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  توصیة بالموافقة

  

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

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

ت من الموارد من خالل سلطة االلتزام بالموارد دورات المجلس، یقوم المجلس بالموافقة على إجمالي االلتزاما

هنالك طلب على الموافقة على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما في الدورة الحالیة بمقدار 1مقدما.

وبناء على ذلك فإن المجلس التنفیذي مدعو لتفویض رئیس الصندوق بأن یعقد ملیون دوالر أمریكي. 135.5

وتلك 2012ض والمنح التي یوافق علیها المجلس في دورته السادسة بعد المائة في سبتمبر/أیلول اتفاقیات القرو 

التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة.

  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

لتقدیرات ، تحدیثاEB 2012/106/R.11أعدت اإلدارة، لعلم المجلس التنفیذي، وكما هو وارد في الوثیقة - 1

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

ملیون دوالر أمریكي. ویوفر المرفق 186.5هناك حاجة الستخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما قدره 

، والتي 2012أغسطس/آب 31یر/كانون الثاني إلى ینا1الثاني المزید من التحلیل لصافي التدفقات من 

ملیون دوالر أمریكي. ومع األخذ بعین االعتبار صافي التدفقات العائدة المذكورة أعاله 359.7تقدر حالیا بـ 

وكذلك مبلغ ال ، 2يملیون دوالر أمریك689.5خالل فترة الثمانیة أشهر، والتزامات القروض والمنح البالغة 

والر أمریكي من سلطة االلتزام بالموارد مقدما الذي تمت الموافقة علیه بالفعل هذه السنة، ملیون د194.3

ملیون دوالر أمریكي في هذه 135.5فالمطلوب هو استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما بمبلغ 

من سلطة االلتزام الدورة للمجلس التنفیذي (المرفق الثاني). ویعود السبب في انخفاض المبلغ المطلوب

بالموارد مقدما إلى التدفقات العائدة اإلضافیة التي نتجت خالل الفترة والتي تتعلق بصورة رئیسیة 

  بالمساهمات اإلضافیة التي تم استالمها وبعائد االستثمار.

یبین المرفق األول تفاصیل القروض والمنح التي وافق علیها المجلس التنفیذي في دورته الخامسة بعد - 2

المائة. ویوفر المرفق األول تفاصیًال عن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالیة للمجلس بما یعادل 

، تبلغ 2012أغسطس/آب 31ملیون دوالر أمریكي. وبناء على سعر الصرف المطبق في 359.3مجموعه 

یوفر المرفق األول ملیون وحدة حقوق سحب خاصة. باإلضافة إلى ذلك، 235.8قیمة هذه القروض والمنح 

                                                     

. 1التعدیل -32-/د154إجراءات استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما، المرفق باء من القرار 1
2

  ملیون دوالر أمریكي ما یلي: 689.5یشمل مبلغ الـ 

ملیون 218.7ملیون دوالر أمریكي (منھا 245.5وقدرھا 2012قة علیھا حتى یونیو/حزیران القروض والمنح التي تمت المواف-
ملیون دوالر أمریكي تمت الموافقة علیھا بموجب إجراء انقضاء المدة، 21.1دوالر أمریكي وافق علیھا المجلس التنفیذي، و

  ملیون دوالر أمریكي من أجل منح صغیرة)؛5.7و
  ملیون دوالر أمریكي؛359.3ة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیھا وقدرھا القروض والمنح المعروض-
ملیون دوالر 84.7التي سیوافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بین الدورات والبالغة المشروعات-

  .2012أمریكي من أجل برنامج القروض والمنح لعام 
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أیضا قائمة إشاریة بالمشروعات التي ستتم الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بین الدورتین 

  ملیون دوالر أمریكي.84.7، والبالغة 2012من أبریل/نیسان وحتى دیسمبر/كانون األول 

  التوصیة

، فإن المجلس التنفیذي وبعد النظر في المادة 2012أغسطس/آب 31بتاریخ المقدرة بناء على حالة الموارد - 3

ومالحظة أن تقدیرات صافي التدفقات العائدة لفترة ثمانیة أشهر ،(ب) من اتفاقیة إنشاء الصندوق2، البند 7

ملیون دوالر أمریكي، وأن القروض والمنح الملتزم بها تبلغ 359.7تبلغ 2012أغسطس/آب 31حتى 

، مع األخذ بعین االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة علیها بالفعل هذه 2يیكملیون دوالر أمر 689.5

ملیون دوالر أمریكي، یحیط علما بالحاجة للموافقة 194.3السنة بموجب سلطة االلتزام بالموارد مقدما تبلغ 

لدورة الحالیة ملیون دوالر أمریكي في ا135.5على استخدام إضافي لسلطة االلتزام بالموارد مقدمًا بمقدار 

عقد اتفاقیات بشأن القروض والمنح التي یوافق علیها بویفوض المجلس التنفیذي رئیس الصندوق للمجلس.

، وتلك التي ستتم الموافقة علیها 2012المجلس التنفیذي في دورته السادسة بعد المائة في سبتمبر/أیلول 

ق األول من هذه الوثیقة. وباإلضافة إلى ذلك، بموجب إجراء انقضاء المدة، كما هو مبین مبدئیا في المرف

فإن المجلس التنفیذي یطلب من رئیس الصندوق أن یرفع تقریرا في دورته القادمة ودوراته التالیة عن الموارد 

  .المتاحة لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة علیها، واستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما
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  والمنح التي تمت الموافقة علیھا في الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذيالقروض

حقوق السحب الخاصةاسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

القروض

47برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا 850 000

695برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون 000

21مشروع إدارة الموارد الطبیعیة لمستجمعات تانا العلیاكینیا 250 000

3مشروع دعم التنمیة في إقلیمي مینابي ومیالكيمدغشقر 350 000

11مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا 300 000

975برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال 000

19مشروع بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرصكولومبیا 280 000

12مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 050 000

6مشروع دعم زراعة البستنةأوزبكستان 190 000

المجموع
122 940 000

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

695برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةسیرالیون 000

11مشروع التنمیة الزراعیة والتمكین االقتصاديكمبودیا 300 000

975برنامج الحیازات اإلیجاریة الحرجیة والحیوانیةنیبال 000

2مشروع االبتكار الریفي في تونغاتونغا 600 000

المجموع
15 570 000

الِمنح

330برنامج تنمیة سالسل القیمةنیجیریا 000

400مشروع بناء قدرات المبادرات الفردیة الریفیة: الثقة والفرصكولومبیا 000

1مشروع التنمیة الریفیة في إقلیم میكستیكا ومنطقة مازاهواالمكسیك 290 000

645مشروع دعم زراعة البستنةأوزبكستان 000

2المجموع 665 000

141أالمجموع العام 175 000

.1.5487ملیون دوالر أمریكي بسعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي وحقوق السحب الخاصة في تاریخ الموافقة، وهو 218.7أ یعادل هذا المبلغ 



  EB 2012/106/R.11/Add.1  األولالمرفق

4

  المائة للمجلس التنفیذيالمعروضة للموافقة علیھا في الدورة السادسة بعداإلشاریة القروض والمنح 

أحقوق السحب الخاصةأالدوالر األمریكياسم المشروع/البرنامجالبلد/المتلقي

القروض

2قرض تكمیلي-مشروع دعم تنمیة التمویل الصغري الریفي الكامیرون 971 8811 950 000

6برنامج الفرص االقتصادیة واالجتماعیة الریفیةالرأس األخضر 416 2164 210 000

1قرض ومنحة تكمیلیتان–برنامج التمویل الریفي الصغري بمالي 371 637900 000

1مشروع روانمو للري على نطاق صغیر النیجر 783 1291 170 000

16مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبوموزامبیق 535 85310 850 000

46وع تحسین البنى األساسیة الریفیة والزراعیة في هونانمشر الصین 102 26330 250 000

51مشروع التمكین القبلي وسبل العیش في جارخاندالهند 131 60133 550 000

24مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیةإندونیسیا 186 54315 870 000

19تحسین البذور للمزارعین)(برنامجKisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramنیبال 583 93712 850 000

Paulo Freire(31مشروع التنمیة المنتجة وبناء القدرات (مشروع البرازیل 432 45120 624 403

15مشروع األعمال الریفیة لصغار المنتجینالبرازیل 697 63010 300 000

المرتفعات والغابات المطیرة عالیة مشروع تعزیز التنمیة المحلیة في مناطقبیرو

االرتفاع

18 364 70312 050 000

27مشروع إعادة إحیاء مستجمع نهر موراتتركیا 889 96418 300 000

المجموع
263 467 808172 874 403

منح إطار القدرة على تحمل الدیون

جمهوریة الكونغو 

الدیمقراطیة

69ي كنشاسابرنامج دعم مراكز تورید األغذیة ف 115 29445 350 000

1قرض ومنحة تكمیلیتان–برنامج التمویل الریفي الصغري بمالي  371 637900 000

19(برنامج تحسین البذور للمزارعین)Kisan Kalagi Biu-Bijan Karyakramنیبال 583 93712 850 000

المجموع
90 070 86859 100 000

الِمنح

998مشروع روانمو للري على نطاق صغیر رالنیج 247655 000

1مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبوموزامبیق 539 2821 010 000

1مشروع تحسین البنى األساسیة الریفیة والزراعیة في هونانالصین 005 868660 000

1ات الساحلیةمشروع تنمیة المجتمعإندونیسیا 807 5131 186 000

432مشروع إعادة إحیاء مستجمع نهر موراتتركیا 828284 000

5المجموع 783 7383 795 000

359المجموع العام 322 414235 769 403

  .1.52404وهو 2012ب أغسطس/آ31تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة في أ 

  .رهنا بتصفیة المبالغ المتأخرة.ب
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بین المدة في الفترة انقضاءقائمة إشاریة بالقروض والمنح التي ستتم الموافقة علیها من خالل إجراء 

  2012والمنح لعام القروضمن أجل برنامج 2012دیسمبر/كانون األول و /نیسان أبریل

أحقوق السحب الخاصةدوالر أمریكي

القروض

ھایتي 
ب

13مشروع تطویر شبكات الري الصغیرة 335 3658 750 000

ملدیف
ب

2مشروع تنمیة مشاریع تربیة األحیاء البحریة 514 6691 650 000

مدغشقر
ج

33برنامج التدریب الحرفي وتحسین اإلنتاجیة الزراعیة 955 65022 280 000

34منح متنوعة 900 00022 899 635

84المجموع 705 68455 579 635

  .1.52404وهو 2012أغسطس/آب 31تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بین الدوالر األمریكي/حقوق السحب الخاصة في أ
  ..2012تم عرض المشروع من خالل إجراء انقضاء المدة في الفترة بین دورتي أبریل/نیسان وسبتمبر/أیلول ب
ل/نیسان ض المشروع في الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس التنفیذي وتمت الموافقة علیه من خالل إجراء انقضاء المدة في الفترة بین دورتي أبریتم عر ج

..2012وسبتمبر/أیلول 
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  تحلیل استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما

بمالیین الدوالرات األمریكیة

20012002200320042005200620072008200920102011

المبلغ المرحل من 

سلطة االلتزام بالموارد 

مقّدماً في بدایة السنة

-153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.3789.0936.1

االستخدام الصافي 

لسلطة االلتزام بالموارد 

مقّدماً (مغطى)

153.7124.153.3(194.3)159.2157.3132.0157.046.7147.1460.3

المبلغ المرحل من 

سلطة االلتزام بالموارد 

مقّدماً في نھایة السنة

153.7277.8331.1136.8296.0453.3585.3742.3789.0936.11 396.4

  

بمالیین الدوالرات األمریكیة

2012أغسطس/آب الثاني إلىالتقدیري ینایر/كانون

0ي بدایة الفترةالموارد المتاحة ف  1

تحلیل التدفقات

152.4مساھمات األعضاء

177.7التدفقات العائدة للقروض

45.9القروض والمنح الملغاة

52.4صافي عائد االستثمار

31.8صافي تقلبات أسعار الصرف

(100.5)نفقات تشغیلیة

359.7الل الفترة اإلجمالي التقدیري لصافي التدفقات العائدة خ  2

194.3سلطة االلتزام بالموارد مقّدماً التي وافق علیھا المجلس التنفیذي خالل العام  3

التزامات القروض والمنح   4
أ

(689.5)

سلطة االلتزام بالموارد مقدما التي سیوافق علیھا المجلس التنفیذي في   5
السادسة بعد المائة  الدورة

أ
135.5

0االلتزام بالموارد مقدما المغطاة من التدفقات خالل الفترة سلطة   6

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

0

396.4 1المبلغ المرحل من سلطة االلتزام بالموارد مقّدماً (= فترة سابقة)  8

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

1 726.2

  ملیون دوالر أمریكي ما یلي: 689.5یشمل مبلغ الـ أ

ملیون دوالر أمریكي وافق علیها 218.7ملیون دوالر أمریكي (منها 245.5وقدرها 2012القروض والمنح التي تمت الموافقة علیها حتى یونیو/حزیران -

  ملیون دوالر أمریكي من أجل منح صغیرة).5.7ت الموافقة علیها بموجب إجراء انقضاء المدة، وملیون دوالر أمریكي تم21.1المجلس التنفیذي، و

  ملیون دوالر أمریكي؛359.3القروض والمنح المعروضة على الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي للموافقة علیها وقدرها -

  .2012ملیون دوالر أمریكي من أجل برنامج القروض والمنح لعام 84.7بین الدورات والبالغة المشروعات التي سیوافق علیها بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة -
ملیار دوالر أمریكي، حسب تعریف التجدید 2.4یبلغ الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار التدفقات العائدة للقروض على مدى سبع سنوات وهو حوالي ب

  سنوات من التدفقات العائدة للقروض.5.2تقدیرات المالیة للرصید المرحل فتعادل حوالي الثامن للموارد. وأما ال

  


