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 الموافقةبتوصية 
بالقروض تعلق بمتأخرات جميورية مال: الخاصة يمقترح تسوية ديون الموافقة على بالمجلس التنفيذي يوصى 

وتفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على اتفاقية لتسوية الديون وتوقيعيا بما يتماشى مع  ،المستحقة للصندوق
عرض اتفاقية تسوية الديون الموقعة على المجلس التنفيذي للعلم ف: . وسيتم 01الشروط واألوضاع الواردة ف: الفقرة 

 دورة الحقة.

 مقترح إلعادة جدولة ديون جمهورية مالي

 المقدمة - أوال

. وقد أعلمت الحتومة المستحقةطلبت جميورية مال: من الصندوق إعادة جدولة ديونيا المتعلقة بقروضيا  -1
الصندوق الذي استمر ف: دعم مال: منذ بداية األزمة مثل الصندوق بأن تسديد ديون الجيات المانحة 

الراىن، فإن الموارد  ، تبقى واحدة من أولوياتيا. إال أنو، ونظرا للوضع4104السياسية ف: مارس/آذار 
األمن ولتحقيق المتاحة على المستوى الحتوم: تستخدم أساسا الستعادة األراض: الت: تمت خسارتيا، 

جراء االنتخابات ف: أقرب وقت ممتن.   وا 

دفعات للصندوق عند لالحتومة ف: تسديد أخفقت ، 4104ومنذ نوفمبر/تشرين الثان:  ،ف: ىذا السياق -2
تانون /يناير 03لإلجراءات المعمول بيا ف: الصندوق، فقد تم تعليق حافظة مال: ف: استحقاقيا. وامتثاال 

حدة الفقر من لتخفيف لمما يعن: أن المشروعات والبرامج الت: يموليا الصندوق والمصممة  ،4107الثان: 
وقف ىذه يناير/تانون الثان:، مما أدى إلى تقليص أنشطتيا. وستت 03لم تستلم أية أموال منذ  ،ف: مال:
 ف: األسابيع القادمة ف: حال لم يتم رفع ىذا التعليق المال:. بالتامل األنشطة

اليدف من ىذه الوثيقة ىو السع: للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على شروط وأوضاع االتفاقية   -3
. وسيسمح الت: تم التوصل إلييا من حيث المبدأ بين جميورية مال: والصندوق إلعادة جدولة ديون مال:

  الصرف على حافظتو ف: البالد.ذلك للصندوق باستئناف 

 الخمفية - ثانيا
الت:  ،4104أبريل/نيسان  -ما زال الوضع السياس: واألمن: ف: مال: غير مستقر منذ أحداث مارس/آذار -4

الشمال: من البالد بعد عزل النصف شيدت سيطرة المتمردين من الطوارق والجياديين اإلسالميين على 
 الرئيس من قبل الجنود المتمردين.

إلى وضع نياية للخطط الرامية إلى إجراء االنتخابات  4104وأدى االنقالب الذي حدث ف: أبريل/نيسان  -5
الجماعة على التوال:. وبعد مفاوضات مع  4104الرئاسية والتشريعية ف: أواخر أبريل/نيسان ويوليو/تموز 

 التنح: جانبا للسماح بتعيين رئيس مؤقتالعسترية على  طغمةت الأفريقيا الغربية، وافقلدول االقتصادية 
تسمية حتومة ب. وامتثاال للدستور، غدا رئيس الجمعية الوطنية رئيسا مؤقتا للبالد، وقام فيما بعد للبالد
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يوما تما األربعين وف: ىذا الوضع، لم يتن باإلمتان إجراء االنتخابات ضمن ميلة تتنوقراط إلى حد تبير. 
ن مخططا لو، وبالتال: فقد وافقت الجماعة االقتصادية لدول أفريقيا الغربية على تمديد الموعد األقصى تا

 .4107لالنتخابات حتى أبريل/نيسان 

ف:  القاعدة تنظيم األمن: عندما قام مقاتلون من الوضع ، تدىور 4107شير يناير/تانون الثان:  ف: أوائل -6
ين ف: تدبلوحرتة الوحدة والجياد ف: أفريقيا الغربية باالستيالء على  ،ومن أنصار الدين ،المغرب اإلسالم:

، مما اضطر الجيش باماتو وسط البالد الذي يقع تحت سيطرة الحتومة، وىددوا بالزحف على العاصمة
مال:. وقد خّلف ىذا النصر العستري وتوفير دعم محل: واسع ضمن إلى التدخل  ،بدعم من فرنسا ،المال:

بيا أثرا تبيرا على الوضع السياس: واألمن:، حيث ىرب اإلسالميون من مدن الشمال، ف: حين السريع نس
بدأ المقاتلون بدأ الجيش بالزحف إلييا. وف: الوقت الحال:، وعلى الرغم من نجاح الحملة العسترية، 

: الصحراء ف: الذين اختفوا خالل ىذه الحملة ف: وادي نير النيجر ف: إظيار مقاومة شرسة فاإلسالميون 
الوعرة بالقرب من الحدود مع الجزائر. إال أن معظم المناطق المتتظة بالستان  دي إيفوغاسمنطقة أدرار 

بعد عشرة أشير من د الحياة فييا إلى طبيعتيا و حيث تع ،ف: الشمال عادت اآلن تحت سيطرة الحتومة
 ،لدعم الستعادة السالم ف: الشمالاحتالليا من قبل الجياديين. وف: ىذا السياق تطلب حتومة مال: ا

 ولضمان إعادة توطين الستان المشردين.

باألساس وأثار أدت العمليات العسترية ف: شمال ووسط مال: إلى تفاقم الوضع اإلنسان: الذي تان سيئا  -7
 إذ وصل عدد الالجئين ف: البلدان المجاورة، وبخاصة موريتانياالمسلح.  عمخاوف جدية حتى قبل بدء النزا

شخصا من  442 041 :إضافة إلى ما يقدر بحوال ،شخص 027 111وبورتينا فاسو والنيجر إلى حوال: 
 الميجرين داخليا ف: مال:.

 حافظة مالي – ثالثا

ف: تنمية الجزء الشمال: من تاريخيا يعتبر الصندوق واحدا من الجيات المانحة القليلة الت: دّعمت الحتومة  -8
البالد. وتضم حافظة الصندوق ف: مال: خمسة مشروعات جارية، مع خمسة قروض من الصندوق، وستة 

، وبيدف مواجية األزمة ومواءمة الحافظة مع السياق الجديد، أعد 4104. وف: عام بمنحمتونات ممولة 
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للبالد، الصندوق استراتيجية مرحلية مع حتومة مال: بما يتماشى مع 

مرتزا أنشطتو ف: جنوب القطر. وتم اإلبقاء على بعض األنشطة ف: الشمال من خالل شراتات مع 
 موجودة ف: الميدان.المنظمات غير حتومية ومع وتاالت لألمم المتحدة 

تيدال، وبرنامج االستثمار والتنمية برنامج التنمية الريفية المتتاملة ف:  وىما ،ىنالك مشروعان ف: الشمال -9
وبشراتة وثيقة مع الحتومة، نجح الصندوق ف: دعم األنشطة  .الريفية ف: األقاليم الشمالية، لم يتم تعليقيما

تابعة لصالح المجتمعات المحلية ف: ىذه األقاليم من خالل شراتات مع منظمات غير حتومية ووتاالت 
ف: الجنوب، مشروعين  تان أداء، موازيةنى األساسية الموجودة. وبصورة ألمم المتحدة مروجا الستدامة البل

وبرنامج صندوق التنمية ف: منطقة الساحل، جيدا بصورة نسبية ف:  ،برنامج التمويل الريف: الصغريوىما 
 على الرغم من الظروف المحيطة. 4104عام 
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، اضطرت الحافظة بأتمليا لتقليص أنشطتيا 4107منذ بداية النزاع والتعليق المال: ف: يناير/تانون الثان:  -11
جميع األنشطة وستضطر بسبب االفتقار إلى األموال. وتواجو مشروعات الصندوق نقصا حادا ف: النقد، 

 ف: األسابيع القادمة ما لم يتم رفع الحظر.للتوقف 

حيث أن المزارعين يعانون من االفتقار إلى المساعدة  ،ستتون األموال ضرورية لدعم الموسم الزراع: القادم -11
من وزارة الزراعة وغيرىا من الشرتاء التقنيين بعد احتالل اإلقليم الشمال:. إضافة إلى ذلك، ومع االستعادة 

قد أصوليم ومواردىم ليجدوا ، بيوتيمالميجرون والمشردون داخليا إلى يعود التدريجية للشمال، سوف 
حاجة ملحة الستعادة الوصول إلى الرعاية الصحية األولية ف: األراض: المحتلة والت: تعد وىنالك  .تالشت

متونا من متونات المشروعات الت: يدعميا الصندوق من خالل موارد الصندوق البلجيت: لألمن الغذائ:. 
الصندوق من  ، وبالتال: فإن دعمولن تتمتن حتومة مال: من مواجية ىذه األزمة المتعددة األبعاد وحدىا

 خالل برامجو الجارية سيتون ضروريا ف: مرحلة إعادة اإلعمار.

 وضع الديون -رابعا

برسم  ،قرضا بشروط تيسيرية للغاية 04مال: دمة إلى حتومة قالمتضم الحافظة اإلجمالية لقروض الصندوق  -12
 .النيائية ستحقاقبالمائة؛ ولم تصل أية من ىذه القروض إلى مرحلة اال 0بالمائة و 1.31خدمة يعادل 

 مميون وحدة حقوق سحب خاصة 1.1حوال:  4107فبراير/شباط  42بلغت متأخرات مال: للصندوق بتاريخ  -13
 وى: تتزايد باستمرار. 1(،تقريبا مميون يورو 1.3أي ما يعادل )

 نهج إعادة جدولة الديون - خامسا

بعد مناقشات عقدت على ىامش الدورة السادسة والثالثين لمجلس محافظ: الصندوق بين رئيس الصندوق  -14
  والوفد المال:، طلبت حتومة مال: أن ينظر الصندوق ف: إعادة جدولة ديونو للسماح باستئناف الصرف. 

ومة مال: على خطة ، ووافقت حت4107مارس/آذار  40أعد الصندوق مقترحا إلعادة جدولة الديون بتاريخ  -15
. وأما خطة إعادة جدولة الديون الت: تم االتفاق علييا بين 4107مارس/آذار  41تسوية المتأخرات بتاريخ ل

 حتومة مال: والصندوق في: على النحو التال:: 

مبلغ الديون الت: ستعاد جدولتيا تجزء من خطة تسوية الديون المقترحة على أنو صاف: يعرف  (أ )
االسترجاع ضم، بالنسبة لجميع القروض الت: يتم تسديدىا حاليا، وىو يلتعويض، القيمة الحالية ل

حتى تاريخ موافقة المجلس التنفيذي على ىذه رسوم خدمتيا المستحقة مع ألصول القروض التامل 
 الخطة.

اتفاقية تسوية الديون بتاريخ موافقة المجلس يتوقع أن تتون على أساس المنيجية المذتورة أعاله، و  (ب )
)مما يترجم باستخدام سعر صرف  مميون وحدة حقوق سحب خاصة 1.3بحدود التنفيذي علييا 

مميون  1.5بحوال:  4107فبراير/شباط  42الدوالر األمريت:/وحدات حقوق السحب الخاصة بتاريخ 
 (.يورو

                                                   
1
 .2013فبراير/شباط  22صندوق النقد الدول: بتاريخ الذي طبقو بسعر الصرف    
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 سنوات، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا عامين.ستتم جدولة تسديد المتأخرات على مدى خمس  (ج )

أية تسديدات ولن يشمل إعادة جدولتيا المبلغ المستحق حاليا فقط، ستتم سيتضمن مبلغ الديون الت:  (د )
  مستقبلية للقروض الت: ستستحق خالل فترة خطة تسوية الديون.

 تسوية الديون.يورو بتاريخ توقيع اتفاقية  11 111ستقوم مال: بتسديد دفعة أولية قدرىا  (ه )

سيتم الحفاظ على صاف: القيمة الحالية إلعادة جدولة الديون المقترحة من خالل تطبيق معدل خصم  (و )
الوسط: الترجيح: لسعر الصرف الفوري لوحدات حقوق السحب الخاصة يستند إلى المرّتب ثابت، 

بما يتماشى مع  لمنحنى العائد النيائ: للعمالت األربع الت: تشتل وحدات حقوق السحب الخاصة،
خصم إما بتاريخ الالصندوق معدل يحدد العملة الت: تم بيا تقديم القروض، أي باليورو. وسوف 

 ق.سباألأييما اعتمادا على ، أو بتاريخ توقيع االتفاقية، األولى دفعةالتسديد 

بالمائة. وال بد من التأتيد على أن ىذا المعدل الذي  1510فيو أما التقريب الحال: لمعدل الخصم  (ز )
ري يستند إلى خطة تسديد مدتيا خمس سنوات. وسيتم تحديد اشإبالمائة إنما ىو معدل  1510يساوي 

وسيتم  ،بصورة أتبر من تاريخ عرض ىذه الخطة على المجلس التنفيذياالقتراب المعدل الفعل: عند 
معدل الخصم أن يبقى لصندوق الدفعة األولى المتفق علييا. ويفترض ربطو بالتاريخ الذي يستلم فيو ا

ة قد يتم تطبيق إعادة يفترة التسديد، بما ف: ذلك أية فترات سماح إضافطوال الوسط: المرجح ثابتا 
 علييا. ةالجدول

 ي للتسديد ف: الملحق.شار يرد الجدول الزمن: اإل (ح )

رو. وسيتم الحفاظ على عملة الدفع المختارة ىذه المالية باليو اتفاقياتيا ت مال: أن تسدد اختار  (ط )
مستحقات الحتومة للصندوق معينة بوحدات حقوق السحب بأن الواضح ألغراض التيسير، مع الفيم 

ف: سعر الصرف بين قد تنجم عن تقلبات الخاصة، وأن المقترض ىو من سيتحمل أية مخاطر 
 وحدات حقوق السحب الخاصة واليورو.

سوية الديون بندا ينص على أنو ف: حال لم يحترم المقترض التزاماتو بموجب ستتضمن اتفاقية ت (ي )
 بوجوب تسديد أي مبلغ مستحق للصندوق أن يعلن، ف: ىذه الحالة،يجوز اتفاقية تسوية الديون، 
 اتفاقية تسوية الديون قد غدت باطلة والغية.أن يعلن  المبتر( وأن بمفعول فوري )اإلنفاذ
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 الخطة اإلشارية لتسديد المتأخرات
 

 سنوات التسديد
 سنوات فترة السماح 

 مبمغ التسوية
 الدفقة األولى )حقوق السحب الخاصة( 

 معدل الخصم اإلشاري

5 
2 
 

399 323 1 
245 43 
3.56% 

 
 
 

 يورو[ 53 333]ما يعادل 

 المبمغ )حقوق السحب الخاصة( نصف السنة السنة
2313 1 245 43 
2313 2  
2314 1  
2314 2  
2315 1 789 216 
2315 2 789 216 
2316 1 789 216 
2316 2 789 216 
2317 1 789 216 
2317 2 789 216 
2318 1 - 
2318 2 - 
2319 1 - 
2319 2 - 

 1 343 976  مجموع المبالغ المسددة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


