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صندوق رأس املال املتداول
مذكرة من األمني العام
 - 1قامت  ،يف األستتاس ،مجعيتتة الستتلطة الدوليتتة لقتتاع البحتتار ،بنتتاع ىلتتص ةوصتتية اللجنتتة
املاليتتتة ،بإنشتتتاع صتتتندوق رأس املتتتال املتتتتداول ،ختتتدل ورهتتتتا الثالثتتتة املستتتت ن ة ،املعقتتتو ة
يف  29آب/أغسطس ( 1997انظر  .)ISBA/3/A/9والغرض من إنشتاع الصتندوق وتو ضتاان
أن ةتتتوافر للستتلطة ائاتتا الستتيولة الكافيتتة كتتمت متتتول ىالياهتتتا ريثاتتا ةتتر األنصتتبة املقتتررة
إىل امليزانيتتة اا اريتتة .و وجت نظتتام الستتلطة املتتا (البنتتد  ،)2-5ةتتتوىل اجلاعيتتة ،متتن وقت
آلخر ،حتديد حجم الصندوق .وةشكل السلف اليت يدفعها األىضاع يف السلطة مصتدر أمتوال
الصندوق .وةقيد وذه السلف حلساب األىضتاع التذين قتدمووا ،وحتتد مبالغهتا وفقتا جلتدول
أنصتتبة مت تتي ىليتته استتتنا ا إىل جتتدول األنصتتبة املستتت دم يف امليزانيتتة العا يتتة ل متتم املتحتتدة.
والسلف املدفوىة من الصندوق لتاويتل اىتاتا اا امليزانيتة ةستد إىل الصتندوق جتر ةتوافر
اايرا اا الدزمة لتحقيي وذا الغرض (أي ما إن ير ما يك تمت متن أنصتبة مقتررة إىل امليزانيتة
اا ارية يف السنة ذاا الصلة).
 - 2وقد حُد مستوى الصندوق يف البداية بلغ  392 000والر ،أي ا يوازي ةقريبتا
نستتبة واحتتد ىلتتص ا تتر ىشتتر متتن امليزانيتتة املعتاتتدة للستتلطة لعتتام  .1998وختتدل التتدورة
السا ستتة ،املعقتتو ة يف ىتتام  ،2000قتتررا اجلاعيتتة ،بنتتاع ىلتتص ةوصتتية اللجنتتة املاليتتة ،زيتتا ة
مستوى الصندوق إىل  438 000والر ،ووو مبلغ ميثل نستبة واحتد ىلتص ا تر ىشتر ةقريبتا
من الن قاا التقديرية السنوية لل ترة .2002-2001
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 - 3ويف التتدورة السا ستتة ىشتترة ،املعقتتو ة يف ىتتام  ،2010ارة تتم مستتتوى الصتتندوق
من  438 000والر إىل  560 000والر ،بعتد الزيتا اا التيت تترأا ىلتص املبلتغ االيتمت
للايزانية اا ارية املعتادة للسلطة منتذ ىتام  . 2000وميثتل وتذا املبلتغ بعتد الزيتا ة متا يتوازي
ةقريبا نسبة واحد ىلص ا ر ىشر من الن قاا التقديرية السنوية لل ترة .2012-2011
 - 4ومل جتر أي مراجعة أخترى ملستتوى الصتندوق منتذ ىتام  ،2010فهتو ال يتزال يتوازي
 560 000والر .ونتيجة للزيا اا اليت ترأا ىلتص املبلتغ االيتمت للايزانيتة اا اريتة املعتاتدة
للستتلطة منتتذ ىتتام  ،2010فتتإن نستتبة وتتذا املستتتوى مل متثتتل إال واحتتد ىلتتص أربعتتة ىشتتر فق ت
من الن قاا التقديرية السنوية لل ترة املالية  .2016-2015وبناع ىلص ذلك ،يطل إىل اللجنتة
املالية إىا ة النظر يف مستوى الصندوق هبدف ةقدمي ةوصية مناسبة يف وذا الش ن إىل اجلاعية.
 - 5واألستتاس التتذي قتتام ىليتته يف األصتتل حتديتتد مستتتوى الصتتندوق  -ووتتو أنتته ينبغتتمت
أن يشكل احتياتا متثل نسبته واحدا ىلص ا ر ىشتر ةقريبتا متن الن قتاا التقديريتة الستنوية -
ال يزال فياا يبدو أساسا صاحلا .وبالتا  ،يوصص بزيا ة مستوى الصندوق حبيت ةظتل نستبته
ةشتتكل واحتتدًا ىلتتص ا تتر ىشتتر ةقريبتتا متتن الن قتتاا التقديريتتة الستتنوية للستتلطة .وباالستتتنا
إىل امليزانيتتة املقترحتتة احلاليتتة ،ستتيبلغ مستتتوى الصتتندوق لل تتترة  2018-2017متتا قتتدره
 660 000والر ،ووو ما ميثل زيا ة قدروا  100 000والر مقارنة ستواه احلا .
 - 6وبلغ ت األنصتتبة املقتتررة للصتتندوق يف  31كتتانون األول /يستتار  2015متتا قتتدره
 560 000والر ،ور منتتتتتتها مبلتتتتتتغ قتتتتتتدره  558 492والرا ويتبقتتتتتتص مبلتتتتتتغ قتتتتتتدره
 1 508والراا مل يسد بعد .وبعد صدور موافقة اجلاعية ىلص زيتا ة مستتوى الصتندوق،
ستتيجري متويتتل الزيتتا ة متتن ختتدل ستتلف إضتتافية ةقتتدم متتن األىضتتاع يف الستتلطة وحتتتد
وفقا جلدول األنصبة املقررة املست دم يف امليزانيتة العا يتة ل متم املتحتدة (قترار اجلاعيتة العامتة
 .)245/70فإذا كان مبلغ أحد وذه األنصبة املقتررة للصتندوق أقتل متن الستل ة التيت قدمتتها
الدولة العضو املعنية من قبل ،خيصتم املبلتغ الزائتد متن النصتي التذي يتتعني ىلتص ةلتك الدولتة
العضو فعه للايزانية اا ارية للسلطة يف ال ترة املالية املقبلة.
 - 7ولتتن ةتتز ر زيتتا ة مستتتوى الصتتندوق ىلتتص وضتتم مت ت خراا أىضتتاع الستتلطة احلتتاليني
أو السابقني.
 - 8ويطل من اللجنة املالية النظر يف املستائل املطروحتة يف وتذه الو يقتة وصتياغة ةوصتية
مناسبة بش ن مستوى الصندوق لتقدميها إىل اجمللس واجلاعية.
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