
FC 152/4 
January 2014 

 
 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 المالية لجنة

 المائة بعدالخمسون و الثانية الدورة

 4102 كانون الثاني/يناير 22 - 21 روما،

 استعراض اإلطار المالي: مرفق تمويل رأس المال العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Robert Van der Zee السيد

 والخزانة المالية شعبة مدير نائب

 والمساءلة الموارد تسيير إدارة

 العالمي األغذية برنامج

 2544 6513 3906+ الهاتف: رقم

  



FC 152/4 2 

 

 

 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   وأن تؤيقد تققديمها " ستعراض اإلطار المالي: مرفقق تمويقل رأا المقال العامقلا"أن تستعرض الوثيقة يرجى من لجنة المالية

 .إلى المجلس التنفيذي لينظر فيها

 مشورةال مشروع

  ،لجناة المالياة فاي منظماة األغذياة والزراعاة  تشايروفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العاالمي

يحيط علماا باألداداا المقتر اة لموا الة اساتعراض اإلطاار الماالي ووااا اقترا اا  المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن على 

استعراض اإلطار الماالي: مرفاق تمويال رأس الماال "في الوثيقة  اردالنحو الو لتوسيا مرفق تمويل رأس المال العامل على

 ".العامل

 

 ملخص

  برنامج األغذية العالمي منظمة ممولة بمساهمات طوعية. ويعني ذلك أنه يجب تغطيقة كقل نفققات تكقاليت التشقغيل المبا قرة

على عملياته وأن  البرنامجوتكاليت الدعم غير المبا رة من مساهمات المانحين. ويقتضي نموذج التمويل الطوعي أن يركز 

الجهات المانحة. ولكقن عقدم التقيقن المت فقل فقي هقذا النمقوذج يمكقن أن يفضقي يتجاوب مع احتياجات المستفيدين وأولويات 

إلى تدني القيمة المتحققة من األموال، وذلك مثال عنقدما يضقطر المقديرون إلقى اتخقاذ ققرارات مسقتندة إلقى توقعقات التمويقل 

 على األجل القصير.

  من قبيل التمويل بالُسلت، كي تصبح عملياته أكثقر اقتصقادا آليات مالية مستندة إلى المخاطر،  البرنامجولهذه األسباب أدخل

 وكفاءة وفعالية.

  اسقتُخدم 5002. وفي نوفمبر/تشقرين الثقاني 5002واتسع مرفق تمويل رأا المال العامل اتساعا كبيرا منذ إدخاله في عام ،

 في المائة من مجموع رأا المال العامل المتاح. 25ما نسبته 

  من الصعب على المكاتب القطرية تخطيط عملياتها وتنفيقذها بفعاليقة بسقبب عقدم التقيقن مقن التمويقل. على أنه ال يزال يجعل

 .البرنامجكما لم يزد مبلغ رأا المال العامل المتاح بما يتما ى مع الزيادة في برنامج عمل 

  والتحقول مقن المعونقة الغذائيقة بما يتفق مع الوفاء بالغرض  5002وسوف توافل األمانة استعراض اإلطار المالي في عام

 إلى المساعدة الغذائية.

  وتوضح هذه الوثيقة األسقاا المنطققي القذي يسقتند إليقه االسقتعراض. وتتضقمن الوثيققة معلومقات عقن األدوات الماليقة التقي

 لعامل.والمبادئ التي تستند إليها، وتعرض معلومات عن آخر مستجدات استخدام رأا المال ا البرنامجتوجد تحت تصرف 

  ُسبل توسيع آلية التمويل بالسلت من أجل زيادة اسقتقرار تمويقل العمليقات القطريقة، مقع مراعقاة آليقات  البرنامجوسوف يقيِّم

 إدارة ما يصاحب ذلك من مخاطر.

  ومع سير العمل في االستعراض، سقتلتمس األمانقة موافققة المجلقس علقى التغييقرات الموفقى ب دخالهقا علقى اإلطقار المقالي

 .برنامجلل
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 للنظرمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

موظفي االتصاااال ب إلى تتعاق بمحتوى ه ه الوث قة أسااا اة ةن ةلد هم قد تكون تدعو األمانة أعضاااال الم ال ال  ن 

 الم ال التنف  ي بفترة كاة ة. دورةقبل ابتدال  ذلكأن  تم  و فضلأدناه،  الم كور نبرنامج األغ  ة العالمي 

 ر التنف  ي إلدارة تس  ر الموارد مسااعد المد M. Junejaالس د  -066513 5882 هاتف:

 :والمساللة ورئ ل الشؤون المال ة

 مد ر شعبة المال ة والخزانة: نائب  R. Van der Zeeالس د  2544-066513هاتف: 

 
 (.344260-5442لالستفسار عن توةر وثائق الم ال التنف  ي،  رجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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رنامج األغ  ة العالمي منظمة ممولة بمساهمات طوع ة. و عني ذلك أنه   ب تغط ة كل نفقات تكال ف التشغ ل المباشرة وتكال ف ب

عاى عما اته وأن  ت اوب مع  البرنامج أن  ركزالدعم غ ر المباشااارة من مسااااهمات المانح ن. و قتضاااي نموذ  التمو ل الطوعي 

مة فضاااااي إلى تدني الق  المتأصااااال ةي ه ا النموذ   مكن أن  عدم الت قنل هات المانحة. ولكن احت اجات المساااااتف د ن وأولو ات ا

 المتحققة من األموال، وذلك مثال عندما  ضطر المد رون إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى توقعات التمو ل عاى األجل القص ر.

كفالة كي تصبح عما اته أكثر اقتصادا و ،ن قب ل التمو ل بالُسافآل ات مال ة مستندة إلى المخاطر، م البرنامجوله ه األسباب أدخل 

 وةعال ة. 

ث را من من التقا ص ك البرنامجومكَّنت آل ات التمو ل بالساف، مثل مرةق الشرال اآلجل وتقد م القروض إلى ةرادى المشروعات، 

 وتحس ن تسا م األغ  ة إلى المستف د ن ةي مواع دها.  (1)زمن اإلمداد

، اساااتُخدم ما 5360. وةي نوةمبر/تشااار ن الثاني 5332مرةق تمو ل رأس المال العامل اتسااااعا كب را من  إدخاله ةي عام  واتساااع

 ةي المائة من م موع رأس المال العامل المتاح. 85نسبته 

لتمو ل. كما لم ا منن  قعدم التبساااابب  ال  زال   عل من الصاااعب عاى المكاتب القطر ة تخط م عما اتها وتنف  ها بفعال ة هعاى أن

 .البرنامجمباغ رأس المال العامل المتاح بما  تماشى مع الز ادة ةي برنامج عمل  زد 

بما  تفق مع الوةال بالغرض والتحول من المعونة الغ ائ ة إلى  5364إلطار المالي ةي عام اوسااااوا تواصاااال األمانة اسااااتعراض 

د م وإدارة التكال ف وتقالتخط م مساااابقا  عاىالمكاتب القطر ة سااااوا تساااااعد  ل ز ادة اسااااتقرار التموكما أن المساااااعدة الغ ائ ة. 

كثر من أ الت قنتت ح قدرا أكبر من الشاافاة ة ألصااحاب المصاااحة. وسااوا  مكين ذلك أ ضااا مد ري المكاتب القطر ة من  الخدمات،

 تقد م الخدمات.

. وتتضمن الوث قة معاومات عن األدوات المال ة التي توجد تحت وتوضح ه ه الوث قة األساس المنطقي ال ي  ستند إل ه االستعراض

م الوث قة  البرنامجتصااارا  والمبادئ التي تساااتند إل ها، وتعرض معاومات عن آخر مسااات دات اساااتخدام رأس المال العامل. وتقدي

 دراستها ةي مرحاة مبكرة. أ ضا معاومات عن الم االت الرئ س ة التي ةي حاجة إلى المز د من العمل حتى  تمكن الم ال من

بل توس ع آل ة التمو ل بالساف من أجل ز ادة استقرار تمو ل العما ات القطر ة، مع مراعاة آل ات إدارة ما  البرنامجوساوا  ق يم  ساُ

 استكشاا النُهج التال ة: ، ةي ه ا الصدد، صاحب ذلك من مخاطر. وس  ري

 ز ادة ح م االحت اطي التشغ اي؛ (6

 التمو ل الفرد ة عاى أساس المخاطر األساس ة الكامنة؛ أدوات ةيد ل معامل االستدانة تعو/أو  (5

 األخ  بمفهوم التمو ل بالساف لامشروعات عاى أساس ات اهات وتوقعات التمو ل التراكمي ةي المكاتب القطر ة.و/أو  (0

                                                      
 زمن اإلمداد هو المدة ب ن بدل عما ة الشرال واإلةرا  عن المساعدة الغ ائ ة من المكتب القطري. (1)

 ملخـص
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 .لبرنامجلات الموصى بإدخالها عاى اإلطار المالي ومع س ر العمل ةي االستعراض، ستاتمل األمانة مواةقة الم ال عاى التغ  ر

 مشروع القـرار
 

 

( WFP/EB.1/2014/4-A/1“ )تمو ل رأس المال العاملمرةق استعراض اإلطار المالي: ” وث قة ح م الم ال عاما ب

لي لاتمو ل بالساف. االستخدام الحاب، و5364وإطاره الزمني ةي عام  للبرنامجأهداا مواصاة استعراض اإلطار المالي بو

ب الم ال بأي اقتراحات أخرى لتوس ع مرةق تمو ل رأس المال العامل.  و رحي

 

 

 

 

 

  

                                                      
 رة.ه ا مشروع قرار، ولالطالع عاى القرار النهائي المعتمد من الم ال،  رجى الرجوع إلى وث قة القرارات والتوص ات الصادرة ةي نها ة الدو 
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 مقدمة

ل   -6 و تألف برنامج عماه الساااانوي من متطابات تشااااغ ا ة متوقعة وتكال ف دعم  ،تماما بمساااااهمات طوع ة البرنامج موَّ

 الموارد المطاوبة لتقد م المساعدة الغ ائ ة إلى المستف د ن. غ ر مباشرة تعبير عن

مساااااهمات لتنف   برنامج عماه.  البرنامجوةي ظل عدم وجود مساااااهمات مقررة أو موارد أساااااساااا ة،   ب أن  اتمل   -5

ى . و ُطبَّق مبدأ االسترداد الكامل لاتكافة عاجالبرنامو توقف مساتوى العما ات تماما عاى مساتوى المسااهمات التي  تساامها 

كل المسااهمات من أجل ضامان استرداد كل تكال ف التشغ ل وتكال ف الدعم المباشرة وتكال ف الدعم غ ر المباشرة بما  تفق 

 (2).من الالئحة العامة 4 -مع المادة الثالثة عشرة 

أن  ركز عاى عما اته وأن  سااااات  ب الحت اجات المساااااتف د ن وأول ات  البرنامجل الطوعي من و تطاب نموذ  التمو   -0

المتأصاااااال ةي ه ا النموذ   مكن أن  فضااااااي إلى تدني الق مة المتحققة من األموال، وذلك مثال  الت قنالماانح ن. ولكن عدم 

 ألجل القص ر.عندما  ضطر المد رون إلى اتخاذ قرارات عاى أساس توقعات التمو ل عاى ا

إطاره المالي كي  شامل آل ات مال ة مساتندة إلى المخاطر، مثل التمو ل بالساف بغرض  البرنامج طّور وله ه األساباب  -4

 جعل عما اته أكثر اقتصادا وكفالة وةعال ة.

من الصااعب عاى المكاتب القطر ة تخط م عما اتها ألكثر من بضااعة أساااب ع أو  من التمو ل   عل الت قنعاى أن عدم   -2

سااااااناة. ولم تطرأ أي ز اادة عاى مباغ رأس الماال العاامال المتاح بما  تفق مع الز ادة ةي برنامج عمل ألكثر من أشااااااهر أو 

ف لفرادى المشاااااروعات، ومرةق ةي المائة من رأس المال العامل المتاح ةي التمو ل بالساااااا 85. و ساااااتخدم حال ا البرنامج

 الشرال اآلجل لمخزونات األغ  ة المؤسس ة، وتمو ل خدمات المنظمة.

بما  تماشااااااى مع الوةال الغرض والخطة  5364وسااااااوا تواصاااااال األمااناة اسااااااتعراض اإلطاار الماالي خالل عاام   -4

 ل النقود عن طر ق ز ادة استقرار تمو ل العما ات القطر ة.( بغرض تعز ز الق مة مقاب5362-5364االسترات   ة )

وساااوا  شااامل االساااتعراض مشااااورات مع أعضاااال الم ال وال هات المانحة وتقد م وثائق إضااااة ة. وتُعرض ه ه   -2

 الوث قة عاى الم ال لانظر ة ها.

أس المال العامل، نظرا تواةر ر ز ادةإلى  مثال االنتباه إلى االقتراحات الداع ة (3)(5364-5364ارة )وتافت خطة اإلد  -8

من مواكبة الطاب المتزا د من  البرنامجالشااااامل النساااابي لاتمو ل عاى المسااااتوى المؤسااااسااااي، من أجل تمك ن  رارلالسااااتق

 دا لتمو ل المشروعات بالساف عاى أساس تحا ل ات اهات المشروعات عاى التمو ل بالساف. وتقترح ه ه الوث قة أساوبا جد

 وتوقعات التمو ل التراكم ة لامكاتب القطر ة.

ي . وكانت العما ات التةي إدارة المخاطر المصاااااحبة لاتمو ل بالساااااف البرنامجوسااااوا  تطاب ذلك إعادة تق  م نهج   -9

لم تت اوز قرضااااا  5334من  عام  تسااااترد القروض التي لم لدرجة أن من الفعال ة المخاطرسااااارت عا ها األمانة ةي إدارة 

ةر اتدعو إلى ز ادة تو اقتراحاتمن قروض مرةق تمو ل رأس المال العامل خالل مرحاته الت ر ب ة. وتبحث األمانة  واحدا

 ثبتت ةعال تها )انظر القسم الثالث(. رأس المال العامل وطرائق استخدامه عاى أساس تداب ر إدارة المخاطر التي أ

  

                                                      
 من الالئحة العامة، و تم إبالغها إلى الم ال التنف  ي ةي دوراته السنو ة.  4 -من مبدأ االسترداد الكامل لاتكافة ةي البند ن )هـ( و)و( من المادة الثالثة عشرة  تحدَّد االستثنالات (2)
 .A/1-WFP/EB.2/2013/5الوث قة  (3)
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 القسم األول: استعراض اإلطار المالي

 .للبرنامج عرض ه ا القسم تقد رات وأهداا مواصاة استعراض اإلطار المالي   -63

معال ة جوانب القصاااااور ةي نموذ  التمو ل من أجل مالي من  تساااااع نات القرن الماضاااااي إطاره ال البرنامج و طور  -66

 الطوعي والتخف ف من أثر ذلك عاى المستف د ن. وتشمل اإلجرالات المتخ ة ما  اي:

 (4)؛المصاحبة بكفالة أكبرإلدارة التكال ف “ األموال التراكم ة”تنف   نظام  (6

ب ن إ رادات تكال ف الدعم غ ر المباشرة ونفقات دعم  إنشال حساب تسو ة دعم البرامج واإلدارة لموازنة التقابات (5

 البرامج واإلدارة؛

آل ات التمو ل بالساف الداخا ة، مثل حساب االست ابة العاجاة ومرةق تمو ل رأس المال العامل لتوة ر التمو ل  (0

 لامشروعات مسبقا قبل تأك د المساهمات؛

الطابات من  صدورعن طر ق شرال األغ  ة مسبقا قبل  زمن اإلمداد الختصارإنشال مرةق الشرال اآلجل  (4

 المشروعات؛

توس ع عناصر التكال ف ةي اإلطار المالي الست عاب األنواع ال د دة من التدخالت غ ر الغ ائ ة، مثل النقد والقسائم،  (2

 وتنم ة القدرات وتعز زها، وتحس ن الشفاة ة؛

لمباشرة لتكون نسبة م و ة من تكال ف التشغ ل المباشرة بدال من أن تكون تعد ل نموذ  استرداد تمو ل تكال ف الدعم ا (4

 سعرا محددا لكل طن.

 حول دون تنف   العما ات له الماال ة الداعمة  نظمالوباالرغم من ها ه التحساااااا ناات، ال  زال نموذ  التمو ال الطوعي و  -65

ة. و قدَّم التمو ل ةي العادة عاى دةعات ةي ظل قاة أو انعدام المرونة. وه ا التفتت  قويض وأدوات المسااااااعدة الغ ائ ة ال د د

د من صعوبة الشفاة ة و ز إلى الحد من ت م ع التكال ف  و ؤديالتخط م التشاغ اي، خاصة ما  تعاق منه بالمكاتب القطر ة؛ 

 كال ف ومقارنتها وتحس ن إدارتها.لات العوامل المحركةتحد د 

د استعراض  هو ازم المز د من العمل لمعال ة ه   -60 التحد ات والتشا  ع عاى ز ادة استقرار التدةقات المال ة. وسوا  حدي

ما  ازم من إجرالات  ،من خالل التشااااور الرسااامي وغ ر الرسااامي مع األعضاااال ،5364ةي عام  للبرنامجاإلطار المالي 

 .ستو اته القصوىإلى م عاى المستف د ن البرنامجأثر ب الوصولالتشغ ا ة وتعز ز استقرار التمو ل من أجل  لتحس ن الكفالة

 وة ما  اي أهداا استعراض اإلطار المالي:  -64

 م العما ات بمز د خط تحق ق استقرار التمو ل لامكاتب القطر ة عن طر ق تحس ن إمكان ة التنبؤ بالتمو ل حتى  مكن ت

 ؛الت قنمن 

  تحق ق االستخدام األمثل لاموارد عن طر ق الحد من تفتت التمو ل وتوح د التخط م القائم عاى الموارد وتحس ن

 استخدام المساهمات المتعددة األطراا/المتعددة السنوات من أجل توس ع قدرات التمو ل بالساف؛

                                                      
ت م ع تاك المكونات ب“ األموال التراكم ة”وتكال ف الدعم المباشرة، وتكال ف التشغ ل المباشرة األخرى. و سمح نظام  تتألف التكال ف المصاحبة من تكال ف النقل البري والتخز ن والمناولة، (4)

 حتى  مكن برم تها وااللتزام بها وإنفاقها من حساب المبالغ التراكم ة. 
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 كة لاتكال ف، وتحس ن إدارة التكال ف وز ادة تعز ز الشفاة ة ةي تقد ر التكال ف عن ط ر ق ز ادة وضوح العوامل المحري

 استقالل المكاتب القطر ة ةي استخدام الموارد.

وسااوا  شاامل االسااتعراض تحا ال لنموذ  التمو ل الحالي والمخاطر المصاااحبة له وتكال ف وةوائد النموذ  المقترح.   -62

ذلك إلى ز ادة الالمركز ة بغرض التمك ن من اتخاذ القرارات ةي الوقت المناسب خالل المراحل األقرب إلى التنف    و هدا

 .البرنامجال اري ةي  التنظ ميبما  تماشى مع اإلصالح 

ادرات المحددة ةي أثنال االسااتعراض المباتخاذ ب ، وسااوا  وصااىوال  هدا االسااتعراض إلى التماس تغ  رات شاااماة  -64

 والمواةقة عا ها واعتمادها عاى أساس ق متها والمخاطر المصاحبة لها والتغ  رات المطاوبة ةي النُظم.

 وسوا تتناول وثائق الم ال األولو ات الثالث التال ة:  -62

 ت لز ادة تواةر تمو ل رأس المال العامل ةي ظل االستقرار النسبي رأس المال العامل. ستُطرح ثالثة اقتراحا ز ادة

 ة لاتمو ل بالساف. وسوا  ُعرض أ ضا عاى لاتمو ل عاى المستوى المؤسسي والصورة العامة لمخاطر اآلل ات الحال

لعال ة ا الم ال أساوب جد د لاتمو ل بالساف لانظر ة ه باإلضاةة إلى الساف المقدمة عاى أساس توقعات التمو ل

والمتوسطة االحتماالت من جهات مانحة مع َّنة إلى مشروعات محددة. وسوا  ت ح ذلك تمو ل العما ات بالساف عاى 

 أساس ات اهات وتوقعات الموارد عاى المستوى القطري.

 المناولة و. س قترح ذلك توح د ة ات التمو ل الحال ة، مثل تكال ف النقل البري والتخز ن الواحد لامشروعات حسابال

وتكال ف الدعم المباشرة وتكال ف التشغ ل المباشرة األخرى ةي آل ة واحدة لضغم الم زان ة. والهدا من ذلك هو ز ادة 

المرونة وتعز ز المساللة واتخاذ القرار عاى مستوى المكاتب القطر ة ة ما  تعاق باالستخدام الفعاي لألموال والتق ُّد 

 غ المانح ن.ةي الوقت ذاته بمقتض ات إبال

  استعراض كفالة نموذ  التمو ل الحالي. س تم إجرال تق  م خارجي لنموذ  التمو ل الحالي خالل النصف األول من

ومؤسسات األمم المتحدة األخرى من خالل  للبرنامجمكاتب القطر ة التابعة لا مسح استقصائي. وس  ري 5364عام 

 إلى تحس ن.استعراض داخاي لتحد د الم االت التي ةي حاجة 

ومع ساا ر العمل ةي االسااتعراض، سااتقوم األمانة بإطالع الم ال عاى آخر المساات دات وسااوا تعرض وثائق تقترح   -68

م ال عاى ال للبرنامجأي تغ  رات مطاوبة ةي الالئحة المال ة والنظام المالي  وسااااااوا تُعرضاإلطار المالي.  ةيتغ  رات 

 ة عا ها.لامواةق

 القسم الثاني: االستخدام الحالي لرأس المال العامل

 وما  صاحب ذلك من ةوائد. البرنامج تناول ه ا القسم استخدام التمو ل بالساف ةي   -69

 خلفية التمويل بالسلف

ن التمو ل بالساااف تخط م وتنف   ا  -53 لمشااروعات عن طر ق ز ادة اسااتقرار التمو ل وإمكان ة التنبؤ به، وأساافر ذلك حسااَّ

من توة ر األموال مقدما قبل تاقي المساااااااهمات لضاااااامان  البرنامج مّكن عن ز ادات كب رة ةي الكفالة. والتمو ل بالساااااااف 

 6لشكل ترد اآلل ات الرئ س ة ةي ااالسات ابة العاجاة الحت اجات المساتف د ن، و سااهم بدور حاسم ةي االست ابة لاطوارئ. و

  وتب نها الفقرات التال ة.
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  حساب االستجابة العاجلة 

من تقد م التمو ل إلى  البرنامجحسااب االست ابة العاجاة هو آل ة تمو ل مرنة ومت ددة ودوارة متعددة األطراا تمكين   -56

طارئة وتمو ل أنشطة االستعداد لاطوارئ. وتقدَّم الساف من حساب االست ابة العاجاة دون المشاروعات لتاب ة االحت اجات ال

 ما ون دوالر أمر كي. 23 حال ا أي ضمان و مكن تحو اها إلى ِمنح. و باغ المستوى المستهدا

 مرفق متويل رأس املال العامل 

 الساااقفبعد سااانة ت ر ب ة واحدة من التمو ل بالسااااف. و باغ  (5)5332لعامل ةي عام اعتُمد مرةق تمو ل رأس المال ا  -55

ما ون  636.5مال  ن دوالر أمر كي، و دعمه احت اطي تشاااااغ اي بمباغ  432المعتمد لمرةق تمو ل رأس المال العامل حال ا 

ساادس الحد األقصااى لمرةق تمو ل رأس اسااتدانة بمقدار  معاملدوالر أمر كي إلدارة المخاطر المصاااحبة؛ و عبير ذلك عن 

 المال العامل.

 التمو ل بالساف التقا د ة والخدمات المؤسس ة

 مكين عنصااار التمو ل بالسااااف التقا د ة ةي مرةق تمو ل رأس المال العامل المشاااروعات من الحصاااول عاى التمو ل   -50

د المشروع السافة التي  كون قد لضامان استمرارها لح ن تأك د المساهم ات المتوقعة. وحالما تتأكد المساهمات المتوقعة،  سدي

الممتدة من إعالن ال هة المانحة عن اهتمامها بالمسااااهمة ةي  الفترة اختصاااارحصااال عا ها. و مكن ب لك لامكاتب القطر ة 

ن ل أ ضا تقد م ساف لتمو ل الخدمات المؤسس ة، من قب  عما ة ما وتقد م األغ  ة والخدمات إلى المستف د ن. و ت ح ه ا المكوي

ع العالمي لتأج ر المركبات ومرةق م زنة رأس المال.  الم مَّ

  

                                                      
 .C-WFP/EB.1/2005/5الوث قة  (5)

حساب االستجابة العاجلة
مليون دوالر أمريكي 70

دية التمويل بالسلف التقلي
والخدمات المؤسسية

مليون دوالر أمريكي 257

مرفق الشراء اآلجل
مليون دوالر أمريكي 350

آليات التمويل بالسلف: 0الشكل 

تمويل رأس المال العامل 

ماليين دوالر أمريكي 607
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 مرةق الشرال اآلجل

جل من خالل حساااب خاي  تم رصااد تمو اه من مرةق تمو ل رأس المال العامل ومساااهمات  دار مرةق الشاارال اآل  -54

ي بأرصاادة غ ائ ة ة البرنامجانح ن المباشاارة لاتمك ن من شاارال األغ  ة قبل صاادور الطابات من المشااروعات. و حتف  الم

خطوط إمداد متواصااااة لمناطق جغراة ة محددة ساااافا لتقا ص المدة الزمن ة التي  ساااتغرقها التساااا م؛ وتُ دد المخزونات ةي 

لمتوقعة. وتصاااارا األغ  ة لامشااااروعات بم رد اسااااتالم المساااااهمات ضااااول الطاب اإلجمالي والع ز المتوقع والموارد ا

المؤكدة أو السااف من مرةق تمو ل رأس المال العامل أو حساب االست ابة العاجاة. وازداد باطراد المستوى المعتمد لمرةق 

أمر كي ةي ظل ما ون دوالر  023ما ون دوالر أمر كي حتى وصاال إلى  43من  5338الشاارال اآلجل من  إنشااائه ةي عام 

اتسااااااع النطاغ ال غراةي ال ي تغط ه العما ات وإدرا  مواد غ ائ ة من غ ر الحبوب. وتشاااااكيل ه ه العما ة حال ا جزلا من 

 سالسل اإلمداد ونُظم إدارة المخاطر.

س المال العامل ووثائق الم ال ذات التسااااااسااااال الزمني لاز ادات التي طرأت عاى مرةق تمو ل رأ 5و ب ن الشاااااكل   -52

 الصاة به ه الز ادات.

 
 WFP/EB.1/2005/5-C: الوث قة 5332

 WFP/EB.2/2010/5-B/1: الوث قة 5363

 WFP/EB.A/2012/6-B/1: الوث قة 5365

 WFP/EB.2/2013/5-A/1: الوث قة 5360

 فوائد تمويل رأس المال العامل

من سااانة إلى أخرى ومن شاااهر إلى آخر كما هو مب َّن ةي  البرنامجوت مساااتوى وتوق ت المسااااهمات المقدَّمة إلى  تفا  -54

. و ساااعد مرةق تمو ل رأس المال العامل والتمو ل بالساااف عاى تحق ق االسااتقرار ةي التمو ل ال ي تحصاال عا ه 0الشااكل 

 وط اإلمداد ومواصاة تنف   عما اتها. المكاتب القطر ة، وبالتالي تمك نها من تالةي انقطاع خط
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من تخز ن األغ  ة مساابقا ةي المناطق التي قد  تع ر الوصااول إل ها من أجل ضاامان  البرنامج  مكين والتمو ل بالساااف  -52

ما ون دوالر  023مساااتواه الحالي  ال ي  صااالتاب ة االحت اجات الحاسااامة. ونظرا لاز ادة الكب رة ةي مرةق الشااارال اآلجل 

ز األمانة التقدم المحرز ةي عام  عن طر ق تحسااا ن العما ات والقدرات وتعم م تطو ر النُظم ةي عام  5364أمر كي، ساااتعزي

5364. 

رات ةتادى المشروعات متوسم التمو ل بالساف التقا د ة لفر اختصار، 5365وكما جال ةي تقر ر األدال السانوي لعام   -58

ةترة اسااااتخدام مرةق الشاااارال اآلجل  وقاصةي المائة.  02 وما، بنساااابة  653 وم و 633التي تتراوح عموما ب ن  االنتظار

ةي المائة، مقارنة بأسال ب التمو ل التقا د ة. و قال  22، أي ةي المتوسم ونصف شهر شهر ن  باغ تسا م األغ  ة بماانتظار 

ةي المائة.  82بنساابة  أ ام، 634الشارال اآلجل معا المهاة الزمن ة الق اساا ة لشارال األغ  ة، وهي وتمو ل بالساااف اساتخدام ال

 ة تأخ رات كب رة ةي تاب البرنامجل التمو ل بالسااااف أو الشااارال اآلجل بسااابب نقص رأس المال العامل سااا واجه وإذا تعرق

 االحت اجات ةي حاالت الطوارئ.

ع العالمي لتأج ر المركبات،   -59 و وةير مرةق تمو ل رأس المال العامل تمو ال بالساااااف لاخدمات المؤسااااساااا ة، مثل الم مَّ

واألمن الم اداني، وم موعاة األمن الغا ائي، وخادماات االتصاااااااالت، والمرةق ال اد اد لم زناة رأس المال. و ؤدي التمو ل 

 ل ف كفالة تاك الخدمات عن طر ق ضمان استمرار ة العمل وتحس ن تخط م وإدارة الم زان ة.بالساف إلى ز ادة ةعال ة وتكا

و تضاامن ماحق ه ه الوث قة معاومات إضاااة ة عن التمو ل بالساااف التقا د ة، والخدمات المؤسااساا ة، ومرةق الشاارال   -03
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Figure 3: Contributions to WFP
January 2012 - November 2013 

by Registration Date
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 المخاطر أنواع مال العامل والمفاضلة بينالقسم الثالث: توسيع تمويل رأس ال

  تناول ه ا القسم المستوى الحالي لتمو ل رأس المال العامل والخ ارات الثالث المطروحة لز ادة مباغ التمو ل المتاح.  -06

 القيود على المستوى الحالي لتمويل رأس المال العامل

ما ار دوالر أمر كي مخصااااوما منها تكال ف الدعم غ ر المباشاااارة ةي  2.9من المتوقع أن تباغ االحت اجات التشااااغ ا ة   -05

. وال  شاامل ذلك المتطابات غ ر المنظورة التي 5360ةي المائة عن األرقام التخط ط ة لعام  68بز ادة نساابتها ، 5364عام 

ساااهمات م البرنامجرجة تنف   المشااروعات عاى مسااتوى الموارد المسااتامة. و توقع تنشااأ ةي أثنال الساانة. وسااوا تتوقف د

 . 5364ما ار دوالر أمر كي ةي عام  4.5قدرها 

و ؤدي اساتخدام مرةق تمو ل رأس المال العامل ومرةق الشرال اآلجل واالستخدام الكامل المتوقع لمخصصات مرةق   -00

ما ون دوالر أمر كي إلى تق  ااد تواةر رأس المااال العاااماال لألغراض األخرى. و ب ن  023آلجاال المحااددة بمباغ الشاااااارال ا

أن رأس المال العامل المتاح من مصاااادر أخرى غ ر مرةق الشااارال اآلجل سااا تراجع إلى أدنى مساااتو اته خالل  6ال دول 

 ل والمساهمات المتوقعة.لسقف الحالي لمرةق تمو ل رأس المال العاما ةي ظلخمل سنوات 

ل0الجدول   : سقف مرفق تمويل رأس المال العامل كنسبة مئوية من برنامج العمل المموَّ

 
ل  برنامج العمل المموَّ

ماليين الدوالرات )

 األمريكية(

التمويل المتاح )سقف مرفق تمويل رأس 

المال العامل مخصوما منه مخصصات مرفق 

 الشراء اآلجل(

 ت األمريكية()ماليين الدوالرا

توافر رأس المال العامل 

 كنسبة مئوية من برنامج

 العمل

2010 4 129 407 9.9 

2011 3 597 407 11.3 

2012 4 044 407 10.1 

2013 4 000 257 6.4 

2014 4 200 257 6.1 

اة ةي الكشوا الما 5365-5363ماحوظة: تستند أرقام الفترة  عن  5360ل ة؛ وتعبير أرقام عام إلى م موع إ رادات المساهمات المس َّ

 ةتعبير عن التوقعات. 5364(؛ وأما أرقام عام 5364-5364التقد رات الواردة ةي خطة اإلدارة )

 اقتراحات توسيع تمويل رأس المال العامل

 اة بالتمو ل بالساااف، وأساافر اسااتخدام رأسلامخاطر المتصاا المتحفظةقدرتها عاى اإلدارة بتتمتع األمانة بساا ل  نب    -04

الماال العاامال عن تحساااااا ن الكفالة والفعال ة عاى المسااااااتوى التشااااااغ اي. و مثل مرةق تمو ل رأس المال العامل أداة ةعالة 

 مو ل عاىلاحد من تقاب وتفتت الت البرنامجلالسااتفادة من االسااتقرار النساابي ال ي  تم َّز به التمو ل المؤسااسااي الساانوي ةي 

 مستوى المشروعات.

هو ز ادة تواةر رأس العامل، مع مراعاة المخاطر  ، عندما تنف  معا أو كل عاى حدة،والغرض من االقتراحاات التاال اة  -02

 التي  نطوي عا ها ذلك:

ة عاى توة ر مالذ أخ ر  مكن ز ادة ح م االحت اطي التشاااااغ اي ال ي  دعم مرةق تمو ل رأس المال العامل والمسااااااعد (6

 الا ول إل ه عند شطب أي سافة؛
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 عامل االستدانة بالنسبة ألدوات تمو ل الساف الفرد ة عاى أساس المخاطر األساس ة الكامنة ةي كل حالة؛متغ  ر  (5

 ر دبإدخال أسااااااوب جد د لاتمو ل بالسااااااف من أجل توة ر سااااااف لتمو ل العما ات عاى أسااااااس ات اهات وتوقعات ت (0

 الموارد عاى المستوى القطري.

  زيادة حجم االحتياطي التشغيلي األولاالقرتاح : 

ما ون  636.5الغرض من االحتفاظ باالحت اطي التشااغ اي هو توة ر حساااب داخل الحساااب العام بمسااتوى معتمد  باغ   -04

مال  ن دوالر  432توة ر من أجل مقابل االحت اطي التشغ اي  6:4ساتدانة تباغ حال ا نسابة ا البرنامجدوالر أمر كي. و ُطبيق 

 أمر كي من رأس المال العامل.

 وتشمل خ ارات توس ع ح م االحت اطي التشغ اي ما  اي:  -02

 ن شأن كل دوالر  تم استالمه أن توج ه ندالات إلى المانح ن لتقد م مساهمات مباشرة إلى االحت اطي التشغ اي. وم

دد باستمرار لتوة ر المز د من المساعدة   حقق ز ادة ةي مرةق تمو ل رأس المال العامل قدرها ستة دوالرات تت َّ

 الغ ائ ة ةي الوقت المناسب لامستف د ن؛

  ي د من الا ول إلى االحت اطضمان أنواع مع َّنة من التمو ل بالساف، وبالتالي الحلأو ك ان لد ه االستعداد  مانحإ  اد

 التشغ اي والسماح بز ادة اإلقراض من خالل مرةق تمو ل رأس المال العامل.

من الالئحة  4 -( من المادة الثالثة عشرة ـااااااوال  شامل ه ا النوع من المساهمات تكال ف الدعم بما  تماشى مع البند )ه  -08

هة ”أنه العامة ال ي  نص عاى  ال  ُطاب من ال هات المانحة التي تتبرع بأموال نقد ة غ ر مخصاصاة لغرض بع نه، أو موجَّ

لحسااب االسات ابة العاجاة، أو لم زان ة دعم البرامج واإلدارة أو األنشاطة ذات الصاة، تقد م أموال نقد ة إضاة ة أو خدمات 

اةي إلزام إضااا البرنامجمسااااهماتها شااار طة أن ال  قع عاى عاتق مالئمة لاوةال بكاةة تكال ف الدعم والتشاااغ ل ذات الصااااة ب

 “.باإلبالغ

تشااااااغ اي ةي حدود ال تقل عن مسااااااتوى متفق عا ه الحت اطي المن النظام المالي،  ُحتف  با 2 - 63وكما تنص المادة   -09

 ول نة المال ة ةي منظمة األغ  ة التابعة لألمم المتحدة  زان ةتحت إشاراا الم ال والا نة االساتشاار ة لشؤون اإلدارة والم

 والزراعة لألمم المتحدة.

  تعديل نسب االستدانة مبا يعبِّر عن خمتلف مستويات املخاطرالثانياالقرتاح : 

ميمت أدوات التمو ل بالسااف ةي   -43 بما  سامح بتحق ق المساتوى األقصاى من الكفالة التشاغ ا ة لامشروعات.  البرنامجصاُ

 بشأن إدارة المخاطر وتدعمها إجرالات محددة لاتخف ف من المخاطر. البرنامجوتستخدم األدوات بما  تفق مع استرات   ة 

ة ةي ضااااول المخاطر المصاااااحبة وإجرالات تخف ف حدة نابالحاجة إلى إعادة تق  م نسااااب االسااااتد البرنامجو عترا   -46

 اهمخاطرها ولتق  م إجرالات التخف ف من مساااتو اتالمخاطر. وتتناول الفقرات التال ة أدوات التمو ل بالسااااف لاكشاااف عن 

 .لبرنامجا والمستوى العام لتحمل المخاطر ةيواقتراح نسب لالستدانة عاى أساس الخبرة المكتسبة 

 بة العاجاةحساب االست ا

من التفاعل ةورا مع أي حالة طوارئ و حتف  به منفصااال عن مرةق تمو ل  البرنامج مكين حساااب االساات ابة العاجاة   -45

ا ة رأس المال العامل. وال تتاح عموما ِمنح أو قروض حسااب االسات ابة العاجاة إالّ خالل األشهر الثالثة األولى من أي عم
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طوارئ. و  وز ةي الظروا االستثنائ ة لاغا ة استخدام ِمنح أو قروض حساب االست ابة العاجاة لتاب ة االحت اجات الغ ائ ة 

العاجاة المتزا دة ةي عما ات اإلغاثة ال ار ة. واعتمدت األمانة سا اساات تحكم معا  ر التطب ق واألنشطة المستوة ة لمعا  ر 

 ضة.األها ة والساطات المفوَّ 

وال  تع َّن عاى المكاتب القطر ة التي تاتمل ِمنحا أو قروضاا من حسااب االست ابة العاجاة تقد م ضمانات. ول لك ةإن   -40

عن طر ق عدم صرا مبالغ ه ه المخاطر الكب رة  وتتم موازنة. كب رةالمخاطر المصااحبة لحساب االست ابة العاجاة تكون 

الرصااا د المتاح ةي حسااااب االسااات ابة العاجاة، و عني ذلك عدم االساااتدانة لرةع مساااتوى أموال حسااااب االسااات ابة  وزتت ا

 .6ل المعام والعاجاة همقابل الرص د المتاح ةي حساب االست ابة  معامل االستدانة :لعاجاة من أجل تقد م قروض إضاة ةا

لتخصااااا ص االساااااترات  ي لاموارد تحد ثات دور ة عن مساااااتوى حسااااااب االسااااات ابة العاجاة ومعدل وتتاقى ل نة ا  -44

اسااااتخدامه. و تم إطالع الم ال عاى آخر المساااات دات من خالل وث قة إعالم ة تُعرض عا ه ةي كل دورة ساااانو ة لتغط ة 

 السنة التقو م ة السابقة.

 س ةالتمو ل بالساف التقا د ة لامشروعات والخدمات المؤس

المقدمة إلى مشاروعات تساتخدم، كضمان، ةي الوقت الحالي، المساهمات  العاملرأس المال إن قروض مرةق تمو ل   -42

 (6)المتوقعة، التي تتراوح احتماالت تحققها ب ن االحتماالت القو ة واالحتماالت المتوساااطة، أو مخططات اساااترداد التكال ف

ما ون دوالر أمر كي  2.9ما ارات دوالر أمر كي؛ ولم  ُشطب سوى قرض واحد باغ  0ساف باغت  5334من  عام وقُديمت 

ةي عما ة ممتدة لإلغاثة واإلنعاش ةي جمهور ة الكونغو الد مقراط ة. و عبير ه ا الساااا ل الحاةل بالن اح ةي  5332ةي عام 

 وس اساته بشأن البرنامجعات عن قوة عما ات تصار ف أعمال تقد م السااف والحصاول عاى مدةوعات الساداد من المشارو

المخاطر لتمك ن عدد أكبر من العما ات من الحصااااااول عاى  درجة تحملالتخف ف من المخااطر، ولكنه  برر أ ضااااااا ز ادة 

 رأس المال العامل.

 وتشمل المخاطر المصاحبة لاتمو ل بالساف ما  اي:  -44

 دم تحقق المساهمات المتوقعة أو انخفاضها عن المتوقع؛ع (6

 عدم إمكان ة استخدام المساهمات ةي السداد؛ (5

 ةي الفترة الواقعة ب ن االلتزام حتى الشرال واستالم التبرعات. النقد األجنبيالتغ  رات المعاكسة ةي أسعار صرا  (0

و ُطبيق ةي إطار ساع ه إلى التخف ف من المخاطر المصاحبة عما ة  ،إمكان ة تالةي بعض المخاطربعدم  البرنامجو قر   -42

رقاب ة سااااااا مة العتماد الساااااااف. وتشاااااامل ه ه العما ة مراجعة األغراض التي تقدَّم من أجاها القروض، وعوامل المخاطر 

 منز وأثرها عاى المساااتف د ن، والتحسااا نات ةي، ومدى ماللمة اساااتخدام المسااااهمات المتوقعة كضاامان، للبرنامجبالنساابة 

 التسا م.

اف   -48 دود حةي و ساااتند إقراض المشاااروعات إلى احتماالت تأك د المسااااهمات المتوقعة. من ذلك مثال أنه  مكن تقد م ساااُ

احتماالت  التي تكونالمائة من المساااااااهمة ةي  23أو  قو ة ةي المائة من ق مة المساااااااهمة التي تكون احتماالت تأك دها 22

كضاامان. وتتطاب جم ع طابات التمو ل بالساااف التي  الضااع فة االحتماالت. وال   وز اسااتخدام التوقعات متوسااطة تأك دها

 مال  ن دوالر أمر كي مواةقة من ل نة التخص ص االسترات  ي لاموارد. 63تت اوز العتبة الحال ة التي تباغ 

                                                      
 ات المؤسس ة.تُستخدم تقد رات استرداد التكال ف كضمان لاخدم (6)
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عاى اإلقراض الداخاي لاخدمات المؤساااسااا ة، مثل األمن، وتكنولوج ا المعاومات، وم موعة األمن الغ ائي،  و نطوي  -49

 أو مخططات استرداد التكال ف. ساهماتمن خالل الم تم استردادها القروض  ألننظرا  البرنامجعاى  مخاطر منخفضة

قدرته عاى ات ومتعددة األطراا وتحسااا ن تشااا  ع المانح ن عاى تقد م مسااااهمات متعددة السااانو البرنامجو واصااال   -23

 بغرض دعم عما ة التمو ل بالساف وبالتالي تحق ق االستقرار التشغ اي. المساهماتب التنبؤ

ت اطي التشغ اي. وإذا تع َّر استرداد سافة بعد اإلقفال المالي لامشروع و ساتند مرةق تمو ل رأس المال العامل إلى االح  -26

عندما تساتكشاف كل وساائل االساترداد ةإن المالذ األخ ر  كمن ةي االحت اطي التشغ اي الست عاب شطب السافة بما  تفق مع 

 من النظام المالي. 4 - 63المادة 

 لسنوي.تقر ر األدال ا  كّملم ال، لاعام، ةي كل دورة سنو ة تقر ر عن استخدام آل ات التمو ل بالساف و قدَّم إلى ال  -25

عاى أساااس اإلجرالات المحددة “ متوسااطة”أو “ منخفضااة”مخاطر تمو ل أي مشااروع بالساااف بأنها  البرنامجو ق يم   -20

غ ذلك لاتخف ف من المخاطر وساا ل الساادا  4 الغالب معامل االسااتدانة إلى مسااتو ات تت اوز المعامل الحالي رةعد. وقد  سااوي

 .63إلى معامل قدره 

وقد تتاح ةي المسااتقبل ةري السااتخدام التمو ل بالساااف لالسااتثمار ةي الم االت ذات األولو ة، مثل التغ  ة، بغرض   -24

القطر ة ُمسااابَّقا قبل اساااتالم المسااااهمات. غ ر أن اساااتخدام التمو ل بالسااااف ةي ه ا النوع من التمو ل تغط ة نفقات المكاتب 

التي  عاى األموالةي البدا ة حصاااااول المكاتب ، ضااااامان لامخاطر  مكن أن  شاااااكل خطرا أكبر. وقد  تع َّن، كتدب ر تخف في

 .ه ا المضمار وذلك لح ن إنشال س ل تتبع ةي  تعهد بها المانحون له ا الغرض

 مرةق الشرال اآلجل

 عتمد التخط م المسااااتقباي والشاااارال اآلجل عاى وضااااع خطة لاطاب اإلجمالي من أجل إدارة المخاطر. وتشاااامل ه ه   -22

ع ز ، وتوقعات الالعما اة ات اهات الطاب التار خ ة وعما ات التوز ع والشاااااارال وتدب ر الموارد، والتوقعات، واالحت اجات

 ةي المكاتب القطر ة.

   (7).وة ما  اي المخاطر المحددة وإجرالات تخف فها  -24

 .المخاطرة: احتماالت انخفاض األسعار بعد الشرال 

  تحا ااال ةاااري الساااوغ واالت اهاااات والعوامااال األخااارى قبااال إجااارال المشاااتر ات عااان طر اااق مرةاااق الشااارال

 اآلجل.

 ال مخزونات المرةق المؤسس ة األولو ة عاى مشتر ات الساع المماثاة.إعط 

 .المخاطرة: احتماالت عدم تواةر التمو ل 

  مراعاااااة االت اهااااات التار خ ااااة والمساااااهمات المتوقعااااة ذات االحتماااااالت القو ااااة أو المتوسااااطة عنااااد ق اااااس

 المخاطر.

 .إمكان ة توز ع نوع األغ  ة المشتراة ةي بادان كث رة 

 ن ة إعادة توج ه المشتر ات إلى خطوط إمداد بد اة.إمكا  

                                                      
 .B/1-WFP/EB.A/2012/6حسب ما هو وارد ةي الوث قة  (7)



 

WFP/EB.1/2014/4-A/1 05 

 

  :احتماالت تاف األغ  ة أو ةسادها أو ةقدهاالمخاطرة. 

 .تأم ن األغ  ة 

  ضااامان تحو ااال األغ  اااة إلاااى العما اااات قبااال تاااار ال انتهاااال صاااالح تها مااان خاااالل تخفااا ض الطااااب واإلدارة

 الصارمة لامخزونات المؤسس ة.

 مرةق وارتفاع التكال ف المصاحبة بسبب الشروط المفروضة من ال هات المانحة، مثل توس م المخاطرة: تق  د استخدام ال

 األك اس، أو أماكن الشرال، أو توار ال الصالح ة.

 .تعد ل التوس م بما  سمح بتسا م الضول عاى ال هات المانحة 

 .إبالغ ال هات المانحة بالق ود وإ  اد حاول لها 

وتعتبر المخاطر المتصاااة بمرةق الشااارال اآلجل متوسااطة. و ساااتند ذلك إلى توقعات المسااااهمات العالم ة أو اإلقا م ة   -22

ون اح سااا ل المشاااتر ات باساااتخدام مرةق الشااارال اآلجل والمب عات إلى المشاااروعات. وساااوا تساااتند أي ز ادة ةي نسااابة 

عما ات محددة لتخف ف المخاطر، وسااااوا تكفل ز ادة تعم م الشاااارال  عاى سااااب ل المثال، إلى، 6:8إلى  6:4االسااااتدانة من 

رةع سااقف مرةق تمو ل تومن شااأن ز ادة نساابة االسااتدانة ةي مرةق الشاارال اآلجل أن  .البرنامجاآلجل ةي ساااساااة إمدادات 

 ة.مرةق الشرال اآلجل المرتبطة بتكال ف األغ  ة المتوقع تراخ صمكين من إصدار ترأس المال العامل و

  التمويل بالسلف اجملمَّعةالثالثاالقرتاح : 

 م معةبالساااااف ال ركز ه ا االقتراح عاى طر قة جد دة ومختافة لتق  م ضاااامانات التمو ل بالساااااف. و ساااامح التمو ل   -28

وح ان بدال من المساهمات التي تترالامكاتب القطر ة كضم المتوقعة المساهمات اإلجمال ة السنو ة بتقد م قروض عاى أساس

المقدمة من المانح ن إلى مشاااروعات بع نها. وتُمنح المكاتب القطر ة تمو ال بالسااااف  وقو ةاحتماالت تأك دها ب ن متوساااطة 

 لتغط ة نسبة من المساهمات المتوقعة لعما اتها.

ات المكاتب القطر ة، تشاامل ةوائد ه ا األساااوب ال د د ةي التمو ل بالساااف وةي ظل عدم وجود تمو ل أساااسااي لمبادر  -29

 ز ادة التمو ل واالستقرار التشغ اي. و مكن أن  قاص ذلك حاالت انقطاع خطوط اإلمداد و حاة  عاى استمرار ة الخدمة. 

وات مقارنة باألد مخاطر أكبرالمساااهمات اإلجمال ة تنطوي عاى  وتعترا األمانة بأن الساااف التي تسااتند إلى توقعات  -43

الثابتة لاتمو ل بالساااف. ولكن ه ا التمو ل بالساااف ساا قتصاار عاى المكاتب القطر ة التي لد ها ساا ل سااابق ةي المساااهمات 

حقق مساااااتو اتها والتي من المرجح، عاى أسااااااس تحا ل ات اهات التمو ل الخاصاااااة ببادان محددة عاى نطاغ المنظمة، أن ت

الساانو ة المتوقعة من المساااهمات. وسااتدار المخاطر أ ضااا عن طر ق االقتصااار عاى منح نساابة صااغ رة من المساااهمات 

 ى منتكون أدنالمتوقعة لاح اولة دون حدوث انقطاع ةي خطوط اإلمداد. ول لك ةإن نسابة االستدانة ةي ه ا المفهوم ال د د س

 ق تمو ل رأس المال العامل.نسبة االستدانة ةي سائر ساف مرة

 املخاطر يف االقرتاحني الثاني والثالث أنواع ملخص املفاضلة بني 

 مستو ات المخاطر المحددة ومعامالت االستدانة المقترنة بها. 5 ب ن ال دول   -46
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 المخاطر ومعامالت االستدانة أنواع: نظرة عامة على 2الجدول 

 مستوى المخاطرة تمويل بالسلفآلية ال
معامل االستدانة 

 الحالي

الممكنة في معامالت االستدانة 

 المستقبل

 1:1 1:1 مرتفع حساب االست ابة العاجاة

 6:2 ال  وجد متوسم/مرتفع التمو ل بالساف الم مَّعة

 6:8 6:4 متوسم مرةق الشرال اآلجل

 6:63 6:4 منخفض/متوسم التمو ل بالساف لامشروعات

 6:63 6:4 منخفض/متوسم الخدمات المؤسس ة

و كفل  (8)ومن شااااااأن تطب ق ه ه المعاِمالت المختافة لالسااااااتدانة أن  فضااااااي إلى ز ادة ةي رأس المال العامل المتاح  -45

جاة أو اإلقراض لام االت ذات الموارد التي تمكنه من االساااااات ابة بساااااارعة لالحت اجات التشااااااغ ا ة العاوقدرة ال للبرنامج

 األولو ة.

ن كث را من الفعال ة التشاااااغ ا ة   -40 د بالخ ر وتعو للبرنامجو مكن لالقتراحات الثالثة، م تمعة أو كل عاى حدة، أن تحساااااي

 عاى من هم ةي أمل الحاجة إلى المساعدة.

 لسلف في البرنامج مع المعايير الدوليةآليات التمويل با بموجبمقارنة االستدانة 

المنظمة. و  ب  هي من داخلمشااروعاته التي  أي، “ال هات المتعاماة معه”تماما الموقف المالي لدى  البرنامج تفهَّم   -44

دانة الُمطبَّقة ةي المصارا التي مراعاة ذلك عند مقارنة نساب االساتدانة ةي مرةق تمو ل رأس المال العامل مع نساب االسات

م قروضا إلى العمالل الخارج  ن.  تقدي

(، أجرت األمانة مقارنة WFP/EB.2/2010/5-B/1)الوث قة  5363وتماشاااا ا مع اسااااتعراض رأس المال العامل لعام   -42

ى اتفاقات ، وهي معا  ر تستند إل“كفا ة رأس المال”معا  ر  مستخدمة ةي ذلكب ن ساالمة آل اتها المتبعة ةي التمو ل بالسااف 

 بازل بشأن رؤوس األموال ةي إطار بنك التسو ات الدول ة.

اتفاغ بازل الثالث، وهو مع ار تنظ مي طوعي لكفا ة رأس  5366ل نة بازل لإلشاااااراا المصااااارةي ةي عام  وأقرت  -44

الساوغ، وساا  ري األخ  به ا ةي ساا ولة العاَّق ه ا المع ار باختبار القدرة عاى تحمل اإلجهاد ومخاطر المال المصارةي، و ت

. وتماشااااا ا مع اتفاغ بازل الثالث، أعان م ال االحت اطي االتحادي ةي الوال ات 5368 /آذارمارس 06المع ار اعتبارا من 

ةي المائة، ومن المرجح أن  شاااترط المصااارا  4ول بنسااابة المتحدة متطابات دن ا جد دة لرؤوس األموال من المساااتوى األ

 ةي المائة. 8المركزي األوروبي أن  كون الحد األدنى لنسبة رأس المال 

ما ون دوالر  636.5أن مرةق تمو ل رأس المال العامل مساااااانود باالحت اطي التشااااااغ اي ال ي  باغ  0و ب ن ال ادول   -42

مال  ن دوالر أمر كي، أن نساابة االسااتدانة تباغ  432و عني السااقف الحالي لمرةق تمو ل رأس المال العامل، وهو  أمر كي.

قال نسااابة رأس المال تأن  6:63. ومن شاااأن ز ادة نسااابة االساااتدانة إلى من رأس المال ةي المائة 64.2، أي ما  عادل 6:4

ةي  2التي تتراوح ب ن  المصاارةيمقارنة بمتطابات نساابة رأس المال ةي المائة، وهي نساابة ال تزال متحفظة  63لتصاال إلى 

 ةي المائة.  8المائة و

  

                                                      
  توقف مباغ رأس المال العامل المتاح عاى خا م الُساف المختافة. (8)
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 مقاربة نسبة رأس المال في آلية التمويل بالسلف: 3الجدول 

 
المستوى 

الحالي في 

 البرنامج

الحد األقصى 

لمستوى ل

المقترح في 

 البرنامج

االحتياطي االتحادي 

في الواليات المتحدة 

المالية  )المؤسسات

 الهامة للنظام(

االحتياطي االتحادي في 

الواليات المتحدة 

)الشركات المصرفية 

 القابضة(

معيار استعراض جودة 

األصول للبنك المركزي 

 2102األوروبي لعام 

اتفاق بازل 

 *الثالث

 14.3 12.5 20.0 16.7 10.0 6.0 نسبة االستدانة

نسبة رأس المال من المستوى 

 م و ة()النسبة الاألول 
16.7 10.0 6.0 5.0 8.0 7.0 

 * شمل احت اطي رأسمالي لاوقا ة

 خاتمة

بغرض تحساااااا ن كفاالة وةعاال اة تادخالته عن طر ق ز ادة إمكان ة التنبؤ  للبرناامجتتنااول ها ه الوث قاة اإلطاار الماالي   -48

تتطاع األمانة إلى التي أعضااااااال الم ال النظر ةي االقتراحات، بتمو ال المشااااااروعاات والقدرة عاى إداراتها. و رجى من 

 .بقصد إقرارها 5364ت ه زها لاعرض عاى الم ال ةي دورته السنو ة لعام 
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 الملحق

 وتمو ل الخدمات المؤسس ة ومرةق الشرال اآلجل.  تضمن ه ا الماحق معاومات أساس ة عن مستو ات التمو ل بالساف التقا د ة

 لف التقليديةالتمويل بالس

ما ون دوالر أمر كي من مرةق تمو ل رأس المال العامل  404.6سااااااافاة بماا م موعه  653 قُادمات ،5365ةي عاام   -6

ةي المائة منها ساااافا لعما ات ةرد ة  29(، شاااكَّات نسااابة 64إلى  9، الفقرات من WFP/EB.A.2013/6-K/1)انظر الوث قة 

صاات النساابة المتبق ة، وهي ةي  0و  من أجل رةعةي المائة، لمرةق الشاارال اآلجل  68المائة سااافا لخدمات مؤسااساا ة؛ وُخصااي

 .5365ما ون دوالر أمر كي ةي  ون و/حز ران  033ما ون دوالر أمر كي إلى  623من  سقفه

ما ارات دوالر أمر كي من  إنشااال مرةق تمو ل رأس المال العامل ةي  0 قدَّم سااافا بمباغ البرنامجأن  6و ب ن ال دول   -5

إلى تحساااان توقع المساااااهمات، وز ادة مرونة المانح ن  الساااااف. و مكن أن ترجع الز ادة ةي اسااااتخدام التمو ل ب5334عام 

نت  02 الساااف. وقاَّصاات المشااروعات المتاق ة لاساااف متوساام زمن التسااا م بنساابة اعتمادوإلمامهم بعما ة  ةي المائة، وحسااَّ

 بالتالي من الكفالة والفعال ة. 

 (2102-2102) : قروض التمويل بالسلف2الجدول 

 عدد القروض السنة
 مجموع مبالغ السلف

 )مال  ن الدوالرات األمر ك ة(

 متوسط المبلغ

 )مال  ن الدوالرات األمر ك ة( 

2004 5 27.1 5.4 

2005 10 154.5 15.5 

2006 4 36.8 9.2 

2007 21 157.3 7.5 

2008 58 324.6 5.6 

2009 35 227.1 6.5 

2010 62 418.8 6.8 

2011 64 439.1 6.9 

2012 120 636.1 5.3 

2013* 109 549.6 4.9 

 6.1 971.0 2 488 المجموع

 .5360سبتمبر/أ اول  03* ةي 

 الخدمات المؤسسية

( بالق ود التي تحد من تمو ل االساااااتثمارات الرأسااااامال ة ةي ظل عدم وجود مصااااادر 5364-5364ة )تُقر خطة اإلدار  -0

اف من مرةق تمو ل  البرنامجتتوةر له مقومات االساااتدامة لاتمو ل عاى األجل الطو ل. وأنشاااأ  مرةق م زنة رأس المال بساااُ
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تنف   المشروعات الرأسمال ة التي تتطاب نفقات ما ون دوالر أمر كي حتى  مكن  53رأس المال العامل بما  صال سقفه إلى 

ةق لسداد المرموارد المشروعات   ددو اة األجل. وسوا تكب رة عاى األجل القص ر لتحق ق ةوائد تتراوح ب ن متوسطة وط

 مرةق تمو ل رأس المال العامل. ساف

المرحاة الت ر ب ة لمرةق م زنة رأس المال لتقد م سااااف رأسااامال ة ( اساااتخدام 5364-5364واقترحت خطة اإلدارة )  -4

إلى نظام دعم تنف   الاوجساات ات. وسااوا تُساادَّد السااافة من تكال ف النقل البري والتخز ن والمناولة المحسااوبة عاى أساااس 

بمرةق م زنة رأس المال الكم ة الطن ة حالما  تم إنشااال النظام وتتحقق الوةورات. وسااوا تخضااع كل المبادرات المدعومة 

 لالستعراض والمواةقة وس  ري اإلبالغ عنها ةي كل خطة من خطم اإلدارة.

 مرفق الشراء اآلجل

لشااارال األغ  ة مقدما قبل صااادور الطابات من المشاااروعات. و باغ  5338بدأ ت ر ب مرةق الشااارال اآلجل ةي عام   -2

 ما ون دوالر أمر كي وتتمثل أهداا المرةق ةي اآلتي:  023 المستوى الحالي لامرةق

 تقا ل زمن اإلمداد لتسر ع إ صال األغ  ة؛ 

 التمك ن من شرال األغ  ة من البادان النام ة، ح ثما أمكن، ةي األوقات الموات ة؛ 

 نة ةي أماكن استرات   ة  سهل الوصول إ  مها؛ل ها بسرعة لتسا دعم االست ابة لاطوارئ من خالل أرصدة غ ائ ة مخزَّ

  مساعدة المزارع ن عاى تحق ق المستوى األقصى من اإلنتا  عن طر ق تطو ر معداتهم وقدراتهم عاى تقد م األغ  ة

 الُم هَّزة، من قب ل الز ت النباتي، وخا م ال رة والصو ا، واألغ  ة التكم ا ة ال اهزة لالستخدام؛

 لح م.استكشاا وةورات التكافة من خالل وةورات ا 

ما ون دوالر أمر كي لمرةق الشاارال اآلجل  033عاى تخصاا ص مباغ  5365وواةق الم ال ةي دورته الساانو ة لعام   -4

، وذلك عاى أساس 5363المباغ المعتمد ةي عام  اىمن مرةق تمو ل رأس المال العامل، و ز د ه ا المباغ بمقدار الضعف ع

تحققت بوضااااوح ةي كفالة االسااااات ابة لاطوارئ ةي منطقة القرن األةر قي ومنطقة السااااااحل، والمساااااتو ات  الز ادات التي

من مواصاااة تعم م نُهج الشاارال بالساااف ةي سااالساال  البرنامج. ومكَّنت ه ه الز ادة 5360المسااتهدةة لاشاارال اآلجل ةي عام 

 تظار بأقل قدر من المخاطر المال ة.إمداداته، وإنشال مخزونات غ ائ ة مت ددة الختصار ةترات االن

ما ون  033وهو  ،تقر با كل المباغ المخصااص لمرةق الشاارال األجل البرنامج، اسااتخدم 5360وبحاول منتصااف عام   -2

رغ متواصاة ةي شبق مة األغ  ة والتكال ف المصاحبة، لتشغ ل خطوط إمداد مرةق الشرال األجل ال محسوبادوالر أمر كي، 

ذلك لم  ترك أي متسااع ألي اساات ابة كب رة  عاى أنكا الوسااطى والشاارغ األوساام.  أةر ق ا وغربها وال نوب األةر قي وأمر

عاى رةع ساااااقف مرةق تمو ل رأس المال العامل من  5360واةق الم ال ةي نوةمبر/تشااااار ن الثاني ول لك غ ر منظورة. 

ما ون دوالر  8.0  ن دوالر أمر كي من خالل ز اادة االحت اطي التشااااااغ اي بمباغ مال 432ما ون دوالر أمر كي إلى  222

ما ون دوالر أمر كي ةي مرةق الشرال اآلجل لالست ابة لالحت اجات  23أمر كي. وساوا  مكين ذلك من تحق ق ز ادة بمباغ 

 غ ر المنظورة. 

 .ك ف ة استخدامهامرةق الشرال اآلجل و لزمني لز اداتتطور اال 5و 6و ب ن الشكالن   -8
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 (1)الشراء القدرة علىخطوط اإلمداد ومستويات  طرح: 2الشكل 

ما ون طن متري من األغ  ة بما ق مته ما ار  5.6، تم شاااارال 5366مرةق الشاااارال اآلجل ةي  ول و/تموز  طرحومن    -9

طن متري ةي الفترة من  823 333 كي. وأُجر ت مشاااااتر ات باساااااتخدام مرةق الشااااارال اآلجل بما  صااااال إلى دوالر أمر

                                                      
 تُدر  ةي المستوى المعتمد لمرةق الشرال اآلجل.ةي المائة من ق مة األغ  ة و 53تش ر مستو ات القدرة عاى الشرال إلى ق مة األغ  ة ةقم. و باغ ةي العادة متوسم التكال ف المصاحبة  (1)
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التطور الزمني لقدرة مرفق الشراء اآلجل0الشكل 
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FPF envelope usage (%)
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أمريكيدوالر 
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* القدرات
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 بمال  ن الدوالرات األمر ك ة()موارد مرةق الشرال اآلجل المستخدمة، بما ة ها التكال ف المصاحبة 

 )بمال  ن الدوالرات األمر ك ة(اآلجل وتكال فه المصاحبة  المباغ المخصص لمرةق الشرال

 المباغ المستخدم من مرةق الشرال اآلجل كنسبة م و ة من مخصصات المرةق
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طن  864 333، واشااااااترت المكاتب القطر ة من ه ه الكم ة 5360نوةمبر/تشاااااار ن الثاني  03 نا ر/كانون الثاني حتى  6

 إلمداد الكب رة الح م ةي العما ات الكبرى. بالنسبة لخطوط ا 5360متري. و ب ن ال دول الثاني مؤشرات األدال لعام 

 لخطوط اإلمداد النشطة 2103: مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2الجدول 

 (2103نوفمبر/تشرين الثاني  31)في 

 *الجنوب األفريقي الشرق األوسط غرب أفريقيا شرق أفريقيا الوحدة المؤشر 

ستخدام خم اإلمداد ال التمه د ةالمهاة 

 التقا دي
 120 68 104 108 باأل ام

خم إمداد مرةق  تمه د ة الستخدامالمهاة ال

 الشرال اآلجل 
 39 25 20 20 باأل ام

 000 65 000 255 000 137 000 412 متر ةالطنان باأل م موع مشتر ات مرةق الشرال اآلجل

 000 51 000 197 000 127 **439 000 متر ةالطنان باأل م موع المب عات لامكاتب القطر ة

 000 25 000 38 000 48 000 240 متر ةالطنان باأل متوسم خم اإلمداد

 4 3 5 5 بالشهور تغط ة الطابات الممولة

 رأس المال المستخدم
بمال  ن الدوالرات 

 األمر ك ة
181 84 177 25 

 رأس المال المت دد
بمال  ن الدوالرات 

 األمر ك ة
196 88 150 22 

 2.5 5.2 3.2 2.0 لسنةالدورة/ا دوران رأس المال

 .5360اعتبارا من  ول و/تموز  *

 .5365ت ددت بعض المب عات مقابل المشتر ات التي أجر ت ةي عام   **

ن الكفالة التشااااااغ ا ة   -63 كما هو ماحوظ من التق  مات الخارج ة  للبرنامجومن المؤكد أن مرةق الشاااااارال اآلجل قد حسااااااَّ

ز األمانة القدرات ذات الصاااة ةي عام والمؤ وسااتعمل عاى  5364شاارات ةي تقار ر األدال الساانو ة المتعاقبة. وسااوا تعزي

بغرض الوصااااول بنهج الشاااارال اآلجل إلى مسااااتو اته المثاى؛  5360النُظم ةي منتصااااف عام  التطور ال ي شااااهدتهتعم م 

تحسا نات عاى إدارة ساساة اإلمداد لتحق ق االستفادة المثاى  وسا  ري النظر ةي عقود شارال األغ  ة ال د دة، وسا تم إدخال

مشااتر ات الساااع الغ ائ ة المتوقعة،   اتمن مخصااصااات مرةق الشاارال اآلجل. وساا راجع المرةق دور ا لموالمته مع مسااتو

 وستقترح أي تعد الت مطاوبة ةي خطم اإلدارة المقباة.
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