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 توصية بالموافقة

 الوثيقة. المتكامل كما هو وارد في هذهعلى إطار االقتراض المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة 

 موجز تنفيذي

وتماشيا مع خطة عمل  .بلوغ ما يصبو إليه من طموحاتمن  في تمكين الصندوقدور مهم  سيظل لالقتراض -1

يطمح الصندوق إلى  1،وكما أكدت التوجهات االستراتيجية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ،أديس أبابا

وهذه  .زيادة التمويل المقدم إلى جميع المقترضين المؤهلين والحفاظ في الوقت نفسه على استدامته المالية

في  أهمية أكبراآلن تكتسي بل و، 2030الزيادة مطلوبة لتعظيم دعم الصندوق لخطة التنمية المستدامة لعام 

 حالة الطوارئ الناجمة عن بسببضوء التحديات العالمية التي تؤثر على الدول األعضاء في الصندوق 

التمويل في الصندوق، يدرك الصندوق بينما سيظل تجديد الموارد حجر األساس الذي يستند إليه و .19-كوفيد

ربما ستشهد زيادة في احتياجات األعضاء المساهمة والمتلقية على حد سواء  الدول في الحالة العامة المتوقعةأن 

ولبلوغ مستويات التنفيذ المطلوبة  .ندرة التمويل الذي يمكن الوصول إليه بسهولةبالتزامن مباشرة مع  التمويل

 .الصندوقالمستفيدين من الصندوق، يُشكل االقتراض مكونا ضروريا للتمويل في  لصالحلتحقيق أثر ملموس 

الصندوق جانبا رئيسيا من جوانب القوة التشغيلية والمالية بالنظر إلى أن وتمثل القاعدة العالمية من عمالء 

متوسطة الدخل من الشريحة ط لتمويل المشروعات في البلدان الموارد المقترضة يمكن استخدامها ليس فق

خل من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الد مجموعة مختارةتمويل  في ويمكن استخدامها أيضاالعليا، بل 

 2.منخفضة الدخل المقترضة بشروط شبه تيسيرية وبشروط تيسيريةوالبلدان 

ويشكل إطار االقتراض المتكامل أداة حاسمة لزيادة إمكانية حصول الصندوق على التمويل بكفاءة وعلى  -2

دور  ميسَّرةوإطار قروض الشركاء ال ،الحالي طار االقتراض السياديإل كانوقد  .فعال من حيث التكلفةنحو 

غير أن النطاق الذي  .موارد فصاعدالفترة التجديد العاشر لمنذ أساسي في زيادة قدرة الصندوق على اإلنجاز 

ويمكن للطابع الثنائي للقروض  .يغطيه هذان اإلطاران يقتصر على النظراء السياديين والقروض الثنائية

أن يحول دون استمرار المقرضين الحاليين في تمويل الصندوق بسبب مخاطر التركز، كما أن ذلك  السيادية

ين ويقترح إطار االقتراض المتكامل بعض االبتكارات وتحديث .يمنح المقرضين مساحة أكبر إلمالء شروطهم

عن طريق تنويع أجل تعزيز قدرة الصندوق على االقتراض السابق من إطار االقتراض السيادي بمقارنة 

 فضل، سيكون الصندوق في أبدعم من تصنيفه االئتمانيو .مصادر تمويله وتحسين توقيت االقتراض وأسعاره

 وضع من خالل إطار االقتراض المتكامل لتنويع مصادر تمويله بشكل حصيف.

 ساسييتمثل الهدف األو .إطار االقتراض المتكامل أيضا أداة مهمة لتعزيز إدارة السيولة في الصندوقويُشكل  -3

لقروض والمنح الموافق عليها والمقدمة إلى الدول ل الصرف في الوفاء بالتزامات في الصندوق لسيولةاسياسة ل

صندوق تركيزه على سيعزز ال 3ها الحديثة(،ات)وتحديث وبما يتماشى مع سياسة السيولة في الصندوق .األعضاء

عزيز تل أفضلوضع  ، سيكون الصندوق فياالقتراض المتكاملومن خالل إطار  .قصيرة األجلتخطيط سيولته 

القروض والمنح في  منلصرف مخصصات برنامجه المتنامي  اءضحسب الحاجة وعند االقتالسيولة لديه 

 .الوقت المناسب

                                                      

 .(IFAD12/1/R.6انظر التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: التوجهات االستراتيجية ) 1
 وهذا األخير عن طريق القروض المقدمة بشروط تيسيرية، مثل قروض الشركاء الميسَّرة. 2
 .EB 2020/131(R)/R.20انظر الوثيقة  3
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رأس المال سقف نسبة الدين إلى أقل من وسيظل  ،ومع ذلك، سيزداد الرفع المالي في الصندوق تدريجيا -4

في زيادة  توخي الحصافةوتُدرك اإلدارة ضرورة  .للموارد التجديد الثاني عشر خاللفي المائة  35البالغ 

 التي حددها 4ولذلك ال يقترح إطار االقتراض المتكامل زيادة في أيٍ من النسب المالية الحالية .الرفع المالي

قروض الشركاء إطار من خالل االقتراض أيضا على  والمطبقة 2015إطار االقتراض السيادي في عام 

  .للموارد وال يزال هذا المستوى من الرفع المالي مالئما لطموحات التجديد الثاني عشر .ميسَّرةال

ويحل محلهما،  ميسَّرةويلغي إطار االقتراض المتكامل إطار االقتراض السيادي وإطار قروض الشركاء ال -5

م إطار االقتراض يضع و .الشاملطار هذا اإلفي السابقين  أحكاما معينة من هذين اإلطارينويجمع  وينظ ِّ

وهذه الركائز هي: المقرضون المؤهلون،  .خمس ركائز تحكم جميع أنشطة االقتراض في الصندوقالمتكامل 

وأنواع أدوات االقتراض، واستخدام األموال المقترضة، وحوكمة االقتراض، وحدود االقتراض وإدارة 

األحكام ذات الصلة من إطار  تجمع بينويمثل إطار االقتراض المتكامل وثيقة شاملة قائمة بذاتها  .المخاطر

يواصل الصندوق الدخول في ترتيبات يمكن أن ؛ وميسَّرةاالقتراض السيادي وإطار قروض الشركاء ال

 .هذا المتكامل اضاالقتر إطار بالمعايير التي يقررهارهنا  ميسَّرةاالقتراض السيادي وقروض الشركاء ال

إلى إطار االقتراض المتكامل وترد في قسمه  ميسَّرةقلت األحكام ذات الصلة من إطار قروض الشركاء الونُ 

ستكون القروض الموقعة قبل الموافقة على إطار االقتراض المتكامل ، للشكودرءا  .وملحقه األول الرابع

و/أو إطار االقتراض السيادي الساريين وقت الموافقة عليها، حسب  ميسَّرةخاضعة إلطار قروض الشركاء ال

  .االقتضاء

 وتحديثين ،الركيزتان ألف وباء، هما ويقترح إطار االقتراض المتكامل، في حدود ركائزه الخمس، ابتكارين -6

الركيزة جيم المتعلقة  في قترح أي تغييروال يُ  .من إطار االقتراض السيادي األصلي وهاء ألف للركيزتين

إطار االقتراض السيادي  في هو عماوالركيزة دال التي تُنظم حوكمة االقتراض باستخدام األموال المقترضة 

 .األصلي

 :ناالبتكارا

، يقترح إطار 5مؤسسات التي تدعمها الدولباإلضافة إلى الدول السيادية وال .المقرضون المؤهلون -ألف

المؤسسات االستثمارية متعددة األطراف وكذلك والالوطنية  فوقاالقتراض المتكامل إدراج المؤسسات 

والتمويل األخضر( في مجموعة  ،االجتماعيوالتمويل  ،التمويل المستدام )مثل المؤثرة الخاصة

الدول األعضاء  سيُخطر الصندوق أعضاء المجلس التنفيذي من خالل منصة .المقرضين المؤهلين

بأية معامالت محتملة لالقتراض أو إصدار للدين الخاص مع مؤسسات فوق وطنية ومتعددة األطراف 

قبل عملية االستعراض ذات الصلة التي تجريها لجنة مراجعة الحسابات للسماح لهؤالء األعضاء 

غل، حسب االقتضاء، قبل بالتعبير عن أية شواغل تتعلق بالمعاملة المقترحة. وستتم معالجة هذه الشوا

تقديم أية مقترحات إلى لجنة مراجعة الحسابات ذات الصلة الستعراضها وموافقة المجلس التنفيذي 

 عليها بعد ذلك.

إمكانية االقتراض من خالل السندات  إدراجيقترح إطار االقتراض المتكامل  .أنواع أدوات االقتراض -باء

 .ثنائياباإلضافة إلى القروض المتفاوض عليها  - ثنائياالمتفاوض عليها  -الخاصة 

 :اتتغيير أيةعدم إدخال 

ال يقترح إطار االقتراض المتكامل تغييرات على استخدام األموال  .ضةاستخدام األموال المقتر   -جيم

وفقا لشروط التسعير السائدة  من القروض الصندوق أصولوسيستخدم االقتراض لتمويل  .المقترضة

                                                      

 هاء. -انظر القسم ثالثا  4
تشير عبارة "الدول السيادية" إلى الدول األعضاء في الصندوق والدول السيادية غير األعضاء في الصندوق. وتشمل المؤسسات المدعومة  5

 من الدول جميع المؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرة الدولة ومؤسسات التمويل اإلنمائي في الدول األعضاء في الصندوق.
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موارد وعدم تقديم إعانات من  بعينهالضمان عدم تخصيص التمويل ألغراض  ،في الصندوق

 .الصندوق

ال يقترح إطار االقتراض المتكامل تغييرات في السلطة المطلوبة للدخول في  .حوكمة االقتراض -دال

اتفاقيات االقتراض: سيتم عرض جميع المقرضين واتفاقيات االقتراض )بما في ذلك مع المقرضين 

ولضمان الوصول إلى االقتراض في الوقت المناسب  .الحاليين( على المجلس التنفيذي للموافقة عليها

وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، يجوز أن تطلب اإلدارة، عند االقتضاء، موافقة المجلس التنفيذي على 

خرى يتم المقرضين ومقترحات االقتراض بالمراسلة على أساس عدم االعتراض )أو أي وسيلة أ

كما سيوافق المجلس التنفيذي على خطة تمويل سنوية، وستُعرض على  .االتفاق عليها من وقت آلخر(

 .اتااللتزام عقدالموارد المتاحة ل وثيقة المجلس التنفيذي في نفس وقت الموافقة على

 االقتراض السيادي األصلي إطار اتتحديث

حكم اإلضافية المنصوص عليه العمل بيقترح إطار االقتراض المتكامل وقف  المقرضون المؤهلون. -ألف

في إطار االقتراض السيادي الحالي الذي يتوخى أال يدخل الصندوق في معاملة اقتراض مع دولة 

لتجديد  لدولة العضوالموارد األساسية التي تقدمها اإذا كانت  إال عضو أو مؤسسة تدعمها دولة عضو

 .السابقةالموارد في دورة تجديد  ت بهعلى األقل من المبلغ الذي ساهم في المائة 100تبلغ  الموارد

مؤسسات االقتراض من ال إمكانيةيحد  الحكمونظرا العتماد الصندوق المتزايد على االقتراض، فإن هذا 

 إلطارصالحة  يةقاعدة اإلضاف وستظل .وال يضيف قيمة إلى اقتراض الصندوق التي تدعمها الدول

 .افي القسم رابع على النحو الوارد بمزيد من التفصيل، ميسَّرةقروض الشركاء ال

أكثر حصافة يقترح إطار االقتراض المتكامل استخدام طريقة  .حدود االقتراض وإدارة المخاطر -هاء

بما يتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا  رأس المال نسبة الدين إلىفي حساب  وتحفظا

  .وكاالت التصنيف للمنهجيات التي تنتهجهاووفقا المجال 

واإلبالغ إلدارة  ،والرصد ،مع تعزيز القياسسيتم تفعيل اإلطار الجديد إلدارة األصول والخصوم بشكل كامل  -7

ومع حصول الصندوق على التمويل من مجموعة أوسع  .لمخاطرعلى االصندوق  لاقبإاالقتراض ضمن حدود 

من المقرضين بمجموعة متنوعة من األدوات والشروط المالية، سيكون إطار إدارة األصول والخصوم أساسيا 

نظام مخصص دعم إطار إدارة األصول والخصوم عن طريق وسيُ  .الصندوقفي االقتراض في دفع استراتيجية 

ذلك رصدا محس نا آلجال استحقاق ديون  وسيتيح .2021وضعه في عام  إلدارة األصول والخصوم سيتم

ق وافوحسابا أكثر دقة لمدة األصول والخصوم لضمان إدارة حاالت عدم الت ،ومالمح إعادة التسعير ،الصندوق

 .6عبر الميزانية العمومية بأكملها لحماية رأس مال الصندوق

ركائز إطار االقتراض المتكامل بغض النظر عن أي قرار متعلق بوضع آلية لتخصيص  وسيجري تطبيق -8

آلية تخصيص وضع تخذ من قرارات استراتيجية بشأن يما  وليس من قبيل التخصيص .األموال المقترضة

االستدامة المالية  االقتراض في الصندوق هما ين من شروططوأهم شر .األموال المقترضةمنفصلة لتوجيه 

  .ألموال المقترضةل تقديم إعانات تعويضيةمساهمات األعضاء في  استخداموتجنب 

إصدار  وال يتملك الصندوق القدرة على 7.إطار االقتراض المتكامل إمكانية االقتراض من السوق يُدِخلوال  -9

مسؤولية الموافقة على الهيئات الرئاسية المختصة في الصندوق  ستقع علىو .سندات في األسواق المالية العامة

 .االقتراض اأي توصية تقدمها اإلدارة في المستقبل بإدخال إمكانية مثل هذ

                                                      

 .B 2019/129/R.46Eانظر الوثيقة  6
بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ويمكن أن تتيح اإلصدارات العامة للسندات الوصول إلى مجموعة  41-د/204انظر القرار  7

 ثانوية.واسعة من المستثمرين األفراد أو المؤسسات. وتُباع هذه السندات من خالل بيع تفاوضي أو تنافسي ويتم تداولها بنشاط في السوق ال
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 األساس المنطقي إلطار االقتراض المتكاملالخلفية و –أوال

في ظل توقع ازدياد الطلب العالمي على ميزانيات المعونة السيادية في السنوات المقبلة، بدأت جميع  -1

عن طريق من التمويل من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة مؤسسات التمويل اإلنمائي توسيع مصادر تمويلها 

واتبع الصندوق مسار مؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى عن  .استخدام ميزانياتها العمومية على الوجه األمثل

على إطار االقتراض  2015وافق المجلس التنفيذي في عام و .بحصافة رأسمالهطريق البدء في زيادة أسهم 

من أجل زيادة تمويل  مؤسسات التي تدعمها الدولالسيادي الذي يحكم اقتراض الصندوق من الدول السيادية وال

أيضا على إطار قروض التنفيذي ، وافق المجلس 2017وفي عام  .المنح في الصندوقوض وقرالبرنامج 

 أدخلت فيمع األُطر التي  كثيرا يتواءم، الذي ميسَّرةإطار قروض الشركاء الويغطي  .ميسَّرةالشركاء ال

األعضاء  من الدول المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي، القروض المقدمة إلى الصندوق

وتتيح هذه الشروط إعادة إقراض تلك القروض إلى  .بشروط تيسيرية للغاية مؤسسات التي تدعمها الدولوال

 .األشد احتياجا أعضاء الصندوق

طويلة ل العواقب وال تزا .وتتطلب التحديات العالمية الراهنة استجابة أسرع من مؤسسات التمويل اإلنمائي -2

اقتصادي  ركود ةجهصل موافيه أن العالم سيواومما ال شك  .غير معروفة 19-كوفيد أزمة الناجمة عناألجل 

المشتركة الناشئة وستتطلب التأثيرات  .بينما ستتفاقم في الوقت نفسه االحتياجات التمويلية في كثير من البلدان

كي تظل مالئمة لواقع الحال ولكي تستمر في  تعزيز جهودها القوى من مؤسسات التمويل اإلنمائي عن تلك

 .ت الدوريةلالتجاها المعاكستمويل الإحداث فرق من خالل 

 ويتمثل طموح .وبما يتماشى مع مستوى رأسمالهويزمع الصندوق مواصلة االقتراض تدريجيا وبحصافة  -3

ومما سيحد من  .مستدام الصندوق في تعظيم التمويل من أجل المستفيدين المستهدفين والقيام بذلك على نحو

المرتبطة من القروض زيادة األصول  الرفع المالي في الصندوق في نهاية المطاف قدرة رأسماله على دعم

وخالل الفترة المشمولة  .وسيتوافق مسار زيادة االقتراض مع التوجيه االستراتيجي من األعضاء، بالتنمية

رأس المال أقل من الحد األقصى  أسهمنسبة الدين إلى  بقاء، من المتوقع وارد الصندوقلمعشر بالتجديد الثاني 

 غيير في إطار االقتراض المتكامل.ت، والمدرجة دون في إطار االقتراض السياديفي المائة  35بنسبة  المحدد

ع قاعد على الصندوق ولتحقيق هدفه، -4 ويزيل، قدر اإلمكان، الحواجز التي تعترض  المقرضين ته منأن يوس ِ

التجديد و 8التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: التوجهات االستراتيجية تيوتتوقع وثيق .النظراء المحتملين

مختلف سيناريوهات تجديد  20249-2022واإلطار المالي للفترة  العملنموذج  الثاني عشر لموارد الصندوق:

وفي حين أن مساهمات تجديد الموارد  .فيها االقتراض جزءا مهما من تعبئة المواردالموارد التي سيشكل 

ومن األهمية  .ستظل حجر األساس لتمويل الصندوق، سيكون للديون دور أكبر في هيكل تمويل الصندوق

تيسير ينبغي  ،وباإلضافة إلى ذلك .جديدة من أجل زيادة األثر اإلنمائي للصندوق تمويليةالحاسمة فتح فرص 

ومن خالل إطار االقتراض  .الحصول على السيولة في التوقيت المناسب من أجل الوفاء بالتزامات الصرف

سيولته حسب الحاجة وعند  لتعزيزسيكون الصندوق في وضع أقوى  ، وبدعم من تصنيفه االئتماني،المتكامل

 .القتضاءا

وبغض النظر عن الجهة المقرضة، يمثل  .ةوستدار التزامات الصندوق الناشئة عن االقتراض بطريقة شامل -5

ومثلما في أي  .ويمول أصول قروض الصندوق ،االقتراض التزاما ماليا على ميزانية الصندوق العمومية

وينبغي  .مخاطرلعلى ااألعضاء  إقباليحدده مستوى فإن مستوى الرفع المالي العام ينبغي أن  ،مؤسسة مالية

بمخاطر  مرتبطةأن تكون تركيبة االقتراض بين مجموعة آجال االستحقاق، والعمالت، وأسعار الفائدة، 
                                                      

 .IFAD12/1/R.6انظر الوثيقة  8
 .IFAD12/2(R)/R.2انظر الوثيقة  9
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سيتم تنفيذ نظام مخصص و 10.والخصومالميزانية العمومية، وينبغي رصدها من خالل إطار إدارة األصول 

 التنفيذي. لدعم اإلبالغ إلى اإلدارة والمجلس 2021إلدارة األصول والخصوم في عام 

 وتضع .الماليةهو أداة مالية وسيجري تطبيقه في امتثال لسياسات الصندوق إطار االقتراض المتكامل و -6

سياسة السيولة وسياسة كفاية رأس المال في الصندوق الحدود الرئيسية لتحديد قدرة الصندوق على عقد 

نح وفقا لوثيقة الموارد  .أو التمويل(االلتزامات ) د المستوى المستدام لبرنامج القروض والمِّ وهذه القدرة تحد ِّ

د المبادئ  .المتاحة لعقد االلتزامات وتعمل جميع السياسات المالية داخل إطار إدارة األصول والخصوم الذي يحد ِّ

 .خفيف من المخاطر الماليةالميزانية العمومية للصندوق من أجل الت التعرض للمخاطر فيالتوجيهية إلدارة 

بتفعيل اقتراض  ،الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، التي ستتم الموافقة عليها كجزء من االقتراضخطة  وستقوم

 .وستوضع وفقا للمعايير المحددة في السياسات المالية ذات الصلةالصندوق 

 1الشكل 

 القائمة بالسياسات واألدواتإطار االقتراض المتكامل  عالقة

 

 

بشأن تحديد المسؤولية  3من المادة  3تماشيا مع اتفاقية إنشاء الصندوق، ينص البند  11.تحديد المسؤولية -7

تعزز اإلدارة حماية الدول من أي التزام ينتج عن اقتراض الصندوق عن طريق ضمان أن القانونية على أن 

تصرفات أنه ال يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤوال قانونا عن تشتمل وثائق التمويل على أحكام تفيد ب

 .ماتهالصندوق أو التزا

يتناول بالوصف أهداف  اثاني القسموتم تنظيم الجزء المتبقي من إطار االقتراض المتكامل على النحو التالي:  -8

الركائز الخمس التي ينظمها اإلطار، ويتناول بالتفصيل  اثالث القسمإطار االقتراض المتكامل ونطاقه؛ ويصف 

 الميسرة الشركاء على قروضاألحكام المحددة التي ستنطبق  ارابع لقسمااالبتكارات المقترحة؛ ويوضح 

قروض الشركاء  شروط؛ ويعرض الملحق األول مؤسسات التي تدعمها الدولالمقدمة من الدول األعضاء وال

  .إلطار االقتراض المتكامل ؛ ويلخص الملحق الثاني التغييرات المقترحةوأحكامها ميسَّرةال

                                                      

 .EB 2019/128/R.46انظر الوثيقة  10
 .9، الفقرة EB 2015/114/R.17/Rev.1انظر الوثيقة  11

 السياسات

 سياسة السيولة

 الحد األدنى للسيولة

 السيولة المستهدفة

 كفاية رأس المالسياسة 

 احتياطي رأس المال

 للتخصيصرأس المال القابل 

 أدوات التنفيذ

 تخطيط السيولة

 إدارة الحافظة

 خطة التمويل

 االقتراض الملتزم به

 احتياجات االقتراض اإلضافية

 تخطيط رأس المال

 استهالك رأس المال

 إطار إدارة األصول والخصوم

الموارد المتاحة 

 لعقد االلتزامات

 

المستوى المستدام 

لبرنامج القروض 
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 النطاقاألهداف و -ثانيا

 يهدف إطار االقتراض المتكامل إلى تحقيق هدفين اثنين:  -9

  ضمان الوصول في الوقت المناسب  .من حيث التكاليف في الوقت المناسب والفعالالتمويل : 1الهدف

  .إلى الموارد المقترضة بأفضل سعر لتمويل احتياجات الصندوق بأكثر الطرق كفاءة

  نما  .لتلبية االحتياجات المتزايدة من الصروفات الحفاظ على مستويات كافية من السيولة :2الهدف

وينبغي الحفاظ على سيولة  .صرف بشكل كبير خالل العقد الماضينرصيد قروض الصندوق غير الم

 .لالتجاهات الدورية معاكسدور  تأديةكافية في جميع األوقات لضمان قدرة الصندوق على الصرف و

ن الصندوق من الحصول على السيولة مك  نطاق األدوات التي تُ االقتراض المتكامل يوسع إطار و

 12.الالزمة لصرف قروض التنمية الممولة من خالل االقتراض

م خمس ركائز رئيسية أل -10 في الصندوق ويجمع بين  نشطة االقتراضويضع إطار االقتراض المتكامل وينظ ِ

د إطار االقتراض  .ميسَّرةاض السيادي وإطار قروض الشركاء الاألحكام المحددة من إطار االقتر وسيحد ِّ

مؤسسات الدول األعضاء والالمتكامل مبادئ التمويل الرئيسية وسيشمل األحكام المحددة المنطبقة فقط على 

 المتكامل الركائز الخمس التالية:ويضع إطار االقتراض  .التي تدعمها الدول

 المقرضون المؤهلون؛ -ألف

 أنواع أدوات االقتراض؛ -باء

 استخدام األموال المقترضة؛ -جيم

 حوكمة االقتراض؛ -دال

 .حدود االقتراض وإدارة المخاطر -هاء

وعلى وجه التحديد األنواع  –في الصندوق  أنشطة االقتراضالمقترحة فيما يتعلق باالبتكارات  1ويبين الجدول  -11

إطار االقتراض  فيإلى جانب التحديثات المقترح إدخالها  -من المقرضين وأدوات التمويل  الجديدة اإلضافية

ويناقش األساس المنطقي لكل اقتراح  .المتكامل على األحكام المأخوذة من إطار االقتراض السيادي األصلي

 .التالي القسممن هذه االقتراحات في 

 1الجدول 

 إطار االقتراض المتكامل التي أدرجهاالتحديثات واالبتكارات 
 نوع التغيير التغيير الركيزة 

 المقرضون المؤهلون -ألف

، والمتعددة األطراف فوق الوطنيةإدراج المؤسسات 

 ةثرمؤالوالمؤسسات االستثمارية الخاصة 

وقف العمل بقاعدة اإلضافية لالقتراض من الدول 

مؤسسات التي تدعمها األعضاء في الصندوق وال

 ميسَّرةالخارج إطار قروض الشركاء  الدول

 ابتكار

 

 

تحديث للحكم الوارد في إطار 

 االقتراض السيادي األصلي

 أنواع أدوات االقتراض -باء
، أي ثنائياإدخال السندات الخاصة المتفاوض عليها 

 اإلصدارات الخاصة
 ابتكار

 بدون تغيير بدون تغيير استخدام األموال المقترضة  -جيم

 بدون تغيير بدون تغيير حوكمة االقتراض -دال

 حساب نسبة الدين إلى رأس المال حدود االقتراض وإدارة المخاطر -هاء
تحديث للحكم الوارد في إطار 

 االقتراض السيادي األصلي

                                                      

مليارات دوالر أمريكي بنهاية التجديد الحادي عشر  6تشير التقديرات إلى أن حافظة الصندوق غير المنصرفة الحالية ستصل إلى حوالي  12

 مليار دوالر أمريكي في نهاية فترة التجديد السابع لموارد الصندوق. 2.7لموارد الصندوق، مقارنة بما قيمته 
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كما هو مبيَّن أعاله، يقترح إطار االقتراض المتكامل في الركيزتين ألف وباء ابتكارين لتوسيع مجموعة و -12

وفيما يتعلق  .إطار االقتراض السيادي األصليوتحديث واحد عن مقرضين المؤهلين وأدوات االقتراض ال

ويقترح  .يير، ال يقترح اإلطار أي تغودال جيم أي الركيزتان ،وإدارة االقتراض باستخدام األموال المقترضة

ة في إطار االقتراض ت الصلذا المقاطعهاء، بعض التغييرات التي من شأنها تعديل  اإلطار، في الركيزة

 .السيادي فقط

م إطار االقتراض المتكامل  -13 ي شكل قروض ثنائية ف ما يجريه الصندوق من معامالت اقتراضية خاصةويُنظ ِ

من خالل إصدار  اقسواالقتراض من األ المتكاملطار االقتراض إوال يستخدم  .أو معامالت سندات ثنائية

للمقرضين والمستثمرين مستقال  تأكيداللصندوق لتصنيف االئتماني ا وفروي .السندات في األسواق المالية العامة

ويمكن أن يفتح  ،كنظير يتمتع بجدارة ائتمانيةويزيد من مكانته  ،سالمة المالية للصندوقعلى الالمحتملين 

  .األطراف ثنائيللحصول على تمويل إضافي بالتالي آفاقا 

 في الصندوق ألنشطة االقتراضالركائز الخمس  -ثالثا

 المقرضون المؤهلون -ألف

 ،الدول األعضاء في الصندوق والدول السيادية غير األعضاء في الصندوق)أي  تمثل الدول السيادية -14

الدولة ومؤسسات التمويل المؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرة والمؤسسات التي تدعمها الدول )أي 

ويمكن للصندوق أن  .جهات مؤهلة إلقراض الصندوق تظل( اإلنمائي في الدول األعضاء في الصندوق

، تبعا ميسَّرةمن خالل قروض الشركاء اليقترض من هؤالء المقرضين سواء من خالل القروض السيادية أو 

  .لنوع اتفاق القرض المتفاوض عليه

سيوقف إطار االقتراض المتكامل من الدول األعضاء والمؤسسات التي تدعمها الدول،  فيما يتعلق باالقتراضو -15

يدخل الصندوق في مناقشات  حيث ال االقتراض السياديالمدرجة أصال في إطار  يةقاعدة اإلضافالعمل ب

لدولة العضو تلك اكانت المساهمة األساسية ل إذا إال عضودولة تدعمها مؤسسة اقتراض مع دولة عضو أو مع 

في المائة على األقل من  100 تبلغ( R0األساسية الموارد تجديد في مساهمة ال)للموارد في التجديد األخير 

 .(R-1 األساسيةالموارد تجديد في مساهمة الالسابقة )الموارد به في دورة تجديد  تالمبلغ الذي ساهم

بأن الحاجة إلى االقتراض آخذة في االزدياد، وأن القروض التي تندرج  يةاإلضافوقف العمل بقاعدة يقر و -16

 .مثل المساهمات األساسية للصندوق ةالنظيرالجهة منحها بالضرورة نفس ت، ال السيادي قتراضاالإطار  تحت

ق لصندوأن يفرض االموارد األساسية محدودة إن لم تكن غائبة، وال ينبغي  االستعاضة عنفإن مخاطر  لذلك،و

، فيها المتأصل ةحقوق تصويت لعنصر المنح ميسَّرةالقروض الشركاء تمنح  في حينو .قيودا غير ضرورية

 قتراضوال حقوق تصويت لألعضاء الذين يقدمون للصندوق قرضا ينظمه إطار اال ةعنصر منح فإنه ال يوجد

من خالل االحتفاظ  االستعاضةضمانات كافية ضد مخاطر القسم رابعا والملحق األول  يوفرو .القائم السيادي

 . تدعمها الدول الدول األعضاء والمؤسسات التيمن  الميسَّرةفيما يتعلق بقروض الشركاء  اإلضافية ببند

وهناك مجموعة واسعة من المقرضين المحتملين اآلخرين الذين تتفق مصالحهم بصورة وثيقة مع مهمة  -17

ولذلك يتيح إطار  .التمويل من خالل هؤالء النظراء علرفالصندوق، وينبغي للصندوق اغتنام هذه الفرصة 

 إضافيين من المقرضين:  نوعيناالقتراض المتكامل إمكانية االقتراض من 

ويتعاون  .للصندوق طبيعيةهذه المؤسسات جهات نظيرة  .ومتعددة األطراف فوق الوطنيةالمؤسسات  (1)

التي توف ِّر أكبر حصة من التمويل المشترك  المؤسسات متعددة األطرافمع كثير من  الصندوق بالفعل

ل  وتزداد الدفعة  .كل منها أهداف اآلخر وأهداف الصندوقالدولي لمشروعات الصندوق وبرامجه ويكم ِّ

)المصارف اإلنمائية  فئة محددة من المؤسسات متعددة األطرافالتعاون بين السياسية نحو زيادة 
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تقوم كيانات التنمية الوطنية مثل و .ةكاالت األمم المتحدوو المصارف، وبين هذه المتعددة األطراف(

ذات  والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،التنمية األلماني فمصر

التصنيف العالي باقتراض األموال بانتظام من خالل عمليات الخزانة الخاصة بها من خالل إصدار 

، قد تكون هذه التنمية األلماني والوكالة الفرنسية للتنمية فمصرولمثل  .السندات في األسواق المالية

من خالل  13بشروط مواتيةإقراض األموال المقترضة للصندوق إعادة  يتيح لهاالمؤسسات في وضع 

وتمثل  .اتفاقيات القروض الثنائية وكذلك من خالل شراء سندات االكتتاب الخاصة المستقبلية للصندوق

ومؤسسات المصارف اإلنمائية متعددة األطراف من أنشطة التمويل ممارسة قياسية عبر هذه األنواع 

)أو رأس المال  التابعة لألعضاء إقراض مساهمات الكيانات ذات الصلةإعادة التنمية، وال تنطوي على 

ل الحفاظ على رأس المال هو الشاغ وبالنظر إلى أنوعلى نفس المنوال،  .(المصارفالمدفوع في حالة 

في السندات ذات التصنيف العالي  الصرف التي تنتظر تهسيول يستثمرالصندوق  فإنللصندوق، األولي 

والوكاالت الحكومية ومؤسسات التنمية اإلقليمية في  ،للمؤسسات فوق الوطنية والمتعددة األطراف

مهمة دعم مهتمة ببعض هذه المؤسسات  تكونومن منظور سياسي، قد  14.حافظته االستثمارية

سيُخطر الصندوق أعضاء المجلس التنفيذي من خالل منصة  .الصندوق وأولوياته بشكل غير مباشر

الدول األعضاء بأية معامالت محتملة لالقتراض أو إصدار للدين الخاص مع مؤسسات فوق وطنية 

اح ومتعددة األطراف قبل عملية االستعراض ذات الصلة التي تجريها لجنة مراجعة الحسابات للسم

لهؤالء األعضاء بالتعبير عن أية شواغل تتعلق بالمعاملة المقترحة. وستتم معالجة هذه الشواغل، حسب 

االقتضاء، قبل تقديم أية مقترحات إلى لجنة مراجعة الحسابات ذات الصلة الستعراضها وموافقة 

 المجلس التنفيذي عليها بعد ذلك.

مؤسسات االستثمار في األثر البيئي  ذلك بما فيالخاصة المؤثرة،  المؤسسات االستثمارية (2)

تشمل هذه الفئة الكيانات التي ال تملكها أو ال تدعمها الدول وتركز على  .حوكمةوال واالجتماعي

االستثمار في األصول التي تعالج القضايا البيئية واالجتماعية وقضايا الحوكمة، بما يشمل التنمية 

وشهدت سوق االستثمارات  .إمكانات كبيرة غير مستغلة للصندوقوتتيح الزراعية والنُظم الغذائية، 

حوكمة نموا قويا يدل عليه نمو عدد الموقعين على المبادئ التي تدعمها األمم الالبيئية واالجتماعية و

وتماشيا  .2الخاضعة لإلدارة التي يبينها الشكل  هاوحجم أصول 15المتحدة من أجل االستثمار المسؤول

السندات ام المستثمرين، ُسجلت زيادة غير مسبوقة في حجم السندات الخضراء واد اهتميمع ازد

 .االجتماعية وسندات االستدامة

  

                                                      

 الخاصة للمؤسسة. التمويلالصندوق على تكلفة تعتمد شروط إعادة اإلقراض وجدوى  13
مؤسسة مالية دولية  20مليون دوالر أمريكي تم استثمارها في  468، كان الصندوق يحتفظ بحوالي 2020يونيو/حزيران  28حتى  14

 ومصرفا إنمائيا دوليا.
 . 1كما يرد بمزيد من التفصيل في اإلطار  15
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 2الشكل 

 2019إلى  2006نمو عدد الموقعين على مبادئ االستثمار المسؤول واألصول الخاضعة لإلدارة من 

 

 .Crédit Agricole مصرف المصدر:

ويؤكد الهدف  .الصندوق مهمةمع المؤثرة  الخاصة االستثماريةالمؤسسات تلك وتتوافق أولويات  -18

تعزيز االستدامة البيئية على الحاجة ل 2025-2016 للفترة من اإلطار االستراتيجي للصندوق 3االستراتيجي 

وباإلضافة إلى ذلك، بات  .المناخ لألنشطة االقتصادية للسكان الريفيين الفقراء تغير والصمود في مواجهة

الصندوق شريكا طبيعيا للمستثمرين الذين يركزون على العائد البيئي واالجتماعي بفضل إسهامه المؤكد 

وسوف  .امةوالصلة بالعديد من أهداف التنمية المستد 2030لعام والقابل للقياس في خطة التنمية المستدامة 

من أجل تحديد ومعالجة أية مخاطر محتملة ة المحتملالمؤثرة  الخاصةاالستثمارية المؤسسات يفحص الصندوق 

على المجلس التنفيذي للموافقة.  لح، و/أو أية مخاطر أخرى قبل عرضهاتتعلق بالسمعة، أو تضارب المصا

 16بعض عناصر مثل تلك العناية الواجبة. 1ويدرج اإلطار 

                                                      

 ذات الصلة على الوسطاء، إذا كانوا مشاركين في عملية اإلصدار. سيطبق الصندوق أيضا عناصر تلك العملية 16

 الموقعين مجموع عدد األصول الخاضعة لإلدارة )تريليون دوالر أمريكي(
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 1 اإلطار

 المؤثرة الخاصةاالستثمارية لمؤسسات لعملية العناية الواجبة 

مع شراكات  لعملية العناية الواجبة الداخلية التي تستنير بالعملية المتبعة ستخضع المؤسسات االستثمارية الخاصة المؤثرة

 الصندوق المؤسسية مع القطاع الخاص.

على أساس المعايير الرئيسية التالية، كما تم استعراضها وتحديثها مؤخرا المؤسسات االستثمارية الخاصة المؤثرة وسيتم فحص 

من قبل اإلدارة؛ وسيتم إدراج تقييم نهائي كجزء من المعلومات السرية التي تقدم إلى المجلس التنفيذي عند التماس الموافقة على 

 المعاملة:

الصندوق المعايير الدنيا لالنخراط المحددة في  من أجل وضع أساس لالنخراط، سيستخدم .المعايير الدنيا لالنخراط (1)

شارك يلن " (، أي أن الصندوق2009المبادئ التوجيهية للتعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال )نوفمبر/تشرين الثاني 

أو التي تبيح السخرة أو العمل القسري أو استغالل  ،مع كيانات قطاع األعمال التي تساهم في انتهاكات حقوق اإلنسان

عمل األطفال، أو الضالعة في بيع أو صناعة األلغام األرضية المضادة لألفراد أو القنابل العنقودية، أو التي ال تفي بأي 

رك مع كيانات "لن يشا "؛ كما أن الصندوقشكل آخر بااللتزامات أو المسؤوليات ذات الصلة التي تقتضيها األمم المتحدة

 قطاع األعمال التي تنتهك الجزاءات التي وضعها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة."

األداء البيئي واالجتماعي  . سيتم فحص، والمخاطر المتعلقة بالسمعةاألداء البيئي واالجتماعي وأداء الحوكمةتقييم  (2)

باستخدام مؤشرات من عدة مصادر متخصصة، بما في لمؤسسة االستثمارية الخاصة المؤثرة المحتملة ل وأداء الحوكمة

 Sustainalyticsمثل  متخصصةذلك تصنيفات المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، كالتي توفرها منصات 

(www.sustainalytics.comو )RepRisk  (www.reprisk.com) وباإلضافة إلى ذلك، ومن خالل دائرة .

عالقة حالية أو سابقة )مباشرة  ةلتحديد أي العالقات الخارجية والحوكمة، سيتم فحص كل مؤسسة استثمارية خاصة مؤثرة

 صالح.أو غير مباشرة( مع الصندوق لضمان معالجة أي تضارب محتمل في الم

ستجرى تقييمات لمهمة وأولويات المؤسسة االستثمارية الخاصة المؤثرة المحتملة، بما في ذلك ما يتعلق  لمهمة.ا مواءمة (3)

بالتزامها بمعايير أو توصيات الصناعة ذات الصلة مثل مبادئ االستثمار المسؤول لألمم المتحدة 

(www.unpri.org،)17 ( واالتفاق العالمي لألمم المتحدةwww.unglobalcompact.org.)18 

متوائم مع المعايير ال"اعرف عميلك"  استبيان. وضع الصندوق مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب (4)

، مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب االستبيانم هذا العالمية في المؤسسات النظيرة. ويقي   اتوالممارس

، وعمليات للموظفين تدريب ذي الصلةاللدى الجهة النظيرة، باإلضافة إلى  والسياسات واإلجراءات المتعلقة بالجزاءات

ناية الواجبة ، في أحدث تعديل له، جزءا من تحريات العاالستبيان. وسيشكل هاواإلبالغ عناألنشطة المشبوهة رصد 

يجريها الصندوق بشأن المؤسسات االستثمارية الخاصة المؤثرة المحتملة. كما يقي م الصندوق المستثمرين  تيللنزاهة ال

مقابل قواعد البيانات القياسية للصناعة الخاصة بمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب لدعم الجدد المحتملين 

 األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب لديه. االمتثال لسياسة مكافحة غسل

. سيتم تقييم العالقات القائمة مع مؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى، بما في ذلك عالقة مع مؤسسات التمويل اإلنمائيال (5)

 انفتاح المستثمرين على المؤسسات النظيرة، واإلبالغ عنها.

 

المؤسسات و ،متعددة األطرافالوطنية وفوق المدعومة من الدول، والمؤسسات  للمؤسساتكون ولن ي -19

إلى أن هؤالء المقرضين ال يسهمون في  وبالنظر .الحق في حقوق التصويت المؤثرة االستثمارية الخاصة

 القاعدة المتعلقة باإلضافيةري عليهم سولن تتجديد موارد الصندوق فلن يكون لهم الحق في أي حقوق تصويت 

                                                      

المبادئ الستة لالستثمار المسؤول هي مجموعة طوعية من مبادئ االستثمار تتيح قائمة من اإلجراءات الممكنة إلدماج القضايا البيئية  17

مستثمرين تحت قيادة األمم المتحدة، وقد اجتذبت قاعدة واالجتماعية وقضايا الحوكمة في ممارسات االستثمار. وتم وضع المبادئ من قبل 

 عالمية من الموقعين تمثل أغلبية االستثمارات المدارة مهنيا في العالم.
مبادئ  10التفاق العالمي لألمم المتحدة الشركات لممارسة األعمال بشكل مسؤول من خالل مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع ا يدعم 18

اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد؛ وتشجع اتخاذ إجراءات استراتيجية للنهوض باألهداف المجتمعية األوسع، مثل تتعلق بحقوق 

 أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون واالبتكار.

http://www.sustainalytics.com/
http://www.reprisk.com/
http://www.unpri.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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)باستثناء ما يتعلق بقروض الشركاء الميسرة من الدول األعضاء في الصندوق،  لمواجهة مخاطر اإلبدال

 والمؤسسات المدعومة من الدول(.

 أنواع أدوات االقتراض -باء

أعضاء ومؤسسات قترض الصندوق حتى اآلن من دول او .سيستمر االقتراض من خالل القروض الثنائية -20

وسيواصل الصندوق  .ية المتفاوض عليها مع كل جهة مقرضةالقروض الثنائ اتفاقياتتدعمها الدول من خالل 

 .األعضاء ووكاالتها اإلنمائيةالدول تعزز أيضا الشراكات مع  هانظرا ألن الدخول في هذه األنواع من االتفاقيات

اإلصدارات  عن طريقوستستخدم ضمن إطار االقتراض المتكامل السندات المتفاوض عليها بصورة ثنائية  -21

ومن شأن إتاحة أداة مختلفة لالقتراض أن يزيد  .الخاصة لفتح مغاليق التمويل من قاعدة إقراضية أكبر كثيرا

ويفضل كثير من المشاركين في األسواق المالية، بما يشمل مؤسسات التمويل اإلنمائي،  .أيضا فرص التمويل

 .قروض اتفاقياتوراقها المالية بدال من الدخول في ضيف إلى حوافظ أتاالستثمار في السندات التي يمكن أن 

 عن رغبتها فيفوق الوطنية والمؤسسات أعربت الوكاالت السيادية في ضوء التصنيف االئتماني للصندوق، و

 .المشاركة في معامالت إصدارات السندات الخاصة التي يمكن التفاوض عليها بصورة ثنائية

القروض، ولكن يزيد عليه عنصر  اتفاقيات جوهركبير  إلى حدالخاصة السندات جوهر إصدارات  ويشبه -22

ومن المزايا المهمة  .الخصائص الرئيسية لإلصدارات الخاصة والقروض الثنائية 2ويقارن الجدول  .المرونة

، مما يتيح مختلفة وأسعار فائدة آجال استحقاق عند التفاوض علىلإلصدار الخاص مستوى المرونة األعلى 

 .بتعرض إدارة األصول والخصوم للمخاطرالمزيد من التحكم ، وأفضل شروط الحصول علىللصندوق 

من المرجح أن يحكمها قانون محلي، سواء القانون المحلي الخاص )وسيتطلب اإلصدار الخاص وثائق مختلفة 

لترا أو والية نيويورك، كنإانوني في أو نظام قانوني مشهود له بالسمعة الطيبة، مثل النظام القبجهة اإلقراض 

ي تنص عليها بنفس الطريقة التمعيارية التمويل الشروط  تكييفويمكن  .(تسوية المنازعاتب ند خاصبمع 

 .القروض الموقعة بالفعل بين الصندوق والمصارف اإلنمائية بموجب إطار االقتراض السيادي اتفاقيات

 2الجدول 

 الخاصة والقروض الثنائيةمقارنة بين إصدارات السندات 
 القرض الثنائي اإلصدار الخاص 

 أموال تقدَّم إلى الصندوق من جهة مقرضة المختارين أوراق مالية تباع مباشرة إلى النظراء التعريف

 عملية التفاوض

يتم التفاوض عليه مباشرة مع النظير المستثمر 

بمشاركة محتملة من مستشار خارجي ووكالء 

 تسويات

التفاوض عليه مباشرة مع النظير يتم 

 المقرض

 جل االستحقاقأ

يُصمم وفقا الحتياجات التمويل ويتميَّز بقدر أكبر 

 من المرونة

استحقاق تكون في العادة أطول من آجال 

 بمرونة أقل تتسمالسندات و

 سعر الفائدة

أسعار ثابتة في العادة ومرونة أكبر في الوصول 

 األقصرإلى أسعار أقل آلجال االستحقاق 

ثابتة أو متغيرة + سعر تفضيلي أسعار 

سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر )

 (الفائدة السائد بين المصارف األوروبية

 ال يسمح بالتداول يمكن تقييده تعاقديا  التداول 

 التسوية

تصفيتها أو عدم تصفيتها من خالل غرف يمكن 

 ال يسمح بالتسوية من خالل طرف ثالث المقاصة، تبعا لطبيعة القيود التعاقدية

 استخدام األموال المقترضة -جيم

إطار إدارة األصول وبما يتفق مع  الميزانية العموميةنهج  من خالل االقتراضسيقوم الصندوق بإدارة  -23

من إدارة األصول والخصوم هو ضمان اإلدارة المناسبة للخصوم )أي سداد الدين في  والغرض .والخصوم

ألصول ل الحافظة المالية بين عدم التوافق نوتنشأ الحاجة إلى إدارة نشطة لألصول والخصوم ع .موعده(
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م التوافق جوانب عدوفي حال عدم إدارة  .، وآجال االستحقاق، وأسعار الفائدةعملة التقويموالخصوم من حيث 

في نهاية  والتأثيرالمؤسسة  يؤدي إلى تقييد السيولة ونقصها فييمكن أن  التعرض لهذه المخاطرفإن  المذكورة

 .رأسمالهاالمطاف على 

 .لألخذ بنهج شامل في إدارة مخاطر الميزانية العمومية 19وأُدخل إطار إدارة األصول والخصوم في الصندوق -24

ل والخصوم سيستمر تطبيق الشرطين التاليين المحددين في إطار االقتراض وفي إطار اإلدارة النشطة لألصو

 على جميع األموال المقترضة:  ميسَّرةالسيادي وإطار قروض الشركاء ال

 للصندوق  يقرضهاال يجوز للمقرض، من حيث المبدأ، تقييد استخدام األموال التي  .عدم التخصيص

 .غراض أو مواضيع أو مناطق جغرافية معيَّنة(أللمستفيدين معيَّنين أو  بتخصيصها كأن يقوم مثال)

وسيستمر استخدام االقتراض لتمويل أصول قروض الصندوق بالشروط السائدة المحددة في سياسات 

ومع ذلك، يمكن للمجلس التنفيذي، في ظروف استثنائية، أن ينظر في  .الصندوقالتمويل ومعاييره في 

في تركيز األموال بصورة غير ملزمة على مجال مواضيعي محدَّد  رغبتهبشأن ض من المقراقتراح 

 20.كجزء من عملية الموافقة شريطة أال  يتعارض ذلك مع األولويات االستراتيجية للصندوق

  د إطار إدارة  .إعانات لالقتراض تستخدم الموارد األساسية في تقديم لن -االستدامة المالية سيحد ِّ

 بما يعكساألصول والخصوم والسياسات المالية األخرى في الصندوق شروط االقتراض المقبولة 

تكاليف تحوطية محتملة  ةويراعي هذا النهج أي .المراد تمويلهامن القروض الطابع التيسيري لألصول 

وسيستهدف الصندوق هامشا  .مخاطر متعلقة بالعملة أو أسعار الفائدة ةلضمان حماية الصندوق من أي

  .ه األساسيةدإيجابيا طوال مدة االقتراض وسيتجنب بالتالي إعانته من موار

وال يعتبر من قبيل التخصيص  .ري هذه الشروط بغض النظر عن آلية تخصيص الموارد المقترضةسوست -25

قرارات استراتيجية متعلقة بوضع آلية منفصلة لتخصيص األموال المقترضة )لفئة  ةالذي يفرضه المقرض أي

سياسة أو  آلية ةوستُشكل االستدامة المالية دوما المحرك األول ألي .محددة من فئات الدخل على سبيل المثال(

 .لتخصيص األموال المقترضةمطبقة 

 .لألصول والخصوممن أجل دعم إدارة معززة  المعززة الرصد واإلبالغالقياس و تنفيذ عملياتوسيجري  -26

األدوات وبالنظر إلى أن الصندوق يتعامل مع مجموعة أوسع من المقرضين ومجموعة أكثر تنوعا من 

 اإلبالغ عنهارصدها وإدارة األصول والخصوم وقياس ل أكثر تطوراالشروط المالية، سيجري تنفيذ نظام و

 .(2)يرجى الرجوع إلى اإلطار 

على جميع األموال المقترضة لضمان استخدامها في األغراض  القياسيةوسيُطب ِّق الصندوق سياساته االئتمانية  -27

أو االمتثال إضافية من حيث التحقق مادية أعباء  ةوال يجوز للمقرض أن يفرض على الصندوق أي .المقصودة

 .، فيما يتعلق باستخدام األموال المقترضةأو العناية الواجبة

 حوكمة االقتراض -دال

إطار االقتراض وإدراكا أن  .سلطة الموافقة على جميع مقترحات االقتراض لدى المجلس التنفيذي ستبقى -28

سيحتفظ  ة،المؤهل ة واألدواتالمقرضالجهات توسيع مجموعة من بين جملة أمور أخرى، ، يقترح المتكامل

على  اإلشرافوسيتيح ذلك للمجلس التنفيذي  .المجلس التنفيذي بسلطة الموافقة على جميع مقترحات االقتراض

على الصندوق  إقباللبت في با المعنيةالصندوق وسيكفل بقاء المجلس التنفيذي السلطة في قتراض الأنشطة ا

 .لمخاطر، بما في ذلك مخاطر السمعةا

                                                      

 .EB 2019/128/R.46انظر الوثيقة  19
 لشركاء الميسرة.يسمح بذلك فقط بالنسبة للقروض السيادية من غير قروض ا 20
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ومنذ أول قرض سيادي في عام  .لالستفادة من أفضل فرص االقتراض ُحسن التوقيت والمرونة ضروريان -29

وإطار ، اكتسب الصندوق خبرة كبيرة في التفاوض على القروض ضمن إطار االقتراض السيادي 2014

في الوقت المناسب عندما تكون  اتفاقياتوأوضحت هذه الخبرة أن القدرة على إبرام  .ميسَّرةقروض الشركاء ال

المجلس التنفيذي يفرض  دوراتلذلك، إذا كان جدول و .يلوالفرصة سانحة أمر حاسم لكفاءة استراتيجية التم

إلدارة معلومات اتوقيت فيما يتعلق بتعبئة الموارد المقترضة بشروط مواتية، يجوز أن تقدم بشأن التحديات 

االقتراض للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على أساس عدم  مقترحاتالمقرضين المحتملين و عنسرية 

 .(تفق عليهاطريقة أخرى يُ  ةأو بأي) سلةالمراباالعتراض 

المجلس وافق عليها يسيجري تفعيل استراتيجية االقتراض في الصندوق من خالل خطة تمويل سنوية  -30

ثالث سنوات  موارد مدتهاي لدورة تجديد راالقتراض اإلشا مظروفسيتم تحديد إجمالي مستويات  .التنفيذي

تجديد المشاورات الخاصة ب هيئة من هيئاتالمستهدف في سياق كل  برنامج القروض والمنحاستنادا إلى 

في خطة التمويل  ةمتطلبات االقتراض السنوي سوف تُعرضضمن إجمالي مستويات االقتراض هذه، و .الموارد

سيوافق المجلس التنفيذي على كل من خطة التمويل و .الموارد المتاحة لعقد االلتزاماتوثيقة  المدرجة في

ستكون مبالغ االقتراض السنوية ضمن الحدود القصوى و .كل عام لموارد المتاحة لعقد االلتزاماتاوثيقة و

الجديد ستشمل خطة التمويل تفاصيل مبالغ االقتراض و .أدناههاء -على النحو المذكور في القسم ثالثاالمقررة 

حول أي من نظراء اإلقراض يمكن الكشف عنها  التيتفاصيل الباإلضافة إلى  المقررةو بها الفعلية والملتزم

 .وشروط معامالت االقتراض

 حدود االقتراض وإدارة المخاطر -هاء

مستوى ويجري حاليا تنظيم  .يقترح إطار االقتراض المتكامل اإلبقاء على حدود االقتراض ونسبه الحالية -31

وسيستمر سريان  .االقتراض السياديالمالية الواردة في إطار خالل النسب من الصندوق  التعرض للديون في

للصندوق، وستُطبق على االقتراض الحالي  الميزانية العموميةتلك النسب على جميع األموال المقترضة في 

وتعتبر النسب والمستويات  .هذه النسب والعتبات 3ويبين الجدول  .والمتوقع ما لم يعدلها المجلس التنفيذي

  .الثاني عشر للمواردتجديد للمناسبة ومتماشية مع طموح الصندوق 

 3الجدول 

 االقتراض في الصندوق تنظمالنسب المالية التي 
 العتبة المعادلة النسبة

مجموع خدمة الدين )أصل القرض والفائدة عليه(/مجموع التدفقات العائدة من  نسبة تغطية الدين

 القرض

< 50% 

والمودعة في المصارف + االستثمارات(/مجموع  النقدية السائلة الحاضرة) نسبة السيولة 

 األصول

 >5% 

 %35>  مجموع أصل الدين المستحق/رأس المال األولي المتاح  نسبة الدين إلى رأس المال

 

نسبة الدين إلى رأس المال ومن التغييرات التي سيدخلها إطار االقتراض المتكامل إعادة معايرة عملية حساب  -32

ومن المقترح مواءمة عملية الحساب مع التعريف المستخدم في سياسة  .بحيث تصبح أكثر تحفظا وأكثر تحوطا

والمعترف بها في منهجيات  الصناعيةالتي توائم بين أفضل الممارسات  21الصندوق بشأن كفاية رأس المال

نوعا ما؛ وكمثال على ذلك فإن إعادة  متحفظةحساب بأنها وتتميَّز هذه الطريقة في ال 22.وكاالت التصنيف

                                                      

 .EB 2019/128/R.43انظر الوثيقة  21
لي المتاح. ويُشتق رأس المال األولي المتاح عن طريق طرح المساهم 22 م هذا التعريف مبلغ أصل الديون المستحقة على رأس المال األو  ات يُقس ِّ

المخصصات ووثائق المساهمة المؤهلة(  مستحقة القبض والسندات اإلذنية من إجمالي حصص رأس المال في الصندوق )مخصوما منها

 وبعد إضافة مخصص خسائر اضمحالل قيمة القروض.
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في المائة  9.8تسفر عن نسبة قدرها  2019ديسمبر/كانون األول  31في نسبة الدين إلى رأس المال حساب 

 .في المائة وفقا للحساب الحالي 8.1في حين أن النسبة تبلغ 

إدارة األصول لمخاطر المحدود ، بدأ الصندوق بنشاط في إدارة تعرضه 2014االقتراض في عام منذ بدء و -33

كيفية قياس وإدارة المخاطر  قروض الشركاء الميسَّرةوإطار  االقتراض السياديإطار  يصفو .والخصوم

كل وسيستمر تطبيق  .األصول والخصوم مالمحبين  قوافمخاطر عدم الت وال سيماالناتجة عن االقتراض، 

ض إدارة األصول والخصوم في الصندوق للمخاطر محدود حاليا، كما ذكرت وكالة فيتش ر  ع  وت   .هذه األحكام

العملة، بنفس إقراض جميع األموال المقترضة إعادة حتى اآلن، تم و 23ق.في تصنيفها االئتماني للصندو

قد أدت هذه التي يجري تمويلها. و لقروضا بنفس طولوبأسعار فائدة أعلى وبآجال استحقاق متبقية 

العمل بها ستمر يوس الخصومالقروض و بين األصول من الواقعق بحكم وافإلى تحييد أي عدم تاالستراتيجية 

 .لموارد الصندوق إلى أقصى حد ممكن خالل التجديد الثاني عشر

وستتم إدارة مالمح مالية أكثر تنوعا بما يتماشى  .وستدار المخاطر المالية على مستوى الميزانية العمومية -34

التوجيهية إلدارة المخاطر المبيَّنة في  المبادئواستنادا إلى مع إطار األصول والخصوم الذي وضع مؤخرا. 

الذي أُدخل مؤخرا في إطار إدارة األصول  يقوم، ميسَّرةإطار االقتراض السيادي وإطار قروض الشركاء ال

مؤشرات المخاطر لرصد المخاطر الرئيسية كلية المالية المعززة وإدارة المخاطر ويحدد على الهي 2019عام 

العناصر  2ويعرض اإلطار  .الفائدة والعملةالسيولة وأسعار مخاطر ها، أي أثرالناشئة عن االقتراض وتخفيف 

  الرئيسية للتعرض للمخاطر التي سيرصدها الصندوق ويبلغ عنها.

  

                                                      

د بدء أنشطة االقتراض بعض مخاطر أسعار الفائدة المتواضعة، إال أنها محدودة جدا. ويتم التخفيف منها بضمان أن شروط االقتراض ول   لقد 23

 ألموال.للخصوم المالية للصندوق تتوافق مع شروط إعادة إقراض ا
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 2اإلطار 

 المخاطر التي تتعرض لها إدارة األصول والخصوم رصد وإدارة

األصول  وافقإدارة األصول والخصوم ممارسة تستخدمها المؤسسات المالية للتخفيف من المخاطر المالية الناتجة عن عدم ت

، أو الفائدةأسعار  وأعملة التقويم، عدم توافق التوافق بين الحافظة المالية لألصول والخصوم من حيث والخصوم. وعدم 

 .رأسمالهاتآكل وبالتالي عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها من الديون، لمخاطر المؤسسة عرض ، قد يآجال االستحقاقالمدة/

 ةالمالي حافظةلسعي لضمان التوافق الوثيق مع الوفيما يتعلق باالقتراض، تبقى االستراتيجية الشاملة للصندوق متمثلة في ا

مخاطر تتعلق بالعملة، أو أسعار الفائدة، أو المدة. ويوفر إطار  ةأي وذلك لتوفير تحوط طبيعي ضد مويلها،لألصول التي سيتم ت

منظم حول ، وهو واإلبالغ عنه رض إدارة األصول والخصوم للمخاطراألصول والخصوم في الصندوق أساسا لرصد تعإدارة 

 :المبادئ التالية

 ه؛خدمة دينكافية للوفاء بالتزامات الصندوق، أي طلبات الصرف من العمالء و بسيولةاالحتفاظ  -أوال

في قدرة الصندوق على التمويل أصوله وخصومه للحد من الخسائر الناجمة عن التقلبات  تركيبة عمالتلاإلدارة المناسبة  -ثانيا

 أو الحد منها؛

 .تخفيض رأس المالوتجنب  اإليراداتأجل الحد من التقلب في  من ائدة السوقفأسعار حماية الصندوق من التقلبات في  -ثالثا

في السياسات المختلفة. ويتم اإلبالغ عن بعض المقاييس  العتبات المحددةيتم قياس المخاطر الواردة أعاله حاليا على أساس 

مقاييس أخرى دوريا إلى الهيئات أساس التخطيط المالي، بينما يتم اإلبالغ عن هذه المقاييس تشكل وداخليا إلى لجان مالية 

 الرئاسية.

ي يجب أن يحتفظ بها تالالحد األدنى لمتطلبات السيولة السيولة المستهدف و ىسياسة السيولة مستوتحدد . إدارة مخاطر السيولة

سيتم تراض. وتشمل بطبيعتها جميع التدفقات النقدية المرتبطة باالق . وهيالصندوق لكي يفي بالتزاماته حتى في أوقات الشدة

تعزيز تخطيط السيولة والتمويل في المدى لضمان في نهج أكثر تفصيال للقدرة على التمويل وااللتزام تخطيط السيولة  دمج

 وفيما يلي المقاييس الرئيسية التي يتم اإلبالغ عنها: أداة فعالة لرصد المخاطر وإدارتها.القصير والطويل. وهي 

  ؛لسيولةل والمستوى المستهدفالحد األدنى مستوى األصول السائلة مقابل 

 ؛نسبة تغطية خدمة الديونو نسبة السيولة 

 الصروفات الفعلية مقابل المستوى المستهدف )إبالغ داخلي(؛ 

 ومالمح إعادة التمويل )إبالغ داخلي(. فجوة السيولة 

االستحقاق يمكن أن تنشأ مخاطر إعادة التمويل من عدم توافق آجال االستحقاق بين األصول والخصوم. وتتم مقارنة متوسط آجال 

 .لخصوم االقتراض لضمان التوافق الوثيق االستحقاق المتبقيةلألصول مع متوسط آجال  المتبقية

بين عملة خصوم االقتراض واألصول الممولة، واستخدام  ءمةالمواتتم إدارة مخاطر العملة من خالل . إدارة مخاطر العملة

رصد ويتم  وسيخصص رأس المال الالزم لتغطية مخاطر العملة المتبقية غير المتحوط لها. عند الضرورة.أدوات التحوط للعملة 

  المقاييس الرئيسية التالية، واإلبالغ عنها، وإدارتها:

  شهرا التالية على  24لفترة الـ  صافي التدفقات الخارجةاألصول )النقدية أو االستثمار( مع عملة  تقويم عمالتمواءمة

 متجدد؛أساس 

 سياسة كفاية رأس المال(. مخاطر العملة المتعلقة باستهالك رأس المال( 

الخسارة الناجمة عن عدم تهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الصندوق إلى الحد من مخاطر . ر الفائدةاسعأإدارة مخاطر 

توافق المدة بين أصوله )حافظة االستثمار وحافظة القروض( وخصومه )األموال المقترضة(. ويخفف الصندوق من مخاطر 

تمويل أصول القروض و أسعار الفائدة من خالل ضمان أن الخصوم ذات سعر الفائدة الثابت )مثل قروض الشركاء الميسرة(،

)قروض الصندوق بشروط عادية( تمول  األصول بسعر عائمقروض الصندوق بشروط مختلطة(، و)مثل  ذات السعر الثابت

سعر الفائدة السائد بين المصارف ، أو سعر الفائدة السائد بين مصارف لندنالعائم )عادة  سعر األساسنفس مرتبطة ببخصوم 

 رتها: (. ويتم رصد المقاييس الرئيسية التالية، واإلبالغ عنها، وإدااألوروبية

 ؛)بالسنوات( مدة حافظة االستثمارات 

 ؛في المائة 95بمستوى ثقة نسبته لحافظة االستثمار  قيمة المعرضة للمخاطر، والقيمة المعرضة للمخاطر المشروطةال 

 ستهالك رأس المال من أجل مخاطر أسعار الفائدة )سياسة كفاية رأس المال(.ا 

ستثمر حصائل االقتراض في السندات في حافظة مخصصة لألصول والخصوم، مع استراتيجية استثمار لك، تُ ذوعالوة على 

 .عكس التمويلتهدف إلى 
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ستخدم نموذج وعلى نسب السيولة. ويُ  إلجراء توقعات على ملف السيولةستخدم النموذج المالي للصندوق . يُ األدوات والنظم

، سيتم تدعيم مقاييس اإلبالغ 2021قياسات متعلقة باستهالك رأس المال. وخالل عام كفاية رأس المال في الصندوق إلجراء 

الحالية في الوثائق المختلفة في تقرير مخصص إلدارة األصول والخصوم. وعالوة على ذلك، سيتم تعزيز العملية بالتركيز على 

 الرصد واإلبالغ األكثر انتظاما ودقة.

تُمثل كفاية رأس المال مؤشرا على المالءة المالية للصندوق التي تقيس قدرته على استيعاب  .تخطيط رأس المال -35

وتقارن كفاية رأس المال بين مستوى رأس المال المتاح ورأس  .الخسائر المحتملة الناشئة عن عملياته اإلنمائية

رأس المال القابل للتخصيص  ومن األساسي توقع مستوى .المال المطلوب للتعويض عن هذه الخسائر المحتملة

كفاية وهناك عالقة تكاملية بين  .من أجل تحديد قدرة الصندوق على تحمل المخاطر ومستويات الرفع المالي

الذي يهدف إلى تقليل والسيولة، وسيجري الربط بينهما من خالل إطار إدارة األصول والخصوم  رأس المال

والنتيجة التي ستسفر عنها هذه العالقة  .لمخاطر غير األساسيةا التعرض للمخاطر المتبقية بحيث تقتصر على

 .الدينامية هي التي ستقرر الحدود ذات الصلة بخطة التمويل السنوية

نظير اليحتفظ المجلس التنفيذي بحق الموافقة على ما إذا كان  .ومخاطر السمعة مخاطر تضارب المصالح -36

سوف  إلى ذلك، وقبل تقديم أي مقترح إلى المجلس التنفيذي،ضافة إلباو .إلقراض مناسبا للصندوقلالمقترح 

بهدف تقييم أي تضارب محتمل في الداخلية لعناية الواجبة عملية ايخضع المقرضون الجدد المحتملون ل

لفحص أكثر تفصيال، المؤثرة الخاصة االستثمارية المؤسسات المصالح، أو مخاطر تتعلق بالسمعة. وستخضع 

  أعاله. 1اإلطار كما هو وارد في 

عمليات االقتراض المتزايدة من خالل  بتجهيزستتم إدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة  .المخاطر التشغيلية -37

النموذج المالي للصندوق  تحديثتم و .المحاسبة والمدفوعات الداخلية، وهي عملية بدأت بالفعل تحديث نظم

يخضع لمزيد من التحسينات هو الصلة بشكل كامل، و ليعكس معامالت االقتراض والمقاييس الرئيسية ذات

وتتمثل  .إلدارة األصول والخصوم الحالية والمتوقعة المراكزعن  تطوراالتي ستسمح بإعداد تقارير أكثر 

إجراء قتراض التي يتبعها الصندوق في زيادة الرفع المالي بطريقة تدريجية وحذرة، ويتوقع الاستراتيجية ا

 .كل عام البسيطةمعامالت العدد محدود من 

 اتفاقياتري القوانين الوطنية على سالمالية الدولية، ستوفقا لما هو معمول به في األسواق  .المخاطر القانونية -38

( اتفاقياتخدمات أو ما شابه ذلك من  أو ،ترتيبات للتحوط ةالسندات الثنائية )وأي اتفاقياتالقروض الثنائية و

تفق عليه بين الصندوق ، كما يُ مناسبة لتسوية المنازعاتاللية إلى اآل منازعات ةويمكن إحالة أي .مع النظراء

وستجري اإلدارة مفاوضات بمساعدة من مستشار خارجي، عند االقتضاء، في الواليات والمقرض المحتمل. 

 يشكلما المذكورة سابقا  تفاقياتلن يكون في اال المتعلقة بتسوية المنازعات،ورهنا باألحكام  .القضائية المعنية

  .تنازال عن امتيازات الصندوق وحصاناته

خارطة الطريق واإلطار الزمني الستعراض إطار  4يعرض الجدول  .خارطة الطريق واإلطار الزمني -39

المقترح والموافقة عليه من جانب الهيئات الرئاسية في الصندوق، وسائر اإلجراءات التي  المتكامل االقتراض

  .أن تتخذها اإلدارة لوضع إطار االقتراض المتكامل موضع التنفيذ من أجل تحقيق األهداف المحددةمن المتوقع 
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 4الجدول 

 اإلطار الزمني الستعراض إطار االقتراض المتكامل والموافقة عليه والخطوات المقبلة المتوقعة

 اإلجراء االجتماع/الدورة

 الحسابات  مراجعةن بعد المائة للجنة واالجتماع السابع والخمس

 تقديم إطار االقتراض المتكامل الستعراضه 2020يونيو/حزيران  18

 جنة مراجعة الحساباتلاالجتماع الثامن والخمسون بعد المائة ل

 تقديم إطار االقتراض المتكامل الستعراضه 2020سبتمبر/أيلول  1

 الدورة الثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي
 الستعراضهتقديم إطار االقتراض المتكامل  2020سبتمبر/أيلول  8-11

 للمجلس التنفيذيبعد المائة الدورة الحادية والثالثون 

 2020ديسمبر/كانون األول  7-9

 تقديم إطار االقتراض للموافقة عليه

، بما يشمل االلتزاماتعرض وثيقة الموارد المتاحة لعقد 

 خطة التمويل

 ةالمؤهلرحات االقتراض تومقعرض المقرضين المحتملين  صاعدافللمجلس التنفيذي  بعد المائة نيوالثالث الثانيةالدورة من 

 إطار االقتراض المتكامل بموجب

للمجلس التنفيذي ن بعد المائة يالدورة الرابعة والثالثمن 

 2021ديسمبر/كانون األول  16-14، فصاعدا

المستندة إلى عرض الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

 المنهجية الجديدة بما في ذلك خطة التمويل للموافقة

 .ذلك أعمال الصندوق تقتضا كلمارئيس ال من دعوةبعقد دورات المجلس تُ  ،للمجلس التنفيذيمن النظام الداخلي  2ما تنص عليه المادة وفقا ل *

والمؤسسات التي الدول األعضاء في الصندوق أحكام محددة لالقتراض من  -رابعا

 ميسَّرةمن خالل قروض الشركاء ال تدعمها الدول

 قروض الشركاء الميسَّرة، التي أُدخلت في إطار ميسَّرةقروض الشركاء الالخاصة بالقواعد الشروط و ستظل -40

والمؤسسات التي تدعمها األعضاء في الصندوق االقتراض من الدول على  والواردة في الملحق األول، منطبقة

في وستعلن أثناء عملية تجديد الموارد أسعار الخصم المحددة  .ميسَّرةمن خالل قروض الشركاء ال الدول

المقدمة لدعم التجديد  ميسَّرةقروض الشركاء الفي  ةلحساب عنصر المنحالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

  .الثاني عشر لموارد الصندوق
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 ميسَّرةإطار قروض الشركاء ال شروط وأحكام

مع الشروط التيسيرية للغاية والمختلطة التي يطبقها للمطابقة سنة  40أو  25 .أجل االستحقاق (1)

  .الصندوق

التي يبلغ ض ولقرلسنوات  10سنة، أو  25 اأجل استحقاقهالتي يبلغ ض وقرلسنوات ل 5 .فترة السماح (2)

  .سنة 40 اأجل استحقاقه

على سداد بتطبيق جدول وذلك فترة السماح، نهاية يبدأ سداد أصل القرض بعد  .سداد أصل القرض (3)

للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف خدمة الدين التي يتكبدها الصندوق، ومطابقة شروط دفعات متساوية 

 :بصورة وثيقة مع شروط سداد القروض التي يمنحها الصندوق بشروط مختلطة وتيسيرية للغايةالسداد 

قرض الأصل يُسدد بالمائة سنويا؛ و 5سنة بمعدل  25أجله الذي يبلغ قرض الأصل  سدادم بحيث يت

 .المائة سنويافي  3.3سنة بمعدل  40أجله البالغ 

مماثل في الصندوق على نحو  ميسَّرةنمذجة قروض الشركاء الستجري  .القسيمة/سعر الفائدة سعر (4)

في الصندوق سعر فائدة قسيمة  ميسَّرةوسيكون لقروض الشركاء ال .لقروض المؤسسة الدولية للتنمية

بالمائة بحقوق وحدات السحب الخاصة، على أن يغطى الفرق بين سعر فائدة  1موحد ال يتجاوز 

، وسعر فائدة القسيمة المستهدف للبلد المعني )إذا كان أعلى( ميسَّرةالقسيمة على قروض الشركاء ال

لتغطية إذ سيتاح للدول األعضاء خيار توفير مثل هذه المنح اإلضافية  ،ةمنحة إضافيدفع من خالل 

 .على القرضالمنشود الفرق بين سعر فائدة القسيمة المستهدف الذي يوفره اإلطار وسعر فائدة القسيمة 

، ألن معظم قروض فوائدهاأسعار تتغيَّر التي  ميسَّرةفي هذه المرحلة قروض الشركاء التقبل ولن 

سعر فائدة  يزيدولن يقبل الصندوق قروض الشركاء الميسرة التي  .فائدة ثابتةتقدَّم بأسعار  الصندوق

 الخصم في العملة المقابلة وألجل االستحقاق المقابل. سعر علىالخاص بها القسيمة 

بناء على الطلب، يمكن تطبيق حد أدنى لسعر الفائدة في الحاالت التي يكون  .األدنى لسعر الفائدة الحد (5)

 .الميسر بها سالبا الشريكفيها سعر الفائدة على العملة التي يتم توفير قرض 

بهدف ضمان االستدامة المالية للصندوق، يجوز للصندوق تسديد الرصيد المتبقي من  .السداد المسبق (6)

 .قرض الشريك الميسر بصورة مسبقة، جزئيا أو كليا، دون فرض أي جزاءات عليه

بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بأي  ميسَّرةيمكن للصندوق أن يقبل قروض الشركاء ال .العمالت (7)

دات حقوق السحب الخاصة )الدوالر األمريكي، واليورو، والين عملة أخرى من سلة عمالت وح

الصندوق  ليمكن أن يقبوباالمتثال لما ذكر أعاله،  .الياباني، والجنيه اإلسترليني، والرنمينبي الصيني(

ها المساهمة األساسية للدولة العضو ببعملة تختلف عن العملة التي تسدد  ميسَّرةقروض الشركاء ال

 .المعنية

 المحتملة وأحجامها ميسَّرةالستتطلب اإلدارة الفعالة لعدد عروض قروض الشركاء  .األولوية معايير (8)

روض وفقا للمعايير التالية )حسب ترتيب عفي حال تجاوزها االحتياجات التمويلية للصندوق، ستقيَّم ال

 :األهمية(

مة  ميسَّرةالعملة: تعطى األفضلية في المقام األول لقروض الشركاء ال (أ) بعمالت تتاح المقوَّ

اتخاذ إجراءات التحوط المالئمة أو إعادة تؤكد إمكانية للصندوق بموجبها ضمانات معقولة 

 .إقراض األموال بنفس العملة

أفضل الشروط المالية توف ِّر التي  ميسَّرةستعطى األولوية لقروض الشركاء ال :المالية الشروط (ب)

 .كن من االستدامةضمان أكبر قدر مممن أجل للصندوق جاذبية 
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لسعي الصندوق إلى نظرا حجما  ميسَّرةستُعطى األفضلية ألكبر قروض الشركاء ال :الحجم (ج)

  .التقليل إلى أدنى حد من التكاليف

تجاوز ثالث تال  فترة على ثالثة أقساط متساوية على مدى ميسَّرةستُسحب قروض الشركاء ال .السحب (9)

وبناء على رغبة الصندوق، وباالتفاق مع الجهة الموفرة  .سنوات للسماح للصندوق بإدارة السيولة

 .شريحة واحدة، إذا ما طلب الشريك المقرض ذلكفي للقرض، يجوز إلدارة الصندوق سحب القرض 

مليون دوالر أمريكي  20بقيمة  ميسَّرةإال في قروض الشركاء ال يُنظرلن  .االدنى لقيمة القرض الحد (10)

 .أو أعلى من ذلك

)إما بصورة  ميسَّرةسيكون من المتوقع من الدول األعضاء التي توفر قروض الشركاء ال .اإلضافية (11)

مباشرة أو من خالل مؤسسات تدعمها هذه الدول( أن توفر مساهمات أساسية تعادل ما ال يقل عن 

وأن تستهدف الوصول إلى إجمالي  ،في المنحبالمائة من الحد األدنى من معيار مساهماتها  80

الميسر(  ك)تتضمن كل من المساهمة األساسية وعنصر المنحة في قرض الشري عادل المنحت مساهمات

أما الحد األدنى من معيار المساهمة  .في المنحتعادل ما ال يقل عن الحد األدنى من معيار المساهمة 

المساهمة األساسية بالعملة المحلية في آخر  متوسطمن  في المائة 100فيجب أن يعادل  في المنح

 متوسطذلك  يعنيعشر لموارد الصندوق،  الثاني)بالنسبة للتجديد  .فترتين سابقتين لتجديد الموارد

  .للموارد( والحادي عشر العاشرفي كل من التجديدين  اتالمساهم

بين الصندوق وموفري هذا القرض )أي بين  ميسَّرةستدخل اتفاقية قروض الشركاء ال .لوفعنفاذ الم (12)

التي تدعمها( حيز النفاذ في موعد أقصاه آخر يوم من فترة ستة  المؤسسات إحدىالدولة العضو أو 

الدولة العضو المعنية  قيامعشر لموارد الصندوق، ولكن ليس قبل  الثانيأشهر بعد تبني قرار التجديد 

وفي الحاالت التي  .أعاله (11) الفقرة صلية المطلوب بموجببإيداع وثيقة مساهمة لمبلغ مساهمتها األ

قرض الشريك تخطط فيها الدولة العضو لتوفير منحة إضافية أو لتقليص سعر فائدة القسيمة على 

صروفات من قرض مهذا، سيطلب الصندوق تسديد المنحة اإلضافية كشرط مسبق لقبول الالميسر 

حماية الصندوق من دفع تكاليف اقتراض عالية على قرض  والغرض من ذلك هو .الشريك الميسر

 .في هذا القرض ةالمطلوب يةالشريك الميسر بدون استالم دفعة المنحة ذات الصلة التي تضمن التيسير

قروض الشركاء  بما أن الغرض األساسي من .قيود على استخدام األموال فرضالتخصيص أو  (13)

نح في الصندوق، فإنه ال يمكن للصندوق أن يقبل بتخصيص هو تمويل برنامج القروض والم ميسَّرةال

 ميسَّرةوسيتم تخصيص موارد قروض الشركاء ال .األموال المقترضة أو وضع قيود على استخدامها

من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للدول األعضاء التي تقترض بشروط يمكن 

وبالتالي، فهي تغطي  .ميسر أو أعلى منها، كما هو مالئممقارنتها بـتلك المطبقة على قرض الشركاء ال

ومع ذلك، وبغض النظر عما ورد أعاله، يتوقع أن  .جملة المنتجات اإلقراضية التي يوفرها الصندوق

 .تكون األولوية للقروض الموفرة بشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة

من الحصول على  الصندوقجنيها يالمنحة القيمة الحالية للفائدة المالية التي  يمثل عنصر .عنصر المنح (14)

ونتيجة لذلك،  .مقارنة بقرض يتم التعاقد عليه بشروط السوق ميسَّرةقرض من قروض الشركاء ال

سيشكل جزء القرض الذي يعتبر منحة، المستخدم ألغراض إعطاء حقوق تصويت، الحافز للدول 

جزءا  المبلغهذا  سيشكلوفي حال تسديد منحة إضافية،  .للصندوقاألعضاء لتوفير مثل هذه القروض 

 .وعنصر المنحة فيه الحتساب إجمالي مبلغ القرض قرض الشريك الميسرقيمة  من

الحصول على  حقلدول األعضاء ا ميسَّرةفي قروض الشركاء ال خول عنصر المنحي .التصويت حقوق (15)

المنطبقة على مساهمات تجديد الموارد حسب ما تنص عليه حقوق تصويت بموجب نفس الصيغة 

 .( من اتفاقية إنشاء الصندوق2) )أ( 3، البند 6المادة 
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على لجنة مراجعة  ميسَّرةقروض الشركاء الالمقترح المفصل لكل قرض من سيُعرض  .الحوكمة (16)

وستخضع  .للموافقة عليه قبل االنتهاء من المفاوضاتثم على المجلس التنفيذي  الحسابات الستعراضه

إطار بموجب االقتراض األخرى مع ترتيبات المتبعة  التفويضلنفس عملية  ميسَّرةالشركاء القروض 

 .المتكاملاالقتراض 

 المنحةتحديد عنصر  - لفأ

الصندوق، والمنح في قروض الموردا ماليا لبرنامج  ميسَّرةمثل كامل القيمة االسمية لقروض الشركاء اليبينما  -1

م هذه القروض ال بمبالغ متناسبة مع عنصر  ميسَّرةسيمنح الصندوق حقوق تصويت للدول األعضاء التي تقد ِّ

نسبة القيمة  ميسَّرةمن قروض الشركاء ال ويمثل عنصر المنحة في أي قرض .في القروضالمنحة المتأصل 

وال تختلف الصيغة المستخدمة في حساب تلك  .الحالية لخدمة الدين إلى القيمة الحالية لمصروفات القرض

في التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة  ميسَّرةالنسبة عن الصيغة المطبقة على إطار قروض الشركاء ال

التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية ين في تقرير المندوبين المشاركالدولية للتنمية، حسب ما حدده 

 على النحو التالي: للتنمية

𝟏 − 
∑ (𝑫𝑭𝒊  × 𝑪𝑭𝑺𝒊)

𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝑫𝑭𝒋  × 𝑪𝑭𝑫𝒋)𝒏
𝒋=𝟏

 

 ن:إحيث 

DFi  عامل الخصم للفترة =i؛ميسَّرة، محسوبا باستخدام معد ل الخصم في إطار قروض الشركاء ال 

CFSi الدين في الفترة  مات= التدفقات النقدية من خدi؛ 

DFj  عامل الخصم في الفترة =j؛ميسَّرة، محسوبا باستخدام معد ل الخصم في إطار قروض الشركاء ال 

CFDj  صروفات القروض في الفترة م= التدفقات النقدية منj. 

 اعتبارات إضافية - باء

د عنصر  .المستخدم في حساب عنصر المنحةالخصم  سعر -2 تتسم عملية حساب سعر الخصم بأهميتها ألنها تحد ِّ

م قروض الشركاء ال األعضاء المنحة وبالتالي تخصيص األصوات للدول وفيما يتعلق بقروض  .ميسَّرةالتي تقد ِّ

في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، لن تختلف طريقة حساب سعر الخصم  ميسَّرةالشركاء ال

على النحو للموارد حديد عنصر المنحة عن الطريقة المعتمدة في فترة التجديد الحادي عشر المستخدمة في ت

 .المبيَّن أدناه

الوفورات المحتملة على معامالت االقتراض التي في الحسبان المنهجية  تأخذ .الصافيةالتكاليف وفورات  -3

 .حتى اآلن الصندوقأجراها 

تندت تكلفة االقتراض المفترضة للصندوق إلى آخر مؤشر لتكلفة ديد سعر الخصم المالئم لالستخدام، اسولتح -4

األجل األطول لقرض الشريك  لألخذ في الحسبانبعد إدخال التعديالت المالئمة عليها  ،تمويل الصندوق

ل من  عليها فاوضتالأن أحدث التسهيالت تم  وبالنظر إلى .الميسَّر بعملة اليورو فإن نهج الصندوق سيتحوَّ

  .تحديد سعر للخصم باليورو كنقطة انطالق

االقتراض إلى سعر فائدة ثابت، أُجريت محاكاة لمبادلة سعر الفائدة بعملة اليورو مع فرق السعر  تكلفةولتحويل  -5

  .ذي الصلة وباستخدام األجلين المقترحين
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قصير معيارية المالئمة لسعر الفائدة األربع األخرى على أساس الحدود الوأُجريت حسابات مماثلة للعمالت  -6

من أجل تحديد أسعار الخصم بقيم وحدات الخمس المتوسطات المرجحة للعمالت  بعد ذلك وحسبت .األجل

 .حقوق السحب الخاصة

للدول األعضاء التي . سيكون من المطلوب وضع حد أدنى لسعر الفائدة بالنسبة خيار الحد األدنى لسعر الفائدة -7

بالمائة على وحدات حقوق السحب الخاصة )وهو الحد  1بما يعادل  ،تسهم بعمالت يكون سعر الفائدة عليها

األعلى لسعر الفائدة بموجب إطار قروض الشركاء الميسرة( سالبا. وفي هذه الحالة، ستوفر الدول األعضاء 

 0ك الميسر )يمكن أيضا تحقيق سعر فائدة قسيمة بمعدل بالمائة بعملة قرض الشري 0قرضا بسعر فائدة يعادل 

بالمائة  0األدنى بمعدل ة(. ويعني الحد بالمائة من خالل الجمع بين قرض بسعر فائدة قسيمة أعلى ومنحة تكميلي

على وحدات حقوق السحب  أن يكون سعر فائدة القسيمة على القرض أعلى من الحد األقصى لسعر الفائدة

بالمائة. وسيتم ضمان المعاملة العادلة لجميع الدول األعضاء من خالل استخدام سعر فائدة  1الخاصة، وهو 

بالمائة لقروض الشركاء الميسرة الحتساب عنصر المنحة في هذه القروض في تقرير  0قسيمة بما يعادل 

على عملة قرض  . وسيؤدي استخدام سعر فائدةالمنحفي  ةحقوق التصويت، ولالمتثال للحد األدنى من المساهم

بالمائة إلى تقليص عنصر المنحة مما يعني ضمنا أن الدولة العضو التي توفر هذا  0الشريك الميسر بما يعادل 

 .المنحفي  ةالقرض ستحتاج إلى توفير قرض أكبر لإليفاء بمتطلب الحد األدنى من المساهم

 مقدما. وفي حال اختارت الدولة العضو أن يكون سداد المنحة اإلضافية إمكانية توفير مدفوعات منحة إضافية -8

((، سيحتسب مبلغ السداد المطلوب استنادا إلى القيمة الحالية للفرق في 4)40)كما يرد وصفه في الفقرة 

لك سيتم التدفقات النقدية المستقبلية بين مدفوعات القسيمة األصلية ومدفوعات سعر فائدة القسيمة المستهدفة. كذ

استخدام نفس معدل الخصم في إطار قروض الشركاء الميسرة الحتساب القيمة الحالية. وبإمكان الدولة العضو 

المعنية أن توفر مدفوعات المنحة اإلضافية على أقساط متعددة فقط في حال كان لقرض الشريك الميسر نفس 

 ات المنحة اإلضافية.جدول الصرف، وفي حال تم اإلبقاء على القيمة الحالية لمدفوع
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مقارنة بين إطار االقتراض المتكامل، وإطار االقتراض السيادي، وإطار قروض 

 ميسَّرةالشركاء ال

بين السمات الرئيسية ألُطر االقتراض الحالية في الصندوق من حيث الركائز الخمس التي  1يقارن الجدول  -1

إطار االقتراض المتكامل، ويسلط الجدول الضوء على التغييرات التي يهدف إطار االقتراض  سينظمها

إطار االقتراض  التي لن يعدلها ميسَّرةأقسام إطار قروض الشركاء ال 2ويُبرز الجدول  .المتكامل إلى إدخالها

 .وبالتالي ستظل صالحة وتعتبر مدمجة في إطار االقتراض المتكاملالمتكامل 

 1الجدول 

 الركائز الخمس إلطار االقتراض المتكامل: االبتكارات/التحديثات المقترحة
إطار قروض  إطار االقتراض السيادي 

 ميسَّرةالشركاء ال

 إطار االقتراض المتكامل

 االبتكارات:

 الدول السيادية  المقرضون المؤهلون -ألف

  المؤسسات التي تدعمها

 الدول

 الدول السيادية 

  المؤسسات التي

 تدعمها الدول

 الدول السيادية 

 المؤسسات التي تدعمها الدول 

  متعددة األطرافالمصارف 

  فوق الوطنيةالمؤسسات  

 مؤثرةال المؤسسات االستثمارية الخاصة  

 الثنائيةالقروض   الثنائية القروض القروض الثنائية أنواع أدوات االقتراض -باء

  ثنائياالسندات المتفاوض عليها 

 بدون تغيير:

استخدام األموال  -جيم 

 المقترضة

  التخصيص من جانب عدم

 المقرض

  عدم تقديم إعانات من

 الموارد األساسية

عدم التخصيص من 

 جانب المقرض

 عدم التخصيص من جانب المقرض 

  إعانات من الموارد األساسيةعدم تقديم 

 كل مقترح: االقتراض حوكمة -دال

  يعرض على لجنة مراجعة

 .الحسابات لالستعراض

  يعرض على المجلس

 .التنفيذي للموافقة

 كل مقترح:

  يعرض على لجنة

مراجعة 

الحسابات 

 .لالستعراض

  يعرض على

المجلس التنفيذي 

 .للموافقة

 :كل مقترح

  الحسابات يعرض على لجنة مراجعة

 لالستعراض.

 .يعرض على المجلس التنفيذي للموافقة  

 تحديثات من إطار االقتراض السيادي األصلي:

للدول األعضاء   المقرضون المؤهلون -ألف

والمؤسسات التي تدعمها 

في المائة  100الدول، 

 اتالمساهمعلى األقل من 

  R-1 للتجديد األساسية

 اإلضافيةوقف العمل بقاعدة  ال ينطبق

حدود االقتراض وإدارة  -هاء

 المخاطر

نسبة الدين إلى أسهم رأس 

 المال

تغيير في طريقة حساب نسبة الدين إلى أسهم  ال ينطبق

 رأس المال
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 2الجدول 

 المدمجة في إطار االقتراض المتكامل ميسَّرةأحكام إطار قروض الشركاء ال

 االقتراض المتكاملإطار  ميسَّرةإطار قروض الشركاء ال الحكم

أسعار الخصم وعنصر 

نح  المِّ

 أدرجت بدون تغيير استنادا إلى تكلفة تمويل الصندوق

 سنة 40أو  25أجل االستحقاق:  الشروط واألحكام

 سنوات 10أو  5فترة السماح: 

 أُدرجت بدون تغيير

 أُدرجت بدون تغيير مليون دوالر أمريكي 20 المبالغ الدنيا

المائة على األقل من الحد األدنى في  80 اإلضافية

 .للمساهمة في المنحة كمساهمة أساسية

في  100الحد األدنى للمساهمة في المنحة = 

المائة من متوسط المساهمة األساسية بالعملة 

 R-1 للتجديد األساسية اتالمساهمالمحلية من 

 R-2 للتجديد األساسية والمساهمات

 أُدرجت بدون تغيير

بعد قيام الدولة العضو بإيداع وثيقة المساهمة  ل وفعمالنفاذ 

 الخاصة بالمبلغ المطلوب للمساهمات األساسية

 أُدرجت بدون تغيير

 


