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 المحافظين مجلس إلى واإلحالة بالموافقة توصية

ومعاييره واعتماد إطار بشأن شروط سياسات التمويل المقدم من الصندوق  على التعديالت التقرير هذا يعرض

إدخال آلية الحصول على الموارد المقترضة وتحديث شروط التمويل المقدم  (1من أجل التعبير عن: ) ،التمويل

 تبقى، وضمان أن هومعايير سياسات التمويل المقدم من الصندوق( الجهود المبذولة لتبسيط 2من الصندوق؛ )

 تفويض المجلس التنفيذي الحالي للسلطة إلى إدارة الصندوق. (3وثيقة رفيعة المستوى قائمة على المبادئ؛ )

 :إلى مدعو التنفيذي والمجلس

 ؛الملحق األولالموافقة على اإلطار المقترح بشأن شروط التمويل على النحو الذي ينعكس في  

هذا  جانب إلىمشروع القرار هذا ، وتقديم هعلي والمصادقةالثاني  الملحقالقرار الوارد في مشروع استعراض  

للنظر فيها  2022في فبراير/شباط  المحافظينواألربعين لمجلس  الخامسةالتقرير وتوصيته، إلى الدورة 

 .واعتمادها

ومعاييره واعتماد سياسات التمويل المقدم من الصندوق  على المقترحة لتعديالتا

 إطار بشأن شروط التمويل

 إطار بشأن شروط التمويلواعتماد  ،هومعايير التمويل المقدم من الصندوقتعد التعديالت على سياسات  -1

آلية الحصول على هي و ،موارد الصندوق المقترضة للحصول على( إدخال آلية ثانية 1: )نتيجةضرورية 

سياسات الجهود المبذولة لتبسيط  (2) 2؛التمويل المقدم من الصندوقتحديث شروط و 1لموارد المقترضةا

الحاجة  (3) ؛وضمان أن تظل وثيقة رفيعة المستوى قائمة على المبادئ التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره

 .تفويض المجلس التنفيذي الحالي للسلطة إلى إدارة الصندوقينعكس أن  إلى

إجراء تعديالت سنوية على  استلزممما  ،تغيرت البيئة المالية التي يعمل فيها الصندوق ،على مر السنينو -2

 ،المكثفةنتيجة لهذه التعديالت و .ومهمتهسياسات الصندوق من أجل ضمان قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه 

على المبادئ  القائمةالمستوى  الرفيعةأقل من الوثيقة  سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره تأصبح

 .ة مفصلة للغايةتقنيوثيقة  توبدال من ذلك أصبح ،كونتالتي كان من المفترض أن 

ومن أجل تبسيط  ،هومعايير سياسات التمويل المقدم من الصندوقمن  3من المادة السادسة 18تماشيا مع الفقرة و -3

 ،وثيقة رفيعة المستوى قائمة على المبادئ تبقىن أن سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره وضما

سياسات التمويل مستمر من التغيير لالتي تخضع لاألحكام التي تعتبر خاصة بشروط التمويل و إزالةيُقترح 

هذه األحكام  وُجمعت .اإلقراضوشروط بما في ذلك أنواع القروض وأحكام  ،المقدم من الصندوق ومعاييره

اإلطار المقترح بشأن شروط التمويل و ."التمويلإطار بشأن شروط " بعنوانوهي  ،في وثيقة قائمة بذاتها

الموافقة على  صالحيةيكون للمجلس التنفيذي و. عليه المجلس التنفيذي لموافقةاألول  الملحقمرفق في 

طار الخاص بشروط التمويل، إال في الحاالت التي قد يؤثر فيها التحديث على سياسات التمويل اإلتحديثات 

 .على هذه التحديثات المحافظينالمقدم من الصندوق ومعاييره، وفي هذه الحالة سيوافق مجلس 

                                                   

1  1Rev./9R./2021/132EB  
2  1Rev./10R./2021/132EB  
السياسات. يضع المجلس التنفيذي من حين إلى حين سياسات أخرى للتمويل قد تدعو إليها الحاجة أو قد تكون مناسبة بغية تحقيق هدف   3

 الصندوق.

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-9-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
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)يرد  التالي النحو على نصها يكونلسياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره  تعديل يجري لذلك، ووفقا -4

 يتوسطه المحذوف النصالنص الذي جرى تغيير موقعه وتحته خطين و يرد بينما خط تحته المضاف النص

 :(خط

 1994عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بين عامي  .3

 ومعاييرهسياسات التمويل المقدم من الصندوق تعديل  جرى ،2022في عام و .(...، )1998و

 ،المقترضةالصندوق موارد  للحصول علىلتعكس التغييرات المطلوبة لتفعيل اآللية الثانية 

 عن وللتعبير ،المقترضة والتحديثات على شروط التمويل الحصول على المواردآلية  هيو

وثيقة  تبقىأن  وضمان سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهالجهود المبذولة لتبسيط 

 .المستوى قائمة على المبادئ رفيعة

(...) 

موارد الصندوق المتاحة لتقديم  تُمنح تخصص  .الصندوق مواردتخصيص ال الحصول على  .9

وآلية التمويل إلى الدول األعضاء النامية وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

ويرفع المجلس  .التنفيذيالمجلس  على النحو الذي يضعهالحصول على الموارد المقتَرضة 

موارد  الحصول على رالمذكوتنفيذ النظام التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين عن 

 .الصندوق

(...) 

قدر تستند المشروعات والبرامج المعروضة لتمويل الصندوق  .معايير المشروعات والبرامج  .11

أو االستراتيجيات إلى برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج  المستطاع

التي توفر إطارا لتقرير الخيارات االستراتيجية بشأن عمليات الصندوق في كل دولة األخرى 

 .عضو، وتحدد الفرص المتاحة لتمويل الصندوق، وتيسر اإلدارة بغرض تحقيق النتائج

(...) 

15.  (...) 

 القروض -ألف

 القروض إلى القطاع العام )أ(

(...) 

فائقة التيسيرية أو سوف يقدم الصندوق قروضا إلى الدول األعضاء النامية بشروط  (2)

تيسيرية للغاية وشروط مختلطة وشروط عادية لصالح المشروعات والبرامج الموافق 

وسيجري استعراض شروط إقراض كل بلد على حدة قبل بداية كل فترة من  .عليها

وإذا خرج مثل هذا االستعراض بنتيجة مفادها أن هذا البلد قد  .فترات تجديد الموارد

غدا، بسبب عملية انتقال، مؤهال لالقتراض بشروط أقل تيسيرية، ستطبق مثل هذه 

 .قدمة له خالل فترة تجديد المواردالشروط بصورة تدريجية على القروض الجديدة الم

استعراض لشروط اإلقراض لكل بلد قبل بداية كل عام من أية أيضا إال أنه سيجرى 

وفي حال خرج مثل هذا االستعراض بنتيجة مفادها أن  .فترة من فترات تجديد الموارد

 بلدا ما قد غدا، بسبب عملية تحول عكسي، مؤهال لشروط أكثر تيسيرية، يجوز تطبيق

وأما معايير  .هذه الشروط على الفور على القروض الجديدة المقدمة له خالل ذلك العام

تقرير الشروط التي ستطبق على بلد ما كما هو محدد في هذه الفقرة، فستجرى بما 

 يتماشى مع التسلسل التالي:
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تعتبر البلدان األعضاء النامية التي تكون في نهاية العام السابق لبداية فترة ما  (1)

من فترات تجديد الموارد: )أ( يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي 

أقل من، أو ما يعادل، الحد الفاصل التشغيلي، كما تحدده المؤسسة الدولية للتنمية 

ول على قروض من الصندوق بشروط تيسيرية سنويا، مؤهلة في العادة للحص

للغاية؛ )ب( تصنفها المؤسسة الدولية للتنمية على أنها "اقتصاد دولة صغيرة"، 

مؤهلة في العادة للحصول على قروض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية؛ 

)ج( يكون فيها نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي أعلى من الحد الفاصل 

لمشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، ولكنها مازالت مؤهلة التشغيلي ا

للحصول على التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، مؤهلة في العادة لشروط 

إقراض تيسيرية للغاية، مالم تصنف من قبل المؤسسة الدولية للتنمية على أنها 

ن قبل المؤسسة د( المصنفة م( ؛بلدان الفجوة" أو "البلدان المختلطة"،"من 

البلدان المختلطة" مؤهلة في "الدولية للتنمية على أنها من "بلدان الفجوة" أو 

العادة لالقتراض بشروط مختلطة؛ )هـ( غير المؤهلة لالقتراض بشروط 

ج(، )د( (، )تيسيرية أو مختلطة وفقا لما ورد في الفقرات الفرعية )أ(، )ب

مؤهلة عادة  )و( .بشروط عادية أعاله مؤهلة في العادة للحصول على قروض

بشروط تيسيرية للغاية، ولكنها قد تخضع لشروط أقل تيسيرية في حال تطبيق 

تدبير عالجي عليها بموجب سياسة االقتراض غير الميسر التي اعتمدها 

 .المجلس التنفيذي

(2) 

يجب مراعاة  ،( أعاله2)أ()ألف 15المشار إليه في الفقرة  االستعراضعند إجراء  (3)

 :االعتبارات التالية

 تخصيص بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء:الفي حالة  (1)

عند تخصيص الموارد بين البلدان المؤهلة للحصول على قروض  )أ(

بذات الشروط، تكون األولوية لتلك البلدان التي تصنف بأنها بلدان 

المدقع في المناطق تعاني من تدني األمن الغذائي وانتشار الفقر 

 ."اقتصادات الدول الصغيرة"الريفية، واألوضاع الهشة و

عند تحديد شروط اإلقراض واجبة التطبيق على بلد ما، سيأخذ المجلس التنفيذي  (3)

 .في االعتبار أيضا تقييم رئيس الصندوق للجدارة االئتمانية للبلد المعني

آلية من خالل كل عام  يقدر المبلغ اإلجمالي للتمويل المقدم( 4) ب()

 بموجبفي شكل منح  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

وبشروط  إطار القدرة على تحمل الديون وبشروط فائقة التيسيرية

تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة بحدود ما ال يقل عن ثلثي 

إجمالي المبالغ التي يقدمها الصندوق خالل كل فترة من فترات 

 .تجديد الموارد

يكون اإلقراض بشروط فائقة التيسيرية وبشروط تيسيرية للغاية وبشروط  (3)

 :مختلطة وبشروط عادية على النحو التالي

تكون القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية معفاة من الفائدة  (1)

ولكنها تتحمل رسم خدمة على المبلغ األساسي المتبقي من أصل 
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في  0.75ي المائة سنويا )القرض بما يعادل ثالثة أرباع الواحد ف

المائة( للقروض المعّينة بحقوق السحب الخاصة، وعلى النحو 

الذي يقرر المجلس التنفيذي للعمالت األخرى على أساس التعادل 

سنة )مالم يطلب  40المالي، وعلى أن يكون أجل سدادها 

 10المقترض أجل سداد أقصر(، بما في ذلك فترة سماح مدتها 

 تاريخ موافقة المجلس التنفيذي؛سنوات، بدءا من 

تتحمل القروض المقدمة بشروط مختلطة رسم خدمة على المبلغ  (2)

األساسي المتبقي من أصل القرض بما يعادل ثالثة أرباع الواحد 

للقروض المعينة بحقوق  في المائة( 75.0في المائة سنويا )

السحب الخاصة وعلى النحو الذي يقرر المجلس التنفيذي 

للعمالت األخرى على أساس التعادل المالي وسعر فائدة ثابت 

في  25.1من أصل القرض يعادل   على المبلغ األساسي المتبقي

المائة، للقروض المعينة بحقوق السحب الخاصة وعلى النحو 

نفيذي للعمالت األخرى على أساس الذي يحدده المجلس الت

التعادل المالي، على أن يكون أجل سدادها خمسة وعشرين 

(سنة )مالم يطلب المقترض أجل سداد أقصر( بما في ذلك 25)

سنوات، بدءا من تاريخ موافقة المجلس  5فترة سماح مدتها 

 التنفيذي؛

تتحمل القروض المقدمة بشروط عادية سعر فائدة على المبلغ  (3)

سي المتبقي من أصل القرض يعادل سعر الفائدة اإلشاري، األسا

(، 4كما يحدده المجلس التنفيذي بما يتفق مع الفقرة الفرعية )

ويمكن أن يصل حد استحقاقه النهائي )مالم يطلب المقترض أجل 

( سنة ومتوسط حد استحقاقه 35سداد أقصر( إلى خمسة وثالثين )

تاريخ تحديد الصندوق  سنة(، بدءا من 20النهائي إلى عشرين )

بأنه قد تم اإليفاء بجميع الشروط العامة السابقة للسحب من 

 القرض؛ 

 .ال يفرض رسم التزام على أي قرض (4)

آلية المقترضة بموجب  الحصول على الموارد سيستند( 5) (2)

المواءمة  (2) ؛الطلب (1) :لىإ34الحصول على الموارد المقترضة

، القطريةملكية الاالستيعابية، ومع التركيز االستراتيجي، والقدرة 

هذا  سيمتثل. والقطرية ومستوى المديونية، وحدود المخاطر

لمبادئ األساسية للعمليات التي ل على الموارد المقترضة صولحال

الصندوق، والمواءمة  مهمةيمولها الصندوق، وهي: المواءمة مع 

 اإلنمائية.فعالية المع أولويات الحكومة و

 :الظروففي جميع  (3)

يحدد المجلس التنفيذي شروط التمويل وعناصر تسعير  (أ)

األدوات المالية المختلفة مع ضمان مستوى كبير من التيسير 

                                                   

 .، آلية الحصول على الموارد المقتَرضة: إطار لألهلية والحصول على المواردEB 2021/132/R.9/Rev.1ة الوثيق 3 4
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للموارد المقدمة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس 

 .األداء

ألغراض تنفيذ مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة ( 5) (ب)

الشروط التي يستند بالديون، يجوز للمجلس التنفيذي أن يعدل 

 .إليها في تقديم قرض موافق عليه إلى بلد معني

، ومقدار كل قسط تاريخ االستحقاقعند تحديد فترة السماح، و (ج)

من مدفوعات سداد القروض، يأخذ المجلس التنفيذي في 

إطار مبادرة ديون البلدان يجرى بموجب ا االعتبار تقييم

لبلد على االستمرار الفقيرة المثقلة بالديون لمدى قدرة ذلك ا

 .في تحمل الديون

يجوز للمجلس التنفيذي أن يغير فترة السماح ومقدار كل  (6) (د)

المتلقاة بشروط فائقة قسط من مدفوعات سداد القروض 

وعند  .التيسيرية وتيسيرية للغاية ومختلطة وبشروط عادية

القيام بذلك، واستنادا إلى المعلومات التي يقدمها رئيس 

ر المجلس التنفيذي أساليب السداد وفقا إلطار الصندوق، يقر

الذي يضعه المجلس  والسداد المبكر الطوعيالسداد المعجَّل 

 .التنفيذي

ألغراض تسوية المتأخرات التي قد تنشأ من حين إلى ( 7) (ه)

آخر في تسديد الفوائد أو رسوم الخدمة وسداد حصائل 

القروض، فإنه يجوز للمجلس التنفيذي تعديل شروط قرض 

موافق عليه مقدم إلى بلد معين، بما في ذلك فترة السماح، 

، ومقدار كل قسط من أقساط سداد تاريخ االستحقاقو

 ةالقروض، مع الحفاظ على صافي القيمة الحالية األصلي

 .للقرض

يكون تكوين عمليات اإلقراض المقدمة من الصندوق بمختلف شروط التيسير المبينة  (4)

 يجعلو .تصادية والمالية للبلدان التي سيقِرضها الصندوقأعاله مرتبطا بالقدرات االق

من موارد الصندوق على الجزء األكبر  يُقدمالوضع المالي ألفقر البلدان بالضرورة أن 

بشروط فائقة التيسيرية أو بشروط  أساس منح إطار القدرة على تحمل الديون أو

 .غذائيال عجزال حيث منأفقر البلدان تيسيرية للغاية وينبغي أن تركز على 

جراء إلالالزمة ة تقنييجوز للمجلس التنفيذي أن يدرج في القرض تكلفة المساعدة ال (5)

يجوز  ،باإلضافة إلى ذلكو .للقرض الصندوق تقديمدراسات الجدوى التي تؤدي إلى 

منحا لألنشطة المناسبة لمؤسسات  ،بالتعاون مع وكاالت أخرى ،للصندوق أن يقدم

 .البحث الدولية واإلقليمية والوطنية

 القروض المقدمة إلى القطاع الخاص )ب(

سيوفر الصندوق القروض لكيانات القطاع الخاص بما يتفق مع استراتيجية القطاع 

موافقات أخرى يمنحها المجلس ب أو عمالضعها المجلس التنفيذي يالخاص التي 

 .التنفيذي
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 القروض إلى الكيانات دون الوطنية وغيرها من الكيانات )ج(

األعضاء أو للمنظمات  للدوليجوز للصندوق أن يقدم قروضا للتقسيمات السياسية 

األعضاء أو لمصارف التنمية الوطنية أو  الدول شارك فيهاتالحكومية الدولية التي 

في حالة تقديم قرض و .للكيانات األخرى حسب تقييم المجلس التنفيذي من حين آلخر

عضو، يجب على الصندوق أن يطالب عادة بضمانات حكومية لكيان آخر غير دولة 

أو ضمانات أخرى مناسبة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم 

ويقرر المجلس التنفيذي شروط التمويل  .شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة

المتعلقة بكل قرض مع األخذ في االعتبار تقييم يجريه رئيس الصندوق للجدارة 

االئتمانية لكل عملية إقراض دون وطنية على أساس العناية الواجبة الشاملة والتقييم 

الموافقة ويقدم المجلس التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين بشأن  .االئتماني

 .على هذه الفئة من القروض

 :يضطلع المجلس التنفيذي بما يلي (4)

 تحديد (1)

 ما يلي:بالمجلس التنفيذي  يضطلع )د(

فائدة المطبق على القروض التحديد رسم الخدمة وما يتصل به من سعر )ألف(  (1)

 المقومةتيسيرية للغاية وبشروط مختلطة فائقة التيسيرية، و المقدمة بشروط

 المطبقةلرسوم ا( ؛ )باءبوحدة تقويم أخرى خالف حقوق السحب الخاصة

بما في ذلك تحليل تكلفة  ،الصندوق مع مراعاة توصية إدارة ،المتعلقة بالقروض

 .إعداد وإدارة قروض الصندوق

( القيام، على أساس سعر الفائدة العادي المتغير الذي تطبقه المؤسسات 2) (2)

 فرق .في الصندوق سعر الفائدة المرجعي بتحديدبالتنمية، المالية الدولية المعنية 

السوق  السائد في سعرالعلى  سيُطبقالذي للقروض العادية  الفصلي الفائدة سعر

 أساس يوفر الذي. (لصندوقا فيسعر الفائدة المرجعي معا  نيشكال اللذان)

 أدناه؛( 3) الفرعية الفقرة في وصفهما الوارد والتنقيح االستعراض

لصندوق كل ثالثة أشهر للفترة ا فيوتنقيح سعر الفائدة المرجعي  استعراض (3)

 .التالية على أساس أسعار السوق

الصادر عن  77/2في القرار  بصرف النظر عن أي شيء مخالف يرد( 5) (3)

مجلس المحافظين بشأن تفويض السلطة إلى المجلس التنفيذي، يخول المجلس 

التنفيذي بموجب هذه الوثيقة سلطة االضطالع بالمسؤوليات المبينة في الفقرة 

 .أعاله على أساس المبادئ الواردة في هذه الوثيقة( 1) (4)الفرعية 

 المنح -باء

( المنظمات 2( الدول األعضاء النامية؛ )1التالية: )يمكن تقديم المنح إلى الجهات  )أ(

( الكيانات األخرى التي 3الدولية الحكومية التي تشارك فيها تلك الدول األعضاء؛ )

وتقدم المنح وفقا لسياسة  .من االتفاقية 8يقرر المجلس التنفيذي أنها مؤهلة وفقا للمادة 

 .المجلس التنفيذي التي وضعهاتمويل المنح 

ون تكوين عمليات اإلقراض المقدمة من الصندوق بمختلف شروط التيسير يك (6)

المبينة أعاله مرتبطا بالقدرات االقتصادية والمالية للبلدان التي سيقِرضها 
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ويستتبع الوضع المالي ألفقر البلدان بالضرورة أن ينصب التركيز  .الصندوق

للغاية على أفقر  في توجيه أكبر نصيب من موارد الصندوق بشروط تيسيرية

 .البلدان التي تواجه عجزا غذائيا

سوف تطبق الشروط المختلطة أو الشروط العادية على القروض التي تقدم إلى  (7)

وفيما يتعلق  .البلدان غير المؤهلة للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية

ى بهذه البلدان، يتعين أن يشتمل كل مشروع يعرض على المجلس التنفيذي عل

ويكون المعيار المهيمن هو الحالة االقتصادية  .مسوغ لدرجة التيسير المقترحة

غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي، في الحاالت التي تقتضي  .والمالية للبلد المعني

 .ذلك، النظر في طبيعة المشروع المقرر تمويله عند تحديد درجة التيسير

المساعدة  بخالفوق في شكل منح، تستخدم المساعدات المقدمة من الصند (8) )ب(

 ات( تحسين بيئة السياس1لتمويل: )45العاديةوفقا لسياسة المنح التقنية 

االستفادة من خبرات وموارد الشركاء االستراتيجيين والتشغيليين  (2) ؛واالستثمار

المعرفة واالبتكار من  وتبنيتحسين توافر  (3) ؛برنامج عمل الصندوق أثرلتعميق 

على سبيل الحصر لتمويل مشاريع في أفقر البلدان التي  .أجل تعزيز األثر واالستدامة

ومع مراعاة كون مقادير  .تعاني من عجز غذائي مطلق وتواجه أشد مشكالت التنمية

يوافق المجلس التنفيذي و لن الموارد الموجهة إلى هذا النوع من المساعدة محدودة جدا،

إال للمشاريع 56مستدام للبرنامجبشكل لموارد امع مراعاة تخصيص تمويل المنح  على

في البلدان التي تواجه قيودا شديدة على موازناتها العامة؛ وسوف العالية ذات األولوية 

تنطبق هذه االعتبارات على وجه الخصوص على الحاالت التي تعتبر فيها آثار توليد 

ولكن ال يزال المشروع المعني يشكل فيها عنصرا إيرادات المشروعات غير مهمة 

 .جوهريا في برامج الصندوق في البلد المعني

وخصوصا المساعدة التقنية الموجهة إلى أنشطة 67سوف تقدم المساعدة التقنية،( 9) )ج(

على أساس عادة تعزز القدرات التقنية والمؤسسية الضرورية للتنمية الزراعية، 

يؤدي تقديم المساعدة التقنية إلجراء دراسات الجدوى إلى تقديم غير أنه عندما 78.منحال

قرض من الصندوق، يجوز للمجلس التنفيذي أن يدرج تكاليف تلك المساعدة التقنية 

وإضافة إلى ذلك، يجوز أن يقدم الصندوق، بالتعاون مع وكاالت  .ضمن القرض المعني

حوث دولية وإقليمية أخرى، منحا من أجل أنشطة مناسبة تضطلع بها مؤسسات ب

 .ووطنية

( المنظمات 2( الدول األعضاء النامية؛ )1يمكن تقديم المنح إلى الجهات التالية: ) باء

( الكيانات األخرى 3الدولية الحكومية التي تشارك فيها مثل تلك الدول األعضاء؛ )

وتقدم المنح وفقا  .من االتفاقية 8التي يقرر المجلس التنفيذي أنها مؤهلة وفقا للمادة 

 .لسياسة تمويل المنح الموضوعة من جانب المجلس التنفيذي

يوفر التمويل بموجب آلية القدرة على تحمل الديون إلى  .آلية القدرة على تحمل الديون جيم

على شكل منح أو مزيج من المنح والقروض بشروط تيسيرية الدول األعضاء المؤهلة 

من  ةإطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق المعتمدوفقا لترتيبات تنفيذ  للغاية،

                                                   

4 5EB 2021/132/R.3  
 .EB 2021/132/R.3 :من سياسة المنح العادية 18الفقرة  56
 المساعدة التقنية المستردة التكاليف.  باستثناء 76
  3R./132/2021EB :سياسة المنح العاديةحكام أبرهنا  8 7

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-3.pdf
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تخضع الدول األعضاء المؤهلة أيضا لسياسة االقتراض غير و .جانب المجلس التنفيذي

والتعويضات  ،يقررها المجلس التنفيذيعليه التي متتالية الحديثات تالوالميسر 

 .المرتبطة بها

(...) 

 وغيرها من الكياناتالقروض إلى الكيانات دون الوطنية  )ج(

يجوز للصندوق أن يقدم قروضا للتقسيمات السياسية للدول األعضاء أو للمنظمات 

الحكومية الدولية التي يشارك فيها األعضاء أو لمصارف التنمية الوطنية أو للكيانات 

وفي حالة تقديم قرض لكيان آخر  .األخرى حسب تقييم المجلس التنفيذي من حين آلخر

عضو، يجب على الصندوق أن يطالب عادة بضمانات حكومية أو ضمانات غير دولة 

أخرى مناسبة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر 

ويقرر المجلس التنفيذي شروط التمويل المتعلقة بكل قرض  .والضمانات ذات الصلة

للجدارة االئتمانية لكل عملية مع األخذ في االعتبار تقييم يجريه رئيس الصندوق 

ويقدم المجلس  .إقراض دون وطنية على أساس العناية الواجبة الشاملة والتقييم االئتماني

 .التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين بشأن الموافقة على هذه الفئة من القروض

( أعاله 4)15لفقرة بما يتفق مع التفويض بالصالحيات، كما تنص عليه ا .إطار االنتقال .16

، ويستعرض قبل نهاية عام 2018أدناه، سيعتمد المجلس التنفيذي قبل نهاية عام 18والفقرة 

، إطارا لالنتقال يحدد المبادئ واإلجراءات الخاصة بعمليتي االنتقال والتحول العكسي، 2019

وعند  .الموارد ( وتنفيذها في أية فترة من فترات تجديد2)أ( )15كما أشير إليهما في الفقرة 

وضع إطار االنتقال، سيسترشد المجلس التنفيذي بأهداف تجنب الهزات والتشوهات لصالح 

المقترضين والصندوق، وتوفير الشفافية من خالل تزويد المجلس التنفيذي على أساس سنوي 

بالمعلومات الخاصة بالدول األعضاء النامية المتعلقة بفئات دخلها، وشروط إقراضها ذات 

 .صلة، ووضعها االنتقالي أو تحولها العكسي بموجب إطار االنتقالال

مع  التي تخرجت بما يتماشىلدول األعضاء إلى اسيقدم الصندوق الدعم  بعد التخرج. -دال

الذي يقدمه دعم ال وال يشمل)بصيغتها المعدلة من وقت آلخر(. 89أحكام سياسة التخرج

صندوق )الموارد ذاتي للتمويل الاللى عصول الحلدول األعضاء التي تخرجت إلى االصندوق 

التي )أو المؤسسات  التي تخرجتهذه الدول األعضاء نه يجوز لأغير األساسية والمقترضة(، 

لى أشكال أخرى من الدعم مثل التمويل من عصول الحرجة( خالدول المتإقليم في  يقع مقرها

استرداد التكاليف، مثل المساعدة التقنية رهنا بالتعاون األخرى من شكال األخارج الصندوق و

في البرامج اإلقليمية  أن تشارك التي تخرجتللدول األعضاء  يجوز. كما المستردة التكاليف

 ".لى تمويل الصندوق مباشرة(عصول ح)دون ال

 معايير التمويل في وثيقة منفصلة بعنوان "إطار بشأن شروط ُجمعت ،تفويض السلطة وإلنفاذألسباب عملية و -5

 .األول الملحقفي  ةمدرج يوه ،التمويل"

 

 

 

                                                   

98 EB 2021/133/R.5  
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 في الصندوق إطار بشأن شروط التمويل

 1المادة  -أوال

 المقدمة

مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية، يخضع " يلي: اعلى م )ه( من اتفاقية إنشاء الصندوق1-7 المادة نصت: الهدف -1

التمويل الذي يقدمه الصندوق للسياسات العامة والمعايير واألنظمة التي يضعها، من حين آلخر، مجلس المحافظين 

. ويقدم الصندوق القروض وفقا لسياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعايره. "تبأغلبية ثلثي مجموع األصوا

مع التركيز بشكل خاص  ،لحصول على المساعدة على أساس معايير اقتصادية واجتماعية موضوعيةاأهلية  وتُحدد

مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع و ،وقدرتها على زيادة إنتاج الغذاء الدخلة منخفضالعلى احتياجات البلدان 

 .المعايير والشروط المطبقة لهذا التمويل طار بشأن شروط التمويلاإليحدد و .الجغرافي العادل لهذه الموارد

نما  ،1978كانون األول /في ديسمبر هسياسات اإلقراض ومعاييرل منذ اعتماد مجلس محافظي الصندوقو -2

هذا ونظرا ل .سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهالصندوق بشكل كبير وشهد تعديالت مختلفة على 

المكلف بوضع  ،ويفوض المجلس التنفيذي .شروط التمويلبشأن ار منفصل إط وجودمن المناسب اآلن  ،التطور

سلطته في تحديد شروط التمويل بموجب هذا اإلطار  ،من الصندوقالمقدم التمويل  تُنظمالسياسات التفصيلية التي 

 .شروط التمويل إلى إدارة الصندوقبشأن 

وال ينطبق على القروض الممولة من خالل عمليات  ةالسيادييقتصر تطبيق هذا اإلطار على عمليات القطاع العام و -3

 410.للصندوق ةالقطاع الخاص غير السيادي

  

                                                   

104 11R./2020/129EB  

https://webapps.ifad.org/members/eb/129/docs/arabic/EB-2020-129-R-11-Rev-1.pdf
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 2المادة  -ثانيا

 القروض المقدمة إلى القطاع العام - معايير التمويل

 :يلي لما وفقامحدد في هذه الفقرة، ال النحو علىمعايير تقرير الشروط التي ستطبق على بلد ما  تكون -4

 :الموارد تجديدالنامية التي تكون في نهاية العام السابق لبداية فترة ما من فترات  األعضاء الدول 4-1

 تيسيريةمؤهلة للحصول على قروض بشروط 511القدرة على تحمل الديون آلية من لالستفادةمؤهلة  (أ)

 ؛للغاية

الفاصل التشغيلي،  الحدأقل من، أو ما يعادل،  اإلجماليالقومي  الناتجيبلغ فيها نصيب الفرد من  (ب)

الدولية للتنمية سنويا، مؤهلة في العادة للحصول على قروض بشروط تيسيرية  المؤسسة تحددهكما 

 ؛للغاية

الدولية للتنمية على أنها "اقتصاد دولة صغيرة"، مؤهلة في العادة للحصول على  المؤسسةتصنفها  (ج)

 ؛قروض بشروط تيسيرية للغاية

إليه  المشارالفاصل التشغيلي  الحدأعلى من  اإلجماليالقومي  الناتجيكون فيها نصيب الفرد من  (د)

الدولية  المؤسسةه، ولكنها مازالت مؤهلة للحصول على التمويل من ال( أعبفي الفقرة الفرعية )

الدولية  المؤسسةتيسيرية للغاية، مالم تصنف من قبل  إقراضشروط لللتنمية، مؤهلة في العادة 

 ؛"المختلطةبلدان الفجوة" أو "البلدان " للتنمية على أنها من

" مؤهلة المختلطةالبلدان "الدولية للتنمية على أنها من "بلدان الفجوة" أو  المؤسسةمن قبل  المصنفة (ه)

 ؛بشروط مختلطة لالقتراضفي العادة 

ورد في  لماو مختلطة وفقا أ للغايةالتيسيرية أو تيسيرية  فائقةبشروط  لالقتراض المؤهلةغير  (و)

 ؛)د( مؤهلة في العادة للحصول على قروض بشروط عادية أوج( ) أو ))ب أوالفقرات الفرعية )أ( 

بشروط فائقة التيسيرية أو تيسيرية للغاية، ولكنها قد تخضع لشروط أقل  لالقتراضمؤهلة عادة  (ز)

اعتمدها التي  الميسرغير  االقتراضوجب سياسة بمجي عليها التيسيرية في حال تطبيق تدبير ع

 ؛التنفيذي المجلس

مختلطة  وشروطللغاية  تيسيرية شروطو التيسيرية فائقةبشروط  لالقتراضللبلدان المؤهلة  يجوز (ح)

 إجراءالمقترضة بعد  الحصول على المواردعادية من خالل آلية  بشروط الحصول على موارد

 .هذه اآللية من االستفادةهلية ألتقييم 

 بشروط فائقة التيسيرية وبشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة على النحو التالي: اإلقراض يكون 4-2

 أصلولكنها تحمل رسم خدمة على  فائدة أي التيسيرية فائقةبشروط  المقدمةالقروض  تحمل ال (أ)

حقوق ب المقومةللقروض سنويا في المائة(  0.1واحد في المائة )العُشر  يعادلالمبلغ المستحق 

 التعادلحدده المجلس التنفيذي للعمالت األخرى على أساس يالسحب الخاصة وعلى النحو الذي 

 ،(يطلب المقترض أجل استحقاق أقصر( سنة )ما لم 50)استحقاق خمسين  أجلها ل يكونو ،ماليال

 .من تاريخ موافقة المجلس التنفيذيبدءا  ،( سنوات10بما في ذلك فترة سماح مدتها عشر )

تحمل رسم خدمة على أصل فائدة ولكنها  أيال تحمل القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية  (ب)

 المقومةللقروض سنويا ( المائةفي  0.75) المائةثة أرباع الواحد في الثالمبلغ المستحق يعادل 

                                                   

 .(EB 2019/128/R.44) إطار القدرة على تحمل الديونعلى النحو المحدد في إصالح  طار القدرة على تحمل الديونمعايير األهلية إل 115

https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-44.pdf?attach=1
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على أساس  األخرى للعمالتالتنفيذي  المجلس يحدده، وعلى النحو الذي الخاصةبحقوق السحب 

يطلب المقترض أجل استحقاق سنة )مالم  (40) أربعين استحقاق فترة لهايكون و، الماليالتعادل 

 .التنفيذي المجلسسنوات، بدءا من تاريخ موافقة  (10) ةعشر في ذلك فترة سماح مدتها بما(، أقصر

ثة اليعادل ث المستحق المبلغ أصلرسم خدمة على ل تخضع( 1بشروط مختلطة: ) المقدمةالقروض  (ج)

وعلى  الخاصةبحقوق السحب  المقومة للقروضسنويا ( المائة في 0.75) المائةأرباع الواحد في 

فائدة  لمتح (2) ؛الماليعلى أساس التعادل  األخرى للعمالتالتنفيذي  المجلس يحددهالنحو الذي 

 المقومة، للقروض (المائةفي  1.25) المائة في وُربع واحدال يعادل المستحق المبلغ أصلعلى 

على أساس  األخرى للعمالتالتنفيذي  المجلس يحددهوعلى النحو الذي  الخاصةبحقوق السحب 

يطلب المقترض أجل سنة )مالم  (25خمسة وعشرين ) استحقاق فترة لهايكون ( 3) ؛الماليالتعادل 

 المجلسسنوات، بدءا من تاريخ موافقة ( 5خمس ) مدتها سماح فترةا في ذلك بم( استحقاق أقصر

 .التنفيذي

في  سعر الفائدة المرجعييعادل  المستحق المبلغ أصلبشروط عادية فائدة على  المقدمةتتحمل القروض  4-3

 نهائي استحقاق حدلها  يكون، وأعاله 3لفقرة ل وفقاالتنفيذي  المجلسيحدده  الذي النحو على، الصندوق

 استحقاق أجل( سنة ومتوسط 35) وثالثينإلى خمس  يصل( استحقاق أقصر يطلب المقترض أجل)مالم 

بجميع الشروط العامة  الوفاء تمالصندوق بأنه قد  تحديدسنة، بدءا من تاريخ  (20إلى عشرين ) يصلنهائي 

لدول األعضاء على ا إلىعادية بشروط  المقدمةتصنف قروض الصندوق و .السابقة للسحب من القرض

 التالي:النحو 

البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المؤهلة  1 الفئة ستشمل (أ)

 وبشروط للغاية، تيسيرية وبشروط التيسيرية، فائقة بشروط المقدمةقروض ال علىللحصول 

والتي  ،االستحقاق القياسية آجال على مختلفة عالوات ستطبق ،البلدان هذه إلى وبالنسبة .مختلطة

التمويل المقدم من حدا أدنى السترداد تكلفة  ،إلى جانب العناصر األخرى لهيكل التسعير ،ستضمن

 .لموارد المقترضةا على الصندوق

 يبلغاستحقاق  أجلأساس  علىالمقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد  ويستطيع

 أجل ومتوسط سنوات،( 10( سنة كحد أقصى، وفترة سماح مدتها عشر )35) ينخمس وثالث

 .كحد أقصى سنة( 20) ينعشر يبلغسداد للاستحقاق 

بالفعل  تحصل) 1البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا غير المؤهلة للفئة  2 الفئة ستشمل (ب)

 الشروط من انتقالية بمرحلة يمرونالذين والمقترضين  ،(تيسيرية هبشبشروط على قروض 

 االئتمانية، الجدارة ذاتالنزاعات ب المتأثرةو الهشةالدول و ،التيسيرية شبه الشروط إلى المختلطة

 وستُطبقالمؤهلة لالقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. قتصادات الصغيرة اال ذات الدولو

 .1استحقاق أعلى من الفئة  أجل عالوةهذه البلدان  على

 يبلغاستحقاق  أجلأساس  علىالمقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد  ويستطيع

استحقاق  أجل ومتوسط( سنوات، 8ثماني ) مدتهاكحد أقصى، وفترة سماح  سنة( 30ن )يثالث

 كحد أقصى. سنة( 18ثماني عشر ) يبلغسداد لل

نصيب الفرد  يكون التيالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا  منالمقترضين  3 الفئة تشملس (ج)

 وغير الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرج عتبةأقل من  فيهامن الدخل القومي اإلجمالي 

استحقاق  أجل عالوةهذه البلدان  على وستُطبق .2للحصول على إعفاء مدرج في الفئة  المؤهلة

 .2أعلى من الفئة 
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 يبلغاستحقاق  أجلأساس  علىلهذه الفئة الحصول على الموارد المؤهلون المقترضون  ويستطيع

 .( سنوات5كحد أقصى، وفترة سماح مدتها خمس ) سنة( 20عشرين )

نصيب الفرد من الدخل  يكون التيالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا  4 لفئةا تشملس (د)

 العتبة منوأقل  الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرجمن عتبة  أعلى فيهاالقومي اإلجمالي 

 على وستُطبق. الرسمية اإلنمائية للمساعدة مؤهلة تعتبر التي تلك أو الدخل عاليةالالخاصة بالبلدان 

 .3 الفئة من أعلى استحقاق أجل عالوة البلدان هذه

 يبلغاستحقاق  أجلأساس  علىلهذه الفئة الحصول على الموارد المقترضون المؤهلون  ويستطيع

  ( سنوات.3وفترة سماح مدتها ثالث )أقصى،  كحد سنة( 18) ثماني عشر

 بين فئات الدخل في الجدول أدناه: ةاالستحقاق المطبق أجل عالوةتعديل  وينعكس -5

 آجال االستحقاق متوسط/جديدة فئة

 إلى 8 من أكثر وأقل سنوات 8

 سنوات 10

 10من  أكثر

 12 إلى سنوات

 سنة

 سنة 12 من أكثر

 سنة 15 إلى

 إلى سنة 15 من أكثر

 سنة 18

 سنة 18 من أكثر

 سنة 20 إلى

منخفضة الدخل ال البلدان :1 الفئة

متوسطة الدخل من الشريحة الوالبلدان 

 فائقة بشروط لالقتراض المؤهلةالدنيا 

 غاية،لل تيسيريةشروط بو التيسيرية،

 عاليةال مخاطر  .شروط مختلطةبو

 حرجة  مديونية من مواجهة

%0.00 %0.05 %0.15 %0.25 %0.35 %0.50 

 من الدخل المتوسطة البلدان :2 الفئة

 المتوسطة والبلدان الدنيا، الشريحة

 المؤهلة العليا الشريحة من الدخل

عادية، ومصنفة  بشروطلالقتراض 

 أو بالنزاعات، ومتأثرةكدول هشة 

 طور في أو صغيرة، دول اقتصادات

 االنتقال

 ال ينطبق %0.50 %0.40 %0.30 %0.20 %0.10

متوسطة الدخل من ال البلدان :3 الفئة

 نصيب فيها يقل التيالشريحة العليا 

عن  اإلجمالي القومي الدخل من الفرد

الدخل المؤهل للدخول في عتبة 

 مناقشات التخرج

 ال ينطبق ال ينطبق %0.50 %0.40 %0.25 %0.15

 من الدخل المتوسطة البلدان :4 الفئة

فيها نصيب  يزيد التي العليا الشريحة

الفرد من الدخل القومي اإلجمالي عن 

الدخل المؤهل للدخول في عتبة 

 عتبةويقل عن  ،مناقشات التخرج

 تعتبر التي أو الدخل العالية البلدان

  رسميةال نمائيةاإل مساعدةلل مؤهلة

 ينطبقال  ال ينطبق ال ينطبق %0.60 %0.40 %0.25

 .ةعادي بشروط المقدمةعلى القروض 612[متغير ]أو لثابت فائدةطبق فرق سعر سي: الفائدة سعر فرق -6

 .األمريكي الدوالربشروط عادية باليورو و المقدمةالقروض  منحستُ و -7

 .لقطاع العام رسوم التزاما إلىتحمل جميع القروض المقدمة  وال -8

  

                                                   

إلى جانب تحديد  ()أي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 2022 كانون الثاني/يناير 1الثابت اعتبارا من  فرق سعر الفائدةتعليق  يجري12 6

عاد تقييم تعليق سيُ  ،من أجل الحفاظ على المرونة للتكيف مع التغييرات بمرور الوقتوعادية. المقدمة بشروط ثابت للقروض فرق سعر فائدة 

تطبيق فرق سعر يعتمد خيار إعادة و(. 2024)السنة المالية الصندوق الثابت بحلول نهاية التجديد الثاني عشر لموارد  العمل بفرق سعر الفائدة

التمويل المضمون الفائدة على ( سوق سعر 1العادية بعد إعادة التقييم على التطورات في: )المقدمة بشروط عادية لقروض على ا الثابت الفائدة

 منهجية التسعير الخاصة بالصندوق. (2) ؛لليلة واحدة
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 3المادة  -ثالثا

 الحوكمة

 يمكن أنخرى التي األتمويل السياسات وأطر ال ،من حين آلخر ،يضع أنالمجلس التنفيذي بسلطته في  يحتفظ إذ -9

سلطة القيام بما دارة الصندوق إليفوض  ،تكون مناسبة من أجل تحقيق أهداف الصندوق يمكن أنتكون مطلوبة أو 

 يلي:

بشروط فائقة  المقدمةعلى القروض  المطبقوما يتصل به من سعر الفائدة  الخدمة( رسم 1: )تحديد 9-1

ف حقوق السحب الخبأخرى  يمبوحدة تقو المقومةالتيسيرية، وبشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة 

بما في ذلك تحليل  ،الصندوق مع مراعاة توصية إدارة ،المتعلقة بالقروضالمطبقة لرسوم ا (2) الخاصة؛

 ؛الصندوققروض  وإدارةتكلفة إعداد 

 واللذانفي السوق ) السائد سعرال علىطبق ي سيُ ذللقروض العادية ال الفصلي الفائدة سعر فرقتحديد  9-2

 لصندوق(؛ا فيمعا سعر الفائدة المرجعي  نيشكال

الصندوق للفترة التالية بناء  يطبقها التي الفائدة أسعار فروقأشهر، باستعراض وتعديل  ثالثةالقيام، كل  9-3

 .على أسعار الفائدة في السوق

الموافقة على تحديثات اإلطار الخاص بشروط التمويل، إال في الحاالت التي قد  صالحيةيكون للمجلس التنفيذي و -10

 ظينالمحاف، وفي هذه الحالة سيوافق مجلس سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهيؤثر فيها التحديث على 

 .على هذه التحديثات

 



EB 2021/134/R.19 الملحق الثاني 

 14 

 [...]/...مشروع القرار رقم 

 تعديالت على سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره

 إن مجلس محافظي الصندوق،

، والذي تقرر فيه، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، الموافقة على سياسات التمويل 36-د/178القرار رقم  إذ يستذكر

 ؛المقدم من الصندوق ومعاييره

التعديالت و ،EB 2021/132/R.10/Rev.1، وEB 2021/132/R.9/Rev.1المجلس التنفيذي  ثيقتيفي و نظر وقد

 التمويل المقدم من الصندوقشروط بشأن واإلطار المقترح  ،المقدم من الصندوق ومعاييرهسياسات التمويل المقترحة على 

 مجلس اإلدارة؛المقدمة إلى والتوصية 

 ،الصندوق إنشاء اتفاقية من 7 المادة من)ه( 1 البند بموجب يتصرف وإذ

 يقرر ما يلي:

 المضاف النصيرد ) الصندوق ليصبح نصها كما يلي فيتمويل التعدل الفقرات التالية من سياسات ومعايير  -1

  (:خط يتوسطه المحذوف النصالنص الذي جرى تغيير موقعه وتحته خطين و يرد بينما خط تحته

، 1998و 1994عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بين عامي " .3

المقدم من الصندوق ومعاييره لتعكس التغييرات ، تم تعديل سياسات التمويل 2022في عام و. )...(

آلية الحصول على هي المقترضة، و المطلوبة لتفعيل اآللية الثانية للحصول على موارد الصندوق

سياسات الجهود المبذولة لتبسيط  وللتعبير عنالموارد المقترضة والتحديثات على شروط التمويل، 

 أن تظل وثيقة عالية المستوى قائمة على المبادئ. نوضما التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره

)...( 

موارد الصندوق المتاحة لتقديم  تُمنح تخصص  موارد الصندوق.تخصيص ال الحصول على  .9

وآلية الحصول التمويل إلى الدول األعضاء النامية وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

المجلس التنفيذي. ويرفع المجلس التنفيذي تقريرا  الذي يضعه على النحوعلى الموارد المقتَرضة 

 موارد الصندوق. الحصول على المذكورتنفيذ النظام سنويا إلى مجلس المحافظين عن 

)...( 

قدر . تستند المشروعات والبرامج المعروضة لتمويل الصندوق معايير المشروعات والبرامج . 11

أو االستراتيجيات األخرى إلى برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج  المستطاع

التي توفر إطارا لتقرير الخيارات االستراتيجية بشأن عمليات الصندوق في كل دولة عضو، وتحدد 

 الفرص المتاحة لتمويل الصندوق، وتيسر اإلدارة بغرض تحقيق النتائج.

)...( 

15 . )...( 

 القروض -ألف

 القروض إلى القطاع العام )أ(

)...( 
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تيسيرية فائقة التيسيرية أو سوف يقدم الصندوق قروضا إلى الدول األعضاء النامية بشروط  (2)

للغاية وشروط مختلطة وشروط عادية لصالح المشروعات والبرامج الموافق عليها. 

ة من فترات تجديد وسيجري استعراض شروط إقراض كل بلد على حدة قبل بداية كل فتر

الموارد. وإذا خرج مثل هذا االستعراض بنتيجة مفادها أن هذا البلد قد غدا، بسبب عملية 

انتقال، مؤهال لالقتراض بشروط أقل تيسيرية، ستطبق مثل هذه الشروط بصورة تدريجية 

 أيضا على القروض الجديدة المقدمة له خالل فترة تجديد الموارد. إال أنه سيجرى

استعراض لشروط اإلقراض لكل بلد قبل بداية كل عام من أية فترة من فترات تجديد 

الموارد. وفي حال خرج مثل هذا االستعراض بنتيجة مفادها أن بلدا ما قد غدا، بسبب 

عملية تحول عكسي، مؤهال لشروط أكثر تيسيرية، يجوز تطبيق هذه الشروط على الفور 

وأما معايير تقرير الشروط التي ستطبق خالل ذلك العام.  على القروض الجديدة المقدمة له

 فستجرى بما يتماشى مع التسلسل التالي:على بلد ما كما هو محدد في هذه الفقرة، 

تعتبر البلدان األعضاء النامية التي تكون في نهاية العام السابق لبداية فترة ما من  (1)

د من الناتج القومي اإلجمالي أقل فترات تجديد الموارد: )أ( يبلغ فيها نصيب الفر

من، أو ما يعادل، الحد الفاصل التشغيلي، كما تحدده المؤسسة الدولية للتنمية سنويا، 

مؤهلة في العادة للحصول على قروض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية؛ )ب( 

ة تصنفها المؤسسة الدولية للتنمية على أنها "اقتصاد دولة صغيرة"، مؤهلة في العاد

للحصول على قروض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية؛ )ج( يكون فيها نصيب 

الفرد من الناتج القومي اإلجمالي أعلى من الحد الفاصل التشغيلي المشار إليه في 

الفقرة الفرعية )أ( أعاله، ولكنها مازالت مؤهلة للحصول على التمويل من المؤسسة 

شروط إقراض تيسيرية للغاية، مالم تصنف من الدولية للتنمية، مؤهلة في العادة ل

بلدان الفجوة" أو "البلدان المختلطة"،؛ "قبل المؤسسة الدولية للتنمية على أنها من 

د( المصنفة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية على أنها من "بلدان الفجوة" أو (

ير المؤهلة البلدان المختلطة" مؤهلة في العادة لالقتراض بشروط مختلطة؛ )هـ( غ"

، )لالقتراض بشروط تيسيرية أو مختلطة وفقا لما ورد في الفقرات الفرعية )أ(، )ب

مؤهلة  )و(ج(، )د( أعاله مؤهلة في العادة للحصول على قروض بشروط عادية. (

عادة بشروط تيسيرية للغاية، ولكنها قد تخضع لشروط أقل تيسيرية في حال تطبيق 

سة االقتراض غير الميسر التي اعتمدها المجلس تدبير عالجي عليها بموجب سيا

 .التنفيذي

(2) 

( أعاله، يجب مراعاة 2)أ()ألف 15المشار إليه في الفقرة  االستعراضعند إجراء  (3)

 :االعتبارات التالية

 تخصيص بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء:الفي حالة  (1)

المؤهلة للحصول على قروض بذات عند تخصيص الموارد بين البلدان  )أ(

الشروط، تكون األولوية لتلك البلدان التي تصنف بأنها بلدان تعاني من تدني 

األمن الغذائي وانتشار الفقر المدقع في المناطق الريفية، واألوضاع الهشة 

 ."اقتصادات الدول الصغيرة"و

المجلس التنفيذي عند تحديد شروط اإلقراض واجبة التطبيق على بلد ما، سيأخذ  (3)

 في االعتبار أيضا تقييم رئيس الصندوق للجدارة االئتمانية للبلد المعني.
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نظام  آلية من خالليقدر المبلغ اإلجمالي للتمويل المقدم كل عام ( 4) ب()

إطار القدرة  بموجبفي شكل منح  تخصيص الموارد على أساس األداء

وبشروط تيسيرية للغاية  على تحمل الديون وبشروط فائقة التيسيرية

وبشروط مختلطة بحدود ما ال يقل عن ثلثي إجمالي المبالغ التي يقدمها 

 الصندوق خالل كل فترة من فترات تجديد الموارد.

يكون اإلقراض بشروط فائقة التيسيرية وبشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة  (3)

 :وبشروط عادية على النحو التالي

لمقدمة بشروط تيسيرية للغاية معفاة من الفائدة ولكنها تتحمل رسم تكون القروض ا (1)

خدمة على المبلغ األساسي المتبقي من أصل القرض بما يعادل ثالثة أرباع الواحد 

في المائة( للقروض المعّينة بحقوق السحب الخاصة، وعلى  75.0في المائة سنويا )

على أساس التعادل المالي،  النحو الذي يقرر المجلس التنفيذي للعمالت األخرى

سنة )مالم يطلب المقترض أجل سداد أقصر(، بما  40وعلى أن يكون أجل سدادها 

 سنوات، بدءا من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي؛ 10في ذلك فترة سماح مدتها 

تتحمل القروض المقدمة بشروط مختلطة رسم خدمة على المبلغ األساسي المتبقي  (2)

في المائة(  0.75ا يعادل ثالثة أرباع الواحد في المائة سنويا )من أصل القرض بم

للقروض المعينة بحقوق السحب الخاصة وعلى النحو الذي يقرر المجلس التنفيذي 

للعمالت األخرى على أساس التعادل المالي وسعر فائدة ثابت على المبلغ األساسي 

في المائة، للقروض المعينة بحقوق السحب  1.25من أصل القرض يعادل   المتبقي

الخاصة وعلى النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي للعمالت األخرى على أساس 

(سنة )مالم يطلب 25التعادل المالي، على أن يكون أجل سدادها خمسة وعشرين )

وات، بدءا من تاريخ سن 5المقترض أجل سداد أقصر( بما في ذلك فترة سماح مدتها 

 موافقة المجلس التنفيذي؛

تتحمل القروض المقدمة بشروط عادية سعر فائدة على المبلغ األساسي المتبقي من  (3)

أصل القرض يعادل سعر الفائدة اإلشاري، كما يحدده المجلس التنفيذي بما يتفق 

لب المقترض (، ويمكن أن يصل حد استحقاقه النهائي )مالم يط4مع الفقرة الفرعية )

( سنة ومتوسط حد استحقاقه النهائي إلى 35أجل سداد أقصر( إلى خمسة وثالثين )

سنة(، بدءا من تاريخ تحديد الصندوق بأنه قد تم اإليفاء بجميع الشروط  20عشرين )

 العامة السابقة للسحب من القرض؛ 

 رسم التزام على أي قرض. يفرضال  (4)

الموارد المقترضة بموجب آلية الحصول على الموارد سيستند الحصول على ( 5) (2)

المواءمة مع التركيز االستراتيجي، والقدرة  (2) ؛الطلب (1) :إلى313المقترضة

االستيعابية، والملكية القطرية، ومستوى المديونية، وحدود المخاطر القطرية. 

لمبادئ األساسية للعمليات التي ل على الموارد المقترضة وسيمتثل هذا الحصول

ها الصندوق، وهي: المواءمة مع مهمة الصندوق، والمواءمة مع أولويات يمول

 .الحكومة والفعالية اإلنمائية

 :الظروف جميع في (3)

                                                   

 .على الموارد، آلية الحصول على الموارد المقتَرضة: إطار لألهلية والحصول EB 2021/132/R.9/Rev.1الوثيقة  133
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يحدد المجلس التنفيذي شروط التمويل وعناصر تسعير األدوات المالية  (أ)

المختلفة مع ضمان مستوى كبير من التيسير للموارد المقدمة من خالل 

 .األداءنظام تخصيص الموارد على أساس 

ألغراض تنفيذ مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يجوز ( 5) (ب)

روط التي يستند إليها في تقديم قرض موافق للمجلس التنفيذي أن يعدل الش

 عليه إلى بلد معني.

عند تحديد فترة السماح، وتاريخ االستحقاق، ومقدار كل قسط من مدفوعات  (ج)

ا يجرى بموجب سداد القروض، يأخذ المجلس التنفيذي في االعتبار تقييم

د على إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لمدى قدرة ذلك البل

 االستمرار في تحمل الديون.

يجوز للمجلس التنفيذي أن يغير فترة السماح ومقدار كل قسط من ( 6) (د)

المتلقاة بشروط فائقة التيسيرية وتيسيرية للغاية مدفوعات سداد القروض 

. وعند القيام بذلك، واستنادا إلى المعلومات التي ومختلطة وبشروط عادية

لمجلس التنفيذي أساليب السداد وفقا إلطار يقدمها رئيس الصندوق، يقرر ا

ل   الذي يضعه المجلس التنفيذي. والسداد المبكر الطوعيالسداد المعجَّ

ألغراض تسوية المتأخرات التي قد تنشأ من حين إلى آخر في تسديد ( 7) (ه)

الفوائد أو رسوم الخدمة وسداد حصائل القروض، فإنه يجوز للمجلس 

موافق عليه مقدم إلى بلد معين، بما في ذلك التنفيذي تعديل شروط قرض 

فترة السماح، وتاريخ االستحقاق، ومقدار كل قسط من أقساط سداد 

 القروض، مع الحفاظ على صافي القيمة الحالية األصلي للقرض.

يكون تكوين عمليات اإلقراض المقدمة من الصندوق بمختلف شروط التيسير المبينة أعاله  (4)

الوضع  يجعلالقتصادية والمالية للبلدان التي سيقِرضها الصندوق. ومرتبطا بالقدرات ا

على أساس منح الجزء األكبر من موارد الصندوق  يُقدمالمالي ألفقر البلدان بالضرورة أن 

بشروط تيسيرية للغاية وينبغي  أو إطار القدرة على تحمل الديون أو بشروط فائقة التيسيرية

 .غذائيال عجزحيث المن أفقر البلدان أن تركز على 

دراسات جراء إلالالزمة أن يدرج في القرض تكلفة المساعدة التقنية  التنفيذييجوز للمجلس  (5)

باإلضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق أن و. للقرض الصندوق تقديمالجدوى التي تؤدي إلى 

الدولية يقدم، بالتعاون مع وكاالت أخرى، منحا لألنشطة المناسبة لمؤسسات البحث 

 .واإلقليمية والوطنية

 القروض المقدمة إلى القطاع الخاص )ب(

سيوفر الصندوق القروض لكيانات القطاع الخاص بما يتفق مع استراتيجية القطاع الخاص التي 

 موافقات أخرى يمنحها المجلس التنفيذي.ب أو عمالضعها المجلس التنفيذي ي

 وغيرها من الكياناتالقروض إلى الكيانات دون الوطنية  )ج(

األعضاء أو للمنظمات الحكومية الدولية  للدوليجوز للصندوق أن يقدم قروضا للتقسيمات السياسية 

األعضاء أو لمصارف التنمية الوطنية أو للكيانات األخرى حسب تقييم  الدول شارك فيهاتالتي 

عضو، يجب على ولة المجلس التنفيذي من حين آلخر. وفي حالة تقديم قرض لكيان آخر غير د

الصندوق أن يطالب عادة بضمانات حكومية أو ضمانات أخرى مناسبة، ما لم يقرر المجلس 
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ويقرر المجلس  التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة.

دوق التنفيذي شروط التمويل المتعلقة بكل قرض مع األخذ في االعتبار تقييم يجريه رئيس الصن

للجدارة االئتمانية لكل عملية إقراض دون وطنية على أساس العناية الواجبة الشاملة والتقييم 

االئتماني. ويقدم المجلس التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين بشأن الموافقة على هذه الفئة 

 من القروض.

 :يضطلع المجلس التنفيذي بما يلي (4)

 تحديد (1)

 التنفيذي بما يلي: يضطلع المجلس )د(

فائقة  بشروطتحديد رسم الخدمة وما يتصل به من سعر فائدة المطبق على القروض )ألف(  (1)

بوحدة تقويم أخرى خالف حقوق  المقومةتيسيرية للغاية وبشروط مختلطة التيسيرية، و

 مراعاة توصية إدارةالمتعلقة بالقروض، مع  المطبقة لرسوما ؛ )باءالسحب الخاصة

 ، بما في ذلك تحليل تكلفة إعداد وإدارة قروض الصندوق.الصندوق

( القيام، على أساس سعر الفائدة العادي المتغير الذي تطبقه المؤسسات المالية الدولية 2) (2)

 الفصلي الفائدة سعر فرق الصندوق.سعر الفائدة المرجعي في  بتحديدالمعنية بالتنمية، 

معا سعر الفائدة  نيشكال اللذانالسوق ) السائد في سعرالعلى  سيُطبقالذي للقروض العادية 

 الفقرة في وصفهما الوارد والتنقيح االستعراض أساس يوفر الذي .لصندوقا فيالمرجعي 

 أدناه؛( 3) الفرعية

التالية على لصندوق كل ثالثة أشهر للفترة ا فيوتنقيح سعر الفائدة المرجعي  استعراض (3)

 .أساس أسعار السوق

الصادر عن مجلس  77/2بصرف النظر عن أي شيء مخالف يرد في القرار ( 5) (34

المحافظين بشأن تفويض السلطة إلى المجلس التنفيذي، يخول المجلس التنفيذي بموجب 

 أعاله على( 1) (4)هذه الوثيقة سلطة االضطالع بالمسؤوليات المبينة في الفقرة الفرعية 

 أساس المبادئ الواردة في هذه الوثيقة.

 :المنح -باء

( المنظمات الدولية الحكومية 2( الدول األعضاء النامية؛ )1يمكن تقديم المنح إلى الجهات التالية: ) )أ(

( الكيانات األخرى التي يقرر المجلس التنفيذي أنها مؤهلة 3التي تشارك فيها تلك الدول األعضاء؛ )

 .المجلس التنفيذي ضعهاالتي ومن االتفاقية. وتقدم المنح وفقا لسياسة تمويل المنح  8وفقا للمادة 

يكون تكوين عمليات اإلقراض المقدمة من الصندوق بمختلف شروط التيسير المبينة أعاله  (6)

مرتبطا بالقدرات االقتصادية والمالية للبلدان التي سيقِرضها الصندوق. ويستتبع الوضع 

ارد المالي ألفقر البلدان بالضرورة أن ينصب التركيز في توجيه أكبر نصيب من مو

 .الصندوق بشروط تيسيرية للغاية على أفقر البلدان التي تواجه عجزا غذائيا

سوف تطبق الشروط المختلطة أو الشروط العادية على القروض التي تقدم إلى البلدان غير  (7)

المؤهلة للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية. وفيما يتعلق بهذه البلدان، يتعين أن 

رض على المجلس التنفيذي على مسوغ لدرجة التيسير المقترحة. يشتمل كل مشروع يع

ويكون المعيار المهيمن هو الحالة االقتصادية والمالية للبلد المعني. غير أنه يجوز للمجلس 

التنفيذي، في الحاالت التي تقتضي ذلك، النظر في طبيعة المشروع المقرر تمويله عند 

 تحديد درجة التيسير.
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وفقا المساعدة التقنية  بخالفلمساعدات المقدمة من الصندوق في شكل منح، تستخدم ا (8) )ب(

االستفادة من خبرات  (2) واالستثمار؛ ات( تحسين بيئة السياس1لتمويل: )414العاديةلسياسة المنح 

تحسين توافر  (3برنامج عمل الصندوق؛ ) أثروموارد الشركاء االستراتيجيين والتشغيليين لتعميق 

على سبيل الحصر لتمويل مشاريع في  .المعرفة واالبتكار من أجل تعزيز األثر واالستدامة وتبني

ومع مراعاة كون . أفقر البلدان التي تعاني من عجز غذائي مطلق وتواجه أشد مشكالت التنمية

يوافق المجلس التنفيذي و لن مقادير الموارد الموجهة إلى هذا النوع من المساعدة محدودة جدا،

إال للمشاريع ذات 515مستدام للبرنامجبشكل لموارد امع مراعاة تخصيص تمويل المنح  على

في البلدان التي تواجه قيودا شديدة على موازناتها العامة؛ وسوف تنطبق هذه العالية األولوية 

االعتبارات على وجه الخصوص على الحاالت التي تعتبر فيها آثار توليد إيرادات المشروعات 

ولكن ال يزال المشروع المعني يشكل فيها عنصرا جوهريا في برامج الصندوق في غير مهمة 

 البلد المعني.

وخصوصا المساعدة التقنية الموجهة إلى أنشطة تعزز القدرات 616سوف تقدم المساعدة التقنية،( 9) )ج(

يؤدي غير أنه عندما 717.منحالعلى أساس عادة ، الزراعيةالتقنية والمؤسسية الضرورية للتنمية 

تقديم المساعدة التقنية إلجراء دراسات الجدوى إلى تقديم قرض من الصندوق، يجوز للمجلس 

التنفيذي أن يدرج تكاليف تلك المساعدة التقنية ضمن القرض المعني. وإضافة إلى ذلك، يجوز أن 

يقدم الصندوق، بالتعاون مع وكاالت أخرى، منحا من أجل أنشطة مناسبة تضطلع بها مؤسسات 

 حوث دولية وإقليمية ووطنية.ب

( المنظمات الدولية الحكومية 2( الدول األعضاء النامية؛ )1يمكن تقديم المنح إلى الجهات التالية: ) باء

( الكيانات األخرى التي يقرر المجلس التنفيذي أنها 3التي تشارك فيها مثل تلك الدول األعضاء؛ )

لمنح وفقا لسياسة تمويل المنح الموضوعة من جانب من االتفاقية. وتقدم ا 8مؤهلة وفقا للمادة 

 .المجلس التنفيذي

يوفر التمويل بموجب آلية القدرة على تحمل الديون إلى الدول آلية القدرة على تحمل الديون.  جيم

وفقا  على شكل منح أو مزيج من المنح والقروض بشروط تيسيرية للغاية،األعضاء المؤهلة 

من جانب المجلس التنفيذي.  ةلترتيبات تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق المعتمد

عليه متتالية الحديثات والتتخضع الدول األعضاء المؤهلة أيضا لسياسة االقتراض غير الميسر و

 .والتعويضات المرتبطة بها يقررها المجلس التنفيذي،التي 

)...( 

 الكيانات دون الوطنية وغيرها من الكياناتالقروض إلى  )ج(

يجوز للصندوق أن يقدم قروضا للتقسيمات السياسية للدول األعضاء أو للمنظمات الحكومية الدولية 

التي يشارك فيها األعضاء أو لمصارف التنمية الوطنية أو للكيانات األخرى حسب تقييم المجلس 

عضو، يجب على الصندوق التنفيذي من حين آلخر. وفي حالة تقديم قرض لكيان آخر غير دولة 

أن يطالب عادة بضمانات حكومية أو ضمانات أخرى مناسبة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي خالف 

ويقرر المجلس التنفيذي شروط  ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة.

التمويل المتعلقة بكل قرض مع األخذ في االعتبار تقييم يجريه رئيس الصندوق للجدارة االئتمانية 
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ل عملية إقراض دون وطنية على أساس العناية الواجبة الشاملة والتقييم االئتماني. ويقدم المجلس لك

 التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين بشأن الموافقة على هذه الفئة من القروض.

فقرة ( أعاله وال4)15. بما يتفق مع التفويض بالصالحيات، كما تنص عليه الفقرة إطار االنتقال .16

، إطارا 2019، ويستعرض قبل نهاية عام 2018أدناه، سيعتمد المجلس التنفيذي قبل نهاية عام 18

لالنتقال يحدد المبادئ واإلجراءات الخاصة بعمليتي االنتقال والتحول العكسي، كما أشير إليهما في 

ار االنتقال، ( وتنفيذها في أية فترة من فترات تجديد الموارد. وعند وضع إط2)أ( )15الفقرة 

سيسترشد المجلس التنفيذي بأهداف تجنب الهزات والتشوهات لصالح المقترضين والصندوق، 

وتوفير الشفافية من خالل تزويد المجلس التنفيذي على أساس سنوي بالمعلومات الخاصة بالدول 

أو تحولها  األعضاء النامية المتعلقة بفئات دخلها، وشروط إقراضها ذات الصلة، ووضعها االنتقالي

 العكسي بموجب إطار االنتقال.

مع أحكام سياسة  يتماشى بما تخرجت التيلدول األعضاء ا إلىسيقدم الصندوق الدعم  بعد التخرج. -دال

لدول ا إلىيقدمه الصندوق  الذيدعم ال يشمل وال)بصيغتها المعدلة من وقت آلخر(. 818التخرج

صندوق )الموارد األساسية والمقترضة(، لل ذاتيتمويل الاللى عصول الحاألعضاء التي تخرجت 

في الدول  مقرها يقع التي)أو المؤسسات  تخرجت التيهذه الدول األعضاء ل يجوز أنه غير

شكال األلى أشكال أخرى من الدعم مثل التمويل من خارج الصندوق وعصول الحرجة( خالمت

 يجوز. كما التكاليف المستردةاسترداد التكاليف، مثل المساعدة التقنية ب رهنامن التعاون  األخرى

لى تمويل الصندوق عصول حفي البرامج اإلقليمية )دون ال تشارك أن تخرجت التيللدول األعضاء 

 "مباشرة(.

 .[المحافظينتاريخ اعتماده من قبل مجلس ]في  ويسري النفاذيدخل هذا القرار والتعديل الوارد فيه حيز 
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