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  الموافقةبتوصیة 

جمهوریة إلى المقترح تقدیمه تكمیليالبالتمویل المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة

في واردبرنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة كما هو من أجل شكل قرض ومنحة على سیرالیون 

  .16في الفقرة كما هي واردةاتفاقیة القرض التعدیالت على، وعلى17ة الفقر 

مذكرة رئیس الصندوق

مقترح تقدیمه لجمهوریة سیرالیون من أجل برنامج التمویل تكمیليتمویل 

  الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة

  الخلفیة-أوال

ملیون وحدة حقوق 1.39بما یعادل میلي تسعى هذه المذكرة إلى الحصول على الموافقة على تمویل تك- 1

من أجل برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة ملیون دوالر أمریكي)2.15سحب خاصة (

EB(2007الذي وافق علیه المجلس التنفیذي في أبریل/نیسان  2007/90/R.11/Rev.1(.

الذي وافق علیه المجلس مستند إلى النتائجبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة الفي مذكوروكما هو - 2

EB(2010نیسان أبریل/التنفیذي في  2010/99/R.12 ،( جاءت التوصیة المتعلقة بمخصصات سیرالیون

األنشطة التي ینّفذها نطاقبتوسیعمن نظام تخصیص الموارد على أساس األداء2012-2010للدورة 

سسي للتمویل الریفي من بین األهداف االستراتیجیة الثالثة الدعم المؤ وفیرعّد تفي البلد. ویُ الصندوق 

خدمات مالیة على یین الفقراءالریفالسكان وذلك لضمان حصول الفرص االستراتیجیة القطریةلبرنامج 

الفرص االستراتیجیة ت عملیة المشورة في برنامج أوصعلى وجه الخصوص، موثوق بها ومستدامة. و 

التي تنّفذ في البلد من خالل جالي التمویل الصغري والمصارف المجتمعیةتوسیع العمل في مبالقطریة

برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة.

من األموال المتاحة أمریكي ملیون دوالر 2.15تهقیمما بللبرنامجالمقترح تكمیليوسیؤخذ التمویل ال- 3

. وستخصص 2012-2010دورة للأساس األداءنظام تخصیص الموارد علىلسیرالیون بموجب مخصصات 

لمنحة الجاریة.إضافة على اها باعتبار األموال لجمهوریة سیرالیون 

  التسویغ واألساس المنطقي-ثانیا

لبرنامج التمویل الریفي یكمن الهدف اإلجمالي و البرنامج. غایةفي تحقیق تكمیليسیساهم التمویل ال- 4

مساهمة في الحد المستدام من الفقر الریفي وتعزیز األمن الغذائي. أما والنهوض بالمجتمعات المحلیة في ال

لمشاركة في من ا- بما في ذلك النساء والفقراء–ج المحددة فهي تمكین المجتمعات المحلیة أهداف البرنام
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في وتطویر القدرات المؤسسیة لدعم المجتمعات المحلیة ،واالستفادة منهماالمجتمعیین التخطیط والتنفیذ 

من ثالثة مكّونات:برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیةویتأّلفمساعیها. 

) :مالیة ات) إنشاء رابط1الوصول إلى الخدمات المالیة الریفیة وهو ینّفذ حالًیا من خالل

مصارف 7) دعم المصارف المجتمعیة (إنشاء 2(؛رابطة خدمات مالیة)30(على مستوى القاعدة

مساعدة بللتمویل الریفي واتیة) دعم بیئة م3(؛مصارف مجتمعیة موجودة)6تمعیة ودعم مج

) إنشاء هیئة علیا.4(؛المركزيمصرف سیرالیون

 حزم إنمائیة)2(؛) بناء قدرات المجتمعات المحلیة1من خالل: (دعم التنمیة المجتمعیة

حمالت ) 5(؛ صندوق التنمیة المجتمعیة) 4(؛المجتمعیةللتنمیةعملیة تخطیط ) 3(؛لدعم الشباب

.وتوعیةاتصاالت

 األثر للبرنامج وتحقیقوحسن التوقیتإدارة البرنامج وهدفها األساسي ضمان التنفیذ الفعال

.الوكالة الرائدة المسؤولة عن البرنامجوزارة الزراعة واألمن الغذائي المرجو. وفي هذا اإلطار تعتبر

رابطة 36مصارف مجتمعیة مقارنة بالهدف المنشود وهو 4مالیة والخدمات للرابطة 32برنامج الأنشأ - 5

ة عملها في الفصل مصارف مجتمعیة. ومن المتوّقع أن تبدأ باقي المؤسسات المالیة الریفی7خدمات مالیة و

ليحوامن األهداف الكمیة أنجزت ئةافي الم85. وأّكدت بعثة اإلشراف األخیرة أن 2012الثاني من العام

. وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت المؤسسات المالیة المدعومة تحّسًنا كبیًرا من حیث اإلدارة منتصف المّدة

الخدمات المالیة والمصارف المجتمعیة نماذج مبتكرة اتواألداء المالي. وكذلك اعتبرت الحكومة رابط

وناجحة.

اتلكل من المصارف المجتمعیة ورابط، استعرض البرنامج ونّقح النموذج التشغیلي في أثناء التنفیذ- 6

هي تعمل و الخدمات المالیة لیالئم احتیاجات األعمال التجاریة واحتیاجات االستدامة في هذه المؤسسات. 

برنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة والتي اعتمدتها على األسس التي طّورت بموجب 

.مجالسها اإلداریة

لدعم التقني كمنّظمة علیا في القطاع المالي الریفي. وتزّود لبرنامج وكالة ال، أنشأ على المستوى المؤسسي- 7

ومن بینها دعم نظم ،المنظمة المؤسسات المالیة الریفیة التي یدعمها البرنامج بالخدمات والمنتجات

وتطویر ،السوقبحوثو ،والمشورة التقنیة،والمراجعة الداخلیة،والتدریب المتخصص،معلومات اإلدارة

وخدمات ،ودعم السیاسات واإلجراءات،وخدمات االتصال،الشبكاتوٕاقامة ،األنواعاتحركتو ،المنتجات

وحّل النزاعات.،والمصارف التجاریةالخدمات المالیةاترابطوالربط بین ة،المعرفقاسمتو ،التوظیف

إعادة مرفقالریفیة، وهو صندوقوثّمة ابتكار كبیر آخر یساهم في تعزیز السیولة في السوق المالیة- 8

8حتى اآلن إلیه األسواق المالیة في مصرف سیرالیون المركزي. وتقّدمت شعبةالذي أنشئ في التمویل 

برنامجبتوجیه من الإعادة التمویل مرفقفي مالیةالخدمات للاترابط10مؤسسات متأهّلة. وقد شاركت 

نمًوا في دخول ا المرفقدوالر أمریكي. وتشمل النتائج المحققة من خالل هذ  105  000قدرهابصروفات

.مائة بالمائةخالیة من المخاطرسلیمة باإلضافة إلى حافظة وأسهم رأس المالالخدمات المالیة اترابط

السكان الخدمات المالیة والمصارف المجتمعیة خدماتها لعدد كبیر مناتبطاتقّدم ر فأما بالنسبة لالنتشار، - 9

، بلغ عدد العمالء الذین استفادوا من قروض 2011كانون األول /دیسمبر31في ففقراء. الالریفیین
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مساهًما وبلغت قیمة القروض 20  972شخًصا وبلغ عدد المساهمین 63010المصارف المجتمعیة 

. وقد اأمریكیادوالر 4362  260والودائع التي جمعت من المساهمین اأمریكیادوالر 6731  723المستحّقة

ا نشًطا وبلغ رصید مقترضً 5  223عاملة األمن المالي لنحو المالیة الخدمات المن رابطاترابطة32عّززت 

مساهًما.17826وبلغ عدد المساهمین ةأمریكیاتدوالر 604628القروض المستحّقة 

اتمصارف المجتمعیة ورابطمت الوباإلجمال أّمن البرنامج الخدمات األساسیة للسكان الریفیین. وقدّ - 10

كما أنها عّززت االعتماد على الذات بین السكان ،الخدمات المالیة مجموعة متنوعة من المنتجات المالیة

رتفاع االالریفیین، ویكتسي هذا األمر أهمیة خاصة في اقتصاد ما بعد النزاع. وكان أداء البرنامج جیًدا مع 

  األهداف الموضوعة في اتفاقیة المنحة. معظمتحقیق ئة و افي الم75بحدودفي معدالت الصرفالمّطرد

برنامج الفرص البرنامج و في تصمیمتصّورمغیر أنه ثّمة حاجة إلى توسیع هذه األنشطة والخدمات كما هو 

وزیادة عدد المؤسسات المشاركة وتأمین الدعم الالزم لضمان االستدامة.،االستراتیجیة القطریة

أساسًیا لضمان االكتفاء الذاتي التشغیلي والمالي وضمان االستدامة قبل تكمیليلتمویل اللذلك سیكون ا- 11

المانحین.من أموال لیمو االنسحاب التدریجي للت

  تكالیف البرنامج-ا ثالث

ملیون دوالر أمریكي منها   9.88لصندوقملیون دوالر أمریكي. قّدم ا10.9بلغت تكالیف البرنامج األصلیة - 12

ملیون دوالر أمریكي (أي   0.51وساهمت حكومة سیرالیون بمبلغ ،منحةلى شكلعئة) افي الم90.6(أي 

ملیون دوالر 0.51وساهم المستفیدون بمبلغ ،إعفاءات من الضرائب والرسومعلى شكلئة) افي الم4.7

محلیة.وادئة) على شكل ید عاملة ومافي الم4.7أمریكي (أي 

في 50ئة) ومنحة (افي الم50بشكل قرض (ملیون دوالر أمریكي2.15بالغ التكمیليوسیقّدم التمویل ال- 13

ئة) وسیخّصص لفئات النفقات الموجودة بحسب التوزیع اآلتي: االم
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  تكمیليالتمویل ال

قرض (بالدوالر   توصیف الفئة  رقم الفئة

  األمریكي)

منحة (بالدوالر 

  األمریكي)

20  األشغال المدنیة  1 00020 000

180  مقّدمي الخدماتعقود   2 000180 000

130  المركبات واألثاث المكتبي والمعدات والمواد  3 000130 000

30  نون لمدد قصیرةالخبراء االستشاریون المعیّ   4 00030 000

20  ودراساتمسوحات  5 00020 000

150  مرفق إعادة التمویل   )أ  6 000150 000

325  أسهم رأس المالب)  000325 000

--  صندوق التنمیة المجتمعیة  7

120  لعالواتالرواتب وا  8 000120 000

  تكالیف التشغیل والصیانة  9

20  المكاتب(أ)    00020 000

80  ب) المركبات(   00080 000

  مبالغ غیر مخصصة  10

1  المجموع   075 0001 075 000

  

وتوسیع أنشطة البرنامج الجاریةوال لزیادة دعم تالي ستخّصص كل األموبال،لم ُتضف أي فئة جدیدة- 14

.نطاقها

) زیادة ملحوظة في عدد المستفیدین 1: (تكمیليومن المتوقع تحقیق نتیجتین مهمتین من خالل التمویل ال- 15

رأس المال (ویشمل أسهم و إعادة التمویلمرفقمن البرنامج الذین سیتم الوصول إلیهم من خالل صندوق 

على أعمال لإلشرافتعزیز قدرات الهیئة العلیا ) 2المقترح)؛ (تكمیليمن التمویل الئة افي الم44ذلك 

  الخدمات المالیة ورصدها.اتالمصارف المجتمعیة ورابط

  التعدیالت المقترحة على اتفاقیة المنحة–عاراب

لي الذي یقدمه التكمیتمویل ال) 1لتعكس: (ي ستعّدل اتفاقیة المنحة الحالیةبعد موافقة المجلس التنفیذ- 16

في 50ئة منحة ونسبة افي الم50نسبة لبرنامج التمویل الریفي والنهوض بالمجتمعات المحلیة الصندوق 

  في الجدول أعاله.هو واردفئات النفقات كما وفقبرنامج اللمیزانیة ) تخصیص األموال 2(؛ئة قرضاالم
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  التوصیة-اخامس

  :لتاليالمقترح بموجب القرار اتكمیليمویل المجلس التنفیذي على التأوصي بأن یوافق ال- 17

بقیمة ستمائة وخمسة إلى جمهوریة سیرالیون قرًضا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایة الصندوق : أن یقّدمقرر

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن یخضع ألیة شروط 000695(وحدة حقوق سحب خاصةوتسعین ألف

  سي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أسا

ستمائة وخمسة وتسعین ألف وحدة الصندوق إلى جمهوریة سیرالیون منحة تكمیلیة بقیمة : أن یقّدمقرر أیضا

خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون سحبوحدة حقوق 695  000(سحب خاصةحقوق

  .م الواردة في هذه الوثیقةمطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكا

  

  كانایو نوانزي

رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة


