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 توصية بالموافقة

عام من مساهمات الدول األعضاء ل واألربعين الثانيالمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في احتياجات السحب 

 إلى اعتماد القرار التالي:و ،2021

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

في  الصندوق لموارد الحادي عشرمن مساهمات التجديد  األخيرالسحب  على المالية للصندوق اللوائحالخامسة من 

، لتغطية فراديةالدول األعضاء اإل المبرمة مع وثائق المساهماتتنص عليه ، أو حسبما 2021 نيسان/أبريل

، 2021أية مبالغ أخرى مطلوبة الحتياجات الصرف في عام  ىغط  . وت  2021القروض والمنح لعام  على اتفوالصر

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

 الصندوق بالعمل وفقا لهذا القرار.

 2021لعام الدول األعضاء  من مساهمات األربعينو الثانياحتياجات السحب 

 اتفويستند إلى تقديرات الصر 2021ب من مساهمات الدول األعضاء لعام حسالوثيقة مستوى لل تقترح هذه -1

 .2021على القروض والمنح لعام 

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

. طلبات السحب لتحصيل زمنية لجداولمنفصلة لدول األعضاء باتخاذ ترتيبات لسمح ي  احتياجات الصرف. و

 ،الترتيبات الفردية لن تؤثر سلبا على االحتياجات التشغيلية للصندوقأن سياسة السحب على افتراض  تستندو

الموارد التي يمكن  ذاالقتضاء، أو حتى نفاللموارد، عند  وأنها ستظل سارية حتى تغييرها في إطار تجديد ما

 طلب سحبها.

مليون  858.0بما يعادل  2021الصرف على القروض والمنح لعام  سقاطاتإلتلبية  ةقدر السيولة الضروريتو -3

من خالل استخدام أصول هذا طلب السيولة اإليفاء ب سيجريبعة، دوالر أمريكي. وكما هي الممارسة المت  

وعائد االستثمار والتدفقات من القروض. ويعكس طلب  ،المساهماتوتحصيل  ،الصندوق السائلة الموجودة

 الحادي عشرالتجديد  في فترةلمساهمات غير المؤهلة المستحق من ا األخير القسط 2021لعام  الحاليالسحب 

استالمها حتى نهاية  جرىالتي  والمدفوعاتوبناء على مستوى وثائق المساهمات . الصندوق لموارد

اإلشارة إلى وتجدر  ون دوالر أمريكي.ملي 257.7  يقارب امبلغالسحب مثل ي، 2020 ولر/كانون األسمبيد

الموارد  ،EB 2020/131(R)/R.19 أن األرصدة المذكورة أعاله تتماشى مع اإلسقاطات الواردة في الوثيقة

بعد المائة في ديسمبر/  الحادية والثالثين دورتهالمعروضة على المجلس التنفيذي في المتاحة لعقد االلتزامات، 

م ارقاأل ههذ تتغيروسوف  .(التفاصيل في الملحق الثانيلتيسير الرجوع إليها، ترد بعض ) 2020كانون األول 

الفرق بين احتياجات الصرف المتوقعة واألموال  أماو .2021العام  خالل هامدفوعاتلالدول األعضاء  تسديدمع 

 أعاله. كركما ذ   مصادر تمويل أخرى،  من خالل استخدامفسوف يغطى نتيجة لهذا السحب  المتاحة

وطلبات السحب المتوقعة على أساس  رةالمقد   المستقبليةلصروفات معلومات عن ا الملحق األول ويتضمن -4

 .الصندوق لموارد لحادي عشراللتجديد تعهدات الحالي للمستوى ال
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 سبل المضي قدما

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

توفير مستوى متناسب لوذلك  ،من اللوائح المالية للصندوق (الالئحة الخامسة)ت ضمن م  ظ   ن  للتنمية الزراعية، و

 لإليفاء باحتياجات الصروف.السيولة لضمان مساهمات الدول األعضاء  من تحصيل المن 

 من السنةاعتبارا و الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، هيئة المشاورات رقرا معوبما يتماشى  -6

المتعلقة  إلى األحكام تحصيل المساهمات سوف يستند ،)بداية فترة تجديد موارد الصندوق( 2022المالية 

  .الصلة قرار تجديد الموارد ذي فيالواردة  دفعبال
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 2020ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  تقديرات السحوبات المقبلة

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 

2020  
 ةالفعلي

2021  
 ةالمتوقع

   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 
924.6 858.0 

 - 778.1 الصروفات الفعلية –باء 

 - 146.5 باء( -ألفالفرق ) –جيم 

   

   القيمة الحالية لمساهمات الدول األعضاء

   التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

  083.6 1 2020ديسمبر/كانون األول  31التعهدات المستلمة بتاريخ 

  028.1 1 أ 2020 ديسمبر/كانون األول 31وثائق المساهمات المستلمة بتاريخ 

  770.4 ب  2020 ديسمبر/كانون األول 31 المدفوعات المستلمة بتاريخ

 257.7 - -  ب(**-)أ 2021المبلغ المسحوب عام 

المتوقعة بعين الحسبان  الصروفاتوتأخذ  .2020 ولكانون األ/ديسمبر 31تستند هذه التقديرات إلى أسعار الصرف السائدة بتاريخ  *

 .والمنح القروضلحافظة  للصرفالنمط االعتيادي 

 .2020 ديسمبر/كانون األول 31أساس الرصيد المتبقي من وثائق المساهمات المستلمة حتى تاريخ محسوبة على ** 
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تجديد الموارد

المستويات المتوقعة للسيولة والحد األدنى لمتطلبات السيولة في الصندوق

EoY Liquidityالتجديد الحادي عشر للموارد التجديد الثاني عشر للموارد

في المائة، وبعد ذلك  15بنسبة  2021دارية خالل عام تستند االفتراضات الرئيسية لهذه األرقام إلى ما يلي: المتوسط المرجح لمالمح صرف القروض لفترة بين خمس وست سنوات؛ ونمو النفقات اإل

ليعكس االستراتيجيات المعمول بها حاليا لتخفيف المخاطر واستراتيجيات إعادة الهيكلة األخرى التي  في المائة في السنة؛ ومعدل عائد حافظة االستثمارات خفض بشكل متحفظ إلى الصفر، 1بنسبة 

 .سابقاست سنوات، استنادا إلى االتجاه السائد  مدىتجديد الموارد المقدمة من األعضاء على  تحصيل مساهماتعن  موجزوض قيمة األصول غير السائلة؛ يخفتأثر  من إلى أدنى حد تقليلالتهدف إلى 

مستوى مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المتعهد بها حتى اآلن والتعهدات التي  يشملبما مليار دوالر أمريكي،  1.08مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تبلغ وي فترض أن 

مليار دوالر أمريكي، وهي ثابتة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالتجديد الحادي  1.1مساهمات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  تبلغوي فترض أن . 2020نهاية عام  ي رجح استالم وثيقة مساهمة بشأنها قبل

مصروفات القروض والمنح تعكس و. سنويافي المائة  1القروض والمنح بنسبة  برنامجومستويات الالحقة  اتالتجديد مبالغوي فترض أن تنمو  عشر لموارد الصندوق، بما يتفق مع نهج النمذجة السابق.

وعليه، بدأت إدارة الصندوق في تنفيذ استراتيجيات إدارة  .2022من عام  ابتداءتنفيذها  ب نتظروقد افترضت إدارة الصندوق متطلبات سيولة جديدة متوقعة  البيانات التاريخية واستراتيجيات اإلدارة.

، مع تكوين الحافظة الحالية، المجهدة السيولة وسوف تحتسب لموارد الصندوق فصاعدا.السيولة خالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، من أجل الوفاء بالمتطلبات الجديدة من التجديد الثاني عشر 

في المائة من مجموع  100الحد األدنى الجديد لمتطلبات السيولة على أنه  ويحتسب في المائة من قيمتها السوقية الحالية(. 80األصول السائلة بنسبة  تحتسبي المائة )أي ف 20بتطبيق تخفيض بنسبة 

 مصروفات القروض والمنح وخدمة الدين.

 السيولة المجهدة في نهاية السنة الحد األدنى لمتطلبات السيولة    الحد األدنى لمتطلبات السيولة الجديدة   نهاية السنة السيولة في


