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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدماطة االلتزام بالموارد بناء على إجراءات استخدام سل
رة و في كل د.مقدماعقد االلتزامات، بما فيها إدارة سلطة االلتزام بالموارد منتظمة عن وضع الموارد المتاحة ل

ل سلطة االلتزام  يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من الموارد من خال،من دورات المجلس
في الدورة مقمدما ية مبالغ إضافية من سلطة االلتزام بالموارد للموافقة على أوال يوجد طلب . 1مقدمابالموارد 

وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي يفوض رئيس الصندوق بأن يعقد اتفاقيات بشأن القروض . الحالية للمجلس
 وتلك التي ستتم الموافقة عليها 2010أيلول /ه الحالية في سبتمبروافق عليها  المجلس في دورتيوالمنح التي 

 .بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق الخامس من هذه الوثيقة

 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

بالمبالغ ، بياناً بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، في حين يعرض المرفق الثاني قائمة  المرفق األوليضم - 1
المستبعدة على وجه التحديد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي للصندوق 

 .2010حزيران / يونيو30بتاريخ 

التاسعة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته المنح ويبين المرفق الثالث تفاصيل القروض  - 2
 .والتسعين

ن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالية للمجلس بما يعادل مجموعه ويوفر المرفق الرابع تفاصيل ع - 3
، تبلغ قيمة 2010حزيران / يونيو30وبناء على سعر الصرف المطبق في  . مليون دوالر أمريكي8.167

 يوفر المرفق ،باإلضافة إلى ذلك.  مليون وحدة حقوق سحب خاصة113.6هذه القروض والمنح حوالي 
الملتزم بها والموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة لعام المنح ون القروض الخامس تفاصيل ع

2010. 

وحتى  2001  االلتزامات المعقودة باستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العامالسادسويبين المرفق  - 4
آب / أغسطس31كانون الثاني إلى /يناير  1ضافيا لصافي التدفقات منكما يتضمن تحليال إ. 2009العام 
وحيث أن القروض والمنح المقدمة للموافقة عليها . مليون دوالر أمريكي 441.3حاليا ب التي تقدر  2010

مليون دوالر أمريكي، في حين تبلغ قيمة القروض والمنح  167.8في الدورة الحالية للمجلس هي بحدود 
، والقروض )المرفق الخامس(كي دوالر أمريمليون  40.6الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة 
 ومع األخذ بعين االعتبار سلطة ،مليون دوالر أمريكي 9.270والمنح الموافق عليها بالفعل ما يعادل 

، فليس هنالك أي 2مليون دوالر أمريكي 75.3االلتزام بالموارد مقدماً الموافق عليها هذا العام بما مقداره 
وسوف تعدل هذه  .مقدماسلطة االلتزام بالموارد ام إضافي لللموافقة على استخدطلب في هذه الدورة 
 . ستقدم أثناء الدورة لهذه الوثيقةاألرقام في ضميمة
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 قصىسلطة االلتزام بالموارد مقدما وحدها األ

 المجلس التنفيذي بمسؤولية تحديد نسبة يضطلعمن اتفاقية إنشاء الصندوق، ) ب(2، البند 7بموجب المادة  - 5
وقد أجاز مجلس  .من السنواتمالية التي يتم االلتزام بها لتمويل العمليات في أي سنة موارد الصندوق 

 استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً من خالل 1997شباط /المحافظين في دورته العشرين في فبراير
 إجراءات .المرفق باء، 1 تعديل -32–د/154ويحدد القرار  .تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق لهذا الغرض

ويستند الحد األقصى الستخدام  .استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجديد الثامن للموارد
وإذا ما دعت  . سنواتسبع إلى حجم التدفقات العائدة على مدى الثامنهذه السلطة في فترة التجديد 

ي كل دورة من دورات المجلس التنفيذي، الضرورة، فإن سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي يتم طلبها ف
وفي  .سوف تمثل الفائض من االلتزام بالقروض والمنح الذي يزيد عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

نهاية كل عام، وبعد األخذ بعين االعتبار صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والمقادير اإلضافية 
وسوف  .ارد مقدماً خالل العام، سيتم تعديل هذه السلطة وفقاً لذلكالمستخدمة من سلطة االلتزام بالمو

يكون أي استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في أي سنة من السنين هو ببساطة المبلغ 
اإلجمالي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما الذي حظي بموافقة المجلس التنفيذي خالل دوراته الثالث في 

 .ورالعام المذك

 ةالتوصي

 المجلس التنفيذيفإن ، 2009آب /أغسطس 31بناء على حالة الموارد بتاريخ  - 6

ن تقديرات صافي أنشاء الصندوق ومالحظة إمن اتفاقية ) ب(2البند ، 7المادة وبعد النظر في 
 مليون دوالر 3.441تبلغ  2010آب / أغسطس31حتى الثمانية أشهر التدفقات العائدة لفترة 

 وبعد األخذ بعين ،3 مليون دوالر أمريكي3.479القروض والمنح الملتزم بها تبلغ أمريكي، وأن 
 3.75 المؤمن عليها أساساً للسنة الحالية تبلغ مقدما الموافقاالعتبار أن سلطة االلتزام بالموارد 

سلطة االلتزام للموافقة على استخدام إضافي لمليون دوالر أمريكي، يشير إلى عدم الحاجة 
أن يعقد بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق ويفوض  .د مقدماً في الدورة الحالية للمجلسبالموار

 في الحاليةاتفاقيات بشأن القروض والمنح التي يوافق عليها المجلس التنفيذي في دورته 
مبين كما هو  ،، وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة2010 أيلول/سبتمبر

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس  . الخامس من هذه الوثيقةفي المرفق
الصندوق أن يرفع إلى المجلس التنفيذي تقريراً في دورته القادمة ودوراته التالية عن الموارد 

 تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي
 .وارد مقدمابالم

                                                      
����5"/�ن دو�ر أ��-56 ا 479.3-�4, �3"2 ا�ـ  3�:  

 �"/�ن دو�ر أ��-56؛ 270.9ا���وض وا��AB ا��5 @�? ا���ا��  <"/=� ���>., و���اره�  -
 �"/�ن دو�ر أ��-56؛ 167.8ا���وض وا��AB ا��.�وL">  M ا��ورة ا�H"I�"�  /��J ا��G/<Bي و�Eره�  -
�Q ا���ا��  <"/=� ���'P إ'�اء ا�N�Oء ا���ة و�Eره�  -�# 5�  .دو�ر أ��-�56"/�ن  40.6ا���4و<�ت ا�
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  2010حزيران / يونيو30بيان بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاريخ 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

     الحراألصول المتاحة بعمالت قابلة للتحويل
  294 741 2  نقدية واستثمارات 
  368 377  أالسندات اإلذنية من الدول األعضاء 
 747 238 3 085 120  أخرىمبالغ مطلوبة  

    
    :مخصوما منها

 (033 440)  المبالغ المستحقة والخصوم 
 (400 2) لمبلغ المرحل من اعتماد تمويل تجهيز البرامجا

 (000 95)   العاماالحتياطي
  (428 191 2) قروض نافذة لم تصرف بعد 
  (702 128) قروض معتمدة وقعت االتفاقيات الخاصة بها ولم تنفذ بعد 
 (158 654 2) (028 334)  منح لم تصرف بعد 
  لم تدفع بعدالتي ذنية السحب من السندات اإل 
  أ)انظر المرفق الثاني( 

 (80 861) 

    
 (705 33)   الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

   
    :مخصوما منها

 (510 403)   قروض لم توقع اتفاقياتها بعد 
 (399 176)   منح معتمدة ولم تنفذ بعد 

    
 سلطة االلتزام بالموارد مقدما ترحيلصافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل 

 2010وصافي تدفقات 
 (613 614) 

مل ذلك دوالر أمريكي؛ ويش 80 861  000دوالر أمريكي وهي القيمة اإلجمالية للمبالغ المسحوبة وغير المسددة وقيمتها  377 368 000 سندات إذنية بقيمة أ
 دوالر 296 507 000ذنية المدرجة كموارد متاحة لعقد االلتزامات فهي أما القيمة الصافية للسندات اإل .يكيدوالر أمر 30  000 000مساهمات تكميلية بقيمة 

 .أمريكي

 
  موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة

   
 098 789   2010ثاني كانون ال/ يناير1سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

   
   
   

  357 446 )سداسالمرفق ال( 2010 حزيران/يونيو 30صافي التدفقات بتاريخ 
  (873 270) 2010 حزيران/يونيو 30التزامات القروض والمنح بتاريخ 


��
 ا����ام �����ارد ����� ا�������
 ا����ام �����ارد ����� /(����
 )ا��"��ة

 (175 484) 

   
   

 614 613  2010حزيران / يونيو30سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 
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 2010حزيران / يونيو30الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي للصندوق في 
 مبالغ مستبعدة خصيصا

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
     البرنامج العادي للصندوق

    حب من مساهمات الموارد األوليةالس 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   358 29  جمهورية إيران اإلسالمية  

   13 717  العراق  
   43 075  

    السحب من مساهمات التجديد األول للموارد 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   31 099  العراق  
   31 099  

    جديد الثالث للمواردالسحب من مساهمات الت 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   600  الديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية  

   087 6  الجماهيرية العربية الليبية  
   6 687  
    
     

  80 861  مجموع المبالغ المستبعدة خصيصا
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 التسعينالقروض والمنح التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة و

المتلقي/البلد البرنامج/اسم المشروع    

حقوق السحب 
 الخاصة

 القروض

 350 248 30   مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها، المرحلة الرابعة بنغالديش

 000 069 14   مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق بنغالديش

 400 278 12   عم سالسل القيمة السلعيةمشروع د  الكاميرون

  000 953 8   مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية  الجمهورية الدومينيكية

 500 755 5    قرض تكميلي–برنامج التمويل الريفي والزراعي  غانا

 750 551 10   برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي  غواتيماال

 000 953 8   مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة  :بابوا غينيا الجديدة

 000 254 33   المرحلة الثانية-مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية  أوغندا

مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في الكميونات الفقيرة من  فييت نام
 محافظة داك نونغ

 
12 790 000 

لمجموعا   136 853 000 

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
 

 805 317 25   برنامج تنمية سالسل القيمة  بوروندي
 910 044 8   مشروع تنمية مصايد األسماك  إريتريا
 650 563 5  البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية غينيا
 550 249 8   ديةمشروع الفرص االقتصا اليمن

 915 175 47   المجموع

    المنح

المركز الدولي للبحوث الزراعية 
 في المناطق الجافة

اإلدارة  - برنامج تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية في المناطق الجافة
 المستدامة للمحاصيل والثروة الحيوانية

 639 500 

 750 319   ي الكيتشيبرنامج التنمية الريفية المستدامة ف  غواتيماال

مشروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في الكميونات الفقيرة من   فييت نام
  محافظة داك نونغ

 319 750 

مركز أمريكا الالتينية للتنمية 
  الريفية

 100 151 1    عمليات السياسات للتأثير على  الفقر–المعرفة من أجل التغيير 

 100 430 2   المجموع

 015 459 186   المجموع العام
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  المجلس التنفيذي في دورته المائةسيقرهاالقروض والمنح التي 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

 الدوالر
 األمريكي

وحدة حقوق 
  أسحب خاصة

 القروض

 311 125 9 000 480 13  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 518 769 6 000 000 10  الريفية المستدامة في اإلقليم الجنوبيبرنامج التنمية هندوراس

 688 834 19 000 300 29 برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا

 404 461 21 000 703 31 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 374 800 8 000 000 13 برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي نيجيريا

 463 213 27 000 200 40 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب باكستان

 325 477 9 000 000 14 برنامج التكنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعية أوغندا

 083 682 102 000 683 151 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 855 030 2 000 000 3   منحة تكميلية-برنامج تعبئة المياه السطحية واإلدارة المستدامة لألراضي  جيبوتي

 481 889 5 000 700 8 البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية غينيا

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة  نسيبي تومي وبرينسا
   منحة تكميلية-ومصايد األسماك الحرفية 

3 000 000 2 030 855 

 191 951 9 000 700 14  المجموع

    المنح

 476 338 000 500  برنامج خلق األصول الريفية أرمينيا

 171 406 000 600 كارات المالية إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقنيات واالبت كينيا

 024 199 000 294  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي

 671 943 000 394 1  المجموع

 945 576 113 000 777 167 ا�	
	�ع ا����

 بناء على قيمة الدوالر األمريكي في 1.47721،  وهو 2010ن حزيرا/ يونيو30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ  باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
  .حالة القروض التي لم يتفاوض بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منح



  EB 2010/100/R.11    الخامسالمرفق

7 

 المشروعات الموافق عليها بموجب إجراء انقضاء المدة والمدرجة في التزامات قروض ومنح الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي

 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 
 األمريكي

حقوق وحدة 
 سحب خاصة

 187 347 3 000 090 5 )قرض (مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا
 560 394 000 600 )منحة (مشروع خدمات المساندة الزراعية بوتسوانا

 747 741 3 000 690 5  المجموع الفرعي

  
 ليها بموجب إجراء انقضاء المدة والمدرجة في التزامات قروض ومنح الدورة المائة للمجلس التنفيذيالمشروعات التي ستتم الموافقة ع

 

 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 
  األمريكي

حقوق وحدة 
 سحب خاصة

 855 030 2 000 000 3 الوصول إلى األسواق وتنمية المشروعات الريفية غرينادا
456�7 ا���3ل ا�&(01 و�.�ء ا��,���ت ا���*�(
 )'&اض ا$دارة ا�����ا�
  حراجة الزراعيةالمركز العالمي لل

 <را=0 وز(�دة ا��;: وا)�4 ا�"9ا�08

 1 000 000 676 952 

58
 )'&اض ا)�4 ا�"9ا08 وا�0B5C ا5�.7
 �5A�3: ا��@�د ا��53ي '5& ا�"9 المركز العالمي للحراجة الزراعية


@�� وأ�4 ا�

 1 000 000 676 952 


 ا���F: '&ب  المركز العالمي للحراجة الزراعية��.� 0G 7"5& ا��.�خ I� J�@Kا�� ،M5Nا� :C�أ�PQر ا���.�ه�ت و

�5�)&Gأ 

1 500 000 1 015 428 

معهد التعليم في مجال المياه التابع لليونسكو 

والمعهد الدولي لهندسة البنى األساسية 

 ئيةوالهندسية الهيدرولية والبي

 342 812 000 200 1 ا�&ي ���"�& )'&اض ا�.�� ا�&(01 وا��S51 �4 وKRة ا��1&

وإيكولوجيا المركز الدولي لفيزيولوجيا 

 الحشرات

 
7&�5
 ا�.3: و'5&ه� �4 ;�5رات �C: ا�&زق ���N(� ا�.JT ا��را*5 
)�� IGر


5@&V�5 ا��)&G�5 وأ�)&Gل أ��Qو WXق ا)د&V0 ا�G 

1 200 000 812 342 

�W ا�0G &�1 ا)را=0 �C: ا��X&� M5N�Y 45�37  المعهد الدولي لبحوث األرز* Z�
  وا��"[1ا��.

�5���1Pف 0G [.�ب Q&ق \� 
=&Nا�� 

1 200 000 812 342 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 

 المناطق الجافة


5
 ا�����ا��CPا� 
���5_ )'&اض ا��را*� 
�C.�ن، ا)ردن، و: ا$دارة ا���3.

 وا��"&ب

 1 000 000 676 952 

��A �)�N7د ا���N��Pت ا�&(51
 0G و[b اNX�ام ا)�4 ا�"9ا08، وا��1& و7"5&  المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 ا��.�خ �d; 4ل �Aن ا��.�ع ا��53ي ا��را*0 ا��3�0G 0 ا���ارع

 1 000 000 676 952 

F: : ع ا��53ي ا��0��f3 �4 أ[: ا�3� �4 أ=&ار ا�Geت وا)�&اضا��.� المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 h 0G 0�G�.7: �3�ود(
 رأس ��ل ا���ار*45 ا��1&اء

 1 000 000 676 952 

�7&(I ا*���د �A �5]���.67ن ا���ارد )'&اض 45�37 ا)�4 ا�"9ا08 و�C:  المعهد الدولي لبحوث األرز


)�.iا� YX�"ل ا��i� 0G 
 ا�M5N ا�&(51

1 500 000 1 015 428 

WaterWatch،  المنتدى العالمي للبحوث

 الزراعية

 l5�3��   1 000 000 676 952 ا�keر ا��.�A&ة ���1&اء
ا����i] 45� Yد ا��3Cث ا��و�5

  ، Basford،المعهد الدولي إلدارة المياه

DLV Plant  

5�)&G0 أG 5&ة"f�3ب ا��53زات ا�Aة أ�*���� 
 S5567� 1 200 000 812 342 ا���.�5ت ا�9آ5

 
6CQAgriCord وق�.f�� 
)&� 561 541 000 800 ;���ت د* J���T.ت ا���را*45 ا���Vرآ
 0G ا�C&ا�Y ا��
الجماعة االستشارية للبحوث  -يحدد الحقا 

 الزراعية الدولية

�: @J5 ا�9Pر(�ت وا��ر�5Xتd� :5�37 1 450 000 981 580 

57
 ا��.�A&ة ���1&اء *�W ا�����ى ا���&ي متحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم ال�� J5�N7 1 500 000 1 015 428 ا���Cدرات ا���5
اللجنة االقتصادية االجتماعية آلسيا والمحيط 

 الهادي

��ب ا�V&اآ�ت ا��.�A&ة ���1&اء �45 ا����*45 ا��Nم وا��ص )'&اض ���ا


 ا��.�5
 ا�&(51

1 350 000 913 885 

�Songhai 7W�&آ� �
 �&اآ� ��X"�ي 0G أG&(��5 ا�"&�5
 وا���&P7 428 015 1 000 500 1 6&ار 

 (�15V وN��] المركز العالمي للحراجة:Fا��� 
��.� 0G و7"5& ا��.�خ 
5N5C� 428 015 1 000 500 1 إدارة ا���ارد ا�
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 البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
الدوالر 
  األمريكي

حقوق وحدة 
 سحب خاصة

 الزراعية

5
 ا�–�N7(� ا���رة *�W إدارة ا��V&و*�ت  المؤسسة الريفية لغرب أفريقياX�rا� 
�F&�  1 000 000 676 952 

X��ب أ��F /kilimo  

 المنظمة الهولندية للتنمية

 
5@&V�5 ا��)&G0 أG اق��6
 �)�N7 و�Aل أ�3Aب ا��53زات ا�f"5&ة إ�W ا(CQ


5��.Pوا� 

1 500 000 1 015 428 

البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية 

 الريفية

 428 015 1 000 500 1 طرق التعلم

الصندوق األفريقي لمواجهة تحديات 

 المشروعات


 ا��3�(�ت ا���N7 0&ض ا��V&و*�تi]0 ���ا�)&Gوق ا)�.fا� &k952 676 000 000 1  ز(�دة أ 

 428 015 1 000 500 1 بناء القدرات اإلقليمية   الحقايحدد
&اط �.��Tت ا���ار*0G 45 ا�3� �4 ا��1& ا�&(01 الحقايحدد Xا �)�N7  1 000 000 676 952 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 

 طق الجافةالمنا

 
5]��X$ل ز(�دة اd; 4� ض ��"5& ا��.�خ&N4 ا���4 ا�"9ا08 وا�3� �45�37 ا)

 ا�����ا�
 �.�Tم ا$��Xج ا��53ا0X ا����.� إ�W ا�0G &5NV ا�N&اق وا)ردن

1 500 000 1 015 428 

 952 676 000 000 1   الصغري الريفيمشروعات دعم التمويل الحقايحدد 
 625 625 23 000 900 34 المجموع

 482 477 27 000 590 40  المجموع العام

 بناء على قيمة الدوالر 1.47721،  وهو 2010حزيران / يونيو30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /أ  باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
 .لتي لم يتفاوض بشأنها حتى اآلن وما يتصل بذلك من منحاألمريكي في حالة القروض ا
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 تحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ماليين الدوالرات األمريكية

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 بالموارد مقدماً في بداية السنة

- 153.7 277.8 331.1 136.8 296.0 453.3 585.3 742.3 

االستخدام الصافي لسلطة االلتزام 
 )مغطى(بالموارد مقدماً 

153.7 124.1 53.3 (194.3) 159.2 157.3 132.0 157.0 46.7 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 بالموارد مقدماً في نهاية السنة

153.7 277.8 331.1 136.8 296.0 453.3 585.3 742.3 789.0 

 

 ماليين الدوالرات األمريكية 
 

 الفعلي

كانون /يناير
الثاني إلى 

حزيران /يونيو
2010 

 التقديري

تموز إلى /يوليو
آب /أغسطس
2010 

 التقديري

كانون /يناير
الثاني إلى 
آب /أغسطس
2010 

 0 0 0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحليل التدفقات

 200.0 6.7 193.3 مساهمات األعضاء

 160.0 31.3 128.7 التدفقات العائدة للقروض

 56.9 0 56.9 القروض والمنح الملغاة

 59.2 0 59.2 االستثمار) خسارة/(صافي عائد

 60.4 0 60.4 صافي تقلبات أسعار الصرف

 (15.2) (15.2) 0 تحويالت الصندوق في أجل تخفيف ديون هايتي

 (80.0) (27.9) (52.1) نفقات التشغيل

 441.3 (5.1) 446.4  اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2

 75.3   سلطة االلتزام بالموارد مقدماً التي وافق عليها المجلس التنفيذي خالل العام -3

 (479.3)   أالتزامات القروض والمنح -4

نفيذي في عليها المجلس التسلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سيوافق   -5

 100  الدورة  

  0 

 (37.3)    المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما -6

الرصيد غير المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما   -7

=)1+2+3+4+5+6( 

   0 

 789.0   )فترة سابقة(= المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً  -8

 827.0   ب)8+6+5+3(= مة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة قي -9

 مليون دوالر أمريكي، والمشروعات التي سيوافق عليها 167.8والمنح المعروضة على دورة المجلس هذه للموافقة وقيمتها تشمل التزامات القروض والمنح القروض  أ
 . مليون دوالر أمريكي270.9مليون دوالر أمريكي، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل وقدرها  40.6بموجب إجراء انقضاء المدة بقيمة إجمالية تبلغ 

 مليار دوالر أمريكي بحسب تعريف التجديد الثامن 2.1يبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما على أساس التدفقات العائدة على مدى سبع سنوات حوالي  ب
 . سنوات من التدفقات العائدة للقروض4.2وأما التقديرات المالية للرصيد المرحل فتعادل حوالي  .للموارد

 


