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  موافقةتوصیة بال

والثالثین من مساهمات الدول األعضاء للعام الثالث المجلس التنفیذي مدعو إلى النظر في احتیاجات السحب 

  وٕالى اعتماد القرار التالي:2012

من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، والمادة 4(ج) من المادة 5"یقر المجلس التنفیذي، وفقًا للبند 

أبریل/نیسان في للموارد من مساهمات التجدید الثامن المتبقي الرصیدسحبالمالیة للصندوق، اللوائحالخامسة من 

، لتغطیة مصروفات القروض والمنح فرادیةاألعضاء اإل، أو حسبما تنص علیه االتفاقیات المبرمة مع الدول 2012

، والتي ال یشملها السحب من هذه 2012أیة مبالغ أخرى مطلوبة الحتیاجات الصرف في عام ى. وتغط2012لعام 

  المساهمات، من األصول السائلة للصندوق. ویفوض المجلس التنفیذي رئیس الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار."

2012والثالثین من مساهمات الدول األعضاء للعام الثالث احتیاجات السحب 

یستند إلى تقدیرات الصرف 2012لعام ب من مساهمات الدول األعضاءحستقترح هذه الوثیقة مستوى لل- 1

  .2012على القروض والمنح لعام 

من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة على األحكام التي تطبق 4(ج) من المادة 5ینص البند - 2

بالنسبة لطلبات السحب من مساهمات األعضاء. وكان المجلس التنفیذي قد اعتمد في دورته الحادیة 

الدولفي المائة من مساهمات100)، سیاسة تقضي بسحب 2000ین (في دیسمبر/كانون األول والسبع

لدول األعضاء باتخاذ ترتیبات منفصلة لوضع لاألعضاء لتغطیة احتیاجات الصرف. وتسمح هذه السیاسة 

جداول زمنیة لطلبات السحب النقدي خاصة بكل دولة عضو. وقامت سیاسة السحب على أساس االفتراض

بأن هذه الترتیبات الفردیة لن تؤثر سلبا على االحتیاجات التشغیلیة للصندوق وأنها ستظل ساریة حتى 

  تغییرها في إطار تجدید ما للموارد، عند االقتضاء، أو حتى نفاد الموارد التي یمكن طلب سحبها. 

لقروض والمنح لعام في المائة من تقدیرات الصرف على ا100یقدر السحب (السیولة) الضروري لتلبیة - 3

سیتم هذا ملیون دوالر أمریكي. وكما هي الممارسة المتبعة، فإن طلب السیولة 841.7بما یعادل 2012

وتحصیل وثائق المساهمة وعائد االستثمار ،اإلیفاء به من خالل استخدام أصول الصندوق السائلة الموجودة

للمساهمات غیر المؤهلة المتوفر الرصید2012والتدفقات من القروض. ویعكس طلب السحب الحالي لعام 

التجدید الثامن للموارد. وبناء على مستوى وثائق المساهمات التي تم استالمها حتى نهایة قراربموجب 

وسوف یتغیر ملیون دوالر أمریكي.104.4یتراوح بحدود اً مبلغالسحب مثل ی، 2011دیسمبر/كانون األول 

تغطیة الفرق بین احتیاجات وسیتم .2012ضاء بتسدید مدفوعات خالل العام هذا الرقم مع قیام الدول األع

  من خالل استخدام الموارد األخرى المذكورة أعاله.الصرف المتوقعة واألموال المتاحة

وترد قائمة بالدول األعضاء التي لم تدفع بعد مخصصاتها في التجدیدات السابقة في القوائم المالیة الموحدة - 4

تسدید السندات لضمان. وسیبذل الصندوق قصارى جهده )EB 2012/105/R.40(2011ام للصندوق لع

اإلذنیة و/أو المدفوعات النقدیة، حسب مقتضى الحال. بید أنه وفقا إلجراء احتساب المبالغ التي تسحب من 
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)، 1995مساهمات األعضاء، والتي أقرها المجلس التنفیذي في دورته الخامسة والخمسین (في سبتمبر/أیلول 

  قیمة طلبات السحب التي ال یتوقع دفعها.لن تطرأ أي زیادة على المبالغ المطلوب سحبها لتغطیة

ویبین الملحق معلومات عن السحوبات اإلجمالیة المعتمدة للتجدید الثامن للموارد، ویتضمن كذلك تقدیرًا - 5

والتاسع من اللتجدید الثةلیاللمصروفات المقبلة وطلبات السحب المتوقعة على أساس مستوى التعهدات الح

  للموارد.
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ت المقبلةتقدیرات السحوبا

  )2011األول /كانون دیسمبر31(بمالیین الدوالرات األمریكیة في 

2011

  فعلي

2012

متوقع

2013

متوقع

السحوبات خالل العام

35%35%التجدید الثامن لموارد الصندوق

30%التجدید التاسع لموارد الصندوق

عامالنسبة المئویة التراكمیة للسحوبات حتى نهایة ال

100%65%التجدید الثامن لموارد الصندوق

30%التجدید التاسع لموارد الصندوق

على أساس:

541.0714.5770.1أالمصروفات المتوقعة –ألف 

668.2المصروفات الفعلیة–باء 

(127.2)الفرق- جیم 

841.7 566.9بلسابقة)جیم للسنة  ا- من احتیاجات الصرف (ألف%100–دال 

القیمة الحالیة لمساهمات الدول األعضاء

لموارد الصندوقالتجدید الثامن  

1المستوى المستهدف-    200.01 200.0--------

--------056.2 056.21 1دیسمبر/كانون األول31التعهدات المستلمة في - 

--------950.3950.3دیسمبر/كانون األول31وثائق المساهمات المستلمة في -   

ج268.8المبلغ المطلوب للسحب-    104.4--------

التجدید التاسع لموارد الصندوق  

1المستوى المستهدف-   500.0

855.7دیسمبر/كانون األول31التعهدات المستلمة في -  

5.2/كانون األولدیسمبر31وثائق المساهمات المستلمة في -

وتأخذ السحوبات المتوقعة بعین الحسبان .2011ول/كانون األدیسمبر31تستند هذه التقدیرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاریخ أ

  المبلغ الفعلي.2011النمط االعتیادي للسحب لحافظة القروض. وتعكس أرقام السحب لعام 

  دوالر أمریكي.یون مل25.9وقدره 2010یتضمن هذا المبلغ الفائض من عام ب

، والمدفوعات المتراكمة المستلمة بتاریخ 2011دیسمبر/كانون األول31تستند التقدیرات إلى وثائق المساهمات المستلمة بتاریخ ج

.ملیون دوالر أمریكي845.9والتي تبلغ قیمتها2011دیسمبر/كانون األول   31


