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 والسيناريوهات المالية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاإلطار المالي 
 

 ضميمة

إلى ما يلي من ضمائم  أعضاء هيئة المشاوراتيلفت انتباه تعقيبًا على التعليقات المستلمة من الدول األعضاء، 
الوثيقة ) تجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاإلطار المالي والسيناريوهات المالية للوتعديالت في 
IFAD11/3/R.3 .) ،أما النص المحذوف فيظهر مشطوبا.، ترد بأحرف بارزة فهيوتيسيرا للرجوع إلى التعديالت 

 2الفقرة ، 1الصفحة 

 يصبح نصها كالتالي: بحيث الجملة األولىتعدل 

وقد الحظ األعضاء أيضا أنه من غير المرجح االقتراض من السوق خالل التجديد الحادي عشر لموارد "
وتقديم خارطة  لالقتراض من األسواقعلى مواصلة التحضيرات  اإلدارة األعضاء شجعو الصندوق. غير أنه

 ".دثة لتنفيذ االستراتيجية الماليةطريق مح

 )م( الحرف، 18، الفقرة 7الصفحة 

 نصها كالتالي: بحيث يصبح الجملة األولىتعدل 

المجلس ، قد يأذن 2021 أواخرالتي سُتعقد في  واألربعينالرابعة  الرابعة والثالثين بعد المائة في دورته"
 ".أنشطة االقتراض من األسواقب بإصدار أولى سندات الصندوق مجلس المحافظين التنفيذي

 )ن( جديد حرف، 18، الفقرة 7الصفحة 
بإصدار ، قد يأذن المجلس التنفيذي 2021في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة التي سُتعقد في أواخر "

 "أولى سندات الصندوق.

 1، الشكل 8الصفحة 
اريخ و التي تذكر اجتماعات الهيئات الرئاسية بحيث باتت تتضمن ت األطر النصيةتم تعديل جميع 

 .ذات الصلة االجتماعات

 1، الشكل 8الصفحة 

أكتوبر/تشرين  –رة في دورة خاصة للمجلس التنفيذي إطار قروض الشركاء الميس   الموافقة على استعراض"
 "2017 األول

 1، الشكل 8الصفحة 

 2021في عام  بالدورة الرابعة واألربعين لمجلس المحافظينيتعلق جديد  ينص إطار

 "2021 فبراير/شباط – من األسواق قتراضبشأن أنشطة الصندوق لال مجلس المحافظينقرار "
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 1، الشكل 8الصفحة 

 والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذيبالدورة الرابعة  يتعلقجديد  ينص إطار

 "2018 سبتمبر/أيلول – التقييم المؤسسي الذي يجريه مكتب التقييم المستقل للهيكلية المالية للصندوق"

 1، الشكل 8الصفحة 

 بالدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي يتعلق ينص إطارحذف 

 "أبريل/نيسان –القانونية لبرنامج سندات اليورو متوسطة األجل الوثائق"

 1، الشكل 8الصفحة 

 جديد ينص إطار

 "2019/النصف األول من عام 2018النصف الثاني من عام  –استعراض األقران المستقل "

 1، الشكل 8الصفحة 
 بالدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي المتعلق يالنص اإلطارنص إضافي في 

 " 2021نيسان أبريل/ –العمومية على المجلس التنفيذي  الميزانية محاكاةعرض "

 1، الشكل 8الصفحة 
 بعد المائة للمجلس التنفيذي العشرينو  الحاديةالمتعلق بالدورة  يالنص اإلطارنص إضافي في 

 "2017 سبتمبر/أيلول –على أساس األداء  استعراض نظام تخصيص الموارد"

 1، الشكل 8 الصفحة

 اإلطار النصينص إضافي في 

يسبقها اجتماع خاص للجنة  الموافقة على إطار قروض الشركاء الميس رة في دورة خاصة للمجلس التنفيذي"
 "2017 أكتوبر/تشرين األول – مراجعة الحسابات

 1، الشكل 8 الصفحة

 بعد المائة للمجلس التنفيذي العشرينو  الثانيةالمتعلق بالدورة  النصياإلطار نص إضافي في 

 "2017 ديسمبر/كانون األول –استعراض دراسة الجدوى المتعلقة باالقتراض من السوق "

 1، الشكل 8 الصفحة

 بعد المائة للمجلس التنفيذي العشرينو  الثانيةالمتعلق بالدورة  اإلطار النصينص إضافي في 
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ديسمبر/كانون  –على ورقة النهج نحو اإلطار االنتقالي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الموافقة "
 "2017 األول

 1، الشكل 8 الصفحة

 المحافظينلمجلس  بالدورة الحادية واألربعينالمتعلق  اإلطار النصينص إضافي في 

 "2018 فبراير/شباط–الموافقة على التغييرات في اتفاقية إنشاء الصندوق "

 1، الشكل 8 الصفحة

 بعد المائة للمجلس التنفيذي العشرينو  السادسةالمتعلق بالدورة  اإلطار النصينص إضافي في 

 "2019 أبريل/نيسان –الموافقة على االنخراط مع وكالة التصنيف الخارجية "

 1، الشكل 8 الصفحة

 بعد المائة للمجلس التنفيذي الثالثينالمتعلق بالدورة  اإلطار النصينص إضافي في 

 "2020 سبتمبر/أيلول –تقييم رسمي لنتيجة عملية التقييم "

 1، الشكل 8 الصفحة

 المحافظينلمجلس  بالدورة الرابعة واألربعينالمتعلق  اإلطار النصينص إضافي في 

 "2021 فبراير/شباط –قرار مجلس المحافظين بشأن أنشطة الصندوق لالقتراض من األسواق "

 1، الشكل 8 الصفحة

 بعد المائة للمجلس التنفيذي والثالثين الرابعة المتعلق بالدورة اإلطار النصينص إضافي في 

 "2021 ديسمبر/كانون األول –قرار المجلس التنفيذي بشأن بدء إصدار السندات "

 1، الشكل 8 الصفحة

 والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي الخامسةالمتعلق بالدورة  اإلطار النصينص إضافي في 

 "2022 أبريل/نيسان –إصدار السندات بدء "

 1لشكل المحدث ل الرسم البياني في الصفحة التالية نعرضالواردة أعاله،  الجديدة اإلضافاتالتعديالت و  في أعقاب
 .لموارد الصندوق اإلطار المالي والسيناريوهات المالية للتجديد الحادي عشرمن وثيقة  8في الصفحة 
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  (17)الرقم  ،18الفقرة القسم أوال، ، الملحق األول، 9الصفحة 

 جديد في نهاية الفقرة ينص إطارتمت إضافة 

 بالمخاطر االئتمانية، سيعكف الصندوق على:على وجه الخصوص، وفيما يتعلق 

  على القروض الممولة بقروض الشركاء الميس رة.  لمتأخرات القروضتطبيق السياسة الحالية
من  مقترضينلل الجدارة االئتمانيةفي  قويتراجع وجود دالئل على  وعندوبموجب هذه السياسة، 

 عتمادااالعتراف بو  ،قرض أو أصل مستحق معيناستهالك  يضمنمخصص  رصدالصندوق، يتم 
 هالك؛تسلهذا اال مخصص

  .في بالنظر إلى طبيعة مقترضيه، يتوقع الصندوق و مواصلة اعتماده على معاملة الدائن المفضل
 نهاية المطاف سداد كل قروضه السيادية؛

  على القروض أو أكثر يومًا  75فترة ل المتأخرةتطبيق سياسة تعليق الصروفات الجديدة للقروض
 الممولة بقروض الشركاء الميس رة؛

 مع مالحظة 1العمل بمعدالت االستقطاب المنصوص عليها في إطار االقتراض السيادي مواصلة ،
تجديد االستراتيجية المالية للوجوب مراجعة هذه المعدالت في أعقاب موافقة الدول األعضاء على 

 ؛الحادي عشر لموارد الصندوق
  من المعايير الدولية لإلبالغ  9 المحاسبي المعيارتطبيق متطلبات االستهالك التي ينص عليها

الخسائر االئتمانية  إلىووفقًا لهذا المعيار، سيستند االستهالك  .2018 ابتداًء من عام المالي
بتقدير احتماالت التخلف في  ويتطلب ذلك قيام كيان  المتوقعة لألدوات المالية خالل دورة حياتها. 

 ووضعها، األساسيةاستحقاق األصول المالية السداد عند اإلصدار/الشراء وصواًل إلى نهاية أجل 
وسيتم  .)الخسائر االئتمانية المتوقعة( المخاطر االئتمانية األساسيةلمخصص استهالك يعكس 

في عكس التغييرات لتبشكل مستمر المتوقعة العمل على تحديث ورصد تقويم الخسائر االئتمانية 
 ؛ةلألدوات المالية األساسي االئتمانيةتطور المخاطر 

  ،في ضوء اعتماد إطار قروض الشركاء الميس رة ومواصلة العمل بإطار االقتراض السيادي
خارجي لتقدير ممارسات الصندوق القائمة فيما يتعلق بإدارة مستقل التحضير الستعراض 

بشكل منفصل عن استعراض األقران  2018المخاطر. وسيتم إجراء هذا االستعراض في عام 
 تنص عليه خارطة طريق االقتراض من األسواق الرأسمالية.ما ل وفقاً الشامل 
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  EB 2015/114/R.17/Rev.1 –  :السياديةاالقتراض من الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها الدول إطار االقتراض السيادي. 


