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 *1381140*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
   والعشرونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٧َّالبند 

  صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  جملس التنمية الصناعية 
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  تدول األعمال املؤقَّمن ج) د (٤البند 

صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
٢٠١٥-٢٠١٤         

      ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني     
       مقترحات من املدير العام    

مـستوى صـندوق رأس املـال املتـداول واألغـراض           مقترحات بشأن    الوثيقة    هذه تتضمَّن  
 كـانون  ٣١، وتبـيُِّن وضـَع الـصندوق يف       ٢٠١٥- ٢٠١٤فترة الـسنتني    املأذون باستخدامه فيها ل   

 .٢٠١٢ديسمرب /األول
     

  مقدِّمة - أوالً 
 
توصي جملس  من النظام املايل، على جلنة الربنامج وامليزانية أن) أ (٤- ٥وفقاً للبند  - ١

  .التنمية الصناعية مبقدار صندوق رأس املال املتداول وأغراضه
 ر صندوُق رأسد صالحية القتراض أموال من مصادر خارجية، يوفِّوإزاء عدم وجو  - ٢

ر املالية عندما ال تتوفَّ املال املتداول مصدراً نقدياً حيوياً من أجل وفاء املنظمة بالتزاماهتا
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تأخُّر الدول األعضاء يف سداد اشتراكاهتا أو  رة بسببإيراداٌت كافية من االشتراكات املقرَّ
  .شتراكاتعدم سدادها لتلك اال

يكون مصدر أموال الصندوق "من النظام املايل على أن ) ب (٤- ٥وينص البند   - ٣
ره املؤمتر الشتراكات األعضاء مها األعضاء مبا يتناسب مع جدول األنصبة الذي يقرِّ يقدِّاًُسلف

  ".د هذه الُسلف حلساب الدول األعضاء اليت دفعتهاقيَّوُت .يف امليزانية العادية
    

    ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   -ثانياً  
 أن يظلّ مستوى صندوق رأس املال ١٥- م/١٤- قـرَّر املؤمتر العام، يف مقّرره م ع  - ٤

 يورو، وأن تظلّ األغراض ٧ ٤٢٣  ٠٣٠ على مستوى ٢٠١٣- ٢٠١٢املتداول لفترة السنتني 
عليه  على ما كانت ٢٠١٣- ٢٠١٢املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 

من مقرَّر ) ب(أْي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ، ٢٠١١- ٢٠١٠يف فترة السنتني 
وتبعاً لذلك، أذن املؤمتر للمدير العام بأن يقدِّم ُسلفاً من الصندوق . ٢٧- م/٢- املؤمتر م ع

  : ملا يلي٢٠١٣- ٢٠١٢أثناء فترة السنتني 
ي انية إىل حني تلقّما قد يلزم من مبالغ لتمويل اعتمادات امليز  ‘١‘"    

االشتراكات؛ على أن ُترد املبالغ املستلفة عن هذا الطريق حاملا تتوافر هلذا الغرض 
  ية من االشتراكات؛اإليرادات املتأتِّ

ما قد يلزم من مبالغ لتمويل النفقات الطارئة واالستثنائية، فيما عدا   ‘٢‘"    
بات يف أسعار الصرف؛ عن التقلّة خسائر نامجة  نفقات يقصد هبا التعويض عن أيَّأيِّ

مة كُسلف لتلك األغراض، أن يدرج يف وعلى املدير العام، بالنسبة للمبالغ املقدَّ
  ".تقديرات امليزانية االعتمادات الالزمة لرّدها إىل صندوق رأس املال املتداول

دت بالكامل ، كانت موارد الصندوق قد ُجد٢٠١٢ِّديسمرب / كانون األول٣١ويف   - ٥
  :مبستوى ُسلف الدول األعضاء، وكان وضع الصندوق كما يلي

 يورو  ٧ ٤١٦ ٨٣٨ :مة من الدول األعضاءلف املقدَّالسُّ

 يورو   ٦ ١٩٢ :دةُسلف غري مسدَّ

 يورو  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ :صندوق رأس املال املتداول
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    ٢٠١٥-٢٠١٤املقترحات لفترة السنتني   -ثالثاً  
 يورو ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ املستوى احلايل لصندوق رأس املال املتداول البالغ ُيقترح اإلبقاء على  -٦

 على ما ٢٠١٥-٢٠١٤وعلى األغراض املأذون باستخدام الصندوق فيها خالل فترة السنتني 
من ) ب( على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ، أْي٢٠١٣-٢٠١٢كانت عليه يف فترة السنتني 

  .٢٧-م/٢-ر املؤمتر م عمقرَّ
 معظم الدول األعضاء ستواصل الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق ترض املدير العام أنَّويف  - ٧

 إمكانية جتديد موارد صندوق رأس املال املتداول أنَّغري . ٢٠١٥-٢٠١٤بفترة السنتني 
عترب وُي. ات الواردة من الدول األعضاءدة باملسامهليصل إىل مستواه املأذون به تبقى مقيَّ

ر ملوارد صندوق رأس املال املتداول أولوية من أولويات املنظمة لضمان التجديد املستم
ومن شأن هذا أن يتيح استخدام . احلفاظ على املستويات الدنيا املعقولة لالحتياطيات النقدية

  . لألغراض املوافق عليها، إذا اقتضت احلاجة ذلكصندوق رأس املال املتداول وفقاً
    

    ن اللجنة اختاذهاإلجراء املطلوب م  -رابعاً  
  :ر التايلأن توصي جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّ لعلّ اللجنة تودُّ  - ٨

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ    
  ؛IDB.41/7-PBC.29/7 بالوثيقة حييط علماً  )أ(    
 مستوى صندوق رأس املال املتداول يوصي املؤمتر العام بأن يظلّ  )ب(    

 وأن تظلّ يورو، ٧  ٤٢٣  ٠٣٠ على مستوى ٢٠١٥- ٢٠١٤ني لفترة السنت
 ٢٠١٥- ٢٠١٤األغراض املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 

 على النحو املنصوص عليه أْي، ٢٠١٣- ٢٠١٢على ما كانت عليه يف فترة السنتني 
  ؛٢٧-م/٢- ر املؤمتر م عمن مقرَّ) ب(يف الفقرة 

رة املستحقة يف أقرب األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّ  الدولَحيثُّ  )ج(    
وقت ممكن بغية تقليل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول 

  ".رةملواجهة أوجه النقص يف تسديد االشتراكات املقرَّ
  


