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 تنفيذي موجز

على إطار  2015أبريل/نيسان  23-22 وافق المجلس التنفيذي ف: دورته الرابعة عشرة بعد المائة ف: -1
سوف يخضع إطار االقتراض  " :من إطار االقتراض السيادي 7وتما هو وارد ف: الفقرة . 1السيادي قتراضاال

على أن تعرض نتائج هذا االستعراض على المجلس التنفيذي ف:  2016السيادي هذا الستعراض أوّل: عام 
ورات وستجرى استعراضات تالية على األقل مرة تل دورة من د .2016تقرير ُيرفع إلى دورة سبتمبر/أيلول 

وسوف يغّط: تل  لك.دما تقرر إدارة الصندوق ضرورة ذتجديد الموارد إن لم يتن بتواتر أتبر، وعن
استعراض جميع المظاهر الخاصة بتنفيذ اإلطار، بما ف: ذلك الخبرة المتتسبة ف: تحّري فرص اقتراض 

 ."مختلفة والتفاوض بشأنها

إلطار استعراضا ر هذه الوثيقة توفّ  ،المجلس التنفيذيوبما يتماشى مع االلتزام الذي عقده الصندوق أمام  -2
مع الهيتلية و  ،أي ف: بداية التجديد العاشر لموارد الصندوق ،ف: هذا الوقت من السنةو  .االقتراض السيادي

  إضافية. ال يتضمن هذا االستعراض أية توصيات إلدخال تحسينات ،وموارد تمويلهللصندوق المالية الحالية 

 ،على الرغم من أن الصندوق لم يبرم أي قرض سيادي بموجب هذا االتفاقو أنه  ،بالمالحظةومن الجدير  -3
إال أنه يوفر على أية حال المؤشرات والهيتلية الضرورية للمناقشات الجارية مع المقرضين السياديين 

أية إسقاطات لفترة التجديد العاشر للموارد للسماح له بسد  ااقتراضي مدىوقد وضع الصندوق  .المحتملين
يصال برنامج  محتملة، لفجوات مالية وهذا هو  .مليار دوالر أمريت: 3.2يقل عن  لقروض والمنح بما اللوا 

 .لمناقشات الجارية مع المقرضين المحتمليناسياق 

عليه على الرغم من أن مرفق قرض مصرف التنمية األلمان: قد حظ: بمصادقة المجلس و  ،وباإلضافة لذلك -4
إال أن جميع األحتام المالية إلطار االقتراض السيادي قد رصدت  ،إطار االقتراض السياديع ضقبيل و 

تما تم إبالغ المجلس التنفيذي عنه ف: دورته  ،مرفق مصرف التنمية األلمان: واحترمت بالتامل عند تنفيذ
واستنادا إلى الدروس . من هذه الوثيقة األولوتما تم تحديثه ف: الملحق  ،ئةاالسادسة عشرة بعد الم

من قدراته ف: المقر إلدارة فعالة الصندوق يعزز  ،المستفادة من تنفيذ مرفق مصرف التنمية األلمان:
  .االقتراض السيادي إطارللقروض القادمة بموجب 

 سياق إطار االقتراض السيادي -أوال 

 مواردالحاجة الصندوق القتراض  –ألف 

ارد بهدف ضمان تنفيذه لبرنامجه المستهدف من القروض والمنح ألول برزت حاجة الصندوق القتراض المو  -5
فقد أبرمت إدارة الصندوق اتفاقية ناجحة مع مصرف التنمية  ،ولهذه الغاية .مرة خالل التجديد التاسع للموارد

 .مليون يورو 400قيمته إلى  وصلتقرض لاأللمان: 

                                                      
1
 االقتراض من الدول السيادية ومن المؤسسات التي تدعمها الدول السياديةإطار االقتراض السيادي:   

(EB 2015/114/R.17/Rev.1) 
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إلدارة  تهأعطى المجلس التنفيذي موافق ،2014سبتمبر/أيلول  18و 17ئة ف: اوف: دورته الثانية عشرة بعد الم -6
الصندوق للدخول ف: اتفاقية إطارية مع مصرف التنمية األلمان: إلبرام قروض إفرادية للصندوق بما يصل 

فقد أبرم الصندوق مع مصرف التنمية  ،وبناء عليه .2يورومليون  400 قدرهو  ،إلى المبلغ األصل: اإلجمال:
 نوفمبر/تشرين الثان: 24وغدت اتفاقية القرض اإلفرادية األولى نافذة المفعول بتاريخ  .تفاقية إطاريةاأللمان: ا

ويمثل هذان القرضان  .2015سبتمبر/أيلول  10الثانية فقد غدت نافذة المفعول بتاريخ االتفاقية وأما  ،2014
مليون يورو لدعم  400يورو من أصل مليون  300مصدرا لتمويل التجديد التاسع لموارد الصندوق بما يعادل 

 .لهذا التجديد برنامج القروض والمنح

وأعطى  ،يه األنشطة االقتراضيةجشجع المجلس التنفيذي الصندوق على وضع إطار لتو  ،وخالل هذه الفترة -7
وأدت هذه الجهود إلى موافقة  .توجيهاته للجنة مراجعة الحسابات لإلشراف على إعداد إطار اقتراض:

   .(1الحاشية )انظر  ف: دورته الرابعة عشرة بعد المئةالمجلس التنفيذي على إطار االقتراض السيادي 

حساب أمانة المرفق وقد اتتسب الصندوق بالفعل بعض الخبرة ف: إدارة الموارد المقترضة من خالل إنشاء  -8
  .2010مع اسبانيا عام  الغذائ:اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن 

 تنقيذ إطار االقتراض السيادي  –باء 

من  بدء   فسيدخل هذا اإلطار حيز النفاذ خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ،تما تان مخططا له -9
 ،اتفاقيات اقتراض بموجب إطار االتفاق السيادي ةلم يتم إبرام أي ،وحتى تاريخه. 2016يناير/تانون الثان: 

 ت مقرضة محتملة.ارية مع جهاجعلى الرغم من أن هناك العديد من المحادثات االستتشافية ال

االقتراض  بغرض دعمالبنية األساسية للمالية والخزينة المطلوبة بدأ الصندوق بتعزيز  ،ف: هذا الوقت -11
 وانطوى هذا العمل على ما يل:: .تمصدر إضاف: من مصادر تمويل الصندوق

  (؛2015تغييرات على المبادئ التوجيهية لالستثمار )ديسمبر/تانون األول إدخال  (أ )
المالية والمشتقات  للمبادالتإبرام المفاوضات حول االتفاقية األساسية للصندوق مع الرابطة الدولية  (ب )

 ؛تألغراض تنفيذ مشتقات العمال
  المال: للصندوق؛تحسينات على النموذج إدخال  (ج )
  يب الموظفين؛در ت (د )
 .(1انظر الملحق )المالية لتوفير المؤشرات عن الوضع المال: للصندوق  النسباإلبالغ عن  (ه )

 
ه يمتن إال أن ،راض السياديتن إبرام أية قروض جديدة بموجب إطار االقوعلى الرغم أنه لم يتم حتى اآل -11

قَترضة من مصرف مالية بالوتالة مثل األموال المال اتاالجراءخبرة الصندوق حتى تاريخه من خالل  تقييم
 .حساب أمانة المرفق اإلسبان:و  3التنمية األلمان:

فإن هذين التدبيرين الماليين ال يغطيهما إطار االقتراض السيادي ألن المناقشات  ،وتما أشير إليه سابقا -12
التمويل: مع مصرف  جراءاإلإال أن جميع الشروط الواردة ف:  .بشأنهما جرت قبل الموافقة على هذا اإلطار

                                                      
2
  EB 2014/112/R.14 + EB 2014/112/R.14/Add.1 

3
 ، انظر الوثيقة مصرف التنمية األلماني االقتراض منمرفق قامت إدارة الصندوق بإبالغ المجلس التنفيذي فيما يتعلق ب  

EB 2015/116/R.24. 
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ومعظم الجدل المعروض ف: هذه الوثيقة يستند إلى الخبرة  .طار االقتراض السياديإلثل تالتنمية األلمان: تم
  المتتسبة من اتفاقية التمويل مع مصرف التنمية األلمان:.

منتدى قوي للتعلم بالنسبة  بمثابةنمية األلمان: تانت خبرة الصندوق مع مرفق االقتراض من مصرف الت -13
فيما يتعلق بإدارة األموال  مراتمة الخبرات لإلدارة والموظفينلأداة حاسمة لت شتّ تما أنها  ،للصندوق

والذي  ،والتحديات الت: تمت مواجهتها مع مرفق مصرف التنمية األلمان:المقتَرضة. وأما الدروس المستفادة 
 .زالت جميعها نافذة فما (،3)انظر الحاشية  2015أبلغ عنها المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

من خالل إطار االقتراض  ستقطاب المزيد من األموالمة لتحسين فعاليته ف: االصندوق خبرة قيّ  ومنحت
 السيادي.

السيادي بتوجيه نهج الصندوق الدروس المستفادة مع بدء إطار االقتراض  –ثانيا 
 نحو االقتراض

 االقتراضب معنيإنشاء فريق مهام رفيع المستوى  –ألف 

وتوقيع اتفاقيت: القرض اإلفراديتين مع اإلطار االقتراض: للصندوق  خلقسلطت الخبرة المتتسبة ف: تل من  -14
والت: تتأثر  ،الصندوق مصرف التنمية األلمان: الضوء على أهمية التواصل القوي والمستمر ضمن دوائر

تتشاطر الدوائر المسؤولة عن مصادر أن ومن الضروري  .لمؤسسةلبالهيتلية التشغيلية والمالية الناشئة 
 ،نفس األهداف االستراتيجيةلموال األالذين يستخدمون  ل وتلك الت: ه: على صلة بالزبائنالتموي

 .والنواتج المتوقعة ،والمخرجات

أنشأ الصندوق فريق مهام رفيع المستوى لقيادة تنفيذ إطار االقتراض  ،2016ير/شباط ف: فبراو  ،ولهذا السبب -15
تبير الموظفين و  ،نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية :ويتألف فريق المهام هذا من .السيادي

 متتب ،والمستشار العام ؛البرامجونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة  ؛ترئيس لهذا الفريق والمراقبين الماليين
مدير متتب الشراتات و  الخزانة؛ خدمات شعبة ،أمين الخزانة، ومدير شعبة خدمات الخزانةو  ؛العام المستشار

 .وتعبئة الموارد

على فرص لالقتراض الت: تستجيب ويعمل أعضاء فريق المهام هذا بصورة مشترتة للسع: للحصول  -16
مرة على األقل  اويجتمع فريق المهام هذ .المالية هوألوضاع هالحتياجات الصندوق التشغيلية ولشروط

تما أنه يوفر التوجيه للدوائر المختلفة المعنية بتعميم مقترحات  .ويوجه تنفيذ إطار االقتراض السيادي ،شهريا
 االقتراض.

  العملة إدارة  - باء

وتما أشير  .ويغدو األمر أتثر أهمية ف: سياق الموارد المقَتَرضة ،تبقى إدارة العمالت قضية هامة للصندوق -17
فقد تان  ،:نماأللاإليه ف: تحديث مرفق مصرف التنمية األلمان: وعند توقيع قرض مصرف التنمية 

على أن تبقى موارده المالية اإلجمالية أي أنه تان يؤتد  ،الصندوق ينخرط فقط ف: التحوط بعملة واحدة
 ،ولم ينخرط الصندوق تما أنه لن ينخرط ف: التحوط الجزئ: .بنفس ترتيبة العمالت الت: يبرم االلتزامات بها
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وقد تم التخفيف من االفتقار لهذه القدرة من خالل  .اإلفراديةأي المطابقة التاملة لعمالت التدفقات النقدية 
أي ) االقتراضاأللمان: بنفس عملة إقراض أموال مصرف التنمية بذلك ل تمثّ و  ،تبن: تدبير لضبط المخاطر

 .(باليورو

وما أن يتم  .يعمل الصندوق حاليا على إيجاد القدرة ف: الصندوق لالنخراط ف: مبادالت عبر العمالت -18
 تتطابقلتعرض لعمالت األموال المقتَرضة لامبادلة للصندوق  سنىتطوير هذه القدرة بصورة تاملة حتى يت

وسوف يتم تأصيل تتاليف معامالت المبادلة ف: احتساب االستدامة  .الت: يطلبها الزبائن تمع العمال
 .س التنفيذي للموافقة عليهواإلبالغ عنها عندما يتم طرح مقترح لالقتراض على المجل ،المالية للمرفق

  المخاطر إدارة – جيم

حتى تغدو مسألة مطابقة األصول والخصوم غاية ضة قتر مما أن يبدأ الصندوق بتوفير قروض ممولة بموارد  -19
الت: تفرض  لفائدةونعن: بذلك أنه يتوجب على الصندوق إيالء اهتمام وثيق لمواءمة أسعار ا .األهميةف: 

 المقتَرضة مع تلك الت: تفرض على األموال عندما يتم إعادة إقراضها. على األموال

فقد جرى تطبيق مواءمة الخصوم واألصول  ،مصرف التنمية األلمان: منوبالنسبة إلى تدبير االقتراض  -21
من الصندوق إعادة إقراض األموال ضَ  ،فمن جهة العمالت .بصورة مالئمة من خالل العديد من اإلجراءات

تم اتخاذ إجراءات لضمان أن يتون السعر المتغير  ،وبالنسبة إلى أسعار الفائدة .المقتَرضة بنفس العملة
الت: يقرضها الصندوق مساو على األقل للسعر المتغير الذي يطبقه مصرف التنمية  المطبق على األموال

السداد النهائ: وفترة السماح لقرض ال تتون فترة ت: فقد اتخذت اإلجراءات . وبالنسبة للسداد، األلمان:
 .مصرف التنمية األلمان: أطول ف: تلك المطبقة على األموال الت: يعيد الصندوق إقراضها

منذ استهالل العمل بمرفق مصرف  ف: منطقة اليوروغدت سالبة المدى القصير إال أن أسعار الفائدة على  -21
تعتبر معيار وضع سعر الفائدة المطبق على مصرف والت:  ،دةالفائبما ف: ذلك أسعار  ،لمان:األالتنمية 

على  ،ر الفائدة ألن اتفاقيات التمويل ف: الصندوقاسعأ طرض ذلك الصندوق لخوُيعرّ  .التنمية األلمان:
يحم: الصندوق  للفائدةال تتضمن أية أحتام قانونية لحد أدنى  ،عتس عقد قرض مصرف التنمية األلمان:

 اوسوف يعرض االقتراح ذ ،إجراءات للتخفيف من هذا الخطرر الصندوق الفائدة السالبة. ويطوّ  من أسعار
 .الصلة على المجلس التنفيذي ف: وقت قريب للموافقة عليه

 في إطار االقتراض السياديالقضايا الناشئة  –ثالثا 

من الواضح ضرورة التطرق لعدد  ،مع استمرار المناقشات والمفاوضات مع المقرضين السياديين المحتملين -22
 .من القضايا الهامة ف: المستقبل

 رضة محتملة أن يغط: عددا يتوجب على تل قرض سيادي تتم مناقشته مع جهة مق .القروض حجم
وبما أن هذه المفاوضات تستغرق وقتا  .القانونيةحتام واألمثل الشروط المالية  ،من القضايا الهامة

ن ألوقد يشتل ذلك تحديا  .تجنب التفتيت المفرط للتدابير االقتراضيةبإدارة الصندوق  نصحتُ  ،طويال
عند  ،فعلى سبيل المثال .التنبؤ بحجم االقتراض المطلوب ف: أي وقت من األوقات قد يتون صعبا

 400 بحدودالتجديد التاسع للموارد( تانت الفجوة المالية مفاوضات مرفق مصرف التنمية األلمان: )
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ة المطاف لإليفاء مليون يورو فقط ف: نهاي 300مبلغ مليون يورو، ف: حين لم تتن هناك حاجة إال ل
 .لبرنامج قروض ومنح الصندوق لهذه الفترة بالهدف الموضوع

 

 18تما جرت مناقشته ف: الفقرة  ،ولتن ،بعملة الجهة المقِرضة التمويل يرتبط تعيين عملة .العملة 
فإن الصندوق يهدف إلى زيادة مرونته ف: هذا المجال من خالل إدخال المبادالت بين  ،أعاله

 .العمالت

 وارد المقترضةمعية على استخدام اليقد ترغب بعض الجهات المقِرضة بوضع قيود مواض .يودالق، 
تستخدم وحيث أن الموارد المقتَرضة  .على أنشطة ذات صلة بالمناخها دحمن خالل  منها مثال

  .بها القبول دوقنللص الموضوعة ال يمتن هذه القيودمثل ف لتمويل برنامج القروض والمنح

 القروض الموفرة للصندوق ه: بمثابة استعاضة عن  بأن األعضاءقد ترى بعض الدول  .االستعاضة
إال أن إطار االقتراض السيادي يوفر مبادئ  .األصلية لها ف: تجديد موارد الصندوق هامساهمات

سوف يدخل الصندوق ف: مناقشات اقتراض مع دولة من الدول  :ا الصددذتوجيهية واضحة به
فقط ف: حال تانت المساهمة األصلية لهذه الدولة  ،مع مؤسسة تدعمها دولة سيادية أو ،األعضاء

 .4الذي سبقهف: دورة التجديد هم به االمسالعضو ف: آخر تجديد للموارد تساوي على األقل المبلغ 
وقد تتطلب هذه األحتام بعض اإليضاح والتطوير ف: المستقبل ما أن يبدأ الصندوق بتنفيذ إطار 

 .بشأن هذه القواعد بعض الشواغلير الدول األعضاء ثوما أن ت ،السيادي االقتراض

 االستنتاجات  -رابعا 
مة للصندوق لتوفير مبادئ توجيهية واضحة إلدارة األموال المقترضة يوفر إطار االقتراض السيادي أداة قيّ  -23

 أخرى.قروض للحصول على المحتملة السيادية رضة مع انخراط الصندوق ف: المناقشات مع الجهات المق
 ،ويسمح اإلطار أعاله للصندوق بزيادة موارده من خالل استقطاب األموال لميزانيته لسد الفجوات التمويلية

 من القروض والمنح. نامجهبأهداف بر ئه إيفاولضمان 

ولت: يخدم  ،ومع ذلك .إدارة الصندوق أية تعديالت على إطار االقتراض السيادي ال تقترحف: هذا الوقت  -24
اإلطار ف: المستقبل أن يتون أداة مرنة تتواءم مع االحتياجات الناشئة  قد يحتاجف ،الصندوق بصورة أفضل

سوف يتم إدخال  ،وف: حال أشارت خبرة الصندوق االقتراضية إلى الحاجة إلدخال تحسينات .للصندوق
 ها المجلس.فيالتعديالت المقترحة على االستعراضات التالية لهذا اإلطار ت: ينظر 

                                                      
4
بالمائة من التحديد الذي سبقه. في هذه  15أما االستثناء، فهو في حال كانت مساهمة الدولة العضو في التجديد السابق أعلى بحدود   

  .لهذه الدولة العضو مساوية على األقل لمساهمتها في التجديد السابقالحالة، يجب أن تكون المساهمة األصلية 
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  الصندوق نسبة الصيغة  النسبة
 االقتراض إطار نسبة

 السيادي

 <35% 2.0% العام االحتياطي+  المساهمات إجمالي/المستحق الدين إجمالي مهاالس/الديون

 >5% 17.8%  األصول إجمالي(/ االستثمارات+ المصارف وفي النقدية)   السيولة

 من العائدة التدفقات(/والفوائد األصل)  الديون خدمة إجمالي  الديون تغطية

 :معدل أو القروض، إجمالي

 للصندوق المقرضة الجهات لجميع وفوائدها القروض أصول( 1)

 السنوية العائدة تدفقاتال إجمالي (2) إلى السنوات من سنة أية في

 في واردة هي كما الصندوق من المقترضة الجهات من للقروض

 المراجعة المالية القوائم من نسخة آخر
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