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 اريفالتع

 لموارد عشر الثاني للتجديد بالنسبةو .يةالتيسير من عال بمستوى المقدمة القروض ميعج .التيسيرية الصندوق قروض

 للغاية تيسيرية وشروط تيسيريةال فائقة بشروط المقدمة القروض من التيسيرية الصندوق قروض تتكون الصندوق،

 .مختلطة وشروط

 .عادية بشروط المقدمة القروض ميعج .تيسيريةال شبه الصندوق قروض

 والوكاالت الثنائية، القروض ذلك في بما مصدر، أي من الصندوق يقترضها التي األموال يه .ضةالمقتر   الموارد

 من عليها الحصول جرى التي القروض من العائدة التدفقات إلى باإلضافة االجتماعي، األثر وومستثمر السيادية،

 .الذكر السابقة الموارد

 نفسها تيسيريةال والقروض تيسيريةال القروض من العائدة والتدفقات الموارد، تجديد مساهمات .األساسية الموارد

 .الميّسرة( الشركاء قروض )مثل
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 توصية

 11 الفقرتين في المبين النحو على الصندوق في التمويل شروط تحديث على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس

 من التنفيذ حيز الصندوق في التمويل شروط على التحديثات تدخلوس .الرئيسي( )التقرير الوثيقة هذه من 18و

 .الصلة ذات الرئاسية الهيئات قبل من القانونية التعديالت على الموافقة تاريخ

 تنفيذي موجز

 التمويل لمصادر األمثل االستخدام طريق عن المالية موارده زيادة من لتمكينه مالي لتحول الصندوق يخضع -1

 األعضاء الدول مع االنخراط بمواصلة للصندوق ذلك وسيسمح .الخصوص وجه على واالقتراض ،المختلفة

 .ضعفا األكثر الريفية المناطق في الفقر من للحد المالي الدعم زيادة وبالتالي ،األطراف لجميع مستدامة بطريقة

 المختلفة التنمية مراحل تعكس ،متمايزة تمويل شروط األطراف لجميع ةمستدام بطريقة لتنميةا تمويل يتطلبو -2

 للبلدان مواتية المحدثة المالية الشروط تزال وال .التمويل تكاليفل المنهجي االسترداد وتضمن ،للمقترضين

 السوق في المتاحة تمويلال بخيارات مقارنة تنافسية تظل بشروط نميةالت من متقدمة مرحلة في أصبحت التي

 .السندات( إصدار )مثل

 لنهج الثانية الركيزة على البناءوب .2019 عام من ابتداء متمايزة تمويل شروط بالفعل الصندوق طبق قدو -3

 ،الصندوق لموارد عشر الثاني التجديدب الخاصة اتالمشاور هيئة خالل عليه المتفقو ،لتخرجل المنقح الصندوق

 الموارد على الحصول آلية )أي المستقبل في ضةالمقتر   الموارد لىع صولحال بشأن الجارية والمناقشات

 في التمويل شروطل محتمل تحديث إلى المقترحات هذه ترجمة كيفية وتحاكي اإلدارة تستكشف ،ضة(المقتر  

 :التالية التغييرات إدخال طريق عن الصندوق

 العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانلل التسعير تغيرات لتعكس للصندوق الحالية الفئات تحديث 

 جديدة مجموعة تمكينو ؛التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي دخلال من واألقل األعلى الدخل ذات

 لىع صولحال من مرة ألول الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانال من

 ؛الدخل المرتفعة لبلدانل الممنوحة تلك من أقل فائدة بأسعار ولكن تيسيرية شبه بشروط إضافية أموال

 فتراتو االستحقاق آجال حيث من الصندوق قروض على صولحال بشأن متمايزة شروط تطبيق 

 مستويات توفير يتم بحيث للمقترضين اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب على تعتمد السماح

 .احتياجا األكثر البلدان إلى يةالتيسير من أعلى

 :رئيسيين مفهومين ضوء في أعاله المذكورة المقترحات صياغة وجرت -4

 بحيث للبلدان االقتصادية للمسارات وفقا التمويل شروط بين التمايز يستمرس .متمايزةال تمويلال شروط 

 اإلجمالي القومي الدخل من فيها الفرد نصيب يزيد التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال تدفع

أكثر من تلك التي يقل فيها نصيب الفرد  التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي دخلال مستوى عن

 الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال تدفع بينما ،المستوى المحددمن الدخل القومي اإلجمالي عن 

 وستقيد .الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانالو الدخل المنخفضة بلدانال من بقليل أكثر العليا

 تمتع لضمان األطولستحقاق االآجال  منالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا استفادة  إمكانية

 مقارنة الصندوق جاذبية التسعير وسيضمن .يةالتيسير من أعلى بمستويات الدخل المنخفضة بلدانال

 .البلدانهذه  سواقأ في المتاحة تمويلال بخيارات
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 من أعلى إلقراضا إعادة سعر متوسط أن لصندوقا يضمن أن نبغيي .للصندوق المالية االستدامة 

 .الصندوق في االقتراض تكلفة متوسط

 فروق على القائمة الحالية المنهجيةب العمل ستمريسو ،أعاله المذكورة التغييرات على الوثيقة هذه ركزوت -5

 التسعير هيكل انعكاس ستمري أن الصندوق إدارة توقعوت .االستحقاق آجال وعالوة اإلقراض على الفائدة أسعار

 .المالية االستدامة يضمن بما ،الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد في للصندوق 1الحالي

 إدارة مثل األعمال عمليات في كبير تغيير على الصندوق في التمويل شروطل المقترح التحديث ينطوي لنو -6

 خالل من المقترحة التغييرات وستنفذ .إضافية داخلية موارد إلى الحاجة أوو/ والنظم المحاسبة أو/و القروض

 .مخصصة وخارجية داخلية اتصاالتب مصحوبة نشر خطة

 ،الصندوق في ضوقرال تمويل شروط لتحديث المرنة واإلجراءات المبادئ من مجموعة الوثيقة هذه تقترحو -7

 غير الندوتين في للمناقشة الوثيقة هذه الصندوق إدارة دمتوق .فقط التوضيحية لألغراض مثاال وتقدم

 أبريل/نيسان في ستُقدّمو .2021 الثاني ويناير/كانون 2020 األول أكتوبر/تشرين في اعقدت نتيلال تينالرسمي

 .عليها للموافقة التنفيذي المجلس إلىو الستعراضها الحسابات مراجعة لجنةإلى  2021

                                                      

 يصدره البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. الذيعادية المقدمة بشروط هيكل تسعير القروض بالصندوق حاليا  يعمل 1
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 الصندوق في التمويل شروط تحديث

  والنهج الخلفية – أوال

 مبادئ (1) حول دارت التي والمناقشات الصندوق لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة خالل -1

 رجخالت نهج (2)و ضة(المقتر   الموارد على الحصول آلية )أي المستقبل في ضةالمقتر   الموارد لىع صولحال

 المزيد اقتراح على الصندوق في المصلحة أصحاب مع الصندوق إدارة اتفقت األربع، ركائزهو الصندوق في

 الهيئات على العناصر هذه تُعرض أن على واتُفق .الصندوق في التمويل شروط بين للتمايز عناصرال من

 التمويل شروط في المتوخاة المنتظمة التحديثات من وكجزء للسلطة الحالي التفويض مع تمشيا المعنية الرئاسية

 قدرة يضمنس ضة،المقتر   الموارد على التسعيرو الشروط هذه تطبيق أن على اتُفق كما 2.الصندوق في

 بخيارات مقارنة جاذبيته على الحفاظو المالية استدامته على للحفاظ التمويل تكاليف استرداد على الصندوق

 السندات(. إصدار )مثل السوق في المتاحة تمويلال

 قاعدة "تمثل كيف الصندوق إدارة أبرزت الصندوق، لموارد عشر الثاني التجديد طريق خارطة إعداد وعند -2

 مشروعات لتمويل ضةالمقتر   الموارد استخدام ويمكن رئيسية، ومالية تشغيلية قوة العالمية الصندوق عمالء

 من الدخل المتوسطة بلدانال من كبيرة لمجموعة وأيضا العليا، الشريحة من الدخل متوسطةال البلدان في

 .تيسيرية" شبه بشروط تقترض التي الدخل المنخفضة بلدانال من مختارة ومجموعة الدنيا الشريحة

 :يلي ما أجل من جهودا الصندوق إدارة بذلت ،الوثيقة هذه مدخالت إعداد وعند -3

 ؛وهشاشتهم اإلنمائي بتحولهم االعتراف مع مقترضين،لل التمويل لشروط المستدام التمايز ضمان 

 اإلقراض إعادة معدالت تكون أن ضمان خالل من المالية تهواستدام للصندوق المالي االنضباط تعزيز 

 المقترضين؛ إلى التمويل تكاليف تمرير وبالتالي االقتراض، تكاليف من أعلى

 الحفاظ عن فضال ضةالمقتر   الموارد من الممولة التيسيرية شبه القروض على التغييرات على اإلبقاء 

 األساسية. الموارد من الممولةو ةتيسيري بشروط المقدمة لقروضل يةالتيسير من العالي المستوى على

 السياديين لمقترضينا إلى مقد  تُ  التي التيسيرية شبه الصندوق قروض تمويل شروط المقترح هذا نطاق يغطيو -4

 المنفذة تلكو الخاص القطاع إطار بموجب المنفذة المعامالت ويستثني الصندوق. وبرامج مشروعات سياق في

 شروط تطبيق مستقبلال في تشغيلية أدوات تطوير يتطلب قد ذلك، إلى وباإلضافة 3الوطنية. دون الكيانات مع

 .المعنية الرئاسية الهيئات عليها توافق أن يتعين محددة تمويل

 الموارد تجديد عملية في نوقشت التي التغييرات نطاق – ثانيا

 ستحقاقاال آجال عالوة لتمايز الالحق والتحديث الجديدة الفئات تعريف (1) :يلي ما المقترحة التغييرات ستحدد -5

 السماح فتراتو االستحقاق آجالب يتعلق فيما القروض على صولحال في تمايزال تطبيق (2) ؛الدخل فئة حسب

 أعلى مستويات توفير يتم بحيث للمقترضين، اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيبل وفقا الصندوق لقروض

 احتياجا. األكثر لبلدانل يةالتيسير من

                                                      

 (.EB 2018/125/R.45/Rev.1) تحديث شروط التمويل 2
 اإلقراض إلى الكيانات دون الوطنية في سياق نموذج العمل الجديد في الصندوقعلى النحو المعّرف في وثيقة النهج: 3

(EB 2020/129/R.23). 
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 لقروض الدخل فئات بين القياسية االستحقاق آجال عالوة تعديل في راتيالتغي – ثالثا

 الصندوق

 على للحصول المؤهلين لمقترضينا على المطبقة العالوة في تمايزا الصندوق أدخل ،2019 عام من اعتبارا -6

 مبادئ لىإ استنادا البلد، تصنيف أو الدخل من الفرد نصيب الحسبان في ذلك وأخذ عادية. بشروط قروض

 على للحصول مؤهال المقترض يكون قد وبالتالي، والتسعير. لتصنيفا بشأن والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 األول(. الملحق )انظر إضافية لرسوم يخضع قد أو خصم، أو إعفاء

 الموارد على الحصولب المتعلقة عناصرال جميع الدخل حسب المختلفة للفئات الحالي التعريف يعكس الو -7

 لموارد عشر الثاني بالتجديد الخاصة المشاورات هيئة خالل نوقش الذي لعدّ المُ  التمايز وال ضةالمقتر  

 :هي للفئات الحالي التعريف حدودو .الصندوق

 المتوسطة بلدانال من واسعة مجموعة على ،ما خصم من تستفيد التي ،اءب للفئة الحالي التصنيف ملتيش 

 يؤهل الذي الدخل عتبة دون العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانالو الدنيا الشريحة من الدخل

 التمويل شروط نفس الحالي الوقت في يقدم الصندوق أن يعني هذاو .التخرج مناقشات في للدخول

 .العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانالو الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال من لمجموعة

 لموارد عشر الثاني التجديد من اعتبارا للتطبيق قابلة الحالي، تعريفهال وفقا ،دال الفئة تكون لن 

 فصاعدا. الصندوق

 المؤهلة أصال  المختارة، الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانال تمكنتس

 لدى ليسو المستقبل. في ضةالمقتر   الموارد لىع صولحال من ،فقط تيسيرية قروض على للحصول

 هذه لىع صولحال يكون أن وينبغي البلدان. من المجموعات لهذه فئة الحالي الوقت في الصندوق

 بلدانالو الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانلل الممنوحة تلك من أفضل تمويل بشروط الموارد

 على للحصول التعريف بحكم المؤهلة االئتمانية، الجدارة ذات العليا الشريحة من الدخل المتوسطة

 .التيسيرية شبه الصندوق قروض

 اعتبارا عليها الموافقة ستتم التي الصندوق قروضب الخاصة الدخل فئات تمايز تعريف تعديل يُقترح ولذلك، -8

 أنواع أربعة على القائم الحالي الهيكل على المقترح النهج ويحافظ فصاعدا. 2022 الثاني كانونيناير/ 1 من

 ذلك في بما واستراتيجياته، الصندوق خصوصيات مع التمايز مواءمة بزيادة ولكن المقترضين، فئات من

 لتخرج.ا بشأن المقترح هنهج

 :أجل من مصمم التصنيف لهذا المقترح الهيكلو -9

 المؤهلة الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانالو الدخل المنخفضة بلدانلل محددة فئة إدراج (1)

 تكون أن من متوسطة أو منخفضة مخاطر تواجه والتي ،التيسيرية الصندوق قروض على للحصول

 ؛تيسيري شبه أساس على إضافيا تمويال تطلب أن يمكنو حرجة مديونية حالة في

 في ينعكس الذي النحو على ،ينتقالاال وضعهمو المتوقع اإلنمائي هممسار في المقترضين مساعدة (2)

 األخرى؛ ةالكلي يةاالقتصاد مؤشراتالو اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب

 التخرج نهج بموجب الصندوق من تمويل على للحصول مؤهلة تعد لم أنها اعتبر إذا فئة أي وقف (3)

 المقترح.

 المرتفعة البلدان من أقل الدخل المنخفضة بلدانال تدفع أن في المتمثل المبدأ على الحفاظ إلى النتيجة وتهدف -10

 .يةالتيسير من أعلى مستويات من وتستفيد الدخل
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 المقترضين تصنيف يُقترح الصلة، ذات المالية الركائزو التخرج بشأن المناقشات أحدث تنعكس أن أجل منو -11

 أربع من واحدة في رييتيس شبه أساس على الصندوق قروض على للحصول المؤهلين الصندوق من

 :مجموعات

 المؤهلة الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانال تشملل ،1 الفئة 

 من اآلن البلدان هذه ستتمكن ذلك، إلى وباإلضافة .التيسيرية الصندوق قروض على للحصول

 مما االستحقاق، آجال عالوة بشأن القياسي للتمايز وستخضع .تيسيرية شبه قروض على الحصول

 المقترضة. الموارد من الصندوق يتحملها التي التمويل تكاليف استرداد من أدنى احد سيضمن

 بالفعل )تحصل 1 للفئة المؤهلة غير الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال لتشمل ،2 الفئة 

 الهشة الدولو يمرون بمرحلة انتقالية، الذين والمقترضين (،تيسيرية شبه بشروط قروض على

بصرف النظر عن  الصغيرة قتصاداتاال ذات الدولو ،االئتمانيةذات الجدارة  النزاعاتب المتأثرةو

 أعلى استحقاق آجال عالوة البلدان هذه على وستُفرض نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي فيها.

 .1 الفئة بلدان من

 الفرد نصيب يكون التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال من المقترضين لتشمل ،3 الفئة 

 وغير التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة من أقل فيها اإلجمالي القومي الدخل من

 أعلى استحقاق آجال عالوة البلدان هذه على ستُفرضو .2 الفئة في مدرج إعفاء على للحصول المؤهلة

 .2 الفئة بلدان من

 القومي الدخل من الفرد نصيب يكون التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال لتشمل ،4 الفئة 

 هذه على ستُفرضو .التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة من أعلى فيها اإلجمالي

 .3 الفئة بلدان من أعلى استحقاق آجال عالوة البلدان
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 1 الجدول

 الصندوق لقروض الدخل فئة حسب ستحقاقاال آجال عالوة لتمايز والمقترح الحالي التعريف مقارنة

 المقترح التكوين الحالي التكوين الدخل فئة

 1)الحالية(/ ألف الفئة

 )المقترحة(

 شروطال من ينتقلون الذين نوالمقترض (1)

 فترة خالل العادية الشروط إلى المختلطة

 وفترة خاللها ينتقلون التي الموارد تجديد

 التالية الموارد تجديد

 نزاعاتبال والمتأثرة الهشة الدول (2)

 المؤهلة الصغيرة قتصاداتاال ذات الدول (3)

 شبه الصندوق قروض على للحصول

 تيسيريةال

 لموارد عشر الحادي التجديد فترة خالل (4)

 أصبحت التي األعضاء الدول ،الصندوق

 التاسع التجديد في العادية للشروط مؤهلة

 الصندوق لموارد العاشر أو

 المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانال

 للحصول المؤهلة الدنيا الشريحة من الدخل

 والتي ،التيسيرية الصندوق قروض على

 شبه الصندوق قروض على الحصول يمكنها

 ضةالمقتر   الموارد من التيسيرية

 )المقترحة( 2)الحالية(/ باء الفئة

 الدخل من الفرد نصيب فيها يقل التي البلدان

 دوالرا 6 975 يساوي أو اإلجمالي القومي

 في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة) أمريكيا

 (التخرج مناقشات

 من الدخل المتوسطة بلدانال (1)

 1 للفئة المؤهلة غير الدنيا الشريحة

 بمرحلة يمرون الذين نوالمقترض (2)

  انتقالية

 بالنزاعات المتأثرة الدول وضع (3)

 ذات والدول االئتمانية، الجدارة ذات

بصرف النظر عن  ةالصغير االقتصادات

 اإلجمالينصيب الفرد من الدخل القومي 

 فيها.

 الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي البلدان )المقترحة( 3)الحالية(/ جيم الفئة

 أمريكيا دوالرا 6 975 عن اإلجمالي القومي

 البلدان )عتبة أمريكيا دوالرا 12 375 عن ويقل

 باء أو ألف للفئة المؤهلة وغير (الدخل المرتفعة

 من الدخل المتوسطة بلدانال من المقترضون

 من الفرد نصيب فيها يقل التي العليا الشريحة

 الذي الدخل عتبة عن اإلجمالي القومي الدخل

 التخرج مناقشات في للدخول يؤهل

 الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي البلدان )المقترحة( 4)الحالية(/ دال الفئة

 أمريكيا دوالرا 12 375 عن اإلجمالي القومي

 النحو على إلعفاء مؤهلة كانت إذا إال

 أعاله الموصوف

 العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال

 القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي

 للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة عن اإلجمالي

 التخرج مناقشات في

 دورة خالل الدخل فئة في تغيير يأل التنبؤ بإمكانية المتعلق االنتقال إطار مبدأ تطبيق الصندوق سيواصلو -12

 ولن المقترضين لجميع الدورة بداية في سيُحدد االستحقاق آجال عالوة تمايز أن يعني وهذا الموارد. تجديد

 من بدال إعفاء، فئة أو أقل دخل فئة إلى عكسال عمليات تطبيق وسيستمر الدورة. خالل للعالوة رفع أي ييجر

 التالية. المالية السنة بداية من اعتبارا ساريا يصبحسو سنوي أساس على ذلك،

 اتفاقية على الموافقة وقت المطبق الدخل فئة أساس على تمايزال فإن حاليا، مطبق هو وكما ذلك، إلى وباإلضافة -13

 القرض. لسداد الكاملة الحياة دورة طوال تغيير دون سيظل التمويل
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 الدخل فئة بحس السماح وفترات االستحقاق بآجال يتعلق فيما ايزالتم – رابعا

 اختيار على بناء متغيرة، سماح اتوفتر استحقاق آجال الحالي الوقت في التيسيرية شبه الصندوق قروض مقد  تُ  -14

 20 سداد أجل أقصى ويبلغ سنوات، 10 سماحال فترةو سنة 35 ستحقاقاال أجل تجاوز عدم بشرط المقترض،

 منذ عليها الموافق للقروض السماح فتراتو االستحقاق آجال في التغيير هذا تطبيق وبدأ 4.متوسطال في سنة

 .2019 الثاني كانون/يناير 1

 بشروط للقروض السماح اتوفتر االستحقاق لاجآ حيث من المقترضين من الطلب اتجاه 1 الشكل ويعكس -15

 بلدانال من الطلب ويميل .2020 آب/أغسطس 31و 2019 الثاني كانون/يناير 1 بين عليها الموافق عادية

 في الكبير الفارق من الرغم على أطول استحقاق أجل ذا يكون أن إلى الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة

 بلدانلل عليها الموافق القروض إجمالي من أمريكي( دوالر مليون 130) المائة في 67 بنسبة ،الفائدة سعر

 الطلب يختلفف ،العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانلل بالنسبة أما .الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة

 45) سنة 18و 15 بين تتراوح التي االستحقاق جالآل هي الطلب فئات أعلى - االستحقاق آجال مجموعة بين

 75 ،المائة في 35) سنة 30و 23 بين تتراوح التي االستحقاق وآجال أمريكي( دوالر مليون 98 أو المائة، في

 أمريكي(. دوالر مليون

 1 شكلال

 كما الدخل وفئة االستحقاق أجل متوسط حسب عليها، والموافق عادية بشروط الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد قروض

 2020 آب/أغسطس 31 في

 مؤهلة ستكون التي الدخل المنخفضة بلدانوال الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال من للكثير بالنسبةو -16

 الحصول إمكانيةو المؤسسية البيئة تكون ما غالبا الصندوق، يقترضها التي الموارد من إضافي مالي دعم لطلب

 ذات الرسمية اإلنمائية المساعدة جاذبية أن حين وفي محدودة. المستدامة التنمية أجل من المال رأس على

 الدخل ارتفاع مع االنخفاض إلى تميل الصندوق، موارد على تنطبق والتي ،يةالتيسير من األدنى المستوى

 5.التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة من أعلى دخلها يكون التي بلدانلل بالنسبة

                                                      

المرجح لمدفوعات سداد أصل القرض على مدى فترة السداد )الفترة بين نهاية فترة استحقاق السداد هو مجموع المتوسط أجل متوسط  4

 .االستحقاق وفترة السماحما يختاره المقترض ألجل يعتمد على واالستحقاق(.  أجلالسماح و
أظهر استعراض مكتبي أجرته إدارة الصندوق بشأن قاعدة البيانات الدولية إلحصاءات الديون أن معظم البلدان التي يزيد فيها نصيب الفرد  5

على الديون المتعددة األطراف  بكثير عتمد بدرجة أقلت عتبة الدخل الذي يؤهل للدخول في مناقشات التخرج عنمن الدخل القومي اإلجمالي 

بلدا  16في المائة(، فإن  79، باستثناء بوتسوانا )2020وفقا لبيانات إحصاءات الديون الصادرة عن البنك الدولي لعام و. التيسيرية نووالدي

في المائة  7لديها في المتوسط  عتبة الدخل الذي يؤهل للدخول في مناقشات التخرج عنفيها نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  يزيد

)المعرفة على أنها  التيسيريةمن الديون  وحصتها(. ةن الخارجيومئوية من إجمالي الديالنسبة الالمتعددة األطراف )على أساس من الديون 

 في المائة 0.4 قدره( ةن الخارجيومئوية من إجمالي الديالنسبة الفي المائة أو أكثر، على أساس  25بنسبة  اعنصر منح أصلي تشملقروض 
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 مجموعات أو البلدان لفرادى االقتصادية الظروف مع المالية أدواته شروط تكييف الصندوق سيواصلو -17

 بشروط المالية األسواق من بكثير أكبر موارد لىع صولحال على والقدرة الديون، إدارة وقدرات البلدان،

 معقولة.

 مستوى حسب الصندوق، لقروض أطول استحقاق آجال إلى متمايزا وصوال للمقترضين المقترح النهج يقدمو -18

 :(1 الجدول الثاني، الملحق على االطالع )يرجى اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب

 على للحصولالمؤهلة أصال  الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانال 

 قروض على للحصول مؤهلة ستكون تيسيرية قروض شكل في للصندوق األساسية الموارد

 10 عن سماحال ةوفتر سنة 35 عن ستحقاقاال أجل يزيد أال بشرط ،التيسيرية شبه الصندوق

 .متوسطال في سنة 20 سدادأجل أقصى  ويبلغ سنوات،

 شبه الصندوق قروض على للحصولالمؤهلة أصال  الدنيا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال 

 أنها على والمصنفة يةالئتمانا الجدارة ذات العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانوال ،التيسيرية

 بمرحلة يمرون الذين والمقترضون ةصغيرال اتقتصاداال وذات نزاعاتبال متأثرةالو هشةال الدول من

 وفترة سنة 30 عن ستحقاقاال جلأ يزيد أال بشرط الموارد لىع صولحال ابإمكانه سيكون انتقالية

 .المتوسط في سنة 18 سدادأجل  أقصى ويبلغ سنوات، ثماني عن سماحال

 اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يقل التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال 

 سيكون ،2 أو 1 الفئة ضمن المصنفة وغير ،التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة عن

 خمس عن سماحال وفترة سنة 20 عن ستحقاقاال جلأ يزيد أال بشرط الموارد لىع صولحال بإمكانها

 .سنوات

 اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانال 

 سيكون ،2 أو 1 الفئة ضمن المصنفة وغير ،التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة عن

 ثالث عن سماحال وفترة سنة 18 عن ستحقاقاال جلأ يزيد أال بشرط الموارد لىع صولحال بإمكانها

 .سنوات

 تتجاوز التي العليا الشريحة من الدخل المتوسطة بلدانلل بالنسبة تعكس، التغييرات هذه أن إلى اإلشارة وتجدر -19

 كان التي األعلى السماح وفترات االستحقاق آجال نفس ،التخرج مناقشات في للدخول يؤهل الذي الدخل عتبة

 لىع صولحال تقييد فإن ذلك، إلى وباإلضافة .2019 عام في تمويله شروط تحديث قبل قدمهاي الصندوق

 على االقتراض إلى الحاجة يقلل ماب والخصوم، األصول دارةإل آلية بمثابة بدوره يعمل أجال األطول القروض

 في لالقتراض اإلجمالية تكاليفال على أيضا ؤثريو تكلفة أكثر ووه أطول، استحقاق آجالب واسع نطاق

 الصندوق.

 قللصندو القانونية النصوص على التعديالت – خامسا

 والمسؤوليات األدوار على ومعاييره الصندوق من المقد م التمويل وسياسات الصندوق إنشاء اتفاقية تنص -20

 6:التالي النحو على منه المقد م التمويل تحكم التي السياساتب فيما يتعلق للصندوق الرئاسية بالهيئات الخاصة

 التمويل تحكم التي العامة واللوائح والمعايير السياسات إرساء في بسلطته المحافظين مجلس احتفاظ ومع"

                                                      

للحصول على قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ولكنها لم تصل بعد إلى  مؤهال بلدا 26هذا بشكل ملحوظ عن  ويختلف المتوسط.في 

في المائة من  5.2في المائة من الديون المتعددة األطراف و 17البلدان  فلدى هذهمستوى الدخل الذي يؤهل للدخول في مناقشات التخرج. 

 في المتوسط. التيسيريةالديون 
 .4، الفقرة سياسات التمويل المقدّم من الصندوق ومعاييره 6
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ل الذي هو التنفيذي المجلس بأن يُقر فإنه الصندوق، يقدمه الذي  السياسات رسم في الرئيسية المسؤولية يتحم 

لة ر التي المفص   ."التمويل هذا مثل تُقّر 

 آجال تمايز إلدخال ومعاييره الصندوق من المقد م التمويل سياسات تعديل المقترحة التغييرات تنفيذ سيتطلبو -21

 المتوسطة بلدانال من معينة لفئات االستحقاق ألجل حد ووضع الدخل، فئة حسب السماح وفترات االستحقاق

 ضمن ومعاييره الصندوق من المقد م التمويل سياسات على التعديالت عوتق .العليا الشريحة من الدخل

 سياسات على التغييرات هذه تقديم بعد سارية هذه التمويل شروط تصبح بحيث المحافظين مجلس اختصاص

 .2022 فبراير/شباط في عليها للموافقةالمحافظين  سمجل إلى ومعاييره الصندوق من المقد م التمويل

 لتحديد الصندوق منهجية تنقيح من اجزء تمثل الدخل فئة أساس على االستحقاق آجال تمايز في التغييراتو -22

 التنفيذي. المجلس عليها يوافق أن وينبغي بشروط عادية المقترضين على المطبقة الفائدة أسعار

 التجديد بداية في التغييرات هذه تطبيق ينبغي إضافية، بخيارات المقترضين وتزويد االتساق تحقيق وبهدف -23

 من ُحدد لما خاضعا بالفعل عليه الموافق لتمويلا وسيظل رجعي. أثر بدون الصندوق لموارد عشر الثاني

 .متوسطة بشروط المقدمة لقروضل في ذلك بما للتسعير، وأساس تعاقدية شروط

 قدما المضي وسبل االستنتاج – سادسا

 المختلفة التنمية مراحل تعكس ،متمايزة تمويل شروط األطراف لجميع ةمستدام بطريقة لتنميةا تمويل يتطلب -24

ة بشأن تمايزشروطا م بالفعل الصندوق وقد وضع .التمويل لتكاليف المنهجي االسترداد وتضمن للمقترضين،

 ،الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد في المتوخى المالي التحول لتعكس تغييرات إجراء يلزم ولكن التمويل،

 التخرج. ركائز على األعضاء موافقة ذلك في بما

 الدخل المتوسطة بلدانوال الدخل المنخفضة بلدانلل اإلنمائي األثر يعزز بأن للصندوق المالي التحول يسمحو -25

 نفسه، الوقت وفي الديون. من إضافي حجم تحمل على المقترضين هؤالء قدرة ضمانو ،الدنيا الشريحة من

 بخيارات مقارنة تنافسية تظل بشروط التنمية من تقدما أكثر مرحلة في تكون التي البلدان مع االنخراط يتيح فإنه

 طائفة خدمة على قادرا الصندوق سيكون الطريقة، وبهذه السندات(. إصدار )مثل السوق في المتاحة تمويلال

 بهدف وديونهم، االقتصادي مسارهم مع ويتسق يناسبهم بما خصيصا مصمم نهج في أعضائه من واسعة

 .2030 عام وخطة المستدامة التنمية أهداف تحقيق على المقترضين جميع مساعدة

 بعد ،2021 أبريل/نيسان في التنفيذي والمجلس الحسابات مراجعة لجنة في للمناقشة الوثيقة هذه تُعرضو -26

 .2021 الثاني ويناير/كانون 2020 األول أكتوبر/تشرين في رسميتين غير ندوتين في أولية مناقشات إجراء

 في المحافظين مجلس إلى ومعاييره الصندوق من المقدّم التمويل سياسات في صلة ذات تغييرات ةأي وستقدم

 .عليها للموافقة 2022 شباط/فبراير
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 الدخل فئة حسب الحالية االستحقاق آجال عالوة تمايز

 على للحصول المؤهلين لمقترضينا على المطبقة العالوة في تمايزا الصندوق أدخل ،2019 عام من اعتبارا -1

 لإلنشاء الدولي البنك مبادئ لىإ استنادا البلد، تصنيف أو الدخل من الفرد نصيبل وفقا ،عادية بشروط قروض

 قد أو خصم، أو إعفاء على للحصول مؤهال المقترض يكون قد وبالتالي، والتسعير. لتصنيفا بشأن والتعمير

 .إضافية لرسوم يخضع

 :يلي ما الدخل فئة حسب عالوةلل الحالي تمايزلا تحليل يوضحو -2

 عالوة زيادة من معفاة التالية القطرية التصنيفات في المدرجة األعضاء الدول .(ألف الفئة) اإلعفاءات (1)

 المقترضون (1) :2019 لعام المحافظين مجلس دورة تاريخ من اعتبارا السارية االستحقاق آجال

 خاللها ينتقلون التي الموارد تجديد فترة خالل العادية الشروط إلى المختلطة الشروط من ينتقلون الذين

 االقتصادات ذات الدول (3) ؛بالنزاعات والمتأثرة الهشة الدول (2) ؛التالية الموارد تجديد وفترة

 عشر الحادي التجديد فترة خالل (4) والتعمير؛ لإلنشاء الدولي البنك منلالقتراض  المؤهلة الصغيرة

 العاشر أو التاسع التجديد في العادية للشروط مؤهلة أصبحت التي األعضاء الدول الصندوق، لموارد

 7.الغربية والضفة غزة قطاع عن فضال ،الصندوق لموارد

 يساوي أو اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يقل التي البلدان .(اءب )الفئة الخصومات (2)

 .االستحقاق آجال عالوة زيادة على خصم على للحصول مؤهلة أمريكيا دوالرا 9758 6

 عن اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي البلدان .(جيم )الفئة القياسية الحالة (3)

 .باء أو ألف للفئة المؤهلة وغير أمريكيا دوالرا 12 375 عن ويقل أمريكيا دوالرا 6 975

 عن اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب فيها يزيد التي البلدان .(الد )الفئة ضافيةاإل رسومال (4)

 مؤهلة تكن لم ما االستحقاق آجال عالوة على إضافي رسم عليها يُفرض أمريكيا دوالرا 129 375

  أعاله. موضح هو كما إعفاء على للحصول

                                                      

ست وهذا يشمل أنغوال، وأرمينيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، والبوسنة والهرسك، ودومينيكا، وجورجيا، والهند، والفلبين، وسانت فن 7

 وفييت نام.وجزر غرينادين، وسري النكا، 
( الذي حدده البنك الدولي كبداية لمناقشات التخرج مع 2020)للسنة المالية  القومي اإلجمالي نصيب الفرد من الدخلهذا هو مستوى  8

لألغراض المبادئ التوجيهية لنصيب الفرد من الدخل تنقيحه سنويا ونشره في  ويجريالمقترضين من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. 

 .التشغيلية
الخاص بالبلدان ( الذي حدده البنك الدولي باعتباره الحد 2020)للسنة المالية  مي اإلجمالينصيب الفرد من الدخل القوهذا هو مستوى  9

 لألغراض التشغيلية.المبادئ التوجيهية لنصيب الفرد من الدخل تنقيحه سنويا ونشره في  ويجري. المرتفعة الدخل
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 األخرى الدولية المالية المؤسسات في للمقارنة القابلة المالية المنتجات تحليل

 1 الجدول

 الدولية المالية المؤسسات مختلف في االستحقاق آجال ومتوسط السماح وفترات االستحقاق آجال مقارنة

 التمويل شروط

 البنك

 الدولي

 لإلنشاء

 والتعمير

 الصندوق

 مصرف

 التنمية

 اآلسيوي

 مصرف

 التنمية

 األفريقي

 المصرف

 اآلسيوي

 ستثمارلال

في البنية 

 التحتية

 الكاريبي التنمية مصرف

 مصرف

 التنمية

 للبلدان

 األمريكية

 آلجال األقصى الحد

 االستحقاق

 )بالسنوات(

35 35 30 25 35 

نصيب الفرد  فيها يقل التي البلدان

 عن اإلجمالي المحلي الناتجمن 

 30 أمريكي: دوالر 2 000

نصيب  فيها يتراوح التي البلدان

 اإلجمالي المحلي الناتجالفرد من 

 دوالر أمريكي  2 001 بين

 25 أمريكي: دوالر  10 000و

نصيب الفرد التي يزيد فيها  البلدان

الناتج المحلي اإلجمالي عن من 

 20 أمريكي: دوالر 10 000

25 

 األقصى الحد

 السماح لفترات

 )بالسنوات(

10 10 8 8 10 

نصيب الفرد  فيها يقل التي البلدان

 عن اإلجمالي المحلي الناتجمن 

 10 أمريكي: دوالر 2 000

نصيب  فيها يتراوح التي البلدان

 اإلجمالي المحلي الناتجالفرد من 

 دوالر أمريكي  2 001 بين

 5 أمريكي: دوالر  10 000و

نصيب الفرد التي يزيد فيها  البلدان

الناتج المحلي اإلجمالي عن من 

 5 أمريكي: دوالر 10 000

5 

 األقصى الحد

 آجال لمتوسط

 االستحقاق

 (بالسنوات)

20 20 19 16.75 20 

نصيب الفرد  فيها يقل التي البلدان

 عن اإلجمالي المحلي الناتجمن 

 20.25 أمريكي: دوالر 2 000

نصيب  فيها يتراوح التي البلدان

 اإلجمالي المحلي الناتجالفرد من 

 دوالر أمريكي  2 001 بين

 15.25 أمريكي: دوالر  10 000

نصيب الفرد التي يزيد فيها  البلدان

الناتج المحلي اإلجمالي عن من 

 12.75 أمريكي: دوالر 10 000

15.25 

 


