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 مراجعة نهج الصندوق في استخدام إلغاءات القروض ومنح الموافق عميها

 المقدمة - ألف

لمجةس القيفيذي مدعو لإلحاط  عةما بالمعةومات ذات الصة  بالخةفي  والنضايا والخيارات لةمض: قدما بعد ا -1
م  الهيد )ايظر : ف: أعناب الرئسال  الق: أرئسةقها حتو طةب المجةس القيفيذي ائسقعراض إجراءات الصيدو 

 األول( ومحاضر دورة المجةس  الرئسال  ف: الذيل

"مع مالحظ  قعنيد أي اققراح يقعة: بهذه النضي ، قم االقفا: عةى أن قئسقعرض إدارة الصيدو: هذه المئسأل  
قنديم منقرح إلى المجةس  ،من خالل مجموع  العمل المعيي  بيظام قخصيص الموارد عةى أئساس األداء

 ."2013القيفيذي لةيظر فيه ف: ديئسمبر/تايون األول 

 البنك الدولي نهج -باء

قهدف المؤئسئس  الدولي  لةقيمي  تجزء من إصالح اقراضها االئسقاماري إلى قحئسين تفاءة إدارة الحافظ   -2
عات الجاري  ادة هيتة  المشرو ولقعزيز المروي  ف: إع ،2002وميذ عام  ،ومن هذا الميطة: .وفعالي  البرامج

ةمؤئسئس  لحياما تان ذلك قابال لةقطبي:، يمتن  ،عمةيات المؤئسئس  الدولي  لةقيمي  ولقوفير الحوافز اللغاء
 اتلغايبها بعض العمةيات الجاري  إلعادة االلقزام  الغاء الياجم  عناألرصدة ئسقخدام الدولي  لةقيمي  أن ق
اري  أو أليشط  جديدة ققئس: مع قمويل قتمية: لعمةيات ياجح  جإما من خالل  ،أخرى ف: يفس البةد

 .(الااي: اعدة النطري  لةبيك الدول: ) ايظر الذيلئسقراقيجي  المئسا

 ،وف: جميع األحوال .إلعادة االلقزام ف: يفس البةدان ضمن يفس الئسي  المالي  المةغاةوقئسقخدم هذه األموال  -2
الق: جرى  يران من الئسي  األخيرة من دورة قجديد موارد المؤئسئس يوييو/حز  30يجب أن يحدث ذلك قبل حةول 

ف: أي  دورة من دورات القجديد إلى  األموال الياجم  عن االلغاءات أي أيه ال يمتن قرحيل فيها هذا االلغاء،
الدورة الالحن . وال يقم قغيير قخصيصات يظام قخصيص الموارد عةى أئساس األداء بموجب هذه العمةي . 

يقماشى مع قيفيذ إطار الندرة عةى قحمل الديون، حيث قعقمد شروط القمويل عةى مدى الندرة عةى  وبما
قعقبر البةد مؤهة  شروط الق: المقاح  إلعادة االلقزام بها ب المةغاةيمتن أن قتون المبالغ  ،قحمل الديون

 أو ميح(.لةحصول عةيها ف: يفس العام الذي يقم فيه إعادة االلقزام بالمبالغ )قروض 

يما قعاد إلى الموارد العام   ،لقزامفه: غير مؤهة  إلعادة اإل ،اإلغال:ما المبالغ المةغاة بعد قاريخ أ -3 وا 
 لةمؤئسئس  الدولي  لةقيمي .

 نهج مصرف التنمية األفريقي –جيم 
يح واف: مجةس مدراء المصرف عةى المبادئ القوجيهي  المعدل  إللغاء النروض والم ،1101ف: مايو/أيار  -4

( والق: ققضمن جمة  مفصة  من المعايير واإلجراءات والقغييرات 1والضمايات المواف: عةيها )ايظر الذيل 
المدخة  عةى األحتام النايويي . وييظر إلى هذا األمر عةى أيه فرص  لةدول ولةمصرف إلعادة قحويل 
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دو: القيمي  األفرين: باإلبناء عةى المؤهة  لالققراض من صيويئسمح لةبةدان وارد لةعمةيات األحئسن أداء، الم
 بالمال  من موارد العمةيات المةغاة. 61

المةغاة الق: اليمتن قحئسين أداءها الئسيوي من خالل عةى المشروعات قم قرتيز الجهود عةى وجه خاص  -5
مةيون  036إلى  1118عام  مةيون دوالر أمريت: 05إجراءات أخرى، ويقيج  لذلك ازداد حجم االلغاءات من 

 .1100أمريت: ف: عام  ردوال

واين  أو أيشط  جديدة ققماشى مع  ويمتن إعادة ائسقخدام المبالغ المحقفظ بها لاللقزام بعمةيات جاري  -6
االئسقراقيجي  النطري . وقعقبر هذه الموارد مقاح  لةبةدان إضاف  إلى مخصصاقها بموجب يظام قخصيص 

 الموارد عةى أئساس األداء.

فند تان هذا اإلجراء الجديد أداة مفيدة لةحث عةى إلغاء العمةيات النديم   ،األفرين:ووفنا لمصرف القيمي   -7
 وقيظيف الحافظ  عةى وجه العموم تما ذتر أعاله. ،رديل  األداء

ف: الئساب:، تايت هذه الموارد المةغاة قعود إلى الموارد العام  لصيدو: القيمي  األفرين: لقشتل جزءا من  -8
ةيا )الندرة عةى االلقزام بالموارد مندما لةدورة القمويةي  القالي  لةصيدو:(. ومع قغيير الموارد المولدة داخ

وف: اجقماع  ا.مندمى قدرة االلقزام بالموارد بالمال  من المبالغ المةغاة إل 21المبادئ القوجيهي ، القعود إال 
االجقماع بأن الموارد الداخةي   قم إخطار ،قجديد موارد مصرف القيمي  األفرين: األخير ف: ئسبقمبر/أيةول

 قنةص بصورة قيائسبي  يقيج  القباع هذا اليهج الجديد.قلةمصرف ئس

 نهج مصرف التنمية اآلسيوي –دال 
، يقم 1113تما أشير إليه ف: ئسيائس  صيدو: القيمي  اآلئسيوي لقخصيص الموارد عةى أئساس األداء لعام  -01

ءات ضمن مجموع  العمةيات األصةي . والمنصود بهذا اإلبناء عةى جميع حصالل وفورات النروض واإللغا
 قوفير حافز مباشر لقحئسين إدارة الحافظ .

 الممارسات الحالية في الصندوق –هاء 
الممارئسات الئسالدة ف: الصيدو: الئسقخدام مبالغ أي  قروض/ميح مةغاة ه: إعادقها إلى الموارد العام   -00

وض وميح جديدة وقخصيصها لةبةدان اإلفرادي  من خالل يظام وبالقال: جعةها مقاح  لاللقزام بنر  ،لةصيدو:
بالمال  من المبالغ  02بحوال: اإللغاءات الئسيوي   عةى أئساس االداء. وبالمقوئسط قندرقخصيص الموارد 

فإن غالبي   ،هو الرقم الموجود حاليا ف: يموذج الصيدو:. إال أيه وتما ئسيشار إليه أدياه، وهذ المواف: عةيها
 21بالمال ( قجري عيد ائسقتمال النرض/الميح  أو قبل إجراء النرض ألي  ئسحوبات ) 52ات )اإللغاء

وه: ف: العادة إلغاءات جزلي   ،بالمال  6بالمال (. وبالقال:، ال ققعدى يئسب  إلغاءات النروض خالل القيفيذ 
 لمبالغ النروض/الميح.

اءات( إلى قخةيف أار عةى القدف: اليندي الحد من معدل اإللغاء )باليئسب  لجميع أيواع اإللغئسيؤدي  -01
لةصيدو:، مما يعي: بروز احقياجات إضافي  من القدفنات الخارج  ف: األجل المقوئسط/النصير لقوفير 
الصروفات الالزم . ويظرا ألهمي  الموارد الداخةي  ف: حئساب أي بريامج يهال: لةنروض والميح ف: أي 

 من إجراء قندير دقي: لةقبعات المالي .البد  ،عمةي  من عمةيات قجديد الموارد
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ائسقخدم الصيدو: اإللغاء تإجراء إلدارة الحافظات ف:  ،وتما هو الحال عةيه ف: المؤئسئسات األخرى -02
وبهذا الصدد، يبين الجدول أدياه إلغاءات النروض خالل القيفيذ مع  .البةدان/المشروعات رديل  األداء

   بصورة أتار ايقظاما بعد ائسقتمال النرض.اإللغاءات األخرى المرحة  
 

 05 إلى   04 04 إلى   03 نوع اإللغاء
 إلى   05

06 

 إلى   06

07 

 إلى   07

08 

 إلى   08

09 
 المجموع 13 إلى  12 12 إلى  11 11 إلى  10 10 إلى  09

النسبة المئوٌة 
  من المجموع

 30% (118.8) (10.8) (11.7) (8.4) (42.3) 0 0 0 (25.7) (9.6) (10.2) ألغً تماما

 63% (246.8) (30.4) (36.4) (21.7) (28.5) (22.2) (17.8) (29.2) (19.1) (24.0) (17.1) عند االستكمال

 7% (25.9) 0 0 (10.9) (8.5) 0 0 (50.0) (1.7) (4.6) 0 خالل التنفٌذ

 100% (391.6) (41.2) (48.1) (41.0) (79.4) (22.2) (17.8) (29.3) (46.5) (38.3) (27.3) مجموع االلغاءات  

 

حاليا ال يمقةك الصيدو: أداة قمتيه من ممارئس  يفس المروي  الق: قمارئسها المؤئسئس  الدولي  لةقيمي  أو  -03
أو مع  1مصرف القيمي  األفرين: فيما يقعة: بإلغاء النروض أو الميح. وبما يقماشى مع واالنه األئسائسي 

الصيدو: غير مةزم بإعادة االلقزام بالموارد المقاح  بموجب اقفاقيات قمويل  فإن ،ياقه القمويةي شروط اقفاق
، البد . ولهذا وتما ه: الحال باليئسب  لمصرف القيمي  األفرين:المنقرض ليفس المةغاة الحنا النروض/الميح

 لصيدو: من أن يواف: عةى أي إطار جديد الئسقخدام مبالغ النروض المةغاة.لةمجةس القيفيذي ف: ا

 

 مصندوقالخيارات المتاحة ل –واو 

يظرا لةقغيرات األخيرة الق: أدخةها عةى وجه الخصوص تل من البيك الدول: )المؤئسئس  الدولي  لةقيمي (  -04
ومصرف القيمي  األفرين: لدعم إدارة الحافظ  ولضمان االئسقخدام الفعال لةموارد المالي  عةى المئسقوى 

يقبيى مال هذا اليهج وتيف. وعةى أي  حال، قعقمد الخيارات المقاح  الصيدو: فيما إذا تان ئس ييظرالنطري، 
 أمام الصيدو: عةى الحاج  إلى خة: القوازن بين القداخل والقأتيد عةى المظاهر الاالا  القالي  

  ؛قوليد الموارد الداخةي 

 قوفير الحوافز لقحئسين أداء الحافظ ؛ 

 .إدارة الحوافظ رديل  األداء 

ويحقاج  .قعقبر القبعات عةى مئسقوى قوليد الموارد الداخةي  عامال هاما ف: هذا القحةيل داخةي  قوليد الموارد ال -05
وئسقطب:  .بالمال  02وقدره  ،الصيدو: الخقبار قصورات مالي  بائسقخدام المعدل الحال: لإللغاءات الئسيوي 

عاد إلى الموارد العام  )تما هذه القصورات مئسقويات مخقةف  من اإللغاءات الق: قحقفظ بها البةد أو الق: ق
هو الحال عةيه ف: مصرف القيمي  األفرين:(. وعةى الرغم من أيه القوجد أي  فروقات مالي  فيما لو قم 

هو قوقيت الموارد  ما يحدث فرقا بالفعل فإن ،اإلبناء عةى اإللغاءات ف: البةد أو أعيدت إلى الموارد العام 

                                                      

1
القرارات التً تتعلق باختٌار المشروعات والبرامج والموافقة علٌها وأنه على أن ٌتخذ المجلس التنفٌذي صندوق )ه( و)و( من اتفاقٌة إنشاء ال 0البندٌن  6تنص المادة   

عالوة على ذلك فإن المادة  .عن تنفٌذ المشروع أو البرنامج ذي الصلةمسؤوال وفً كل حالة من الحاالت ٌتوجب إبرام اتفاقٌة قرض بٌن الصندوق والمقترض الذي سٌكون 

 الصندوق الترتٌبات الالزمة لضمان أال تستخدم حصائل أي تموٌل إال لألغراض التً منح هذا التموٌل لتحقٌقها.ٌتخذ )ج( تنص على أن  0بند ال 6
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ومن المظاهر اإلضافي  لةقحةيل عدد البةدان الق:  جديدة. ف: مشروعاتالمةغاة الق: ققم إعادة ائسقخدامها 
عادة القخصيص مبادرة مجدي  فيها.  قمقةك مشروعات قيد القيفيذ والق: يعقبر اإللغاء وا 

جزءا هاما من اليهج الذي  ،من الميظور القشغية: ،يعقبر قحئسين أداء الحافظ  دعم قحئسين أداء الحافظ   -06
دولي  لةقيمي  ومصرف القيمي  األفرين: لإللغاء. وبصورة مشابه  يحقاج أي يهج جديد اقبعقه المؤئسئس  ال

قرض مشروع جديد  يقبعه الصيدو: ألن قتون الغاي  من الئسماح بائسقخدام المبالغ المخصص  المةغاة ف:
وبخاص  عةى ضوء )قعزيز ايقشار ويقالج وأار المشروعات الق: يمولها الصيدو:  ضمن يفس البةد 

بأئسةوب يقئسم بالتفاءة وفعالي  القتاليف. ويمتن ائسقخدام المبالغ  (ألهداف الموضوع  لةقجديد القائسع لةمواردا
أو لقوئسيع يطا: أيشط   ،المعاد قخصيصها ف: يفس البةد لقمويل مرحة  اايي  لمشروع جيد األداء

 المشروعات من خالل قوئسيع مواضيع: و/أو جغراف: لأليشط .

دارة الحافظ  ديل  األداء إدارة الحوافظ ر  -07 هيالك العديد من المخاطر الق: ال بد من  ،وفيما يقعة: بالحوافز وا 
مات والصيدو: لقحئسين األداء وميها عةى ئسبيل الماال خطر الحد من الجهود الق: قبذلها الحتو  ،إدارقها
ومن الخيارات الق: إذا تان البديل المقاح هو ببئساط  إعادة قخصيص الموارد لمشروعات أخرى.  الرديء
األديى، جعل الحتومات قئسدد أي إلى الحد قيد المياقشات الداخةي  لقنةيص هذه المخاطر والقشوهات الزالت 

 قصميم من حصالل القمويل المةغ:.القتاليف ياجم  عن إعادة 

يك هيالك حاج  لجمة  من اإلجراءات والعمةيات )قصاغ عةى يمط يموذج الب وضع المبادئ القوجيهي   -08
ر معايير ومبادئ قوجيهي  واضح  لةحتومات والموظفين لقيفيذ يالدول: ومصرف القيمي  األفرين:( لقوف
موال المخصص  المةغاة. والبد لمال هذه المبادئ القوجيهي  أن األالمعايير واإلجراءات المعدل  الئسقخدام 

عادة قخصيص القيظم ال والغرض من  قوفير القعريفاتو  ،قمويل لمشروعات موجودةموافن  عةى إلغاء وا 
وعدم  ،وقوقيت/المرحة  الق: يمتن فيها الموافن  عةى هذه القغييرات ،شروط األهةي المبادرة المنقرح ، و 

لي  عن و والمئسؤ  ،والقواي: المطةوب ،وعمةي  األعمال الق: ئسققبع ،األهةي  والحدود الموضوع  عةى الموافن 
جراء ،االئسقعراض  /المعاد قخصيصها لةموافن .الميح المةغاةمبئسط لعرض النروض/ وا 

 الخطوات التالية –زاي 
وئسيطور المعايير واإلجراءات الممتي  الئسقخدام  ،ف: الوقت الحال:، يعد الصيدو: ويخقبر قصورات مالي  -11

األموال المخصص  المةغاة لةمشروعات/البرامج. وقد قم إطالع مجموع  العمل الخاص  بيظام قخصيص 
بعد  .أتقوبر/قشرين األول 12وقم اإلدالء باالققراحات ف:  ،ئساس األداء عةى القندم المحرزالموارد عةى أ

ذلك ئسيقم عرض واين  ققضمن الخيارات المقاح  عةى المجةس القيفيذي لةموافن  عةيها ف: دورقه الق: ئسقعند 
 .1103ف: أبريل/ييئسان 
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Letter from Government of India 
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World Bank: Cancellation and Recommitment of IDA resources  
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