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  توصیة بالموافقة 

فیما یتعلق بقروض الصندوق المستحقة، للموافقة على اقتراح إعادة جدولة دیون السودانمدعو المجلس التنفیذي

.10و9وذلك وفقا للمبادئ المعروضة في الفقرتین 

  

  جمهوریة السوداناقتراح إلعادة جدولة دیون

  مقدمة  -أوال

طلبت جمهوریة السودان أن یعید الصندوق جدولة مدفوعات القروض المستحقة علیها. ویستند هذا الطلب -1

، وهو عجز یعود في المقام األول إلى انخفاض في السودانالمدفوعاتإلى العجز الكبیر في میزان 

تدابیرَ بالفعلالعائدات النفطیة نتیجة الستقالل جنوب السودان. وقد أبلغت الحكومة الصندوق أنها وضعت

مختلفة لمواجهة أوضاعها االقتصادیة الخطیرة، كما تعمل على وضع تدابیر أخرى في هذا الشأن، وهي 

الحكومة توقفتم المؤسسات الدولیة من قبیل الصندوق في إطار سعیها لمواجهة هذه األزمة. وقد تطلب دع

وفقا إلجراءات الصندوق، تم تعلیق و . 2011دفع مبالغ مستحقة للصندوق منذ نوفمبر/تشرین الثاني عن

التي یمولها . ویعني ذلك توقف المشروعات والبرامج2012أیار /مایو31حافظة السودان اعتبارًا من 

  الصندوق والمصممة للتخفیف من حدة الفقر في السودان.

االتفاقیة التي تم وأحكامالتماس موافقة المجلس التنفیذي على شروط فيالهدف من هذه الورقة یتمثل و -2

التوصل إلیها من حیث المبدأ بین جمهوریة السودان والصندوق إلعادة جدولة دیون السودان. وسیسمح ذلك 

.وق باستئناف عملیات الصرف الخاصة بالحافظةللصند

الخلفیة-ثانیا

، یتعرض االقتصاد السوداني لصعوبات كبیرة في التعامل 2011منذ استقالل جنوب السودان في یولیو/تموز -3

في المائة من 75مع اآلثار المترتبة على فقدان النفط من حقول تقع في الجنوب كانت توفر ما یصل إلى 

10.4النقد األجنبي. وتقدر الخسائر في عائدات النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة بمبلغ عائداته من 

. وقد أدى هذا إلى وجود فجوة كبیرة بین اإلیرادات الحكومیة واإلنفاق الحكومي، وٕالى أمریكيدوالرملیار

التي یعدهاة العالمیة، وفقا آلخر إصدارات التوقعات االقتصادیو فجوة أكبر في میزان مدفوعات الدولة. 

في المائة، قبل أن 7.3-بنسبة 2012صندوق النقد الدولي، فإن االقتصاد السوداني سیتقلص في عام 

. وقد بلغت 2017في المائة في عام 1.7في المائة ثم إلى 1.5-لیصل إلى نسبة 2013یتحسن في عام 

ملیار دوالر 31، وتبلغ المتأخرات منها 2010ملیار دوالر أمریكي في نهایة عام 37الدیون الخارجیة 

.أمریكي
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، وهو یأخذ بتدابیر 2015- 2012وقد وضعت الحكومة برنامج طوارئ اقتصادي مدته ثالث سنوات للفترة -4

السكر والمنتجات البترولیة، وهي جزئیا عنهذا البرنامج الدعم رفعللتقشف تهدف إلى خفض اإلنفاق. و 

لدولي. وتركز السیاسة المالیة على استعادة الحصافة المالیة على جمیع خطوة رحب بها صندوق النقد ا

واستخدام العجز غیر النفطي كمؤشر مستویات الحكومة من خالل التحكم في النفقات على المدى المتوسط 

ة ركز على تعزیز المساءلة في استخدام األموال العامة وعلى بناء القدرات لتحسین فعالیتمالي رئیسي. كما 

.الوالیات، حیث تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تقدیم الخدماتعلى مستوى تخصیص الموارد، بما في ذلك 

  الوضع الحالي للحافظة والدیون-ثالثا

ملیون 138.2تبلغ القیمة اإلجمالیة لحافظة الصندوق الحالیة من القروض والمنح المقدمة إلى السودان -5

روض األصلیة ورسوم الخدمة/الفائدة المتوقعة على جمیع حقوق سحب خاصة، ویشمل ذلك القوحدة

37.7حتى موعد استحقاقها النهائي. ویبلغ مجموع المبالغ غیر المصروفة ، وذلكالقروض المفتوحة والمغلقة

14.4)، ومن أصل هذا المبلغ، یتصل تقریباً ملیون دوالر أمریكي58(ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 

ملیون 23.2) بصرف القروض ویتصل تقریباً ملیون دوالر أمریكي22(خاصة وحدة حقوق سحب ملیون 

) بالمنح. ویشكل هذا كله حافظة من أربعة تقریباً ملیون دوالر أمریكي35.7(وحدة حقوق سحب خاصة 

تحمل الدیون. ویجري القدرة على مقدمة في إطار منحوسبع ةواحدمنحة مكون قروض منحها الصندوق و 

، مما یغطي مناطق یتركز فیها من التجمعات السكانیة46والیات و10ذ هذه القروض والمنح في حالیًا تنفی

من المجتمعات 700فقراء الریف بكثافة عالیة. وفي الوقت الحاضر، تمتد تغطیة المشروعات لتشمل نحو 

ق في السودان جمیع عملیات الصندو وتتعاملمن المستفیدین بصورة مباشرة. 000350المحلیة وأكثر من 

مع السكان المحلیین لضمان األمن الغذائي والدخل والقدرة على مقاومة الصدمات التي تتعرض لها الزراعة، 

وذلك  في إطار من اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة. ومع أن بعض العملیات تعرقلت بسبب النزاع الدائر 

المناسبة أن تحقق تحسنًا كبیرًا في اإلنتاج الزراعي وأن في البالد لفترة طویلة، فقد ثبت أن بوسع الحوافز 

ملیون3.8تدّعم مبادرات السالم. وسیصل المبلغ اإلجمالي االسمي للمتأخرات المستحقة للصندوق إلى 

. ویرد موجز للدین المستحق حالیًا والمتوقع حتى 2012أیلول سبتمبر/30حقوق سحب خاصة في وحدة 

:أدناهوالسنوات الثالث التالیة في الجدول 2012للمجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول تاریخ االجتماع المقرر 
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  الجدول 

  : القیم االسمیة الحالیة والمتوقعةموضوع العجز عن السدادمقدار الدین 

  (المبالغ بحقوق السحب الخاصة)

  المتوقع)/التاریخ (الفعلي

المبلغ األصلي المستحق 

  للفترة التي صدرت بها فواتیر

مبلغ الفائدة المستحق للفترة 

  التي صدرت بها فواتیر

المبلغ األصلي والفائدة 

المستحقان للفترة التي 

  صدرت بها فواتیر

المبلغ التراكمي المستحق 

  (المبلغ األصلي والفائدة)

689  2011دیسمبر/كانون األول 31 723274 274963 997963 997

1  2012سبتمبر/أیلول 30 389 662468 1991 857 8613 802 459

607  2012دیسمبر/كانون األول 31 848270 721878 5694 681 028

2  2013دیسمبر/كانون األول 31 779 324939 3613 718 6858 399 713

3  2014دیسمبر/كانون األول 31 360 992943 8254 304 81712 704 530

3  2015دیسمبر/كانون األول 31 929 326931 2584 860 58417 565 114

  

31وكما یبین الجدول أعاله، فإن المبلغ اإلجمالي للمتأخرات، بقیمتها االسمیة، كان متواضعا نسبیا بتاریخ -6

خاصة). ومع ذلك، فإن المتأخرات ارتفعت سحب حقوق وحدةملیون0.9(2011/كانون األولدیسمبر

شهر التالیة، وذلك بسبب صیغة استهالك الدیون بموجب اتفاقیات وستستمر في االرتفاع بصورة كبیرة في األ

القروض القائمة، وعلى افتراض أن السودان سیبقى متخلفًا عن السداد وفقًا لشروط االستهالك المتعاقد 

علیها.

قبل وقد تأهل السودان إلدراجه في مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون، لكنه ال یزال في مرحلة ما-7

عرض البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون على مجلسي صندوق ــــُـاتخاذ القرار. والواقع أنه لیس من المتوقع أن ت

على أقرب تقدیر. وتماشیا مع اإلجراءات المتفق علیها مع 2013النقد الدولي والبنك الدولي قبل عام 

عفاء من الدیون، في إطار المبادرة الخاصة المجلس التنفیذي، سیتم إدراج متأخرات البلدان المؤهلة لإل

بالبلدان الفقیرة المثقلة بالدیون، في اإلعفاء الذي سیوافق علیه المجلس التنفیذي فیما بعد. وفي حال البلدان 

ات الخاصة بإعادة جدولة الدیون إلى حالتي علیها متأخرات، تم تعلیق عملیات الصرف قبل تقدیم المقتر 

.المجلس

  اإلعفاء من الدیون والخیارات التي نظر فیهانهج -رابعا

طلب السودان في البدایة أن یتم إلغاء الدیون غیر المسددة، أو أن یمنح فترة سماح مدتها خمس سنوات -8

على جمیع الدیون المستحقة مع عدم وجود دفعة أولیة. كما طلب السودان مواصلة عملیات الصرف دون 

اریة إلى أن یتمكن المجلس التنفیذي من النظر في إعادة جدولة الدیون. انقطاع فیما یتعلق بالمشروعات الج

من ووافقت إدارة الصندوق على التفاوض على إعادة جدولة الدیون، لكنها قررت أنه ال یمكن أن تقدم إعفاءً 

.اإلجراءات الحالیة المتعلقة بالمتأخرات
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الدیون. وال یمكن اإلعفاء من الدیون إال وفقا للصندوق بموجبه أن یلغي یمكنولیس هناك أي أساس قانوني-9

حل مسألة المتأخرات التي قد من سیاسات اإلقراض ومعاییره، والتي تنص على أنه "ألغراض 32للفقرة 

یجوز للمجلس التنفیذي تعدیل ضخر في سداد الفوائد/رسوم الخدمة وسداد أصل القرو آلتنشأ من حین 

د المعني، بما في ذلك فترة السماح وتاریخ االستحقاق وقیمة كل قسط من الشروط المقدم بها القرض إلى البل

". ونتیجة لمفاوضات جرت بین ممثلي أقساط سداد القروض مع الحفاظ على صافي القیمة الحالیة األصلي

، تم إعداد خطة إلعادة جدولة الدیون ستــُرفع إلى المجلس 2012السودان والصندوق خالل شهر یولیو/تموز 

على . وخطة إعادة جدولة الدیون المتفق علیها هي . ویرد محضر المفاوضات في الملحقنفیذي للموافقةالت

  النحو التالي:

یشمل مبلغ الدین الذي سیخضع إلعادة الجدولة المبلغ المستحق حالیًا، إلى جانب المبلغ الذي   )أ(

دتها ثالث سنوات. وسیتم سیصبح مستحقًا خالل فترة السماح اإلضافیة المتفق علیها والتي تبلغ م

الحفاظ على صافي القیمة الحالیة للمتأخرات المعادة جدولتها، وذلك بتطبیق سعر خصم ثابت یستند 

إلى المعدالت اآلنیة المتوسطة المرجحة المركبة لحقوق السحب الخاصة لمنحنیات عائد العشر 

لمحددة للقرض. وسیتم تعیین سنوات لعمالت حقوق السحب الخاصة األربع، بما یتفق مع العملة ا

سعر الخصم هذا من قبل الصندوق بتاریخ موافقة المجلس التنفیذي، وذلك على أساس األسعار 

المطبقة على ذلك التاریخ.

ة من قیمة مجموع المتأخرات المحسوبة بتاریخ موافقة ـــــــفي المائ5ة أولیة تعادل ـــــــسیقدم السودان دفع  )ب(

. وستجري 2013یونیو/حزیران 30ى أن یقدم هذه الدفعة في موعد أقصاه المجلس التنفیذي، عل

جدولة سداد المتأخرات على فترة سبع سنوات ابتداًء من نهایة فترة السماح اإلضافیة. وستستمر 

الجداول الزمنیة الستهالك القروض القائمة دون أي مساس بها بعد انتهاء فترة السماح اإلضافیة.

ئ في اتفاقیة یوقعها السودان والصندوق وتدخل حیز التنفیذ في موعد ال یتجاوز ستدرج هذه المباد  )ج(

یوما من تاریخ موافقة المجلس التنفیذي. وٕاذا لم یتم التوقیع على  االتفاقیة حتى ذلك التاریخ، ثالثین 

فإن الصندوق سیحیل المسألة إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفیذي التخاذ ما یلزم.

تعلیق عملیات الصرف لجمیع مشروعات وبرامج الصندوق في السودان اعتبارا من تاریخ سیتم رفع   )د(

توقیع االتفاقیة.

وقد أبلغ الصندوق وفد السودان أنه لن تمنح أیة فترة سماح إضافیة بعد موافقة المجلس التنفیذي على شروط - 10

ت تستحق بموجب خطة تسویة الدیون هذه التسویة للدیون المتأخرة. وٕاذا عجز السودان عن تقدیم أیة مدفوعا

هذه، فإن الصندوق سیضطر إلى تعلیق جمیع المشروعات الجاریة وٕالى إلغاء المبالغ المتبقیة في حسابات 

  القروض والمنح، وفقا ألحكام الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة المعمول بها.
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  محضر المفاوضات 

، اجتمع ممثلون عن حكومة جمهوریة مجدي یسالسید القتصاد الوطنيالمالیة واارةبوز وزیر الدولة معاليبرئاسة

نجالء المالیة واالقتصاد الوطني، والسیدة وزارة،لتعاون الدوليا، إدارة، المدیر العامزة عوضئفاالسودان، والسیدة 

نمیة الزراعیة، برئاسة ، وممثلون عن الصندوق الدولي للتالمركزيالسودانبنك، نائب مدیر إدارة الدین،عبد العزیز

،ا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفریقیالخاصة بشعبةمجموعةالورئیس ، ماليمسؤول ،محمد عبدو بوسلهمالسید 

، لمناقشة طلب 2012یولیو/تموز 9، وذلك في اجتماع عبر الفیدیو، بتاریخ في شعبة المراقب والخدمات المالیة

. وأبلغ الصندوق ممثلي السودان أنه ال یمكن 2012ینایر/كانون الثاني 16لتخفیف عبء الدیون قدمه السودان في 

على أنه من الممكن، بعد موافقة المجلس التنفیذي .للصندوق إلغاء أي من الدیون غیر المسددة أو التنازل عنها

كذلك المبالغ التي للصندوق، االتفاق على خطة لتخفیف عبء الدیون تعید جدولة تسدید المبالغ الحالیة المتأخرة و 

ستستحق في المستقبل. وأبلغ الصندوق ممثلي السودان أن رئیس الصندوق قرر أن یقدم طلب السودان لتخفیف 

سیقترح خطة لتخفیف عبء الدیون على النحو وأنهعبء الدیون في دورة المجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول،

  التالي:

في الصندوق والتي تسمح للمجلس التنفیذيومعاییره(ز) من سیاسات اإلقراض32وفقا للفقرة   - 1

المقدم بها القرض إلى البلد المعني، بما في ذلك فترة السماح وتاریخ االستحقاق "بتعدیل الشروط 

"، سیمنح وقیمة كل قسط من أقساط سداد القروض مع الحفاظ على صافي القیمة الحالیة األصلي

) سنوات تبدأ بتاریخ توقیع االتفاقیة. وقد تم االتفاق على 3(السودان فترة سماح إضافیة مدتها ثالث

  ذلك.

ـُ خالل فترة السماح اإلضافیة، ال ی  - 2 شترط أن یقدم السودان أیة مدفوعات تتعلق بقیمة القرض األصلیة ــ

أو برسوم الخدمة عند استحقاقها. على أن مدفوعات قیمة القرض األصلیة ورسوم الخدمة التي 

لفائدة اعتبارًا من تاریخ لتخضعقبل بدایة فترة السماح اإلضافیة، أو أثناءها، سوف تصبح مستحقة 

الصندوق ضروریًا لتأمین القیمة الحالیة یعتبرهاالستحقاق بسعر خصم محدد، وهو المعدل الذي 

  الصافیة األصلیة لجمیع قروض السودان غیر المسددة.

صل الدین ورسوم الخدمة ألق باحتساب المبلغ اإلجمالي بنهایة فترة السماح اإلضافیة، یقوم الصندو   - 3

التي أصبحت مستحقة قبل أو أثناء فترة السماح اإلضافیة ولم یدفعها السودان، وكذلك المبلغ 

. ویحدد المبلغ اإلضافیةاإلجمالي للفوائد المستحقة على أیة مبالغ لم تسدد خالل فترة السماح

ددة باإلضافة إلى الفائدة المتراكمة علیها) على أنه التعویض اإلجمالي (جمیع المدفوعات غیر المس

  بالقیمة الحالیة الصافیة.

یتم احتساب سعر الخصم على أساس المعدالت المتوسطة المرجحة المركبة لحقوق السحب   - 4

الخاصة، مع مراعاة العمالت األربع التي تشكل حقوق السحب الخاصة وتعكس منحنیات عائد 

سیتم تعیین سعر الخصم هذا من قبل الصندوق بتاریخ موافقة المجلس التنفیذي العشر سنوات. و 

  ذلك التاریخ.في، وذلك على أساس األسعار المطبقة لسودانادیونعلى خطة تخفیف عبء 
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من األقساط نصف 14یخضع التعویض بالقیمة الحالیة الصافیة لفائدة بسعر الخصم ویسدد على   - 5

) 7تبدأ بعد نهایة فترة السماح اإلضافیة بشهرین وتنتهي بعد ذلك بسبع (السنویة المتساویة التي

مدفوعات سداد التعویض بالقیمة الحالیة لالمتوقع االستهالك سنوات. ویتضمن الملحق ألف جدول 

الصافیة، وهو مدرج هنا ألغراض العلم به فقط. وسوف یقدم الصندوق للسودان جدوًال زمنیًا نهائیًا 

مدفوعات یبین مبالغ األقساط، وذلك في غضون شهر واحد بعد انتهاء فترة السماح الستهالك ال

  اإلضافیة.

أعاله، سیعاود السودان أیضا، 5باإلضافة إلى سداد التعویض بالقیمة الحالیة الصافیة، وفقا للفقرة   - 6

قروضه القائمة اعتبارًا من نهایة فترة السماح اإلضافیة، تسدید جمیع الدفعات المستحقة على جمیع

وفقا ألحكام جمیع اتفاقیات التمویل الساریة المفعول. ویتضمن الملحق باء جدوًال لالستهالك المتوقع 

یبین المبالغ اإلجمالیة التي ستكون مستحقة الدفع على جمیع القروض الحالیة (بما في ذلك 

  .ا ألغراض العلم به فقطوهو مدرج هنالتوقعات الخاصة بالقروض التي ال یزال صرفها مستمرًا)، 

توضع المبادئ الواردة في هذه الوثیقة، إذا وافق علیها المجلس التنفیذي في دورته في سبتمبر/أیلول   - 7

، في اتفاقیة یوقعها السودان والصندوق وتدخل حیز التنفیذ في موعد ال یتجاوز ثالثین یوما 2012

توقیع على هذه االتفاقیة بحدود ذلك الموعد، فإن من تاریخ موافقة المجلس التنفیذي. وٕاذا لم یتم ال

التخاذ ما یراه 2012الصندوق سیحیل المسألة إلى دورة المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

مناسبًا. وسیتم رفع تعلیق عملیات الصرف لجمیع مشروعات وبرامج الصندوق في السودان اعتبارا 

  من تاریخ توقیع االتفاقیة.

وبموجب الممارسات إلدارة الشراكات مع البلدان المتأخرة في السدادالصندوق سیاسةطار وفقا إل  - 8

السابقة فیما یتعلق بالبلدان التي علیها متأخرات، اقترح وفد الصندوق أن یقدم السودان دفعة أولى 

من مجموع %)5(حقوق سحب خاصة، أي ما یعادل خمسة في المائةوحدة190,000قدرها 

السودان بتاریخ موافقة المجلس التنفیذي على االتفاقیة. ومن شأن هذه الدفعة أن تخفض متأخرات

حجم التعویض بالقیمة الحالیة الصافیة. وقد قبل السودان هذا االقتراح. والتزم ممثلو السودان بأن 

  .2013یونیو/حزیران 30تسدد هذه الدفعة في موعد أقصاه 
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لن تمنح أیة فترة سماح إضافیة بعد موافقة المجلس التنفیذي على أبلغ الصندوق وفد السودان أنه  - 9

شروط هذه التسویة للدیون المتأخرة. وٕاذا عجز السودان عن تقدیم أیة مدفوعات تستحق بموجب 

خطة تسویة الدیون هذه، فإن الصندوق سیضطر إلى تعلیق جمیع المشروعات الجاریة وٕالى إلغاء 

القروض والمنح، وفقا ألحكام الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة المبالغ المتبقیة في حسابات 

  المعمول بها.

  

  

________________________________  

  نیابة عن جمهوریة السودان

  مجدي یسالسیدمعالي

  لمالیة واالقتصاد الوطنيابوزارةوزیر الدولة 

  

  

________________________________  

  دولي للتنمیة الزراعیةنیابة عن الصندوق ال

محمد عبدو بوسلهم

في شعبة المراقب والخدمات ،ا وأوروباالشرق األدنى وشمال أفریقیالخاصة بشعبةمجموعةالورئیس ،ماليمسؤول 

  المالیة
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Annex A: Simulation of amortization schedule for the settlement of outstanding arrears on the 
basis of the NPV
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Annex B: Simulation of consolidated amortization schedule of existing loans.


