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  توصیة بالموافقة

بصورة المجلس التنفیذي ، یقوم رئیس الصندوق بإبالغ مقدمازام بالموارد بناء على إجراءات استخدام سلطة االلت

رة من و في كل دو .مقدماعقد االلتزامات، بما فیها إدارة سلطة االلتزام بالموارد منتظمة عن وضع الموارد المتاحة ل

.1مقدماااللتزام بالموارد یقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزامات من الموارد من خالل سلطة ،دورات المجلس

ملیون 286.1بمقدار في الدورة الحالیة مقدماسلطة االلتزام بالموارداستخدام إضافي للموافقة على على اطلب هنالك 

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

وتلك التي ستتم الموافقة 2012أبریل/نیسان في بعد المائة الخامسة المجلس في دورته وافق علیهایوالمنح التي 

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

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

ض المرفق الثاني قائمة بالمبالغ بیانًا بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، في حین یعر المرفق األولیضم- 1

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

.2011دیسمبر/كانون األول 31

أیضاویوفر .2011خاللالتي وافق علیها المجلس التنفیذي المنح و یبین المرفق الثالث تفاصیل القروض - 2

.2011نقضاء المدة في عام االتي تمت الموافقة علیها بموجب إجراء ل عن القروض والمنح تفاصی

المقدمة إلى الدورة الحالیة للمجلس بما یعادل مجموعه عن القروض والمنح تفاصیالالرابع ویوفر المرفق - 3

، تبلغ 2011دیسمبر/كانون األول 31وبناء على سعر الصرف المطبق في .ملیون دوالر أمریكي388.7

أیضاالرابعویوفر المرفق .ملیون وحدة حقوق سحب خاصة252.5قیمة هذه القروض والمنح حوالي 

45.5والتي تبلغ قمیتهالمشروعات التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة لإشاریاامقترح

.ملیون دوالر أمریكي

وحتى 2001تخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العامااللتزامات المعقودة باسالخامس ویبین المرفق - 4

، 2012مارس/آذار 31ینایر/كانون الثاني إلى 1لصافي التدفقات منكما یتضمن تحلیال .2011العام 

434.2الملتزم بها تبلغ القروض والمنح وحیث أن .ملیون دوالر أمریكي148.1حدودالتي تقدر حالیا بو 

بالموارد مقدمًا مهنالك طلب على الموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزافإن ، 2يملیون دوالر أمریك

هذه األرقام في ضمیمة تحدثوسوف .ملیون دوالر أمریكي في الدورة الحالیة للمجلس286.1بما قیمته 

.لهذه الوثیقة توزع أثناء الدورة

                                                     

  .GC 32/Resolution 154/XXXII/Rev.1إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من الوثیقة 1
  ملیون دوالر أمریكي ما یلي:434.2یشمل مبلغ الـ 2

ملیون دوالر أمریكي؛388.7القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیھا بما یعادل   -

  ملیون دوالر أمریكي.45.5ل الموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة بما یعادستتمالمشروعات التي   -
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قصىسلطة االلتزام بالموارد مقدما وحّدها األ

المجلس التنفیذي بمسؤولیة تحدید نسبة یضطلع(ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق، 2، البند 7ادة بموجب الم- 5

وقد أجاز مجلس .من السنواتمالیة موارد الصندوق التي یتم االلتزام بها لتمویل العملیات في أي سنة 

د مقدمًا من خالل تعدیل استخدام سلطة االلتزام بالموار 1997المحافظین في دورته العشرین في فبرایر/شباط 

إجراءات استخدام ،المرفق باء، 1تعدیل -32–/د154ویحدد القرار .اتفاقیة إنشاء الصندوق لهذا الغرض

ویستند الحد األقصى الستخدام هذه السلطة .سلطة االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجدید الثامن للموارد

وٕاذا ما دعت الضرورة، فإن سلطة .سنواتسبعات العائدة على مدى إلى حجم التدفقالثامنفي فترة التجدید 

االلتزام بالموارد مقدما التي یتم طلبها في كل دورة من دورات المجلس التنفیذي، سوف تمثل الفائض من 

وفي نهایة كل عام، وبعد األخذ .االلتزام بالقروض والمنح الذي یزید عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

ین االعتبار صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والمقادیر اإلضافیة المستخدمة من سلطة االلتزام بع

وسوف یكون أي استخدام إضافي لسلطة .بالموارد مقدمًا خالل العام، سیتم تعدیل هذه السلطة وفقًا لذلك

الي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما االلتزام بالموارد مقدما في أي سنة من السنین هو ببساطة المبلغ اإلجم

.الذي حظي بموافقة المجلس التنفیذي خالل دوراته الثالث في العام المذكور

ةالتوصی

المادة وبعد النظر في المجلس التنفیذيفإن ، 2011دیسمبر/كانون األول 31بناء على حالة الموارد بتاریخ - 6

شهر ثالثة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة لفترة أنشاء الصندوق ومالحظةإمن اتفاقیة (ب) 2البند ، 7

434.2ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 148.1تبلغ 2012مارس/آذار 31حتى 

سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا للموافقة على استخدام إضافي لالحاجة یحیط علما ب،2دوالر أمریكيملیون 

المجلس التنفیذي رئیس الصندوق ویفوض .في الدورة الحالیة للمجلسلیون دوالر أمریكي م286.1بمقدار

بعد المائةالخامسة الدورة وافق علیها المجلس التنفیذي في سیأن یعقد اتفاقیات بشأن القروض والمنح التي ب

وباإلضافة إلى ذلك، .، وتلك التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة2012أبریل/نیسان في 

فإن المجلس التنفیذي یرجو من رئیس الصندوق أن یرفع إلى المجلس التنفیذي تقریرًا في دورته القادمة 

تمت الموافقة علیها، واستخدام ودوراته التالیة عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي

.سلطة االلتزام بالموارد مقدما
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  2011دیسمبر/كانون األول 31ارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاریخ بیان بالمو 

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

الحراألصول المتاحة بعمالت قابلة للتحویل

2نقدیة واستثمارات 493 785

أالسندات اإلذنیة من الدول األعضاء
302 786

283 938 7122 141أخرىمبالغ مطلوبة 

مخصوما منها:

(816 305)المبالغ المستحقة والخصوم

95)العاماالحتیاطي 000)

2)قروض نافذة لم تصرف بعد 441 662)

(407 93)االتفاقیات الخاصة بها ولم تنفذ بعدموافق علیها وتم توقیع قروض 

(698 95)نح التي لم تصرف بعدالم

القدرة على تحمل المبالغ الممنوحة ضمن إطار 

الدیون التي لم تصرف بعد
(467 607)(3 098 374)

لم تدفع بعدالتي ذنیة السحب من السندات اإل

أ(انظر المرفق الثاني)
(80 861)

(768 641)الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

مخصوما منها:

(070 565)قروض لم توقع اتفاقیاتها بعد

المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة على تحمل 

بعداتفاقیاتها توقعالدیون التي لم 
(165 946)

(607 23)منح معتمدة ولم تنفذ بعد

سلطة االلتزام بالموارد مقدما ترحیلصافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل 

2011وصافي تدفقات 
(1 396 391)

دوالر أمریكي؛ ویشمل ذلك 00086180أمریكي وهي القیمة اإلجمالیة للمبالغ المسحوبة وغیر المسددة وقیمتهادوالر000785302یمةبقإذنیةسنداتأ

.دوالر أمریكي00000020مساهمات تكمیلیة بقیمة

موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة

135 2011936ینایر/كانون الثاني 1سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 

895 526(المرفق الخامس)2011دیسمبر/كانون األول 31صافي التدفقات بتاریخ 

987)(2011151دیسمبر/كانون األول 31التزامات القروض والمنح بتاریخ 

256 460دما المغطاة)سلطة االلتزام بالموارد مقدما المستخدمة/(سلطة االلتزام بالموارد مق

391 396 20111دیسمبر/كانون األول31سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة في 
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  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي للصندوق في منمبالغ مستبعدة خصیصا

2011دیسمبر/كانون األول 31

  ألمریكیة)(بآالف الدوالرات ا

البرنامج العادي للصندوق

السحب من مساهمات الموارد األولیة

سندات إذنیة لم تدفع بعد

29جمهوریة إیران اإلسالمیة 358

71713العراق

43 075

السحب من مساهمات التجدید األول للموارد

سندات إذنیة لم تدفع بعد

09931العراق

31 099

السحب من مساهمات التجدید الثالث للموارد

سندات إذنیة لم تدفع بعد

600جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

087 6لیبیا

6 687

861 80مجموع المبالغ المستبعدة خصیصا

  

  



  EB 2012/105/R.7  الثالثالمرفق

5

  الثانیة بعد المائةنفیذي في دورته القروض والمنح التي أقرها المجلس الت

اسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

حقوق السحب 

الخاصة

القروض

12مشروع التنمیة الریفیة المتكاملةأذربیجان 250 000

30شرقي إندونیسیامشروع النهوض بسبل عیش أصحاب الحیازات الصغیرة فيإندونیسیا 300 000

7إدارة المراعي واألسواقمشروع تنمیةمنغولیا 250 000

18السبیال- مشروع دعم سبل العیش في غوادار باكستان 550 000

000 350 68المجموع

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

1برنامج تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظة أتابیوجمهوریة الو الدیمقراطیة  الشعبیة 550 000

9تنمیة الثروة الحیوانیة والمراعيمشروعستانطاجیك 300 000

10المجموع 850 000

المنح

000 670شرقي إندونیسیامشروع النهوض بسبل عیش أصحاب الحیازات الصغیرة في إندونیسیا

000 670المجموع

000 870 79المجموع العام

  المائةالثالثة بعد في دورته فیذيالمجلس التنالتي أقرهاالقروض والمنح 

اسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

سحب الحقوق 

خاصةال

القروض

4مشروع التنمیة الریفیة الشاملة   األرجنتین 950 000

34رو امشروع تحسین سبل العیش والبنیة األساسیة في هبنغالدیش 450 000

10لدعم األراضي الریفیة”Buen Vivir“برنامج بوین فیفیرإكوادور 750 000

31المرحلة الثانیة- برنامج الوساطة المالیة الریفیة إثیوبیا 300 000

19برنامج المشاریع الریفیةغانا 700 000

5المرحلة الثانیة–مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو موریتانیا 600 000

11ل الریفیة من خالل الصادراتمشروع تعزیز الدخو رواندا 600 000

20برنامج دعم التنمیة الزراعیة والمبادرات الفردیة الریفیةالسنغال 200 000

15برنامج النهوض بإنتاجیة أصحاب الحیازات الصغیرةزامبیا  450 000

154المجموع 000 000

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

31المرحلة الثانیة–وساطة المالیة الریفیة برنامج الإثیوبیا 300 000

5المرحلة الثانیة–مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو موریتانیا 600 000

11مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادراترواندا 600 000

48المجموع 500 000

المنح
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000 630هاورل العیش والبنیة األساسیة في مشروع تحسین سببنغالدیش

775 932برنامج تنمیة محاصیل الوقود الحیوي البدیلةللحراجة الزراعیةالعالميالمركز 

1المجموع 562 775

204المجموع العام 062 775
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  لتنفیذياللمجلسالمائةبعدالرابعةالدورةفيعلیهاالتي تمت الموافقةوالمنحالقروض

ةالخاصالسحبحقوقالبرنامج/المشروعاسمالمتلقي/البلد

القروض

10مشروع دعم تنشیط محاصیل األشجار لصالح أصحاب الحیازات الصغیرةلیبریا 500 000

14مشروع دعم األمن الغذائي والتنمیة في منطقة مارادي النیجر 300 000

14امبرنامج اإلنتاج الزراعي المستدمالوي 650 000

مشروع تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظات كراتییه وبریاه فیهیار كمبودیا

وراتاناكیري
850 000

29مشروع التنمیة الزراعیة المتكاملة في غانكسيالصین 650 000

56مشروع دعم سبل العیش المتكاملة الهند 700 000

14ي في إیرانامادومشروع تنمیة شبكات الر سري النكا 350 000

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر والمجتمعات الریفیة في المرتفعات واألراضي بولیفیا

المنخفضة واألودیة بین جبال األندیز
11 600 000

مشروع إدماج المنتجین على نطاق صغیر في  سالسل القیمة والوصول إلى نیكاراغوا

األسواق 
3 850 000

8مشروع تنمیة األعمال الریفیةوسنة والهرسكالب 050 000

44تعزیز الدخول الریفیة من خالل تحسین األسواقمشروع مصر 140 000

4مشروع تنمیة سالسل القیمة الزراعیة في المناطق الجبلیة في والیة الحوزالمغرب 100 000

3المرحلة الثانیة–سلیانةمشروع التنمیة الزراعیة المتكاملة في والیة تونس 200 000

2برنامج التنمیة الزراعیة الرعویة وتشجیع المبادرات المحلیة في الجنوب الشرقيتونس 550 000

218المجموع 490 000

الدیونتحملعلىالقدرةإطارمنح

14دعم التنمیة الزراعیة والتسویقمشروع كوت دیفوار 500 000

ع تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظات كراتییه وبریاه فیهیار مشرو كمبودیا

وراتاناكیري
850 000

، مكون غینیا البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القیم الزراعیةغینیا

العلیا
5 750 000

14برنامج اإلنتاج الزراعي المستداممالوي 650 000

جمهوریة الو الدیمقراطیة  

الشعبیة

في سوم برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادیة المستند إلى المجتمع المحلي

سون سون جاي
8 850 000

3في تیمور لیشتيمشروع تخزین الذرةلیشتيتیمور 200 000

4في المناطق الریفیةاإلنتاجیةالمبادرات مساندةبرنامج هایتي 850 000

سالسل القیمة والوصول إلى المنتجین على نطاق صغیر في إدماجمشروعنیكاراغوا

األسواق 
3 500 000

6مشروع تنمیة البذورالسودان 350 000

5برنامج فرص العمل الریفیة-االستثمار في الیمن الیمن 720 000

68  المجموع 220 000  
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المنح

000 500ةمشروع تنمیة األعمال الریفیالبوسنة والهرسك

000 630تعزیز الدخول الریفیة من خالل تحسین األسواقمشروع مصر

000 90مشروع تنمیة سالسل القیمة الزراعیة في المناطق الجبلیة في والیة الحوزالمغرب

000 350برنامج التنمیة الزراعیة الرعویة وتشجیع المبادرات المحلیة في الجنوب الشرقيتونس

األوروبیة للتعلیم اللجنة 

والزراعة

مجموعاتتعزیز األمن الغذائي في القرن األفریقي من خالل استثماراتبرنامج 

الشتات في الزراعة
961 575

شركة مالي بیوكاربورانت 

المحدودة للوقود الحیوي

بناء دخول المزارعین وشبكات أمانهم مع ضمان إمدادات الطاقة المحلیة في 

أفریقیا الغربیة 
320 525

2المجموع 852 100

289المجموع العام 562 100

  

2011ولكانون األ/دیسمبر–الثانيكانون/ینایرللفترةالمدةانقضاءإجراءبموجبلیهاالقروض والمنح التي تمت الموافقة ع

البرنامج/المشروعاسمالمتلقي/البلد

حقوق السحب 

الخاصة

مناطقفيضیقنطاقعلىالحیوانيواإلنتاجالغذائیةالمحاصیلإنتاجإنعاشمشروعطىالوسأفریقیاجمهوریة

السافانا
6 900 000

والمؤسسةوالتعمیرلإلنشاءالدوليالبنك

للتنمیةالدولیة

المناطقفيالمالیةالخدماتعلىالحصوللتحسینشاملةمالیةنظمإعدادبرنامج

الریفیة
924 824

لألغذیةالنباتیةالوراثیةالمواردبشأنالدولیةللمعاهدةالتابعة" المیدانفيالقیادة"مبادرةالمتحدة  لألمموالزراعةغذیةاألمنظمة

والزراعة
924 824

اإلنمائیةمنظمةالو ،.MADRE Incمنظمة

Tebtebbaومؤسسةمایونو غیوتورعاةل

األصلیةالشعوبمساعدةمرفق
893 997

اآلمنةوالطاقةوالمیاهالمغذیاتاستخالصعنجدوىدراسةإعدادالمیاهإلدارةلدولياالمعهد
400 757

824 924القطريالمستوىعلىالتأثروقابلیةللمخاطرللتصديالفقراءأجلمنالسیاساتُنُهجالمتحدة  لألمموالزراعةاألغذیةمنظمة

وتكثیفالمیاهمواردانحسارلمعالجةالسیاساتوٕاعدادالوطنیةثالبحو قدراتدعمWATERCOPEو Kasselجامعة

والصینمنغولیافيللحدودالعابرةدزونغاریان- ألتايمنطقةفياألراضياستخدام
915 576

الشمالیةالمنطقةفيالمستدامةالریفیةوالتنمیةالتنافسیةالقدرة-الشمالیةاآلفاقمشروعهندوراس
5 500 000

1تمویل تكمیلي–الزراعةقطاعلتحویلاالستراتیجیةالخطةمساندةمشروعاندارو  600 000

التنمیةعلىللتدریباإلقلیميالبرنامج

الریفیة

تعزیز تقاسم المعرفة حول االبتكار واستخدام منهجیة طرق التعلم في آسیا والمحیط الهادي
621 850
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أصحابعیشسبلألغراضالماشیةتغذیةفياألعالفإلىالمستندةالمحسنةلنظمااالستوائیةللزراعةالدوليالمركز

775 932اإلنمائينامفییت-الشعبیةالدیمقراطیةالوجمهوریة-كمبودیامثلثفيالصغیرةالحیازات

الثروةوٕانشاءالجنسینبینالعدلتحقیقأجلمنالمجتمعبقیادةالقیمةسالسلتنمیةنوفیبأوكسفاممؤسسة

الفقراءلصالح
870 590

التنمیةعلىللتدریباإلقلیميالبرنامج

الریفیة

الترویج للمبادارت الفردیة للشباب في األراضي الریفیة الفقیرة من أمریكا الالتینیة والكاریبي
1 243 700

للتمویل، الوصي على الوطنیةالمؤسسة

البیولوجيالتنوعحساب أمانة

دارة المجتمعیة دعما الستراتیجیة الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة برنامج تعزیز اإل

220 746الغابات وتدهورها في أمریكا الوسطى

الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالنزاعات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا عن الغذائیةالسیاساتلبحوثالدوليالمعهد

850 621طریق التنمیة الریفیة

التمویلبشأنالمعلوماتتبادلسسةمؤ 

الصغري

الریفيالتمویلفيوفعالیتهاألداءرصدتحسین
746 220

في الهند وجمهوریة تنزانیا المتحدة من خالل األلبانإنتاجعلىالقائمةالعیشسبلتعزیزالحیوانیةالثروةلبحوثالدوليالمعهد

یة سالسل القیمةالنهج القائمة على االبتكار في األعالف وتنم
621 850

850 621لألراضيللفقراءالمناصرةالرشیدةباإلدارةااللتزامإطالقباألراضيالمعنيالدولياالئتالف

فيالتحديبرنامجفيالواردةوالغذاءبالمیاهالخاصةاالعتمادوعملیاتابتكاراتنشرالمیاهإلدارةالدوليالمعهد

850 621الصندوقأنشطةحافظةفيلدمجهاتجریبیةمشاریعنفیذوتواألغذیة،المیاهمجال

387 466الجنوبیةأفریقیافيالبیئةعلىالمحاِفظةالزراعةوتطبیقاعتمادفهموالقمحالذرةلتحسینالدوليالمركز

27  المجموع 099 944
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2011دیسمبر/كانون األول –سبتمبر/أیلول لفترةلالمدةانقضاءإجراءبموجبعلیهاالتي تمت الموافقةالقروض والمنح

دیسمبر/كانون األول–سبتمبر/أیلول 

حقوق سحب 

خاصة

1المستدامةالبشریةللتنمیةالوطنيالبرنامججزر القمر 669 331

6الصغیرةالحیازاتأصحابزراعةتنمیةبرنامجلیسوتو 300 000

6الزراعیةالقیمةسالسلتنمیةبرنامجالكونغو 295 305

تعزیز قدرات منظمات المزارعین في أفریقیا الشرقیة من خالل إدارة الشرقیةأفریقیافيالمزارعیناتحاد

المعرفة والتنمیة المؤسسیة 

961 575

575 961الثةالثالمرحلة-الریفيالتمویلفي مجال المعرفةإدارةشراكةوالزراعيالریفيلالئتماناألفریقیةالرابطة

شبكة المعرفة التابعة لمعهد السكان 

واالبتكار وٕاحداث التغییر في المنظمات

األولىالمرحلة- كافیدأفریاإلقلیمیةالمعرفةشبكة
1 153 890

فيالغذائيواألمناألسریةالزراعةحولالعامةالسیاساتحوارالبشريلالقتصادالالتینیةأمریكامركز

أوروغواي،البرازیل،األرجنتین،(الالتینیةمریكاألبيالجنو المخروط

)شیليباراغواي،

1 153 890

260 769تكنولوجیات الطاقة المتجددة في ألبانیا والبوسنة والهرسك أوكسفام إیطالیا

جفاف برنامج إعادة اإلنعاش وتأقلم أصحاب الحیازات الصغیرة مع اللألمم المتحدةوالزراعةاألغذیةمنظمة

في جیبوتي والصومال
833 760

منظمة التنمیة الهولندیة من أجل منبر 

القطاع الفرعي للبذور الزیتیة في أوغندا

منبر القطاع الفرعي للبذور الزیتیة في أوغندا
730 797

20المجموع 829 383

47الكليالمجموع 929 327
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المائةالخامسة بعد یذي في دورته القروض والمنح التي سیقرها المجلس التنف

أحقوق السحب الخاصةدوالر أمریكيالبرنامج/اسم المشروعالمتلقي/البلد

القروض

1الصغريبرنامج التمویل الریفيمالي 365 000887 043

74برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا 400 00048 348 735

1بالمجتمعات المحلیةبرنامج التمویل الریفي والنهوضسیرالیون 075 000698 587

00020 000 32مشروع إدارة الموارد الطبیعیة في مستجمعات میاه تانا العلیا كینیا 795 155

33برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیةمدغشقر 000 00021 445 003

5مشروع لدعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكيمدغشقر 225 8013 350 000

برنامج التنمیة الزراعیة التي توجهها السوق لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة في جنوب أفریقیا

جنوب أفریقیا
14 870 0009 663 248

17مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا 500 00011 372 350

46والزراعیة في هونانمشروع تحسین البنى األساسیة الریفیةالصین 000 00029 893 035

22مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإندونیسیا 300 00014 491 623

1برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال 500 000974 773

30الثقة والفرص:ردیة الریفیةفبرنامج بناء قدرات المبادرات الكولومبیا 000 00019 495 458

18مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 700 00012 152 168

14برنامج تنافسیة األعمال في المناطق الجبلیةألبانیا 720 0009 565 771

31نهر موراتإعادة إحیاء مستجمعمشروع تركیا 400 00020 405 246

9البستنةعةزرامشروع دعم أوزبكستان 600 0006 238 546

353المجموع  655 801229 776 741

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

1برنامج التمویل الصغري الریفيمالي 365 000887 043

1برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون 075 000698 587

17عیة والتمكین االقتصاديمشروع التنمیة الزراكمبودیا 500 00011 372 350

1برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال 500 000974 773

3مشروع االبتكار الریفي في تونغاتونغا 000 0001 949 546

24المجموع  440 00015 882 299  

منحال

500برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا 000324 924

2برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیةمدغشقر 000 0001 299 697

برنامج التنمیة الزراعیة التي توجهها السوق لصالح أصحاب الحیازات الصغیرة في جنوب أفریقیا

جنوب أفریقیا
500 000324 924

1ة في هونانمشروع تحسین البنى األساسیة الریفیة والزراعیالصین 000 000649 849

2مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإندونیسیا 000 0001 299 697

906 000402 620الثقة والفرص: الریفیةالفردیةبرنامج بناء قدرات المبادرات كولومبیا

2مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 000 0001 299 697
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924 000324 500برنامج تنافسیة األعمال في المناطق الجبلیةألبانیا

426 000318 490نهر موراتإعادة إحیاء مستجمع مشروع تركیا

1مشروع دعم محاصیل البستنةأوزبكستان 000 000649 849

10المجموع  610 0006 894 893

388الكليالمجموع 705 801252 553 933

  .1.53882وهو 2011دیسمبر/كانون األول 31تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة في أ 
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من أجل 2012أبرایل/نیسان –قائمة إشاریة بالقروض والمنح التي ستتم الموافقة علیها من خالل إجراء أنقضاء المدة في الفترة ینایر/كانون الثاني 

2012برنامج القورض والمنح لعام 

حقوق السحب دوالر أمریكي

أالخاصة

12مشروع تطویر شبكات الري الصغیرة هایتي 500 0008 123 107

 Paraguayمشروع إدماج الزراعة األسریة في سالسل القیمة (باراغواي

Inclusivo(10 000 0006 498 486

23منح تحدد فیما بعد 000 00014 946 517

45المجموع 500 00029 568 111

  .1.53882وهو2011دیسمبر/كانون األول31تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة فيأ 
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  تحلیل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

األمریكیةالدوالراتبمالیین

20012002200320042005200620072008200920102011

منالمرحلالمبلغ

بالمواردااللتزامسلطة

ماً  السنةبدایةفيمقّد
-153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.389.0936.1

الصافياالستخدام

بالمواردااللتزاملسلطة

ماً  )مغطى(/مقّد
153.7124.153.3(194.3)159.2157.3132.0157.046.7147.1460.3

منالمرحلالمبلغ

بالمواردااللتزامسلطة

ماً  السنةنهایةفيمقّد
153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.3789.0936.11 396.4

  

األمریكیةالدوالراتبمالیین

الفعلي 

الثاني ینایر/كانون

ون /كانردیسمبإلى

2011األول

التقدیري 

الثاني ینایر/كانون

مارس/آذار إلى
2012

00الموارد المتاحة في بدایة الفترة-1

تحلیل التدفقات

237.976.7مساهمات األعضاء

287.083.0التدفقات العائدة للقروض

62.114.8القروض والمنح الملغاة

94.417.0االستثمارصافي عائد

(0)(4.1)افي تقلبات أسعار الصرفص

(43.4)(150.4)نفقات تشغیلیة

526.9148.1اإلجمالي التقدیري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة-2

610.70سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا التي وافق علیها المجلس التنفیذي خالل العام-3

(434.2)(987.2)التزامات القروض والمنح-4

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

)2012(أبریل/نیسان المائةالخامسة بعد 

-286.1

0(150.4)المغطاة من التدفقات خالل الفترةسلطة االلتزام بالموارد مقدما-6

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

396.4 936.11المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقّدمًا (= فترة سابقة)-8

682.5 396.41 1أ)8+7+6+5+3قیمة سلطة االلتزام بالموارد مقدما المرحلة (= -9

.ملیار دوالر أمریكي، حسب تعریف التجدید الثامن للموارد2.3قات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي یبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار التدفأ

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

  


