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  توصیة بالموافقة

بصورة المجلس التنفیذي ستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، یقوم رئیس الصندوق بإبالغ بناء على إجراءات ا

وفي كل دورة من .منتظمة عن وضع الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، بما فیها إدارة سلطة االلتزام بالموارد مقدما

.1ارد من خالل سلطة االلتزام بالموارد مقدمادورات المجلس، یقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من المو 

194.3هنالك طلب على الموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في الدورة الحالیة بمقدار 

وبناء على ذلك فإن المجلس التنفیذي مدعو لتفویض رئیس الصندوق بأن یعقد اتفاقیات .ملیون دوالر أمریكي

وتلك التي ستتم 2012أبریل/نیسان بعد المائة في الخامسة التي یوافق علیها المجلس في دورته القروض والمنح 

.الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

، تحدیثا لتقدیرات EB 2012/105/R.7دارة، لعلم المجلس التنفیذي، وكما هو وارد في الوثیقة اإلأعدت - 1

موارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي للصندوق. وقدرت الوثیقة سابقة الذكر أنه ستكون ال

ملیون دوالر أمریكي. ویوفر المرفق 286.1هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما قدره 

، والتي تقدر 2012مارس/آذار 31اني إلى ینایر/كانون الث1المزید من التحلیل لصافي التدفقات من الثاني

خالل المذكورة أعالهملیون دوالر أمریكي. ومع األخذ بعین االعتبار صافي التدفقات العائدة108بـ حالیا

استخدام فالمطلوب هو ، 2ملیون دوالر أمریكي302.3، والتزامات القروض والمنح البالغة شهرالثالثة أفترة 

ملیون دوالر أمریكي في هذه الدورة للمجلس التنفیذي 194.3بالموارد مقدما بمبلغ إضافي لسلطة االلتزام 

سلطة االلتزام بالموارد مقدما بشكل رئیسي إلى انخفاض المبلغ المطلوب لویعود السبب في .)الثاني(المرفق 

.للمجلس التنفیذيإلى دورات مقبلةالمشروعات بعض تأجیل 

عن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالیة للمجلس بما یعادل مجموعه تفاصیالً األولویوفر المرفق - 2

، تبلغ قیمة هذه 2012فبرایر/شباط29وبناء على سعر الصرف المطبق في ملیون دوالر أمریكي.254.3

األول یوفر المرفق باإلضافة إلى ذلك، . ملیون وحدة حقوق سحب خاصة163.8القروض والمنح حوالي 

في الفترة بین الدورتین التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدةة إشاریة بالمشروعات قائمأیضا 

.2012أبریل/نیسان وحتى الثانيمن ینایر/كانون 

                                                     

  .1التعدیل -32-/د154ر مجلس المحافظین إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من قرا1
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ةالتوصی

وبعد النظر المجلس التنفیذيفإن ، 2011دیسمبر/كانون األول 31الموارد بتاریخ تقدیرات بناء على حالة - 3

ومالحظة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة لفترة ،(ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق2لبند ، ا7في المادة 

ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها 108تبلغ 2012مارس/آذار 31حتى الثالثة أشهر 

لسلطة إضافي یحیط علما بأنه من المطلوب الموافقة على استخدام ، 2ملیون دوالر أمریكي302.3تبلغ 

المجلس ویفوض .في الدورة الحالیة للمجلسملیون دوالر أمریكي 194.3االلتزام بالموارد مقدمًا بمقدار

عقد اتفاقیات بشأن القروض والمنح التي یوافق علیها المجلس التنفیذي في دورته لالتنفیذي رئیس الصندوق 

كما ،تتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة، وتلك التي س2012أبریل/نیسان في الخامسة بعد المائة 

المجلس التنفیذي من رئیس یطلب وباإلضافة إلى ذلك، .من هذه الوثیقةاألول مبدئیا في المرفق هو مبین 

الصندوق أن یرفع إلى المجلس التنفیذي تقریرًا في دورته القادمة ودوراته التالیة عن الموارد المتاحة لعقد 

.والقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماااللتزامات،

  

                                                     

  ملیون دوالر أمریكي ما یلي:302.3یشمل مبلغ الـ 2

ملیون دوالر أمریكي؛254.2القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیھا وقدرھا -

ملیون دوالر أمریكي من 48.1والبالغةبین الدورات المشروعات التي سیوافق علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة-

  .2012أجل برنامج القروض والمنح لعام 
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  التنفیذيللمجلسالمائةبعدالخامسةالدورةفيعلیهاللموافقةالمعروضةوالمنحالقروض

أحقوق السحب الخاصةدوالر أمریكيالبرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد

القروض

74تنمیة سالسل القیمةبرنامج نیجیریا 295 26047 850 000

1برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون 075 000692 356

32مشروع إدارة الموارد الطبیعیة في مستجمعات میاه تانا العلیا كینیا 994 23721 250 000

33راعیةبرنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الز مدغشقر 071 87121 300 000

5مشروع لدعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكيمدغشقر 201 4453 350 000

17مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا 545 17111 300 000

1برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال 500 000966 078

29الثقة والفرص:ردیة الریفیةفامج بناء قدرات المبادرات البرنكولومبیا 935 47619 280 000

18مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 709 67412 050 000

9مشروع دعم زراعة البستنةأوزبكستان 611 0276 190 000

223المجموع 939 161144 228 434

إطار القدرة على تحمل الدیونمنح 

1برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون 075 000692 356

000 300 17111 545 17مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا

078 000966 500 1برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال

4شروع االبتكار الریفي في تونغامتونغا 036 9422 600 000

24المجموع  157 11315 558 434  

منحال

000 381330 512برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا

2برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیةمدغشقر 018 4711 300 000

312 000399 620الثقة والفرص: الریفیةالفردیةبرنامج بناء قدرات المبادرات كولومبیا

2مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 002 9441 290 000

1مشروع دعم محاصیل البستنةأوزبكستان 001 472645 000

6المجموع  155 2683 964 312

542163 251 254يالكلالمجموع 751 180

دوالر أمریكي لكل وحدة حقوق سحب خاصة.1.55267وهو 2012فبرایر/شباط 29تم احتساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد في أ
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نقضاء المدة في الفترة ینایر/كانون اقائمة إشاریة بالقروض والمنح التي ستتم الموافقة علیها من خالل إجراء 

2012والمنح لعام القروضمن أجل برنامج 2012أبرایل/نیسان –الثاني

  

حقوق السحب دوالر أمریكي

أالخاصة

12مشروع تطویر شبكات الري الصغیرة هایتي 500 0008 050 648

2البحریةمشروع تنمیة مشاریع تربیة األحیاء ملدیف 496 0001 607 553

 Paraguayریة في سالسل القیمة (مشروع إدماج الزراعة األسباراغواي

Inclusivo(

10 092 3556 500 000

23منح تحدد فیما بعد 000 00014 813 193

48المجموع 088 35530 971 394

أ 
دوالر أمریكي لكل وحدة حقوق سحب خاصة.1.55267وهو 2012فبرایر/شباط 29تم احتساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد في 
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  تحلیل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

األمریكیةالدوالراتبمالیین

20012002200320042005200620072008200920102011

سلطةمنالمرحلالمبلغ

ماً بالمواردااللتزام فيمقّد

السنةبدایة
-153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.389.0936.1

لسلطةالصافياالستخدام

ماً بالمواردااللتزام مقّد

159.2157.3132.0157.0(194.3)153.7124.153.3)مغطى(

46.7147.1460.3

سلطةمنالمرحلالمبلغ

ماً بالمواردااللتزام فيمقّد

السنةنهایة
153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.3789.0936.11 396.4

األمریكیةالدوالراتبمالیین

التقدیري 

الثاني ینایر/كانون

مارس/آذار إلى

2012

0الموارد المتاحة في بدایة الفترة-1

تحلیل التدفقات

55.8مساهمات األعضاء

67.2التدفقات العائدة للقروض

14.8القروض والمنح الملغاة

10.0تثماراالسصافي عائد

3.6أسعار الصرفتحركاتصافي 

(43.4)نفقات تشغیلیة

108.0اإلجمالي التقدیري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة-2

0سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا التي وافق علیها المجلس التنفیذي خالل العام-3

(302.3)التزامات القروض والمنح-4

سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سیوافق علیها المجلس التنفیذي في   -5

أبعد المائة الخامسةالدورة

194.3

0المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما-6

0)6+5+4+3+2+1الرصید غیر المستخدم من سلطة االلتزام بالموارد مقدما (=  -7

396.4 1لغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا (= فترة سابقة)المب-8

ب)8+7+6+5+3قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة (= -9
1 590.7

)2012الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذي (أبریل/نیسان أ
ملیار دوالر أمریكي، حسب تعریف التجدید الثامن 2.3مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي یبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما أ  ب

.سنة من التدفقات العائدة للقروض5.5والتقدیر الحالي للرصید المرحل یعادل .للموارد

  


