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  توصية بالموافقة

بصورة المجلس التنفيذي ، يقوم رئيس الصندوق بإبالغ مقدمالتزام بالموارد بناء على إجراءات استخدام سلطة اال

رة وفي كل دو .مقدماعقد االلتزامات، بما فيها إدارة سلطة االلتزام بالموارد منتظمة عن وضع الموارد المتاحة ل

طة االلتزام  يقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من الموارد من خالل سل،من دورات المجلس

 في الدورة الحالية  مقدماسلطة االلتزام بالموارداستخدام إضافي للموافقة على على اطلب هنالك  .1مقدمابالموارد 

رئيس الصندوق بأن مدعو لتفويض وبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي  .مليون دوالر أمريكي 344.6بمقدار 

 2011أيلول /سبتمبرفي بعد المائة  الثالثةالمجلس في دورته  هاوافق عليييعقد اتفاقيات القروض والمنح التي 

 .وتلك التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة كما هو وارد في المرفق الخامس من هذه الوثيقة

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

 يعرض المرفق الثاني قائمة بالمبالغ  بياناً بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، في حين المرفق األوليضم -1

المستبعدة على وجه التحديد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي للصندوق 

 .2011حزيران /يونيو 30بتاريخ 

 أيضاويوفر  .2011 خاللالتي وافق عليها المجلس التنفيذي المنح ويبين المرفق الثالث تفاصيل القروض  -2

 .2011نقضاء المدة في عام االتي تمت الموافقة عليها بموجب إجراء عن القروض والمنح تفاصيل 

المقدمة إلى الدورة الحالية للمجلس بما يعادل مجموعه تفاصيل عن القروض والمنح الرابع ويوفر المرفق  -3

 قيمة ، تبلغ2011حزيران /يونيو 30وبناء على سعر الصرف المطبق في  .مليون دوالر أمريكي 377.2

مقترح   أيضاالرابعويوفر المرفق  .مليون وحدة حقوق سحب خاصة 235.5هذه القروض والمنح حوالي 

مليون  79.4 والتي تبلغ قميتهالمشروعات التي ستتم الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة  لاستباقي

 .دوالر أمريكي

وحتى  2001 ة االلتزام بالموارد مقدما من العامااللتزامات المعقودة باستخدام سلطالخامس ويبين المرفق  -4

 2011آب /أغسطس 31كانون الثاني إلى /يناير 1لصافي التدفقات منكما يتضمن تحليال  .2010العام 

 612.1الملتزم بها تبلغ القروض والمنح وحيث أن  .مليون دوالر أمريكي 226.8 حدودالتي تقدر حاليا ب

 بعين االعتبار الموارد التي تمت الموافقة عليها بالفعل هذه السنة مع األخذو، 2مليون دوالر أمريكي

هنالك طلب على الموافقة مليون دوالر أمريكي،  40.7 تبلغ  والتيبموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما

مليون دوالر أمريكي في الدورة  344.6 بالموارد مقدماً بما قيمته معلى استخدام إضافي لسلطة االلتزا

 .وسوف تعدل هذه األرقام في ضميمة لهذه الوثيقة توزع أثناء الدورة .لية للمجلسالحا

                                                      
  .1 التعديل - 32-د/154اء من القرار إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق ب 1
  :مليون دوالر أمريكي ما يلي 612.1 يشمل مبلغ الـ 2

   مليون دوالر أمريكي؛155.5القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بما يعادل   -
  دوالر أمريكي؛مليون 377.2القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بما يعادل   -
  .مليون دوالر أمريكي 79.4 الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة بما يعادل ستتمالمشروعات التي   -
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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 العمليات في أي سنة موارد الصندوق التي يتم االلتزام بها لتمويل 

 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  .م بالموارد مقدما خالل فترة التجديد الثامن للموارداستخدام سلطة االلتزا

وإذا ما دعت  . سنواتسبع إلى حجم التدفقات العائدة على مدى الثامنهذه السلطة في فترة التجديد 

نفيذي، الضرورة، فإن سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي يتم طلبها في كل دورة من دورات المجلس الت

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  .عديل هذه السلطة وفقاً لذلكالمستخدمة من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً خالل العام، سيتم ت

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 

 .العام المذكور

 ةالتوصي

، 7المادة وبعد النظر في  المجلس التنفيذيفإن ، 2011حزيران /يونيو 30وارد بتاريخ بناء على حالة الم -6

أشهر ثمانية ن تقديرات صافي التدفقات العائدة لفترة أنشاء الصندوق ومالحظة إمن اتفاقية ) ب(2البند 

بلغ مليون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها ت 226.8تبلغ  2011آب /أغسطس 31حتى 

مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة عليها بالفعل هذه  ،2مليون دوالر أمريكي 612.1

للموافقة الحاجة يحيط علما ب مليون دوالر أمريكي، 40.7السنة بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما تبلغ 

في الدورة مليون دوالر أمريكي  344.6 بمقدارسلطة االلتزام بالموارد مقدماً على استخدام إضافي ل

أن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي بالمجلس التنفيذي رئيس الصندوق ويفوض  .الحالية للمجلس

، وتلك التي ستتم 2011أيلول /سبتمبر في الدورة الثالثة بعد المائةوافق عليها المجلس التنفيذي في سي

 وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس التنفيذي يرجو من رئيس .لمدةالموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء ا

الصندوق أن يرفع إلى المجلس التنفيذي تقريراً في دورته القادمة ودوراته التالية عن الموارد المتاحة 

 . تمت الموافقة عليها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدمالعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي
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  2011حزيران /يونيو 30 بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاريخ بيان
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

     الحراألصول المتاحة بعمالت قابلة للتحويل

  675 621 2  نقدية واستثمارات 

  460 428 أالسندات اإلذنية من الدول األعضاء 

 3 249 190 114 140  أخرىمبالغ مطلوبة  
    

    :مخصوما منها

 (087 360)  المبالغ المستحقة والخصوم 

 (000 95)   العاماالحتياطي

  (523 505 2) قروض نافذة لم تصرف بعد 

  (059 131) االتفاقيات الخاصة بها ولم تنفذ بعد وتم توقيعموافق عليها قروض  

  (514 80)  التي لم تصرف بعدنح الم

 القدرة على طارإ ضمن منوحةالمبالغ الم 

 التي لم تصرف بعدتحمل الديون 

 )861 459( (3 176 957) 

  لم تدفع بعدالتي ذنية السحب من السندات اإل 
  أ)انظر المرفق الثاني( 

 )0 8618( 

    

  )656 522(  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

   

    :مخصوما منها

 (764 284)   قروض لم توقع اتفاقياتها بعد 

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على  

  بعدتوقعتحمل الديون التي لم 

  (44 995) 

 )651 24(   منح معتمدة ولم تنفذ بعد 

    

 سلطة االلتزام بالموارد مقدما ترحيلصافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل 
 2011وصافي تدفقات 

 )877 066( 

دوالر أمريكي؛ ويشمل ذلك  80 861 000 أمريكي وهي القيمة اإلجمالية للمبالغ المسحوبة وغير المسددة وقيمتها دوالر 428 460 000 بقيمة إذنية سندات أ

 .دوالر أمريكي 20 000 000 مساهمات تكميلية بقيمة

 
 

  موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة
   

 135 936   2011 الثاني كانون/ يناير1سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

   

   

   

  581 214 )سداسالمرفق ال( 2011حزيران /يونيو 30صافي التدفقات بتاريخ 

  )513 155(  2011حزيران /يونيو 30التزامات القروض والمنح بتاريخ 

سلطة االلتزام بالموارد مقدما (/سلطة االلتزام بالموارد مقدما المستخدمة
 )المغطاة

 )9 0695( 

   

   

 066 877  2011حزيران /يونيو 30سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 
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 30الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي للصندوق في   منمبالغ مستبعدة خصيصا

 2011حزيران /يونيو
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 البرنامج العادي للصندوق

 السحب من مساهمات الموارد األولية 
 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 

 ت التجديد الثالث للمواردالسحب من مساهما 
 سندات إذنية لم تدفع بعد 
  600 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  

  087 6  الجماهيرية العربية الليبية  

   6 687 
   

    

 80 861  مجموع المبالغ المستبعدة خصيصا
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  ثانية بعد المائةالالقروض والمنح التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته 

البرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد   

حقوق السحب 
 الخاصة

 القروض

 000 250 12  مشروع التنمية الريفية المتكاملة أذربيجان

مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقتي  إندونيسيا

 مالوكو ومالوكو الشمالية

 30 300 000 

 000 250 7  إدارة المراعي واألسواقمشروع تنمية  منغوليا

 000 550 18   السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار  باكستان

    

 000 350 68  المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون
جمهورية الو الديمقراطية  

 الشعبية
 000 550 1  برنامج تحسين سبل المعيشة الريفية في محافظة أتابيو

 000 300 9   تنمية الثروة الحيوانية والمراعيمشروع تانطاجيكس

 000 850 10   المجموع

    المنح

مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقتي  إندونيسيا

 مالوكو ومالوكو الشمالية

 670 000 

 000 670   المجموع

 000 870 79   المجموع العام

 
 

 2011نيسان / أبريل–كانون الثاني /ت الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة خالل الفترة ينايرتمالقروض والمنح التي 

المتلقي/البلد البرنامج/اسم المشروع    

حقوق السحب 
 الخاصة

مشروع إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني على نطاق ضيق  جمهورية أفريقيا الوسطى

 في مناطق السافانا

 6 900 000 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة 

 الدولية للتنمية

برنامج إعداد نظم مالية شاملة لتحسين الحصول على الخدمات المالية في 

 المناطق الريفية

  924 824 

لموارد الوراثية التابعة للمعاهدة الدولية بشأن ا" القيادة في الميدان"مبادرة   لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة

 النباتية لألغذية والزراعة

 924 824 

 اإلنمائية منظمةال، و.MADRE Incمنظمة 

  ومؤسسةيونو غيوتورعاة ماالمتكاملة ل
Tebtebba  

 997 893   مرفق مساعدة السكان األصليين

 757 400   آلمنة عداد دراسة جدوى عن استخالص المغذيات والمياه والطاقة اإ   المياه إلدارة الدولي المعهد

نهج السياسات من أجل الفقراء للتصدي للمخاطر وقابلية التأثر على  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 المستوى القطري

 924 824 

 576 915 دعم قدرات البحوث الوطنية وإعداد السياسات لمعالجة انحسار موارد  WATERCOPEو Kassel  جامعة
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البرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد   

حقوق السحب 
 الخاصة

 دزونغاريان العابرة –ي في منطقة آلتاي المياه وتكثيف استخدام األراض

 للحدود في منغوليا والصين

 802  884 11   المجموع
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  المائةالثالثة بعد في دورته  للموافقة عليها من المجلس التنفيذي على المعروضةالقروض والمنح 

 دوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد

سحب الحقوق 
  أخاصةال

 القروض

 7 890 000 4 926 908 (Argentina Incluyente)مشروع التنمية الريفية الشاملة   األرجنتين

 734 344 34 000 000 55 مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار بنغالديش

 980 802 10 000 300 17  لدعم األراضي الريفية ”Buen Vivi“برنامج بوين فيفير إكوادور

 485 222 31 000 000 50  المرحلة الثانية-برنامج الوساطة المالية الريفية  إثيوبيا

 166 670 19 000 500 31 برنامج المشاريع الريفية غانا

  مدغشقر

 موريتانيا

  برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية

  المرحلة الثانية– أفتوت وكاراكورو  جنوب مشروع الحد من الفقر في

33 000 000 
8 950 000 

20 606 840 
5 588 825 

 764 614 11 000 600 18 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا

 725 169 20 000 300 32 برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية السنغال

 353 486 15 000 800 24  الحيازات الصغيرةبرنامج النهوض بإنتاجية أصحاب زامبيا 

 780 433 174 000 340 279 المجموع

 منح إطار القدرة على تحمل الديون

  إريتريا

  إثيوبيا

 موريتانيا

 المشروع الوطني للزراعة

  المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية 

 لة الثانية المرح–أفتوت وكاراكورو  جنوب مشروع الحد من الفقر في

17 280 000 
50 000 000 

8 950 000 

10 790 491 
31 222 485 

5 588 825 

 764 614 11 000 600 18 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا

 565 216 59 000 830 94  المجموع

    المنح

 450 624 000 000 1 مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار بنغالديش

 899 248 1 000 000 2 برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية مدغشقر

 349 873 1 000 000 3  المجموع

 694 523 235 000 170 377 العامالمجموع 

لقروض وما يتصل لبناء على قيمة الدوالر األمريكي  1.60141، وهو 2011حزيران /يونيو 30وحدة حقوق السحب الخاصة المطبق في /باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكيأ 

 .بذلك من منح
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  )2011 ( بموجب إجراء انقضاء المدةالتي سيوافق عليها لمشروعاتمقترح استباقي ل

     أيلول/ سبتمبر–أيار /للفترة من مايو

 دوالر أمريكي البرنامج/اسم المشروع المتلقي/البلد
حقوق السحب 

 الخاصة

 في المستدامة الريفية والتنمية التنافسية القدرة - الشمالية اآلفاق مشروعهندوراس

  الشمالية المنطقة

8 720 000 5 445 201 

 124 561 1 000 500 2 الزراعة قطاع لتحويل االستراتيجية الخطة مساندة مشروعرواندا

 التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

الجنوبي المخروط في الريفية

لترويج للمبادرات الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا ا

 الالتينية والكاريبي

1 000 000 624 450 

 سبل ألغراض الماشية تغذية في األعالف إلى المستندة المحسنة النظماالستوائية للزراعة الدولي المركز

 وال جمهورية-كمبوديا مثلث في الصغيرة الحيازات أصحاب عيش

 اإلنمائي نام فييت-الشعبية الديمقراطية

1 500 000 936 675 

 الجنسين بين العدل تحقيق أجل من المجتمع بقيادة القيمة سالسل تنميةنوفيب أوكسفام مؤسسة

 الفقراء لصالح الثروة وإنشاء

1 400 000 874 230 

 التنمية على للتدريب اإلقليمي البرنامج

 الريفية

الفردية للشباب في األراضي الريفية الفقيرة من أمريكا الترويج للمبادارت 

 الالتينية والكاريبي

2 000 000 1 248 899 

حوار السياسات العامة حول الزراعة األسرية واألمن الغذائي في  البشري لالقتصاد الالتينية أمريكا مركز

  المخروط الجنوبي في أمريكا الالتينية

  

 التنوع دامواستخ لمعرفة الوطنية اللجنة

 )المكسيك (البيولوجي

تغير المناخ واالنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات والفقر 

 الريفي في أمريكا الوسطى

1 200 000 749 340 

الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالنزاعات في الشرق األوسط وشمال الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد

 ن طريق التنمية الريفيةأفريقيا ع

1 000 000 624 450 

 التمويل بشأن المعلومات تبادل مؤسسة

الصغري

 340 749 000 200 1 الريفي التمويل في وفعاليته األداء رصد تحسين

 450 624 000 000 1 تعزيز سبل العيش القائمة على إنتاج األلبان الحيوانية الثروة لبحوث الوطني المعهد

 675 936 000 500 1  البديلة الحيوي الوقود محاصيل تنمية برنامجالزراعية للحراجة لميالعا المركز

 450 624 000 1000  لألراضيإطالق االلتزام باإلدارة الرشيدة المناصرة للفقراءاالئتالف الدولي المعني باألراضي

 في الواردة والغذاء المياهب الخاصة االعتماد وعمليات ابتكارات نشرالمياه إلدارة الدولي المعهد

 لدمجها تجريبية مشاريع وتنفيذ واألغذية، المياه مجال في التحدي برنامج

 الصندوق أنشطة حافظة في

1 000 000 624 450 

 337 468 000 750 الجنوبية أفريقيا في البيئة على المحافظة الزراعة وتطبيق اعتماد فهموالقمح الذرة لتحسين الدولي المركز

  25 770 000 16 092 071 

 كانون/ ديسمبر–أيلول /الفترة من سبتمبر

    األول 

 569 623 1  000 600 2 المستدامة البشرية للتنمية الوطني البرنامج القمر جزر

 929 455 7 000 940 11 الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تنمية برنامج ليسوتو
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 852 125 6 000 810 9 القيمة سالسل دعم برنامج الكونغو

 617 243 7 000 600 11 *الزراعية القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج غينيا

 أفريقيا في المزارعين اتحاد في المؤسسية والتنمية المعرفة إدارة تعزيز  الشرقية أفريقيا في المزارعين اتحاد

 الشرقية

1 500 000 936 675 

 الريفي ئتمانلال األفريقية الرابطة

 والزراعي
 675 936 000 500 1 )الثالثة مرحلةال (الريفي بالتمويل المعرفة إدارة شراكة

 الريفي لالئتمان األفريقية الرابطة

 والزراعي
 675 936 000 500 1  )المرحلة الثانية(شبكة المعرفة اإلقليمية فيدأفريكا 

 في الغذائي واألمن األسرية الزراعة حول العامة ساتالسيا حوار البشري لالقتصاد الالتينية أمريكا مركز

 أوروغواي، البرازيل، األرجنتين، (الالتينية أمريكا من الجنوبي المخروط

 )شيلي باراغواي،

1 800 000 1 124 009 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة ألغراض التنمية الزراعية في الشرق األدنى  الحقا يحدد

 وشمال أفريقيا

1 200 000 749 340 

 سورية، (الريفي الفقر من الحد في المزارعين منظمات انخراط تعزيز )كندا (الزراعيين المنتجين اتحاد

 )تونس المغرب، السودان، األردن،

1 300 000 811 785 

تعزيز األمن الغذائي في القرن األفريقي من خالل استثمارات الشتات في   الزراعةواللجنة األوروبية للتعليم 

 راعةالز

1 500 000 936 675 

 وتوزيع تطوير :األرز بحوث خالل من العيش سبل على أكبر أثر إحداث األرز لبحوث الدولي المعهد

 أخصائيي قدرات وبناء التكيفية البحوث خالل من فعالة جديدة إنتاج تقنيات

 والمزارعين اإلرشاد وموظفي األرز

750 000 468 337 

تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواق المنتجات المستدامة   يئي  األخالقي والبمعهد الترخيص

  المجازة

800 000 499 560 

 في برلين ومعهد Humboltجامعة 

Socioambientalمركز بالبرازيل و 

 العالمي التضامن

 متغيرة مناخات ظل في للموارد للفقراء المناصرة الرشيدة اإلدارة

 )والهند البرازيل(

800 000 499 560 

 450 624 000 000 1 الريفي التمويل إلى الوصول فرص توسيع أفريقيا في خضراء ثورة أجل من التحالف

 450 624 000 000 1 )إقليمية (األرز مؤسسة لبذور اإلنتاجية الطاقة توسيع لألرز األفريقي المركز

 للتنمية كاألوب صندوق مع (الريفية الطاقة لدعم التجريبي الصندوق الحقا يحدد

 )إقليمية) (الدولية

1 500 000 936 675 

 بالشؤون المعنيين المواطنين شبكة

 الخارجية
 675 936 000 500 1 الزراعيين التجار شبكات

  

 508 470 33 000 600 53  المجموع

 579 562 49 000 370 79   العامالمجموع 

  التي لم يتفاوض بشأنها حتى اآلنلقروضلبناء على قيمة الدوالر األمريكي 1.60141، وهو 2011حزيران /يونيو 30 ب الخاصة المطبق فيوحدة حقوق السح/أ باستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي
 وما يتصل بذلك من منح
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  تحليل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ماليين الدوالرات األمريكيةب

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

المبلغ المرحل من سلطة االلتزام 

 789.0 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 - بالموارد مقدماً في بداية السنة

االستخدام الصافي لسلطة االلتزام 

 147.1 46.7 157.0 132.0 157.3 159.2 (194.3) 53.3 124.1 153.7 )مغطى(بالموارد مقدماً 

غ المرحل من سلطة االلتزام المبل

 936.1 789.0 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 بالموارد مقدماً في نهاية السنة

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

الفعلي  
الثاني  نكانو/يناير
حزيران /يونيو ىإل

2011 

تموز / يوليوالتقديري
آب /أغسطس ىإل

2011 

 التقديري
الثاني  نكانو/يناير
آب /أغسطس ىإل

2011 

 0 0 0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحليل التدفقات

 153.3 37.6 115.8 مساهمات األعضاء

 166.0 18.9 147.1 التدفقات العائدة للقروض

 21.9 0 21.9 القروض والمنح الملغاة

 41.6 0 41.6 االستثمار صافي عائد

 (42.3) 0 (42.3) صافي تقلبات أسعار الصرف

 (113.8) (44.3) (69.5) نفقات تشغيلية

 226.8 12.2 214.6  اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة -2

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

 العام

  40.7 

 (612.1)   أ التزامات القروض والمنح -4

سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سيوافق عليها المجلس التنفيذي في   -5

  بعد المائةالثالثة  الدورة
  344.6 

 0    المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما -6

الرصيد غير المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما   -7

=)1+2+3+4+5+6+7( 
   0 

 936.1   )فترة سابقة(= بلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً الم -8

 321.4 1   ب )8+7+6+5+3(= قيمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة  -9
  : مليون دوالر أمريكي ما يلي612.1يشمل مبلغ الـ  أ

  ر أمريكي؛ مليون دوال155.5القروض والمنح التي تمت الموافقة عليها بما يعادل   -
  مليون دوالر أمريكي؛377.2القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بما يعادل  -
  .مليون دوالر أمريكي 79.4 الموافقة عليها بموجب إجراء انقضاء المدة بما يعادل ستتمالمشروعات التي   -

 .مليار دوالر أمريكي، حسب تعريف التجديد الثامن للموارد 2.1ارد مقدما مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي ويبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالمو  ب
 .سنوات من التدفقات العائدة للقروض 5والتقدير الحالي للرصيد المرحل يعادل 

  


