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*1700687* 

 يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، 

 جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩-٢٧ ،فيينا
  (ب) من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 

   صندوق رأس املال املتداول
 ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني 

  جلنة الربنامج وامليزانية  
 الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨-١٦ ،فيينا
  من جدول األعمال املؤقَّت ٨البند 

  صندوق رأس املال املتداول
  ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني 

   
     ٢٠١٩- ٢٠١٨ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني    
       مقترحات املدير العام    

تتضـمَّن هــذه الوثيقــة مقترحــات بشــأن حجـم صــندوق رأس املــال املتــداول واألغــراض     
كـانون    ٣١، وتفيـد حبالـة الصـندوق يف    ٢٠١٩- ٢٠١٨املأذون باستخدامه فيها لفتـرة السـنتني   

  .٢٠١٦األول/ديسمرب 
     

   مقدِّمة - أوالً  
(أ) من النظام املايل، بأن توصي جلنة الربنامج وامليزانيـة جملـس التنميـة     ٤-٥يقضي البند  -١

 الصناعية مبقدار صندوق رأس املال املتداول وأغراضه.

رأس املـال  وإزاء عدم وجود تفـويض بـاقتراض أمـوال مـن مصـادر خارجيـة، يـوفِّر صـندوُق           - ٢
إيـراداٌت كافيـة مـن     املتداول مصدراً نقديا حيويا من أجل وفاء املنظمة بالتزاماهتا املالية عندما ال تتوفَّر

 االشتراكات بسبب تأخُّر الدول األعضاء يف سداد اشتراكاهتا أو عدم سدادها لتلك االشتراكات.
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مصـدر أمـوال الصـندوق ُسـلفاً     (ب) من النظام املايل على أن "يكـون   ٤-٥وينص البند   -٣
يقــدِّمها األعضــاء مبــا يتناســب مــع جــدول األنصــبة الــذي يقــرِّره املــؤمتر الشــتراكات األعضــاء يف 

  ".لف حلساب الدول األعضاء اليت دفعتهاامليزانية العادية. وُتقيَّد هذه السُّ
    

   ٢٠١٧- ٢٠١٦فترة السنتني   - ثانياً  
(ب) أن يظــلَّ حجــم صــندوق رأس املــال  ١٣- /م١٦- م ع قـــرَّر املــؤمتر العــام، يف مقــرَّره  -٤

يــورو، وأن تظــلَّ األغــراض  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عنــد مســتوى  ٢٠١٧- ٢٠١٦املتــداول لفتــرة الســنتني 
عليـه يف   كانـت على مـا   ٢٠١٧- ٢٠١٦املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 

يـه يف الفقـرة (ب) مـن مقـرَّر املـؤمتر      أْي علـى النحـو املنصـوص عل   ، ٢٠١٥- ٢٠١٤فترة السـنتني  
. وتبعاً لذلك، أذن املـؤمتر للمـدير العـام بـأن يقـدِّم ُسـلفاً مـن الصـندوق أثنـاء فتـرة           ٢٧-/م٢-ع م

  ملا يلي: ٢٠١٧- ٢٠١٦السنتني 
مـــا قـــد يلـــزم مـــن مبـــالغ لتمويـــل اعتمـــادات امليزانيـــة إىل حـــني تلقِّـــي    ‘١‘"    

ســتلفة عــن هــذا الطريــق حاملــا تتــوافر هلــذا الغــرض  االشــتراكات؛ علــى أن ُتــردَّ املبــالغ امل
  إيرادات متأتِّية من االشتراكات؛

 ارئة واالستثنائية، فيما عدا أيَّما قد يلزم من مبالغ لتمويل النفقات الط  ‘٢‘    
د هبا التعويض عن أيَّة خسائر نامجة عن التقلُّبات يف أسعار الصـرف؛ وعلـى   قَصنفقات ُي

للمبــالغ املقدَّمــة كُســلف لتلــك األغــراض، أن يــدرج يف تقــديرات   املــدير العــام، بالنســبة
  ".ها إىل صندوق رأس املال املتداولامليزانية االعتمادات الالزمة لردِّ

  ، كانت حالة الصندوق كما يلي:٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١ويف   -٥
يورو ٧ ٠٣٨٣٨٢ السُّلف املقدَّمة من الدول األعضاء:

 يورو ٩٩٢٤٠ دَّدة:السُّلف غري املس

يورو ٧ ٠٣٠٤٢٣ صندوق رأس املال املتداول:
    

   ٢٠١٩- ٢٠١٨املقترحات لفترة السنتني   - ثالثاً  
 يـورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ُيقترح اإلبقاء على احلجم احلايل لصندوق رأس املـال املتـداول، البـالغ      - ٦

ــرة الســنتني       ــاء فت ــأذون باســتخدام الصــندوق فيهــا أثن ــى  ٢٠١٩-٢٠١٨وعلــى األغــراض امل عل
، أْي على النحو املنصـوص عليـه يف الفقـرة (ب)    ٢٠١٧-٢٠١٦عليه يف فترة السنتني  كانت ما

  .٢٧-/م٢-ع م املقرَّرمن 
يمــا يتعلــق ويفتـرض املــدير العــام أنَّ معظـم الــدول األعضــاء ستواصــل الوفـاء بالتزاماهتــا ف     -٧

. غري أنَّ إمكانية جتديد مـوارد صـندوق رأس املـال املتـداول ليظـل      ٢٠١٩-٢٠١٨بفترة السنتني 
ــاء.         ــدول األعضـ ــن الـ ــواردة مـ ــامهات الـ ــدار املسـ ــى مقـ ــه تتوقـــف علـ ــأذون بـ ــتواه املـ ــد مسـ عنـ
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التجديد املستمر ملوارد صندوق رأس املـال املتـداول أولويـة مـن أولويـات املنظمـة لضـمان         وُيعترب
احلفاظ على املستويات الدنيا املعقولـة لالحتياطيـات النقديـة. ومـن شـأن هـذا أن يتـيح اسـتخدام         

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

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - رابعاً  
  ية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:لعلَّ اللجنة تودُّ أن توصي جملس التنمية الصناع  -٨

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/7-PBC.33/7حييط علماً بالوثيقة   (أ)    
يوصي املؤمتر العام بأن يظـلَّ حجـم صـندوق رأس املـال املتـداول لفتـرة         (ب)    

وأن تظـــلَّ األغـــراض  يـــورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عنـــد مســـتوى   ٢٠١٩-٢٠١٨الســـنتني 
علـى مـا كانـت عليـه      ٢٠١٩- ٢٠١٨باستخدام الصندوق فيها أثناء فترة السنتني  املأذون

أْي علــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقــرة (ب) مــن  ، ٢٠١٧- ٢٠١٦يف فتــرة الســنتني 
  ؛٢٧-/م٢-ع املقرَّر م

حيثُّ الدولَ األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة غري املسدَّدة يف أقـرب    (ج)    
يل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتـداول لتغطيـة   وقت ممكن، بغية تقل

  النقص يف تسديد االشتراكات املقرَّرة."
 


