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مقترح بشأن الدخول في اتفاقية اقتراض مع الوكالة 

نح في الفرنسية للتنمية لدعم برنامج القروض والم  

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
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 موجز تنفيذي –أوال

من مليون يورو  200في اتفاقية اقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية القتراض  2017في عام دخل الصندوق  -1

 1لتجديد العاشر لموارد الصندوق.فترة ادعم تمويل برنامج القروض والمنح لأجل 

مليون  300يقترح الصندوق اآلن الدخول في اتفاقية اقتراض ثانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية القتراض و -2

 قرض أساسي لتوفير التمويل الالزم لبرنامج القروض والمنح للتجديد الحادي عشر لمواردذا ال. وهيورو

مليون  450التمويل للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بنحو من اإلضافية حتياجات اال. وتقدر الصندوق

 2019.2لعام  اتاللتزامد العقفي وثيقة الموارد المتاحة المشار إليه المبلغ مقارنة ببعد تحديثها  ،دوالر أمريكي

 ،يتيسرلم  ذلك. ولآب/دأت المفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عدة أشهر وانتهت في أواخر أغسطسوب -3

هذه الوثيقة  غير أن. امسبق الستعراضها مراجعة الحساباتتقديم الوثيقة الكاملة إلى لجنة  ،الوقت قيودبسبب 

نفس المستوى من المعلومات الوارد في الوثائق السابقة المتعلقة بالقروض السيادية المقدمة  تعرضالمجدولة 

المراسلة بين بالقرض إلى المجلس التنفيذي  مقترح سيُقدم. والستعراضها مراجعة الحساباتإلى لجنة 

للسماح لرئيس الصندوق والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية  2020تشرين األول /أيلول وأكتوبر/سبتمبر

المصارف تشرين الثاني في باريس بمناسبة انعقاد قمة /نوفمبر 12في  مقرربالتوقيع على االتفاقية كما هو 

 2020كانون األول /القرض بحلول ديسمبر تحصيل قيمة. وسيتيح ذلك للصندوق العامة للتنمية

وسيؤدي مع األحكام والنسب المالية المنصوص عليها في إطار االقتراض السيادي.  االقرض تمامويتوافق  -4

الدين إلى إلى زيادة في نسبة  بالكامل خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق قيمة القرضتحصيل 

في إطار  ةالمحدد العتبةمن  كثيراقل وهي أ ،في المائة 11.3 في المائة إلى 8.1الصندوق من رأس المال في 

 زيد من التفاصيل في الفقرات التالية.ميرد . وفي المائة 35 وقدرها االقتراض السيادي

 الوكالة الفرنسية للتنمية -ثانيا

صناعية وتجارية عامة  مؤسسةي . وهلفرنساالوكالة الفرنسية للتنمية هي مشغل آلية تمويل التنمية الثنائية إن  -5

 يةوثيقة اإلطارالتماشى إجراءاتها مع السياسة المنصوص عليها في . وتمؤسسة مالية متخصصة بوضعتتمتع 

 لتعاون اإلنمائي: رؤية فرنسية.ل الفرنسية

أتي . ويالتي تدعمها مشروعاتتلقى الوكالة الفرنسية للتنمية الموارد العامة )المنح وإعانات الفوائد( لتنفيذ الوت -6

 وفقا لشروطالجزء األكبر من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية من السوق المالية الدولية وتقوم بجمع األموال 

 والتي ترتبط بتصنيف الدولة الفرنسية. ،السوق المالية

ل : وزارة الخارجية لتمويالتي تشرف عليها وزاراتالالموارد العامة للوكالة الفرنسية للتنمية  وتقوم بتوفير -7

وزارة االقتصاد والمالية و ؛التنمية المشتركة من خالل المنح مشروعاتمن خالل اإلعانات و مشروعاتال

الفوائد على القروض التي تخصصها الوكالة الفرنسية للمستفيدين منها في الخارج وفي  إعانات تكاليفلتغطية 

المقاطعات القروض المخصصة في  يفتكالخفض لووزارة الداخلية  ؛المقاطعات الفرنسية فيما وراء البحار

 .الفرنسية فيما وراء البحار

الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة ائتمان ومؤسسة عامة وتخضع لجميع متطلبات المساءلة المتعلقة بهذا وتعتبر  -8

 ؛اليةوهيئة األسواق الم والتسويةالوضع المزدوج: تقديم البيانات القانونية للهيئة الفرنسية لإلشراف التحوطي 

وديوان المحاسبة والتمثيل الوطني ولجنة المساعدة اإلنمائية التي تشرف عليها  وزاراتالوتقدم تقاريرها إلى 

 .لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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 تحديث بشأن تمويل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -ثالثا

 قدرهالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في ايشير آخر تحديث للنموذج المالي إلى وجود فجوة تمويل  -9

سيتمكن الصندوق من تقليص  ،مليون دوالر أمريكي. وبفضل القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية 450

 كبير. بشكلفجوة التمويل هذه 

الوكالة الفرنسية للتنمية في األشهر األخيرة بشكل سريع بفضل  قدمت المحادثات التي أجرتها اإلدارة معوت -10

التي جرت م ضمان العناية الواجبة بشأن الصندوق من خالل المناقشات ا. وتاتفاقية االقتراض الموجودة مسبق

 عن طريق الفيديو.

وااللتزام بإطار االقتراض  الوكالة الفرنسية للتنميةمقترح بشأن االقتراض من  -رابعا

 السيادي

مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل جزء من  300اقتراض مبلغ يصل إلى  الصندوق تقترح إدارة -11

 .الصندوق برنامج القروض والمنح للتجديد الحادي عشر لموارد

فإن الوكالة الفرنسية للتنمية مؤهلة إلقراض الصندوق ألن  3،إطار االقتراض السياديتمشيا مع متطلبات و -12

 المستلمفي المائة من المبلغ  100تزيد عن الصندوق مساهمة فرنسا األساسية في التجديد الحادي عشر لموارد 

 4(.الصندوق في الدورة السابقة لتجديد الموارد )التجديد العاشر لموارد

 القرض الجديد أدناه.المتعلقة بترد التقارير المطلوبة  ،من اإلطار القسم السادسمن  24تمشيا مع الفقرة و -13

 تحليل المقترح -ألف

من الوكالة الفرنسية المقدم تم مواءمة هيكل القرض الجديد مع القرض السابق تس ،حيث السمات الرئيسية من -14

 للتنمية:

 ؛: اليوروالتقويمعملة 

 ؛سنة 20أجل االستحقاق: 

 سنوات؛ 5فترة السماح: 

أشهر + فرق  6أوروبا )يوريبور( على الودائع ألجل  مصارفسعر الفائدة السائد بين سعر الفائدة: 

 سعر الفائدة؛

 في المائة؛ 0.1: تعويض التكاليفوم سر

 ؛في المائة على المبالغ غير المسحوبة 0.5أسبوعا بعد التوقيع، ثم  16 ةرسوم االلتزام: متنازل عنها لمد

 ةوالوالية القضائية: تخضع اتفاقية االقتراض إلى أحكام القانون الفرنسي. وتُقدم أيالقانون النافذ 

 نزاعات للتحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.

                                                           
لن يدخل الصندوق في مناقشات لالقتراض مع دولة عضو فيه، أو مع مؤسسة تدعمها تلك الدولة : "8إطار االقتراض السيادي، الفقرة  3

عادل ما ال يقل عن تصفر(  بالمساهمةفي حال كانت مساهمة الدولة العضو األساسية في آخر تجديد للموارد )الذي سيشار إليه  إالالعضو 

 "(.1في المائة من المبلغ المساَهم به في دورة التجديد السابقة )المساهمة  100
مليون يورو في التجديد الحادي  67.5العاشر لموارد الصندوق ومليون يورو من الموارد األساسية في التجديد  35تعهدت فرنسا بتقديم  4

 عشر لموارد الصندوق.
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اإلجمالية التي تم التفاوض عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية ممارسات  التكاليفعناصر ومستويات  وتعكس -15

تمويل مؤسسة حاصلة على  تكاليفهذه القروض السيادية وتعتبر متسقة مع  السوق من حيث كيفية تسعير

 تصنيف الوكالة الفرنسية للتنمية.نفس 

 استخدام األموال المقترضة -باء

 يعنيهذا فإن  ،ن الناحية العملية. وماالستدامة المالية شرطإقراض حصيلة القرض مع مراعاة إعادة تم تس -16

استحقاق وفترات سماح ال  آجالالقرض وبمتوسط سعر فائدة فائدة أعلى من  بأسعاراألموال  إعادة إقراض

من خالل نظام  ةتقل عن القرض. وهذا يعني أن مخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المحدد

 األداء لن تتأثر باالقتراض. الموارد على أساستخصيص 

المقدم تمويل التخدم األموال المقترضة وفقا لسياسات سستُ  ،االقتراض السياديمن إطار  17تمشيا مع الفقرة و -17

الحالي للقروض الفائدة سعر ب المقترضة األموال ه ستتم إعادة إقراضيعني أنهذا و ه.ومعاييرالصندوق من 

 هذا بسبب اختالف مصدر التمويل.سعر الفائدة وال يُتوخى تغيير  ،العادية للصندوق

عائد االستثمار والتدفقات العائدة بشأن المطبق على القرض والتوقعات الحالية سعر الفائدة النظر إلى فرق وب -18

ن تكاليف االقتراض مغطاة بالكامل أثة أن القرض مستدام من حيث تُظهر التوقعات المحد   ،الناتجة عن األموال

 .يقتضيه إطار االقتراض السياديعلى النحو الذي  ،دون استخدام الموارد األساسيةب

 لن َسب المالية بموجب إطار االقتراض السياديا -جيم

 يدخلالمالية التي يجب احترامها حتى  األحكام االقتراض السياديالثاني من إطار  والملحقيحدد القسم الرابع  -19

مليون يورو خالل فترة التجديد  300اقتراض مبلغ إضافي قدره  يكونن . ولاتفاقية اقتراضفي الصندوق 

 على النحو المبين أدناه. ،األحكاممن هذه مخالفا ألي الحادي عشر لموارد الصندوق 

من المتوقع أن يرتفع أعلى  ،مليون يورو إلى الميزانية العمومية 300االقتراض المقترح البالغ بعد إضافة و -20

في  11.3إلى  2019 عام في المائة في نهاية 8.15 من أس المال في الصندوقرالدين إلى  لنسبةمستوى 

 .في المائة 35 وقدره في اإلطار المحددمن الحد األقصى بكثير وهو أقل  ،المائة

وهي نسبة أعلى بكثير من  ،في المائة 8.4إلى في المائة  10.7من المتوقع أن تنخفض نسبة السيولة من و -21

 .في المائة 5 افي اإلطار وقدره ةالمحدد العتبة

 العتبةمن  كثيرافي المائة، وهي أقل  8.9 في المائة إلى 1.2د نسبة تغطية خدمة الدين من يمن المتوقع أن تزو -22

 في المائة. 50 افي اإلطار وقدره ةالمحدد

 المخاطر تقييم -دال

األموال بعملة  إذا أُعيد إقراضالصندوق  اي يمكن أن يتعرض لهتال ةالرئيسي المخاطرمخاطر العملة هي إن  -23

على الصندوق  سيعمل ،االقتراض السياديمن القسم الثامن من إطار  30مختلفة عن اليورو. وطبقا للفقرة 

يمكن  ،إذا أمكنواليورو. بأي  ،األموال بنفس عملة القرض إعادة إقراضهذه المخاطر من خالل ضمان  إزالة

 التحوط المناسب للعملة.إجراء بعد األمريكي دوالر الالمقومة بالقروض تقديم النظر في  اأيض

ات القانونية الالزمة والتأكد ياالتفاق إبرامبناء القدرات وب يقوم حاليافإن الصندوق  ،في اإلطار يرد وصفهكما و -24

مخاطر  ضدمشتقات العمالت المتعددة للتحوط إلجراء معامالت بمن أن الخطوات التشغيلية والوظيفية موجودة 

حمايته من تقلبات أسعار وإقراض األموال بعملة مختلفة إعادة ن ذلك الصندوق في المستقبل من . وسيمك  ةالعمل
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شرط االستدامة الوفاء ب ايتم دائم يتم دمج تكاليف معامالت التحوط هذه في التوقعات لضمان أن. وسالعمالت

 الذاتية.

. ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة وفقا للقسم الثامن من اإلطار آجال االستحقاقيتم تخفيف مخاطر و -25

التي تم التحقق منها من  2020بأحدث األرقام واالفتراضات الفعلية لعام  ةالنقدي اتم تحديث توقعات التدفقوت

 .المعنية الدوائرقبل جميع 

 إدارة األموال المقترضة -هاء

مع بنك  ةاإلطاري يةبموجب االتفاق ةالثاني ةالقرض الفردي يةعلى اتفاق بالتوقيعكما هو مبين في التقرير المتعلق  -26

من  ،الصندوق أنشأت إدارة 6،للمجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائةالتنمية األلماني المقدم إلى الدورة 

وهي  ،استثمار جديدة حافظة ،هدف العائد المختلف على األموال المقترضة في ضوءالشفافية وتحقيق  أجل

ستراتيجية إدارة األصول امكرسة إلدارة األموال المقترضة وتتبع  الحافظةذه . وهاألصول والخصومحافظة 

يتم . وسالمدفوعاتحتى أداء  مخاطر العملةباألموال باليورو لتجنب  يُحتفظ. والسوقسعر حسب والخصوم 

 األصول والخصوم.فظة في حامليون يورو  300 إدراج المبلغ اإلضافي البالغ

 اإلبالغ -واو

يتم . وسبلغ الصندوق عن الموارد المعبأة بموجب اتفاقية االقتراض واستخدام األموال في التقرير السنويسيُ  -27

 عة.راجَ وحساباته المالية المُ  لصندوقلالمالية  القوائماإلفصاح عن القرض في 
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