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 توصية بالموافقة
والثالثين من مساهمات الدول األعضاء للعام  سادسالالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر ف: احتياجات السحب 

لى اعتماد القرار التال::و  ،2025  ا 
 الئحةمن اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وال 4)ج( من المادة 5يقر المجلس التنفيذي، وفقًا للبند 

أبريل/نيسان ف: للموارد التاسع من مساهمات التجديد  الرصيد المتبق: سحبالمالية للصندوق،  اللوائحالخامسة من 
، لتغطية مصروفات القروض والمنح فراديةاألعضاء اإل، أو حسبما تنص عليه االتفاقيات المبرمة مع الدول 2025
، والت: ال يشملها السحب من هذه 2025أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف ف: عام  ى. وتغط2025لعام 

 المساهمات، من األصول السائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار.

 1025الدول األعضاء للعام  ين من مساهماتوالثالثس سادالاحتياجات السحب 

يستند إلى تقديرات الصرف  2025ب من مساهمات الدول األعضاء لعام حستقترح هذه الوثيقة مستوى لل -1
 .2025على القروض والمنح لعام 

من اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية على األحتام الت: تطبق  4)ج( من المادة 5ينص البند  -2
األعضاء. وتان المجلس التنفيذي قد اعتمد ف: دورته الحادية الدول بالنسبة لطلبات السحب من مساهمات 
 الدول ف: المائة من مساهمات 200(، سياسة تقض: بسحب 2000والسبعين )ف: ديسمبر/تانون األول 

لدول األعضاء باتخاذ ترتيبات منفصلة لوضع لاء لتغطية احتياجات الصرف. وتسمح هذه السياسة األعض
جداول زمنية لطلبات السحب النقدي خاصة بتل دولة عضو. وقامت سياسة السحب على أساس االفتراض 

ارية حتى بأن هذه الترتيبات الفردية لن تؤثر سلبا على االحتياجات التشغيلية للصندوق وأنها ستظل س
 الموارد الت: يمتن طلب سحبها.  ذتغييرها ف: إطار تجديد ما للموارد، عند االقتضاء، أو حتى نفا

ف: المائة من تقديرات الصرف على القروض والمنح لعام  200يقدر السحب )السيولة( الضروري لتلبية  -3
سيتم هذا فإن طلب السيولة مليون دوالر أمريت:. وتما ه: الممارسة المتبعة،  70700بما يعادل  2025

وتحصيل وثائق المساهمة وعائد االستثمار  ،اإليفاء به من خالل استخدام أصول الصندوق السائلة الموجودة
لمساهمات المستحق من ا النهائ:القسط  2025لعام  الحال:والتدفقات من القروض. ويعتس طلب السحب 

الت: تم  المدفوعاتو وبناء على مستوى وثائق المساهمات . للمواردالتاسع التجديد  قرارغير المؤهلة بموجب 
مليون دوالر  280.7يتراوح بحدود  اً مبلغالسحب مثل ي، 2024 ولر/تانون األسمبيداستالمها حتى نهاية 

تغطية وسيتم  .2025وسوف يتغير هذا الرقم مع قيام الدول األعضاء بتسديد مدفوعات خالل العام  أمريت:.
 من خالل استخدام الموارد األخرى المذتورة أعاله. جات الصرف المتوقعة واألموال المتاحةالفرق بين احتيا

وترد قائمة بالدول األعضاء الت: لم تدفع بعد مخصصاتها ف: التجديدات السابقة ف: القوائم المالية الموحدة  -4
تسديد السندات  لضمانوسيبذل الصندوق قصارى جهده  (.EB 2015/114/R.18) 2024للصندوق لعام 

اإلذنية و/أو المدفوعات النقدية، حسب مقتضى الحال. بيد أنه وفقا إلجراء احتساب المبالغ الت: تسحب من 
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األعضاء، والت: أقرها المجلس التنفيذي ف: دورته الخامسة والخمسين )ف: سبتمبر/أيلول  الدول مساهمات
 لتغطية قيمة طلبات السحب الت: ال يتوقع دفعها.(، لن تطرأ أي زيادة على المبالغ المطلوب سحبها 2995

سقاطات التجديد العاشر  للمواردالتاسع ويبين الملحق معلومات عن السحوبات اإلجمالية المعتمدة للتجديد  -5 وا 
ويتضمن تذلك تقديرًا للمصروفات المقبلة وطلبات السحب المتوقعة على أساس مستوى التعهدات  .للموارد

 للموارد.والعاشر  التاسع ينللتجديد ةلياالح
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 تقديرات السحوبات المقبلة
 (بماليين الدوالرات األمريتية -4132 ولر/تانون األديسمب 13 بتاريخ)

  1024 
 فعلي

1025 
 متوقع

1026 
 متوقع

     السحوبات خالل العام

  ف: المائة 13 ف: المائة 13  التجديد التاسع لموارد الصندوق

 ف: المائة 11    التجديد العاشر لموارد الصندوق

     النسبة المئوية التراكمية للسحوبات حتى نهاية العام

  ف: المائة 311 ف: المائة 53  التجديد التاسع لموارد الصندوق

 ف: المائة 11    التجديد العاشر لموارد الصندوق

     على أساس:

 774.1 732.7 727.1  أالمصروفات المتوقعة  –ألف 

   577.3  المصروفات الفعلية –باء 

   (27.7)  ألف( –)باء  الفرق –جيم 

 774.1 ج  717.1   ب   571.4  جيم للسنة السابقة( -من احتياجات الصرف )ألف  ف: المائة 311 –دال 

     القيمة الحالية لمساهمات الدول األعضاء

     التجديد التاسع لموارد الصندوق 

 -------- 427.5 1 --------  د ولاأل/تانون ديسمبر 13 بتاريخ التعهدات المستلمة -

 -------- 396.9 1 --------  ـدديسمبر/تانون األول  13 بتاريخوثائق المساهمات المستلمة  -

  216.2 1   ديسمبر/تانون األول 13 المدفوعات المستلمة بتاريخ-

 -------- 180.7 --------  المبالغ المطلوبة )طلب السحب(

     التجديد التاسع لموارد الصندوق      

 872.2 --------   دديسمبر/تانون األول  13 بتاريخالتعهدات المستلمة  -

 0.2 --------   دديسمبر/تانون األول  13 بتاريخوثائق المساهمات المستلمة  -

 
وتأخذ السحوبات المتوقعة بعين الحسبان النمط االعتيادي  .4132 ول/تانون األديسمبر 13تستند هذه التقديرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاريخ  أ

 . والمنح القروضللسحب لحافظة 
 دوالر أمريت:.يون مل 71.8وقدره  4131يتضمن هذا المبلغ الفائض من عام  ب
  مليون دوالر أمريت:. 27.7وقدره  4132يتضمن هذا المبلغ الفائض من عام  ج
 .المساهمات التتميلية بما ف: ذلك ،إلى األرصدةللموارد  والعاشر التاسع ينالتجديدتشير تعهدات ووثائق المساهمة ف:  د


