المائة  والعشرين السادسةلتعرض على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها في دورته  2019
2019. 

 والتعليقات  بنود الميزانية – ثانيا

الخصوم واألسهم المالية الطارئة المختارة، وبعض الخصوم و األصول بعض معلومات عن  1يبين الجدول  -3
 .2017و 2018 من عام ي ديسمبر/تانون األول 31بتاريخ 

 1الجدول 
 *المختارة ألوراق المالية الطارئةاالخصوم و و  ،بعض األصول والخصوم

 )بماليين الدوالرات األمريتية( 
 2018 2017 

   أصول مختارة

 352.6 1 039.3 1 النقدية واالستثمارات

 365.9 852.9 **صافي السندات اإلذنية والمساهمات المستلمة

 صافي القروض المستحقة
7 312.9 7 140.3 

   خصوم وأسهم مختارة

 98.0 101.2 منح غير مصروفة

 480.3 571.6 االقتراضخصوم 

 217.0 8 938.3 8 **صافي مساهمات األعضاء

 95 95 االحتياطي العام

   الخصوم الطارئة المختارة

 828.5 901.7 أرصدة غير مصروفة من إطار القدرة على تحمل الديون

 البنود، أي أنها ال تتضمن االسمية دت جميعها بالقيمالصندوق فقط، وقد حد  أنشطة بالواردة في هذا التقرير تعلق األرقام ت* 
المالية في القوائم المالية الموحدة  البنودالمالية لألنشطة التي تمولها األموال التتميلية أو حسابات األمانة. وترد هذه 

 الصندوق. يتحتم بهاللصندوق التي تغطي جميع األنشطة التي 
  ترد هذه األرصدة صافية من خسائر انخفاض القيمة.** 
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 إحصاءات تشغيلية - ثالثا
ديسمبر/تانون األول  31الرئيسية للقروض والمنح للعامين المنتهيين في  النقديةالتدفقات  2يبين الجدول  -4

 .2017و 2018

 2الجدول 
 2017و 2018، التدفقات النقدية الرئيسية للقروض والمنح

 )بماليين الدوالرات األمريتية(
 2018 2017 

 631.4 627.1 القروض المبالغ المصروفة من

 127.8 138.6 المبالغ المصروفة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

 759.2 765.7 المجموع الفرعي

 45.4 59.8 المبالغ المصروفة من المنح

 804.6 825.5 مجموع القروض والمنح المصروفة

 315.9 341.9 سداد القروض )األصول والفوائد(

 

للسنتين لموارد الصندوق  العاشروالتجديد الحادي عشر التجديد  وضعمعلومات عن  3ويقدم الجدول  -5
 .2017و 2018ديسمبر/تانون األول  31المنتهيتين في 

 3الجدول 
 تدفقات المساهمات الرئيسية

 (بمعدل الصرف المقرر للتجديد )بماليين الدوالرات األمريتية
 2017 2018 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق*

   التعهدات

 255.2 934.4 الموارد العادية

 10 31 **تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديونعن تعويض ال

 265.2 965.4 التعهدات المتراكمة حتى تاريخه )ألف(

 0.8 798.2 وثائق المساهمات المستلمة )باء(

 264.4 167.2 )باء( –التعهدات المستحقة )ألف( 

   

 0.8 63.8 النقدية المستلمةالمدفوعات 

 0 5.9 للتعويض عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون المستلمة المدفوعات

 0.8 69.7 مجموع المدفوعات المستلمة
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 بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 41-/د203تبنى المجلس التنفيذي القرار رقم  ،2018ي فبراير/شباط * ف
المستفيدة من إطار القدرة على تحمل الديون بالمبلغ في تل تجديد من تجديدات الموارد، يخطر الصندوق تل بلد من البلدان غير ** 

ر هذه . وفي حال لم تتوفبما يتعدى ويزيد عن المساهمات األساسية اإلجمالي المتوجب عليها سداده على مدى السنوات الثالث القادمة
ع االتفاقية األصلية إلطار القدرة على تحمل ، عندئذ يتوجب على الصندوق اقتطاع هذه األموال )بما يمتثل تماما مالموارد المالية اإلضافية

 الديون( من المساهمات األساسية المتعهد بها في التجديد.
 .رت بعض الدول األعضاء مستوى تعهداتها المعلنة في التجديد العاشر لموارد الصندوقغي   2018خالل عام *** 

 ،الدول األعضاءبعض  أوردتها، بلغت قيمة المساهمات التي للمواردللتجديد الحادي عشر جدر اإلشارة أيضا أنه وبالنسبة وتمالحظة: 
ضافية للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون مليون دوالر أمريتي. وبالنسبة للبلدان  11في وثائق مساهمتها  ،بصورة منفصلة وا 

ضافية للتعويض عن تن تضمنهاالتي أعلنت عن تعهداتها ولتن لم  ، اضطر الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون فيذمساهمة منفصلة وا 
 ر أمريتي من مساهماتها األساسية.مليون دوال 20القتطاع 
ضافية للتعويض عن إطار القدرة على للموارد للتجديد العاشروبالنسبة  ، فقد وصل المبلغ الذي أدرجته الدول األعضاء بصورة منفصلة وا 

أية مساهمات  تدرجمليون دوالر أمريتي. وأما بالنسبة للدول التي أعلنت تعهداتها، إال أنها لم  0.4تحمل الديون في وثائق مساهماتها إلى 
ضافية للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون ماليين دوالر  3 مبلغ في وثائق مساهماتها، فقد اضطر الصندوق القتطاع منفصلة وا 

 أمريتي من مساهماتها األساسية.
 

 2017 2018 التجديد العاشر لموارد الصندوق

   التعهدات

 100.7 1 095.7 1 الموارد العادية

 2.9 2.9 **الديون تنفيذ إطار القدرة على تحملعن تعويض ال

 103.6 1 098.6 1 ***التعهدات المتراكمة حتى تاريخه )ألف(

 051.9 1 081.1 1 وثائق المساهمات المستلمة )باء(

 51.7 17.5 )باء( –التعهدات المستحقة )ألف( 

   

 857.2 012.6 1 المدفوعات النقدية المستلمة

 2.8 2.9 القدرة على تحمل الديونللتعويض عن تنفيذ إطار المستلمة المدفوعات 

 860.0 015.5 1 مجموع المدفوعات المستلمة


