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 توصية بالموافقة

عام من مساهمات الدول األعضاء ل الحادي واألربعينالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في احتياجات السحب 

 إلى اعتماد القرار التالي:و ،2020

 الئحةمن اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وال 4)ج( من المادة 5المجلس التنفيذي، وفقاً للبند  صادقي

في للموارد  الحادي عشرمن مساهمات التجديد  الثانيالسحب  على المالية للصندوق ئحاللواالخامسة من 

، لتغطية فراديةالدول األعضاء اإل المبرمة مع وثائق المساهماتتنص عليه ، أو حسبما 2020 نيسان/أبريل

، 2020أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام  ىغط  . وت  2020القروض والمنح لعام  على اتفوالصر

والتي ال يشملها السحب من هذه المساهمات، من األصول السائلة للصندوق. ويفوض المجلس التنفيذي رئيس 

 الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار.

 2020لعام الدول األعضاء  من مساهمات األربعينالحادي واحتياجات السحب 

 اتفويستند إلى تقديرات الصر 2020ب من مساهمات الدول األعضاء لعام حسالوثيقة مستوى لل تقترح هذه -1

 .2020على القروض والمنح لعام 

المطبقة على من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على األحكام  4)ج( من المادة 5ينص البند  -2

المجلس التنفيذي قد اعتمد في دورته الحادية والسبعين األعضاء. وكان الدول السحب من مساهمات  طلبات

األعضاء لتغطية  الدول في المائة من مساهمات 100( سياسة تقضي بسحب 2000)في ديسمبر/كانون األول 

لدول األعضاء باتخاذ ترتيبات منفصلة لوضع جداول زمنية لاحتياجات الصرف. وتسمح هذه السياسة 

الترتيبات الفردية لن تؤثر سلبا أن على افتراض  هذه سياسة السحب تستندوخاصة بكل دولة عضو.  للتحصيل

وأنها ستظل سارية حتى تغييرها في إطار تجديد ما للموارد، عند  ،على االحتياجات التشغيلية للصندوق

 الموارد التي يمكن طلب سحبها. ذاالقتضاء، أو حتى نفا

مليون  924.6بما يعادل  2020الصرف على القروض والمنح لعام  سقاطاتإلتلبية  ةقدر السيولة الضروريت -3

من خالل استخدام أصول الصندوق هذا طلب السيولة سيتم اإليفاء ببعة، دوالر أمريكي. وكما هي الممارسة المت  

وعائد االستثمار والتدفقات من القروض. ويعكس طلب السحب  ،وتحصيل وثائق المساهمة ،السائلة الموجودة

. للموارد الحادي عشرالتجديد  في فترةلمساهمات غير المؤهلة المستحق من ا الثاني القسط 2020لعام  الحالي

، 2019 ولر/كانون األسمبيدالتي تم استالمها حتى نهاية  والمدفوعاتوبناء على مستوى وثائق المساهمات 

ً مبلغالسحب مثل ي اإلشارة إلى أن األرصدة المذكورة  وتجدر مليون دوالر أمريكي. 163.4يتراوح بحدود  ا

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات،  ،EB 2019/128/R.37 أعاله تتماشى مع اإلسقاطات الواردة في الوثيقة

 2019بعد المائة في ديسمبر/ كانون األول  والعشرين الثامنةالمعروضة على المجلس التنفيذي في الدورة 

الدول  تسديدم مع ارقاأل ههذ تتغيروسوف  .(التفاصيل في الملحق الثانيلتيسير الرجوع إليها، ترد بعض )

 تغطية الفرق بين احتياجات الصرف المتوقعة واألموال المتاحةوسيتم  .2020العام  خالل هامدفوعاتلاألعضاء 

 أعاله. كما هو مذكورمن خالل استخدام الموارد األخرى نتيجة لهذا السحب 

وطلبات السحب المتوقعة على أساس مستوى  المستقبليةكذلك تقديراً للصروفات  الملحق األول ويتضمن -4

 للموارد. لحادي عشراللتجديد  ةلياالتعهدات الح
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 سبيل المضي قدما

، من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية 4( من المادة ج)5البند  بموجبوضعت الممارسة الخاصة بالسحب  -5

توفير مستوى متناسب ضمان وذلك ل .الالئحة الخامسة من اللوائح المالية للصندوقت ضمن م  ظ   ن  الزراعية، و

 لإليفاء باحتياجات الصروف.السيولة الضرورية  وما يكفي منمساهمات الدول األعضاء من تحصيل المن 

 .السحب )تحصيل المساهمات( مستوياتلمصادقة على باالمجلس التنفيذي كل عام  ويقوم -6

تجاوزت مساهمات تجديد  في الماضي عندماكانت مصادقة المجلس التنفيذي مالئمة على وجه الخصوص  -7

ل مساهماته  برنامج القروض والمنح والصروفات احتياجاتالمستلمة الموارد  وبالتالي كان الصندوق يحص 

 .إلى مستوى احتياجاته من السيولة

ن مواءمة ما يتم استالمه من المساهمات، البد ممالصرف مع كون حجم الصرف أكبر  توجهاتونظرا لزيادة  -8

د د في وبالتالي لم يعد من الضروري تحصيل المساهمات  .الصلة قرار تجديد الموارد ذي التحصيل مع سقف ي ح 

 .يدة للصندوقكذلك فإن هذه الممارسة تتواءم مع الهيكلية المالية الجد .استنادا إلى جداول سحب مختلفة

الدول طرائق تسديد على ومن الجدير باإلشارة إلى أن كل قرار من قرارات تجديد الموارد ينص بوضوح  -9

. بشأن 41د/203 رقم )انظر قرار مجلس المحافظينتحصيل السندات اإلذنية لمساهماتها وعلى األعضاء 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، المقطع سادسا(.

أحكام الدفع  وبالتالي فإنه يوصى بأن يستند تحصيل المساهمات من التجديد الثاني عشر للموارد وصاعدا على  -10

 ذات الصلة الواردة في قرارات تجديد الموارد.
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 2019ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  تقديرات السحوبات المقبلة

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 

2020  
 المتوقع

2021  
 المتوقع

   وية للسحوبات خالل العامئالنسبة الم

 %35 %35 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

   النسبة المئوية التراكمية للسحوبات حتى نهاية العام

 %100 %65 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

   على أساس:

 *الصروفات المتوقعة  –ألف 
924.6 973.5 

 - - الصروفات الفعلية –باء 

 - - ألف( –الفرق )باء  –جيم 

   

   القيمة الحالية لمساهمات الدول األعضاء

   التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 - 043.8 1 2019ديسمبر/كانون األول  31التعهدات المستلمة بتاريخ 

 - 956 أ  2019 ديسمبر/كانون األول 31وثائق المساهمات المستلمة بتاريخ 

 - 489.1 ب  2019 ديسمبر/كانون األول 31 المدفوعات المستلمة بتاريخ

 - 163.4  في المائة 35ب(* -)أ 2020المبلغ المسحوب عام 

المتوقعة بعين الحسبان  الصروفاتوتأخذ  .2019 ولكانون األ/ديسمبر 31تستند هذه التقديرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاريخ  *

 .والمنح القروضلحافظة  للصرفالنمط االعتيادي 
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 البياني الرسم

 سيولة في الصندوقالتدفقات النقدية وال

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

 

 

، 2019مائة خالل بال 1.7؛ نمو النفقات اإلدارية بمعدل واتسن 6و 5تتراوح بين مالمح الصرف على القروض لمدة الوسطي الترجيحي لمالحظة: االفتراضات الرئيسية التي تحرك هذه األرقام هي: 

رنيمينبي اباني، معدل العائد على حافظة االستثمار يساوي الوسطي الترجيحي ألسعار الفائدة المطبق بين مصارف لندن )جنيه إسترليني، دوالر أمريكي، ين ي ؛في المائة 1بمعدل  وبعد ذلك التضخم

لترجيحية فهي التركيبة الحالية لعمالت صافي قيمة أصول حافظة نقطة أساس. وأما األوزان ا 20-صيني( وتعديل المعدالت اإلشارية لمنحنى وسطي الفوائد بين مصارف أوروبا بعامل تحفظ قدره 

 مليون 990شر للموارد عحادي . ويفترض أن تكون مساهمات التجديد التاريخيةسنوات، استنادا إلى النزعة ال 6مالمح تحصيل مساهمات تجديدات الموارد من الدول األعضاء على مدى  ؛االستثمار

ويفترض أن تزيد مبالغ ومستويات  .2019المتعهد به حتى اآلن للتجديد الحادي عشر للموارد والمبالغ المتعهد بها والمرجح استالم وثيقة مساهمة بشأنها قبل نهاية عام  ويشمل المستوىدوالر أمريكي، 

 ية واستراتيجيات اإلدارة.في المائة. وتعكس صروفات القروض والمنح البيانات التاريخ 1التجديدات الالحقة وبرنامج القروض والمنح بنسبة 

 الصندوقالسيولة المتوقعة والحد األدنى لمتطلبات السيولة في 

 السيولة في الصندوق في نهاية العام (في المائة من إجمالي التدفقات المتوقعة 60الحد األدنى لمتطلبات السيولة في الصندوق )
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التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

عشر  الثانيالتجديد 
 لموارد الصندوق

عشر  الرابعالتجديد 

 لموارد الصندوق

عشر  الخامسالتجديد 

 لموارد الصندوق

عشر  الثالثالتجديد 

 لموارد الصندوق


