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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البندان  ٨و  9من جدول األعمال
حالةةة وةةندوت البةةاا للبي ة العل يةةة
البيرية يف املنطقة والصندوت االسةئم ا
للئربعاا واملسائل املئصلة هب ا
حالة وندوت رأس املال املئداول

حالة ةةة وة ةةندوت الب ة ةةاا للبيةة ة العل ية ةةة البيري ة ةةة يف املنطقة ةةة والص ة ةةندوت
االسئم ا للئربعاا ووندوت رأس املال املئداول
تقرير األمني العام

أوال  -وندوت الباا للبي

العل ية البيرية يف املنطقة

 - ١تنن الققن  ٢منن ااننا  ١43منن اتقايينة األمننت ااتحند لقنابون البحننار علن أن تقنو السننلطة
الدولية لقاع البحار بتعزيز إج اء البحث العلمي البح ي يف اانطقة وتشجيعه .وتن الققن  3منن اانا
بقسننعا عل ن أن تع نزأل النندول األ ن ا التعنناون النندوا يف رننال البحننث العلمنني البح ن ي يف اانطقننة عننن
ي ننم أم ننور م ننن بينع ننا ا ننمان تط ننوي بن ن امم ع ننن ي ننم الس ننلطة أو اان م ننا الدولي ننة األ ن ن سن ن
االيتضاء انقعة الدول النامية والدول األيل تقدما تكنولوجيا.
 - ٢ويف الق ار  ،ISBA/12/A/11ي ر مجعية السلطة أن تنشئ سااب اصا يع ابسنت صنندو
اهلب ننا للبح ننوي العلمي ننة البح ي ننة يف اانطق ننة ألغن ن اب تعزي ننز وتش ننجي إجن ن اء البح ننوي العلمي ننة البح ي ننة
يف اانطقننة انقعننة البش ن ية مجعنناء ،وال سننيما بنندعت مشنناركة العلمنناء والقني ن اا ن ل مننن البلنندان الناميننة
يف ب امم البحوي العلمية البح ية ومبنحعت ف ص ااشناركة يف التعناون التقنا والعلمني الندوا ،مبنا يف لن
من الل ب امم التدري وااساعد القنية والتعاون العلمي.
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 - 3وي ن ن ن ن ن ر اتمعي ن ن ن ننة أن يتك ن ن ن ننون رأا اا ن ن ن ننال األوا لل ن ن ن ننندو م ن ن ن ننن ال ص ن ن ن ننيد ااتبق ن ن ن نني ن ن ن ن ن
 ١٨آب/أغس ن ننطس  ٢٠٠6م ن ننن رس ن ننو الطلب ن ننا ال ن ننر س ن نند ا ااس ن ننت م ون ال ن ن وا ااس ن ننجلون مبوجن ن ن
الق ار ال اين ان ر األمنت ااتحند ال النث ااعنا بقنابون البحنار إة اللجننة التحضنةية للسنلطة الدولينة لقناع
البحار واحملكمة الدولية لقابون البحار ،عمال ابلقق ( ٧أ) من الق ار ال اين ،إاافة إة القوائد ااستحقة
عليعن ننا .و عن نني اتمعين ننة أيضن ننا أعضن نناء الس ن ننلطة ،والن نندول األ ن ن  ،واان من ننا الدولين ننة ،واا سس ن ننا
األكا ميية والعلمية والتقنية ا ال لة ،واتمعيا اخلةية ،واألف ا إة التربع لل ندو ؛ وي ر اتمعية
أيضا أن يقت استخدا القوائد اارتاكمة ااستحقة عل رأا ااال عل رويل البحوي العلمية البح ية.
 - 4ويف  3١أاير/م ننايو  ،٢٠١٧ك ننان رأا م ننال ص ننندو اهلب ننا يبل ن ن  3 4٧3 3١5والرا م ننن
والرا الننوالاي ااتحنند  .و ننالل القننرت اااليننة  ،٢٠١6-٢٠١5يُنند إة ال ننندو تربعننان فقن  ،مننن
ااععنند الق بسنني ألانناي اسننتغالل البحننار ( ٢ ٧٧٧والرا) ومننن ااكسنني ( ١5 ٠٠٠والر) .و ننالل
القرت بقسعا ،يد ال ندو مساعد مالينة إة أكا ميينة رو ا لقنابون احمليطنا والسياسنا ااتعلقنة نا
( ٢٢ ٠٠٠والر) ،والشن ننبكة الدولي ن ننة ليا ن نناي العلمين ننة ااعني ن ننة ابل ن ننن ت ا يكولوجين ننة ألعم ن ننا البح ن ننار
( ١4 ٨٨٠والرا) ،وأكا ميي ننة م نناركو بول ننو  -جنن ن نني للق ننابون ال نندوا والسياس ننا الدولي ننة يف ر ننال
احمليطن ن ن ننا ( ٧ ٠٠٠والر) .وي ن ن ن ن يف اتن ن ن نندول  ١ع ن ن ن ن ب من ن ن ننوجز الن ن ن ننة ال ن ن ن ننندو ن ن ن ن  3١أاير/
مايو .٢٠١٧
اتدول ١
حالة وندوت الباا للبي

العل ية البيرية يف املنطقة حىت  31أاير/ماي 2017

(بدوالرا الوالاي ااتحد )

بند اايزابية

اابل

رموع رأا ااال
إي ا ا القوائد اارتاكمة

3 4٧3 3١5
554 ٧4٧

جم ع اإليراداا

4 028 062

رموع النققا
جم ع األم ال املئاحة (الفائدة بعد خصم النفقاا)

()5٢٨ ٠53
26 694

 - 5ومثننة مشننكلة كبننة لنند ال ننندو و نني أن متوس ن سننع القائنند الننر يكسننبعا مننن اسننت مار
رأمس ننال ال ننندو م نننخقغ للغاي ننة .فق نني األأل ننع األربع ننة األوة م ننن ع ننا  ،٢٠١٧بلن ن س ننع القائ نند
 ٠.4يف ااائة ،وبل متوسطه  ١.5يف ااائنة علن مند القنرت  .٢٠١٧-٢٠٠6ويف عنا  ،٢٠١6لبني
اللجنة ااالية إة األمن العنا أن يتخنر ت تيبنا عنا اسنت مار ال نندو لكني قنم معندل عائند أكنرب
( ،ISBA/22/A/7/Rev.1-ISBA/22/C/19/Rev.1القق  ،)4٢و و ما مت يف  ١4زي ان/يوبيه ،٢٠١٧
ابسننت مار  3 5٠٠ ٠٠٠والر م ن م سسننة  Jamaica Money Market Brokers Limitedبسننع فائنند
مقن نندار  ٢.٢5يف ااائن ننة .ويتوي ن ن أن قن ننم ل ن ن االسن ننت مار عائن نندا ين نندر  3٨ ٨3٨والرا عل ن ن من نند
 ١٨٠يوما.
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اثنيا  -الصندوت االسئم ا للئربعاا
 - 6يف الق ن ار  ، ISBA/8/A/11لب نني مجعي ننة الس ننلطة إة األم ن الع ننا أن ينش ننئ ،كت نندبة م ي نني،
صننندويا اسننتيمابيا للتربعننا بغ ن ب تسننديد تكلقننة األ نرتاا أعضنناء اللجنننة القابوبيننة والتقنيننة مننن البلنندان
الناميننة وأعضنناء اللجنننة اااليننة مننن البلنندان الناميننة يف اجتماعننا اللجنننة القابوبيننة والتقنيننة واللجنننة اااليننة.
وكان اشاركة األعضاء يف تل االجتماعا ور معت يف عت صن الق ار وا ار السليمة للسلطة.
 - ٧و ن  3١أاير/مننايو  ،٢٠١٧بلن رمننوع التربعننا ااقدمننة إة ال ننندو االسننتيماين للتربعننا
 654 5٨4والرا .و ننالل القننرت اااليننة  ،٢٠١6-٢٠١5ينند تربعننان مننن ال ن ( 6٠ ٠٠٠والر)
واألرجنت ( ١٠ ٠٠٠والر) .و الل القنرت بقسنعا ،بلن رمنوع بققنا ال نندو  ٢4٠ 543والرا.
وي ن يف اتنندول  ٢ع ن ب مننوجز الننة ال ننندو ن  3١أاير/مننايو  .٢٠١٧وينند األم ن العننا أيضننا
تق ين ن ا منق ننال إة اللجن ننة ااالي ننة بش ننمن القض ننااي الناأل ننية فيم ننا يتعل ننم ابس ننتخدا ال ننندو االس ننتيماين
للتربعا (.)ISBA/23/FC/4
اتدول ٢
حالة الصندوت االسئم ا للئربعاا حىت  31أاير/ماي 2017
(بدوالرا الوالاي ااتحد )

بند اايزابية
التربعا
التحويال من صندو ااست م ين ال وا

اابل
(أ)

ااخ ا من صندو اهلبا
إي ا ا القوائد
جم ع اإليراداا
النققا
ال سو اا فية

654 5٨4
١35 ٠٠٠
6٠ ٠٠٠
١١ 596
861 180
()٧6٧ 669
()6١٨

جم ع النفقاا

()768 288

جم ع األم ال املئاحة (الفائدة بعد خصم النفقاا)

92 893

(أ) اب .ISBA/22/FC/2

اثلثا  -وندوت رأس املال املئداول
-٨

يف الق ار  ،ISBA/3/A/9ي ر مجعية السلطة ما يلي:

ينشن ننم صن ننندو رأا اان ننال ااتن ننداول مببل ن ن  39٢ ٠٠٠والر من ننن والرا الن ننوالاي
(أ)
ااتحد  ،و و مبل مي ل تق يبا وا دا من اثا عش من اايزابينة ااعتمند لعنا  ،١99٨علن أن يندف مننه
مبل  ١96 ٠٠٠والر يف عا  ١99٨و  ١96 ٠٠٠والر يف عا ١999؛
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(ب) يقنند أعضنناء السننلطة سننلقا ل ننندو رأا ااننال ااتننداول وفقننا تنندول األب ننبة ااق ن ر
ااعتمد من يبل مجعية السلطة الألرتاكا األعضاء يف ميزابية عا .١99٨
 - 9واهلد من صندو رأا اانال ااتنداول نو تغطينة اا ن وفا اليومينة ااقن ر يف ميزابينة السنلطة
يف ال عد كقاينة تربعنا الندول األعضناء يف ويني االسنتخدا لتغطينة نر اا ن وفا  .ومبجن تنواف
أمنوال كافينة ،تن األمنوال ااقرتاننة إة صنندو رأا اانال ااتننداول .وتقيند منندفوعا الندول األعضنناء يف
الس ننلطة أوال س ننا ا يف ص ننندو رأا اا ننال اات ننداول س نناب االأل نرتاكا ااس ننتحقة س ن ت تي ن
االألرتاكا ااق ر عل الدول األعضاء.
 - ١٠وعل ن ن م ن ن السن ننن  ،ألا مسن ننتو صن ننندو رأا اان ننال ااتن ننداول لي ن ننل إة  66٠ ٠٠٠والر،
ووافقي مجعية السلطة يف عا  ٢٠١6عل أ ندي ألاي ويندر ا  ١٠٠ ٠٠٠والر ،علن أسناا توألين
النزاي ابلتسنناوي علن فننرت السنننت ااقبلتن  ،وأن نند لن ابسننتخدا جنندول األب ننبة ااقن ر ا نناا
للسننلطة ااطبننم علن القيمننة ا مجاليننة ل ننندو رأا ااننال ااتننداول ( ،ISBA/22/A/13الققن  .)4و ن
 3١أاير/مايو  ،٢٠١٧بل رصيد صندو رأا ااال ااتداول  5٨١ 9٨3والرا ،إة جابن مبلن آ ن
يدر  ٧٨ ٠١٧والرا سيتت حت يله الل القرت ب عامي  ٢٠١٧و .٢٠٢٠
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