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  الموافقةبتوصیة 

تقدیمه إلى جمهوریة المقترح التكمیلي بالتمویل المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

وعلى ، 12في الفقرةواردكما هو ،الریفيالصغريدعم تنمیة التمویلمشروع من أجل قرض على شكل الكامیرون

.9التعدیالت على اتفاقیة التمویل كما هي واردة في الفقرة 

  

مشروع دعم تنمیة من أجل الكامیرونجمهوریة تقدیمه إلى مقترح تمویل تكمیلي 

التمویل الصغري الریفي 

  الخلفیة-أوال

2.95حوالي قیمته على شكل قرض على تمویل إضافي موافقة التسعى هذه المذكرة إلى الحصول على - 1

علیه المجلس التنفیذي في وافقالذي مشروع دعم تنمیة التمویل الصغري الریفيلملیون دوالر أمریكي 

ةجمالي الموارد غیر المخصصلمبلغ إ). ویمثل هذا اEB 2008/94/R.11/Rev.1(2008سبتمبر/أیلول

.نظام تخصیص الموارد على أساس األداءمن2012- 2010للفترة للكامیرون

وقد اتفق الصندوق وحكومة ملیون دوالر أمریكي. 13.5یمول المشروع حالیا بقرض من الصندوق قیمته - 2

-2010الموارد المخصصة للكامیرون وفقا لدورة التخصیص منالكامیرون على ضرورة استخدام ما تبقى 

یزید التمویل لمشروع. وسوف اموارد هذالتغذیة نظام تخصیص الموارد على أساس األداء من 2012

متوسطةالتكمیلي من الموارد المتاحة للمشروع بما یمكنه من توسیع تطویر أدوات تمویل زراعي مستدامة 

  بموجب نفس المنهجیة والنهج المتبع حالیا.األجل

  والمصوغاتاتالمبرر –ثانیا 

للمشروع في الحد من الفقر وزیادة الدخل والنهوض بسبل عیش السكان المستهدفین. الهدف الرئیسي یتمثل - 3

) تحسین بیئة التمویل الصغري بحیث یتم التطرق لقضایا التمویل 1وأما أهدافه المخصوصة فتتمثل في (

) تیسیر وصول المجموعات المستهدفة إلى الخدمات المالیة المكیفة لتالئم 2ریفي بصورة أفضل؛ (ال

تقدیم نقطة260یستهدف حوالي هو و ،2010مایو/أیار 7في المفعولنافذ المشروع وغدااحتیاجاتها. 

لیم العشرة أقالیم من األقاةمن صغار المزارعین في خمس00062خدمات تمویل ریفي صغري تصل إلى 

) تیسیر2) تحسین البیئة التمكینیة للتمویل الصغري؛ (1مكونات وهي: (ةفي الكامیرون. وللمشروع ثالث

.) تنسیق المشروع وٕادارته3إلى الخدمات المالیة الریفیة؛ (الوصول
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نیون، حثت الحكومة وأصحاب المصلحة المعنیون بقطاع التمویل الصغري الریفي، بما في ذلك الشركاء التق- 4

تمویلیةمثل صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة، المشروع على تسریع وتوسیع أنشطته وتطویر أدوات 

خرج المنتدى الوطني للتمویل متوسطة األجل لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة. وبالفعل فقد 

اإلنمائیین والجهات الفاعلة في التمویل والشركاء الحكومة ممثلین منوالذي یجمع ،الصغري في الكامیرون

المتوسط االئتمانبنتیجة مفادها أن ضعف وصول صغار المزارعین إلى 2011في سبتمبر/أیلول ،الصغري

األجل ألغراض شراء المعدات واالستثمار على طول سلسلة القیمة الزراعیة هي العقبة الرئیسیة التي تقف 

لتجهیز والوصول إلى المدخالت الزراعیة. وقد ناشد المنتدى المشروع اإلنتاج وتقنیات ابوجه تحسین نظم

تسریع جهوده لتطویر واختبار ونشر آلیات التمویل متوسطة األجل بالعمل مع شركائه من مؤسسات ل

التمویل الصغري.

هذا التي على الرغم من قدرتها التقنیة على االستجابة لمثل،اآللیة الحالیة بموجب المشروعال تتمتع- 5

لتطویر واختبار عدد كاف من المنتجات المالیة على المرجولدعم حجم النشاط بالموارد الكافیة ،المطلب

مجموعة واسعة بما فیه الكفایة من المستفیدین. وسوف ینشئ المشروع آلیة صندوق دوار، یدیره مدیر 

عین لتمویل المعدات الزراعیة مستقل یتم تعیینه بصورة تنافسیة لتوفیر القروض المتوسطة األجل للمزار 

وغیرها من االستثمارات على المدى المتوسط. وسوف یتم توفیر القروض من خالل مؤسسات التمویل 

1.8إال أن المشروع قد خصص .الصغري المختارة على أساس أدائها التنظیمي والمالي وخططها اإلنمائیة

كفي لتلبیة االحتیاجات المقدرة للمجموعة المستهدفة. فقط لهذا النشاط، وهو مبلغ ال یأمریكيملیون دوالر

وحتى مع مساهمة المستفیدین ومؤسسات التمویل الصغري نفسها بحوالي نصف هذه االستثمارات، فإن 

300حوالي لدوالر أمریكي 3509تتراوح بحدود إال من توفیر قروض متوسطة األجلكنیتممالمشروع ل

مزارع صغیر. وسوف تقوم 00062البالغةمجموعة المستهدفة للمشروع البالمائة من0.5، أي فقطمزارع

وحدة تنسیق وٕادارة المشروع برصد األنشطة المالیة وأداء كل من مدیر الصندوق الدوار ومؤسسات التمویل 

الصغري بصورة وثیقة. وستكون هذه األنشطة خاضعة للمراجعة المالیة.

إذا أخذنا بعین االعتبار سرعة التنفیذ والمستویات الحالیة اللتزام الصندوق، فإنه ال یمكن ببساطة معالجة - 6

أنشطة أخرى للمشروع. ألن ذلك من شأنه الطلب على توسیع أنشطة المشروع من خالل تحویل الموارد من 

البیئة اإلشرافیة والناظمة أن یؤثر سلبا على  قدرة المشروع على تحقیق مخرجات رئیسیة مثل تحسین 

وتحقیق وصول أقوى وأكبر لمؤسسات التمویل الصغري. وفي الوقت نفسه فإن ،للتمویل الصغري الریفي

یضعف من قدرة المشروع على دعم حوار السیاسات اإلجمالي الذي یروج للنهج تأخیر التوسیع من شأنه أن 

التي تقودها االئتمانعن االعتماد على خطوط المستدامة للعمل مع الشركاء في القطاع المالي عوضا

وبالتالي فإن تعبئة موارد إضافیة هي من األمور الضروریة التي ال یمكن االستغناء عنها.،الحكومة

  المشروعتكالیف -ثالثا 

أما مصادر و سنوات. ستملیون دوالر أمریكي على مدى 25.4المعدلة ةاإلجمالیالمشروعتبلغ تكلفة - 7

؛ بالمائة)53.2دوالر أمریكي (ملیون13.5ما یعادل قیمته) الصندوق بقرض أصلي 1فهي: (التمویل 

ملیون دوالر 0.2بما یعادلومنحة ؛بالمائة)11.6ملیون دوالر أمریكي (2.95بحدودوقرض تكمیلي 

1.3ملیون دوالر أمریكي (0.34بما یعادلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) 2بالمائة)؛ (0.7أمریكي (
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5.9بما یعادلونتفیدالمس) 4بالمائة)؛ (9.7ملیون دوالر أمریكي (2.47بما یعادل) الحكومة 3بالمائة)؛ (

بالمائة).23.2ملیون دوالر أمریكي (

بشروط تیسیریة للغایة. وسوف یعكس ة الكامیرونجمهوریلالقرض التكمیلي من الصندوق سوف یتم تقدیم- 8

القیم المخصصة لفئات اإلنفاق في القرض األصلي الملحق الثاني من اتفاقیة التمویل المعدلة التغییرات في 

) االبتكار واألنشطة الفرعیة له بما 5(تینوسوف یتم تخصیص التمویل التكمیلي للفئالمنحة.في للصندوق و 

ملیون دوالر 0.15) التكالیف التشغیلیة للتمویل القائم، بما یعادل 6(وملیون دوالر أمریكي2.8یعادل 

أمریكي.

التمویلالتعدیالت المقترحة على اتفاقیة–رابعا

النشاط المقترح والتمویلسیتم تعدیل اتفاقیة التمویل لتعكس ،المجلس التنفیذيعند الحصول على موافقة- 9

دعنخطة التمویل المتفق علیها أصال هذاالتمویل التكمیلي ویرفد.المشروعفي میزانیة للصندوق لي یالتكم

التصمیم.

من الصندوق الدولي للتنمیة تلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة الكامیرونجمهوریة و - 10

.الزراعیة

للتنمیة الزراعیةالمقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي اإلضافي التمویل وٕاني مقتنع بأن - 11

  .في الصندوقومعاییره وسیاسات اإلقراض 

التوصیة-ا خامس

  المقترح بموجب القرار التالي:التكمیليالتمویلأوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على - 12

تعادل قیمته: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة الكامیرون قرضًا تكمیلیا بشروط تیسیریة للغایة قـرر

،وحدة حقوق سحب خاصة0009501ملیون وتسعمائة وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (

) على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة تقریبادوالر أمریكي0009502بما یعادل 

  .على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  للتنمیة الزراعیةرئیس الصندوق الدولي 

  


