
 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي السادة مذكرة إلى
 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق :األسئلة التقنية
Iain Kellet 

 العمليات الماليةنائب الرئيس المساعد لدائرة 
 2754 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 i.kellet@ifad.orgلتترون::اإلبريد ال

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة متتب

 390654592374+هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.orgلتترون::اإلبريد ال

John McIntire 
 الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامجنائب 
 2419 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

  j.mcintire@ifad.org: البريد اإللتترون:

 

Mohamed Beavogui 
 تبير مستشاري الرئيس 

 ومدير متتب الشراتات وتعبئة الموارد
 2240 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 m.beavogui@ifad.org البريد اإللتترون::

 

Gerard Sanders 
 المستشار العام

 2457 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 g.sanders@ifad.org البريد اإللتترون::

 

Samira Hotobah-During 
 نائب رئيس الصندوقمستشارة 

 2302 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
  s.hotobah-during@ifad.orgلتترون::اإلبريد ال

 

Natalia Toschi 
 رئيسة الفريق

 وحدة التخطيط المال: وتحليل المخاطر
 2653 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

  n.toschi@ifad.orgلتترون::اإلبريد ال

 

 

 الرابعة عشرة بعد المائةالدورة  -المجلس التنفيذي 
 2102أبريل/نيسان  22-22روما، 

 

 للموافقة

 
 

 
 

 

 

االقتراض من الدول  :إطار االقتراض السيادي
السيادية ومن المؤسسات التي تدعمها الدول 

 السيادية

Document: EB 2015/114/R.17/Rev.1 

A 

Agenda: 8(b) 

Date: 23 April 2015 

Distribution: Public 

Original: English 

 



 EB 2015/114/R.17/Rev.1 

i 
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 توصية بالموافقة
االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات الت:  - المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على إطار االقتراض السيادي

 .الوثيقة الحاليةتما هو وارد ف:  -تدعمها الدول السيادية 
 

 الخلفية -أوال 
توفِّر هذه الوثيقة إطارًا يضع المعايير الت: تجيز للصندوق ضمنها االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات  -1

الت: تدعمها الدول السيادية. ويستجيب هذا اإلطار لحاجة الصندوق لتعبئة موارد إضافية، واالعتراف بأن 
لسيادي الذي سيقوم به الصندوق خالل فترة التجديد يمتن له أن يوفِّر سبياًل هامًا لتعزيز هدفه "االقتراض ا

تاحتها بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء  المتمثِّل ف: تعبئة المزيد من الموارد وا 
تتون هنالك حاجة لمثل هذا االقتراض ". وقد 1من اتفاقية إنشاء الصندوق 2النامية" تما هو وارد ف: المادة 

 خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق وربما بما يتعداها.

وال يتطرَّق إطار االقتراض السيادي هذا )اإلطار( لموضوع اقتراض الصندوق من األسواق المالية من خالل  -2
لتنفيذي إدارة الصندوق على إجراء إصدار السندات. إاّل أنه وخالل التجديد العاشر للموارد، شّجع المجلس ا

دراسات جدوى والقيام بالعمل التحضيري لتحّري نطاق االقتراض من األسواق المالية، بما ف: ذلك التطرُّق 
للقضايا التقنية والقانونية الت: قد يفرضها مثل هذا االقتراض. وستجري إدارة الصندوق دراسات الجدوى 

ي القضايا التقنية والقانونية ذات الصلة باقتراض الصندوق من األسواق والعمل التحضيري، بما ف: ذلك تحرّ 
المالية، بالتشاور مع لجنة مراجعة الحسابات، وبمراجعة يقوم بها مستشار خارج:/خبير خارج:. وسيتم 

لية على المجلس التنفيذي ف: مقترح منفصل.  عرض وثيقة تضع الخطوط العريضة لهذه الدراسات األوَّ

 قدمةم -ثانيا 

الستان الريفيون  :أال وه –الصندوق مترَّس لالستثمار ف: أتبر مجموعة من الستان الفقراء ف: العالم  -3
والتغذوي، وزيادة ويتمّثل هدف الصندوق ف: تمتين أولئك األشخاص من تحسين أمنهم الغذائ:  .الفقراء

ل لالزراعية الت: تجدخولهم، وتعزيز صمودهم من خالل االستثمار ف: مشروعات التنمية  ب معها التحوُّ
وقد أثبتت التقييمات  .حصرًا ف: ذلك نمائية الوحيدة الت: تتلّخص مهمتهاالصندوق الوتالة اإلعد الريف:. وي

أي الوصول إلى عدد أتبر  . ولالستمرار ف: تنفيذ هذه المهمة الهامة،2المستقلة المتعاقبة تفاءته وفعاليته
اء وزيادة أثره على التنمية الريفية، يحتاج الصندوق لتوسيع قاعدة تمويله بما يتعّدى من الستان الريفيين الفقر 

                                                      

1   GC38/L.4(1السابع، المقطع ثامنًا )أ( ) ، الملحق. 
(، واستعراض المعونة 3112حصل الصندوق على استعراضات إيجابية ف: تقدير شبتة تقييم أداء المنظمات متعددة األطراف لعام )  2

الصندوق لتفاءة ( والتقييم المؤسس: الذي قام به متتب التقييم المستقل ف: 3112المتعددة األطراف الذي قامت به المملتة المتحدة )
 (.3112( وتجديدات موارد الصندوق )3112الصندوق وتفاءة العمليات الت: يمّولها الصندوق )
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الت: تمّثل هذه الوثيقة  ،4. والهدف من مبادرة تعبئة موارد إضافية للصندوق3مساهمات التجديدات األساسية
 .بالذات هو تحقيق هذا الهدف ،جزءًا منها

يد التاسع لموارد الصندوق من خالل لتجداموارد  لحصول علىوا وعلى ضوء الجهود الرامية إلى التفاوض -4
قرض من مصرٍف للتنمية، شّجع المجلس التنفيذي الصندوق على إيجاد إطار يحّدد المعايير الت: يمتن أن 

بحيث  ،االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات الت: تدعمها الدول السياديةبُيسمح للصندوق ضمنها 
 هيتلة مثل هذا االقتراض ف: المستقبل.ليمتلك استراتيجية متسقة 

قيادة عملية وضع إطار لالقتراض. وبناًء لللجنة مراجعة الحسابات  هوقد أعطى المجلس التنفيذي توجيهات -5
مراجعة الحسابات ف: عدة دورات غير رسمية إلجراء هذا العمل، بالتعاون مع مجموعة اجتمعت لجنة  ،عليه

 لعمل المعنية بتعبئة موارد إضافية ف: الصندوق.ا

دول الاالقتراض من الدول السيادية والمؤسسات الت: تدعمها  إطارواتفقت لجنة مراجعة الحسابات على أن  -6
بحيث تتم مراجعتها تما هو مالئم لعتس التغييرات الطارئة على  ،متطّورةحّية يجب أن يتون وثيقة سيادية ال

 لصندوق.باالمالية الخاصة الم: والظروف السياق المال: الع

نتائج هذا على أن تعرض  2116وسوف يخضع إطار االقتراض السيادي هذا الستعراض أوّل: عام  -7
استعراضات تالية  جرىتس. و 2116االستعراض على المجلس التنفيذي ف: تقرير ُيرفع إلى دورة سبتمبر/أيلول 

أعاله  4 أتبر، بما يتماشى مع الفقرة بتواترإن لم يتن  الموارد تجديدعلى األقل مرة تل دورة من دورات 
تل استعراض جميع المظاهر الخاصة بتنفيذ وعندما تقرر إدارة الصندوق ضرورة ذلك. وسوف يغّط: 

 .التفاوض بشأنهاو  مختلفة تحّري فرص اقتراض بما ف: ذلك الخبرة المتتسبة ف: ،اإلطار

 مع مؤسسة تدعمها تلك الدولة ، أولالقتراض مع دولة عضو فيه الصندوق ف: مناقشاتلن يدخل سوف  -8
ف: حال تانت مساهمة الدولة العضو األساسية ف: آخر تجديد للموارد )الذي سيشار إليه  اال 5العضو

التجديد السابقة  دورة ف: به 6ف: المائة من المبلغ المساَهم 111ال يقل عن  يعادل مابالتجديد صفر( 
 11لهذه الدولة العضو أعلى بــ 1فه: عندما تتون المساهمة  ،وأما االستثناء من هذه القاعدة. (1)المساهمة 

(. وف: هذه الحالة فإن 2مباشرة )المساهمة  بقف: المائة أو أتثر من مساهمتها األساسية ف: التجديد السا
ت:  ،2المساهمة  ف: المائة من 111المساهمة صفر لهذه الدولة العضو يجب أن تعادل ما ال يقل عن 

 المعنية.العضو هذه الدولة من ف: ترتيب لالقتراض فيما لو تان سيدخل الصندوق يقرر 

"ال ُيعَتبر العضو  ، تحديد المسؤولية القانونية:3البند  2المادة  ،ما يتماشى مع اتفاقية إنشاء الصندوقبو  -9
 التزام عليه". عن أي ًا عن تصّرفات الصندوق أو يبسبب عضويته مسؤواًل قانون

                                                      

 نظر قاموس المصطلحات. ا 3
 انظر قاموس المصطلحات.  4
 باستثناء المؤسسات متعددة األطراف.   5
 يمتن أن يتون هذا المبلغ بعملة المساهمة ف: التجديد.   6



 EB 2015/114/R.17/Rev.1 

2 

 مسوغات االقتراض السيادي - ثالثا
المؤهلة لتلق:  من الُمعَترف به أن هنالك حاجة متزايدة للتمويل لدعم مشروعات الصندوق للتنمية الزراعية -11

اإلطار المال: للتجديد العاشر لموارد الصندوق وبرنامج ف:  اإليه المشاروعلى وجه الخصوص،  ،الدعم
يئة المشاورات الخاصة لهالثانية  على الدورة الوثيقتاند ُعرضت وق .لموارد الصندوقعمل التجديد العاشر 

سقاطات بصورة تبيرة إفالحاجة المقّدرة على موارد الصندوق تتجاوز  .بالتجديد العاشر لموارد الصندوق
وتشير التقديرات األّولية  .7لديه على أساس المساهمات األساسية والموارد الداخليةالمتاحة الموارد الحالية 

الت: قام بها موظفو الصندوق استنادًا إلى شروط اإلقراض الحالية ومنتجات القروض إلى الحاجة اإلجمالية 
ومنذ التجديد الثامن لموارد الصندوق، سمحت  .9مليار دوالر أمريت: 5.5بما يعادل حوال:  8لموارد الصندوق
مليارات دوالر أمريت:.  2إلى  علىف: حده األ يصل والِمنح برنامج للقروضبتنفيذ  10موارد الصندوق

ق" وبالتال:،  منه من على أتثر الرئيس: لزيادة قدرة الصندوق اإلنمائية يتمن على جانب العرض فإن المعوِّ
بما  ،وبالتال: فإن االقتراض السيادي سيتون موّجهًا بالطلب وسيتم إيالء االهتمام للشروط .11الطلب" جانب

 وفترات السماح والسداد.عملة القرض الفائدة و  أسعارف: ذلك 

ذا أخذنا بعين االعتبار خبرة عمليات تجديد الموارد األخيرة لألذرع التيسيرية للمؤسسات وعلى  -11 هذه الخلفية، وا 
هذا  فمن غير المحتمل على ما يبدو للصندوق أن يتمّتن من االستمرار ف: تلبية، 12المالية الدولية األخرى

على زيادة المساهمات األساسية وموارده الداخلية. وعلى الرغم  حصريةالطلب من خالل االعتماد بصورة 
فإنه من غير المتوّقع أن تنمو بالسرعة التافية لتلبية  ،د الداخليةر من أن اإلسقاطات تشير إلى نمو الموا

موجب هذا اإلطار ف: التطّرق الحتياجات ويسهم االقتراض السيادي المقترح ب ،احتياجات التمويل اإلضافية
 التمويل اإلضافية هذه.

السيادي توفير القروض الثنائية من ِقبل الدول األعضاء. وقد يتون  لالقتراضومن بين المظاهر الهامة  -12
للصندوق ألنها تمتلك مؤسسات تقوم منح قروض للدول األعضاء اهتمام بدعم عمليات الصندوق من خالل 

األهداف اإلنمائية الخاصة بحتوماتها. وبالتال: وبالنسبة لهذه الدول المهتمة بتنمية زراعة  باإلقراض لدعم
لتلّق: القروض إلعادة إقراضها الحقا وذلك الشريك الطبيع: فقد يبدو الصندوق  ،أصحاب الحيازات الصغيرة

 لألسباب التالية:

 على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛للترتيز حصرًا تونه المؤسسة المالية الوحيدة المتّرسة  (1)

التقديرات الخارجية المتعددة )انظر أتدته تما  ،يتمّتع الصندوق بسجل جيد ف: التفاءة والفعالية (2)
 (؛1الحاشية 

                                                      

 انظر قاموس المصطلحات.   7
 الحاجة إلى موارد الصندوق للمشروعات الت: يتم تمويلها بموجب برنامج الصندوق للقروض والِمنح.   8
"تما هو وارد ف: برنامج عمل الصندوق للتجديد العاشر لموارد الصندوق يقدر الطلب على  2الحاشية  IFAD 10/3/R.5انظر الوثيقة    9

مليار دوالر أمريت: لفترة التجديد العاشر للموارد.  4..2باستثناء األموال الضرورية للتأقلم مع تغيُّر المناخ، بحدود  قروض ومنح الصندوق،
 مليار دوالر أمريت:". 4.4أما إذا تم إدراج التتاليف الضرورية لتحقيق التأقلم مع تغيُّر المناخ فإن الطلب عندئذ يتون بحدود 

 تتألف موارد الصندوق من الموارد الخارجية )مساهمات الدول األعضاء ف: تجديدات الموارد( والموارد الداخلية .    10
 .2، الفقرة IFAD10/R.5الوثيقة    11
 على سبيل المثال صندوق التنمية األفريق: والمؤسسة الدولية للتنمية.   12
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 ؛13موجودات الصندوقف: المائة من أصوله تمّولها  95حيث أن  ةقويميزانية للصندوق  (3)

 ن القروض تتف: لضمان خدمة الديون؛وتبيرة مللصندوق تدفُّقات عائدة متنامية  (4)

 ؛14مساعدة إنمائية رسميةستعامل األموال المقترضة باعتبارها  (5)

 معرفة المقترض بالزراعة والتنمية الريفية ألغراض برامجه الخاصة.ستزداد  (6)

 قتراضالاحدود  – رابعا
سنوات لتحّري  11من: يتجاوز من تصّورات االقتراض على مدى أفق ز  نظرت إدارة الصندوق ف: عدد -13

اآلثار طويلة األمد لتمويل جزء من برنامج القروض والِمنح ف: الصندوق من خالل االقتراض. وهنالك أربعة 
 اعتبارات غاية ف: األهمية:

 وبالتال: على إدارة األموال المقترضة؛ ،التفاوضعلى قدرة اإلدارة  (1)

 ؛15القروض والمنح ف: الصندوق أثر األموال المقترضة هذه على برنامج (2)

 16الموجودات نسبة الدين إلىمثل على المدى الطويل الصندوق  ميزانيةاألثر المحتمل على  (3)
 ؛17ومعدالت السيولة

 .18معدل تغطية خدمة الدين (4)

تشير تقديرات إدارة الصندوق إلى أنها تمتلك القدرة على التفاوض بما ال يتجاوز ثالث معامالت رئيسية  -14
البرامج إلى إدارة . وتشير االستعراضات الت: قامت بها دائرة 19لالقتراض لتل فترة من فترات تجديد الموارد

مليار  3.5لقروض والمنح بما يعادل حوال: لأن الصندوق يمتلك حاليًا القدرة المؤسسية على إدارة برنامج 
 أو هيتلية تتاليفه. هيتليته التنظيمية تغييرات أساسية علىإدخال دوالر أمريت: بدون 

بحدود الموجودات القرض إلى نسبة احتساب حدود االقتراض باستخدام ألغراض هذا اإلطار، سيتم بالنسبة و  -15
 ويمتن وضع سقف لالقتراض لتل دورة من دورات تجديد الموارد. ،ف: المائة 35عليا ال تتجاوز 

 استخدام األموال المقترضة – خامسا
تلتزم شريطة أن  ،قترضة ت: يقوم الصندوق بإعادة إقراضها بالشروط السائدةيمتن استخدام األموال الم -16

سقاطات تدفقات النقدية إلعادة اإلقراض )استنادًا إلى الطلب وشروط القرض(  القرضشروط  مبادئ بوا 
تتون إسقاطات أن  يفر بهذا التع)أي التمويل الذات:(. وتتطلب االستدامة المالية بمفردها االستدامة المالية 

                                                      

 يرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات. للوصول إلى تعريف الموجودات المالية للصندوق،   13
 حال تان تعريف منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي للمعونة االنمائية الرسمية ينطبق على األموال المقترضة ف:   14
 .1:1يتثمل األثر المتوّقع ف: أن األموال المقترضة سوف تزيد من حجم برنامج القروض والمنح ف: الصندوق بمعدل يتراوح بحدود    15
 ف: المائة تما هو وارد ف: الملحق الثان:. 24يجب أال تتون العتبة أعلى من    16
 ف: المائة تما وارد ف: الملحق الثان:. 4بالنسبة لمعدالت السيولة، يجب أال تقل العتبة عن    17
18

 ف: المائة تما وارد الملحق الثان: 41يجب أال تتون العتبة أعلى من   
 مليون دوالر أمريت:. 411يمتن أن تصل تل معاملة اقتراض إلى    19
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عادة إقراضها  وتتاليف  20بما ف: ذلك التتاليف اإلدارية ذات الصلة –التدفقات النقدية لألموال المقترضة وا 
والتدفقات النقدية من إعادة االقتراض )"الصروفات والتجديدات"(، مع أية دعم بالمنح  رصد المخصصات

ف: فترة االقتراض أو  22لرصيد النقدي سلبياً يتون صاف: ا بطريقة تسمح بأالّ ، 21من غير موارد الصندوق
التدفُّق النقدي للصندوق بأي  ا األثر التراتم: اإلجمال: فهو وجوب أاّل يقلإعادة االقتراض أيهما أبعد. وأمّ 

 .23الحّد األدنى لمتطلبات السيولة عن حال من األحوال

إعادة اإلقراض الذي يقوم به الصندوق يمتن استخدام األموال المقترضة لتمويل  14وبما يتماشى مع الفقرة  -17
 وبما يتماشى مع سياسات ومعايير التمويل المعمول بها ف: الصندوق. 24تجزء من برنامج قروضه ومنحه

 القروضمستوى تم تقريره وتخطيطه ُمسبقًا لبرنامج وف: حال تم استخدام األموال المقترضة لتمويل جزء من  -18
مخصص سوف تضمن إدارة الصندوق استخدام  تجديد الموارد،والمنح ف: الصندوق ف: دورة ما من دورات 

الموارد الداخلية الذي تم تحريره بسبب هذا االقتراض بما يتماشى مع سياسات ومعايير التمويل المعمول بها 
 ف: الصندوق.

ذا لم يتن -19 ،ومع 25ض مع شروطه إلعادة اإلقراضشروط االقترا بمواءمةبمقدور الصندوق أن يقوم  وا 
 ، وبالتال:السع: للحصول على هذا االقتراضلن يتم  ،سياسات ومعايير التمويل المعمول بها ف: الصندوق

 موارد داخلية ف: مثل هذه الحالة. ةتحرير أي لن يتم

ن إدارة فإ ،وف: حال تانت األموال المقترضة زيادة عن مستوى برنامج القروض والمنح المقرر أصالً  -21
بما ف: ذلك من  ،للمجلس التنفيذي لتخصيص مثل هذه األموال (أو توصيات)توصية برفع الصندوق ستقوم 

 االقتراض.هذا بخالل استعراض ترتيبة البلدان ف: الحافظة الممّولة 

 وف: حال تم استخدام األموال المقترضة لإليفاء بمستوى برنامج للقروض والمنح تم تقريره نتيجة لعملية -21
بما أنها  ،إسقاطات التدفقات النقدية التتاليف اإلدارية اإلضافيةال يتوجب أن تتضمن عندئذ  ،تجديد الموارد

 قد ُأدِرَجت أصاًل ف: الميزانية اإلدارية االعتيادية للصندوق.

ة وف: حال تم استخدام األموال المقترضة لزيادة برنامج القروض والمنح بما يتجاوز المستوى المقرر نتيج -22
التتاليف اإلضافية ذات الصلة بإدارة األموال ف: التحليل يتوجب إدراج  عندئذ ،لعملية تجديد الموارد

 .أم البحد ذاته الُمستخَدم لتقرير ما إذا تان االقتراض مستدام ماليًا 

                                                      

 انظر تقسيم التتاليف اإلدارية ف: الملحق الثالث.   20
ج من شروط االقتراض مما يضمن االستدامة الذاتية لالقتراض بدون دعم من موارد يمتن أن تسمح منحة من طرف خارج: بمزي   21

 .3-.3الصندوق، أو يسمح بإعادة اإلقراض بجملة أوسع من شروط اإلقراض، انظر المقطع خامسًا الفقرة 
 قراضعادة اإلا  رصيد النقدية عن اسقاطات التدفقات السنوية الناجمة عن االقتراض و  ينجم صاف:   22
 ف: هذه الوثيقة تعرف السيولة ف: الصندوق على أنها نقدية الصندوق واستثماراته.   23
 بما يتماشى مع المخصصات القطرية اإلفرادية ذات الصلة المحسوبة بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.   24
 .أو أنه غير قادر على اجتذاب عنصر منحة لتمتينه من مناظرة شروط االقتراض   25
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 االقتراضتسيير مقترحات  – سادسا
ستبلغ إدارة الصندوق المجلس  ،وف: حال نشأت فرصة لالقتراض ،أعاله 11و  8بما يتماشى مع الفقرتين  -23

المتبع بما ف: ذلك الحرص  ،الت: جرت مع الُمقرضين المحتملين 26التنفيذي بجميع المفاوضات الرسمية
 والمعلومات المالية الت: تم الحصول عليها.

ل على لجنة مراجعة الحساب ،وقبل استتمال المفاوضات -24 ومن ثم  ت: تستعرضهات سيتم عرض مقترح مفصَّ
 على المجلس التنفيذي ت: يوافق عليه. وسيتضّمن تل مقترح ما يل::

عادة اإلقراض؛ (1) ل لشروط المقترح بما ف: ذلك إسقاطات التدفقات النقدية لالقتراض وا   تحليل مفصَّ

ض على قترامعلومات حول االستخدام الذي يتوّقعه الصندوق لألموال المقترضة وتحليل أثر اال (2)
أتثر االفتراضات ِدقة عند عرض هذا استنادًا إلى  ،المالية  التدفقات العائدة للصندوق واستدامته

 المقترح؛

 ؛االقتراضالصندوق لضمان احترام الحدود الموضوعة على  موجوداتنسبة القرض إلى أثر  (3)

 الصندوق؛هيتلية التسعير على إعادة االقتراض بموجب شروط اإلقراض السائدة ف:  (4)

بما يتماشى مع لها، التطرُّق  يةووصف تيف ،عليها هذا االقتراضينطوي تقييم للمخاطر الت:  (5)
 ف: المقطع سابعًا أدناه؛الواردة المخاطر استراتيجيات إدارة 

بما ف: ذلك التوزيع القطري واإلقليم: لبرنامج القروض  ،معلومات عن جميع التبعات التشغيلية (6)
 .ضوالمقترح الممّول بهذا االقترا

، سوف تقوم إدارة الصندوق بإبالغ لجنة مراجعة 27مقترح االقتراض إلى اتفاقية إطاريةاستند وف: حال  -25
ع بموجب هذه موقّ  28الحسابات والمجلس التنفيذي بتل اتفاقية إطارية موّقعة وبتل اتفاقية قرض إفرادي

االتفاقية اإلطارية. وسيغط: اإلبالغ عن تل اتفاقية قرض إفرادي إسقاطات التدفقات النقدية المحّدثة 
عادة اإلقراض  وتحليل محّدث ألثر االقتراض على التدفقات العائدة للصندوق واستدامته المالية. ،لالقتراض وا 

 تيسير استخدام األموال – سابعا
للصندوق أقرضها جوز للمقترض أن يقيِّد بأي طريقة من الُطرق استخدام األموال الت: ال ي ،من حيث المبدأ -26

تقييد مواضيع: د و وجالمنطقة الجغرافية(. وف: حال أو لجهة المستفيدين أو الغرض أو الموضوع أي )
ز هذا القرض إن تان  ،ُمقَترح من  2مادة إنجاز مهمة الصندوق وأهدافه اإلنمائية تما ه: واردة ف: اليعزِّ

فإن المجلس التنفيذي سوف يقيِّم القيود المقترحة تجزء من عملية الموافقة على  ،اتفاقية إنشاء الصندوق
 االقتراض.

                                                      

26
ف: هذا السياق فإن المفاوضات الرسمية تشير إلى النقطة الت: تتم فيها مناقشة الشروط الموضوعة ف: مسودة متتوبة التفاقية مع   

 المقترض المحتمل.
 انظر قاموس المصطلحات.  27
 انظر قاموس المصطلحات.  28
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ف: جميع األموال المقترضة لضمان  وسيَطبِّق الصندوق سياساته االئتمانية االعتيادية تما ه: الحال -27
وال يحق للجهة الُمقِرضة أن تفرض على الصندوق أية أعباء إضافية  .استخدامها للغرض المقصود بها

 الحذر الواجب.لجهة التثبُّت أو االمتثال أو 

يؤّثر على أال تما أنه يجب  ،هذا االقتراض أثر سلب: على الموارد األساسية للصندوقليتوّجب أاّل يتون  -28
 للصندوق.القتراض من الموارد األساسية لأهلية أية دولة عضو 

 إدارة المخاطر – ثامنا
أن  ،للجهات المقترضة تسديدهاالتزامات مالية ال بد من تؤدي إلى الت:  ،أنشطة االقتراضمن شأن إدخال  -29

 :29وه: على وجه الخصوص ،لجملة من المخاطر الجديدةالمنظمة تعرِّض 

عليه المترتبة صل القرض والفوائد ألالدفعات المطلوبة  تسديدخطر عدم التمتُّن من  خطر الشروط: (1)
 قروض الصندوقأصول القروض وفوائدها من وذلك ألن توقيت دفعات تسديد  ،للجهة المقترضة

 .متوافقةاألموال الُمقَتَرضة ليست الممولة بو للجهات المقترضة 

ب عدم خطر عدم التمتُّن من تسديد سعر الفائدة على المبالغ المقترضة بسب خطر سعر الفائدة: (2)
قروض على المطابقة بين سعر الفائدة الُمطبَّق على األموال المقترضة وسعر الفائدة المطّبق 

 بهذه األموال المقترضة. ةمنه والممّوللجهات المقترضة لالصندوق 

األموال المقَترضة وقروض الصندوق إلى الجهات تعيين  وهو الخطر الناجم عند :خطر العملة (3)
بها قروض المعينة المقترضة منه والممّولة باألموال المقَترضة بعمالت مختلفة. إذ أن ضعف العملة 

الصندوق للجهات المقترضة منه مقارنة بالعملة الت: تعيَّن بها األموال المقترضة يمتن أن يعّرض 
 يد األموال المقترضة بالتامل.الصندوق لمخاطر عدم تمّتنه من تسد

ر  (4) تسديد الدفعات المطلوبة على وهو الخطر الناجم عن عدم قدرة الصندوق  السداد: عنخطر التأخُّ
على األموال المقترضة بسبب عدم قدرة أحد الجهات المقترضة منه أو أتثر على اإليفاء بالتزاماتها 

 .االقتراض الممّولة من خالل هذاقروضها للصندوق  تسديد ف:

خدمة الدين عدم توفُّر ما يتف: من السيولة المتاحة على الفور لتغطية وهو خطر  خطر السيولة: (5)
أو الصروفات بموجب القروض الممّولة من عليه( سواًء أصل الَدين أو الفائدة  ،دفعات خدمة الَدين)

 هذا االقتراض.

عدم أو وهو الخطر الناجم عن عدم مالءمة أو فشل اإلجراءات والُنظم الداخلية  خطر التشغيل: (6)
القانونية )والت: يمتن أن تعيق إدارة هذا  المخاطرأو األحداث الخارجية بما فيها  ،تفاية القدرات

 .(النوع الجديد من الموارد المالية

الية. ويمتن ممعظم المعامالت ال يعد تضارب المصالح خطرًا متأصاًل ف: خطر تضارب المصالح: (7)
 أن ينشأ تضارب المصالح عندما تتون مصالح الصندوق مختلفة عن مصالح المقرض المحتمل.

                                                      

المجال، فقد جرت محاولة لربط هذه المخاطر بصورة  على الرغم من أن تعريف هذه المخاطر المذتورة تعاريف معيارية ف: هذا  29
 صريحة باقتراض الصندوق ف: هذه المرحلة من مراحل تطّوره، وبالهيتلية القائمة ف: الصندوق حاليًا.



 EB 2015/114/R.17/Rev.1 

8 

تتعلق المخاطر المذتورة أعاله بصورة مخصوصة بالمخاطر المالية الت: قد تنشأ مخاطر أخرى:  (8)
ف: عملياته االعتيادية  عن االقتراض. وهنالك مخاطر عامة إضافية أخرى يواجهها الصندوق
 )مخاطر تتعلق بالسمعة، والمخاطر االجتماعية والبيئية على سبيل المثال(.

وه: المنفَّذة بصورة تقليدية ف:  ،من األخطار المذتورة أعاله إجراءات مخصوصة للتخفيف منه ولتل خطر -31
 تتضّمن:و أيضًا، المؤسسات المالية والت: سينّفذها الصندوق 

وتوقيته بحيث تتواءم لجهة المقرضة التسديد لسوف يفاوض الصندوق على شروط  :خطر الشروط (1)
المتوّقعة لقروض الصندوق الممّولة من خالل هذا االقتراض. ويتطّلب ذلك تقديرًا التسديدات مع 

وتحديدًا لنمط وحجم قروض  ،الجهات المقترضة من الصندوقمفصاًل للطلب المحتَمل من ِقَبل 
مخَتَلطة و/أو تيسيرية للغاية الت: يمتن تمويلها من خالل هذا و الصندوق )بشروط عادية 

 .االقتراض(

بالنسبة القتراض الصندوق مقارنة بفترات سداد قروض سداد أطول ومن شأن التفاوض على فترات 
على على أصل القرض سديد حجم تل تالصندوق الت: تمّول من هذا االقتراض أن تقّلص من 

ذا لم يتن باإلمتان أن يخفف وبالتال:  ،الصندوق من خطر عدم التمتُّن من خدمة الَدين. وا 
سينظر الصندوق ف: فرص االقتراض بفترات سداد  ،التفاوض على فترات سداد أطول لهذا االقتراض

 أقصر استنادًا إلى الطلب على قروض الصندوق.

على قروض ات سماح على اقتراض الصندوق أطول من فترات السماح ومن شأن التفاوض على فتر 
ناجم عن التدفقات احتياط: السيولة الصندوق الممّولة بهذا االقتراض أن تسمح بتراتم نوع من 

الخارجة مما يمتن استخدامه ف: حال تانت التدفقات تسديدات الفوائد القروض و من العائدة 
 قات العائدة.التدفُّ المستقبلية غير متطابقة مع 

 لتخفيف هذا الحظر هو فإن أفضل إجراء ،وبصورة مشابهة لخطر الشروط خطر سعر الصرف: (2)
التفاوض على سعر فائدة على االقتراض أقل من سعر الفائدة الت: يفرضها الصندوق على القروض 

ذا لم يتن ذلك ممتناً  يسعى إلى  للصندوق أنيجوز  ،الت: سيمّولها من خالل هذا االقتراض. وا 
مواءمة سعر الصرف الذي سيدفعه على األموال المقترضة بأتثر صورة ممتنة مع سعر الصرف 

 الذي يفرضه على القروض الممّولة بهذا االقتراض.

يمتن للصندوق أن يطلب منحة من المقترض أو  ،وف: حال غياب مثل هذه المواءمة ف: الشروط 
بما  ،ذي يعادل التتلفة الناجمة عن الفوارق ف: الشروطمن حتومته أو من أي تيان آخر بالمبلغ ال

 الفائدة. أسعارف: ذلك فوارق 

ف: االقتراض بنفس العملة المعّينة العملة استراتيجية التخفيف األّولية لخطر تتمثل  :العملةخطر  (3)
ذا لم يتن ذلك الخطر  تغطية هذا الصندوق إدارة ضمنتسممتنًا  ،للبلدان المتلقية من الصندوق. وا 

 .30المتعّلق بعدم المواءمة بين العمالت

                                                      

المالية  سينفِّذ الصندوق استراتيجيات تحوُّط خاصة بالعملة حيثما يتون ذلك مالئمًا ومجديًا ومسموح به بموجب السياسات واإلجراءات  30
 وذلك من خالل المبادالت بين العمالت بعد المفاوضات واالتفاق على الوثائق المالئمة الت: تغّط: مثل هذا النمط من العقود. –السائدة 
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منخفض السداد تاريخيًا  عنالمقترضين من الصندوق يعتبر خطر تأخر  خطر التأخير في السداد: (4)
رصيد المتبق: لهذه القروض(. الف: المائة من  1للغاية )فالمتأخرات ف: تسديدات القروض أقل من 

للحّد من مخاطر تراتم مبالغ المتأخرات على قروضه ويتخذ الصندوق حاليًا إجراءات إضافية 
 بالنسبة للبلدان األعضاء النامية ومنها على سبيل المثال:

 يتم توقيف أية صروفات إضافية؛ ًا،يوم 75لقروض الت: لديها متأخرات لمدة بالنسبة ل 

  :يتم تعليق الحافظة بأتملها.  ،يوم 151لمدة لديها متأخرات بالنسبة للقروض الت 

ومع أنه من غير الممتن إلغاء خطر التأخير ف: السداد بالتامل، يمتن التخفيف من آثاره إلى الحد 
إسقاطات التدّفقات النقدية المستخدمة لتقدير جدوى ف: و أنه فتراض الاألدنى وذلك من خالل ا

سوف  ،األداء. وبموجب هذا اإلطارسيئة نسبة معّينة للقروض احتساب يتم  ،االقتراض المقَترح
 (ف: المائة من التدفقات العائدة سنويًا )أصول القروض ورسومها 1.2توفير ُيضاِعف الصندوق من 
ترض فوسي تراض األساس: لإلسقاطات المالية على مستوى الصندوق بأسره.والذي يستخَدم حاليًا االف

ف: المائة( من خالل التأتيد على التدفقات  1.4الصندوق من باب السالمة هذه النسبة األعلى )
 النقدية لتقدير جدوى االقتراض.

ذا سمحت شروط االقتراض سنوي  ااحتياطيجانبًا  سوف يضع الصندوق ،عالوة على ذلك، وا 
التأخير خاص لتغطية خطر  :تحساب احتياط ،تما هو مذتور تحت بند خطر الشروط ،السيولة

 .المحتمل ف: التسديد

بما ف:  ،ُمعّرف أعاله أن ينجم عن مصادر متنوعةهو يمتن لخطر السيولة تما  لسيولة:خطر ا (5)
وهنالك بعض إجراءات  .نفاآ صوفةالمو ذلك الشروط وسعر الصرف والعملة ومخاطر التسديد 

أيضًا أعاله. إاّل أن أخطار السيولة يمتن أن تنجم  6إلى  1 من التخفيف تما ه: واردة ف: النقاط
استثمار أقل مما تم توقُّعه على المبالغ  ئدعالوة على عوا ،عن ارتفاعات غير متوّقعة ف: الصروفات

هذا الخطر بصورة تاملة ف: أي وضع لتجنب غير المصروفة. وليست هنالك أي وسيلة مطلقة 
ويحّدد  وعندما تستند إلى إسقاطات طويلة األمد. ،المتغيِّراتالمطلق بشأن يقين العندما ال يتوّفر 

الصندوق إسقاطات سيولته بصورة مستمرة بهدف تقدير احتياجات السيولة والتغيُّرات المحتملة ف: 
هات بأتثر الطرق ِدقة. وتاستراتيجية إجمالية للتخفيف فإن الصندوق سوف ُيدخل أيضًا معدل  ،التوجُّ

ببه ف: أية اتفاقية وثيقة بحيث ال يدخل الصندوق بس بصورةتغطية خدمة الَدين الذي سيتم رصده 
ف:  51التراتمية المتوّقعة لجميع االقتراض أتثر من  الدينبموجب هذا اإلطار إذا تانت خدمة 

 من التدفقات العائدة السنوية المتوّقعة على القروض من الجهات المقترضة من الصندوق. 31المائة

دارة موارد إضافيةقد  :التشغيليةالمخاطر  (6) خاطر مهذا االقتراض بعض العن  متأتية يخلق تيسير وا 
الوة عِ  ،الداخليةقدراته لسوف يجري الصندوق تقديرات منتظمة  ،وبهدف التخفيف منها .التشغيلية

المتعلقة بالتطرُّق عن اإلجراءات والُنظم الموضوعة. وسوف يحتسب الصندوق التتاليف اإلضافية 

                                                      

مليون دوالر أمريت: سنويًا على فترة السنوات العشر  411ف: المائة اقتراض يتراوح بحدود  41يفترض معدل تغطية ديون بما يعادل    31
 القادمة، وهو ُيعتَبر معداًل حصيفًا للغاية.
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أو لنواقص ف: النظم بهدف ضمان االسترداد التامل  (ّددة )مالية أو بشرية أو إداريةألي قدرات مح
تحليل التتاليف إلى الفوائد أجرى  2113أبريل/نيسان ف: للتتلفة. وتما طلبه المجلس التنفيذي 

لخيارات تعبئة الموارد اإلضافية المختلفة بهدف ضمان مواءمة قدرة الصندوق اإلدارية والتشغيلية 
 ان االسترداد التامل للتتاليف.لمعدل تعبئة الموارد اإلضافية وضم

فإنه من الحصيف اإلطار، عند النظر ف: ترتيبات اقتراض ما بموجب هذا و وقد أظهر التحليل بأنه 
اقتراض نسبة مئوية من إجمال: المبلغ لتغطية التتاليف. وبالتال: سيتم إدراج مبلغ مالئم ف: 

 أعاله. 14بما يتماشى مع الفقرة  إلطارااإلسقاطات المالية عند تقدير جدوى االقتراض بموجب هذا 

ف: حال تم تحديد تضارب مصالح ممتن بين الصندوق والمقرض  خطر تضارب المصالح: (7)
 .32على وجه العموم المقبولةالمحتمل، عندها سيتم تقديرها وفقًا للمبادئ 

العامة الت: يواجها الصندوق ف: عملياته االعتيادية  المخاطريتم التخفيف من مخاطر أخرى:  (8)
)مخاطر تتعلق بالسمعة والمخاطر البيئية واالجتماعية على سبيل المثال( من خالل اإلجراءات 

 .33القائمة
 

  

                                                      

32
 على سبيل المثال، المبادئ والممارسات المتعارف عليها لصناديق الثروة السيادية المعروفة أيضاً بمبادئ سانتياغو.  

33
 .واالجتماعي في الصندوقعلى سبيل المثال إجراءات التقدير البيئي والمناخي   
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 قاموس المصطلحات
المحافظين  مجلس لتنفيذ قرار 2112رئيس الصندوق ف: مايو/أيار  اأطلقهالمبادرة الت:  تعبئة موارد إضافية

إمتانية تعبئة موارد وتتحّرى مبادرة تعبئة الموارد اإلضافية  .(2112) 35-/د166رقم 
مع  بما يتالءمجديدة بما يتعّدى تجديدات الموارد لتمويل التنمية الزراعية والريفية 

 الهياتل التشغيلية والمالية والقانونية للصندوق.

تمر األمم المتحدة إلنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية ف: روما الت: تبّناها مؤ  اتفاقية إنشاء الصندوق 
 .1976/حزيران ويوني 13اريخ بت

يتضّمن القوائم الذي  ،عليه اإلدارة قتما تواف ،وهو التقرير السنوي المنشور للصندوق التقرير السنوي
 المالية السنوية للصندوق عالوة على تقرير اإلدارة.

 وه: لجنة فرعية منبثقة عن المجلس التنفيذي. الحساباتلجنة مراجعة 

 مراجع الصندوق الذي يتم تعيينه بما يتماشى مع اإلجراءات المعمول بها ف: الصندوق. المراجع

المالية المجّمعة للصندوق والت: يتم منها استقاء األرقام للقوائم وهو تقرير المراجع  تقرير المراجع
 المالية.النسب الواردة ف: 

األذرع التيسيرية 
للمؤسسات المالية 

 الدولية

 منها على سبيل المثال، صندوق التنمية األفريق: والمؤسسة الدولية للتنمية.

المساهمات األساسية 
 تجديدات المواردفي 

، وتقدم هذه المساهمات ُتعَتبر موارد إضافية لموارد الصندوقوه: المساهمات الت: 
 استخدامها وتحمل معها حقوق التصويت.بدون أية قيود على 

الطلب على موارد 
 الصندوق

من القروض لمشروعات الت: يمّولها برنامج الصندوق للطلب على موارد الصندوق ا
 .والِمنح

المجلس التنفيذي للصندوق مسؤول عن اإلشراف على العمليات العامة ف: الصندوق  المجلس التنفيذي
 والموافقة على برنامج عمله.

 استعراض سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق. - GC 36/L.9الوثيقة انظر  الحالية شروط اإلقراض

 :تما ه: واردة ف: الوثائق التالية السياسات المالية

اتفاقية إنشاء الصندوق؛ الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية؛ سياسات اإلقراض 
ية للتعامل مع حتومات األمر الواقع؛ الضوابط ومعاييره ف: الصندوق؛ المبادئ التوجيه
صدر اإلدارة تصديقًا عن فعاليتها تل عام وُيصِدر الداخلية على اإلبالغ المال: )والت: تُ 

ق اإلدارة(؛ دليل الصرف على القروض؛ صديجع الخارج: شهادة عن موثوقية تالمرا
مراجعة حسابات المشروعات؛ دليل اإلدارة المالية؛ المبادئ التوجيهية للصندوق بشأن 

اإلجراءات التشغيلية لمراجعة حسابات المشروعات والبرامج؛ والمبادئ التوجيهية للتوريد 
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 ف: مشروعات الصندوق.

 .الثان:وه: الِنَسب المالية تما ه: معّرفة ف: الملحق  الِنَسب المالية

وبيان العائد والتغييرات ف:  (المالية لتشوفاتبما ف: ذلك ا) ،وه: القوائم المالية الموّحدة القوائم المالية
والنقدية والتدفُّقات والمالحظات على حسابات الصندوق الت: ُتعّد بما الموجودات 

وبالِقيم اإلسمية على  ،يتماشى مع المعايير الدولية لإلبالغ المال: على أساس سنوي
 .أساس نصف سنوي

النقطة الت: تتم فيها مناقشة شروط مسّودة اتفاقية متتوبة يشير التفاوض الرسم: إلى  التفاوض الرسمي
 مع الجهة الُمقرضة المحتملة.

 وه: اتفاقية مظلة تغّط: شروط وأوضاع المبلغ اإلجمال: الُمقترض. اتفاقية إطارية

 المجلس التنفيــذي ف: قراره رقم أقرهتما  ،وهو االحتياط: العام للصندوق االحتياطي العام
 .4-/د16

 تما حددتها اتفاقية إنشاء الصندوق. التسييرياكل ه

دولة عضو في 
 الصندوق

عضوية الصندوق مفتوحة ألي دولة عضو ف: األمم المتحدة أو أي من وتاالتها 
 المتخصصة أو الوتالة الدولية للطاقة الذرية.

الحّد األدنى لمتطلبات 
 السيولة في الصندوق

 تما حددته سياسة السيولة

 40.pdf-R-89-2006-http://www.ifad.org/gbdocs/eb/89/e/EB 

مساهمات تجديدات الموارد من الدول )موارد الخارجية التتألف موارد الصندوق من  موارد الصندوق
 الداخلية.الموارد و  (األعضاء فيه

 وداتموجإجمالي 
 الصندوق

 ه: إجمال: المساهمات زائد االحتياط: العام.

القروض اتفاقيات 
 اإلفرادية 

 ،وه: اتفاقيات تنجم عن االتفاقية اإلطارية حيث يتم طلب األموال وصرفها على شرائح
  .محّدد ف: االتفاقية اإلطاريةهو تما 

تتألف الموارد الداخلية أساسًا من التدفقات العائدة من القروض وعائد االستثمارات،  الموارد الداخلية
 التدفقات المستقبلية بالمبلغ الذي يتحّدد بموجب نهج التدفقات النقدية المستدامةو 

عالوة على االستثمارات بالقيمة العادلة تما ه:  ،وه: االستثمارات بتتاليف مطفأة االستثمارات
 بما يتسق مع المعايير الدولية لإلبالغ المال:. ،شوفات الصندوقواردة ف: ت

 .GC 36/L.9انظر الوثيقة  منتجات القروض

نظام تخصيص الموارد 
 على أساس األداء

نظام ، يستند بما يتماشى مع جميع المؤسسات المالية اإلنمائية الدولية الرئيسية األخرى
ويستخدم صيغة  قواعد معيَّنة،ق إلى على أساس األداء ف: الصندو تخصيص الموارد 

ُتدمج بين إجراءات احتياجات البلدان وأداء البلدان. ويقوم هذا النظام بتخصيص موارد 

http://www.ifad.org/gbdocs/eb/89/e/EB-2006-89-R-40.pdf
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الصندوق للقروض والمنح القطرية لبرامج البلدان على أساس أداء هذه البلدان )اإلطار 
الستان والدخل )ات السياسات: العام وسياسة التنمية الريفية وأداء الحافظة( واالحتياج

 ،. وبموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(القوم: اإلجمال: للفرد الواحد
للدورة  يتم وضع مخصصات الموارد السنوية على أساس دورات لمدة ثالث سنوات

 .الواحدة

 وه: القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وتقرير النسب المالية. التقارير الفصلية

برنامج القروض والمنح 
 في الصندوق

الموّفرة بموجب إطار القدرة على تحّمل  هوهو اإلجمال: السنوي لقروض الصندوق ومنح
وه: تتضّمن أيضًا المنح  .والمنح المعروضة للموافقة عليها ف: أي سنة محددة ،الديون

( 2112)الممولة من برنامج التأقلم لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة بدءًا من عام 
 (.2114قرض مصرف التنمية األلمان: )بدءًا من عام من والقروض الممنوحة 

األخرى الت: يديرها الصندوق ألموال عالوة على ا ،وهو يتضّمن برنامج القروض والمنح برنامج العمل
من حساب األمانة اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: ومرفق البيئة 

البلدان األقل نموًا، والبرنامج العالم: للزراعة واألمن الغذائ:، العالمية/صندوق 
التحاد األوروب:، إضافة إلى المنح الثنائية المتّملة/المتّممة، واوالمفوضية األوروبية 

صاف: التمويل المشترك الذي )يتضّمن برنامج العمل التمويل المشترك  عالوة على ذلك
 .34محل:(يديره الصندوق والتمويل المشترك ال

 وه: الدول األعضاء ف: الصندوق الت: تعد مؤهلة لالقتراض من الصندوق. البلدان المتلقية

الصندوق بما يتماشى مع المعايير  ميزانيةقوائم وه: إجمال: األصول التراتمية ف:  إجمالي األصول
والتعاقدات خارج الميزانية العمومية بما  ،الدولية لإلبالغ المال: أو بالقيم اإلسمية

 اإلسمية. بالقيميتماشى مع المعايير الدولية لإلبالغ المال: أو 

إجمالي خدمة الَدين 
)أصل القروض والفائدة 

 عليها(

محّدد ف: هو تما ،القروض أصول وه: الفوائد المستلمة على القروض زائد تسديد 
 .ف: الصندوقات النقدية القوائم المجمَّعة للتدفق

إجمالي التدفقات العائدة 
 للقروض

الية المتما ه: محددة ف: القوائم  ،وه: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 .للصندوق

                                                      

 3 ، الجدول  7 الصفحة  ،GC.38/L.6الوثيقة  34
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 تعريف الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها الدول السيادية 
 ف: الصندوق والدول السيادية الت: ليست عضوة ف: الصندوق. يشير مصطلح الدول السيادية إلى الدول األعضاء

أو تسيطر أو مؤسسات التمويل اإلنمائية الت: تملتها  مشروعاتجميع تتضمَّن المؤسسات الت: تدعمها دول سيادية 
 عليها دولة من الدول األعضاء ف: الصندوق.
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 االقتراض السيادي إطارالِنَسب المالية بموجب 
وسيمتنع عن اتخاذ أي إجراء مما قد ينجم عنه  ،التالية لنسب والعتبات الماليةسيمتثل الصندوق ف: جميع األوقات ل

 .النسب بهذهاإلخالل 

 سيتم حساب هذه الِنَسب المالية بصورة منتظمة على أساس القوائم المالية الموّحدة وغير الموّحدة للصندوق.

سيتم إسناد جميع الِنَسب المالية إلى األرقام المحسوبة بما يتسق مع المعايير الدولية لإلبالغ المال: وجميع القوانين 
 القابلة للتطبيق.

 الموجودات نسبة الَدين إلى - 1

( إجمال: المساهمات زائد 3( إجمال: الَدين المستحق إلى )1)نسبة الحصة األساسية من  )أ(
 المئوية(؛ تياط: العام )معّبرًا عنه بالنسباالح

 ؛(المحّتَسب على أساس )إجمال: أصل الَدين المستحق/المساهمات + االحتياط: العام )ب(
 ف: المائة. 24يتوّجب أاّل تتعّدى العتبة الت: ُيشَتَرط على الصندوق االمتثال لها  )ج(

 نسبة تخصيص خدمة الَدين - 2

ع الجهات الُمقرضة ( أصل القروض وفوائدها لجمي1تخصيص خدمة الَدين وه: نسبة )نسبة  )أ(
القروض من  ( إجمال: التدفقات العائدة السنوية من3من السنوات إلى ) للصندوق ف: عدد

 الجهات المقترضة من الصندوق تما ه: واردة ف: آخر نسخة من القوائم المالية المراجعة؛
/)وسط: التدفقات العائدة اإلجمال: (ُتحَتَسب على أساس إجمال: خدمة الَدين )األصول والفوائد )ب(

 (سنة الحاليةالفعلية ف: السنة الماضية وتوّقعات التدفقات المالية اإلجمالية من القروض لل
 ؛ف: المائة 41 االمتثال لها الصندوق علىُيشترط يتوجَّب أاّل تتجاوز العتبة الت:  )ج(

 السيولةنسبة  - 3

عنها النقدية الموجودة ف: المصارف + االستثمارات إلى إجمال: األصول ُمعبَّرًا ( 1وه: نسبة ) )أ(
 بالِنَسب بالمئوية؛

 ؛المصارف + استثمارات(/إجمال: األصول)النقدية واألموال ف: حتسب تو  )ب(

 .ف: المائة 4على الصندوق االمتثال لها عن  جَّب أاّل تقل العتبة الت: ُيشترطيتو  )ج(
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 اإلداريةالتكاليف 
 االقتراض ما يل:: لتتاليف اإلدارية المتعلقة بأنشطةتتضّمن القائمة التأشيرية ل

 المحاسبة ( أ)
 مراجعة الحسابات ( ب)

 اإلبالغ )ج(
 خدمات إدارة النقدية )تنفيذ الدفعات وجمع الصروفات( )د(
 إدارة السيولة )هـ(
 إدارة االستثمارات )و(
 األجنب: تحّوط القطع )ز(
 تصميم المشروعات )ح(
 اإلشراف على المشروعات وتنفيذها )ط(
 الخدمات القانونية )ي(
 التخطيط المال: )ك(
 أنشطة تعبئة الموارد )ل(
 أتعاب مالية أخرى (م)

 


