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 توصية بالموافقة

 األجل. متوسطةالإنشاء برنامج الصندوق لسندات اليورو المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على 

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقفترة ا في التمويلالخلفية واستراتيجية  -أوال

الصندوق إلى ضمان  تاجفي إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق )التجديد الثاني عشر للموارد(، سيح -1

ر أي دورة من دورات تجديد الموارد. ويُقد   أثناءتوفير أعلى مستوى من التمويل حتى اآلن في شكل اقتراض 

د المبلغ وسيحد   1.مليار دوالر أمريكي 1.3مليار دوالر أمريكي و 1بما يتراوح بين  االمبلغ اإلجمالي حالي

وى التجديد الفعلي للموارد مقارنة بالمستوى المستهدف، لالقتراض بمجرد معرفة مستالمطلوب النهائي 

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات. تحديدعملية كجزء من  اوسيُعاد تقييم المبلغ سنوي

، وافق المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة على إطار 2020وفي ديسمبر/كانون األول  -2

االقتراض المتكامل الذي يتمثل هدفه الشامل في التمكين من الحصول على التمويل في الوقت المناسب 

ستراتيجية التي يخطط اال المعاييرد إطار االقتراض المتكامل . ويُحد   التكلفةمن حيث  يةفعالأكثر وبطريقة 

نح في فترة لالصندوق على أساسها  جمع األموال الالزمة لتحقيق المستوى المستهدف لبرنامج القروض والم 

 الثاني عشر للموارد.التجديد 

وبموجب إطار االقتراض المتكامل، سيواصل الصندوق االقتراض من خالل القروض السيادية من الدول  -3

وهذه  2.ميس رةال الشركاء في شكل قروضالسيادية والمؤسسات التي تدعمها الدول، بما في ذلك االقتراض 

 ،طويلة اللتزامات االقتراض استحقاق لاالحفاظ على آج من نهلصندوق تمك  بالنسبة لللتمويل مصادر مهمة 

دعم البلدان في االقتراض من  لتمكين الصندوقميس رة الالشركاء في شكل قروض ما تكون عند ضروريةهي و

 بشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة.

ار حدثت في إطتُ غير أن النجاح في تمويل التجديد الثاني عشر للموارد يتطلب زيادة تنويع التمويل. واس -4

، وأداة الخاص ألثر المؤسسيوالمستثمرين ذوي االمؤهلين قرضين االقتراض المتكامل فئة جديدة مهمة من المُ 

لما حدده إطار االقتراض  ا. ووفقاسندات متفاوض عليها ثنائي منخاصة  إصداراتجديدة لالقتراض في شكل 

الخاصة( إلى المجلس التنفيذي  واإلصداراتم كل مقترح من مقترحات االقتراض )القروض يُقد   المتكامل،

 للموافقة عليه.

)االقتراض من السوق(. ويجب  سندات عامة إطار االقتراض المتكامل التمويل في شكل إصدارات مستخد  ي  وال  -5

عليها،  يصادقتراض من السوق وأن أن يستعرض المجلس التنفيذي أية عملية يقوم بها الصندوق لبدء االق أوال

 3.وأن يوافق عليها مجلس المحافظين في نهاية المطاف

لهذه  عتض  اإلنمائية، وُ  مإلى أن الصندوق يقترض منذ عدة سنوات من األعضاء ومن وكاالتهوبالنظر  -6

ُ اإلصدارات الخاصة  ولكي يبدأ تفعيل. موحدةعمليات ووثائق  المنتجات راض تإطار االق من خالل دخلتالتي أ

. واستحدث لطرح تلك اإلصدارات موحدةوثائق وآليات  تحديدإلى  اأيض اآلنالمتكامل، يحتاج الصندوق 

بالتوازي مع ذلك األدوات الضرورية لالتصال والتواصل التي ستدعم مشاركته مع المؤسسات الصندوق 

 االستثمارية الخاصة.

                                                   

 .GC 44/L.6انظر الوثيقة  1
 مليون دوالر أمريكي في جميع السيناريوهات. 225مستوى قروض الشركاء الميس رة المستهدف في فترة التجديد الثاني عشر للموارد هو  2
 .44-د/223المحافظين قرار مجلس  3
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األجل. وهذا البرنامج أداة ضرورية  متوسطةالسندات اليورو ل االصندوق برنامج استحدثعلى ذلك،  وبناء -7

في الوقت المناسب وبطريقة  طرح إصدارات خاصة من السنداتلتنفيذ إطار االقتراض المتكامل، وسيتيح 

 .اإلصدارات الخاصةمعامالت  لطرحوسيلة  في حد ذاته برنامج ليسهذا الفعالة من حيث التكلفة، ولكن 

لسياسة السيولة وسياسة كفاية رأس المال  وفقا يةتمويلال تهوتيروالصندوق  لدى بالديونزيادة التمويل  دتحدتوس -8

الصلة  1. ويوضح الشكل تحديد الموارد المتاحة للصندوقاللتين تُشكالن الركيزتين اللتين يقوم على أساسهما 

لسياسة والهيكلية القانونية والتشغيلية لخطط التمويل في ادعامة  االمنطقية بين العناصر التي تُشكل مع

 الصندوق. 

 1الشكل 

 اإلطار المنطقي للتمويل في الصندوق

 

ببرنامج سندات اليورو  المقصودأوال القسم ونُظمت األجزاء المتبقية من هذه الوثيقة على النحو التالي: يوضح  -9

األطراف الرئيسية التي يعمل الصندوق  ثانياحاجة الصندوق إليه؛ ويعرض القسم  وأسباباألجل  متوسطةال

 الموحدةالضوء على الوثائق  ثالثااألجل؛ ويُسلط القسم  متوسطةالإدارة برنامج سندات اليورو معها إلنشاء و/أو 

المخاطر المتأصلة  رابعااألجل؛ ويوضح القسم  متوسطةالالمطلوبة إلنشاء برنامج لسندات اليورو  الرئيسية

بالوصف تسيير برنامج سندات  خامسااألجل؛ ويتناول القسم  متوسطةالفي إنشاء برنامج لسندات اليورو 

 والخطوات التالية. اإرشادي ازمني جدوال ااألجل؛ ويعرض القسم سادس متوسطةالاليورو 

 األجل ولماذا يحتاج الصندوق إليه؟ متوسطةالاليورو  سنداتما هو برنامج  - ثانيا

سنوات  5ستحقاقه في العادة مدة تتراوح بين بلغ أجل ايسند اليورو المتوسط األجل هو ورقة مالية أو سند  -10

خاص. واستخدام  إصدارويمكن إصداره في شكل  -ومن هنا اإلشارة إليه على أنه "متوسط األجل"  -سنة  15و

األجل  متوسطةالفي سياق سندات اليورو  يشيرعملة اليورو. ولكنه  اتحديد يعني"اليورو" في هذا السياق ال 
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رض من مقرضين خارجيين بعملة أجنبية وليس من مقرضين تإلى السندات "الدولية" وجهة اإلصدار التي تق

 يمكن (Eurobond) من ذلك على سبيل المثال أن السندات األوروبيةمحليين بالعملة المحلية )إصدار محلي(. 

الواليات المتحدة األمريكية )الدوالر األمريكي( ولكنها تصدر خارج الواليات المتحدة، م بدوالرات أن تُقو  

بالدوالر األمريكي.  مقومة إصدارات خاصة من سنداتطرح وهو ما سيكون عليه الحال لو أن الصندوق 

 للتمويل في األسواق المالية الدولية. ارئيسي ااألجل مصدر متوسطةالوتُشكل سندات اليورو 

األجل. ويُمثل برنامج  متوسطةالفي العادة في إطار برنامج لسندات اليورو  طرح اإلصدارات الخاصةتُ و -11

 الموحدةاألجل منصة إصدارات موحدة مؤلفة من مجموعة من الوثائق الرئيسية  متوسطةالسندات اليورو 

عند إنشاء البرنامج. وبمجرد إنشائه، يتيح البرنامج لجهات   4سية مع جميع األطراف الرئي المتفق عليها

 .مواتيةالسوق ظروف خاصة بسرعة عندما تكون  طرح إصداراتاإلصدار 

األجل  متوسطةالمن السندات في إطار برنامج سندات اليورو خاص تخضع الشروط التجارية لكل إصدار سو -12

)بما فيها سعر الفائدة وأجل االستحقاق والعملة( لتفاوض ثنائي مع كل مستثمر. غير أن إنشاء برنامج سندات 

األجل سيمك ن الصندوق من تجنب المفاوضات المطولة بشأن شروط وأحكام عمليات  متوسطةالاليورو 

سيكون عند تحديد أن الصندوق  من الناحية العملية. ويعني ذلك اإلصدارات الخاصة عند طرح السندات

المستثمر المناسب واالتفاق على الشروط المالية لإلصدار المعي ن في وضع يمكنه من تقديم مقترح االقتراض 

بموافقة المجلس، سيتمك ن الصندوق بعد ذلك من  اى المجلس التنفيذي للموافقة عليه. ورهنذي الصلة بسرعة إل

 .لإلصدار الخاصفي التنفيذ الفعلي  االمضي قدم

إلطار االقتراض  امقترح من مقترحات االقتراض على حدة إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه وفقم كل وسيُقد   -13

الحتياجات التمويل في الصندوق؛  اد وتيرة اإلصدارات التي سيطرحها الصندوق وحجمها تبعالمتكامل. وستُحد  

 ف السوق. وسيُبذل كل جهد ممكن لالستفادة من أفضل ظرو

األجل أو ما يعادلها، من أجل  متوسطةالوقد أنشأت جميع المؤسسات النظيرة للصندوق برامج لسندات اليورو  -14

الرجوع إلى  ويمكن. التمويل في شكل إصدارات خاصةالحصول على أنواع متنوعة من التمويل، بما يشمل 

في الملحق األول. وتقوم بعض جهات  رةلدى المؤسسات النظيمزيد من المعلومات عن برامج إصدار الديون 

بتحديث برامجها ذات الصلة بانتظام؛ غير أن معظمها يستفيد من اإلعفاءات التنظيمية  فوق الوطنيةاإلصدار 

ويخطط الصندوق  5.برامجه إال  عند االقتضاء في حال حدوث تغييرات جوهرية في البرنامجل جري تحديثايُ وال 

 األجل.  متوسطةالللحد قدر المستطاع من أي تحديثات لبرنامجه الخاص بسندات اليورو 

 متوسطة األجلالسندات اليورو  برنامجفي  الرئيسيةاألطراف  –ثالثا 

األجل  متوسطةالاألطراف الرئيسية التي ساعدت الصندوق )كجهة إصدار( على إنشاء برنامج سندات اليورو  -15

( منظ م البرنامج الذي يعمل كمدير للمشروع من أجل ضمان سالسة التواصل بين جميع األطراف؛ 1هي: )

ن لجهة اإلصدار وجهة التنظيم، وهم الذين تولوا صياغة وثائق البرنامج والتفاوض ون القانونيو( المستشار2)

، وهو المؤسسة المالية وكيل الدفع( 3رمتها؛ )عليها وقدموا التوجيه القانوني العام والمشورة بشأن العملية ب

لحاملي  ينالد  اإلصدار وتتولى، بالنيابة عنها، تيسير مدفوعات الفائدة وأصل  تقوم بدور الوكيل لجهةالتي 

( مراجعو الحسابات الذين 5( وكاالت التصنيف االئتماني التي تتولى تصنيف البرنامج؛ )4السندات؛ )

الرجوع إلى  يمكننها )مينات بشأطويقدمون ت اإلصدارلية والمتضمنة في وثيقة يستعرضون المعلومات الما

متوسطة األجل في الملحق الثاني(. وتعمل جميع الالوصف التفصيلي لجميع أطراف برنامج سندات اليورو 

                                                   

 والملحق الثاني. الثاثيرد مزيد من التفاصيل عن األطراف الرئيسية في برنامج سندات اليورو المتوسطة األجل في القسم  4
 على سبيل المثال، إذا تغيرت والية جهة اإلصدار الستهداف مشكلة إنمائية مختلفة، سيتعي ن تحديث البرنامج لمراعاة هذا التغيير. 5
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 ين مع شُعب الصندوق المختصة إلصدار وثائق موحدة خاصةالتواصل والتفاعل الوثيق  األطراف في إطار من 

 بالصندوق.

الوطني في األسواق المالية على الرغم من أن حجم  فوقوسيكون الصندوق جهة إصدار جديدة على المستوى  -16

خاصة.  إصدارات، ولن تُطرح إصدارات السندات إال  من خالل أكثر من نظرائه اتمويله سيكون متحفظ

يحظون بأكبر قدر من التقدير وحرصت اإلدارة على توفير المشورة للصندوق طوال العملية من مستشارين 

. ويوف ر ذلك تطمينات مالئمة لإلدارة بشأن الوثائق والعمليات الجديدة ويتمتعون بأعلى مستوى من الخبرة

اسم الصندوق  على اكتساب اذلك أيضاألجل. وسيساعد  متوسطةالالمطلوبة إلنشاء برنامج سندات اليورو 

مؤسسات مالية كثيرة على تقديم خدماتها مكانة في السوق مع العناصر الفاعلة األخرى. ووافقت بالفعل 

 االوطني يمثل حدث فوقألن وجود جهة إصدار جديدة على المستوى  انظرالتي تفرضها واإلعفاء من الرسوم 

 .اال يتكرر كثير امهم

 األجل متوسطةالالوثائق الرئيسية التي يستند إليها برنامج سندات اليورو  – رابعا

نشرة اإلصدار، أو مذكرة اإلصدار، أو مذكرة  ا( وثيقة اإلصدار )تُسمى أيض1) :هماهناك وثيقتان رئيسيتان  -17

جدارتها ( اتفاق البرنامج. وتكفل وثيقة اإلصدار توفير معلومات كافية عن جهة اإلصدار و2المعلومات(، و)

االئتمانية وأنشطة أعمالها وعوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على سالمتها المالية. ولذلك فهي تُشكل وثيقة 

م رئيسية لتوفير معلومات جوهرية رئيسية عن جهة اإلصدار )الصندوق( وسندات اإلصدار الخاص. ويُنظ   

بما في ذلك حقوق كل  - ووسطاء تداول السندات اتفاق البرنامج العالقة بين جهة اإلصدار ومن ظم البرنامج

األجل واإلصدارات الخاصة التي  متوسطةالبشأن برنامج سندات اليورو  -طرف والتزاماته ومسؤولياته 

القانونية التي تؤكد بعض المسائل القانونية المتعلقة  اآلراءاألخرى ستُطرح في إطاره. وتشمل الوثائق المهمة 

بالبرنامج والسندات، بما في ذلك قدرة الصندوق على طرح إصدارات خاصة، واتفاق الوكالة وخطاب 

وضمانات معي نة وتحد د حقوق  أوضاعااألجل  متوسطةالسندات اليورو  برنامج مختلف وثائق وتبين. التطمين

األجل  متوسطةاللوثائق برنامج سندات اليورو  لالمفص  الرجوع إلى الوصف  ويمكنوالتزاماته. كل طرف 

 في الملحق الثالث.

 اويتولى صياغة الوثائق المستشارون القانونيون لكل من جهة اإلصدار ومنظ م البرنامج، ويستعرضها داخلي -18

 موظفو الصندوق المسؤولون.

 المخاطر -خامسا

إطار االقتراض المتكامل بعد موافقة المجلس التنفيذي لتفعيل أداة  هو األجل متوسطةالبرنامج سندات اليورو  -19

 لن تنشأ عنتوجيهات األعضاء. ولذلك  بناء علىعليه، وإلجراء أي تغييرات يلزم إدخالها على ذلك اإلطار 

بنشاط برنامج في حد ذاته أي مخاطر استراتيجية إضافية متأصلة. وتتعلق المخاطر المالية والقانونية ال

وسيستمر  6.وهي مخاطر موضحة بالفعل في إطار االقتراض المتكامل ،االقتراض الذي يقوم به الصندوق

ل النسب في الصندوق من خالل إطار االقتراض المتكامل ولن تُعد  لزيادة التمويل بالديون العام تنظيم المستوى 

 د موافقة المجلس التنفيذي.إال  بع -إذا اقتضت الحاجة ذلك  -المالية الحالية 

بعض وثائق برنامج  يحكم القانون المحلي، التعديالت األخيرة التي أُدخلت على اتفاقية إنشاء الصندوق بوعق -20

بما  تسوية أي منازعات محتملةعند المحلية  المحاكم وتخضع الختصاصاألجل  متوسطةالسندات اليورو 

يتماشى مع النهج الذي تسير عليه المؤسسات المالية الدولية النظيرة وعمال بتوصية المستشار القانوني 

الصندوق القانون اإلنكليزي والمحاكم  ، اختارالشائعةالسوق ممارساتاستعراض . وبعد الخارجي للصندوق
                                                   

 هاء. -القسم ثالثا  6
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سيتعي ن على الصندوق مراعاة التزامات معي نة من حيث المتطلبات السارية  ،اإلنكليزية. وباإلضافة إلى ذلك

اإلصدارات الخاصة  قيدعند بشأن اإلفصاح والشفافية وما يترتب عن ذلك من مخاطر مخالفة هذه االلتزامات 

 في بورصة أوراق مالية معترف بها )انظر الملحق الثاني أدناه(.

يحتفظ الصندوق بامتيازاته وحصاناته في وثائق برنامج ة المنازعات، بتسويفقط باألحكام المتعلقة  اورهن -21

توقع أن يؤدي إنشاء البرنامج المذكور إلى وضع الصندوق ضمن نطاق األجل. وال يُ  متوسطةالسندات اليورو 

 اختصاص أي سلطة تنظيمية محلية.

 التسيير -سادسا

 األجل إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.  متوسطةالسندات اليورو م أي تحديثات بشأن برنامج تُقد   -22

 الجدول الزمني والخطوات المقبلة -سابعا

يهدف الصندوق إلى اتخاذ أفضل وضع ممكن للبدء في تمويل دورة التجديد الثاني عشر لموارده بسالسة.  -23

لية مع   ا؛ ومع ذلك، ال يمكن المضي قدمالخاصالمستثمرين ذوي األثر المؤسسي ودارت مناقشات ثنائية أو 

المالية لإلصدارات الخاصة إال  بعد إنشاء برنامج سندات اليورو  في مفاوضات ملموسة بشأن الشروط

المستثمرين من استعراض وثائق اإلصدارات الخاصة الموحدة في الصندوق. وعالوة  نوتمك  األجل  متوسطةال

الخاصة لشراء إصدارات الصندوق من فتح بنود اعتماداتهم الداخلية  على ذلك، سيتعي ن على المستثمرين أوال

نفيذي على المجلس الت من المهم أن يوافقبعض الوقت. ولذلك  االسندات الخاصة، ويمكن أن يتطلب ذلك أيض

لتمكين الصندوق من اتخاذ خطوات  2021األجل في دورة سبتمبر/أيلول  متوسطةالبرنامج سندات اليورو 

 ملموسة نحو استكشاف أسواق اإلصدارات الخاصة قبل بدء التجديد الثاني عشر للموارد. 

أجل إنشاء برنامج سندات ة التي تتطلبها العملية، في العمل من دمنه للخطوات المتعد اوبدأ الصندوق، إدراك -24

. 2020األجل مباشرة عقب الموافقة على إطار االقتراض المتكامل في ديسمبر/كانون األول  متوسطةالاليورو 

 .في الملحق الرابع ويمكن الرجوع إلى الجدول الزمني المفص ل للخطوات المتخذة حتى اآلن
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مؤسسات التمويل اإلنمائي والمؤسسات المالية الدولية الديون في  اتبرامج إصدار

 النظيرة

المؤسسات المالية /الوارد أدناه منصات اإلصدارات الرئيسية لدى مؤسسات التمويل اإلنمائي 1يوضح الجدول  -1

جهة  لما تفضله االمؤسسات النظيرة تبع فيتتفاوت أسماء برامج إصدارات الديون والدولية النظيرة. 

. وكما يتضح من ووثائقها موحدة متوسطة األجلالسندات البرامج من أشكال  ولكنها جميعا شكل 7،اإلصدار

ساس سنوي، وال تجري عادة تحديثات على أ برامجها تحديث تميل إلى عدم جهات اإلصدار فإن، 1الجدول 

 . تغييرات جوهرية في حال حدوث إال

 1الجدول 

  المالية الدولية اتمؤسسال/لتمويل اإلنمائيا اتمؤسسالديون في  اتبرامج إصدار

لتمويل امؤسسة 

مؤسسة /اإلنمائي

 التمويل الدولية 

 سنة اإلنشاء/التحديث اسم البرنامج

األوروبي المصرف 

 لالستثمار

 (تحديث) 2014ديسمبر/كانون األول  8 برنامج إصدار سندات الديون 

 (إنشاء) 2018مارس/آذار  22 إلصدار سندات الديونالمرفق العالمي  المؤسسة الدولية للتنمية

نشاء إلل الدوليالبنك 

 والتعمير

 (تحديث) 2008مايو/أيار  22 المرفق العالمي إلصدار سندات الديون

 (تحديث) 2009سبتمبر/أيلول  8 المرفق العالمي إلصدار سندات الديون مصرف التنمية األفريقي

 (تحديث) 2020ديسمبر/كانون األول  9 البرنامج العالمي للسندات المتوسطة األجل مصرف التنمية اآلسيوي

مرفق التمويل الدولي 

 للتحصين
 )تحديث( 2020أغسطس/آب  28 البرنامج العالمي للسندات المتوسطة األجل

 (تحديث) 2020ديسمبر/كانون األول  10 المتوسطة األجل اليورو سندات برنامج مجلس أوروبا

نشاء إلل األوروبيالبنك 

 والتعمير

 (تحديث) 2012يوليو/تموز  3 البرنامج العالمي للسندات المتوسطة األجل

 (تحديث) 2008يونيو/حزيران  3 اآلجلالبرنامج العالمي للسندات المتوسطة  مؤسسة التمويل الدولية

المصرف اآلسيوي 

لالستثمار في البنية 

 التحتية

 (إنشاء) 2019ديسمبر/كانون األول  18 اآلجل البرنامج العالمي للسندات المتوسطة

                                                   

 تسمح البرامج العالمية بإصدار السندات في األسواق المحلية والدولية وبالعملة المحلية واألجنبية. 7
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 األجل متوسطةالاألطراف الرئيسية في برنامج سندات اليورو 

األجل )الصندوق(.  متوسطةال: الكيان الذي يُصدر السندات في إطار برنامج سندات اليورو جهة اإلصدار -1

 منظ م البرنامج طوال العملية.مع مستشارها القانوني ومع عمل جهة اإلصدار في تعاون وثيق تو

م البرنامج تنسيق االتصاالت بين جميع منّظم البرنامج -2 : مؤسسة مالية تقوم بدور مدير المشروع. ويتولى منظ  

األجل.  متوسطةال األطراف واإلشراف على عملية التوثيق لضمان سالسة إنشاء برنامج سندات اليورو

في معامالت األسواق المالية، بما فيها اإلصدارات  اوباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمنظ م البرنامج، باعتباره متمرس

التسويقية وتعريف جهة اإلصدار بفرص التمويل وتسليط الضوء على اتجاهات الخاصة، أن يُسدي المشورة 

 السوق ذات الصلة.

حاماة تعمل بالنيابة عن جهة اإلصدار في صياغة وثائق برنامج سندات اليورو شركة م: مستشار جهة اإلصدار -3

 األجل والتفاوض عليها )انظر الملحق الثالث أدناه( وإسداء المشورة إليها طوال العملية. متوسطةال

 ووسطاء تداول: شركة محاماة تعمل بالنيابة عن المنظ م وسيط تداول السنداتار منّظم البرنامج/مستش -4

 -متوسطة األجل الوتُساعد في العادة األطراف أثناء التفاوض على وثائق برنامج سندات اليورو  -السندات 

ُ و  .لفائدة وسطاء تداول السنداتقانونية آراء صدر ت

إلصدارات  ضامنةحضور راسخ في السوق وتعمل كجهات  مؤسسات مالية لها :وسطاء تداول السندات -5

 مع المستثمرين الذين يوافق عليهم الصندوق. وتكتتب فيهاالتي يطرحها الصندوق السندات الخاصة 

وأصل  الفائدة على السنداتباسم "وكيل الصرف". مؤسسة مالية تجمع مدفوعات  ا: يُعرف أيضوكيل الدفع -6

ع األموال على حاملي السندات. وبعبارة أخرى، يتولى وكيل الدفع المسؤولية  ينالد   من جهة اإلصدار ثم توز 

 من جهة اإلصدار إلى المستثمر. ينالد  عن تحويل مدفوعات الفوائد و/أو أصل 

 تيسير طرح السندات وصل بين جهة اإلصدار والبورصة. ويتولى وكيل القيدكصلة : مؤسسة تعمل وكيل القيد -7

في البورصة حيث يكون الغرض النهائي من ذلك هو ضمان سالسة الموافقة على برنامج سندات اليورو 

 األجل. متوسطةال

لتأكيد صحة بيانات مالية  تطمينخطاب  ونيُقد م نحسابات جهة اإلصدار الذي و: مراجعالحسابات ومراجع -8

عدم حدوث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي لجهة اإلصدار وفي خطاب اإلصدار  متضمنةمعي نة 

 .عةآخر حسابات مراج  صدور  األجل منذ متوسطةالعند توقيع برنامج سندات اليورو 

وستاندرد آند بورز في حالة الصندوق(  ،فت جهة اإلصدار )فيتشالوكاالت التي صن   وكاالت التصنيف: -9

د في العادة تصنيف جهة اإلصدار باعتباره متوسطة األجل. ويؤك  السيُطلب منها تصنيف برنامج سندات اليورو 

 متوسطة األجل.العلى برنامج سندات اليورو  االتصنيف الذي ينطبق أيض

لتيسير تبادل )أي مقاصة( المدفوعات أو األوراق المالية أو معامالت  لتُشك  : مؤسسة مالية مقاصةشركة  -10

المشتقات. ولذلك تعمل شركة المقاصة كوسيط بين طرفين. ويتمثل غرضها في الحد من خطر عدم وفاء إحدى 

 (Euroclear) وروكليرومن أهم شركات المقاصة يتسوية التداوالت.  تزاماتلالشركاتها األعضاء 

 .(Clearstreamم )يوكليرستر

في العادة  التي ستشترط" االستثمارات الطويلة األجل" شركاتسيستهدف الصندوق  بورصة أوراق مالية: -11

على األرجح في اإلصدارات الخاصة.  تتداولال  افي بورصة معترف بها على الرغم من أنه اإدراجه

 فوقشراء السندات وبيعها. وتختار جهات اإلصدار فيها والبورصة هي سوق األوراق المالية التي يمكن 

 .الوطنية في العادة قيد سنداتها في بورصة لندن أو لكسمبرغ أو البورصة اآليرلندية
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 األجل متوسطةالالوثائق الرئيسية التي يستند إليها برنامج سندات اليورو 

 هي الوثيقة الرئيسية: نشرة اإلصدار، أو مذكرة اإلصدار، أو مذكرة المعلومات( ا)تُسمى أيضوثيقة اإلصدار  -1

إلى  االتي تتضمن معلومات جوهرية رئيسية عن جهة اإلصدار )الصندوق( والسندات )باالستناد أساس

تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إلى هذه الوثيقة  وتهدفالمعلومات المتاحة للجمهور(. 

 ز حدود الوالية الوطنيةتتجاومؤسسة االستثمار في إصدارات السندات الخاصة. وبالنظر إلى أن الصندوق 

الئحة نشرة االكتتاب. بتضم أكثر من دولة عضو في االتحاد األوروبي فإنه ُمعفى من متطلبات ما يُسمى و

وتقل فيها مستويات اإلفصاح التي ال تتطلب سوى  اوثيقة اإلصدار في الصندوق أخف كثير تكون وبالتالي

 ،في العادة عوامل المخاطرة، ووصف جهة اإلصدارهي هذه المتطلبات واالمتثال لمتطلبات مكان القيد. 

 وشروط وأحكام السندات التي سيجري إصدارها.

بما  - ووسيط تداول السندات: هو الوثيقة التي تحكم العالقة بين جهة اإلصدار ومنظ م البرنامج اتفاق البرنامج -2

متوسطة األجل الاليورو فيما يتعلق ببرنامج سندات  -في ذلك حقوق كل طرف والتزاماته ومسؤولياته 

 الخاصة التي سيجري طرحها في إطار البرنامج.واإلصدارات 

 د الشروط واألحكام الشروط التعاقدية العامة للسندات التي سيجري إصدارها.: تُحد   الشروط واألحكام -3

 متوسطةال: آراء من مستشار قانوني تؤكد جوانب قانونية معي نة متعلقة ببرنامج سندات اليورو القانونيةء اآلرا -4

 إصدارات خاصةاألجل والسندات التي سيجري إصدارها في إطاره، بما في ذلك قدرة الصندوق على طرح 

)أي جميع التراخيص الداخلية الصادرة(، وقانونية وصحة جميع الوثائق والسندات والوضع القانوني لجهة 

وكذلك، عند االقتضاء، من  وسيط تداول السندات/منظم البرنامجم اآلراء من جانب مستشار اإلصدار. وتُقد  

 المستشار العام لجهة اإلصدار.

وثيقة اإلصدار مستخلصة بدقة  المتضمنة فيأن المعلومات المالية  التطمين: تؤكد خطابات التطمينخطابات  -5

صدور آخر من الحسابات المراجعة لجهة اإلصدار وعدم وجود أي تغيير جوهري في بنود مالية معي نة منذ 

 عة. حسابات مراج  

وكالء الدفع؛ ويُحد د هو االتفاق الذي يحكم العالقة بين جهة اإلصدار والوكيل المالي وسائر : اتفاق الوكالة -6

 ين والفوائد على السندات لحامليها؛ ويتضمن أشكال السندات التي سيصدرها الصندوق.آليات دفع أصل الد  
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 األجل متوسطةالالجدول الزمني اإلرشادي لبرنامج الصندوق لسندات اليورو 

بعد الموافقة على إطار االقتراض المتكامل والتعديالت األخيرة على اتفاقية إنشاء  ابدأ الصندوق فور -1

متوسطة اللبدء التجديد الثاني عشر للموارد، في إنشاء برنامج سندات اليورو لصندوق، وفي إطار التحضير ا

مع منُظم البرنامج والمستشار القانوني  االوارد أدناه وأعيد تقييمه أسبوعيوضع الجدول الزمني  وجرىاألجل. 

 الخارجي للصندوق لضمان سالسة أداء جميع األطراف.

 حتى اآلن والخطوات المقرر اتخاذها في المستقبل.أدناه الخطوات المتخذة  1ويوضح الجدول  -2

 1الجدول 

 األجل متوسطةالالجدول الزمني اإلرشادي إلنشاء برنامج الصندوق لسندات اليورو 

 التاريخ  الحدث  الرقم

 2021 شباط/فبراير اختيار منظ م برنامج الصندوق 1

 2021أبريل/نيسان  –فبراير/شباط  اختيار مستشار جهة اإلصدار 2

 2021أبريل/نيسان  مع منظ م البرنامج االستهاللياالجتماع  3

 2021أبريل/نيسان  اختيار مستشار منظ م البرنامج 4

 2021مايو/أيار  اختيار وكيل الدفع 5

 2021مايو/أيار  وضع اللمسات األخيرة على عروض المستثمرين 6

 2021مايو/أيار  جهة اإلصدار والمنظ م والمستشارين طريق الهاتف بينتنظيمي عن  اجتماع 7

 2021مايو/أيار  بالبرنامج المقبلإخطار وكاالت التصنيف  8

 2021يونيو/حزيران  المسودة األولى لوثيقة اإلصدار التي سيجري تعميمها 9

المسودة األولى للوثائق التعاقدية )مثل اتفاق البرنامج، واتفاق الوكالة(  10

 سيجري تعميمهاالتي 
 2021يوليو/تموز  -يونيو/حزيران

 2021يوليو/تموز  -يونيو/حزيران سيجري تعميمها التي القانونيةواآلراء  التطمينالمسودة األولى لخطاب  11

 2021أغسطس/آب  تقديم وثيقة اإلصدار إلى نُظم المقاصة 12

 2021سبتمبر/أيلول  بالبرنامج وسطاء تداول السنداتإلحاق  13
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