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 موجز تنفيذي

واإلطار المالي  نموذج العملالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: وثيقة على النحو المبين في  -1

منه إلى  ينالمستفيد، ينفذ الصندوق سلسلة من اإلصالحات المالية لزيادة الدعم المقدم إلى 2024-2022 للفترة

هيكليته المالية بما في  كثيرة على. وقد أدخل الصندوق تغييرات مالمحه الماليةمواصلة تعزيز مع أقصى حد 

كفاية رأس وإصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وسياسة للموارد  المستدامالموارد تجديد أساس ذلك خط 

وتتضمن المبادرات الرئيسية الجارية استكمال عملية التصنيف  1إطار إدارة األصول والخصوم.و المال

إلدارة المالية هذا اإلطار القوي لاالئتماني، وتنقيح سياسة السيولة وإدخال إطار االقتراض المتكامل. وسيكفل 

قادرة على تأدية دور محفز بشكل متزايد في مجال التنمية  مخاطر أن يظل الصندوق مؤسسة مستدامةوإدارة ال

 .منه للمقترضين لالتجاهات الدوريةالعالمية، وأنه سيعزز قدرته على تأدية دور معاكس 

وتشكل قدرة الصندوق على االلتزام، على النحو المبين في تقرير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، مكونا  -2

أساسيا في عملية التسيير الخاصة به وإطاره لإلدارة المالية وإدارة المخاطر. وبما يتماشى مع اتفاقية إنشاء 

يتم االلتزام بها في أي سنة الصندوق التي  تحديد نسبة موارد مسؤوليةبالمجلس التنفيذي  يضطلعالصندوق، 

 2الصندوق واستمرار عملياته. لجدوىمع إيالء االعتبار الواجب  مالية،

، عندما يوافق األعضاء على الموارد ات بشكل أساسي أثناء عملية تجديدوتُحدد الموارد المتاحة لعقد االلتزام -3

 تجديدلمستهدف مستوى ذات الصلة، مدعوما ب مواردال مستوى مستهدف لبرنامج القروض والمنح لدورة تجديد

التقييم السنوي للموارد المتاحة لعقد  يكون. وحالما يُتفق على برنامج القروض والمنح المستهدف، الموارد

رقابة رئيسية لإلبالغ بشفافية عن وضع الموارد الفعلية أثناء الدورة. وتبلغ وثيقة  عمليةبمثابة االلتزامات 

انحرافات كبيرة عن  ةتاحة لعقد االلتزامات، بصيغتها المعتمدة من جانب المجلس التنفيذي، عن أيالموارد الم

ضمان لالمستقبل، أو في الموارد  تردلم التوقعات األولية لتخفيف المخاطر الكامنة لتجاوز االلتزامات إذا 

 موارد إضافية غير متوقعة. إذا وردتزيادته إلى أقصى حد 

للصندوق  والمالمح الماليةوتستند المنهجية الحالية للموارد المتاحة لعقد االلتزامات إلى األعمال التاريخية  -4

في الوقت الحالي دعم عمليات جديدة على أساس توافر الموارد لساس على القدرة على االلتزام وتركز في األ

متطلبات الحد األدنى ة الصندوق إلى ما دون وتوقعات التدفقات النقدية في المستقبل، بحيث ال تنخفض سيول

. والتغييرات المالية المذكورة أعاله، وال سيما االعتماد المتوقع على زيادة االقتراض من سنة 40في غضون 

أنواع ومصادر مختلفة، تقتضي بطبيعة الحال تحديثا للمنهجية المستخدمة لتحديد الموارد المتاحة لعقد 

 افتراضات دقيقة للتوقعات. لتقديم، سنة 40خالل تقصير أفق التوقعات الحالي البالغ من  وخاصة 3االلتزامات،

والقدرة على  قد االلتزامات تمييزا واضحا بين القدرة التمويليةعث لتحديد الموارد المتاحة لويميز النهج المحد   -5

للوفاء بااللتزامات التشغيلية القائمة )مثل  قصيرال جلااللتزام. ويُقصد بالقدرة التمويلية الموارد المتاحة على األ

 الحالية(. خدمة الدينصرف القروض والمنح المعتمدة وغير المصروفة أو 

الموضحة  الحد األدنى لمتطلبات السيولةوفي حين أن القدرة التمويلية للصندوق تتحدد بشكل أساسي من خالل  -6

على هي األخرى بالرغم من اعتمادها  –االلتزام في التحديث المقترح لسياسة السيولة، فإن القدرة على 

تتطلب تخطيطا استراتيجيا ووظائف استراتيجية كآلية للرقابة بحيث يظل برنامج القروض  –مستويات السيولة 

 والمنح مستقرا ومدعوما بالقدرة التمويلية المتطورة للصندوق. 

                                                      
 .EB 2019/128/R.46انظر الوثيقة  1
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. 7المادة من )ب( 2البند  2
 .EB 2013/108/R.20ترد اإلجراءات والتعاريف الحالية في الوثيقة  3
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لموارد المتاحة لعقد االلتزامات تمييزا أكثر وضوحا بين اثة لتحديد وإجماال، تقدم منهجية الصندوق المحد   -7

نهج برامجي لموارده )أي الموارد األساسية  خاللالقدرة التمويلية والقدرة على االلتزام. ويتحقق ذلك من 

في ضمان التنفيذ المستدام لبرنامج القروض والمنح المعتمد في كل  بغاية نهائية تتمثلالتقليدية واالقتراض(، 

االلتزام. وستوفر المنهجية تجاوز و المقررةالتعديالت غير  ، وتجنب مخاطرالموارد تجديدمن دورات ة دور

در اثة لتحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات المزيد من الشفافية بشأن القدرة التمويلية المتطورة ومصالمحد  

 التمويل )المصادر األساسية مقابل المصادر الخارجية(.

تنسيق تنفيذ المنهجية الجديدة لتحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مع توقيت الموافقة على التحديث  وسيتعين -8

لموارد المتاحة لين تيرئيس ركيزتينالمقترح لسياسة السيولة وإطار االقتراض المتكامل وتنفيذهما، باعتبارهما 

في  المقررةثة وإطار االقتراض المتكامل )د  لعقد االلتزامات. وبمجرد الموافقة على سياسة السيولة المح

لسياسات األساسية، ل 2021شهرا في عام  12فترة رصد مدتها وبمراعاة (، 2020ديسمبر/كانون األول 

لتحديد موافقات برنامج القروض والمنح  اعتمادا تامالموارد المتاحة لعقد االلتزامات المنهجية الجديدة لستُعتمد 

 من التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  للعام األول

، فإن وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات المقرر الحالية وعلى هذا النحو، وبناء على افتراضات التمويل -9

لتحديد موافقات برنامج القروض والمنح  2020تقديمها إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

الحالية للموارد المتاحة لعقد االلتزامات لتجنب أي تعطيل لبرمجة التجديد الحادي  ستتبع المنهجية 2021 لعام

 عشر لموارد الصندوق.

الموارد المتاحة لعقد  تقرير الوثيقة على النحو التالي: أوال، تقدم موجزا للغرض من هذه ويأتي هيكل -10

في الملحق الثاني عن خلفية المسار بمعلومات ترد  مكمالمن االستعراض ) الهدفااللتزامات؛ وثانيا، توضح 

مصادر األموال واستخدامها(؛ وثالثا، تقدم هيكل العملية المكونة من ثالث خطوات ل وتوضيحالمالي للصندوق 

ين إلدارة تاألساسي الركيزتينلتقييم قدرة الصندوق على االلتزام. ويقدم الملحق الثالث تفاصيل داعمة بشأن 

وكيفية تنسيق تخطيط الموارد لدعم الموارد المتاحة لعقد  –السيولة ورأس المال  –االستدامة المالية للصندوق 

 االلتزامات على مدار آفاق زمنية مختلفة. وأخيرا، ترد االستنتاجات في القسم رابعا.
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 ارد المتاحة لعقد االلتزاماتالغرض من تقرير المو – أوال

يتمثل الغرض الرئيسي من تقرير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في العمل كأداة رقابة رئيسية لدعم التخطيط  -1

من خالل إعادة تقييم حالة القدرة التمويلية للصندوق )وضع السيولة(  المواردتجديد  اتدورمن  ة دورةأيفي 

قدر في تجنب،  وتتمثل الغايةوقدرته على االلتزام )السيولة والتوقعات( للعام التالي واإلبالغ عنهما بشفافية. 

 .أثناء الدورة تعديالت قد تعطل العمليات ةأي إدخال، اإلمكان

للصندوق والروابط المتداخلة بين التمويل والعمليات تخطيطا  مح الماليةللمال المتناميويتطلب التعقيد  -2

برنامج القروض والمنح المستهدف  امجي لتنفيذ. وسيواصل الصندوق اتباع نهج بروالتنفيذاستراتيجيا للموارد 

التقرير ، وسيرصد عن كثب، من خالل الموارد الخاصة بتجديدالمشاورات الذي اتفق عليه األعضاء أثناء هيئة 

إذا  وفقا لذلك ث للموارد المتاحة لعقد االلتزامات، الموارد المتاحة وسيعدل مستوى االلتزامات الجديدةالمحد  

 لزم األمر.

إلى تعزيز  ترميإلى عدة عناصر رئيسية  2018ويستند إصالح الهيكلية المالية الذي بدأه الصندوق في عام  -3

التمويل. وتتضمن هذه العناصر ما  لمختلف أنواعإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال واالستخدام الفعال 

( نهج حصيف 3) 4( إصالح إطار القدرة على تحمل الديون؛2؛ ) المستدامالموارد تجديد ساس أخط  (1يلي: )

وتحديث مقترح  5،كفاية رأس المالاألساسية لهذا اإلصالح في سياسة  الركائز. وتتمثل للرفع الماليجديد 

 7مقترح.المتكامل القتراض االوإطار  6لسياسة السيولة

إلى أقصى المقدم إلى المستفيدين المتمثل في زيادة التمويل  الهدف النهائيوتخدم جميع اإلصالحات المالية  -4

 بالسيولة و/أو رأس المال بما يتجاوز المسار المستدام. اإلضرارحد، مع تجنب 

وتتقارب عناصر اإلصالح عند تقييم قدرة الصندوق على االلتزام المستدام أو برنامج القروض والمنح، خالل  -5

. ويسترشد المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح المتفق عليه مع من دورات تجديد الموارد ة دورةأي

توى الطموح واألثر اإلنمائي الذي يسعى الصندوق إلى تحقيقه ويمثل حدا أقصى وفقا لتدفقات األعضاء بمس

مستهدف توى الموارد المقدرة. ويفترض برنامج القروض والمنح المستهدف أنه سيتم الوصول إلى مس

 دورة تجديد ن مستوى معين من االقتراض خاللوسيؤم  العائدة التدفقات  وستتحقق، المواردجديد ت لمساهمات

. ويُحدد المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح وفقا لنهج صارم يتوافق مع السياسات المالية الموارد

 تشغيلية.ي وافق عليها المجلس التنفيذي ومعايير الت

تحديد الهدف لمساهمات تجديد الموارد، واالتفاق على االقتراض المطلوب وبرنامج القروض والمنح  وبعد -6

 ، ترصد اإلدارة مستويات المساهمات وفعالية تجديدالموارد الخاصة بتجديدالمشاورات المستهدف خالل هيئة 

قروض والمنح بعد دورة تجديد تفتيش، لمستوى برنامج الول عملية إعادة تقييم، أو نقطة وتُجرى أ 8.الموارد

ن، وتقارن االقتراض بالمستوى المستهدفبثمانية أشهر، استنادا إلى التجديد الفعلي مقارنة الموارد   المؤم 

 للدورة. المقرربمستوى االقتراض 

                                                      
 .EB 2019/128/R.44انظر الوثيقة  4
 . R/43EB/2019/128انظر الوثيقة  5
 .EB 2019/128/R.47انظر الوثيقة  6
 .: التوجهات االستراتيجيةالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، IFAD12/1/R.6انظر الوثيقة  7
في المائة على األقل من  50المساهمة أو المدفوعات المسددة بمجموع إجمالي يعادل  وثائقبدأ نفاذ مفعول تجديد الموارد عندما تودع ي 8

 التعهدات التي أرسلها الرئيس إلى األعضاء، بعد اعتماد قرار التجديد بستة أشهر.
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 الغاية من االستعراض – ثانيا

في ضمان االستدامة  ةالمتمثل ةالنهائي الغايةتتماشى مبادئ المنهجية الجديدة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات مع  -7

من خالل اإلدارة الفعالة لموارده. ويتطلب تحقيق هذه الغاية ضمان تحقيق  طويلال جلالمالية للصندوق على األ

 األهداف التالية:

في صورة  ياألكثر احتياجا، وذلك بشكل رئيس ينتوجيه مساهمات الجهات المانحة إلى المستفيد (1)

 ؛التمويل بالمنح

لرأسمال  استثنائيةخسائر  ةالستخدام األمثل لالقتراض كمصدر إضافي للتمويل، يُدار برشد لتجنب أيا (2)

 ؛لالتجاهات الدورية الصندوق، مع تطبيق مرونة كافية لمواصلة العمل كعامل معاكس

واالنخراط في عمليات استخدام موارد التمويل بأقصى قدر من الشفافية لخدمة االلتزامات السابقة  (3)

 طويلال جلوالقدرة على االلتزام على األ قصيرال جلمستقبلية، واالهتمام بالقدرة التمويلية على األ

 وتخفيف مخاطر تجاوز االلتزام.

أقرب وباإلضافة إلى ذلك، نُقح النهج الحالي لتحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات من أجل تحقيق غايات  -8

مع اإلصالحات المالية الجديدة التي تم إدخالها مؤخرا وتنفيذها بشكل متسق؛  المواءمة( 1: )وعملية أكثر

( تحقيق التوازن بين العناصر 3؛ )2013التغلب على أوجه القصور في النهج الحالي الذي بدأ في عام  (2)

 البرامجية والتمويلية للعمليات.

 مع اإلصالحات المالية الجديدة المواءمة

وإدخال االقتراض كمصدر للتمويل باإلضافة إلى مساهمات اآلخذة في التطور  ةيالمال هيكليتهفي ضوء  -9

التي ل بالموارد إلى مستوياتها المثلى وفي االنتقال إلى استراتيجية أكثر دينامية للوصبدأ الصندوق األعضاء، 

. ويمثل االقتراض اآلن نسبة متزايدة من موارد الصندوق ويعد عنصرا بالغ ةالهجين ةه المالييتتراعي هيكل

. ويشتمل النهج الجديد المقترح للموارد المتاحة العمليات المبرمجةاألهمية لضمان االستدامة المالية لمستويات 

وصوف في للصندوق على النحو الم للمالمح الماليةلعقد االلتزامات صراحة على جميع العناصر الجديدة 

 الملحق األول.

ويتضمن النهج الجديد المقترح لقياس وتحديد موارد الصندوق المتاحة لعقد االلتزامات التحسينات الرئيسية  -10

 الهيكلية المالية للصندوق: علىالتي أُدخلت مؤخرا التالية 

 ،أال تتجاوز النفقات غير القابلة لالسترداد )تكاليف التشغيل المستدام الموارد تجديدساس أخط يضمن  (1)

 والمنح، بما في ذلك منح إطار القدرة على تحمل الديون( المساهمات في كل دورة تجديد موارد.

 نهج جديد إلدارة السيولة (2)

إن اإلدارة، إذ تدرك االتجاه المتناقص في وضع السيولة في المنظمة، تقترح نهجا جديدا إلدارة السيولة. 

 سنة 40تستند إلى التدفقات النقدية المستقبلية على مدار التي سيولة الويستلزم ذلك االنتقال من توقعات 

لضمان  بشأن الرصيدأو نهج )وضع سيولة فعال  قصيرال جلتركز على األالتي سيولة الإلى إدارة 

 (.القائمةالقدرة على الصرف والوفاء بااللتزامات 

 نهج جديدة إلدارة رأس المال (3)

. وأرست الموافقة لكفاية رأس المال، اعتمد الصندوق سياسة جديدة 2019في ديسمبر/كانون األول 

على السياسة األساس لعملية إدارة رأس المال في الصندوق، ووسمت نقطة البداية لتكامل رأس المال 

كفاية رأس مع السياسات المالية االستراتيجية األخرى، وال سيما سياسة السيولة. وستُستخدم تدابير 
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كأداة تكميلية مثلى  طويللمتوسط والا جلينبشكل أساسي لتحديد القدرة على االلتزام على األ المال

 (.طويلوال قصيرال جلينإلدارة السيولة )على األ

 االعتراف باالقتراض كمكون رئيسي لتوفير الموارد (4)

 نموذج العملكما يتضح أيضا في سيناريوهات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التي يشملها 

ؤدي االقتراض دورا أكبر بمرور الوقت لتنفيذ يُتوقع أن ي 2024،9-2022واإلطار المالي للفترة 

ولذا ينبغي االعتراف به صراحة. وكجزء من إطار االقتراض  10برنامج القروض والمنح المستهدف،

المتكامل المقترح، سيقدم الصندوق خطة تمويل سنوية على أن يوافق عليها المجلس التنفيذي. وتُقدم 

المحدثة من  حتياجاتاالخطة التمويل لتوفير المزيد من الشفافية فيما يتعلق بوضع االقتراض القائم و

 المالية ذات الصلة. ، والمالمحاالقتراض

 التحسينات المدخلة في النهج الحالي

وبشكل غير  جلة األطويليركز النهج الحالي للموارد المتاحة لعقد االلتزامات بشكل حصري على التوقعات  -11

ض هذا متناسب على الموافقات الجديدة، مع إيالء قدر أقل من االعتبار إلى االلتزامات المالية القائمة. ويعر  

تمويل الالصندوق لمخاطر تجاوز االلتزام ويضع المزيد من الضغوط على االحتياجات المستقبلية لتأمين  األمر

 .قصيرال جلفي السنوات الالحقة، وكذلك على السيولة على األ

القدرة على االلتزام في المستقبل  تربط المنهجية الجديدة المقترحة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات فإنوبالتالي،  -12

كشرط  القائمةبالقدرة التمويلية الحالية، بما بضمن تمويل االلتزامات  بالنسبة لبرنامج القروض والمنح الجديد

 مسبق.

  الموارد  رصيدهي القدرة على الوفاء بااللتزامات القائمة الفورية من خالل القدرة التمويلية للصندوق

 لمتطلباتة(. وخالل فترة قصيرة، سيُكفل هذا األمر من خالل احترام الحد األدنى المتاحة )وضع السيول

 المستدام عدم تآكل السيولة كما كان في الماضي. الموارد تجديدتنفيذ خط أساس  وسيضمنالسيولة، 

 العائداتعلى مصادر التمويل القائمة. وتعتمد على وجه الخصوص على  إالوال تعتمد القدرة التمويلية 

 برامج االقتراض.ل المحصلة

  هي القدرة على الموافقة على قروض ومنح جديدة لصرفها على مدار قدرة الصندوق على االلتزام

سنوات متعددة. وتتناسب القدرة على االلتزام مع التغييرات في القدرة التمويلية، مع مراعاة االلتزامات 

تقييم لتوافر رأس المال لفترة القدرة على االلتزام سيدعمها  أنالمالية والتشغيلية السابقة والجديدة. كما 

 .كفاية رأس المال( بما يتماشى مع سياسة الموارد تجديد ن من دوراتدورتاعلى األقل التخطيط )

لموارد. وسيُعرض االقتراض المدرج لتقييم القدرة حصيفة لوستستند القدرة على االلتزام إلى توقعات 

يح في خطة تمويل سنوية، سيوافق عليها المجلس التنفيذي كجزء من تقرير على االلتزام بشكل صر

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. وستوضح خطة التمويل أيضا مستوى االقتراض الجديد الالزم 

الستدامة برنامج القروض والمنح المستهدف والحالة المحدثة لمستوى االقتراض واحتمالية تأمين 

 االقتراض.من لمستوى لهذا االصندوق 

 امجية والتمويلية للعملياتالبر الجوانبتحقيق التوازن بين 

على مدار العقد الماضي، أصبح الصندوق مؤسسة إنمائية أكثر تعقيدا وتطورا من حيث الجوانب التشغيلية  -13

داماته، تطورا ، فيما يتعلق بمصادر التمويل واستختمويل إنمائيوالمالية على حد سواء. ويشهد هيكله كمؤسسة 

                                                      
9 IFAD12/2(R)/R.2. 

مليار دوالر  1.375مليار دوالر أمريكي و 1ين تتراوح االحتياجات الجديدة المتوقعة من االقتراض للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ب 10

 أمريكي.
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تدريجيا بمرور الوقت. ويُتوقع أن يؤدي االقتراض دورا أكبر بمرور الوقت لتنفيذ برنامج القروض والمنح 

تعزيز التركيز على مهمة الصندوق لمساعدة وااللتزامات المتعلقة باستخدام الموارد األساسية والمستهدف. 

 ع مختلفة من الموارد.اهتماما وثيقا بتخطيط أنوا تتطلب الفئات األشد فقرا

والتوافر المسبق لكامل  طويلال جلضمان التخطيط القوي على األ الحاجة إلىوهناك مفاضلة معترف بها بين  -14

ن ألطر سيكفل التطبيق والتنفيذ المنسقاالموارد المطلوبة لتحقيق برنامج القروض والمنح المستهدف الجديد. و

 .قويالسياسة المالية الجديدة إدارة موارد الصندوق وفق نهج برامجي 

ألطر الجديدة، دمج منهجية الموارد المتاحة لعقد االلتزامات مع الهيكلية المالية الجديدة، وامتثاال للسياسات واوب -15

 امجي إلدارة الموارد إلى مبادئ التنفيذ التالية:سيستند النهج البر

مقابل االلتزامات الفورية، مع ضمان  قصيرال جلرصد الموارد المتاحة على األتعزيز تخطيط و (1)

 لدعم االلتزامات الجديدة؛ جلة األطويلاالستدامة المالية 

والمتاح كمقياس  للتخصيصالموارد ليغطي التغييرات في رأس المال القابل  تعريفتوسيع نطاق  (2)

 لصندوق، بما في ذلك االقتراض؛الميزانية العمومية لرئيسي لتحديد النمو في 

، والسماح بالتخطيط والرصد السليمين تمويل منتظم تحديد األهمية المتزايدة لالقتراض كمصدر (3)

 للديون.

 تحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات – ثالثا

أعاله، ستحدد اإلدارة قواعد تحديد األولويات لتنفيذ المنهجية الجديدة للموارد المتاحة  المبينةتمشيا مع المبادئ  -16

 لعقد االلتزامات على أساس عملية قياس تتكون من ثالث خطوات، على النحو التالي:

القدرة لن تُستخدم سوى مصادر التمويل المتاحة لتقييم السيولة(.  رصيدالسيولة المتاحة )أوال،  (1)

من المساهمات أو االقتراض  التي تم تحصيلها. ويعني ذلك أنه لن يُنظر إال في العائدات التمويلية

 الحالي.

وستعمل متطلبات السيولة والمعدالت الحصيفة الموضوعة بموجب سياسة السيولة كمقاييس مرجعية 

 .المقررى النحو لس للعمليات علرئيسية لالستهداف والحفاظ على القدرة التمويلية، لضمان صرف س

لتحديد قدرة الصندوق على االلتزام في شكل الحجم  تقييم التدفق النقدي والرسملة )التوقعات(.وثانيا،  (2)

للتدفقات النقدية، بما في ذلك  حالة أساسيةالمستقبلي لبرنامج القروض والمنح، ستتوقع اإلدارة سيناريو 

 النفقاتالقروض والمنح، ونمو  صروفاتوافتراضات لجميع المتغيرات، مثل مساهمات التجديد، 

التدفقات النقدية المختلفة المتوقعة  1وترد في الجدول  .المقرراإلدارية، والتدفقات العائدة واالقتراض 

 في النموذج، بينما يقدم الملحق الثاني المزيد من التفاصيل عن مصدر التمويل واستخدام األموال.
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 1الجدول 

 الرئيسيةالتدفقات النقدية 

 التدفقات النقدية الخارجة التدفقات النقدية الداخلة

 تحصيل مساهمات الجهات المانحة

المساهمات المتعلقة بإطار القدرة على و

 تحمل الديون

صروفات لمنح إطار القدرة على 

 تحمل الديون والمنح العادية

 صروفات على القروضال قروضالالتدفقات العائدة من 

 النفقات اإلدارية عائد االستثمار

 خدمة الدين الدين سحوبات

ينقسم الغرض من هذه الخطوة إلى شقين: أوال، ستتيح التوقعات تقييمات للتغييرات في مستويات و

الجديدة؛ وثانيا، ستتضمن هذه التوقعات االستخدام المتوقع لرأس المال بحيث  للمتطلباتالسيولة امتثاال 

 كفاية رأس المالدائما ضمن المستويات المقبولة، وفقا لسياسة  القابل للتخصيصيظل رأس المال 

 .التنفيذي متفق عليه مع المجلسال وعلى النحو

لدعم القدرة التمويلية والقدرة الجديدة على االلتزام، أي المستوى توافر الموارد غير األساسية. وثالثا،  (3)

، ستقوم من دورات تجديد الموارد ة دورةأليعليه األعضاء  وافقالجديد لبرنامج القروض والمنح الذي 

المتفق عليه )أي  الموارد تجديدبناء على هدف  االقتراض المتوقع والمطلوب مبلغاإلدارة بتقييم 

(. وسيُعاد تقييم هذا المبلغ بشكل دوري بما يتماشى مع التدفقات النقدية الفعلية االحتياجات من االقتراض

 الفجوة التمويليةثة والتوقعات المحدثة لجميع التدفقات المالية التي تؤثر على الصندوق. وتُعرف المحد  

 ن للدورة.االقتراض ومستوى االقتراض المؤم  من  ثةالمحد   حتياجاتاالأنها الفرق بين ب

موارد لل المقترحة وكممارسة شائعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى، ستشمل المنهجية الجديدة

المتاحة لعقد االلتزامات خطة تمويل لتوفير المزيد من الشفافية بشأن حالة االحتياجات القائمة 

(. وستعمل خطة التمويل على تفعيل نشاط االقتراض في 2والمستقبلية من االقتراض )انظر الجدول 

 والتدفق باستخدام المقاييس الرئيسية التالية: الرصيدالصندوق، مع التمييز بين 

رفق ملتزم بهما يكون أو م   االقتراض المسحوب بالفعل أو قرضاالقتراض القائم/المؤّمن:  (أ)

 ا في المستقبل.مالسحب منه علىللصندوق حق تعاقدي 

تأمينه في حالة وجود دليل على االلتزام في شكل خطاب  المقرراالقتراض : المقرراالقتراض  (ب)

 .ةإطاري يةنوايا أو اتفاق

الموارد المتاحة لعقد  تقرير اقتراض إضافي متوقع ولكن غير مدرج فياالقتراض الجديد.  (ج)

 اليقين بشأن القدرة على تأمينه. حالة عدمااللتزامات للعام التالي في 
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 2الجدول 

 توضيحيةخطة تمويل 

 

 

ن ومبلغ االقتراض الجديد المطلوب. وإذا كان ثمة  -17 وستبلغ اإلدارة المجلس التنفيذي عن حالة االقتراض المؤم 

االقتراض الجديد قبل نهاية  تحققعلى أنه ال يُتوقع  ،المواردتجديد الثانية من دورة سنة الدليل واضح في نهاية 

وم اإلدارة على الفور بإبالغ المجلس التنفيذي ضه بتدفقات أخرى من الموارد، ستقيالدورة وال يمكن تعو

 ضرورة تعديل القدرة على االلتزام والقدرة التمويلية وفقا لذلك من خالل الموارد المتاحة لعقد االلتزامات.ب

من المتوسط إلى  جللقوة المالية للصندوق على األبشأن ا ةاإلدارة إجراءات تسيير جيد تتخذولضمان أن  -18

، ستشمل المنهجية الجديدة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات توقعات مالية مماثلة لتلك المبينة في النهج طويلال

 من االقتراض في قسم مخصص. الواردةتوقعا مفصال للتدفقات النقدية  تتضمنوالحالي، 

بغية تحديد مواطن  القدرة على تحمل الضغوطوستقي م القدرة التمويلية للصندوق بشكل دوري من خالل اختبار  -19

تحليال القدرة على تحمل الضغوط ضعف معينة قد تؤثر على وضعه التمويلي. وسيتضمن إجراء اختبار 

كل عام لرصد  على األقل وسيُجرى مرةالختبارات القدرة على تحمل الضغوط سيناريوهات وللحساسية 

لسيولة ورأس التدابير السائدة لالصندوق على الكيفية التي قد تؤثر بها التغييرات في البيئة أو في استراتيجية 

 مالئمة. ال تزالالمال وتحديد ما إذا كانت هذه التدابير 

الرئيسية في المالمح المالية للصندوق منذ التجديد السابع  توجهاتويقدم الملحق الثاني معلومات أساسية عن ال -20

التمويل التي تدعم  ركائز أيضا الملحق الثالث ملموارد وتطور مصادر التمويل واستخدامات األموال؛ ويقدل

قدرة الصندوق التمويلية وقدرته على االلتزام )السيولة ورأس المال(، ويتضمن الملحق الرابع األدوات 

 الرئيسية بمكونات وآفاق زمنية مختلفة لدعم التخطيط المالي للموارد المتاحة لعقد االلتزامات. 

 ستنتاجاال - رابعا

 من دورات ارة بتنفيذ برنامج القروض والمنح المستهدف المتفق عليه مع أعضائها في بداية كل دورةتلتزم اإلد -21

. وستعمل المنهجية المحسنة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات كأداة رقابة رئيسية في تقديم الموارد تجديد

استعراض منتظم للمحددات الرئيسية لقدرة الصندوق على االلتزام، بما في ذلك توافر االقتراض وتدفقات 

الفعال والمستدام ماليا  اإلدارة النشطة للحافظة وتخطيط البرامج التشغيل وستدعمالموارد الصافية األخرى. 

 تعديالت كبيرة بين الدورات وتعزيز القدرة على التنبؤ. إدخاللبرنامج القروض والمنح، وتجنب الحاجة إلى 

ويقدم النهج الجديد المقدم لتحديد موارد الصندوق المتاحة لعقد االلتزامات اقتراحا جديدا لتحديث المبادئ  -22

 ستتم الموافقة عليهاإصالحات الهيكلية المالية المعتمدة مؤخرا أو التي يد ج الجدومعايير التشغيل. ويراعي النه

، والنهج الجديد إلدارة السيولة وإطار االقتراض كفاية رأس المالال سيما سياسة وفي المستقبل القريب، 

فصل الرابع ال ثالث فصل ال ال ثاني فصل ال ال فصل األول ال

تمويلية فجوة ال بداية فترة ال

)االحتياجات من االقتراض( – )االقتراض الملتزم به(

االقتراض القائم/المؤّمن

االقتراض المقرر

االقتراض الجديد

االقتراض المستحق )جميع دورات تجديد الموارد(

عينة من خطة تمويل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق – المبالغ المدرجة لألغراض التوضيحية فقط

2022
20232024

االقتراض اإلجمالي 

ثاني عشر  تجديد ال ال

صندوق لموارد ال

ديسمبر/كانون األول 2021

المتنبأ به فعلي ال
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 –د المتزايدة المتكامل. ويستفيد هذا النهج أيضا من الخبرات المكتسبة في السنوات األخيرة، بما في ذلك القيو

 فعال من حيث التكلفة وفي التوقيت المناسب.بشكل موثوق وخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل وتوافر التمويل 

 فيذي للموافقة عليها في نهاية كلوسيستمر عرض وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات على المجلس التن -23

مج القروض والمنح للسنة التالية، بغاية نهائية تتمثل في سنة تقويمية بهدف تحديد الحد األقصى لمستوى برنا

. الموارد تجديد من دورات ضمان التخطيط السلس نحو برنامج القروض والمنح المتفق عليه لكل دورة

وستُدرج خطة التمويل في وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات حتى يتسنى لألعضاء تقييم التقدم المحرز 

 .الموارد االقتراض الالزم لدورة تجديدنحو تأمين 
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 واستخداماتهاالتطور المالي للصندوق، ومصادر األموال 

 التوجهات المالية الرئيسية

تمك ن الصندوق منذ تأسيسه من تعبئة الموارد لتنفيذ واليته الفريد لمساعدة فقراء الريف، والمساهمة في الحد  -1

وعبر سنوات من العمليات، عد ل  .من الفقر الريفي، والعمل ضمن إطار استراتيجي واضح وتحقيق أثر كبير

الصندوق نهجه لمساعدة البلدان المتلقية استجابة لتطور مشهد التنمية الريفية والظروف االقتصادية العامة. 

ن ، يتعين تنقيح قدرة الصندوق التمويلية وتعزيزها بشكل مستمر لضماعملهوفي صميم واليته ونموذج 

 الموارد بطريقة مستدامة. تخصيص

، عد ل الصندوق مساره المالي تدريجيا نتيجة المقترضينبة لتوقعات الجهات المانحة واحتياجات واستجا -2

 :لمحركين رئيسيين

للصندوق المذكور أعاله، شهد برنامج القروض  ةالمالي المالمحتطور لوضع سياق لزيادة االلتزامات.  (1)

التجديد السابع لموارد الصندوق إلى مليار دوالر أمريكي في  2والمنح في الصندوق نموا كبيرا من 

 75مليار دوالر أمريكي في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وهو ما يعادل زيادة بنسبة  3.5

 11في المائة.

ويقدر برنامج القروض والمنح التراكمي للفترة من التجديد السابع إلى التجديد الحادي عشر لموارد 

الجهات أمريكي، أي ما يقرب من ثالثة أضعاف مبلغ مساهمات  مليار دوالر 14.7الصندوق بمبلغ 

 مليار دوالر أمريكي(. 4.6)أو  ةالمانح

كما أسفر االلتزام بهذا التمويل الطموح، إلى جانب تنفيذ تدابير الكفاءة التشغيلية الناجحة األخرى، عن 

ن التجديد السابع إلى مليارات دوالر أمريكي للفترة م 10مبلغ صرف تقديري تراكمي يبلغ حوالي 

برنامج  لتخصيصالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وعلى الرغم من هذا المبلغ المثير لإلعجاب 

مليارات  6القروض والمنح، من المتوقع أن تصل حافظة الصندوق الحالية غير المصروفة إلى حوالي 

. ويمثل ذلك ستة أضعاف وضع دوالر أمريكي بحلول نهاية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

السيولة التقديري في نهاية دورة التجديد هذه مقارنة بمستويات مماثلة في التجديد السابع لموارد 

 (.1الصندوق )انظر الشكل 

                                                      
من المهم مالحظة أنه عند اعتماد النسخة األخيرة من تقرير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، كان من المتوقع أن يظل مستوى برنامج  11

كي إال في التجديد الخامس عشر لموارد مليار دوالر أمري 3.3مليار دوالر أمريكي وأال يصل إلى  2.5القروض والمنح عند حوالي 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5ى حوالي الصندوق عندما تصل المساهمات العادية المقدرة إل
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 1الشكل 

 تطور الجزء غير المصروف )أو االلتزامات غير المصروفة( مقابل وضع السيولة

 

 

 التمويل بالمنحيتمثل التغيير الثاني األكثر أهمية والذي شهده الصندوق في الزيادة في . التمويل بالمنح (2)

. وقد قدم تمويل إطار 2007منذ بداية إطار القدرة على تحمل الديون الذي اعتمده الصندوق في عام 

القدرة على تحمل الديون مساعدة كبيرة للبلدان األشد ضعفا واحتياجا والتي في صميم مهمة الصندوق؛ 

 ملة.ومع ذلك، أدى تقديم المنح مقابل القروض إلى تقليل التدفقات المستقبلية المحت

المائة  في 6.5صروفات المنح حوالي المنح، مثلت بلألنشطة الممولة وتمشيا مع الموارد المخصصة 

موارد. ومنذ إدخال إطار القدرة على تحمل الديون، بلغت لصروفات الصندوق قبل التجديد السابع لمن 

ما يتعلق بالتحصيل وفيصروفات. في المائة من متوسط إجمالي ال 17والمنح  باإلطارالنفقات المتعلقة 

في المائة من  15صروفات المنح في التجديد السابع لموارد الصندوق حوالي ، شكلت الفعلي

 لمواردفي المائة في التجديد الحادي عشر ل 65 بنسبةارتفعت إلى ما يُقدر و، الفعليةالمساهمات 

 2الشكل 

 مقارنة بالتحصيل الفعالالعادية ومنح إطار القدرة على تحمل الديون( المنح تطور صرف المنح )

 

التي تحدد تحول الهيكلية المالية للصندوق في إدخال االقتراض كمصدر تمويل الرئيسية وتمثل أحد العناصر  -3

 3 مكمل للمساهمات والموارد األساسية األخرى، أي التدفقات العائدة من القروض. وكما هو موضح في الشكل

أدناه، كانت السيولة في التجديد السابع لموارد الصندوق ضعف مستوى التدفقات الخارجة، ولكن في التجديد 

0

200

400

600

800

1000

1200

IFAD7 IFAD8 IFAD9 IFAD10 IFAD11e

Effective encashment of contributions     DSF & grants disbursements

 توقعات  -التجديد الحادي عشر للموارد التجديد العاشر للموارد التجديد التاسع للموارد التجديد الثامن للموارد التجديد السابع للموارد

 التحصيل الفعلي للمساهمات صروفات إطار القدرة على تحمل الديون والمنح

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

IFAD7 IFAD8 IFAD9 IFAD10 IFAD11e

Undisbursed Liquidity

اردللموالعاشرالتجديد  التجديد السابع للموارد التجديد الثامن للموارد التجديد التاسع للموارد توقعات  -التجديد الحادي عشر للموارد

 الجزء غير المصروف السيولة



EB 2020/130/R.35  الثانيالملحق  

11 

االعتماد  في ظلالتاسع لموارد الصندوق، كانت السيولة أقل من االلتزامات، وانخفضت في الدورات الالحقة 

 على الموارد المقترضة لتمويل التعهدات الملتزم بها. بشكل أكبر

 3الشكل 

 صروفاتوضع السيولة واالقتراض مقابل ال تطور

. هنموذج عملوللصندوق وشجع التوجهان أعاله على إجراء عدة إصالحات إلعادة معايرة النموذج المالي  -4

التقييم المؤسسي  ة:لمالية وإدارة المخاطر في المؤسسمهمان ضرورة تعزيز اإلدارة ا مستقالنتقريران  أكداو

والتقييم  2018الصندوق في منتصف عام  فيمكتب التقييم المستقل الذي أجراه للهيكلية المالية للصندوق 

 .2018لصندوق في النصف الثاني من عام الخارجي إلدارة المخاطر المالية في االمستقل 

وإدراكا للتحول المطلوب، شرعت اإلدارة في تحديث السياسات القائمة وبناء إطار جديد لتعزيز مالمحها  -5

 المالية.

وخالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بدأ الصندوق في تنفيذ األنشطة في إطار خارطة الطريق  -6

، وإطار إدارة األصول كفاية رأس المالالمالية. ويعد إصالح إطار القدرة على تحمل الديون، وسياسة 

اظ على قدرة الصندوق على االلتزام ، والنهج الجديد إلدارة السيولة كلها أدوات جديدة تهدف إلى الحفوالخصوم

، سيواصل الصندوق تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها فترة التجديد الثاني عشر لموارده واستدامته المالية. وخالل

 لتحويل اإلطار المالي الذي سيشكل عنصرا بالغ األهمية لتحقيق طموح توسيع أثر الصندوق.

تحسينين ماليين رئيسيين: استكمال عملية التصنيف بدوق التحول في الصنسوف تُستكمل عملية توطيد و -7

ل والسداد االئتماني للصندوق؛ وتنفيذ إطار االقتراض المتكامل. وباإلضافة إلى ذلك، سيوفر  إطار السداد المعج 

 أداة جديدة لتعزيز قدرة الصندوق على االلتزام. ومن شأن تحسين مالمح اإلدارة المالية وإدارة المبكر الطوعي

. لالتجاهات الدورية المخاطر في الصندوق أن يعزز قدرته على استيعاب الخسائر والقيام بدور معاكس

 تمويل إنمائيوسيتطلب ذلك بذل جهود متضافرة من قبل اإلدارة والدول األعضاء لجعل الصندوق مؤسسة 

 قوية ومستدامة ماليا.

الصندوق من الوفاء بواليته على نحو أفضل من خالل التشغيل وتتمثل الغاية النهائية لهذه السياسات في تمكين  -8

تركيز القدرة التمويلية  الفعال والمستدام ماليا لبرنامج القروض والمنح الخاص به. وحتى اآلن، انصب  

إلدارة  وشموليللصندوق بشكل أساسي على السيولة. وبإدخال االقتراض، أصبحت الحاجة إلى نهج نشط 

ركز على تأكثر تطورا  ةمالي يةة. ولذا، ينتقل الصندوق إلى هيكلضمان استدامة المؤسساطر ضرورية لالمخ

 والسيولة. لكفاية رأس المالاألساسية  الركائز

 -
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برنامج القروض والمنح الخاص بالصندوق إلى مستويات  ساعد على زيادةالرفع المالي يوعلى الرغم من أن  -9

 ،لمساهمات العادية، فإن حجم الرفع المالي محدود في نهاية المطافتتجاوز ما كان ليتحقق لو اعتمد فقط على ا

مؤسسة مالية تُقي م في ضوء مستوى رأس مالها وبالتالي قدرتها على استيعاب خسائر  ةإذ أن القوة المالية ألي

 محتملة من العمليات.

حد سواء. وتهتم البلدان ويخدم استمرار عمليات المؤسسة أفضل المصالح للبلدان المانحة والمستفيدة على  -10

المانحة بتحسين استخدام مساهماتها العادية، بينما تعتمد الدول المستفيدة على تمويل المؤسسة لتمويل البرامج 

 والمشروعات للوصول إلى السكان األشد فقرا في المناطق الريفية.

سلسة من التدابير والتعاريف  يعتمد علىويكتسي توافر الموارد لدعم مهمة الصندوق بأهمية قصوى ويجب أن  -11

في الوقت المناسب وبطريقة  عنهالواضحة حتى يتسنى قياس تطور القدرة التمويلية كميا وإبالغ األعضاء 

 شفافة.

 .هالصندوق واستخداماتالتمويل في وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم مالحظة التطور في مصادر  -12

 مصدر التمويل

. ولكن هناك مصدران مصدر التمويل األساسيمات الجهات المانحة منذ إنشاء الصندوق، شك لت مساه -13

 النطاق للتمويل الذي يحتاجه الصندوق لكي يفي بالتزاماته التمويلية. واسعا

واستُكملت بعد  الموارد ارتكزت الهيكلية المالية للصندوق في البداية على مساهمات تجديدالموارد األساسية.  -14

 من القروض. العائدة قابلة لالسترداد، وال سيما التدفقاتذلك بمصادر تمويل أخرى غير 

 أساس التمويل لعمليات الصندوق وقد استقرت منذ التجديد السابع لموارد  الموارد تظل مساهمات تجديد

 مليار دوالر أمريكي. 1.5ومليار دوالر أمريكي  1 يتراوح بينالصندوق في نطاق 

  زيادة كبيرة وهي  (العائدةمن الجهات المقترضة )أو التدفقات االئتمانية  المبلغزادت مدفوعات أصل

مليون دوالر أمريكي في التجديد العاشر  788تشكل اآلن ثاني أكبر مصدر للتمويل، إذ تمثل حوالي 

مليون دوالر أمريكي في التجديد السابع لموارد الصندوق بزيادة قدرها  562لموارد الصندوق مقابل 

مائة تقريبا. ومن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فصاعدا، من المتوقع أن تكون التدفقات في ال 40

 العائدة أكبر مصدر للتمويل.

  تشكل رسوم الفوائد على القروض أيضا مصدرا هاما للتمويل في الصندوق، إذ تبلغ في المتوسط

 .الموارد تجديدمن خالل لقروض من االمائة تقريبا من التدفقات العائدة  في 20

 عائد استثمارات الخزانة ضئيال ال يُذكر وال يشكل عنصرا رئيسيا في القدرة التمويلية للصندوق،  يعتبر

القرار بعدم تعريض الصندوق لمخاطر غير أساسية من قبيل  –ويُعزى ذلك إلى زيادة تفادي المخاطر 

 .المتحفظةوبيئة سوق صعبة لتوليد عوائد على االستثمارات  –مخاطر األسواق 

زادت ارتباطات الصندوق المعلقة، أو القروض والمنح غير المصروفة، منذ التجديد السابع الموارد الخارجية.  -15

جزءا ال يتجزأ ومنذ التجديد التاسع لموارد الصندوق، أصبح االقتراض كبيرة.  تعتبر لموارد الصندوق وهي

الثاني عشر لموارد الصندوق، يقدر بأن االقتراض سيوفر ما يقرب من  وبالنسبة للتجديد. رد الصندوقمن موا

في المائة، وهو ما يمثل المصدر  30في المائة من التمويل، مقارنة بتحصيالت المساهمات التي تقل عن  35

 الثالث فقط.

 من التزامات الصندوق بالطرق التالية: ه تم تمويل جزءومن المهم مالحظة أن -16

 تم تمويل ومن السيولة.  بمستوى عال  في الماضي حتفظ الصندوق االموارد غير المستخدمة.  تخصيص

الزيادة التدريجية في االلتزامات منذ التجديد السابع لموارد الصندوق، مع بقاء المساهمات جزء من 
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بداية التجديد  فيوضع السيولة  في حين كانوضع السيولة الكبير في الماضي. و من خالل، مستقرة

مليار  1.4 صروفات قدرها مليار دوالر أمريكي مقابل 2.5حوالي  قدره السابع لموارد الصندوق

لحادي عشر لموارد الصندوق مليار دوالر أمريكي في بداية التجديد ا كان زهاءدوالر أمريكي، فإنه 

 مليار دوالر أمريكي. 2.3 قدرهافات تقديرية صرومقابل 

  .إن استنفاد رأس المال )أو السيولة الزائدة( ليس هو التفسير الوحيد للزيادة صرف الموارد في البداية

الصندوق  عملالكبيرة في الموارد. وتمشيا مع النهج القائم لتوقعات التدفقات النقدية، فقد تم دعم نموذج 

عمليات جديدة بسبب فجوة ب لاللتزامصرف الموارد المستقبلية في البداية جزئيا من خالل تركيز 

 الصرف الطبيعية في العمليات.

 4الشكل 

 (الموارد التأخير في الصروفات )الصروفات السنوية بحسب دورة تجديد

األموال  لية جديدة إلى صرفمنذ الموافقة على عم ينقضي يف التأخير في الصروفات بأنه الوقت الذر  عويُ  -17

لصرف  من دورات تجديد الموارد ناك حاجة إلى ثالث دورات ونصفهتشير التقديرات إلى أن ها. والخاصة ب

صرف ب الخاص. وفي الواقع، ظل الجزء للموارد العمليات التي تمت الموافقة عليها من تجديد واحدكل أموال 

منذ التجديد السابع لموارد الصندوق. في المتوسط في المائة  30مستقرا عند موارد عملية تجديد  ةفي أي االلتزام

مليار  4.1بمبلغ من التجديد الخامس إلى التجديد العاشر لموارد الصندوق قدر تأخير الصرف التراكمي ويُ 

 (.في المائة من الحصة غير المصروفة في نهاية التجديد العاشر لموارد الصندوق 90دوالر أمريكي )أو 
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 5الشكل 

 الصرف التراكمي والزيادة في الجزء غير المصروفتأخير 

 

قام الصندوق في السنوات األخيرة باستكشاف طرق أخرى تدابير جديدة مقترحة لتوسيع القدرة على االلتزام.  -18

 لتوسيع القدرة على االلتزام، بما في ذلك ما يلي:

  ات التمويل للسماح لبعض الجهات المقترضة بتسريع سداد القروض يفي اتفاقل السداد المعج   بندإدخال

هذا الشرط أثناء التجديد الثاني عشر وسيبدأ نفاذ في حالة استيفاء شروط محددة.  المستحقةالتيسيرية 

لموارد الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، اقتُرح إطار تكميلي للسماح للصندوق، قبل التجديد الثاني عشر 

لبلدان األعضاء المؤهلة والجديرة باالئتمان والمستعدة أن تقديم حوافز مالية إلى اب بعده، لموارد ومال

تيسيرية للغاية. ويعد هذا المستحقة التي حصلوا عليها بشروط قروضها  وبشكل طوعي مبكراتسدد 

موارد أن لفي المؤسسات المالية الدولية النظيرة ومن شأن إدخاله في التجديد الثاني عشر ل قياسيا البند

 لية الدولية األخرى.يسمح للصندوق بمواصلة مواءمة ممارساته مع ممارسات المؤسسات الما

 نحو نهج أكثر فعالية إلدارة الحافظة. ويشمل ذلك رصد وإدارة  في السنوات األخيرة اتجه الصندوق

اللتزامات غير المسحوبة، واألموال غير المستخدمة، والقروض منتهية الصالحية والمشروعات ا

 المؤهلة لإللغاء.

 استخدام الموارد

بعض الخصائص مع  في الصندوقالصندوق، تتقاسم حافظة القروض  مهمةبالنظر إلى رية. يالقروض التيس -19

تيسيرية، بالالمؤسسات المالية الدولية األخرى. ويتميز دفتر قروض الصندوق بشكل أساسي قروض  حوافظ

 وض تيسيرية للغاية وقروض مختلطة.في المائة من الحافظة من قر 91إذ تتكون 

نظرا لتكوين حافظة القروض غير المصروفة، بقروض  ،ومع ذلك، سيتغير االتجاه في الحافظة تدريجيا -20

في المائة. ويعد ذلك أيضا تأكيدا على الحاجة  32المائة وقروض عادية بنسبة  في 68نسبة تيسيرية للغاية ب

 إلى االقتراض للتمكين من صرف الجزء غير المصروف من القروض غير التيسيرية للغاية.
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 6الشكل 

 مقابل الحافظة غير المصروفة )بالنسبة المئوية( المستحقةتوزيع الحافظة 

نجد جزءا من تفسير الشروط األقل تيسيرية للغاية في المستقبل في تغير الظروف االقتصادية لبعض  المنح. -21

الديون، التزم إطار القدرة على تحمل العمل ب. ومنذ بدء فقط البلدان المتلقية في الصندوق المؤهلة لتلقي المنح

مليار دوالر أمريكي على أمل أن يقوم األعضاء بتعويض هذا المبلغ في المستقبل  2.5الصندوق بمبلغ 

وكان لغياب هذه التسديدات أثر كبير على أنماط التدفقات النقدية. واألهم  بتسديدات تتجاوز الموارد األساسية.

انقسم إلى شقين: أوال، أدى إلى  2007حمل الديون في عام من ذلك أن األثر المالي العتماد إطار القدرة على ت

 الموارد تجديدالمساهمات في دورات  تتركيز صرف موارد الصندوق في البداية على أن تعوضها تحصيال

 القدرة على االلتزام. للحفاظ علىاالئتمانية المستقبلية  العائدة في المستقبل؛ وثانيا، أدى إلى تقليل التدفقات

 7الشكل 

 إطار القدرة على تحمل الديونتنفيذ  نتيجة المتنازل عنهاالتدفقات العائدة 

 طويلالحافز إلعادة النظر في إطار التمويل  التمويل بالمنحوفي النهاية، يعد الحفاظ على قدرة الصندوق على  -22

قدرته التمويلية، يجب أن ضعف تأنه حتى ال يتآكل رأسمال الصندوق و تذكر. ومن األهمية بمكان جلاأل

 .الموارد على صافي مساهمات تجديد التمويل بالمنحيقتصر مصدر 

ته للموارد نموا مصادر الصندوق واستخداما تشهد، من المتوقع أن 8وباختصار، وكما هو موضح في الشكل  -23

القادمة بفضل البرامج الطموحة السابقة والتصميم على مواصلة مساعدة البلدان  الموارد تجديدكبيرا في دورة 

 .الموارد تجديد ن من دوراتفي آخر دورتي التي كانت قائمةمستويات الالمتلقية بنفس 
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 8 الشكل

 )تقديرات( االصندوق واستخداماتهأموال مصادر 
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 ركائز التمويل

 السيولة

انخفض مستوى السيولة في المؤسسة بشكل مطرد على مدار العقد الماضي بسبب أهداف التشغيل الطموحة.  -1

نهج سياسة السيولة الجديدة في الصندوق  2019وإدراكا لهذا االتجاه، قدمت اإلدارة في ديسمبر/كانون األول 

(EB 2019/128/R.47للتكيف مع المالمح المالية )  الناشئة. ويدعو النهج الجديد إلى مستويات إضافية من

تناسب مع برنامج القروض والمنح الطموح وما يترتب على ذلك من تزايد حجم القروض منقح ي السيولة بهدف

 في المائة من الحافظة المصروفة. 70والمنح التي تمت الموافقة عليها وغير المصروفة، والتي تمثل نحو 

 يجب أن تظل مستويات السيولة دائماوبشكل أدق، يمكن إيجاز نهج السيولة الجديد في مبدأين عريضين: أوال،  -2

؛ وثانيا، قصيرال جلأعلى من االلتزامات السنوية بحيث تُغطى مشاركة الصندوق مع البلدان المتلقية على األ

االلتزامات بمحتملة وضمان الوفاء صدمة  ةيجب على الصندوق أن يضع احتياطيات للسيولة الستيعاب أي

 المتوسط. جلعلى األ

ومن المهم أيضا مالحظة أن الحاجة إلى زيادة السيولة شرط مسبق لضمان توافر مصادر تمويل متنوعة في  -3

ونظرا ألن الصندوق يعتمد بشكل أكبر على الجهات المقرضة لتمويل  الموارد األساسية. تكملالمستقبل 

جهات بعمليات صارمة للعناية الواجبة لتقييم المالمح المالية للصندوق، التي تعتمد برامجه، تضطلع هذه ال

حسن تصنيف ائتماني أن يوفر رأيا خارجيا  الحصول علىبشكل رئيسي على الرسملة والسيولة. ومن شأن 

 الصندوق من توسيع مصادر تمويله. الصندوق لدى الجهات المقرضة، مما يمك ن عن وضعالسمعة 

لتحديد الحد األدنى من السيولة لضمان تغطية  األجلن الحفاظ على السيولة، سيتم إدخال نهج قصير ولضما -4

شهرا بدون مصدر تمويل إضافي. وسيحمي ذلك الصندوق من أي انقطاع في أنشطته  12االلتزامات لمدة 

 .المقرراألساسية من خالل ضمان الصروفات السنوية على النحو 

وفي الوقت نفسه، ستعمل السيولة المستهدفة لخدمة أنشطة االقتراض وتقييم السيناريوهات المحتملة لتجنب  -5

 .الضغوطالفجوات التمويلية الناجمة عن نقص السيولة والحفاظ على أموال كافية للتغلب على فترات 

ها. وستوفر إدارة السيولة استحقاقبتوافر الموارد للوفاء بااللتزامات المالية عند  يرتبطوالسيولة هي مقياس  -6

إلعادة معايرة القدرة التمويلية والقدرة على االلتزام من أجل إعادة توجيه مسار االستدامة المالية  احتياطيا

 للصندوق في أي وقت. 

والسيولة عنصرين متكاملين، وال يحل أحدهما محل اآلخر، وكالهما مطلوبان  ()المالءةرأس المال تعد كفاية و -7

 القصير والمتوسط والطويل. جلعلى األ بمهمتهمان بقاء الصندوق ووفائه لض

 رأس المال

( توليد رأس المال 2( مساهمات األعضاء؛ )1مؤسسة تمويل إنمائي: ) ةثمة مصدران رئيسيان لرأس المال ألي -8

الداخلي )صافي العائد(. ويعتمد التركيز على مصدر على حساب آخر على طبيعة واستراتيجية كل مؤسسة. 

، فإن قدرته على توليد رأس والمنح في المقام األولالتيسيرية وبالنظر إلى طبيعة الصندوق في تقديم القروض 

المورد المقي د الرئيسي، ويجب  اباعتباره بحصص رأس المالالداخلي محدودة، وبالتالي يجب االعتراف  مالال

 الماليةظ على رأس المال )تقليل الخسائر إلى أدنى حد( عنصرا رئيسيا في استراتيجيته اأن يكون مبدأ الحف

 إلى جانب الحفاظ على ضخ مساهمات رأسمالية جديدة من األعضاء.

لصندوق التي وافق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون في ا كفاية رأس المالا لسياسة ووفق -9

هو المقياس الرئيسي لتقييم استخدام رأس المال في الصندوق  القابل للتخصيص، فإن رأس المال 2019 األول
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كإجراء رئيسي لتقييم استخدام  القابل للتخصيصوتوافر الموارد لدعم العمليات المستقبلية. ويُقترح رأس المال 

 رأس المال في الصندوق وتوافر الموارد لدعم االلتزامات المستقبلية.

، من الضروري تقييم التغييرات في إجمالي رأس المال األولي القابل للتخصيصولتحديد ديناميات رأس المال  -10

خسائر ل اتمخصص زائدمستحقة ناقص المساهمات والسندات اإلذنية ال حصص رأس المال يالمتاح، أو إجمال

إجمالي الموارد المطلوبة، أو  هو القابل للتخصيصالمقياس الرئيسي الثاني لتقييم رأس المال والقروض. 

ئتمانية، ومخاطر السوق، االمخاطر الإجمالي المتطلبات من رأس المال بالنظر إلى تعرض الصندوق لمخاطر )

)في شكل نسبة  ة، يجب الحفاظ على احتياطي  أخيرا، وفقا للسياسوتعديالت القيمة العادلة وما إلى ذلك(. و

مستمرة غير متوقعة ال تستوعبها تدابير  ضغوطث اأحد ةمئوية من رأس المال األولي المتاح( للتغلب على أي

 .لالتجاهات الدورية رأس المال االقتصادي. كما يمكن أن يؤدي االحتياطي دورا معاكسا

يقيس قدرة الصندوق على استيعاب الخسائر المحتملة الناشئة عن  اأساسي امؤشر كفاية رأس المالتعتبر و -11

 عملياته. وهي تقارن مستوى رأس المال المتاح برأس المال المطلوب لتعويض الخسائر المحتملة.

 لصندوق، التي تُحدد على أساس افتراضاتالمتوقعة ل الميزانية العموميةوتعتمد عملية تخطيط رأس المال على  -12

وذخيرة عملياته. وفي ضوء ما  جلالرؤية األكثر دقة الستراتيجية الصندوق طويلة األ التعبير عنتهدف إلى 

لعمليات الصندوق، يجب استعراض االفتراضات التي تقوم عليها  جلسبق، وبالنظر إلى الطبيعة طويلة األ

الحدود  انتهاكالمناسب لتجنب هذه التقديرات بشكل دوري للتأكد من إمكانية إجراء تصحيحات في الوقت 

 المالية التي وضعها المجلس التنفيذي.

، ستُحدد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات على أساس المسار المتوقع لرأس مال الصندوق المتوسط جلوعلى األ -13

المستدام، وهو ما سيسهم في الحفاظ على رأس مال  الموارد تجديدوامتثاله لمبدأ خط أساس  القابل للتخصيص

المال هو المورد  والمنح، فإن رأسالتيسيرية الصندوق. وبالنظر إلى طبيعة الصندوق في تقديم القروض 

للصندوق، ويجب أن يكون مبدأ الحفاظ على رأس المال )لتقليل الخسائر إلى أدنى حد( عنصرا  المقيد الرئيسي

 ته المالية مع الحفاظ على مساهمات األعضاء العادية.رئيسيا في استراتيجي

 وتتمثل العناصر الرئيسية للحفاظ على رأس مال الصندوق فيما يلي: -14

  المتوقعة  الموارد تجديدأن تغطي جميع سيناريوهات  ينبغي. المستدامالموارد تجديد خط أساس

، المتنازل عنهاالرئيسية العائدة أصول القروض تدفقات ( استرداد 1ية على أقل تقدير: )العناصر التال

، في الوقت الموارد تجديدالمستحقة خالل دورة  التزامات إطار القدرة على تحمل الديون المعتمدمن 

( برنامج المنح 3التمويل المسبق لاللتزامات الجديدة إلطار القدرة على تحمل الديون؛ ) (2المناسب؛ )

لمخاطر التي تنطوي لتصدي لللية. ولن يكون لدى الصندوق أموال جديدة ( النفقات التشغي4العادية؛ )

 مجموع هذه المبالغ. الموارد تجديداإلقراض الجديدة إال إذا تجاوز عليها عمليات 

 .سيراعي التخطيط المالي في الصندوق القدرة على تغطية خدمة الدين بالنظر إلى  الموارد المقترضة

والمخاطر األخرى ذات الصلة. ويجب أال تتسبب تكلفة االقتراض  المالءةواآلثار المتعلقة بالسيولة 

 رأس مال الصندوق أو توليد متطلبات إضافية من مساهمات األعضاء. تآكلفي 

 .خطة  ةالصندوق. وأي على حصص رأس مالتكاليف تشغيلية  تحقيق أمثلؤثر يس النفقات التشغيلية

زيادة في التكاليف ستؤثر سلبا  ةإدارة لزيادة الكفاءة التشغيلية ستحسن نسب رأس المال، في حين أن أي

على نسب رأس المال. وينبغي أن تتضمن التوقعات المالية أي افتراض مادي يؤثر على سلوك التكاليف 

 التشغيلية للصندوق.
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 األدوات –إدارة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

 المتغيرات الرئيسية الهدف أفق التخطيط النهج

متطلبات 

على السيولة 

 األجل القصير

 شهرا 12

 

 شهرا 24

قدرة األصول السائلة على 

تغطية االلتزامات المالية 

 األجلقصيرة 

 

على النحو المبين في سياسة )
 (السيولة في الصندوق

المساهمات، والتدفقات التدفقات الداخلة قصيرة األجل: 

لقروض، وعائد االستثمار، وتحصيل االقتراض من االعائدة 

 الملتزم به

صروفات القروض التدفقات الخارجة قصيرة األجل: 

وتدفقات خارجة النفقات اإلدارية، وخدمة الدين، ووالمنح، 

 أخرى

تخطيط السيولة 

على األجل 

 الطويل

من دورة إلى 

دورات من ثالث 

 الموارد تجديد

تقييم قدرة األصول السائلة 

المتوقعة على تغطية 

االلتزامات المالية على األفق 

 المتوقع طويل األجل

الموارد المتاحة لعقد )
 (االلتزامات كأداة رقابة

التدفقات الداخلة التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة: 

والتدفقات الخارجة من الموارد  طويلة األجل المتوقعة

 األساسية

حديد االحتياجات الجديدة من تيجب أن يُغطى خطة التمويل: 

واالقتراض  المقررمن خالل دمج االقتراض  االقتراض

 الجديد

تخطيط رأس 

 المال

من دورة إلى 

دورات من خمس 

 الموارد تجديد

تقييم قدرة الصندوق على 

 12تحمل المخاطر

  

على النحو المبين في سياسة )
 (كفاية رأس المال

مساهمات التغطية المستدام:  الموارد تجديدخط أساس 

جميع النفقات غير القابلة لالسترداد على أقل تقدير )المنح ل

والنفقات العادية ومنح إطار القدرة على تحمل الديون 

 التشغيلية(

 الميزانية العموميةمشتق من استهالك رأس المال المتوقع: 

، ويُعزى الميزانيةالمتوقعة والمواقف الملتزم بها من خارج 

أحجام اإلقراض، وشروط  تفاعلذلك بشكل أساسي إلى 

 )التصنيف( للمخاطر عرضمبلد الالاإلقراض )التيسيرية( و

 

                                                      
حجم المخاطر التي يستطيع الصندوق تحملها، وتُحدد كدالة لرأس المال المتاح مقابل الخسائر المحتملة الناشئة عن العمليات المتعلقة  12

 بالتنمية.


