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 الموافقةبتوصية 

 مدعو إلى:المجلس التنفيذي 

رابعا من  قسمواردة ف: الالمحددة ال االقتراحات والموافقة على، االقتراض غير الميّسر سياسةوثيقة  ف:لنظر ا ( أ)
 هذه الوثيقة؛

إلى مجلس المحافظين، من هذه الوثيقة  الخامسالملحق  الوارد ف: مشروع القرار رفعالمصادقة على   ( ب)
 .ف: دورته الثانية واألربعينهذا مشروع القرار  اعتمادب المحافظين توصية مجلسو 

 
 ميّسرالراض غير تقسياسة اال

 الخلفية -أوال 
البلدان تنشط لتلبية احتياجاتها اإلنمائية جزئيا. و  ميّسرالغير تحصل بلدان نامية عديدة على التمويل  -1

استخدام أنواع من التمويل  ة فقط اآلن ف:ميّسر الت: اعتمدت ف: السابق على المساعدة ال المنخفضة الدخل
أقل تيسيرا، بما ف: ذلك الموارد المعبأة من الدائنين التجاريين، والثنائيين ومتعددي األطراف، باإلضافة إلى 

 .أسواق السندات الدولية

منظمة التعاون والتنمية ف: ، تعّرف ميّسروبينما ال يوجد تعريف مقبول على نطاق واسع لالقتراض غير ال -2
 على أنها: 1ةميّسر القروض ال االقتصاديالميدان 

يتم تحقيق و بشروط أتثر سخاء من قروض السوق. على نحو أساس: ها مديقالت: يتم ت"القروض 
مزيج من بإما من خالل أسعار فائدة أقل من تلك المتاحة ف: السوق أو بفترات سماح، أو  يسيرالت

 ."طويلة ة فترات سماحميّسر تون للقروض التعادة ما و . االثنتين

وزيادة الحيز المال:  القدرة على تحمل الديونشتل تعزيز  علىفوائد  أعباء الديونمن لتخفيف المنح واتولد  -3
، البلدان منخفضة الدخلالهدف النهائ: للبلدان النامية، وال سيما يتمثل لتحقيق األهداف اإلنمائية للبلد. و 

على الديون تحقيق التنمية المستدامة. ولتن الحصول  ف:، لمخاطر ارتفاع أعباء الديونوتلك المعرضة 
 قد يتسبب ف: تأخيرات تبيرة ف: تحقيق هذه النتيجة. الت: ال يمتن تحملها

. 2006ف: عام  ميّسرأول مؤسسة مالية دولية تضع سياسة لالقتراض غير ال المؤسسة الدولية للتنميةتانت و  -4
القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى ثن: البلدان  بشأنئنين الدابين تنسيق للهذا النوع من التمويل يروج و 

. ومنذ ذلك الوقت، قامت مؤسسات مالية دولية أخرى ميّسرعن الحصول على قدر تبير من التمويل غير ال
 .المؤسسة الدولية للتنميةأو طبقت تلك الخاصة ب ميّسربوضع سياسات مماثلة بشأن االقتراض غير ال

 :ميّسريزات التالية لسياسات االقتراض غير الأظهرت التجربة المو  -5

                                                      

 .يالتعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادمنظمة معجم المصطلحات اإلحصائية ل 1
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دارة ميّسر للمقترضين فيما يتعلق بخططهم االقتراضية غير ال مسبقالبال  حّسن اإلت (أ ) ة من تخطيط وا 
 وقدرة الدائنين على صنع القرار.ين، الحتومات للد

)وصندوق النقد الدول:  المؤسسة الدولية للتنميةساعدت زيادة الشفافية واتتمال اإلبال  عن الديون  (ب )
بالنظر إلى اعتبارات قطرية  تحديد ما إذا تان االستثناء من السياسة ممتناف: بعض البلدان( على 

ة تمّول ميّسر نحت استثناءات ف: المقام األول لقروض غير أو متعلقة بمشروع محدد. وقد م  
 مالية واقتصادية عالية. ائدو ع تمعدالمشروعات بنية أساسية ذات 

على تعميق الحوار حول هذا النوع من التمويل والقدرة  ميّسرر إدخال سقف لالقتراض غير اليسّ  (ج )
 تحمل الديون.

 أن لىالتوصل إلم يتم ، وبالتال: زيادة القدرة على إدارة الديون: عنتالسياسات والمؤسسات القوية  (د )
 د الشروطيتشدت إلى . وقد أدى هذا ف: بعض الحاالات تؤثر على القدرة على تحمل الديونالخروق
أيضا بإعادة توجيه الموارد الميسرة إلى حيث تشتد  ذلك تما سمح فا بزيادة الحيز المال: لبلد ما.اعترا

 الحاجة إليها.

إلى شروط تمويل أفضل على الدين غير الخارج: نظرا  ميّسرالغير  االقتراض اتسياسقد تؤدي  (ه )
ا للحتومات أساستوفر  المذتور أعاله(القتراض غير الميّسر ا)مثل سقف  إلى أن متطلبات التيسير

 جل الحصول على شروط أتثر تيسيرا.ت: تتفاوض مع الدائنين من أل

غير  االقتراضبخالف المؤسسات المالية الدولية األخرى، ليس لدى الصندوق سياسة محددة بشأن و  -6
لعمل المعنية بقضايا ديون المصارف اإلنمائية مجموعة اف: الفترة األخيرة إلى الصندوق . وقد انضم ميّسرال

الت: تشدد على أهمية التنسيق بين الدائنين. وبما أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة أدوات،  المتعددة األطراف
أال يزيد فمن األساس: ، المالية هخارطة طريقوآليات تخصيص، ومنتجات جديدة محتملة من خالل وضع 

رح هذه الوثيقة طريقة لضمان ألي بلد. وتقتال يمتن تحمله الدين الذي مستوى من  عن غير قصدالصندوق 
 ذلك.

 االستفادة األطراف المقترضة والمتلقية من الصندوق من غير الميسر هذه سيمّتن سياسة االقتراضاعتماد و  -7
جات امع توفير حيز للحلول المصممة خصيصا لتلبية االحتي ،جيدا مجربةو منسقة أساسية منهجية من 

 القطرية والقطاعية المحددة.

 المؤسسة الدولية للتنميةعامة عن آلية لمحة  –ثانيا 
سياسة االقتراض غير لمحة عامة عن آلية التخطيط ل لمؤسسة الدولية للتنميةيتضمن الموقع الشبت: ل -8

 :ميّسرال

ذات شقين حيث تنطوي على توعية الدائنين، فضال عن  ميّسرت عد سياسة االقتراض غير ال"
ي أ] ةميّسر بشروط غير  إجراءات موجهة للمقترضين من أجل الحد من مخاطر اإلفراط ف: االقتراض

. فمن خالل توعية الدائنين، [ف: المائة 35نسبة  قرض ما أقل منيتون عنصر المنحة ف:  حيث
إلى تشجيع الدائنين اآلخرين على أن يدمجوا ف: قرارات  ميّسرراض غير التقتهدف سياسة اال

اإلقراض اعتبارات القدرة على تحمل أعباء الديون والمعلومات الت: يوفرها إطار القدرة على تحمل 
أعباء الديون. أما الشق الثان: الموجه للمقترضين فيتضمن جهود بناء القدرات لمساعدة البلدان على 
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من جديد على تحسين االلتزام بمقتضيات اإلبال . تما يتضمن أيضا التدابير إدارة ديونها والتأتيد 
، ميّسرراض غير التقسياسة اال خرقالت: تتخذها المؤسسة الدولية للتنمية ف: الحاالت الت: يتم فيها 

 "تتخفيض حجم القرض أو تعديل شروطه.

، لمؤسسة الدولية للتنميةف: ا ميّسرسياسة االقتراض غير الويرد ف: الملحق األول موجز أتثر تفصيال ل -9
 ميّسراالقتراض غير ال سياسةل يةعالجتدابير بينما يرد ف: الملحق الثان: موجز للبلدان الت: تم تطبيق 

 عليها. لمؤسسة الدولية للتنميةل

 مقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرىال –ثالثا 
ف: المؤسسات المالية الدولية  ميّسراالقتراض غير السياسة يرد ف: الملحق الثالث جدول يبين آليات  -11

 ف: الملحق الرابع. ميّسراألخرى، وترد معلومات تقنية عن التيسير وأنواع اإلقراض غير ال

من قبل الدائنين بشروط  2"مجان:النتفاع ( ردع "اال1) :ما يل:إلى  لمؤسسة الدولية للتنميةاتهدف سياسة  -11
الذي قدمه البنك الدول: والجهات الدائنة متعددة األطراف  الديون التبير ألعباء تخفيفة بعد الميّسر غير 

المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من و  3،مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديوناألخرى من خالل 
اإلفراط ف: ( التصدي لمشتلة "الخطر األخالق:" المتمثل ف: تحفيز المقترضين على 2) 4؛أعباء الديون

م. وهذا ديونهمن غير الممتن تحمل يجعل ة، مما ميّسر ة بسبب تلقيهم لمساعدة ميّسر االقتراض بشروط غير 
ة زيادة مخصص المنحة. ومنذ و ضع إطار القدرة على تحمل الديون ميّسر يتطلب من دائنيهم بشروط 

باالشتراك مع صندوق النقد الدول:، تان أحد أهدافه الرئيسية تعزيز التنسيق بين الدائنين من أجل تيسير 
استراتيجيات أخرى مثل نظام اإلبال   المؤسسة الدولية للتنميةقرارات اإلقراض. وباإلضافة إلى ذلك، لدى 

اص بالدائنين، والمطبوعات الت: ترم: إلى تعزيز اإلبال  من قبل الدائنين، وقدرات اإلدارة المالية الخ
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة الدولية  القدرات مع صندوق النقد الدول:. العامة، والبرامج المشترتة لبناء

 .ةافظها العالميو للتنمية تخصص موارد تبيرة لتنفيذ هذه السياسة عبر ح

، مع نهج مماثل لنهج 2008ف: عام  ميّسرألول مرة سياسة لالقتراض غير ال صندوق التنمية األفريق:أدخل  -12
، ولتن مع إتاحة مرونة إضافية ف: تطبيقها. تما أن آلياتها ه: أيضا مماثلة آلليات المؤسسة الدولية للتنمية
واألطراف  األخرى مق مع المؤسسات المالية( تنسيق وشراتات أع1، بما ف: ذلك: )المؤسسة الدولية للتنمية

( بند 3وتدابير التطبيق؛ ) ميّسر( لجنة مشترتة بين الدوائر الستعراض االقتراض غير ال2الدائنة الثنائية؛ )
ناء قدرات ( ب4ف: اتفاقيات التمويل لضمان اإلبال  التامل وف: الوقت المناسب من قبل الدائنين؛ )

 الحتومات الوطنية.

                                                      

بلدان المؤسسة الدولية للتنمية والدين غير الميسر: التعامل مع مشتلة "االنتفاع المجان:" ف: البلدان المتلقية لمنح العملية ف: الورقة  2
، يشير هذا األطراف للتخفيف من أعباء الديونالرابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وبلدان ما بعد المبادرة المتعددة 

المصطلح إلى األوضاع الت: يمتن فيها لتدابير تخفيف الدين أو المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية تقديم دعم متبادل للمقرضين 
 الذين يوفرون القروض غير الميسرة للمقترضين.

لبنك الدول:، وصندوق النقد الدول: وجهات دائنة أخرى، لضمان أن أشد البلدان فقرا من قبل ا 1996أدخل ف: عام  صمم البرنامج، الذي 3
 لن تطغى عليها الديون الت: ال يمتن تحملها؛ وق دم التخفيف من الديون بموجب معايير صارمة.

هداف اإلنمائية لأللفية، شطب ديون لدعم البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ف: تحقيق األ 2005تطّلب هذا البرنامج، الذي أطلق ف: عام  4
وصندوق النقد الدول:، وصندوق التنمية البلدان المشارتة ف: مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالتامل من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، 

 األفريق:.
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المؤسسة ، إلى سياسة 2016ة لمصرف التنمية اآلسيوي، الت: أدخلت ف: عام ميّسر ياسة المساعدة الوتشير س -13
ة لمتلق: منح ميّسر وتنص على أن المصرف سيعتمد نهجا مماثال إذا ما بدأت الديون غير ال الدولية للتنمية

بحلول  لتتون جاهزةاإلجراءات ذات الصلة  يجري اآلن وضعه فهم أنوي  صندوق التنمية اآلسيوي تتراتم؛ 
. وبما أن معظم الجهات المتلقية من مصرف التنمية اآلسيوي ليست من البلدان المنخفضة 2018عام  نهاية

 ن تطبيق تدبير مثبط أمرا نادرا.الدخل، من المتوقع أن يتو 

المؤسسة الدولية ف:  ميّسرما يعادل سياسة االقتراض غير ال مصرف التنمية للبلدان األمريتيةليس لدى  -14
المؤسسة قد طبق بشتل انتقائ: أطر . وبدال من ذلك، فميّسرأو سياسة رسمية لالقتراض غير ال للتنمية

، فرض صندوق 2012إلى عام  2007وصندوق النقد الدول:. وعلى سبيل المثال، من عام  الدولية للتنمية
ف: المائة ف: برامجه مع نيتاراغوا. وف: وقت  35قدره  ةميّسر متطلبات الشروط اللأدنى  احدالنقد الدول: 

ف: المائة حتى  35يقض: بنسبة تيسير قدرها  لمؤسسة الدولية للتنميةالحق، تمت تغطية نيتاراغوا بشرط ل
 .2016ف: عام  المؤسسة الدولية للتنميةف:  فجوة"ذات " اأصبحت بلد

 قترح الستجابة الصندوقم –رابعا 

يقوم الصندوق ببذل جهود من أجل: تطوير هيتليته المالية؛ ، الصندوق الحادي عشر لمواردبموجب التجديد  -15
الطلب،  حسبم موارد إضافية للمقترضين يتقد يةنامت؛ وا  لمقارنة بالنسبة للمقترضينازيادة قابلية وضمان 

من المهم وضع سياسة . و فيه حماية استدامته المالية؛ وتعزيز أطر إدارة المخاطرو بناء على معايير معينة؛ 
وبالنظر إلى الحاجة للصندوق. األوسع اإلطار المال:  ف: هذا المجال، سواء إلدارة المخاطر أو تجزء من

، تقترح إدارة الصندوق أن يعتمد الصندوق بين الدائنين تنسيقسياسة وتحقيق قدر أتبر من اللل إلى إطار
ولتن مع االحتفاظ بالقدرة تأساس للسياسة الخاصة به،  المؤسسة الدولية للتنميةالمبادئ األساسية لسياسة 

والتمويلية الفريدة لتل  ،القطرية السياقاتو  المتعلقة بالمشروعات، إلى السياقاتاستنادا  تمييز نهجهعلى 
 بعض االستثناءات.منح مع السماح ب، مقترض

سوف ترتز إجراءات الصندوق على تعميق التنسيق بين الجهات المانحة حول إطار القدرة على تحمل  -16
الديون، وتطبيق تدابير مثبطة على المقترضين الذين يخرقون السياسة. تما سيستخدم الصندوق تقييمات 

ف: بناء تقييمها،  الدول:القدرة االقتراضية، والهشاشة االئتمانية الت: يجريها البنك الدول: وصندوق النقد 
جراء حوار مع النظراء ف: البلد حول أثر ال دين اإلضاف: من موارد الصندوق. وسيتم إنشاء لجنة مشترتة وا 

 19)انظر الفقرة  لجنة االنتقال التشغيل:بين الدوائر الستعراض االقتراض غير الميسر وتدابير التطبيق، 
 أدناه(.

ف: أعقاب الموافقة على السياسة،  ،االستثناءات ، بما ف: ذلكةطبثمال بيراتدالسيتم وضع التوجيهات بشأن  -17
د شروط التمويل يتشدالتخصيص االسم: أتثر مالءمة من  تخفيضيتون فيها  وسوف تشمل المجاالت الت:

 المحتملة: ةثبطمال بيراتدالوترد أدناه بعض  ف: الصندوق.

أي  هناك تتونلن (، أدناه 18الفقرة ف: خرق منخفض المستوى )تما يرد وصفه حدوث ف: حالة  (أ )
ف: المائة  10من نسبة الـ  تثرالصندوق على المبلغ المتاح للتمويل أ طبقهايحجم ف: التخفيضات 

 من المخصصات األصلية؛



EB 2018/125/R.46/Rev.1 

5 

 1اإلطار 

 مثال على تدبير مثبط بتخفيض الحجم

 المسموح به بموجب ذلكأتبر من إلى حد خارجية ال هديون تقد تراتم ا مابلد، أعلن صندوق النقد الدول: والبنك الدول: أن 2020ف: عام 
الحد األدنى من تقديم ، مع ميسرةغ عنها ف: الديون غير التان الخرق فيما يتعلق بالزيادات غير المبلّ سياسة االقتراض غير الميسر. و 

 بموجبف: المائة  100نسبة بموارد منح لد مؤهل لتلق: . وهذا البالقرض ها منالت: تان من المتوقع تمويل اتعو المعلومات بشأن المشر 
وفقا لنظام تخصيص الموارد على مليون دوالر أمريت:  100من تمويل الصندوق، بمخصصات قيمتها  إطار القدرة على تحمل الديون

دوق، بالتشاور والتحاور مع لدورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسوف تدرس لجنة االنتقال التشغيل: ف: الصن أساس األداء
ة تفعلمر ا مخاطر أعباء الديونلن البلد معرضة النظراء القطريين، مستوى هذا الخرق وأثره على قدرة البلد على تحمل الديون. ونظرا إلى أ

حا لرئيس الصندوق ف: مشروع لبناء القدرات، تختار لجنة االنتقال التشغيل: تطبيق تخفيض للحجم، وتقدم اقترا جدا، ويستخدم مخصصاته
ف: المائة تحد أقصى. ويعتس هذا القرار هدف تشجيع البلدان على عدم اعتبار موارد المساعدة  10بتخفيض مخصصات البلد بنسبة 

 اإلنمائية الرسمية تدعم للموارد غير الميسرة.
 

 

 100من نسبة  ،)على سبيل المثالى علاألشروط التمويل إلى المستوى د يشددى إلى تيؤ  ثبطم تدبير (ب )
ف: المائة من الموارد  50إطار القدرة على تحمل الديون إلى  بموجبموارد منحة تمقدمة ف: المائة 

ة ير ييستف: المائة تقرض بشروط  50و ،إطار القدرة على تحمل الديون بموجبمقدمة تمنحة 
 .ة(للغاي

 2اإلطار 

 مثال على تدبير مثبط بتشديد شروط اإلقراض

للمقترض المسموح به  ذلكأتبر من إلى حد خارجية ال هديون تقد تراتم ا مابلد، أعلن صندوق النقد الدول: والبنك الدول: أن 2020ف: عام 
، الت: محطات الطاقة التهرومائيةمبالغ تبيرة من االقتراض غير الميسر من أجل تمويل  عنالخرق  نجمو االقتراض غير الميسر.  بموجب

من تمويل  إطار القدرة على تحمل الديون بموجبموارد منح وهذا البلد مؤهل لتلق:  الناتج االقتصادي للبلد.ستزيد بشتل تبير من 
لدورة التجديد الحادي عشر  وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداءمليون دوالر أمريت:  100قيمتها الصندوق، بمخصصات 

لموارد الصندوق. وسوف تدرس لجنة االنتقال التشغيل: ف: الصندوق، بالتشاور والتحاور مع النظراء القطريين، مستوى هذا الخرق وأثره 
ية بنلروع لف: مش يستخدم مخصصاتهأن البلد  ونظرا إلى ،معدل العائد االقتصادي مرتفع نأ وبماعلى قدرة البلد على تحمل الديون. 

 على خصصاتمن المف: المائة  50إلى  شديد شروط اإلقراضلجنة االنتقال التشغيل: اقتراحا لرئيس الصندوق بتقدم تاألساسية الريفية، 
زيادة قدرة ويعتس هذا القرار قروض بشروط تيسيرية للغاية.  شتل علىف: المائة  50، وإطار القدرة على تحمل الديون بموجب شتل منح

 البلد على االقتراض، وزيادة الناتج االقتصادي المتوقع، تما أنه يحرر موارد المنح ليتم إعادة توجيهها إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

 

 

 .شروط اإلقراضد يشدم رتب يعتس تخفيضات ف: الحجم وت طثبّ م تدبير (ج )

 لتنمية الزراعية.لآخر  ميّسراالعتبار توافر تمويل  األخذ ف: األمور المذتورة أعاله، معال ش:ء من  (د )

 هذهبال يقصد و . يوفر الجدول أدناه مبادئ توجيهية من أجل تنفيذ سياسة اإلقراض غير الميسر ف: الصندوق -18
ة. وف: استعراض الصندوق، ستؤخذ العوامل الخاصة بالبلدان والمشروعات ف: االعتبار أن تتون قواعد ثابت

يتم الجمع بين التدابير  عالج:، وأي التدابير هو األنسب. وقدلتحديد ما إذا تان سيتم تطبيق تدبير 
  .حسب الحالةبالمثبطة، 
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 مستوى الخرق
 التدبير المثبط

 تشديد الشروط *تخفيضات الحجم

 منخفض
ف:  35تيسير القرض )حزمة التمويل( قريب من العتبة )

 المائة أو أعلى حسبما يحدده صندوق النقد الدول:(
جمال: االقتراض غير الميسر يتجاوز بقليل المستوى  وا 

 الدول:نقد لندوق اصالذي يحدده البنك الدول:/

تصل  تخفيض بنسبة
 ف: المائة 10 إلى

 

 متوسط
تيسير القرض )حزمة التمويل( أقل بتثير من العتبة، 
جمال: االقتراض غير الميسر يتجاوز بشتل معتدل  وا 

، الدول:نقد لندوق اصالدول:/المستوى الذي يحدده البنك 
 أو تترار البلد للخرق بعد تحديده

تصل تخفيض بنسبة 
 ف: المائة 20 إلى

ديد يمتن أن يتم تش
اإلقراض للبلدان شروط 

المؤهلة لتلق: المنح 
إلى شروط تيسيرية 

 ةللغاي
 عال  

تيسير القرض )حزمة التمويل( أقل بتثير من العتبة، 
جمال: االقتراض غير الميسر يتجاوز بشتل مفرط  وا 

، الدول:نقد لندوق اصالمستوى الذي يحدده البنك الدول:/
أو خرق البلد لسياسة االقتراض غير الميسر بشتل 

 متترر بعد تحديده

تخفيض بنسبة تصل 
 ف: المائة 50إلى 

يمتن أن يتم تشديد 
اإلقراض للبلدان شروط 

المؤهلة لتلق: القروض 
 ةبشروط تيسيرية للغاي

 ختلطةإلى شروط م

نسبة القتصادات الدول الصغيرة والدول الهشة، سيأخذ التخفيض الموصى به ف: االعتبار مخصصاتها الصغيرة بموجب نظام الب* 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

سوف تشمل اللجنة و يرأسها نائب رئيس الصندوق.  النتقال التشغيل:ل مشترتة بين الدوائر لجنةسيتم إنشاء  -19
أصحاب المصلحة التالين استنادا إلى أدوارهم ومسؤولياتهم داخل الصندوق )ويمتن تعديل تشتيلة اللجنة 

 (:لجنة اإلدارة التنفيذيةبناء على طلب من 

 نائب رئيس الصندوق )رئيسا(؛ (أ )

 رامج )رئيسا مناوبا(؛نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة الب (ب )

 ؛دائرة العمليات المالية )رئيسا مناوبا(نائب الرئيس المساعد ل (ج )

 ضو من متتب الرئيس ونائب الرئيس؛ع (د )

 ؛دائرة االستراتيجية والمعرفةعضو من  (ه )

 : المدير؛شعبة خدمات اإلدارة المالية (و )

 : المدير؛والنتائجشعبة سياسات العمليات  (ز )

 الخزانة: أمين الخزانة؛ خدمات شعبة (ح )

 إدارة المخاطردائرة العمليات المالية: تبير موظف:  (ط )

 .على أساس التناوبمن أقاليم مختلفة  إقليميان الش عب اإلقليمية: مديران وخبيران اقتصاديان (ي )

 ، بأعمال الستريتارية بصفة غير عضو.شعبة خدمات اإلدارة المالية، تبير موظف: الماليةسيقوم 

جتمع توسوف  بإطار االنتقالف: القضايا التشغيلية والمالية المتعلقة  النتقال التشغيل:سوف تنظر لجنة ا -21
عند  فإنها ستجتمع ،ميّسر. وفيما يتصل بالقضايا المتعلقة بسياسة االقتراض غير التل ثالثة أشهرمرة عادة 
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مرة واحدة ف: السنة على األقل، وعلى وجه التحديد ف: الوقت الذي يتم فيه تحديد شروط و  االقتضاء،
التمويل وبعد التواصل مع المؤسسات المالية الدولية األخرى لجمع البيانات بشأن مثبطات االقتراض غير 

إلى  اداستنام اللجنة ما إذا تانت ستطبق تدبيرا مثبطا الخاص بها. واستنادا إلى هذه البيانات، ستقيّ  ميّسرال
 :فيهاما عدة عوامل، ب

وهذا يعتمد على سعر فائدة  – حزمة التمويل بأتملهال ير عيامنحة المالق بالنسبة لعنصر ر حجم الخ (أ )
 ؛جدول سداد القرضو  ميّسرالقرض غير ال

بالنسبة لمخصص الصندوق خرق المقارنة حجم للبلد ) ميّسرإلجمال: الدين ال ق بالنسبةر حجم الخ (ب )
 غير مالئمة نظرا إلى أن مخصصات الصندوق صغيرة نسبيا(؛

ذا لم تؤثر  ميّسرالحاالت المتتررة لالقتراض غير ال –تواتر الخروقات  (ج ) قد تستوجب استجابة أقوى. وا 
االنسحاب من التدابير المثبطة ف: سلوك المقترض، فينبغ: للصندوق النظر ف: إجراء أقوى مثل 

 تقديم التمويل تليا.

 المعلومات اإلضافية األخرى المتاحة للجمهور و/أو المقدمة من قبل المقترض. (د )

عن النتائج الت: توصلت إليها، وسوف تطلب  لجنة اإلدارة التنفيذيةبإبال   النتقال التشغيل:م لجنة استقو  -21
ذا رأى رئيس الصندوق أن الحالة تتطلب  موافقة رئيس الصندوق على منح استثناء أو تطبيق تدبير مثبط. وا 

هذه  ميّسرسياسة االقتراض غير الالمجلس التنفيذي. وسوف تدمج لجنة  المزيد من المناقشة، تم تحويلها إلى
البلدان اإلفرادية ف: إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وتبّلغ  اتالقرارات ف: مخصص

 للعلم على أساس سنوي على األقل. المجلس التنفيذي بهذه القرارات

الت: ستقدم إلى المجلس  اتعو على المشر  افوري ار يأثالصندوق تسيتون لتطبيق التدابير الت: يقررها رئيس  -22
، لشروط اإلقراض تال:السنوي ال ستعراضستبقى التدابير سارية المفعول حتى االو التنفيذي للموافقة عليها. 

  ا.الصندوق بمراجعة تطبيقه يامما لم يتطلب تغيير جوهري ف: ظروف البلد ق

 قدير اآلثار المالية ذات الصلةت –خامسا 
على االستدامة المالية  ضئيلة االمتوقع أن يتون ألي تدابير مثبطة قد تطبق آثار ، من لى الخبرةاستنادا إ -23

بلد ما من خالل  تخفيض حجم قرضللصندوق، تما هو مبين ف: الملحق الثان:. وسوف تتم إعادة توزيع 
للقروض  نسبة المخصصةالل زيادة احتمنظام تخصيص الموارد على أساس األداء على جميع البلدان، مع ا

التأثير لتن و إلى الصندوق.  التدفقات العائدةد الشروط المالية من يتشدسوف يزيد دال من المنح. و ب
 قليلبط ثمن المتوقع أن يتون تطبيق التدبير الم  أنه على السيولة سيتون ضئياًل للغاية حيث  جمال:اإل
 .واترتال

 عديل الوثائق األساسية للصندوقت –سادسا 
التمويل المقدم من  سياسات، من الضروري تعديل على الوجه التامل غير الميسرسياسة االقتراض إلنفاذ  -24

 . ويرد مشروع قرار مجلس المحافظين ف: الملحق الخامس.الصندوق ومعاييره
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دارة القروض، ونظاال –سابعا  م تخصيص الموارد على مسائل المتعلقة بالمحاسبة، وا 
 أساس األداء

ظم المؤسسية للصندوق من أجل إدارة هذه السياسة الجديدة. على الن   أي تعديل تبير ا إجراءمطلوبلن يتون  -25
 وقع الصندوق على شبتة اإلنترنت.وسوف يتاح نشرها على م

ف: منهجية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  تلقائيااعتماد هذه السياسة سيعن: أنها ستدمج  -26
تخصيص الموارد على  الت: تحدد مخصصات البلدان المعنية ضمن نظام المعاييروتؤخذ بعين االعتبار ف: 

 أساس األداء.

 عتبارات المتعلقة بإدارة المخاطراال –ثامنا 
بالنسبة للصندوق ف: حال وضعه لهيتليته المالية دون سياسة أساسية  السمعةتتعلق بمخاطر هناك  -27

جراءات توفر إطارا لتل من الصندوق والمقترضين بشأن االقتراض غير ال وسوف تخفف هذه  .ميّسروا 
 السياسة من تلك المخاطر.

 توصياتال –تاسعا 

 .أعاله رابعاقسم المقترح الوارد ف: ال على ةوافقالممدعو إلى  المجلس التنفيذي -28

بحيث تتون نافذة المفعول من بداية  2019يناير/تانون الثان:  1 ف:تدخل هذه السياسة حيز النفاذ سوف  -29
سياسات التمويل المقدم من فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وسوف تصبح التغييرات المتعلقة ب

سياسات التمويل المقدم المفعول عند اعتماد  ، تما ه: واردة ف: الملحق الخامس، ساريةالصندوق ومعاييره
 .2019المنقحة من قبل مجلس المحافظين ف: فبراير/شباط  من الصندوق ومعاييره
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 المؤسسة الدولية للتنميةفي  ميّسرالسياسة االقتراض غير لموجز 
 البلدان المنخفضة الدخللتلبية احتياجاتها اإلنمائية. و  ميّسرالغير تحصل بلدان نامية عديدة على التمويل  - 1

ة فقط تنشط اآلن ف: استخدام أنواع من التمويل أقل تيسيرا، ميّسر الت: اعتمدت ف: السابق على المساعدة ال
بما ف: ذلك الموارد المعبأة من الدائنين التجاريين، والثنائيين ومتعددي األطراف، باإلضافة إلى أسواق 

 غير أن قدرات التثير منها للوصول إلى األسواق المالية الدولية ما زالت محدودة.السندات الدولية. 

مبادرة ديون وتتطلب  .ة للبلدان األشد حاجة إليهاميّسر سسة الدولية للتنمية ه: توفير الموارد المهمة المؤ و  - 2
من الجهات الدائنة  المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من أعباء الديونو  ،البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

نسبة تبيرة من الدين الذي تتتبده البلدان متعددة األطراف، بما ف: ذلك المؤسسة الدولية للتنمية، اإلعفاء من 
مبادرة ديون البلدان الفقيرة المنخفضة الدخل، شرط إيفائها بشروط محددة يفرضها الدائنون. وبينما وفرت 

للبلدان الفقيرة حيزا أتبر لالقتراض،  المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من أعباء الديونو  ،المثقلة بالديون
شتل إمتانية إعادة تراتم الديون بمن خالل  ائنيهامن مخاطر سوء اإلدارة من قبل البلدان ود إال أنهما زادتا

 منح المؤسسة الدولية للتنمية.، مما يزيد من الحاجة إلى مساعدة عيسر 

ة، ومشتلة "الخطر األخالق:" ميّسر " من قبل الدائنين بشروط غير مجان:النتفاع للتصدي لمخاطر "اال - 3
، ميّسرة من أجل االستفادة من التمويل غير الميّسر استخدام البلدان المنخفضة الدخل للموارد الالمتمثلة ف: 

من قبل المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية ف: يوليو/تموز  ميّسرتم اعتماد سياسة االقتراض غير ال
إطار رات اإلقراض من خالل استخدام دخل السياسة مبادرات لزيادة التنسيق بين الدائنين بشأن قرا. وت  2006

تميات  جميعتوتطبيق تدابير مثبطة لردع المقترضين ذوي الدخل المنخفض عن  ،القدرة على تحمل الديون
. وباإلضافة إلى التدابير المثبطة، يتم تقديم التوعية والتدريب إلى أصحاب ميّسرتبيرة من الدين غير ال

 لقدرة على تحمل الديون واإلدارة الحصيفة للديون.المصلحة الداخليين والخارجيين حول ا

 :ميّسرسياسة االقتراض غير العلى اللمحة العامة التالية عن  لمؤسسة الدولية للتنميةيحتوي الموقع الشبت: ل - 4

ه: إنشاء حدود لدين البلدان الخاضعة  ميّسرسياسة االقتراض غير الالرئيسية لبناء ال"إحدى لبنات 
ف:  35هو نسبة  ميّسرسياسة االقتراض غير الالمطلوب بموجب  األدنى لعنصر المنحةالحد للسياسة. و 

أو أعلى، ف: حال تان مستوى الحد األدنى المطلوب أعلى بموجب ترتيب قائم لدى صندوق النقد  المائة
مل . وه: تشميّسراالقتراض غير ال تقييدا شامال على تليس ميّسرسياسة االقتراض غير الالدول:. ولتن 

، المالية العامةو االقتصاد التل: بلد ما على إدارة قدرة لوضع حدود للدين استنادا إلى  متباينة يةنهجم
الديون المنخفضة أو المعتدلة أن تطلب  إجهاد يمتن للبلدان ذات القدرة التافية ومخاطرو  .ديونالهشاشة و 

يمتن للبلدان ذات  ف: حين ،بالقيمة الحاليةلديون الخارجية العامة والمضمونة من ِقبل الحتومة لسقوفًا 
والسماح لسقوف بالقيمة الحالية ف: الحالة األولى يتيح  ؛طلب سقوفًا بالقيمة االسميةأن تتافية القدرة غير ال

 5".تل سنة مالية ميّسرحيزا ماليا أتبر. ويتم تحديث األهلية لمختلف خيارات االقتراض غير ال

                                                      

)تم االطالع   http://ida.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/oecd_dlp_and_ncbp_table_03_21_2018_table.pdfانظر:  5

 (.2018مارس/آذار  21عليه في 

http://ida.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/oecd_dlp_and_ncbp_table_03_21_2018_table.pdf
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خرق عتبة للتيسير قبل أن تطبق التدابير المثبطة.  ميّسراالقتراض غير التتطلب سياسة . تدابير المثبطةال - 5
ف:  35بنسبة  6ا أدنى لعنصر المنحةصندوق النقد الدول: لعتبة التيسير يتطلب حد-ومفهوم البنك الدول:

. وق النقد الدول:صندلبرنامج  الت: لديها مناسبة على النحو المحدد للبلدانالمائة، ما لم تتن عتبة أعلى 
صندوق النقد ، الت: تجرى عادة من قبل القدرة على تحمل الديونوتحدد عتبات التيسير من خالل تحليالت 

 وجدعندما ال ي صندوق النقد الدول:. وتجري المؤسسة الدولية للتنمية تقييمات للبلدان بالتشاور مع الدول:
 ف: البلد. صندوق النقد الدول:برنامج ل

 :صندوق النقد الدول: المقترضين تالتال:: و لبنك الدولل المشترك تقييماليصنف  - 6

القدرة على إدارة االقتصاد التل:  مخاطر هشاشة الديون/
 خيارات المقترض والمالية العامة

 القدرة التافيةو  ةوسطالمت/الديون المنخفضة إجهاد مخاطر
 سقوف بالقيمة الحالية للديون الخارجية العامة والمضمونة

 من قبل الحتومة
غير القدرة و  ةوسطالمت/الديون المنخفضة إجهاد مخاطر
 التافية

 ةميّسر سقوف بالقيمة االسمية للديون غير ال

 القدرةبغض النظر عن  العاليةالديون  إجهاد( حدوث) مخاطر
ة )على أساس المنح ميّسر لديون غير اللحدود عدم وجود 

 فقط(

 

المؤسسة الدولية للتنمية استنادا إلى مستوى الخرق )مع األخذ ف: االعتبار سقوف االقتراض  استجابةحدد ت   - 7
 الت: تحدد من خالل تقديرات القدرة(، وتطبق آليات المثبطات تما يل:: ميّسرغير ال

 مستوى الخرق
 التدبير المثبط

 تشديد الشروط تخفيضات الحجم

 منخفض
ف:  35من العتبة ) تيسير القرض )حزمة التمويل( قريب

المائة أو أعلى حسبما يحدده صندوق النقد الدول:( 
المؤسسة وحجم الخرق صغير بالنسبة إلى مخصص 

 الدولية للتنمية للبلد.

ف:  20تخفيض بنسبة 
 المائة

الشروط المختلطة 
 للمؤسسة الدولية للتنمية

 متوسط
تيسير القرض )حزمة التمويل( أقل بتثير من العتبة، 

الخرق تبير بالنسبة إلى مخصص المؤسسة وحجم 
 الدولية للتنمية للبلد.

تخفيض بنسبة أتبر 
 ف: المائة 20من 

الشروط الصارمة 
 للمؤسسة الدولية للتنمية

 عال  
تيسير القرض )حزمة التمويل( أقل بتثير من العتبة، 

وحجم الخرق هو مضاعف مخصص المؤسسة الدولية 
 للتنمية للبلد.

تخفيض بنسبة تصل 
 ف: المائة 100إلى 

الشروط الصارمة 
للمؤسسة الدولية 

البنك  أسعارللتنمية/
الدول: لإلنشاء 

 والتعمير

                                                      

(/القيمة االسمية ويعبر عنه تنسبة مئوية. والقيمة الحالية للقرض ه: التدفقات حاليةالقيمة ال –يحتسب عنصر المنحة تـ )القيمة االسمية 6 
 ف: المائة. 5النقدية بخصم لمدفوعات خدمة الديون المستقبلية، مع معدل خصم قدره 
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وبالتال: استجابة المؤسسة الدولية للتنمية، الت:  خرقات المتتررة أن تزيد من مستوى الخروقمن شأن ال - 8
 .لخرقافترة حسب طول بأيضا يمتن تمديدها 

إذا تان ينبغ: منح استثناء، تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتقييم مجموعة من العوامل الخاصة لتحديد ما  - 9
الديون، وقوة  إجهادومخاطر  ،بلد )خطط االقتراض الشاملة، وأثر االقتراض على إطار االقتصاد التل:الب

 ،عدالت العائد المتوقعةلمشروع، ومل اإلنمائ:محتوى اللقرض )با خاصةوالعوامل ال ،السياسات والمؤسسات(
 والتتاليف اإلضافية المرتبطة بالقرض(. ،األسهممن  وحصة المقرض

عة يمتن العثور على معلومات إضافية عن السياسة وتنقيحاتها الالحقة، باإلضافة إلى البلدان الخاض - 11
 للسياسة، ف: الرابط التال:: 

0-borrowing-concessional-http://ida.worldbank.org/financing/non.  

 

 

 

 

 

http://ida.worldbank.org/financing/non-concessional-borrowing-0
http://ida.worldbank.org/financing/non-concessional-borrowing-0
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 الدولية للتنمية لمؤسسةل ميّسراالقتراض غير ال سياسةل يةعالجالتدابير ال
 لمؤسسة الدولية للتنميةالتي طبقتها ا يةعالجتدابير التاريخ حديث لل

 السنة قرار المؤسسة الدولية للتنمية المقترض

 إثيوبيا
اعتمادات إلى  تخصيص الموارد على أساس األداءتحويل جزء المنحة من 

، وتخفيض حجم مخصص من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط اعتيادية
 ف: المائة 5بنسبة  2015المالية  السنة

2014 

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

في المائة من المنح المخصصة إلى اعتمادات )بما يعكس توقيت  62تحويل 
 القرار في منتصف السنة المالية(

 2014إلى  2010

 موزامبيق
بشروط تحويل مخصص المنحة إلى اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية 

 اعتيادية
2016 

 2017 ف: المائة 10تخفيض حجم مخصص المنحة بنسبة  موزامبيق

 2017 ف: المائة 50إلى  ف: المائة 100ة نسبمن تخفيض مخصص المنحة  ملديف
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 مقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرىال
 

 
المؤسسة الدولية 

 للتنمية
صندوق التنمية 

 األفريقي
صندوق التنمية 

 اآلسيوي
 الصندوق )مقترح(

 السياسة
سياسة االقتراض غير 

 ميّسرال

سياسة تراكم الدين غير 
 ميّسرال

سياسة المساعدة 
 ةميّسرال

سياسة االقتراض غير 
 ميّسرال

 - 2016 2008 2006 السنة التي أدخلت فيها

حت وات التي نق  نالس
 فيها

2008 ،2010 ،2015 2011 - - 

 تنطبق على

المؤسسة الدولية  بلدان
المؤهلة  فقط للتنمية
منح تمويل اللتلقي 

 ذات بلدانال)باستثناء 
والشروط  الفجوة

والبلدان  المختلطة(
 للمساعدة منالمتلقية 
المبادرة المتعددة خالل 

األطراف للتخفيف من 
 أعباء الديون

بلدان صندوق التنمية 
األفريقي المؤهلة لتلقي 

مبادرة المنح فيما بعد 
ديون البلدان الفقيرة 

المبادرة /المثقلة بالديون
المتعددة األطراف 
للتخفيف من أعباء 

 الديون

البلدان المؤهلة لتلقي  ال تتوفر أي معلومات
منح الصندوق والبلدان 

 للمساعدة منالمتلقية 
المؤسسة الدولية للتنمية 

المبادرة من خالل 
المتعددة األطراف 
للتخفيف من أعباء 

 الديون

 اآلليات

زيادة التنسيق بين  -
الدائنين حول إطار 
القدرة على تحمل 

 الديون
 تطبيق تدابير مثبطة -

من أجل االنتفاع 
المجاني من قبل 

الدائنين ومنع 
 الخطر األخالقي

من قبل المقترضين 
من خالل 

تخفيضات الحجم 
)الموصى بها( على 

مخصص المنحة 
الضوء  )لبلدان

( األحمر/األصفر
 والشروط المشددة

تعميق الشراكات  -
والتنسيق بين 

 الجهات المانحة

تعزيز اإلبالغ  -
 والرصد

تعزيز التعاون في  -
 القدراتبناء 

تطبيق تدابير مثبطة  -
من خالل 

تخفيضات الحجم 
  وتشديد الشروط

-باء-يشير البند ثانيا -
من السياسة إلى  5

سياسة االقتراض 
 ميّسرغير ال

لمؤسسة الدولية ل
. وينص للتنمية

أيضا على أن 
المصرف "سيعتمد 

نهجا مماثال في 
حال بدأ الدين غير 

لٍق لبلد مت ميّسرال
لمنحة من صندوق 

التنمية اآلسيوي 
 يتراكم".

تعميق الشراكات  -
والتنسيق بين 

الجهات المانحة من 
خالل زيادة 

المشاركة 
واالنخراط في 

 مجموعات العمل

تطبيق تدابير مثبطة  -
من خالل 

تخفيضات الحجم 
 وتشديد الشروط

السياسات/االستراتيجيات 
 ذات الصلة

سياسة حدود الدين في 
 النقد الدوليصندوق 

 إطار االنتقال  

االنحرافات عن سياسة 
 المؤسسة الدولية للتنمية

يشمل التدبير المثبط  ال ينطبق
المنطوي على 

الحجم بسبب  اتضيخفت
الخروقات التي تقدر 

على أنها "متوسطة" أو 
"عالية" تقصير فترة 

استحقاق الدين، وتشديد 
نقطة  200الشروط إلى 

أساس دون أسعار 
التنمية مصرف 
 األفريقي.

سيبني الصندوق  ال تتوفر أي معلومات
لى المبادئ ته عسياس

التي تستند إليها سياسة 
المؤسسة الدولية 

قد يغير ولكن  ،للتنمية
. وباإلضافة إلى نهجها

ذلك، سيضع تشديد 
الشروط تركيزا أكبر 

على نقص موارد 
األخرى  ميّسرالتمويل ال

المتوفرة لمشروعات 
 .التنمية الزراعية
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 التعاريف الرئيسية
 التيسير

ي يقدمه الدائنون بأسعار أقل من سعر السوق لتحقيق ذة بصفة عامة الدين الميّسر يشمل الدين بشروط  - 1
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة وهناك طرق متعددة لحساب درجة تيسير قرض محدد. وتعتبر . هدف معين

 25هو ذلك الذي يشمل عنصر منحة بنسبة  ميّسرالقرض ال لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي
حيث يتون معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية لمدفوعات خدمة الديون ف: المائة أو أعلى، و 

أن الحد األدنى لعنصر  ف: المائة. ويعتبر البنك الدول: وصندوق النقد الدول: 10المستقبلية على القرض 
منخفض جدا، وأن التعريف المستخدم لحساب القيمة الحالية  لجنة المساعدة اإلنمائيةالمنحة وفقا لتعريف 

إذا تان الحد األدنى لعنصر  ميّسرمرتفع جدا. وبدال من ذلك، يعّرف صندوق النقد الدول: الدين على أنه 
. ف: المائة 5 تهمع حساب القيمة الحالية باستخدام معدل خصم موحد واحد نسب 7ف: المائة، 35المنحة فيه 

أقل. وف: السابق، تان معدل  عنصر منحةينجم عنه مما باستخدام هذه الطريقة أعلى،  والقيمة الحالية
. وقد اعتمد معدل خصم أسعار الفائدة التجارية المرجعيةيستند إلى عملة محددة و مرتبطا بالخصم المستخدم 

منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان دى ل جعيةأسعار الفائدة التجارية المر موحد واحد نظرا لتعقيد حساب 
 .ف: المائة ف: المتوسط 5 ه:أسعار الفائدة التجارية المرجعية ، وحقيقة أن االقتصادي

 ميّسرأنواع اإلقراض الخارجي غير ال

 يتم التعامل مع األنواع التالية من التدفقات ف: العادة تدين خارج:: - 2

الئتمان  هيئاتمن قبل الحتومات من خالل  رسميا ةمدعمالتصدير ال اتائتمان. تقدم التصدير اتائتمان (أ )
منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان لبلدان  رسميا ةمدعمالتصدير ال اتائتمانوت نظم  .التصدير

، منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصاديالتصدير الخاص ب ترتيب ائتمانعن طريق  االقتصادي
ف:  35يتون مستوى التيسير فيها أقل من  معونة مقيدة بشروطوالذي ينص على أن البلدان "لن تقدم 

، بشروط فيما عدا "المعونة المقيدة "أقل البلدان نمواف: المائة إذا تان البلد المستفيد من  50المائة، أو 
ف: المائة من  3تها أقل من إما حيث يتألف متون المعونة اإلنمائية الرسمية من مساعدة تقنية فقط نسب

المشروعات الرأسمالية ""، وأيهما أقلمليون وحدة حقوق سحب خاصة،  1 من إجمال: قيمة المعاملة أو
لن والممولة بالتامل بمنح مساعدة إنمائية". و مليون وحدة حقوق سحب خاصة  1الت: تقل قيمتها عن 

 .ميّسرغير  يعتبر أي ش:ء يستوف: هذه الشروط ديناً 

إلى السوق ويتم هذه تستند  .(ةمجمعال ةمصرفيالض و قر قروض المصارف التجارية )بما في ذلك ال (ب )
ومن األمثلة الت: قد تؤدي إلى "االنتفاع . للمقترض يةجدارة االئتمانلالتفاوض على شروطها وفقا ل

مثل عادة ما تتون الموارد الطبيعية للمقترض. و  –بإيرادات مستقبلية المجان:" االقتراض العام المضمون 

                                                      

مئوية أعلى لعنصر  دوق النقد الدول: نسبةنف: المائة. وقد يعتبر ص 35المستوى األدنى للتيسير بالنسبة لقرض ما ت: يعتبر ميسرا هو  7
الت: المنحة استنادا إلى تحليل قدرة البلد على تحمل الديون. ووفقا لسياسة االقتراض غير الميسر للمؤسسة الدولية للتنمية، ينبغ: للبلدان 

 .ف: المائة 35ليس لديها برنامج لصندوق النقد الدول: اإليفاء بالحد األدنى من التيسير وهو 
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هذه القروض لها أولوية على الديون غير المضمونة ويمتن أن تؤثر بشتل تبير على الوضع المال: 
 للبلد إذا ما تخلف البلد عن سداد القرض.

ر اسعند أ. وتستاألسواق الرأسمالية المحلية والخارجية تصدرها حتومات البلدان المقترضة ف:السندات.  (ج )
 ة بطبيعتها.ميّسر على هذه السندات إلى أسعار السوق، مما يجعلها غير  فائدة التوبون
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 42-/د... مشروع القرار

  ومعاييره الصندوقالمقدم من سياسات التمويل تعديل 

 الصندوق إن مجلس محافظي

من المجلس التنفيذي، الموافقة على سياسات  اقتراح، والذي تقرر فيه، بناء على 36-/د178القرار رقم  تذكرسإذ ي
 ؛ومعاييره الصندوق المقدم منالتمويل 

المجلس  بها ، تما تقدمومعاييره الصندوقمن المقدم التعديالت المقترحة على سياسات التمويل  نه استعرضإوحيث 
 ؛ /GC 42 التنفيذي، وتما ه: واردة ف: الوثيقة

عند اعتماد تدخل حيز النفاذ س والت:، أدناه تنقيحها، تما تم ومعاييره الصندوقالمقدم من سياسات التمويل  عتمدي
 هذا القرار؛

 يلي:يقرر ما 

 لتشمل اإلضافة التالية: ومعاييره الصندوقالمقدم من سياسات التمويل من  (1)(2)أ()15تعدل الفقرة  -1

ولتن قد تخضع لشروط أقل تيسيرا ف:  للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية عادة تتون مؤهلة)د( 
حال تطبيق تدبير عالج: عليها بموجب سياسة االقتراض غير الميسر المعتمدة من قبل المجلس 

  .التنفيذي

يرد النص ليصبح نصها تما يل: ) ومعاييره الصندوقالمقدم من سياسات التمويل )ج( من 15تعدل الفقرة  -2
 (:المضاف وتحته خط

  مل الديونآلية القدرة على تح

يوفر التمويل بموجب آلية القدرة على تحمل الديون إلى الدول األعضاء المؤهلة على شتل منح أو مزيج 
من المنح والقروض بشروط تيسيرية للغاية، وفقًا لترتيبات تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون ف: 

أيضا لسياسة االقتراض  المؤهلةالدول األعضاء وتخضع  الصندوق المعتمد من جانب المجلس التنفيذي.
 .غير الميسر والتدابير العالجية المرتبطة بها

 


