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 توصية بالموافقة

)ب( 2، البند 7، فإن المجمس التنفيذي وبعد النظر في المادة 2012سبتمبر/أيمول  30بناء عمى حالة الموارد بتاريخ 
 31عشر شيرا حتى  يصافي التدفقات العائدة لفترة اثنمن اتفاقية إنشاء الصندوق ومالحظة أن تقديرات 

مميون  2 19182مميون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الممتزم بيا تبمغ  408.7تبمغ  2012ديسمبر/كانون األول 
دوالر أمريكي، مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة عمييا بالفعل ىذه السنة بموجب سمطة االلتزام 

استخدام إضافي لسمطة االلتزام مميون دوالر أمريكي، يحيط عمما بالحاجة لمموافقة عمى  329.8بالموارد مقدما تبمغ 
مميون دوالر أمريكي في الدورة الحالية لممجمس. ويفوض المجمس التنفيذي رئيس  341.6بالموارد مقدمًا بمقدار 

الصندوق بأن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي سيوافق عمييا المجمس التنفيذي في الدورة السابعة بعد المائة 
، وتمك التي ستتم الموافقة عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة. وباإلضافة إلى ذلك، 2012ول في ديسمبر/كانون األ

فإن المجمس التنفيذي يطمب من رئيس الصندوق أن يرفع تقريرا في دورتو القادمة ودوراتو التالية عن الموارد المتاحة 
 ام سمطة االلتزام بالموارد مقدما.لعقد االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عمييا، واستخد

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات
يضم المرفق األول بيانًا بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات، في حين يعرض المرفق الثاني قائمة بالمبالغ  -1

المستبعدة عمى وجو التحديد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب البرنامج العادي لمصندوق بتاريخ 
 .2012سبتمبر/أيمول  30

. ويوفر أيضا 2012نح التي وافق عمييا المجمس التنفيذي خالل يبين المرفق الثالث تفاصيل القروض والم -2
 .2012تفاصيل عن القروض والمنح التي تمت الموافقة عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة في عام 

ويوفر المرفق الرابع تفاصيل عن القروض والمنح المقدمة إلى الدورة الحالية لممجمس بما يعادل مجموعو  -3
، تبمغ قيمة ىذه 2012سبتمبر/أيمول  30أمريكي. وبناء عمى سعر الصرف المطبق في مميون دوالر  312.2

مميون وحدة حقوق سحب خاصة. ويوفر المرفق الرابع أيضا مقترحا إشاريا  :3138القروض والمنح 
مميون دوالر  131.4لممشروعات التي ستتم الموافقة عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة والتي تبمغ قيمتيا 

 مريكي.أ

وحتى  2001ويبين المرفق الخامس االلتزامات المعقودة باستخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدما من العام  -4
ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  2. كما يتضمن تحميال لصافي التدفقات من 2011العام 
مميون دوالر أمريكي. وحيث أن القروض والمنح الممتزم بيا تبمغ   51988، والتي تقدر حاليا بحدود 2012
، ومع األخذ بعين االعتبار الموارد التي تمت الموافقة عمييا بالفعل ىذه 1مميون دوالر أمريكي 2 19182

مميون دوالر أمريكي، ىنالك طمب عمى  329.8السنة بموجب سمطة االلتزام بالموارد مقدما والتي تبمغ 
                                                   

 يمي:مميون دوالر أمريكي ما  2 19182يشمل مبمغ الـ   1
 مميون دوالر أمريكي؛ 74786وقدرىا القروض والمنح التي تمت الموافقة عمييا  -
 مميون دوالر أمريكي؛ 312.2القروض والمنح المعروضة عمى الدورة الحالية لممجمس التنفيذي لمموافقة عمييا وقدرىا  -
مميون دوالر أمريكي من أجل برنامج القروض والمنح  131.4المشروعات التي سيوافق عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بين الدورات والبالغة  -

 .2012لعام 
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مميون دوالر أمريكي في الدورة  341.6عمى استخدام إضافي لسمطة االلتزام بالموارد مقدمًا بما قيمتو الموافقة 
 الحالية لممجمس. وسوف تحدث ىذه األرقام في ضميمة ليذه الوثيقة توزع أثناء الدورة.

 سمطة االلتزام بالموارد مقدما وحّدها األقصى
نشاء الصندوق، يضطمع المجمس التنفيذي بمسؤولية تحديد نسبة )ب( من اتفاقية إ 2، البند 7بموجب المادة  -5

موارد الصندوق التي يتم االلتزام بيا لتمويل العمميات في أي سنة مالية من السنوات. وقد أجاز مجمس 
استخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدمًا من خالل تعديل  1997المحافظين في دورتو العشرين في فبراير/شباط 

، المرفق باء، إجراءات استخدام 1تعديل  -32–/د154إنشاء الصندوق ليذا الغرض. ويحدد القرار  اتفاقية
ويستند الحد األقصى الستخدام ىذه السمطة  سمطة االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجديد الثامن لمموارد.

ذا ما دعت الضرورة، فإن سمطة في فترة التجديد الثامن إلى حجم التدفقات العائدة عمى مدى سبع سنوات.  وا 
االلتزام بالموارد مقدما التي يتم طمبيا في كل دورة من دورات المجمس التنفيذي، سوف تمثل الفائض من 
االلتزام بالقروض والمنح الذي يزيد عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. وفي نياية كل عام، وبعد األخذ 

حة لعقد االلتزامات والمقادير اإلضافية المستخدمة من سمطة االلتزام بعين االعتبار صافي الموارد المتا
بالموارد مقدمًا خالل العام، سيتم تعديل ىذه السمطة وفقًا لذلك. وسوف يكون أي استخدام إضافي لسمطة 

قدما االلتزام بالموارد مقدما في أي سنة من السنوات ىو ببساطة المبمغ اإلجمالي لسمطة االلتزام بالموارد م
 الذي حظي بموافقة المجمس التنفيذي خالل دوراتو الثالث في العام المذكور.

 التوصية
، 7، فإن المجمس التنفيذي وبعد النظر في المادة 2012سبتمبر/أيمول  30بناء عمى حالة الموارد بتاريخ  -6

فترة اثني عشر شيرا )ب( من اتفاقية إنشاء الصندوق ومالحظة أن تقديرات صافي التدفقات العائدة ل2البند 
مميون دوالر أمريكي، وأن القروض والمنح الممتزم بيا  408.7تبمغ  2012ديسمبر/كانون األول  31حتى 
دوالر أمريكي، مع األخذ بعين االعتبار أن الموارد التي تمت الموافقة عمييا بالفعل ىذه  مميون 2 19182تبمغ 

مميون دوالر أمريكي، يحيط عمما بالحاجة لمموافقة  329.8مغ السنة بموجب سمطة االلتزام بالموارد مقدما تب
مميون دوالر أمريكي في الدورة الحالية  341.6عمى استخدام إضافي لسمطة االلتزام بالموارد مقدمًا بمقدار 

ويفوض المجمس التنفيذي رئيس الصندوق بأن يعقد اتفاقيات بشأن القروض والمنح التي سيوافق  لممجمس.
، وتمك التي ستتم 2012السابعة بعد المائة في ديسمبر/كانون األول  توالمجمس التنفيذي في دور عمييا 

الموافقة عمييا بموجب إجراء انقضاء المدة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المجمس التنفيذي يطمب من رئيس 
عن الموارد المتاحة لعقد في دورتو القادمة ودوراتو التالية إلى المجمس التنفيذي الصندوق أن يرفع تقريرا 

 االلتزامات، والقروض والمنح التي تمت الموافقة عمييا، واستخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدما.
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 2012سبتمبر/أيمول  30بيان بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات بتاريخ 

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
    األصول المتاحة بعمالت قابمة لمتحويل الحر

  151 302 2  النقدية واالستثمارات 

  741 269  أالسندات اإلذنية من الدول األعضاء 

302 44  مقبوضات أخرى 
 

616 194 2 

    

    ناقصًا:

 (238 162)  المستحقات والخصوم

 (000 95)  االحتياطي العام

  (826 640 2) المبالغ غير المصروفة من القروض النافذة 

  (327 164) قروض معتمدة وقعت االتفاقيات الخاصة بيا ولم تنفذ بعد 

  (783 85)   المنح غير المصروفة 

عمى تحمل الديون المبالغ الممنوحة ضمن إطار القدرة 
 التي لم تصرف بعد

 (571 026) (3 461 962) 

أ السحب من السندات اإلذنية التي لم تدفع بعد )انظر المرفق الثاني(
 

 (80 861) 

    

 (1 867 183)  الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

   

    ناقصًا:

 (184 359)   قروض لم توقع اتفاقياتيا بعد

الممنوحة ضمن إطار القدرة عمى تحمل الديون المبالغ 
 التي لم توقع اتفاقياتيا بعد

  (117 221) 

 (286 26)   منح معتمدة ولم تنفذ بعد

    

صافي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات قبل ترحيل سمطة االلتزام بالموارد مقدما وصافي تدفقات 
2012 

 (686 558 1) 

دوالر  80,861,000دوالر أمريكي وىي القيمة اإلجمالية لممبالغ المسحوبة وغير المسددة وقيمتيا  269,741,000سندات إذنية بقيمة  أ
 دوالر أمريكي.  20,000,000أمريكي؛ ويشمل ذلك مساىمات تكميمية بقيمة 

 

 

 موجز صافي تدفقات الموارد في الفترة 

   

 391 396 1  2012يناير/كانون الثاني  1سمطة االلتزام بالموارد مقدما المرحمة في 

   
   
   

  364 346 )المرفق الخامس( 2012سبتمبر/أيمول  30صافي التدفقات بتاريخ 

  (531 636) 2012سبتمبر/أيمول  30التزامات القروض والمنح بتاريخ 

 167 290   المغطاة(سمطة االلتزام بالموارد مقدما المستخدمة/)سمطة االلتزام بالموارد مقدما 

   

   

 558 686 1  2012سبتمبر/أيمول  30سمطة االلتزام بالموارد مقدما المرحمة في 
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 30 مبالغ مستبعدة عمى وجه التحديد من الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في إطار البرنامج العادي لمصندوق في 
 2012يمول أسبتمبر/

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

     البرنامج العادي لمصندوق

    السحب من مساهمات الموارد األولية 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   358 29  إيران اإلسالميةجميورية   

   13 717  العراق  

   43 075  

    السحب من مساهمات التجديد األول لمموارد 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   31 099  العراق  

   31 099  

    السحب من مساهمات التجديد الثالث لمموارد 

   سندات إذنية لم تدفع بعد 

   600 الشعبية الديمقراطيةجميورية كوريا   

   087 6  ليبيا  

   6 687  

    

      

  861 80  مجموع المبالغ المستبعدة عمى وجه التحديد
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 الدورة الخامسة بعد المائة لممجمس التنفيذي القروض والمنح التي تمت الموافقة عميها في
 

 اسم المشروع/البرنامج البمد/المتمقي
 حقوق السحب الخاصة 

 القروض

 000 850 47  برنامج تنمٌة سالسل القٌمة نٌجٌرٌا

 000 695  برنامج التموٌل الرٌفً والنهوض بالمجتمعات المحلٌة سٌرالٌون

 000 250 21  مشروع إدارة الموارد الطبٌعٌة لمستجمعات تانا العلٌا كٌنٌا

 000 350 3  مشروع دعم التنمٌة فً إقلٌمً مٌنابً ومٌالكً مدغشقر

 000 300 11  مشروع التنمٌة الزراعٌة والتمكٌن االقتصادي كمبودٌا

 000 975  برنامج الحٌازات اإلٌجارٌة الحرجٌة والحٌوانٌة نٌبال

 000 280 19  مشروع بناء قدرات المبادرات الفردٌة الرٌفٌة; الثقة والفرص كولومبٌا

 000 050 12  مشروع التنمٌة الرٌفٌة فً إقلٌم مٌكستٌكا ومنطقة مازاهوا المكسٌك

 000 190 6  مشروع دعم زراعة البستنة أوزبكستان

 000 940 122  المجموع

 منح إطار القدرة عمى تحمل الديون

 000 695  برنامج التموٌل الرٌفً والنهوض بالمجتمعات المحلٌة سٌرالٌون

 000 300 11  مشروع التنمٌة الزراعٌة والتمكٌن االقتصادي كمبودٌا

 000 975  برنامج الحٌازات اإلٌجارٌة الحرجٌة والحٌوانٌة نٌبال

 000 600 2  مشروع االبتكار الرٌفً فً تونغا تونغا

 000 570 15   المجموع

    الِمنح

 000 330  برنامج تنمٌة سالسل القٌمة نٌجٌرٌا

 000 400  مشروع بناء قدرات المبادرات الفردٌة الرٌفٌة; الثقة والفرص كولومبٌا

 000 290 1  مشروع التنمٌة الرٌفٌة فً إقلٌم مٌكستٌكا ومنطقة مازاهوا المكسٌك

 000 645  مشروع دعم زراعة البستنة أوزبكستان

 000 665 2   المجموع

 000 175 141  المجموع العام
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 القروض والمنح التي تمت الموافقة عميها في الدورة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذي

حقوق السحب الخاصة  اسم المشروع/البرنامج البمد/المتمقي
أ

 

 القروض

 000 950 1  قرض تكمٌلً -الرٌفً  مشروع دعم تنمٌة التموٌل الصغري الكامٌرون

 000 210 4  لفرص االقتصادٌة االجتماعٌة الرٌفٌةالتروٌج لبرنامج  الرأس األخضر

 000 170 1  مشروع روانمو للري على نطاق صغٌر  النٌجر

 000 850 10  مشروع تنمٌة سالسل القٌمة المناصرة للفقراء فً ممرات مابوتو ولمبوبو موزامبٌق

 000 250 30  مشروع تحسٌن البنى األساسٌة الرٌفٌة والزراعٌة فً هونان الصٌن

 000 550 33  مشروع التمكٌن القبلً وسبل العٌش فً جارخاند الهند

 000 870 15  مشروع تنمٌة المجتمعات الساحلٌة إندونٌسٌا

 000 850 12  برنامج تحسٌن البذور للمزارعٌن نٌبال

 20 624 403  (Paulo Freireمشروع التنمٌة المنتجة وبناء القدرات )مشروع  البرازٌل

 201 312 10  مشروع األعمال الرٌفٌة لصغار المنتجٌن البرازٌل

مشروع تعزٌز التنمٌة المحلٌة فً مناطق المرتفعات والغابات المطٌرة عالٌة  بٌرو
 االرتفاع

 12 900 000 

 604 536 154  المجموع

 القدرة عمى تحمل الديون منح إطار

جمهورٌة الكونغو 
 الدٌمقراطٌة

 000 350 45  برنامج دعم مراكز تورٌد األغذٌة فً كنشاسا

 000 850 12  برنامج تحسٌن البذور للمزارعٌن نٌبال

 000 200 58   المجموع

    الِمنح

 000 655  مشروع روانمو للري على نطاق صغٌر  النٌجر

 000 010 1  مشروع تنمٌة سالسل القٌمة المناصرة للفقراء فً ممرات مابوتو ولمبوبو موزامبٌق

 000 660  مشروع تحسٌن البنى األساسٌة الرٌفٌة والزراعٌة فً هونان الصٌن

 000 186 1  مشروع تنمٌة المجتمعات الساحلٌة إندونٌسٌا

 000 511 3   المجموع

 604 247 216  المجموع العام

وىو  2012سبتمبر/أيمول  30أ تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بين الدوالر األمريكي/حقوق السحب الخاصة في 
28649:5. 

  



 EB 2012/107/R.13  الثالث المرفق

8 

 2012القروض والمنح التي تمت الموافقة عميها بموجب إجراء انقضاء المدة خالل الفترة أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 

 المشروع/البرنامجاسم  البمد/المتمقي
 حقوق السحب الخاصة 

 القروض
  (Paraguay Inclusivoمشروع إدماج الزراعة األسرية في سالسل القيمة ) باراغواي

6 500 000 

   الِمنح
 

المنظمة الدولية لمتنوع 
 البيولوجي

تحسين إنتاجية فقراء الريف وصمودىم عن طريق تعزيز االستفادة من تنوع أصناف 
 في اإلدارة المتكاممة لإلنتاج ومكافحة اآلفاتالمحاصيل 

 
656 750 

المعيد الدولي لبحوث 
المناطق المدارية  في محاصيلال

 شبو القاحمة 

اإلدارة المستدامة ألنظمة اإلنتاج القائمة عمى المحاصيل من أجل زيادة اإلنتاجية 
 الزراعية في مناطق الزراعة البعمية في آسيا

 985 125 

الدولي لبحوث المعيد 
 السياسات الغذائية

التعزيز التقني وتعزيز القدرات ألنظمة دعم التحميل االستراتيجي والمعرفة عمى 
 المستوى القطري في بمدان أفريقية مختارة

 1 050 800 

برنامج زيادة ظيور وتعزيز المبادرات الفردية لممجتمعات الريفية المنحدرة من أصول  ACUAمؤسسة 
 أمريكا الالتينيةأفريقية في 

 1 149 312 

 750 656  برنامج توسيع نطاق اإلدارة الشعبية لمتنوع البيولوجي من أجل تحقيق األمن الغذائي مؤسسة أوكسفام نوفيب
المركز الدولي لفيزيولوجيا 

يكولوجيا الحشرات  وا 
برنامج توسيع نطاق المكافحة البيولوجية لمعثة ذات الظير الماسي في فصيمة 

 الصميبيات من أفريقيا الشرقية لبمدان أفريقية أخرى
 656 750 

 125 985  تخفيف وطأة الفقر وحماية التنوع البيولوجي عن طريق التجارة الحيوية  PhytoTrade Africaمنظمة 
 312 149 1  برنامج التحويالت النقدية المشروطة والتنمية الريفية في أمريكا الالتينية جامعة األنديز
 924 789 13  المجموع

 2012القروض والمنح التي تمت الموافقة عميها بموجب إجراء انقضاء المدة خالل الفترة يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيمول 

 حقوق السحب الخاصة  اسم المشروع/البرنامج البمد/المتمقي

 القروض

 000 750 8  عمى نطاق صغيرالري تنمية مشروع  ىايتي

 000 000 21  التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية برنامج مدغشقر*

 000 650 1  تربية األحياء البحريةمشروعات مشروع تنمية  ممديف

    الِمنح

 000 280 1  برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية مدغشقر

مواقع استعراضية في جميورية الو الديمقراطية إدارة مخاطر المناخ في الزراعة مع  مجمس أمناء جامعة كولومبيا
ندونيسيا وبنغالديش  الشعبية وا 

 495 305 

المجموعة التشاركية لمتمويل 
 الصغري في أفريقيا

 011 748  النمو المسؤول والمستدام لصالح التمويل الصغري الريفي

مؤسسة شبكة تنفيذ تجميع مياه 
 األمطار 

إقامة بيئة تمكينية مؤسسية  :تحقيق األمن الغذائيتجميع مياه األمطار ألغراض 
 وسياساتية لتجميع مياه األمطار

 984 225 

ىيئة األمم المتحدة لممساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة )ىيئة 

 األمم المتحدة لممرأة(: 

برنامج توسيع نطاق الفرص االقتصادية لرائدات األعمال الريفيات في إقميم أمريكا 
 والكاريبي الالتينية

 1 640 375 

المركز الدولي لمبحوث الزراعية 
 في المناطق الجافة

برنامج زراعة الحفظ المتكاممة لإلنتاج المحصولي والحيواني ألغراض التكثيف 
 المستدام لمنظم القائمة عمى الحبوب في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى

 984 225 
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المعيد الدولي لبحوث الثروة 
 الحيوانية

 031 618  مخططات ابتكارية لتنمية سمسمة قيمة لحوم األبقار في أفريقيا الجنوبية

المنتدى األفريقي لمخدمات 
 االستشارية الزراعية

البمدان المستيدفة:   :تعزيز الخدمات االستشارية الزراعية عمى المستوى الُقْطري
 بوركينا فاسو، ومالوي، وموزامبيق، وسيراليون، وأوغندا 

 650 150 

 905 961 41  المجموع

*تمت الموافقة عمى القروض بموجب إجراء انقضاء المدة كما اتفق عمى ذلك في دورة المجمس التنفيذي الخامسة بعد 
 .2012المائة في أبريل/نيسان 
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 بعد المائة لممجمس التنفيذي السابعةالقروض والمنح المعروضة لمموافقة عميها في الدورة 
 

دوالر أمرٌكً اسم المشروع/البرنامج البمد/المتمقي
أ

حقوق السحب الخاصة 
أ

 

 القروض

 000 750 8 725 465 13 مشروع التروٌج لخدمات التموٌل الرٌفً المكٌفة  بنن

 974 886 000 365 1 قرض ومنحة تكمٌلٌتان  –برنامج التموٌل الرٌفً الصغري  مالً

 000 300 7 262 234 11 برنامج دعم أقطاب المشروعات الرٌفٌة الصغرى واالقتصادات اإلقلٌمٌة  مدغشقر

 562 345 30 000 700 46 فً ٌونان  والرٌفً  مشروع التحسٌن الزراعً الصٌن

 493 923 20 000 200 32 مشروع االلتقاء حول تعزٌز سالسل القٌمة ألغراض النمو الرٌفً والتمكٌن  الفلبٌن

 958 995 12 000 000 20 مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبٌعٌة والبٌئة  الفلبٌن

 979 497 6 000 000 10 برنامج تنمٌة الثروة الحٌوانٌة واألسواق  قٌرغٌزستان

التنمٌة الزراعٌة الرعوٌة وتشجٌع المبادرات المحلٌة فً الجنوب  برنامج تونس
 المرحلة الثانٌة –الشرقً 

10 900 000 7 082 797 

 000 300 18 602 162 28 مستجمع نهر مورات  حٌاءمشروع إعادة إ تركٌا

 763 082 113 589 027 174 المجموع

 منح إطار القدرة عمى تحمل الديون

 000 750 8 725 465 13 مشروع التروٌج لخدمات التموٌل الرٌفً المكٌفة  بنن

إلدارة التشاركٌة للموارد الطبٌعٌة والتنمٌة الرٌفٌة فً المناطق امشروع  بوركٌنا فاسو
 )مشروع نٌر/تامبا( الشمالٌة، والشمالٌة الوسطى والشرقٌة 

51 092 808 33 200 000 

 974 886 000 365 1 قرض ومنحة تكمٌلٌتان  –الصغري برنامج التموٌل الرٌفً  مالً

 279 688 37 000 000 58 مشروع التنمٌة المجتمعٌة فً المنطقة الوسطى أفغانستان

 979 497 6 000 000 10 برنامج تنمٌة الثروة الحٌوانٌة واألسواق قٌرغٌزستان

 232 023 87 533 923 133  المجموع

    الِمنح

 838 519 000 800 مشروع االلتقاء حول تعزٌز سالسل القٌمة ألغراض النمو الرٌفً والتمكٌن  الفلبٌن

برنامج التنمٌة الزراعٌة الرعوٌة وتشجٌع المبادرات المحلٌة فً الجنوب  تونس
 المرحلة الثانٌة  –الشرقً 

500 000 324 899 

 000 284 059 437 مستجمع نهر مورات  حٌاءمشروع إعادة إ تركٌا

Making Cents 
International 

فرص عمل لشباب  إلى خلقبرنامج توسٌع نطاق تدخالت الصندوق الرامٌة 
 الرٌف فً إقلٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا 

2 500 000 1 624 495 

 232 753 2 059 237 4  المجموع

 227 859 202 181 188 312 المجموع العام

 .28649:5وىو  2012سبتمبر/أيمول  30أ تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بين الدوالر األمريكي/حقوق السحب الخاصة في 
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 2012قائمة إشارية بالقروض والمنح التي ستتم الموافقة عميها من خالل إجراء انقضاء المدة خالل عام 

 

حقوق السحب  أدوالر أمريكي  نوع التمويل اسم المشروع/البرنامج البمد
 أالخاصة 

أقرت في دورة المجمس التنفيذي السادسة بعد المائة في المشروعات المعروضة بموجب إجراء انقضاء المدة في إطار الموارد المتاحة التي /البرامج( 1)
 2112سبتمبر/أيمول 

منحة تكمٌلٌة فً إطار القدرة على تحمل  برنامج تنمٌة سالسل القٌمة  بوروندي

 الدٌون

 6 600 000  4 288 666  

  990 248 3  000 000 5 قرض الصندوق التكمٌلً  ًدعم الزراعالمشروع  جورجٌا

أصحاب  لصالح الذي توجهه السوق  نتا اإلبرنامج  سوازٌلند

 الحٌازات الصغٌرة

  449 162   000 250 منحة الصندوق

  070 989 2   000 600 4 قرض الصندوق  

  737 844  000 300 1 منحة الصندوق التكمٌلٌة برنامج التعزٌز السرٌع إلنتا  األغذٌة الفلبٌن

  523 533 1  000 360 2  قرض الصندوق التكمٌلً  

مشروع التنمٌة فً المناطق القاحلة وشبه  فنزوٌال
القاحلة والمتحولة بوالٌتً نوٌفا إسبارتا 

 وسوكري

  585 548 4  000 000 7 قرض الصندوق

 477 867 15 095 419 24 الِمنح يحدد الحقا الِمنح 

للموافقة عليها في دورة المجلس التنفيذي السابعة بعد المائة  المشروعات المعروضة بموجب إجراء انقضاء المدة في إطار الموارد المتاحة /البرامج ( 2)

 2102في ديسمبر/كانون األول 

 

المشروع الوطنً لتنمٌة األراضً الزراعٌة وإدارة  غامبٌا
 المٌاه

   797 515 13  000 800 20 منحة فً إطار القدرة على تحمل الدٌون

مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات  سٌرالٌون
 المحلٌة 

منحة تكمٌلٌة فً إطار القدرة على تحمل 
 الدٌون

6 500 000   4 223 686   

   686 223 4   000 500 6 قرض الصندوق التكمٌلً  
   508 228 11 000 280 17 القدرة على تحمل الدٌونمنحة فً إطار  المشروع الوطنً للزراعة إرٌترٌا
   899 324    000 500 منحة الصندوق التكمٌلٌة مشروع تطوٌر الري الحقلً فً األراضً القدٌمة مصر

   292 707 8  000 400 13 قرض الصندوق التكمٌلً  
   899 324  000 500 التكمٌلٌة منحة الصندوق مشروع التنمٌة الزراعٌة المستدامة فً مناطق التالل  لبنان

   131 794 2  000 300 4 قرض الصندوق التكمٌلً  
 -مشروع دعم صندوق التخفٌف من وطأة الفقر  نٌبال

 المرحلة الثانٌة

منحة تكمٌلٌة فً إطار القدرة على تحمل 

 الدٌون

 5 000 000   3 250 000   

   000 250 3 000 000 5  قرض الصندوق التكمٌلً  
  377 391 85 095 409 131   المجموع

 .28649:5وىو  2012سبتمبر/أيمول  30تم حساب المبالغ باستخدام سعر الصرف السائد بين الدوالر األمريكي/حقوق السحب الخاصة في أ 
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 تحميل استخدام سمطة االلتزام بالموارد مقدما

 بماليين الدوالرات األمريكية

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

المبمغ المرحل من 
سمطة االلتزام بالموارد 

 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 - مقّدمًا في بداية السنة

 

 
742.3 

 

 
789.0 

 

 
936.1 

االستخدام الصافي 
لسمطة االلتزام بالموارد 

 157.0 132.0 157.3 159.2 (194.3) 53.3 124.1 153.7 مقّدمًا )مغطى(

 

 
46.7 

 

 
147.1 

 

 
460.3 

المبمغ المرحل من 
سمطة االلتزام بالموارد 

 742.3 585.3 453.3 296.0 136.8 331.1 277.8 153.7 مقّدمًا في نهاية السنة

 

 
789.0 

 

 
936.1 

 

 
1 396.4 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

الفعمي  
الثاني  يناير/كانون

إلى سبتمبر/ايمول 
2012 

التقديرية من 
أكتوبر/تشرين األول 
حتى ديسمبر/كانون 

 2012األول 

التقديري 
الثاني  يناير/كانون

ديسمبر/كانون  إلى
 2012األول 

 0  0 الموارد المتاحة في بداية الفترة -1

    تحميل التدفقات

 160.0 7.4 152.6 مساىمات األعضاء

 280.0 84.9 195.1 التدفقات العائدة لمقروض

 74.5 30.0 44.5 القروض والمنح الممغاة

 62.2 3.6 58.6 صافي عائد االستثمار

 2.7 0 2.7 صافي تقمبات أسعار الصرف

 (20.0) (10.0) (10.0) وخطة التأمين الطبي بعد انتياء الخدمةتحويالت مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون 

 (150.7) (53.6) (97.1) نفقات تشغيمية

 408.7 62.3 346.4 اإلجمالي التقديري لصافي التدفقات العائدة خالل الفترة  -2

 329.8   سمطة االلتزام بالموارد مقّدمًا التي وافق عميها المجمس التنفيذي خالل العام -3

 (080.1 1)   بالتزامات القروض والمنح -4

سمطة االلتزام بالموارد مقدما التي سيوافق عميها المجمس التنفيذي في دورته السابعة بعد  -5
  المائة

  341.6 

 0   سمطة االلتزام بالموارد مقدما المغطاة من التدفقات خالل الفترة  -6

 0   (6+5+4+3+2+1الرصيد غير المستخدم من سمطة االلتزام بالموارد مقدما )=  -7

 396.4 1   الفترة السابقة(= المبمغ المرحل من سمطة االلتزام بالموارد مقدما ) -8

 067.8 2   أ (3+5+6+7+8)=  قيمة سمطة االلتزام بالموارد مقدما المرحمة -9

مميار دوالر أمريكي، حسب تعريف التجديد الثامن لمموارد.  2.2يبمغ الحد األقصى لسمطة االلتزام بالموارد مقدما مقدار التدفقات العائدة لمقروض عمى مدى سبع سنوات وىو حوالي   أ
 سنوات من التدفقات العائدة لمقروض. 6وأما التقديرات الحالية لمرصيد المرحل فتعادل حوالي 

 مميون دوالر أمريكي ما يمي: 1 000.1يشمل مبمغ الـ  ب
 مميون دوالر أمريكي؛ 636.5القروض والمنح التي تمت الموافقة عمييا بما يعادل  -
 مميون دوالر أمريكي؛ 312.2القروض والمنح المعروضة عمى الدورة الحالية لممجمس التنفيذي لمموافقة عمييا وقدرىا  -
 .2012مميون دوالر أمريكي من أجل برنامج القروض والمنح لعام  131.4بموجب إجراء انقضاء المدة في الفترة بين الدورات والبالغة  المشروعات التي سيوافق عمييا -

 


