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 توصية بالموافقة
 المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على أنو:

  بتاريخالمقدرة ية المستدامة ف: الصندوؽ على األجؿ الطويؿ للتدفقات النقدوضع التقديري الاستنادا إلى 
)ب( 2، فإف المجلس التنفيذي، إذ يأخذ باالعتبار البند (والجدوؿ 1)انظر الرسـ البيان:  2013سبتمبر/أيلوؿ  30

ذي تولده وضع الحال: والمستقبل: المقدر لصاف: النقدية الالبمف اتفاقية إنشاء الصندوؽ، يحيط علما  7مف المادة 
مقارنة بالتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية  (لتزامات الماليةالاالناجمة عف )الخارجة المتوقعة التدفقات النقدية 

 2014تزامات الخاصة ببرنامج القروض والمنح لعاـ لوعلى ىذا األساس يوافؽ المجلس التنفيذي على اال .المتوقعة
مليوف دوالر أمريت:، ويفوض رئيس الصندوؽ بعقد االتفاقيات  714بحدود تصؿ إلى شارية إبصورة المقدر 

 تبعا لذلؾ. 2014للقروض والمنح الت: وافؽ علييا المجلس ف: عاـ 

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات اإلبالغ الحقا عف وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف المجلس يطلب مف رئيس الصندوؽ 
 بموجب نيج التدفقات النقدية المستدامة. والقروض والمنح الت: تمت الموافقة علييا

 

 مقدمة -أوال 
التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، ينبغ: تحديد الموارد الخاصة بمشاورات ىيئة التقرير ف: طلبو تـ وفؽ ما  -1

المتاحة لعقد االلتزامات الخاصة ببرنامج القروض والمنح ف: الصندوؽ بناء على نيج التدفقات النقدية 
مع توف سلطة االلتزاـ بالموارد مقدمًا عامال مشتقا يستخدـ ألغراض العلـ ال غير. وقد تـ توفير  المستدامة،

. تقدـ ىذه الوثيقة طلبا الستخداـ سلطة EB 2013/108/R.20التعريفات واإلجراءات ذات الصلة ف: الوثيقة 
 . 2014بناء على نيج التدفقات النقدية المستدامة لعاـ بالموارد االلتزاـ 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات المستندة إلى التدفقات النقدية المستدامة -ثانيا 
 1بدءًا مف "الخاص بالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ أنو  35-/د166ينص قرار مجلس المحافظيف  -2

العمليات  باستخداـ سلطة االلتزاـ مقدمًا باألمواؿ المتحصؿ علييا مف عند األذف 2013يناير/تانوف الثان: 
مف االتفاقية،  سيقـو المجلس التنفيذي بتقدير  7مف المادة  )ب(2وفقًا للسلطة المخولة لو بموجب البند 

وتحديد قدرة الصندوؽ على االلتزاـ مف خالؿ المطابقة بيف االلتزامات المالية )التدفقات النقدية الخارجة( 
، وستجري ىذه المطابقة بما المتوقعة الداخلة النقدية الموارد الحالية والتدفقاتب، الناجمة عف االلتزامات

ويشتؿ ىذا النيج ف: ترتيبة وتقرير الموارد المتاحة لعقد  "يتماشى مع منيجية التدفقات النقدية المستدامة.
مفعولو ف: فترة التجديد التاسع للموارد، تغييرا رئيسيا عف الممارسة المتبعة ف: ظؿ  سرىااللتزامات الذي 

 دات السابقة.التجدي

الصندوؽ بأنو مستداـ مف حيث التدفقات النقدية إذا تانت  ومنح يعّرؼ مستوى ما مف برنامج قروض -3
توقعات جميع التدفقات الداخلة والخارجة المتأتية عف البرامج الحالية والمقبلة للقروض والمنح وما يتصؿ بيا 

استثمارات(، خالؿ األربعيف سنة القادمة، ال مف سيولة التزامات الصندوؽ )أي رصيد ما لديو مف نقدية و 
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ج يومف الفروؽ الرئيسية بيف الن" 1يخرؽ الحد األدنى لمتطلبات السيولة المنصوص عليو ف: سياسة السيولة.
تجديدات الموارد السابقة ىو أف الحد األقصى والنيج المستخدـ ف:  (التدفقات النقدية المستدامةالمقترح )

." وارد مقدمًا أصبح اآلف مؤشرًا مشتقًا أتثر منو افتراضًا مف افتراضات النموذج المال:لسلطة االلتزاـ بالم
(REPL.IX/2/R.5 5، ص.) 

"إجراءات وتعريفات تحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء على نيج التدفقات  المعنونة توفر الوثيقة -4
عف تنفيذ نيج التدفقات النقدية المستدامة.  ( معلومات مفصلةEB 2013/108/R.20النقدية المستدامة" )

ضافة إلى ذلؾ، تحدد جميع متونات التدفقات النقدية الرئيسية للصندوؽ، والت: تـ تحليليا ف: النموذج  وا 
 المال: للصندوؽ المستند إلى معايير تـ التفاوض بشأنيا مف أجؿ فترة تجديد الموارد.

مليار دوالر  1.5ندوؽ بتحديد مستوى مستيدؼ للتجديد قدره انتيت مشاورات التجديد التاسع لموارد الص -5
ويشمؿ مستوى برنامج القروض والمنح ىذا  2مليارات دوالر أمريت:. 3أمريت: وبرنامج قروض ومنح بقيمة 

والمنح لبرنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،  لت: ستموليا المساىمات التتميليةالمنح ا
لموافقة علييا تحديدا ليذا الغرض. وألغراض حساب الموارد المتاحة لعقد االلتزامات لـ يتـ الت: سيتـ ا

حساب إال المساىمات االعتيادية ف: التجديد إضافة إلى التدفقات العائدة مف القروض ومف عائد االستثمار 
يد التاسع لموارد أنو مف المتوقع أف يتـ الحصوؿ على موارد إضافية خالؿ فترة التجد مف على الرغـ

المالية  ؽالصندوؽ على شتؿ مساىمات مف دوؿ أعضاء جديدة ومساىمات تتميلية معبأة مف خالؿ الطرائ
 الجديدة.
 1الرسـ البيان: 

 لمموارد والخارجة في فترة التجديد التاسع العائدةمقارنة بين التدفقات 
 (األمريتيةدوالرات ال)بمالييف 

 
  

                                                      

1 EB 2006/89/R.40. 
مليوف دوالر أمريت:  330، بلغت قيمة التعيدات لبرنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 2013سبتمبر/أيلوؿ  30 بتاريخ 2

 . مليار دوالر أمريت: 1.5مع األخذ بعيف االعتبار أف ىدؼ التجديد التاسع للموارد يبلغ 
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برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات ف: باستثناء المساىمات التتميلية  تظير التوقعات المالية، -6
بو، أف التدفقات النقدية مف المساىمات العادية ف: التجديد التاسع للموارد  المتعلؽالصغيرة وبرنامج المنح 

 2.142منح قدره وأف برنامج القروض وال (2013سبتمبر/أيلوؿ  30 )بتاريخ مليار دوالر أمريت: 1.06 بلغت
سنة على أساس فترة استحقاؽ  50-40لتوقعات أفؽ زمن: لفترة لمليار دوالر أمريت:. وعلى ىذا فإف 

 قروض الصندوؽ المقدمة بشروط تيسيرية للغاية.

مطروحًا منيا التدفقات  الداخلةالسيولة )التدفقات صافية تتوف ويضمف نيج التدفقات النقدية المستدامة أف  -7
مف الحد األدنى لمتطلبات السيولة. وتما ىو محدد ف: سياسة  أعلىسنة  50-40الؿ فترة الػ الخارجة( خ

وبغية ضماف التدفقات النقدية المستدامة، ينبغ: على الصندوؽ أف يحتفظ ف: أي وقت تاف بمبلغ  ،السيولة
لمحتملة الناتجة عف واالحتياجات اإلضافية ا الصروفات السنويةف: المائة مف إجمال:  60يعادؿ على األقؿ 

 الصدمات الخاصة بالسيولة.

أدناه( أثر التدفقات النقدية على سيولة الصندوؽ حتى التجديد الخامس )الجدوؿ و  2ويبيف الرسـ البيان:  -8
بالحد األدنى لمتطلبات  جـ عنياالناالصندوؽ ومنح ( تما يقارف برنامج قروض 2033عشر للموارد )

القادمة يمتف مالحظة تراجع ف: موارد الصندوؽ الداخلية مع تطبيؽ الحد  السيولة. وخالؿ السنوات العشر
األقصى مف السيولة على البرنامج )مما يتمشى مع عدـ خرؽ العتبة المحددة ف: سياسة السيولة(. وعلى 

أي فترة  معدؿ الصرؼ. وف: الدفعات الداخلةىذا فإف مستوى السيولة يعود إلى االرتفاع عندما تتجاوز 
المتوقعة نياية السنة إلى إجمال: المبالغ المصروفة السنوية ف: سيولة النسبة  انخفضتحاؿ ف:  دتجدي

برنامج الصندوؽ مف القروض والمنح سيعتبر غير مستداما مف ، فإف ف: المائة 60للسنة ذاتيا عف نسبة الػ 
د ماليًا على األجؿ الطويؿ أف قدرة الصندوؽ على الصمو  1الرسـ البيان:  ويبيف .ناحية التدفقات النقدية

منح. وعلى وجو التحديد الو لقروض لبرنامج الصندوؽ المقترح لقوية، وى: تساند المستويات الحالية والمقبلة 
ف:  62منح اللقروض و ا مف المقترحالصندوؽ مستوى السيولة الدنيا الناجـ عف برنامج  عادؿيتوقع أف ي

جديد الحػادي عشػر للموارد، أي أػنو ال يخرؽ الحد األدنى لمتطلبات المػائة مػف المػبالغ المػصروفة فػ: التػ
 ف: المائة، وىو بالتال: ال يؤثر على وضع التدفقات النقدية المستدامة ف: الصندوؽ. 60السيولة المحدد بػ 

جدوؿ . ويوفر الواتسن 6قدره  2014ويمثؿ ىذا التوقع متوسطا ضمنيا لسلطة االلتزاـ بالموارد مقدمًا لعاـ  -9
 .أدناه تفاصيؿ إضافية تتعلؽ بالتدفقات النقدية المتوقعة
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 :2الرسـ البيان: 
 التدفقات والسيولة النقدية ف: الصندوؽ 

 )بمالييف الدوالرات األمريتية(

 
ف: المائة  1.6- ف: المائة لمتوسط إلغاء القروض؛ تزايد النفقات اإلدارية بنسبة التضخـ بعد التجديد التاسع للموارد؛ معدؿ عائد حافظة االستثمار ىو 13إف االفتراضات الرئيسية الت: تستند إلييا ىذه األرقاـ ى:: صورة صرؼ القروض على عشر سنوات؛ نسبة 

 .ف: المائة سنوياً  2 الموارد المقدمة مف األعضاء يستند إلى االتجاه السائد ف: التجديد الثامف للموارد؛ معدؿ تضخـ قدره وصاعدا؛ استالـ مساىمات تجديد 2016ف: المائة مف عاـ  3، و2015ف: المائة لعاـ  1.5، و2014ف: المائة لعاـ  1-، و2013للفترة 
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 2013أك    / ش  ن  أل ل  31                                ي  –          ع    

 )  ال                  ك  (

التجديد  يد التاسعالتجد  التجديد الثامف   
 العاشر

التجديد 
الحادي 
 عشر

التجديد 
الثان: 
 عشر

التجديد 
الثالث 
 عشر

التجديد 
الرابع 
 عشر

التجديد 
الخامس 
   عشر

2012 
2013 )الفعلية(

 2015 2014 ىػ

 060 3 883 2 717 2 560 2 413 2 273 2 728 714 700 036 1  أ برنامج القروض والِمنح

 940 1 308 1 839 560 714 338 1 632 1 982 1 270 2 456 2 ية فترة التجديدالسيولة في بدا

  

 التدفقات الداخمة          

 957 1 898 1 747 1 567 1 327 1 104 1 310 308 293 271 التدفقات العائدة للقروض          

 750 1 613 1 484 1 356 1 201 1 996 344 305 366 332 بالمساىمات 

 212 151 101 67 58 94 22 (18) (34) 72 االستثمار عائد

  

 التدفقات الخارجة          

 (484 2) (341 2) (206 2) (079 2) (128 2) (227 2) (754) (751) (738) (701) المبالغ المصروفة          

 (9) (21) (26) (38) (54) (69) (52) (32) (13) (10) البلداف الفقيرة المثقلة بالديوفأثر 

 (688) (649) (611) (576) (543) (507) (159) (159) (150) (177) النفقات اإلدارية وغيرىا مف بنود الميزانية

 (21) (20) (19) (18) (17) (16) (5) (5) (10) (4) األصوؿ الثابتة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعتماد تمويؿ تجييز البرامج

 657 2 940 1 308 1 839 560 714 338 1 632 1 982 1 270 2 السيولة في نهاية فترة التجديد

   

            

 309% 227% 153% 89% 62% 64% 128% 170% 220% 254% د النسبة بيف السيولة والمبالغ المصروفة         

   

 الحيازات الصغيرة. برنامج القروض والمنح ماعدا المنح المتعلقة ببرنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب أ         
 ـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.تشمؿ المساىمات المبالغ المستلمة/طلبات السحب وتذلؾ المساىمات النقدية )بما فييا التتميلية( ويستثنى منيا ما يتعلؽ ببرنامج التأقل ب
 د.أما بالنسبة لجميع تجديدات الموارد األخرى، فإف إجمال: التدفقات الخارجة الممثلة ى: أقؿ قيمة حاصلة ف: تلؾ الفترة مف تجديد الموار  وية.بالنسبة للتجديد التاسع لموارد الصندوؽ، التدفقات الخارجة اإلجمالية السن ج
البلداف الفقيرة المثقلة بالديوف، النفقات اإلدارية وغيرىا مف  ديوف  الخارجة السنوية )صرؼ القروض والمنح، أثر مبادرةف: المائة مف إجمال: التدفقات  60يعرؼ الحد األدنى لمتطلبات السيولة باعتباره وضع السيولة األدنى بنياية السنة بما ال يقؿ عف  د

موارد بعد التجديد التاسع، فإف الرقـ الذي يظير ىنا ىو الحد األدنى ضمف دور التجديد المؤلفة مف بالنسبة لجميع تجديدات ال ف: المائة تشير إلى فترة تدفؽ نقدي مستداـ. 60بنود الميزانية، األصوؿ الثابتة، واعتماد تمويؿ تجييز البرامج(. والنسبة فوؽ 
 ثالث سنوات ذات الصلة 

 . واتسن 6تقدر بػ  2014سلطة االلتزاـ بالموارد مقدمًا الت: تـ التوصؿ إلييا لعاـ  ىػ
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 التوصية -ثالثا 

                    ق                              خ                                      استنادا -11

   إ               ذ    ذ  أ ذ                (        1)  ظ      م          2013      /       30

                                             ق       ء       ق             7)ب(           2

                                 (               ق   )                                ه            ذ 

                                 ق  .       ذ            ق              ذ                       

               ك    714                                   2014                         م 

      2014                 ق           ق                          ق    ه              م 

                        الغ                      ذ ك   إ            ب               ق   ذ ك.

   ب  ه                            .                                              ه   
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 ف: حساب الحد األدنى لمتطلبات السيولة للتجديد التاسع لموارد الصندوؽ خدمةبيا والمست المتصلة  السيولة واالفتراضات صدماتالجدوؿ التال: يفّصؿ 
 1الجدوؿ 

 صدمات السيولة واالفترااات المتصمة بها
 

 ضاالفترا نوع الصدمة الخاصة بالسيولة
ف: المائة مف األمواؿ خالؿ فترة السنوات  88يفترض النموذج المال: األساس أف االستالـ سيتوف بنسبة  تأخر استالـ المساىمات

 ف: المائة خالؿ السنوات الثالث األولى. 75الثالث األولى. وتفترض ىذه الصدمة استالـ 
وصاعدا  2013ف: المائة سنويًا اعتبارًا مف عاـ  3ستزيد بنسبة تتمثؿ الصدمة ف: أف متأخرات القروض  زيادة متأخرات القروض

 ف: المائة سنويًا( 0.02)التصور األساس يفترض 
 1-و ،2013ف: المائة ف: الفترة  1.6-يفترض النموذج المال: األساس أف عائد االستثمارات سيتوف بنسبة  تغير ف: عائدات االستثمار

فصاعدًا. وتفترض ىذه الصدمة أف  2016ف: المائة مف  3، و2015ة ف: ف: المائ 1.5و ،2014ف: المائة ف: 
، 2014ف: المائة ف:  1.6-وسيتوف بنسبة  2013ف: المائة ف:  1.6-عائد االستثمارات سيتوف بنسبة 

 فصاعدًا. 2017ف: المائة ف:  3و 2016ف: المائة ف:  2، ثـ 2015ف: المائة ف:  1وسيتوف بنسبة 
 
 

 2الجدوؿ 
 3102-3102خالل الفترة  ناصر المخاطرة الرئيسية وآثارها ضعمى سيولة الصندوقموجز ضع

 بمالييف الدوالرات األمريتية
 المبلغ  

بموجب التصور  3102-3102)أ( متوسط إجمالي المبالغ المصروفة سنويًا )التدفقات النقدية الخارجة( خالل الفترة 
 األساس
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 44  ة الصدمات الخاصة بالسيولة)ب( احتياجات إاافية محتممة نتيج
 33  التأخر باالستالـ                 
 9  زيادة دفعات القروض المتأخرة    
 6  تراجع عائد االستثمارات          

 330  )ج( المجموع )أ( + )ب(
 232  من المجموع( 1.0) الحد األدنى لمتطمبات السيولة)د( 

 
 


