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 توصية بالموافقة
عام ثين من مساممات الدو  األعاا  لوالثال تاسعالالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في احتياجات السحب 

لى اعتماد القرار التالي:و  ،2019  ا 
من اتفاقية إنشا  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  4)ج( من المادة 5المجلس التنفيذي، وفقًا للبند  صادقي

في للموارد  الحادي عشرمن مساممات التجديد  السحب األو  على المالية للصندوق اللوائحالخامسة من  الئحةوال
الصرف ، لتغطية فراديةالمبرمة مع الدو  األعاا  اإلاإلفرادية ، أو حسبما تنص عليه االتفاقيات 2019 أيار/مايو
، والتي ال 2019أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام  ى. وتغط2019القروض والمنح لعام  على

ألصو  السائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق يشملها السحب من مذه المساممات، من ا
 بالعم  وفقا لهذا القرار.

 2019لعام الدول األعضاء  من مساهمات األربعيناحتياجات السحب 

يستند إلى تقديرات الصرف  2019ب من مساممات الدو  األعاا  لعام حستقترح مذه الوثيقة مستوى لل -1
 .2019على القروض والمنح لعام 

المطبقة من اتفاقية إنشا  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على األحتام  4)ج( من المادة 5ينص البند  -2
األعاا . وتان المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الحادية الدو  السحب من مساممات  على طلبات

 الدو  ئة من مسامماتفي الما 100( سياسة تقاي بسحب 2000والسبعين )في ديسمبر/تانون األو  
لدو  األعاا  باتخاذ ترتيبات منفصلة لواع لاألعاا  لتغطية احتياجات الصرف. وتسمح مذه السياسة 

الترتيبات أن على افتراض  مذه سياسة السحب تستندخاصة بت  دولة عاو. و  للتحصي جداو  زمنية 
وأنها ستظ  سارية حتى تغييرما في إطار تجديد  ،الفردية لن تؤثر سلبا على االحتياجات التشغيلية للصندوق

 الموارد التي يمتن طلب سحبها. ذما للموارد، عند االقتاا ، أو حتى نفا

الصرف على القروض والمنح لعام  سقاطاتإفي المائة من  100يقدر السحب )السيولة( الاروري لتلبية  -3
من مذا طلب السيولة سيتم اإليفا  ببعة، المت   مليون دوالر أمريتي. وتما مي الممارسة 708بما يعاد   2019

وعائد االستثمار والتدفقات  ،المساممة وثائق وتحصي  ،خال  استخدام أصو  الصندوق السائلة الموجودة
لمساممات غير المؤملة المستحق من ا األو القسط  2019لعام  الحاليمن القروض. ويعتس طلب السحب 

التي تم  المدفوعاتو وبنا  على مستوى وثائق المساممات . للموارد الحادي عشرالتجديد  قراربموجب 
مليون دوالر  218.6يتراوح بحدود  اً مبلغالسحب مث  ي، 2018 و ر/تانون األسمبيداستالمها حتى نهاية 

 وتجدر اإلشارة إلى أن األرصدة المذتورة أعاله تتماشى مع اإلسقاطات الواردة في الوثيقة أمريتي.

EB 2018/125/R.42/Rev.1،  ،المعرواة على المجلس التنفيذي في الموارد المتاحة لعقد االلتزامات
لتيسير الرجوع إليها، ترد بعض ) 2018بعد المائة في ديسمبر/ تانون األو   والعشرين الخامسةالدورة 

 خال  هامدفوعاتلالدو  األعاا   تسديدوسوف يتغير مذا الرقم مع  .(التفاصي  في الملحق الثاني
من خال  استخدام  تغطية الفرق بين احتياجات الصرف المتوقعة واألموا  المتاحةوسيتم  ،2019العام 

 الموارد األخرى المذتورة أعاله.
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بعد في التجديدات السابقة في القوائم المالية الموحدة التزاماتها  تسددوترد قائمة بالدو  األعاا  التي لم  -4
وسيبذ  الصندوق  (.EB 2019/126/R.24وثيقة الانظر  ) 2018ديسمبر/تانون األو   31 بتاريخللصندوق 

السندات اإلذنية و/أو المدفوعات النقدية، حسب مقتاى الحا . بيد أنه  تحصي  لامانقصارى جهده 
 األعاا ، والتي أقرما المجلس التنفيذي في الدو  وفقا إلجرا  احتساب المبالغ التي تسحب من مسامماتو 

(، لن تطرأ أي زيادة على المبالغ المطلوب سحبها 1995دورته الخامسة والخمسين )في سبتمبر/أيلو  
 .لم يتم تسديدمالتغطية طلبات السحب التي 

تقديرًا للصروفات المقبلة وطلبات السحب المتوقعة على أساس مستوى التعهدات األو  الملحق  وف روي -5
 للموارد. لحادي عشراللتجديد  ةلياالح
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 2018ديسمبر/كانون األول  31 بتاريخ تقديرات السحوبات المقبلة
 (بماليين الدوالرات األمريتية)

  

2019  

 المتوقع

2020  

 المتوقع

    لسحوبات خالل العامالنسبة المئوية ل

 %35 %30  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

    النسبة المئوية التراكمية للسحوبات حتى نهاية العام

 %65 %30  الصندوقالتجديد الحادي عشر لموارد 

    على أساس:

 أالصروفات المتوقعة  –ألف 

 708 769 

 - -  صروفات الفعليةلا –با  

 ألف( –الفرق )با   –جيم 
 - - 

    

    القيمة الحالية لمساهمات الدول األعضاء

    لموارد الصندوق الحادي عشرالتجديد  

 - 965.4  2018ديسمبر/تانون األو   31 بتاريخ التعهدات المستلمة

 - 798.2  2018ديسمبر/تانون األو   31 بتاريخوثائق المساممات المستلمة 

 - 69.7  2018 ديسمبر/كانون األول 31 المدفوعات المستلمة بتاريخ

 - 218.6   )طلب السحب( 2019المبالغ المطلوبة 

وتأخذ السحوبات المتوقعة بعين  .2018 و /تانون األديسمبر 31تستند مذه التقديرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاريخ  أ
 .والمنح القروضالحسبان النمط االعتيادي للسحب لحافظة 
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 البياني الرسم
 الصندوق في سيولةوال النقدية التدفقات
 (األمريتية الدوالرات)بماليين 

 
، وبعد ذلك التاخم. معد  العائد 2018خال   بالمائة 4.1عد  مو النفقات اإلدارية بمن ؛سنة 15الصرف على القروض لمدة مالمح : التي تحرك مذه األرقام مي الرئيسيةاالفترااات مالحظة:  

صيني( وتعدي  المعدالت اإلشارية لمنحنى رنيمينبي يساوي الوسطي الترجيحي ألسعار الفائدة المطبق بين مصارف لندن )جنيه إسترليني، دوالر أمريتي، ين ياباني، ة االستثمار ظعلى حاف
وأما األوزان الترجيحية فهي الترتيبة الحالية لعمالت صافي قيمة أصو  حافظة االستثمار، مالمح تحصي  مساممات  .أساس نقطة 20-وسطي الفوائد بين مصارف أوروبا بعام  تحفظ قدره 

 للمواردجديد العاشر في المائة سنويا. ويفترض أن تتون مساممات الت 2.06سنوات، استنادا إلى النزعة التاريخية؛ ومعد  للتاخم قدره  6تجديدات الموارد من الدو  األعاا  على مدى 
مليار دوالر  1.2ر للموارد فيفترض أن تبلغ مليار دوالر أمريتي، ومو الرقم الذي يشت  المستوى المتعهد به من المساممات للتجديد العاشر للموارد؛ أما مساممات التجديد الحادي عش 1.1

 ثابتة ستويات برامج القروض والمنح فيفترض أن تبقىأمريتي، ومو الرقم الذي يمث  المستوى المستهدف لمساممات التجديد الحادي عشر للموارد. أما التجديدات الالحقة للتجديد الحادي عشر وم
 بالقيم الحقيقية.


