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 الموافقةبتوصية 

جمهورية مقترح تقديمه إلى الاضاف: اإلتمويل بالالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .18، على النحو الوارد ف: الفقرة التاميرون من أجل برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب

 

جمهورية الكاميرون من أجل برنامج تمويل إضافي مقترح تقديمه إلى 

 تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب

 الخلفية -أوال
برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب على  2014أيلول المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/وافق  -1

الوثيقة ) بعد ذلك األداءخصيص الموارد على أساس توقع تمويلها ف: دورة نظام تي   تمويلمع وجود فجوة 
EB2014/LOT/P.15/Rev.1).  برنامج  من أجلوشملت حزمة التمويل الت: وافق عليها المجلس التنفيذي

 دوالرمليون  22.5قرض من الصندوق بقيمة ( 1): ما يل: تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب
سيقدمها الصندوق من مخصصات إاضافية لنظام  ريت:أم دوالرمليون  23قدرها  تمويلوفجوة  ،أمريت:

( مساهمة حتومية 2؛ )متى توفرت، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، األداءتخصيص الموارد على أساس 
؛ أمريت:مليون دوالر  9.4تبلغ  مؤسسات التمويل الصغيرمن ( مساهمة 3مليون دوالر أمريت:؛ ) 9.9بمبلغ 

أمريت:. وقد نتجت فجوة التمويل عن تشبع دورة نظام  دوالرمليون  2.1قدرها  من المستفيدينمساهمة ( 4)
 .الحينف: ذلك  لتاميرونف: ا 2015-2013لفترة لأساس األداء  ىتخصيص الموارد عل

  مبررات التمويل اإلضافي -ثانيا
أساس األداء  یمن الدورة الحالية لنظام تخصيص الموارد عل أمريت:مليون دوالر  23مبلغ  تم تخصيص  -2

. وکما ذکر التمويل فجوةمشروعات الزراعية الرعوية للشباب، مما سيمتن من سد برنامج تشجيع ال من أجل
من  أمريت:مليون دوالر  45.5 الت: تبلغحزمة التمويل الکاملة  یأعاله، وافق المجلس التنفيذي عل

والنهج  ،تغييرات ف: األهداف هناك تاضمنت فجوة التمويل. وف: الوقت الحال:، ال توجد وقدالصندوق، 
والرصد والتقييم  ،ومصفوفة النتائج ،ئدوالفواوتحليل التتاليف  ،وبنود التتلفة ،والمتونات الفرعية ،والمتونات

مبلغ قطري إاضاف:  يصة، تخصأو الترتيبات المؤسسية للبرنامج. وتقرر، بالتشاور مع اإلدارة العليا والحتوم
الشباب ودعم تنمية القدرات ف:  رواد األعمالماليين دوالر أمريت:، سيستخدم لزيادة عدد  5متبق: قدره 

دعم التعداد  خاللف: السياسات من  االنخراطمراتز التدريب المهن:. تما سيسمح أياضا بالمزيد من 
 الزراع:.
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. وف: أمريت: مليون دوالر 28إلى  أمريت: مليون دوالر 23من  التمويل اإلاضاف: المقترح ارتفع بالتال:، -3
المجلس التنفيذي  یسيقدم إل ،مليون دوالر أمريک: 28التمويل اإلاضاف: المقترح البالغ  یحالة الموافقة عل

 رسميا. 2014إلعادة تأتيد قرار عام  2017أيلول ف: سبتمبر/

 وتمويله  برنامجتكاليف ال -ثالثا

 البرنامج تكاليف -ألف
مليون دوالر أمريت:. وتبلغ  72 بحدود (والطوارئالتتلفة اإلجمالية للبرنامج )بما ف: ذلك الاضرائب  تقدر -4

ف: المائة من مجموع التتاليف. ويبلغ  7.9. وتمثل الاضرائب أمريت:مليون دوالر  67.7األساسية  التتلفة
ف: المائة من مجموع التتاليف. وتبلغ  6مليون دوالر أمريت: أو  4.3المبلغ المخصص لحاالت الطوارئ 

ف: المائة من التتلفة األساسية. وتمثل التتاليف  89مليون دوالر أمريت:، أي  60.3تتلفة االستثمار 
  .أمريت: مليون دوالر 7.4أو  ف: المائة من التتلفة األساسية 11المتتررة 

 1الجدول 

 كون والجهة الممولةبحسب الم برنامجتكاليف ال

 (ةالدوالرات األمريتي)بآالف 
 

 فجوة التمويل قرض الصندوق
التمويل اإلضافي البالغ 

 المجموع الحكومة المستفيدون المؤسسات المالية الريفية مليون دوالر أمريكي 5

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون

تنمية األعمال الزراعية ألف. 
 الرعوية

14 961.89 43.8 13 162.45 38.5  1 000 2.9 0 - 0 - 5 027.44 14.7 34 151.78 47.4 

باء. الوصول إلى الخدمات 
 المالية

3 234.40 12.4 6 726.22 25.8  1 500 5.8 9 446.92 36.3 2 136.06 8.2 3 009.67 11.5 26 053.27 36.1 

التنظيمي جيم. تحسين اإلطار 
 والسياسي والمؤسسي والقانوني

1 189.83 23.9 1 008.33 20.3  2 500 
50.
3 

0 - 0 - 268.97 5.4 4 967.13 6.9 

 9.5 850.24 6 10.2 633.32 1 - 0 - 0 0 0  30.7 103.04 2 45.5 113.88 3 دال. تنسيق البرنامج وإدارته

 100.00 022.42 72 13.8 939.40 9 3.0 136.06 2 13.1 446.92 9 6.9 000.0 5 31.9 000.04 23 31.2 500.00 22 المجموع 

 البرنامج تمويل -باء
 تتاليفف: المائة من مجموع  31.2أو  أمريت:مليون دوالر  22.5ساهم الصندوق بقرض أول قيمته  -5

، أي أمريت:مليون دوالر  28تمويل إاضاف: قدره بهم أياضا ا. وسيسأمريت:مليون دوالر  72البرنامج البالغة 
ف: المائة من مجموع تکاليف البرنامج. ولتسهيل إدارة البرنامج ومراعاة االعتبارات االقتصادية والفعالية  38

للبرنامج، وتحديدا تلك  المتتررة التتاليف یتمويل الصندوق فقط الاضرائب عل سيغط:، التتلفةمن حيث 
مجموع ف: المائة من  0.38أو  أمريت:دوالر  270 000تشغيل البرنامج الت: تقدر بمبلغ  بتتاليفالمتعلقة 
 ،مجموع التتاليفف: المائة من  2.9مليون دوالر أمريت: أو  2.1بنحو  الشرتاتتساهم لبرنامج. وسا تتاليف

 ومصاريف التشغيل. االستثماروتشتل هذه الموارد حصتها من تتاليف 
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. التتاليفف: المائة من مجموع  13.1أو  أمريت:مليون دوالر  9.4تساهم المؤسسات المالية الريفية بمبلغ س -6
 .البرنامج الت: يدعمهاوسوف تتون هذه المساهمة ف: شتل قروض لمؤسس: الشرتات 

ف: المائة من  13.8أو  أمريت:مليون دوالر  9.9الاضرائب واالستثمارات بمبلغ ف:  الحتومةتقدر مساهمة  -7
ساهمة شتل إعفاءات من الاضرائب على السلع والخدمات الت: . وسوف تتخذ هذه المالتتاليفمجموع 

 وفقا للسياسات الوطنية.ذلك يستوردها البرنامج و 

 2الجدول 

 بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة برنامجتكاليف ال

 (الدوالرات األمريتية)بآالف 
 فجوة التمويل قرض الصندوق 

 5التمويل اإلضافي البالغ 
 المجموع الحكومة المستفيدون المؤسسات المالية الريفية مليون دوالر أمريكي

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

. الهندسة المدنية 1
 الريفية

76.99 6.7 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 071.33 93.3 1 148.32 1.6 

. صناديق االئتمان 2
 والضمان

5 412.04 17.3 11 454.23 36.6 1 500 4.8 9 446.92 30.2 2 136.06 6.8 1 342.08 4.3 31 291.33 43.4 

 6.9 947.12 4 17.3 856.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.1 500 17.9 884.69 54.7 706.36 2 . المعدات والمواد3

 8.1 845.43 5 0.9 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8.6 500 36.7 144.11 2 53.9 150.06 3 . التدريب4

. خدمات 5
 االستشاريين

9 033.30 38.5 6 735.16 28.7 2 500 10.7 0.00 0.00 0.00 0.00 5 169.64 22.1 23 438.10 32.5 

 4.2 048.45 3 47.5 449.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 25.6 780.73 26.8 818.71 . التكاليف التشغيلية6

. المرتبات 7
 والعالوات

1 302.54 56.5 1 001.12 43.4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 303.66 3.2 

  
              

 31.9 000.04 23 31.2 500.00 22 المجموع
5 

000.00 
6.9 9 446.92 13.1 2 136.06 3.0 9 939.39 13.8 72 022.41 100.00 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -رابعا

جري تقييم الصندوق ف: الکاميرون، أ   مشاريع الت: تعمل بها الحاليةتقييم ترتيبات اإلدارة المالية  یاستنادا إل -8
من االمتثال لمتطلبات المخاطر االئتمانية للصندوق. وتعتبر  بغية التحقق للبرنامج المالية دارةاإللنظام 

عة عندما ال تؤخذ تدابير التخفيف ف: االعتبار مرتف يممخاطر اإلدارة المالية للبرنامج ف: مرحلة التصم
 .تؤخذ ف: االعتبارومعتدلة عندما 

التنظيم الفعال لإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية من جانب وحدة إدارة  علىإدارة البرنامج  تتأسس -9
ر أموال البرنامج وفقا داالت: يعمل بها خبراء لديهم خبرة ف: إدارة المشاريع اإلنمائية. وت   امج الوطنيةنالبر 

جراءات الصندوق فيما يتع . وتتاح للمشاريعباإلدارة اإلدارية والمالية  لقلإلجراءات الوطنية ف: التاميرون وا 
 .األخرىالصندوق  مشاريع االت: تستخدمه على أرض الواقعالقنوات القائمة  خاللأموال الصندوق من 

مفصلة ف: دليل اإلجراءات اإلدارية والمالية. وقد  مع أفاضل الممارسات الت: تتماشى ترد الاضوابط الداخلية -11
 .االستهالللموظف: البرنامج خالل مرحلة  معمقأجري تدريب 

وفقا للمعايير  وتجري هذه المراجعةالصندوق.  يطلبهالمالية للبرنامج سنويا حسب ما  القوائم مراجعة تتم -11
 .لمراجعة الحساباتالدولية 
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تطبيق  وسيتم اضمان. العام للتوريدتوريد وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق وللقانون الوطن: ال عملية جريت -12
موظف: إدارة البرامج مراجعة  (1)والشفافية ف: تنفيذ البرامج من خالل ما يل::  الرشيد التسييرمبادئ 

جراءاته الخاصة  سةسيا یتدريب موظف: البرنامج عل (2) ؛بانتظامالحسابات الداخلية   بمتافحةالصندوق وا 
( تقديم 4؛ )المحل: شرافاإل مکتب القطري للصندوقتول: ال( 3؛ )االستهالليةالفساد خالل حلقة العمل 

. وعلى أساس استثنائ:، قد يستخدم البرنامج بالتوريدالدعم لوحدة اإلدارة لتنفيذ البرنامج، وال سيما فيما يتعلق 
التيسير المقدم ف: إطار  صندوقالمشغل التقن: الذي تم اختياره بالفعل لتنفيذ  إلشراكالتعاقد المباشر 

 .الريف: الذي يموله الصندوق األصغرمشروع تنمية التمويل 

ص تقييم اإلدارة المالية إلى أن الترتيبات الحالية تافية. وستکون وحدة إدارة البرنامج نفسها مسؤولة خل  ي   -13
مع أحکام اتفاقية  یلألموال، بما ف: ذلك التمويل اإلاضاف: بما يتماشعن االستخدام السليم  ومحاسبة

وأحتام اتفاقية التمويل  روطالتمويل. وسيتيح الصندوق التمويل اإلاضاف: لحکومة الکاميرون بموجب ش
المالية الموحدة وتقارير مراجعة الحسابات إلى الصندوق ف: غاضون ستة أشهر من  القوائمقدم القائمة. وست  

 ف: تقرير رئيس الصندوق الواردة والتوريدالمالية  اإلدارةصلة. وستظل تفاصيل النهاية تل سنة مالية ذات 
(EB 2014/LOT/P.15/Rev.1 ) تغيير أي ندو. 

 برنامجالتعديالت المقترحة على اتفاقية تمويل ال -خامسا

ال و التمويل المقترح.  ألجل هذا أمريت:مليون دوالر  28من اتفاقية التمويل ليشمل  2سيتم تعديل الجدول  -14
 .يلزم إجراء أي تغييرات أخرى

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، سيتم تعديل اتفاقية التمويل الحالية بين جمهورية التاميرون والصندوق الدول:  -15

  .هالت المطلوبة على النحو المبين أعوالتغييرا اإلاضاف:للتنمية الزراعية لتعتس التمويل 

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  جمهورية التاميرونو  -16
  .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -17 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 
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 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التال:: اإلاضاف: أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل -18

ثمانية تعادل قيمته  تيسيرية للغايةأن يقدم الصندوق إلى جمهورية التاميرون قراضًا بشروط : قـرر
 نما يعادل عشرون مليون وستي دوالر امريت:(، أي 28 000 000دوالر أمريت: )مليون  عشرونو 

وحدة سحب خاصة(، وأن يخاضع ألية شروط وأحتام  20 060 000) ألف وحدة سحب خاصة
 .أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقة

 أنغبو جيلبير
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية


