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 الموافقةبتوصية 

مليون يورو  100إلى ما تبقى من أموال وقدرها  على وصول الصندوق منح موافقتهذي مدعو إلى المجلس التنفي
واستخدام هذه األموال إليصال البرنامج المستهدف  ،بموجب االتفاقية اإلطارية الحالية مع مصرف التنمية األلمان:

مليار دوالر أمريت:. تذلك فإن المجلس التنفيذي مدعو  3.2التجديد العاشر لموارد الصندوق  لفترةللقروض والمنح 
 .ا للموافقة على دخول الصندوق ف: اتفاقيات قروض إفرادية تما هو متوّقع ف: هذه الوثيقةأيض

لتجديد ألغراض امقترح للوصول إلى مرفق االقتراض من مصرف التنمية األلماني 
 العاشر لموارد الصندوق

 موجز تنفيذي -أوال
 توصيةال، وافق المجلس التنفيذي على 2014بعد المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول  عشرةف: دورته الثانية  -1

 1"وثيقة بعنوان "االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان: لتقديم قروض إفرادية للصندوقالمدرجة ف: ال
مع  ، وعلى أن "تدخل إدارة الصندوق ف: اتفاقية إطاريةمصرف التنمية األلمان:()االتفاقية اإلطارية مع 
مليون يورو." تذلك  400قروض إفرادية للصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى  : لتقديممصرف التنمية األلمان

فقد وافق المجلس التنفيذي أيضا على إبرام اإلدارة التفاقيات القروض اإلفرادية المتوخاة، بموجب تلك 
ى النحو ذلك مشروطا باالستدامة المالية لتل قرض من تلك القروض، عليتون االتفاقية اإلطارية، على أن 

 المحدد ف: هذه الوثيقة."

قرض مصرف التنمية األلمان: هو لمذتورة أعاله، فإن المقصود من من الوثيقة ا 4وتما أشير إليه ف: الفقرة  -2
عن طريق الصندوق موارد ترضة خالل فترة التجديد التاسع ل"االستجابة للطلب من الدول األعضاء المق

 مليارات دوالر أمريت:". 3برنامج قروض ومنح قدره توفير التمويل الالزم للوفاء بهدف تحقيق 

مليار دوالر أمريت:.  3.1وقد انتهت فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق ببرنامج للقروض والمنح قدره  -3
ون يورو بموجب االتفاقية ملي 300وللوصول إلى ذلك البرنامج، حصل الصندوق على مبلغ إجمال: قدره 

من تجديدات موارد محدد اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان:. وال ترتبط االتفاقية اإلطارية بأي تجديد 
 .2018مليون يورو حتى عام  100إلى المبلغ المتبق: وقدره بالوصول الصندوق، مما يسمح للصندوق 

وقدره من المبلغ تبقى  إلى ماعلى وصول الصندوق موافقته  منحتطلب هذه الوثيقة من المجلس التنفيذي  -4
واستخدام هذه األموال  ،األلمان:التنمية بموجب االتفاقية اإلطارية الحالية مع مصرف مليون يورو  100

 مليار دوالر 3.2قدره الصندوق و لموارد للقروض والمنح لفترة التجديد العاشر المستهدف برنامج الإليصال 
 إعادة إقراض هذه األموال للدول األعضاء المقترضة بشروط عادية.تم أمريت:. وسوف ت
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 الخلفية  –ثانيا

حيث تمت دخل الصندوق ف: اتفاقية إطارية مع مصرف التنمية األلمان: لموارد، خالل فترة التجديد التاسع ل -5
. وتان من المفترض لهذه األموال المقترضة أن ُتستخدم مليون يورو 400قرض قدره المفاوضة على 

 علما مليارات دوالر أمريت:. 3إليصال برنامج القروض والمنح لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق وقدره 
د من تجديدات موارد ّد ذاتها ال ترتبط بأي تجديد محدمصرف التنمية األلمان: بحأن االتفاقية اإلطارية مع 

 أول اتفاقية قرض إفرادي بتاريخارية مع مصرف التنمية األلمان: و وقد تم توقيع أول اتفاقية إط الصندوق
 .2014نوفمبر/تشرين الثان:  24

وافق المجلس التنفيذي ف: أعقاب ذلك على إطار االقتراض السيادي الذي يسمح: باالقتراض من الدول  -6
المستقبلية. وبالتال:، تراضاته السيادية لتوجيه جميع اق 2السيادية ومن المؤسسات الت: تدعمها دول سيادية

طبق على االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان: وبما يتعلق بها نفإن اتفاقية اإلقراض السيادي ال ت
. ومع ذلك، تظهر اإلسقاطات المالية الحالية أن االقتراض بموجب االتفاقية من اتفاقيات القروض اإلفرادية

الواردة ف: إطار االقتراض السيادي،  واألحتامارية مع مصرف التنمية األلمان: يحترم جميع الشروط اإلط
 تفسيره أدناه. يردتما 

مليون يورو  300خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، وصل الصندوق إلى مبلغ إجمال: تراتم: قدره  -7
. وبدأ الصرف من خالل اتفاقيتين لقرضين إفراديين األلمان: منبموجب مرفق االقتراض من مصرف التنمية 

. 2017وسيستتمل بحلول يونيو/حزيران ، 2015القرض الثان: من هذين القرضين ف: ديسمبر/تانون األول 
، بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية متاحمليون يورو  100ونتيجة لذلك، مازال هنالك مبلغ 

 األلمان:.

 مانيا في التجديد العاشر لموارد الصندوقمساهمة أل -ثالثا
. وتانت مساهمات ألمانيا للصندوق أللمان: هو مصرف إنمائ: تمتلته جمهورية ألمانيامصرف التنمية ا -8

 بموجب آخر دورتين من دورات تجديد الموارد على النحو  التال::

 .يورو تمساهمة أصلية 52 389 000التجديد التاسع للموارد:  (1)

إطار للتعويض عن يورو  168 246تمساهمة أصلية؛ و 52 220 754شر للموارد: التجديد العا (2)
 تمساهمة تتميلية غير مقيدة لتعميم تغير المناخ. 13 000 000القدرة على تحمل الديون؛ و

مقترح للوصول إلى األموال المتبقية بموجب مرفق االقتراض من مصرف  -رابعا
 التنمية األلماني

مليون يورو للمساهمة ف:  100ه ر مبلغ المتبق: وقدتوقيع اتفاقية قرض إفرادية بالدوق تقترح إدارة الصن -9
 .إيصال برنامج للقروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وترد تفاصيل هذا المقترح أدناه
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 تحليل المقترح -لف أ

رادية الجديدة مشابها لما اإلف القرضاتفاقية اسية سيتون االقتراض بموجب هذه فيما يتعلق بالخصائص األس -11
 ورد ف: االتفاقيتين اإلفراديتين السابقتين:

 ة المعينة للقرض: اليوروالعمل

 أجل السداد: عشرون سنة

 فترة السماح: خمس سنوات

 ( + هامشEuriborأشهر بين مصارف منطقة اليورو ) ستة: سعر الفائدة

 تما يقرره الطرفان. ،اتفاقية القرض اإلفرادية هذه للصندوق على قسط واحد أو أتثر ويمتن صرف

 استخدام األموال المقترضة -باء
اإلفراديتين السابقتين،  ينرد من شروط اتفاقيت: القرضما و ل بالشروط الت: تتواءم مع اسيتم اقتراض األمو  -11

ف: حده  يبلغقروض بشروط عادية . واستنادا إلى برنامج للقروض والمنح بالتال: يمتن استخدامها لتمويل و 
هنالك طلب واضح على القروض  ،مليار دوالر أمريت:، وآخر اسقاطات دائرة إدارة البرامج 3.2دنى األ

العادية بما يتف: الستيعاب هذا المبلغ المقترض. ولن تتأثر المخصصات تما يحددها نظام تخصيص 
 هذا االقتراض.ساس األداء ف: الصندوق بارد على أالمو 

سوف تستخدم "بما  ةمن وثيقة إطار االقتراض السيادي، فإن األموال المقترض 16وبما يتماشى مع الفقرة  -12
يتماشى مع سياسات ومعايير التمويل ف: الصندوق". مما يعن: أن هذه األموال المقترضة سوف يعاد 

 الفائدةض العادية للصندوق وال يتصّور أي تغيير ف: تغيير سعر إقراضها بسعر الفائدة الحال: على القرو 
 نتيجة لمصدر التمويل المختلف.

العائدة الت: تولدها  واإلسقاطات الحالية لعائد االستثمار والتدفقات ،واستنادا إلى هامش يطبق على القرض -13
االستدامة المالية بمعزل عن بحد ذاته، بما يتماشى مع مبدأ "هر النموذج بأن القرض مستدام األموال، يظ

(، ويتم توضيح المبدأ ف: 14القروض األخرى"، تما هو مطلوب ف: وثيقة إطار االقتراض السيادي )الفقرة 
الشتل البيان: ف: الملحق األول. إذ يمثل هذا الشتل التدفقات النقدية للمرفق بمعزل عن غيره )التدفقات 

اف: التدفقات عالوة على السيولة ف: نهاية العام(. وعلى أساس النقدية، والتدفقات النقدية الخارجة، وص
(، يتوجب أن تتون إسقاطات التدفقات النقدية 14التعريف الوارد ف: وثيقة إطار االقتراض السيادي )الفقرة 

تتفل أال يتون رصيد التدفقات النقدية سالبا ف: أي فترة من االقتراض أو إعادة اإلقراض "على الصورة الت: 
 "يهما أبعد.أ

وبما أن األموال المقترضة سوف تستخدم لتمويل مستوى من برنامج القروض والمنح المحدد تمخرج من  -14
مخرجات مشاورات التجديد العاشر لموارد الصندوق، فإن إسقاطات التدفقات النقدية ال تتضمن تتاليف 

 إدارية إضافية.
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 النسب المالية -جيم
احترامها ت: يدخل الصندوق ف: اتفاقية اقتراض، فه: محددة ف: المقطع أما األحتام المالية الت: يجب  -15

مليون يورو  100يخرق اقتراض مبلغ  ولنالسيادي.  ضخامسا والملحق الثان: من وثيقة إطار االقترا
 اإلضافية خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق أيا من هذه األحتام تما هو وارد أدناه.

معدل لنسبة الدين أعلى  يتوقع أن يرتفعمليون يورو المقترض إلى ميزانية الصندوق،  100بعد إضافة مبلغ  -16
بالمائة  35بالمائة، وهو أقل بصورة مريحة من الحد األعلى وقدره  5بالمائة إلى  3.7إلى الموجودات من 

 تما هو وارد ف: وثيقة إطار االقتراض السيادي.

بالمائة  7.5بالمائة إلى  7.1تشير اإلسقاطات إلى أنها ستزداد بنسبة أما المستوى األدنى من نسبة السيولة ف -17
تراض يادة ف: السيولة المتأتية من االقخالل فترة التجديد الثان: عشر لموارد الصندوق، وذلك بسبب الز 

 الجديد. وتبقى هذه النسبة أعلى من العتبة الدنيا الت: وضعها إطار االقتراض السيادي والبالغة
 ئة.بالما 5

بالمائة بحيث تبقى وبصورة مريحة أقل من  7.1إلى  6أما نسبة تغطية خدمة الدين فيتوقع لها أن تزداد من  -18
 بالمائة. 50السيادي والبالغة  االقتراضالعتبة الت: وضعها إطار 

 تقييم المخاطر -دال
الخطر الرئيس: الذي يمتن أن يتعرض له الصندوق ف: حال تمت إعادة اإلقراض  ،يعتبر خطر العملة -19

(، 28، الفقرة سابعابعملة غير عملة اليورو. وتما هو وارد ف: وثيقة إطار االقتراض السيادي )المقطع 
فسوف يقوم الصندوق بتفادي هذا الخطر من خالل ضمان أن تتون األموال المعاد إقراضها بنفس عملة 

 رض، أي باليورو. الق

وتما هو وارد ف: وثيقة إطار االقتراض السيادي، فإن الصندوق بصدد بناء القدرات والحصول على  -21
أدوات مالية االتفاقيات القانونية الضرورية وضمان وجود الخطوات التشغيلية والعملية وذلك للدخول ف: 

عبر العمالت للتحوط من مخاطر العملة. وسيمتن ذلك الصندوق ف: المستقبل من إعادة إقراض  مشتقة
األموال بعمالت مختلفة، مع بقائه محميا من تذبذب أسعار صرف العمالت. وأما تتاليف معامالت التحوط 

 اتية.هذه، فسيتم إدراجها ف: اإلسقاطات لضمان أن يتم على الدوام احترام شرط االستدامة الذ

ويمتن التخفيف من مخاطر شروط اإلقراض وأسعار الفائدة والسيولة تما ه: واردة ف: المقطع ثامنا من  -21
 البيانات الفعلية وثيقة إطار االقتراض السيادي. وأما إسقاطات التدفقات النقدية فقد تم تحديثها بآخر 

مان احترام الشرط األساس: المتمثل ف: وتم التثبت من االفتراضات مع جميع الدوائر المعنية لض 2015لعام 
 االستدامة الذاتية لالقتراض بمعزل عن غيره.
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 إدارة األموال المقترضة -هاء
االقتراض من مصرف التنمية األلمان:، الذي عرض على المجلس تما هو وارد ف: التقرير الخاص بمرفق  -22

وبهدف اإلبقاء على الشفافية وبالنظر للمستوى المستهدف  3التنفيذي ف: دورته السادسة عشرة بعد المائة،
دة وه: حافظة األموال المقترضة، فقد أوجدت إدارة الصندوق حافظة استثمار جدي منالمختلف للعائد 

تتبع استراتيجية التقييم على أساس  والت:الحافظة مترسة إلدارة األموال المقترضة  وهذه األصول والخصوم.
السعر السائد ف: األسواق. وستبقى األموال باليورو وذلك ف: محاولة لتجنب مخاطر العملة بانتظار 

مليون يورو اإلضاف: ف: حافظة األصول والخصوم. 100فات. وسيتم إدراج مبلغ و الصر 
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 إسقاطات التدفقات النقدية لمرفق مصرف التنمية األلماني 
عادة إقراض   مليون يورو 400اقتراض وا 

 

الخارجة النقدية التدفقات  


