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 التعاريف

 :التاليالمصطلحات المستخدمة في هذه الورقة معّرفة على النحو 

  بنك لصندوق النقد الدولي وال لمتطلبات التيسيريةالحد األدنى يستوفي  اعني قرضي تيسيريةبشروط قرض

هذا التعريف القروض  يشمل. وفي المائة 35أي القروض التي يبلغ الحد األدنى لعنصر المنح فيها  ،الدولي

 .مختلطةللغاية وشروط  تيسيريةبشروط المقدمة 

 العتبة ويعتبر عن القومي اإلجمالي  هنصيب الفرد من دخل يزيد ايعني مقترض جدارة ائتمانية ومقترض ذ

 ويكون ؛يةاإلقراض هلإلنشاء والتعمير في معايير بنك الدوليلتعريف الذي يستخدمه الحسب اجديرا باالئتمان 

 ن للحصول على قروض بشروط عادية في الصندوق.ين مؤهلوهؤالء المقترض

  لصندوق النقد الدولي  لمتطلبات التيسيريةالحد األدنى يستوفي يعني قرضا  للغاية تيسيريةبشروط قرض

 في المائة. 50عنصر المنحة فيها  يتجاوزأي القروض التي  ،بنك الدوليوال

  لصندوق النقد الدولي  لمتطلبات التيسيريةاألدنى الحد يستوفي ال  اقرضيعني  تيسيريةغير شروط بقرض

 في المائة. 20أي القروض التي يقل عنصر المنحة فيها عن  ،الدولي بنكوال

 كما يُنشر سنويا في المبادئ  ،اإلجماليالدخل القومي نصيب الفرد من يعني مستوى  الفاصل التشغيلي

الدولة  عندهوالذي تكون  ،بنك الدوليلالصادرة عن ا لألغراض التشغيليةلدخل نصيب الفرد من االتوجيهية ل

 للغاية. تيسيريةبشروط يقدمها الصندوق التي قروض المؤهلة عادة للحصول على العضو 

  حسب  في المائة 35و في المائة 20بين ما  فيهمنحة العنصر يتراوح  اقرضيعني  تيسيريةشبه بشروط قرض

 1.بنك الدوليتعريف صندوق النقد الدولي وال

 

 

                                                      
عادية المقدمة بشروط ، فإن قروض الصندوق 2020الربع الثاني من عام  خاللفي الوقت الحالي، وبالنظر إلى معدالت الفائدة المطبقة  1

 وأجلللغاية، حسب العملة،  حتى التيسيرية( تيسيريةفي المائة )شبه  21 من حد أدنى قدرهمجموعة واسعة من عناصر المنح تتراوح  تشمل

المقدم بشروط االستحقاق. ولذلك، فإن قرض الصندوق  وتباين عالوات( ةمتغيرة/الثابتال) فرق سعر الفائدةاالستحقاق، وفترة السماح وطبيعة 

 .حسب تعريف صندوق النقد الدولي غير تيسيريةليس قرضا بشروط  ةعادي
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 بالموافقةتوصية 

ل والسداد المبكر الطوعي للموافقة على مدعو المجلس التنفيذي وسيدخل اإلطار حيز التنفيذ  .إطار السداد المعجَّ

 ة على التعديالت القانونية على النحو الواجب.عند موافقة الهيئات الرئاسية المعني

 السياق - أوال

إليجاد طرق لزيادة  مؤسسات المالية الدوليةالموجهة إلى الالدعوة ، السنوات القليلة الماضية في ،تزايدت -1

في سياق تحقيق أهداف  وال سيما ،إلى أدنى حد ذات الصلةالتكاليف /تقليل المخاطروقدرتها على االلتزام 

عملت على التي  ،بها اإلدارة أقرتالتنمية المستدامة. وقد ردد المجلس التنفيذي للصندوق هذه الدعوة و

 .الصندوقفي لقروض والمنح االمجربة والمختبرة لزيادة توافر األموال لتمويل برنامج  ساليباأل استكشاف

من القروض  ،االقتصادية دوراتهمخالل  ،استفاد العديد من المقترضين المؤهلين حاليا للشروط العاديةقد و -2

سداد للغاية. ويقترح الصندوق تشجيع هذه البلدان على الموافقة على  تيسيريةالمقدمة من الصندوق بشروط 

إعادة من أجل للغاية مبكرا أو على جدول سداد أقصر  ستحقة التي حصلت عليها بشروط تيسيريةالمقروضها 

 توجيه هذه الموارد إلى البلدان األكثر احتياجا.

لال ينص شرطو -3  تعجيلب 2مقترض ذي جدارة ائتمانيةمطالبة  يجوزأنه على في اتفاقية التمويل  سداد المعجَّ

وبشروط تيسيرية  تيسيريةفائقة الالتي حصل عليها بشروط بالكامل، و المنصرفة قروضه المستحقةكامل سداد 

مؤسسات في ال معياريةممارسة  الشرطمثل هذا . ويفي حالة استيفاء شروط محددةمختلطة  للغاية وبشروط

في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أن يمنح الصندوق أداة  تطبيقهومن شأن  ،النظيرة المالية الدولية

 أخرى لزيادة مرونته المالية.

تقديم  ،وما بعدهللموارد قبل التجديد الثاني عشر  ،للصندوق يتيحيُقترح إطار تكميلي  ،ضافة إلى ذلكباإلو -4

التي قروضها المستحقة  سدادفي  التي ترغب يةاناالئتمذات الجدارة حوافز مالية للبلدان األعضاء المؤهلة و

من أجل زيادة الموارد المتاحة للصندوق حتى يتسنى  اطوعيمبكرا وللغاية  تيسيريةحصلت عليها بشروط 

 التي ال تزال في مرحلة مبكرة من تنميتها االقتصادية. إعادة إقراضها للبلدان

ل تهدف تدابير و -5 المقترحة إلى االعتراف باالنتقال االقتصادي لبعض  الطوعيسداد المبكر الوالسداد المعجَّ

 دوراتهاالدول األعضاء وزيادة قدرتها على تقديم مساهمات إيجابية لدعم الدول األعضاء األخرى في 

 االقتصادية.

لال سدادال - ثانيا  لقروض الصندوق معجَّ

 الخلفية - ألف

لال شرط يسمح -6 المقدمة بشروط المستحقة بتقصير آجال استحقاق القروض  المالية الدولية ةلمؤسسل سداد المعجَّ

للحصول على قروض بشروط عادية وإعادة تدوير موارد  ينمؤهل واأصبح نيذللمقترضين ال تيسيرية

. األشد احتياجامما يعزز قدرتها على إعادة توجيه األموال نحو البلدان  ،بشكل أسرع المالية الدولية ةالمؤسس

لشروط ال تفعيلأن تطلب أو ال تطلب المالية الدولية  ةلمؤسسجوز لوي في بداية  لقروض المعنيةل سداد المعجَّ

 .المواردتجديد من دورات كل دورة 

                                                      
مؤهال للحصول على قروض بشروط عادية ما لم  يةئتمانذو الجدارة اال، يكون البلد هالصندوق ومعايير المقدم منتمويل الوفقا لسياسات  2

 ".يكن مؤهال الستثناء "اقتصاد الدولة الصغيرة
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لشروط ال وقد بدأ تطبيق -7 التابعة  مؤسسة الدولية للتنميةال جانبألول مرة في اتفاقيات القروض من  سداد المعجَّ

 ،1988اآلسيوي للتنمية في عام  مصرفال مؤسسة الدولية للتنميةال. وأعقب 1987في عام  بنك الدوليلل

في  الشروطوجود مثل هذه  بشأنعام  إفصاح يوجد . وال2014ومؤخرا صندوق التنمية األفريقي في عام 

لسداد صف الملحق األول أطر ال. ويالتنمية للبلدان األمريكية مصرفدى اتفاقيات القروض ل مؤسسات لل المعجَّ

 األخرى. المالية الدولية

البلدان التي مدفوعا بأن عددا من  مؤسسة الدولية للتنميةهذا اإلطار في مؤسسات مماثلة لل بدء تطبيقكان و -8

 ائتمانات مستحقة عليهزال يال  كان مؤسسة الدولية للتنميةال خرجت من مرحلة األهلية لالستفادة من مواردت

نصيب  التي يرتفع فيهالبلدان ا أن تواصلمناسب من التساؤل عما إذا كان كان هناك و ،للتنميةمؤسسة الدولية لل

مؤسسة االستفادة من موارد ال والتي يمكن أن تحصل على موارد مالية بسهولة بأسعار السوقمن الدخل الفرد 

 للغاية. تيسيريةبشروط المقدمة  الدولية للتنمية

االستفادة بأقصى قدر حاجة ملحة إلى  في الوقت الذي توجد فيه ،اآلن ينطبق وال يزال هذا األساس المنطقي -9

موارد محدودة. وفي إطار التجديد يتسم بمن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق  اإلنمائيةموارد ال من

ة يزيد الصندوق تركيزه وانتقائيته القطرية لتخصيص المزيد للبلدان منخفض ،الحادي عشر لموارد الصندوق

لال السدادشرط  ومن شأنأفريقيا جنوب الصحراء.  بلدانوال سيما  ،الدخل في اتفاقيات قروض الصندوق  معجَّ

بتفعيل يسمح للصندوق أن مختلطة بشروط و للغاية تيسيريةشروط بوفائقة التيسيرية  بشروط المقدمةللقروض 

إلى الشروط  ،هم اإلنمائيأحرزوا تقدما كبيرا في جدول أعماليكونوا قد بعد أن  ،الشرط إذا انتقل المقترضون

ل وسوف تُستبعد القروض المقدمة بشروط عادية من إطار السداد العادية. للصندوق ذلك وسيسمح  .المعجَّ

إلى البلدان التي  تيسيريةملحة للتمويل بشروط  بإعادة توجيه تلك الموارد من البلدان التي ليست لديها حاجة

 حاجة إلى مساعدة إنمائية إضافية.وجود ظهر تُ 

 اآللية المقترحة للصندوق - باء

لى نفسه إفي الوقت  واالستناديُقترح اعتماد إطار مصمم خصيصا لسياق الصندوق  ،التنسيقمن روح في  -10

 األخرى. المالية الدوليةمؤسسات الخبرة المكتسبة من اآلليات المماثلة لل

لشرط ال تفعيلعايير األهلية لتحديد ما إذا كان سيتم م .معايير األهلية -11  هي: سداد المعجَّ

)أي الشروط العادية(  وأكمل انتقاله إلى شروط اإلقراض الجديدة يةائتمانذا جدارة يعتبر المقترض  (1)

 3.آلية اإللغاء المتدرج والتطبيق المتدرجبعد االنتهاء من 

طوال التشغيلي للصندوق  أعلى من الفاصلالدخل القومي اإلجمالي للمقترض نصيب الفرد من يظل  (2)

 .آلية اإللغاء المتدرج والتطبيق المتدرج فترة

مختلطة بشروط و ،للغاية تيسيريةبشروط و ،فائقة التيسيرية بشروط المقدمةالقروض  أن تكونينبغي  (3)

لللبلدان المؤهلة آللية ال قد بأكملها وينبغي أن تكون فترة السماح  ،الكاملقد ُصرفت ب سداد المعجَّ

 .انقضت

                                                      
لبتفعيل شرط السداد البنك الدولي  ميقويمكن أن على سبيل المثال،  3 مؤهل للحصول و" بشروط مختلطة"يحصل على قروض بلد على  المعجَّ

غبر أن الصندوق لن يقوم بتفعيل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ من وتمويل  مختلطةعلى تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط 

بالحصول على قروض فقط للحصول على تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وبالتالي  مؤهالحتى يصبح الشرط على نفس البلد 

 الصندوق. منشروط عادية ب
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 1اإلطار 

لجدول زمني إشاري لل  سداد المعجَّ

لإطار ال بدء تطبيقوافق الصندوق على ي ،2020في عام   .سداد المعجَّ

يستوفي العادية و الشروط المختلطة إلى الشروطمن  Xينتقل البلد  ،الثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد  خاللو

 2027بالكامل في عام قد انتقل  Xالبلد يكون . وسالتأهيل وفقا لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجماليمتطلبات 

 عجيلن يقوم الصندوق بت. ولآلية اإللغاء المتدرج والتطبيق المتدرجبعد انتهاء  ،(الثالث عشر للموارد)نهاية التجديد 

 القرض.الخاصة بسماح الأو خالل فترة و/ فترة االنتقالالتي تتضمن موارد الالسداد خالل دورة تجديد 

عملية مشتركة مع  تضطلع اإلدارة، من خالل ،واردالثالث عشر للمتجديد الالخاصة بمشاورات خالل هيئة الو

 عجيلشرط التتفعيل على تحمل الديون وتقترح  تهقدرلللمقترض وتقييم  اإلنمائيمسار لشامل ل باستعراض ،المقترض

 .تيسيريةبشروط  عليهاالتي حصل  على القروض المستحقة

لشرط التفعيل إذا قرر الصندوق و لعلى ال Xفق مع البلد تفسي ،سداد المعجَّ للقرض ابتداء من التجديد  سداد المعجَّ

 (.انقضتقد  فترة السماح بعد أن تكون)للموارد الرابع عشر 

فقط  2022 كانون الثاني/يناير 1 تلك التي تمت الموافقة عليها اعتبارا منالقروض المتأثرة بهذه اآللية هي و

 تماما معايير األهلية. تستوفيوالتي 

 1شكل ال

للل اإلشاريزمني الجدول ال  سداد المعجَّ
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إلى الشروط  ينتقلوندوري للمقترضين الذين  استعراض تقنيبإجراء  ذات الصلةوستقوم لجنة المخاطر  -12

تجديد الموارد للدورة المقبلة الخاصة بمشاورات هيئة الخالل  المواردتجديد من دورات دورة  ةالعادية في أي

موارد فيما يتعلق تجديد الالخاصة بمشاورات هيئات الوستقدم إدارة الصندوق توصيات إلى  4التالية.

أن فيها ال يتوقع  التي. وفي دورات تجديد الموارد مهالخاص ب تعجيلشرط ال تفعيليمكن  ذينبالمقترضين ال

حاالت أولي لتحديد  استعراضإلى الشروط العادية، سيتم إجراء  المختلطةشروط الالمقترضون من  ينتقل

المناقشات مع المقترضين المعنيين، من منظور مالي  يسيرالتالية لتالموارد المحتملة في دورة تجديد  االنتقال

 وبرامجي.

 2 راإلطا

 تفعيل الشرطتحديد متى يتم 

شرط  تفعيلتحديد ما إذا كان سيتم من أجل إلجراء تحليل مفصل  الدوائربين  امشترك ااإلدارة فريق سوف تُشكل

 ،واستراتيجية إدارة الديون للمقترضين ،اإلدارة المالية العامةباستعراض العمليات المالية  دائرة وستقوم. التعجيل

لسداد ال أثرو السداد لكل  خصائصلقروض الصندوق على قدرة المقترض على تحمل الديون )سيتم تقييم  المعجَّ

مع  ،التنمية االجتماعية واالقتصادية للمقترضينباستعراض إدارة البرامج  دائرة ستقومفي حين  ،قرض فردي(

 التركيز على القطاع الريفي.

 .تعجيلما إذا كان المقترض مؤهال لل لمساعدة الموظفين في تحديد مبادئ توجيهيةستوضع و

مزيد إلى التي ستقرر ما إذا كانت هناك حاجة  ،اإلدارة إلىن والموظف سيحال االستعراض الذي يجريه ،بعد ذلكو

مع كل بلد مؤهل من خالل المسؤولين رفيعي  ،قبل عام واحد على األقل من التنفيذ المتوقع ،تشاورستمن التحليل و

 لتقييم الخيارات. المعنيةالمستوى في الوزارات 

 بلد.بالالشواغل االقتصادية الخاصة  تتناولاإلدارة توفير المرونة في إيجاد ترتيبات تنفيذ مناسبة  وسيكون بوسع

 .الموارد تجديدهيئة المشاورات الخاصة بإلى  بقرارتوصية بعد ذلك اإلدارة  وستقدم

 

في المائة(  87)منها المقترضين األخرى التي اختار معظم  مؤسسات المالية الدوليةاستنادا إلى تجربة ال لية.اآل -13

لال ته بشأنآللي فقطيوصي الصندوق بهذا الخيار  5،سداد أصل المبلغخيار  سداد نص خيار . ويسداد المعجَّ

ل سدادشرط ال تفعيل على أنه عند صل المبلغأ سداد المبلغ المدفوع لتم مضاعفة تس ،للقروض المؤهلة المعجَّ

 أو سعر الفائدة.و/ دون تغيير رسم الخدمة أصل المبلغ

ليطلب من المقترض أن يسدد ضعف مبلغ كل لسداد الدين جدول الحالي العدل الصندوق سيُ  ،وفي هذا السياق -14

الخاصة سماح الانقضاء فترة ب رهنا ،حتى سداد القرض بالكامل ،ستحق بعدالذي لم ي من المبلغ األصليقسط 

 القرض.ب

كان تدهورا اقتصاديا كبيرا )خاصة إذا الخاص به  السداد المبكرتفعيل شرط إذا واجه المقترض الذي تم و -15

يجوز للمقترض أن يطلب من الصندوق عكس جدول السداد إلى الجدول  ،في المناطق الريفية( التدهور يتركز

شروط السداد إذا لزم  عند المناقشة مع المقترضيعكس و ،الصندوق الحالة ستعرضي. وسمتفق عليه أصالال

                                                      
االقتصادي هي مؤشرات التنمية العالمية التي ينشرها البنك الدولي سنويا، والتي تأخذ في  االستعراضستكون أدوات التوجيه الرئيسية في  4

المقترض على قدرة  تعجيل السداد علىة بكل مؤسسة، وتحليالت القدرة على تحمل الديون مع التركيز على عبء االعتبار المتطلبات الخاص

وديونه  لمقترضلجزءا ضئيال من الديون العامة  الحاالتأن قروض الصندوق تشكل في معظم  غير أنه تجدر اإلشارة إلىخدمة الديون. 

 لخارجية.، بما في ذلك الديون االحكومةالمضمونة من 
 .انظر الخيارات المختلفة في الملحق األول 5
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وضع مبادئ  سيجري. والمسألةهذه  سلطة البت فيلها التي فوضت  الرئاسيةإلى الهيئة  المسألةاألمر وسيقدم 

 .جدول السدادعكس هناك حاجة إلى  تتوجيهية داخلية للصندوق للمساعدة في تحديد ما إذا كان

 األثر على البلدان المؤهلة - جيم

 مقترحها في الشروط األساسية التالية: خالل عملية إعدادنظرت اإلدارة  -16

ذوي الجدارة ينبغي أن تكون اآللية فعالة وعادلة في إعادة توجيه الموارد من مقترضي الصندوق  (1)

 ؛إلى المقترضين ذوي الدخل المنخفض يةاالئتمان

 ؛التنفيذ واإلدارةفي ينبغي أن تكون اآللية بسيطة  (2)

ن بعد إال بعد أن يتمكن المقترض من الحفاظ على وضعه االقتصادي المحسّ  اآللية ينبغي أال يتم تنفيذ (3)

 ؛فترة انتقاله في الصندوق

يمكن أن  نظرا ألنه ،المقترض بشكل حاد للغايةعلى ديون العبء إلى زيادة اآللية  تؤديأال  ينبغي (4)

 ؛اقتصادي ضار أثريكون لها 

وغيرها  يةالعوامل القطر مراعاةحتى يمكن  اآللية للصندوق مرونة كافية في تنفيذهأن توفر اينبغي  (5)

 ؛من العوامل

 االقتصادية للمقترض المؤهل. في األوضاعينبغي أن تراعي اآللية أي انعكاس  (6)

ل  لتطبيقولن يكون  -17 ألنه لن يطبق نظرا  ،قصيرة األجل على البلدان المؤهلةأو انعكاسات آثار  ةأيالسداد المعجَّ

 بأثر رجعي.

لوستدرج شروط ال -18 مختلطة بشروط للغاية و تيسيريةالمقدمة بشروط في اتفاقيات التمويل للقروض  سداد المعجَّ

 . وما بعدهللموارد التي تمت الموافقة عليها خالل التجديد الثاني عشر 

ض ووأصبح مؤهال للحصول على قراإلجمالي الدخل القومي وإذا استوفى أي مقترض معيار نصيب الفرد من  -19

طالما يشير التحليل المفصل للتنمية االجتماعية  ،الشروطمثل هذه  تفعيليقرر الصندوق سبشروط عادية، 

 .السدادواالقتصادية للمقترض واستدامة قدرته على تحمل الديون إلى أنه مؤهل لتعجيل 

 سداد المبكر الطوعيلإطار ا - ثالثا

 الخلفية - ألف

من  6اكبير اأو جزء خصومات للمقترضين الذين يسددون طوعا كال سداد المبكر الطوعيليوفر إطار ا -20

للمقترضين المؤهلين  سداد المبكر الطوعيالخصومات  تتاح. ومؤسسات المالية الدوليةللقروضهم المستحقة 

سداد الطوعي ل تعجيلالإما عن طريق مبكرا قروضهم المستحقة أن يسددوا  ونختاري ذينللشروط العادية ال

ل فيما يتجاوزمدفوعاتهم   السدادأو عن طريق و/ تعجيلشرط الالتي تتضمن التعاقدي للقروض  السداد المعجَّ

لشرط ال التي ال تتضمنللقروض  المبكر الذين  للمتلقين إالالخصم ال يُقدم  ،ي كل حالة. وفسداد المعجَّ

أقدم  منجزءا مبكرا يسددون  (2أو ) ،لجميع القروض المستحقة بالكامل سداد المبكر الطوعيليختارون ا (1)

للقروض لسداد المبكر في حالة االخصم  يتاح . والتيسيرية حافظة القروض المقدمة بشروطالقروض في 

 الفردية التي يحددها المقترضون.

                                                      
حدد الصندوق الحد األدنى للمبلغ الذي سيقبله للسداد بفعالية وكفاءة، سيُ  مبكرالضمان قدرة الصندوق على إعادة استخدام المبالغ المسددة  6

 د المبلغ المستحق بالكامل.اسدال يمكن إال أن تتطوع ل العتبة دون مستحقةيها قروض عللبلدان التي واالمبكر. 
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لشروط ال المبكر الطوعيسداد ل إطار الكم  يُ و -21 للقروض التي ال  المبكرعن طريق تشجيع السداد  سداد المعجَّ

. مجديةبشروط  اللمقترضين بسداد القروض مبكر التي تسمحأو و/ ات القرضيفي اتفاق تعجيلشرط  تتضمن

توجيه موارد إنمائية إضافية على  يتيح لهافي وضع  مؤسسات المالية الدوليةال تكون ،ومن خالل هذه اآللية

موارد لزيادة البنجاح أيضا هذه اآلليات  استُخدمتو ،تيسيريةبشروط احتياجا للتمويل األشد الفور إلى البلدان 

 .الموارد تجديدفي عمليات 

 أدخلتها أصالوقد . مؤسسات المالية الدوليةالأدخلتها إلى حد ما العهد أداة حديثة  سداد المبكر الطوعياليعتبر و -22

مصرف و ،2011في عام  اآلسيويمصرف التنمية حذوها  ا. وحذ2010في عام  مؤسسة الدولية للتنميةال

 .2014في عام  التنمية األفريقي

على قدرة الأن هذه اآللية سمحت بزيادة فورية في هو  مؤسسة الدولية للتنميةومن أسباب إدخال اإلطار في ال -23

السداد بما يتجاوز المتطلبات التعاقدية  تعجيلللمقترضين ب المبكر الطوعيسداد لااللتزام. كما يسمح ا

فرصة إلثبات دعمهم  األعلى دخاللدى المقترضين  ،باإلضافة إلى ذلكوالمنصوص عليها في الشروط العامة. 

 في تحقيق أهدافهم اإلنمائية. األقل دخالللمقترضين 

الصندوق أن يسمح للصندوق بتوفير خصم للمقترضين الذين في  سداد المبكر الطوعيللومن شأن إدخال إطار  -24

بشكل  للغاية تيسيرية المقدمة بشروطقروضهم من  لمبلغ المستحق المنصرفاجزئيا أو كليا مبكرا يدفعون 

، على النحو المتفق عليه مع الصندوق، طالما كان الفرق بين القيمة االسمية للقرض المؤهل للسداد طوعي

سيسمح للصندوق  سداد المبكر الطوعيل. كما أن إطار االقرض المتبقية موجبا تلمدفوعا ليةالحاالمبكر والقيمة 

في  القروض والمنحوتوجيهها لزيادة برنامج  ،بتوقع التدفقات الداخلة من القروض المستحقة في المستقبل

 الصندوق.

 اإلطار المقترح للصندوق - باء

لم يقدم  (1الصندوق ) غير أن ؛الصندوقفي تمويل الات يفي اتفاق متوخى بالفعل سداد المبكر الطوعيلاإن  -25

ال و (2) في الماضيعليها  المستحقة قروضلالقيمة االسمية الكاملة لمبكرا خصومات للبلدان التي دفعت 

 .سداد المبكرفرض عقوبات على الي

سيسمح للصندوق  مما ،األخرى مؤسسات المالية الدوليةإلطار ال مماثلتقترح إدارة الصندوق اعتماد إطار و -26

السداد المبكر شروط عادية لتشجيعهم على قروض ببتوفير خصومات للمقترضين المؤهلين للحصول على 

وال  فترة السماح كونت يتعين أال. والتيسيريةذات الشروط  قروضهم المستحقةمن  الطوعي للمبلغ المتفق عليه

لال شرطكما هو الحال مع  ،اتانقضقد  اإللغاء المتدرج والتطبيق المتدرجفترة  يجب أن  ،. ومع ذلكسداد المعجَّ

 بالكامل.رفت قد صُ القروض  تكون

، طوعامبكرا  المستحقة التيسيريةسداد القروض من ستعمل اإلدارة مع المقترضين المؤهلين لتقييم الجدوى و -27

 ،في أي وقت ،ن أيضاوالمؤهلن ولمقترضأن يبدأ امكن . وي، ومدى اإلقبال على ذلككلي أو جزئيبشكل 

غير في شكل دفعة واحدة  السداد المبكرأداء و ،التوصل إلى اتفاق وبعدمناقشات مع اإلدارة لهذا الغرض. 

 تجديد الموارد باالتفاقية على النحو الواجب.ات الخاصة بمشاورهيئة اليتم إبالغ المجلس التنفيذي و ،متكررة

والمصروفة المستحقة عليه  قروضالعليه من  المبلغ المتفقكل مبكرا يتم منح خصم عندما يسدد المقترض وس -28

 .عليه امتفق اجزئي اأو مبلغللغاية  تيسيريةوالمقدمة بشروط بالكامل 

بين القيمة االسمية للقرض  ،إذا كان موجبا ،لى الدولة العضو على أنه الفرقالمقدم إيتم احتساب الخصم وس -29

 عتمد الخصم على العوامل التالية:يس. والمتبقيةالقرض والقيمة الحالية لمدفوعات  للسداد المبكرالمؤهل 

  ؛عاطو امبكره سدادمبلغ القرض الذي يقترح المقترض 
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  ؛االستحقاق وجدول السداد(وأجل  ،)العملة مبكرا سدادهالذي سيتم الشروط المالية للقرض 

  ؛المتنازل عنهارسوم خدمة القرض 

 .معدل الخصم المطبق 

ليعكس معدل العائد الذي يعزى إلى فرص االستثمار على العائدات  ،يتم تحديد سعر الخصم وفقا لذلكوس -30

ضمان لنة أو القروض الجديدة( وا)مثل األصول السائلة للخز السداد المبكرالمتاحة في وقت  المسددة مبكرا

 ندوق.مستدامة ماليا لكل من المقترض والصالعائدة التدفقات المالية  أن تكون

مكن حساب . ويةاالسميالمستحق بالقيمة الكامل للقرض المبلغ  سدادجوز للمقترض أيضا أن يختار طوعا وي -31

 ةاالسميبالقيمة  لقرضمبلغ ا)الفرق بين  ةالمخصومبالقيمة القرض مبلغ أي مبلغ إضافي مدفوع نقدا فوق 

 ،ي مثل هذه الحاالتوف 7.بشرط استيفاء الشروط المطلوبة ،( كمساهمة أساسية إضافية للصندوقةوالمخصوم

وسيتم التعامل  ،المبلغ اإلضافيدورة تجديد الموارد التي سيخصص لها  ،بالتشاور مع اإلدارة ،حدد المقترضيُ 

وسيُشجع  8بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق التصويت. ،ذي الصلةالموارد مع المساهمة وفقا لقرار تجديد 

 هذه المساهمات باإلضافة إلى مساهماتهم األساسية العادية في تجديد الموارد.مثل ى تقديم األعضاء عل

للسداد بالكامل المؤهلة  المنصرفةللغاية و المقدمة بشروط تيسيرية، بلغت القروض 2020 أيار/مايو 31 وفي -32

يقدم الملحق الثالث تفاصيل و. امقترض 18 وتخص خاصة وحدة حقوق سحبمليون  154.6 1الطوعي  المبكر

قرار  حسبالطوعي،  للسداد المبكرالتي قد تخضع و المستحقةللغاية  المقدمة بشروط تيسيريةالقروض 

 .المقترض

 األثر على البلدان المؤهلة - جيم

 سيسددلبلدان المؤهلة فقط على قرار المقترض بشأن ما إذا كان ل سداد المبكر الطوعيلستعتمد آثار إطار ا -33

 ،ي حالة االتفاق مع الصندوق. وفسيسددهومتى  ،كليا أو جزئيا ،( مبكراالمستحقة قروضالالقرض المستحق )

 سيستفيد المقترض من:

المقترض رسوم الخدمة  لن يسدد ،مبكرا : عن طريق سداد القرض المستحقمخفضة رسوم خدمة (1)

 المستقبلية للصندوق.

الذي المستحق  أصل المبلغض على خصم على المستحق: سيحصل المقتر أصل المبلغخصم على  (2)

 سداده.يتعين 

( المستحقة قروضالالقرض المستحق )سداد يجابية إلى السوق لقدرة المقترض على اإلشارة فإن اإل واألهم، -34

إيجابي على نسب  أثر ايكون له يمكن أن ،قدرته على تعزيز قدراته على إدارة الديون ثبتتالتي  وطوعا مبكرا

 ةه االقتصاديتنميت طوعي سيثبت نجاحبالسداد المبكر ال، فإن قرار المقترض وبالفعل .هدين خصائصو هديون

القدرة المالية للصندوق للمستفيدين الحاليين  إلى زيادةهذه الموارد تؤدي ستضمن اإلدارة أن ولديون. ته لوإدار

 المحتاجين.

                                                      
( وفي قرارات تجديد 4المادة من  5 البند) الدولي للتنمية الزراعية إنشاء الصندوق يةالمساهمات اإلضافية في اتفاق تنظمتحدد الشروط التي  7

ضافية نقدا أو، في ظل ظروف معينة، في شكل اإلمساهمات اليلزم تقديم والصندوق.  محافظيوافق عليها مجلس يالموارد ذات الصلة التي 

واجبة الدفع عند الطلب، ودون قيود على استخدامها. أو التزامات فوائد  ةال تحمل أيسندات إذنية غير قابلة للتداول، وغير قابلة لإللغاء، و

 (.41-د/203 رقم حافظين)قرار مجلس الم التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالمتعلق بانظر على سبيل المثال القرار 
على سبيل المثال، واصل والفعالية. تحديد ، بما في ذلك بعد الموارد في أي وقت خالل دورة تجديدالموارد يمكن تقديم مساهمات تجديد  8

تجديد الثاني لل التعهدات األولىأيضا تلقي و، للمواردتجديد الحادي عشر للتعبئة التعهدات والمدفوعات الجديدة  2020الصندوق خالل عام 

في أي وقت من دورة الموارد كمساهمات لتجديد  ةالمخصومبالقيمة المبالغ اإلضافية المسددة فوق مبلغ القرض  اعتباريمكن و. للموارد عشر

 ذي الصلة. الموارد الشروط المنصوص عليها في قرار تجديدرهنا ب، الموارد تجديد
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 األثر على القدرة المالية للصندوق - رابعا

لالعزز يس -35 . لمرة واحدة أثرمرور الوقت بدال من إحداث بموارد مع لتزام االعلى قدرة الصندوق  سداد المعجَّ

القروض مبلغ أصل  سدادمن خالل مضاعفة العائدة في بداية الفترة التدفقات  إنفاقسيتم  ،ي اآللية المقترحةوف

ولكن يمكن تعويض هذه  ،من رسوم الخدمة والفائدة المتنازل عنهيتم تكبد خسارة على الدخل . وسالمستحقة

ثم االلتزام بها إعادة التي ال تزال في انتظار الخسارة جزئيا من خالل الدخل االستثماري الناتج عن األموال 

 إيجابي على القدرة المالية للصندوق. أثريكون لهذا النهج وس 9.قروض جديدةلمن خالل إعادة االلتزام باألموال 

القدرة المالية للصندوق عن طريق زيادة المبلغ الذي يمكن إتاحته لتمويل  سداد المبكر الطوعيالعزز يسو -36

 المسددةتعتبر األموال . وسمن فترات تجديد الموارد خالل فترة معينة برنامج القروض والمنحالقروض في 

 .تيسيريةلمقترضين بشروط إلى اقدم جزءا من الموارد األساسية وستُ  مبكرا

أعلى مستوى من القروض عليهم ستعمل اإلدارة بشكل استباقي مع المقترضين ذوي الجدارة االئتمانية الذين و -37

في عمليات تجديد الموارد  مبكراعليهم المستحقة  قروضالأي استعداد لسداد  لديهم لتحديد ما إذا كان المستحقة

 الحالية والمستقبلية.

 لمخاطرا تبارات المتعلقة بإدارةاالع - خامسا

على األفق قصير  ثرن يكون األ. ولتعزيز القدرة المالية للصندوق في عمومامن إدخال اآلليتين  يتمثل الغرض -38

لجوهريا في حالة ال األجل  مدى إقبالسيعتمد ذلك على  ،سداد المبكر الطوعيلاحالة في  أما. سداد المعجَّ

 .مبكرا تيسيرية،والتي حصلوا عليها بشروط  ،عليهمالمستحقة  قروضالسداد على المقترضين 

لؤدي اليس على السيولة. األثر -39 بشكل قروض الصندوق  اتإلى إعادة تدفق سداد المبكر الطوعيلوا سداد المعجَّ

ل  السدادمن الواردة حيث سيتم استثمار األموال  ،وبالتالي تحسين وضع السيولة لدى الصندوقأسرع  المعجَّ

 متطلبات السيولة.لجديدة طالما تم استيفاء الحد األدنى  يةفي عمليات إقراض الطوعيو

 -الناتجة عن هذه اإلجراءات العائدة عن التدفقات  الناشئإذا كان عائد االستثمار  على صافي الدخل. األثر -40

لللبالنسبة للمقترض  األصليأعلى من سعر الفائدة  -سيولة شكل سواء في عملية جديدة أو في  أو  سداد المعجَّ

؛ وإال ستكون النتيجة اموجبعلى صافي الدخل  ثرفسيكون األ ،سداد المبكر الطوعيللبالنسبة الخصم  سعر

 خسارة اقتصادية للصندوق.

القروض للمقترضين وبالتالي  حافظة انكشافاتن شأن هذه اإلجراءات أن تقلل م .رأس المالاألثر على كفاية  -41

القروض ونتيجة للخصم المقترح لمبالغ  ،سداد المبكر الطوعيلالمقابل. وفي حالة ا رأس المالستقلل استهالك 

إذا تم و. االسميةبالقيمة  الملكية للصندوق خسارة حصصستعكس  ،مبكرا سدادهاالسمية التي سيتم بالقيمة ا

وفقدان الخصم ( موجب) رأس المالالصافي النخفاض استهالك  ثرفإن األ ،الخصم بشكل مناسب سعرتحديد 

 .للتخصيصالقابلة  رأس المال( لن يؤثر عادة على نسبة سالب)

اإلجمالية  حافظةمكن أن تؤثر هذه اإلجراءات على متوسط تصنيف الي .القروض حافظةتصنيف توسط م -42

القروض  حافظةما إذا كان المقترض مصنفا أعلى أو أقل من متوسط تصنيف  حسب ،اأو سلبي اإيجابي تأثيرا

 .السداد المبكرأو  تعجيل السدادفي وقت 

ذلك . ولاستدامته المالية طويلة األجل سداد المبكر الطوعيلالصندوق أال يقوض إطار ا أن يضمنيجب و -43

 البديلة. تهيعكس تكلفة فرصالسليم الذي خصم ال سعرسيحدد الصندوق 

                                                      
 ها.االلتزام بألموال المعاد امن رسوم الخدمة والفائدة على شروط تمويل  المتنازل عنهسيعتمد مدى استرداد الدخل  9
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 تعديل الوثائق القانونية للصندوق - سادسا

على أنه يجوز للمجلس التنفيذي تغيير فترة السماح  هومعايير الصندوق المقدم منتمويل السياسات تنص  -44

السياسات  تنقيحيتعين . وسوبشروط عادية مختلطةسداد القروض المستلمة بشروط  من أقساطومبلغ كل قسط 

للل إدخالهاوالمعايير لتعكس الخيارات التي سيتم   .سداد المبكر الطوعيلوا سداد المعجَّ

ل السدادب الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةال تسمح و -45  لذلك. وفقايلزم تنقيحها سو ،المعجَّ
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لال سدادال  خرىاألدولية المالية المؤسسات ال لدى معجَّ

 اإلطار - أوال

إعادة  (1وتتقيد جميعها بالمبادئ التالية: ) مماثلةاألخرى خصائص  مؤسسات المالية الدوليةآليات ال تبدي -1

البساطة  (2) ؛األقل دخاللتكون متاحة للمقترضين  األعلى دخالتوزيع فعال وعادل للموارد من المقترضين 

لدى تنمية تحقيق البعد النمو االقتصادي المطرد و إالالتنفيذ عدم  (3) ؛والمرونة والفعالية من حيث التنفيذ

يعد  ،بشكل أساسيوالمتوقع المحدود على أعباء خدمة الديون للمقترضين.  ثراأل (4)؛ المقترض المعني

لاالستقرار االقتصادي للمقترض شرطا أساسيا ألي قرار متعلق   .بالسداد المعجَّ

تحليالت تتماشى  مؤسسات المالية الدوليةتجري اإلدارة في ال ،بتجديد الموارد الخاصةالمشاورات هيئة أثناء و -2

ل المحتمل  ثربادئ الموضحة أعاله لفهم األمع الم على قدرة المؤسسة على االلتزام خالل فترة للسداد المعجَّ

 المحددة.الموارد تجديد 

 تيسيريةمقدم بشروط مستحق سداد كل قرض  تعجيلقد يُطلب من البلدان المقترضة  ،فيما يتعلق باآلليةو -3

نصيب الفرد  (1شريطة استيفاء المعيارين التاليين: ) ،سماحالفترة على األقل من  خمس سنواتانقضت عليه و

أدنى من السنوات )سنتان عدد لالتشغيلي المؤسسي  الفاصلالدخل القومي اإلجمالي للبلد المقترض يتجاوز من 

؛ اآلسيوي( لتنميةا مصرفلسنوات وخمس  مؤسسة الدولية للتنميةالتنمية األفريقي وثالث سنوات لل صندوقل

لدى  تيسيريةبشروط غير يعتبر البلد المقترض جديرا باالئتمان ومؤهال لالقتراض من نافذة التمويل  (2)

 .مؤسسات المالية الدوليةليات الآل المختلفةالخصائص تفاصيل  1وضح الجدول . ويلمؤسسةا

آلفاق التنمية  شامال استعراضاتجري اإلدارة  ،للمعايير المذكورة أعالهما ي حالة استيفاء مقترض وف -4

على قدرة البلد على تحمل الديون. كما  للتعجيلاالجتماعية واالقتصادية للمقترض باإلضافة إلى األثر المتوقع 

تُراعى والتي  ،التيسيريةغير الشروط إلى نافذة  التيسيريةالشروط االنتقال من نافذة  ثرأل امالي تحليال تجري

المقترض مؤهال  يصبحبمجرد أن  اكبير انخفاضاادة ما ينخفض ن حجم االقتراض عنظرا ألفي االستعراض 

 .فقط التيسيريةغير الشروط لنافذة 

تجديد الموارد إلى الخاصة بمشاورات هيئة الاإلدارة على النحو المذكور في التي تتوصل إليها نتائج التُقدم و -5

 تفعيلتطلب . ويإلى جانب توصية بشأن اإلجراء الذي يتعين اتخاذه ،مؤسسات المالية الدوليةلالمعنية لمجالس ال

 مجلس.المن  خاصةللمقترضين المؤهلين موافقة  التعجيلشرط 

من الشروط  ااآلن جزء التي أصبحت في اتفاقيات القروض الفردية ولكن من قبلمدرجة ال ،الشروطنطبق وت -6

 للغاية. تيسيريةشروط مختلطة وبشروط قروض بعلى المقترضين المؤهلين للحصول على  ،العامة للمؤسسات

لعرض على المقترضين الخيارات التالية ويُ  -7  :للسداد المعجَّ

أو و/ دون تغيير في رسم الخدمة ،وبالتالي خفض فترة السداد إلى النصف ،المبلغ أصلمضاعفة سداد  (1)

 أو ؛(خيار أصل المبلغسعر الفائدة )

الفائدة بحيث سعر أو و/ تغيير فترة السداد ولكن زيادة رسم الخدمة عدم ،اء على طلب المقترضبن (2)

سعر )خيار  خيار أصل المبلغلعنصر المنحة في إطار يكون عنصر المنحة في السداد مكافئا 

 أو ؛الفائدة(

سعر خيار  فيسعر الفائدة المحسوب  كانيتم ذلك عادة إذا  -مزيج من الخيارين المذكورين أعاله  (3)

 المؤسسة. تفرضهالذي اإلقراض يتجاوز سعر الفائدة على الفائدة 
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والعودة شروط السداد  بعكس مؤسسات المالية الدوليةتسمح ال يمكن أن ،ي حاالت التدهور االقتصادي الكبيروف -8

. التعجيلبموجب خيار  المبالغ المسددةمع مراعاة جميع  ،لشروط األصلية المتفق عليها مع المقترضإلى ا

 ن تقديم طلب في مثل هذه الحاالت.يالمقترض علىو

 1الجدول 

لمقارنة أطر ال  سداد المعجَّ
 الصندوق )المقترح( مصرف التنمية اآلسيوي التنمية األفريقي صندوق مؤسسة الدولية للتنميةال 

ل اإلطار ل السداد المعجَّ ل السداد المعجَّ لشرط ا السداد المعجَّ  لسداد المعجَّ

 1988 2014 1987 سنة البداية
)التجديد الثاني عشر  2022

 لموارد الصندوق(

 ينطبق على

 لدى البلدان ذات الجدارة االئتمانية

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

الفاصل والتي كانت فوق الحد 
 مؤسسة الدولية للتنميةلالتشغيلي ل

 لمدة ثالث سنوات

 لدى البلدان ذات الجدارة االئتمانية
والتي كانت  مصرف التنمية األفريقي

مؤسسة لالفاصل التشغيلي لفوق الحد 

 سنتينلمدة  الدولية للتنمية

 البلدان ذات الجدارة االئتمانية

 مصرف التنمية اآلسيوي لدى
والتي كانت فوق الحد 

 لصندوقالفاصل التشغيلي 

ألكثر من  التنمية اآلسيوي

 خمس سنوات

البلدان المؤهلة للشروط 

والتي كانت فوق العادية 

الفاصل التشغيلي الحد 
 مؤسسة الدولية للتنميةلل

 ألكثر من خمس سنوات

 اآلليات

خيار أصل المبلغ: مضاعفة سداد 
 أصل المبلغ، أجل استحقاق أقصر

خيار الفائدة: نفس أجل االستحقاق، 
زيادة سعر الفائدة لتحقيق التوافق 

القيمة الحالية ألصل مع صافي 
 المبلغ

 مزيج من الخيارين

أصل المبلغ: مضاعفة سداد أصل 
 المبلغ، أجل استحقاق أقصر

خيار الفائدة: نفس أجل االستحقاق، 

زيادة سعر الفائدة لتحقيق التوافق مع 
 صافي القيمة الحالية ألصل المبلغ

مزيج من الخيارين إذا كان سعر 
ألساسي الفائدة أعلى من سعر الفائدة ا

 مصرف التنمية األفريقيالثابت لدى 

خيار أصل المبلغ: مضاعفة 

سداد أصل المبلغ، أجل 
 استحقاق أقصر

خيار الفائدة: نفس أجل 
االستحقاق، زيادة سعر الفائدة 

لتحقيق التوافق مع صافي 
 القيمة الحالية ألصل المبلغ

 مزيج من الخيارين

خيار أصل المبلغ: مضاعفة 
أجل  سداد أصل المبلغ،

 استحقاق أقصر

للخص الم -ثانيا  مؤسسات المالية الدوليةال لدى سداد المعجَّ

لتنفيذ شرط ال إن -9 مؤسسة نواب ال وقام. األخرى جدير بالمالحظة مؤسسات المالية الدوليةفي ال سداد المعجَّ

لشرط التفعيل ب الدولية للتنمية ي ذلك . وفمؤسسةالموارد ألول مرة في التجديد السادس عشر ل سداد المعجَّ

المحتملة ضئيلة. وجرت مشاورات  المنافعسوى عدد قليل من البلدان معايير األهلية وكانت  لم يستوف   ،الوقت

التي قيدت  ،في أعقاب األزمة المالية العالمية مؤسسة الدولية للتنميةدورة السادسة عشرة لتجديد موارد الال

مؤسسة الدولية ال للمستفيدين منالحيز المالي للعديد من البلدان المانحة. ولمواصلة تقديم الدعم لالنتعاش الهش 

. دخالاألدنى للغاية إلى المقترضين  تيسيريةبشروط المقدم كان من الضروري ضمان توجيه التمويل  ،للتنمية

خرجت من مرحلة األهلية لالستفادة من موارد تالبلدان التي على السداد  تعجيل أثروأدى ذلك إلى تحليل 

البلدان التي في حين أن  (1كشف التحليل عما يلي: )و. مؤسسةلللقدرة المالية على او مؤسسة الدولية للتنميةال

دية االقتصا افإن تنميته ،مستمرة مشاكل إنمائيةواجه ال تزال ت مواردالخرجت من مرحلة األهلية لالستفادة من ت

 أثرسيكون  (2)؛ مؤسسة الدولية للتنميةالحصول على موارد بكثير من البلدان الفقيرة المؤهلة لل قلكانت أ

لال أدى تحليل مماثل ومحدودا.  ،بما في ذلك الدين الخارجي ،البلدانعلى إجمالي الدين العام لهذه  سداد المعجَّ

 المؤسسة الدولية للتنميةخرجت من مرحلة األهلية لالستفادة من موارد تللبلدان الجديدة التي  تفعيل الشرطإلى 

 .المؤسسةعشرة لتجديد موارد الدورة السابعة في 

السداد  من أجل مؤسسة الدولية للتنميةال ناشدتهممقترضا  15من بين  ،2019 حزيران/يونيو 30حتى و -10

ل مقترض واحد اختار ، والفائدةسعر خيار مقترضين  4واختار  ،خيار أصل المبلغمقترضا  11اختار  ،المعجَّ

لهذه العمليات معا إلى  تأدو ،الخيارينمزيجا من   حقوق سحب خاصةوحدة مليار  2.7 قدرها ةتدفقات معجَّ

مؤسسة د قدرة الامما ز ،لموارد المؤسسة الدولية للتنمية السابع عشرو السادس عشر فترتي التجديدينخالل 

 .الموارد في المائة في دورتي تجديد 4بنحو لتزام االعلى 
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شرط تفعيل ال مؤسسة الدولية للتنميةعشرة لتجديد موارد الدورة الثامنة أرجأ استعراض منتصف المدة للو -11

خرجت من مرحلة األهلية لالستفادة من الموارد في تالبلدان التي وجميع  ،بوليفيا وسري النكا وفييت نامل

في ضوء الظروف االقتصادية والمالية  ،هذه الدورةحتى نهاية  ،مؤسسةموارد العشرة لتجديد دورة الثامنة لا

سداد جلبها اليالصغيرة التي كان من الممكن أن  والمنافع ها على البلدان المذكورة أعالهأثرو ،العالمية الحالية

ل  على المدى القصير. مؤسسة الدولية للتنميةلل المعجَّ

موارد بقيمة  مما ولّد ،2013في عام  أساساألربعة مقترضين  تفعيل الشرطتم  ،مصرف التنمية اآلسيويوفي  -12

ألرمينيا وأذربيجان وجورجيا  تفعيل الشرط. وتم 2016خاصة بحلول عام  وحدة حقوق سحبمليون  477

مليون وحدة حقوق  391ضافية اإلموارد ومن المتوقع أن تبلغ ال ،2017 كانون الثاني/يناير 1اعتبارا من 

 .عن استخدامه حتى اآلنبلغ يلكنه لم و ،2014في عام  الشرط صندوق التنمية األفريقيأدخل وصة. سحب خا

 2الجدول 

ل  مؤسسة الدولية للتنميةاللدى  السداد المعجَّ

 البلد

 دورة تجديد الموارد التي
 الخيار الشرطتفعيل فيها  جرى

التمويل اإلضافي المتاح في دورة 
حقوق وحدات تجيد الموارد )ماليين 

 السحب الخاصة(

 85.90 الفائدةسعر  الدورة السادسة عشرة ألبانيا

 10.10  الدورة السابعة عشرة أنغوال

 25.50  الدورة السابعة عشرة أرمينيا

 88.50  الدورة السابعة عشرة أذربيجان

 21.70  الدورة السابعة عشرة البوسنة والهرسك

 761.10 المبلغأصل  الدورة السادسة عشرة الصين

 36.80 أصل المبلغ الدورة السادسة عشرة مصر

 10.80 أصل المبلغ الدورة السابعة عشرة مصر

 1.30 أصل المبلغ الدورة السادسة عشرة االستوائيةغينيا 

 27.60  الدورة السابعة عشرة جورجيا

 382.70  الدورة السابعة عشرة الهند

 252.00 المبلغ أصل الدورة السادسة عشرة إندونيسيا

 5.30  الدورة السابعة عشرة العراق

 40.10 سعر الفائدة الدورة السادسة عشرة مقدونيا

 0.20 سعر الفائدة الدورة السادسة عشرة سانت كيتس ونيفيس

 1.20  الدورة السابعة عشرة الفلبين

 

 3الجدول 

ل   التنمية اآلسيوي مصرفلدى  السداد المعجَّ

 دالمواردورة تجديد  البلد

يد دالموارد اإلضافية في دورة تج
الموارد )وحدات الحسابات، 
 بالماليين(

 309.73 الدورة الحادية عشرة إندونيسيا

 1.27 الدورة الحادية عشرة كازاخستان

 166.64 الدورة الحادية عشرة الفلبين
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 األخرى مؤسسات المالية الدوليةال لدى سداد المبكر الطوعيال

 اإلطار - أوال

األخرى: يجب أن يكون المقترضون مؤهلين للحصول  مؤسسات المالية الدوليةمعايير األهلية بين ال تتسق -1

 ،الموارد تجديدالخاصة بمشاورات هيئات الخالل و. تيسيريةغير بشروط على تمويل من نوافذ التمويل 

سداد الما إذا كانت ترغب في  بشأنمع الدول األعضاء لبدء حوار  المالية الدولية ةمؤسسإدارة ال تتواصل

فرق اإلدارة أن تتواصل مع لدول األعضاء أيضا ل يجوز. وجزئيا أو كليا ،قروضها المستحقةل طوعيال مبكرال

 .سداد المبكر الطوعيلا شأنبفي أي وقت لبدء مناقشات 

يجب سداد القروض  ،ادة. وعحوافز ألعضائها مؤسسات المالية الدوليةتقدم ال ،اآللية استخدامتعزيز لو -2

سداد الالقروض في حالة المالية الدولية  ةالمؤسسختار تبالكامل أو  تيسيريةالمقدمة بشروط المستحقة 

إلى ضمان أال تتأثر استدامتها المالية  المالية الدولية ةمؤسستسعى ال ،ند تحديد مستوى الحافزوع 10.الجزئي

 معاملة جميع األعضاء على قدم المساواة.أن تتم سلبا و

الخصم بناء على خيار السداد الذي يختاره المقترض )على  ويُحدد سعر ،ادة ما يأخذ الحافز شكل خصموع -3

العوامل التي و. مبكرا المسددةلمتوقع على األموال ( وعائد االستثمار اعلى دفعة واحدةالسداد  ،سبيل المثال

من خالل المالية الدولية  ةالمؤسسحققه تتقدير للدخل االستثماري الذي يمكن أن  (1تحدد مستوى الخصم هي: )

 هسدادالمبلغ الذي يختار المقترض  (2) ؛قروض ومنح جديدةلقبل صرفها  مبكرا المسددةاالحتفاظ باألموال 

إذا تجاوز إال الخصم  يُقدم ال ،باإلضافة إلى ذلكوالخصم. ب بالتعهدقرار المقترض فيما يتعلق  (3)؛ امبكر

من رسوم خدمة القرض  المتنازل عنهصافي القيمة الحالية للعوائد على االستثمار صافي القيمة الحالية للدخل 

أو و/رسوم خدمة القرض  التنازل عنيتم ي حين . وفنفسه المقدملتغطية الخصم كان كافيا الفائدة وسعر و

 المسددةفائدة مستحقة مع األموال  أسعارأو و/ رسوم خدمة ةيجب دفع أيفإنه  ،المستقبلية محتملةالأسعار الفائدة 

 .مبكرا

جزء الخصم كجزء  اعتبارصافي القيمة الحالية للقروض المستحقة وكامل ن دفع ولمقترضأن يختار امكن وي -4

 مساهمة تكميلية.كأو  العادي للمواردتجديد الن في من مساهمات المقترضي

 4الجدول 

 سداد المبكر الطوعيللمقارنة 
 

 مصرف التنمية اآلسيوي مصرف التنمية األفريقي مؤسسة الدولية للتنميةال 

 سداد المبكر الطوعيلا سداد المبكر الطوعيلا سداد المبكر الطوعيلا اإلطار

 2011 2014 2010 سنة البداية

 ينطبق على

 لدى البلدان ذات الجدارة االئتمانية

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

الفاصل والتي كانت فوق الحد 
 مؤسسة الدولية للتنميةلالتشغيلي ل

 لمدة ثالث سنوات

 لدى البلدان ذات الجدارة االئتمانية

والتي كانت  مصرف التنمية األفريقي

مؤسسة لالفاصل التشغيلي لفوق الحد 
 سنتينلمدة  لية للتنميةالدو

مصرف  لدى البلدان ذات الجدارة االئتمانية

والتي كانت فوق الحد  التنمية اآلسيوي

 التنمية اآلسيوي لصندوقالفاصل التشغيلي 
 ألكثر من خمس سنوات

 اآلليات

خصم مقدم للمقترضين الذين 

بالكامل مبكرا قروض يسددون ال

مؤسسة ختيار الجزئيا وفقا الأو 

 للتنمية الدولية

يسددون خصم مقدم للمقترضين الذين 

جزئيا وفقا بالكامل أو مبكرا قروض ال

مصرف التنمية التفاق بين المقترض و

 األفريقي

يسددون خصم مقدم للمقترضين الذين 

جزئيا. والقروض بالكامل أو مبكرا قروض ال

التي يختار المقترض سدادها مبكرا يجب 

 سدادها مبكرا بالكامل

 

 

                                                      
القروض تلك  سداديجب  غير أنهمبكرا؛  سدادهالمقترض القروض التي يرغب في أن يختار افي حالة مصرف التنمية اآلسيوي، يجوز  10

 بالكامل.
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 لتنميةل الدولية ةمؤسسال لدى سداد المبكر الطوعياللخص م - ثانيا

دورة الللقروض المستحقة في  سداد المبكر الطوعيلاختارت الصين وتايلند ا ،مؤسسة الدولية للتنميةي الف -5

بقيمة على االلتزام مما أدى إلى توليد قدرة إضافية  ،مؤسسة الدولية للتنميةسادسة عشرة لتجديد موارد الال

اختارت الصين استخدام الخصم المقدم كمساهمة وخاصة لفترة تجديد الموارد.  وحدة حقوق سحبمليار  0.59

من المبكر  سدادال ىأد ،مؤسسة الدولية للتنميةدورة السابعة عشرة لتجديد موارد البالنسبة للو. ةإضافي شركاء

ل امتطلبات  الذي يزيد عنأذربيجان والهند وإندونيسيا  جانب بقيمة على االلتزام قدرة إضافية إلى لسداد المعجَّ

خرجت من مرحلة األهلية تالبلدان التي من قبل المبكر سداد العكس ي. وخاصة وحدة حقوق سحبمليار  0.38

 لبلدان األكثر فقرا.لالتنمية  جداول أعمالفي تعبئة التمويل ل ادعمه مؤسسة الدولية للتنميةاللالستفادة من موارد 

 5الجدول 

 مؤسسة الدولية للتنميةال لدى سداد المبكر الطوعيال

 ددورة تجديد الموار البلد

الموارد اإلضافية في دورة تجيد 
حقوق  وحدات الموارد )ماليين

 السحب الخاصة(

 الدورة السادسة عشرة الصين
592 

 الدورة السادسة عشرة تايلند

 الدورة السابعة عشرة أذربيجان

 الدورة السابعة عشرة الهند 378

 الدورة السابعة عشرة إندونيسيا
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 الطوعي المبكرالقروض التيسيرية للغاية المستحقة والمؤهلة للسداد 

 فيبالكامل، والمنصرفة الجدول أدناه تفاصيل أرصدة القروض التيسيرية للغاية المستحقة يعرض  -1

 ، والمؤهلة للسداد المبكر الطوعي، بالقيمة االسمية.2020 أيار/مايو 31

 المقترضون
 المبلغ المستحق بالقيمة االسمية

 حقوق السحب الخاصة( وحدات )ماليين

 18.7   ألبانيا

 12.5   أنغوال

 32.7 أرمينيا

 25.2 أذربيجان

 27.5 المتعددة القوميات بوليفيادولة 

 22.1 البوسنة والهرسك

 342.9 الصين

 7.4 إكوادور

 39.6 مصر

 11.1 السلفادور

 0.8 غينيا االستوائية

 10.7   جورجيا

 228.5 الهند

 79.3 إندونيسيا

 7.2 الشمالية مقدونيا

 44.4 الفلبين

 99.3 سري النكا

 144.7 فييت نام

 154.6 1 المجموع

 


