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 الموافقةبتوصية 

 .الوثيقةهذه  في وارد هو كما الميّسرة الشركاء قروض إطار على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس

 الميّسرةقروض الشركاء مقترح إلطار 

 المقدمة -أوال
في مجال التمويل اإلنمائي كواحدة من عدد من مبادرات التمويل  مؤخرا   الميّسرةقروض الشركاء أدخلت   -1

التي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية، مثل المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق التنمية االبتكارية 
موارد الرأسمالية التي الرفد مساهمات المنح التقليدية و  هو الميّسرةقروض الشركاء والغرض من  1األفريقي.

وتحظى الدول األعضاء  توفرها الدول األعضاء أو الوكاالت التي تمتلكها أو تتحكم بها الدول األعضاء.
ل في مثل هذه المتأص "عنصر المنحة"بحقوق تصويت على أساس  الميّسرةقروض الشركاء التي توفر 

 القروض نظرا لشروطها التيسيرية. 

لتجديد الحادي عشر للموارد، ولفترة امن االستراتيجية المالية للصندوق.  جزءا   تعتبر األموال المقترضة حاليا    -2
قروض الشركاء . وتعتبر االقتراضيتصور أن يستمر تمويل برنامج القروض والمنح جزئيا من خالل 

أحد الطرائق المحتملة للحصول على األموال المقترضة.  -نب مع القروض السيادية جنبا إلى ج – الميّسرة
كما نفذتها كل من المؤسسة  الميّسرةقروض الشركاء وتوفر هذه الوثيقة استعراضا للخصائص الرئيسية ل

الدول لمناقشته مع  الميّسرةقروض الشركاء ل الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي، وتقترح إطارا  
 .في الصندوق األعضاء

وخبرات المؤسسات المالية  الميّسرةقروض الشركاء الخصائص األساسية ل -ثانيا
 الدولية بشأنها

ر مساهمات الجهات رية تقليديا ألغراض المساعدة ثنائية األطراف، حيث تقتصياستخدمت الديون التيس  -3
رأس المال. إال أنه، ونتيجة لتضافر عدد من على المنح واشتراكات المالية الدولية  المانحة للمؤسسات

واستعداد بعضها اآلخر لزيادة  ،العوامل، بما في ذلك المعوقات المالية التي تواجهها بعض الجهات المانحة
، وبصورة متدرجة، على أنها أداة رئيسية في الميّسرةمساعدتها اإلنمائية، بدأ ُينظر إلى قروض الشركاء 

 مساهمات األساسيةالكوسيلة لتوسيع قاعدة التمويل، بما يتعادى الدولية ت المالية اإلطار المالي للمؤسسا
 . االعتيادية

سعر فائدة ينخفض بصورة كبيرة عن أسعار الفائدة السائدة في  الميّسرةوتتضمن شروط قروض الشركاء   -4
غير مخصصة، وتستخدم  الميّسرةالشركاء  وقروضوآجال استحقاق طويلة وفترات سماح طويلة.  ،السوق

كجزء من المجمع اإلجمالي للتمويل الذي يتضمن مساهمات المنح والموارد الداخلية )عادة المتأتية من 

                                                                   
يشار إليها بمصطلح قروض الجهات المانحة الميّسرة في صندوق التنمية األفريقي.1
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العائدة من القروض وعائدات االستثمار(. إضافة إلى ذلك، وعند تقديم قرض من قروض الشركاء التدفقات 
يتم االستعاضة عن المساهمات أال دأ اإلضافية )أي ، توافق البلدان المانحة لهذه القروض على مبالميّسرة

 وبالتالي، االلتزام باالستدامة المالية طويلة األمد للمؤسسة المعنية. (بهذه القروض األساسية

 الموجودة الميّسرةقروض الشركاء  مبادئ برامج -ثالثا
في كل من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي بعدد  الميّسرةقروض الشركاء يتوجه استخدام   -5

المبادئ الجوهرية من
2

 وهي تلك الواردة أدناه: ،

(أ) بحيث الاألساسية إضافة للمساهمات  الميّسرةقروض الشركاء . يجب أن تشكل ضافيةإلا

االستعاضة هذه متأصلة في أطر بصورة نمطية ترد آليات تجنب مخاطر و عنها. بها يستعاض 
، ؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقيوفي حال كل من الم .الميّسرةقروض الشركاء 

معيارا أن يضعو  الميّسرةقروض الشركاء طلب من األعضاء الذين يرغبون بتوفير قرض من يُ 
ويستند هذا المعيار المرجعي عادة .  االعتياديةاألساسية  هممساهماتمرجعيا للحد األدنى من 

وفي حال المؤسسة  جديد السابق.التي وفرتها هذه الدول للت االعتيادية مساهمات األساسيةالعلى 
التجديد بالمائة من  80وضع هذا المعيار بحدود  ،الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي

صر وعن ،االعتياديةمساهمة األساسية الفي التجديد من المساهمات السابق. ويتألف إجمالي 
 .رالمنحة في قرض الشركاء الميسّ 

ود على حجم الدين المتعاقد يجب أن يتم وضع حد. طويلة األجلة المالي الجدوىالحفاظ على  (ب)
 الدوليةفي إطار تمويل المؤسسة المالية  الديون إدخالضمان أن يبقى الخطر المتعلق بعليه ل

 لإلدارة. المعنية قابال  
، أو وكاالت إما من قبل األعضاء الميّسرةقروض الشركاء توفير  يجوز .مانحةالجهة ال تمييز (ج)
إما  الميّسرةقروض الشركاء األعضاء الذين يوفرون ز يتمي. ويجب فقط حكم بها األعضاءتي

 وقد اتخذ هذا التمييز تعويضهم عن توفير مثل هذه القروض. و  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة
مقابل عنصر المنحة  للعضو المعنيتخصيص حقوق تصويت حتى تاريخه شكل  والتعويض

المتأصل في قرض الشريك الميسر. ويتم احتساب عنصر المنحة بناءا  على معدل خصم يتم تبنيه 
افز للدول عاٍل بما فيه الكفاية لتوفير الحمعدل الخصم  ويجب أن يكون .التشاور مع األعضاءب

على أن  ،الدولية الماليةللمؤسسة  الميّسرةقروض الشركاء  لتقديمتظهر استعدادا األعضاء التي 
ألعضاء الذين يوفرون جميع ا مقبوال منمنحة يعتبر ا بما فيه الكفاية لتوليد عنصر يكون منخفض

 مساهماتهم على شكل منح.
لموارد المجمع العام إلى  الميّسرةيجب أن تذهب حصائل قروض الشركاء عدم التخصيص.  (د)

ال تخصص لتمويل أي نشاط معين، كذلك ال يجوز تخصيصها ألي دولة عضو أو أي التجديد، وأ
 فئة من الدول األعضاء في المؤسسة المالية الدولية.

                                                                   
2
انظر ورقة مناقشة بعنوان "قروض الجهات المانحة الميّسرة" المعروضة على االجتماع الرابع لمجموعة عمل صندوق التنمية األفريقي 
مايو/أيار أبيدجان، كوت ديفوار. 29-30
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بناء على  الميّسرةبانتظار الصرف منها، يجب استثمار حصائل قروض الشركاء إدارة الحصائل.  (ه)
 م موارد التجديد في المؤسسة المالية المعنية. السياسات والمبادئ التوجيهية التي تحك

يجب أن تطبق الشروط واألوضاع الخاصة بقروض الشركاء ة في المعاملة والشفافية. واساالم (و)
، على جميع تتبناه وتنشره المؤسسة المالية الدولية المعنيةاإلطار الذي عليه ينص ، كما الميّسرة

 استثناءات. موفري هذه القروض، بصورة متساوية بدون أي
ؤثر بحيث تكون مستدامة ذاتيا دون أن ت الميّسرةيجب تصميم إطار قروض الشركاء  االستدامة. (ز)

 على الموارد من مصادر التمويل التقليدية للمؤسسة المالية الدولية.

في كل من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق  الميّسرةقروض الشركاء تنفيذ  -رابعا
 التنمية األفريقي

 لمؤسسة الدولية للتنميةلموارد ا عملية التجديد الثامن عشرو  عملية التجديد السابع عشر -ألف
موارد عملية التجديد السابع عشر لألول مرة كآلية تمويلية ابتكارية في  الميّسرةقروض الشركاء أدخلت   -6

من خمس دول أعضاء بمبلغ إجمالي  الميّسرةقروض الشركاء مؤسسة ة الدولية للتنمية. وقد ُمِنحت الالمؤسس
طار إبالمائة من إجمالي  6مليار دوالر أمريكي( مما يمثل  3.4مليار وحدة حقوق سحب خاصة ) 2.3قدره 

عملية أثناء  الميّسرةقروض الشركاء لموارد المؤسسة. وتكررت  عملية التجديد السابع عشرلاإلجمالي  التمويل
مليار وحدة حقوق  3.7قراض المؤسسة ما مجموعه إمس دول بلتزمت خالتجديد الثامن عشر للموارد حيث ا

الثامن التجديد التمويل اإلجمالي لعملية طار إبالمائة من  5مليار دوالر أمريكي( تمثل  5.2سحب خاصة )
وفرت كل من البلدان  ،ؤسسةملل والثامن عشر السابع عشر. وفي تجديدي الموارد لموارد المؤسسة عشر

: فرنسا، اليابان، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الصين )فقط في ميّسرةقروض شركاء التالية 
 لموارد المؤسسة(. الثامن عشرلموارد المؤسسة(، بلجيكا )فقط في التجديد  السابع عشرالتجديد 

صر المنحة في ووافقت المؤسسة الدولية للتنمية على منح هذه األعضاء حقوقا تصويتية تتناسب مع عن  -7
في  الحتساب عنصر المنحة شات عديدة لتحديد معدل خصم متساوٍ . وأجرت مناقالميّسرةقروض الشركاء 

. وبتقريرها لمعاملة للدول األعضاء لتوفير مثل هذه القروض القروض ألن ذلك يؤثر على الحافز الممنوح
 الميّسرةتتلقى الدول األعضاء بموجب قروض الشركاء  ،"كاشتراكات إضافية"عنصر المنحة في القروض 

ة الذي اعتمد مجلس محافظي المؤسسة على أحكام ميثاق المؤسسو تصويت واعتراف بتقاسم األعباء. حقوق 
 وشروط وأوضاع مثل هذه االشتراكات وحقوق التصويت المرتبطة بها. يمنحها إمكانية تقرير حجوم

وأما بالنسبة  .المؤسسة مواردل عملية التجديد السابع عشرائة خالل بالم 2.65 قدرهمعدل خصم  مداعتُ   -8
وهما  ،مختلفين للخصم اعتمادا على شروط القرض معدلينفقد تم االتفاق على ، عملية التجديد الثامن عشرل

جال آبالمائة للقروض التي تتسم ب 2.70و ،ا  عام 25بالمائة للقروض التي تتسم بآجال سداد على مدى  2.35
 عاما . 40سداد على مدى 

لطبيعة ( ا1لموارد المؤسسة استنادا إلى:) عملية التجديد السابع عشرن في حد حصيف للدي وتم إدخال  -9
ض المؤسسة تقتر ( الشروط التي س2مؤسسة الدولية للتنمية؛ )لإلقراض الذي توفره الالتيسرية اإلجمالية 

لموارد  عملية التجديد السابع عشرفي  الميّسرةقروض الشركاء  إدخالولغرض  ،عالوة على ذلك .بموجبها
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في  العملةاإلطار الحالي للتحوط من مخاطر  إمكانية استخدامإدارة المؤسسة تأكيد  طلب من ،المؤسسة
 .الميّسرةقروض الشركاء المساهمات وفي القروض بعملة واحدة إلدارة مخاطر العملة في 

وحدات حقوق موحد ل يمةقس فائدة المؤسسة الدولية للتنمية بسعر في الميّسرةقروض الشركاء تتسم جميع   -11
ختالف لتوفير موارد منح إضافية لردم االبالمائة. وللدول األعضاء الخيار  1 بما ال يتجاوزالسحب الخاصة 

إن كان  ،القسيمة المستهدف لهذه الدول فائدة وسعر الميّسرةقروض الشركاء بين سعر فائدة القسيمة على 
 أعلى.

 للموارد( التجديد الرابع عشرخبرة صندوق التنمية األفريقي ) -باء 
لموارد صندوق التنمية األفريقي باتباع  التجديد الرابع عشرفي سياق  الميّسرة الجهات المانحةقروض  تُادِخل  -11

للتنمية. واستخدمت نسبة للمؤسسة الدولية الوالحساب المالي الذي تم وصفه ب ،نفس االستراتيجية والمبادئ
 وتلك ،والبلدان المختلطة الفجوةقروض الصندوق لما يعرف ببلدان لتمويل  الميّسرةهات المانحة قروض الج
 .تخصيص الموارد على أساس األداءبموجب نظام التخرج  قيدالتي هي 

وتقاسم األعباء وحقوق التصويت استنادا إلى  ،غراض حساب عنصر المنحةألخصم ب معدل الااحتستم و   -12
بالمائة.  2.65بمستوى  وحدد ،الذي استخدمته المؤسسة الدولية للتنمية "صافي الدخل المكتسب"نفس نهج 

 الثامن عشر للمؤسسة الدولية للتنمية،و  السابع عشروكما هو الحال بالنسبة لدورتي عمليتي تجديد الموارد 
حساب عنصر المنحة جرى تفويض خاص ب ،لموارد صندوق التنمية األفريقي عشرالتجديد الرابع وبموجب 

وحقوق التصويت على  اهمة ألغراض احتساب تقاسم األعباءكمس الميّسرةقروض الجهات المانحة  في
شروط واألوضاع السمح له بمرونة كبيرة في تقرير ي الذيأساس أحكام ميثاق صندوق التنمية األفريقي 

 ."الشتراكات اإلضافيةبا"لقة عالمت
ه التوجيهية إلدارة عرض صندوق التنمية األفريقي مبادئاست ،الميّسرةقروض الجهات المانحة  إدخالوبعد   -13

تطرق  ،لى وجه الخصوصوع .يالتمويل هام هذه القروض في إطار األصول والخصوم للسماح باستخد
ن الستيعاب قروض الجهات المانحة و للدي( الحاجة إلى زيادة الحد األقصى 1) ما يلي: إلى ستعراضاال

 بعين االعتبار متطلبات تخديم هذه د األدنى الحصيف من السيولة لألخذ( الحاجة لزيادة الح2) ؛الميّسرة
ألغراض  الميّسرةفرنسا فقط على توفير قرض من قروض الجهات  وحتى تاريخه لم توافق إال .القروض

 .لموارد صندوق التنمية األفريقي التجديد الرابع عشر

 النهج المقترح للصندوق -خامسا
، اقترح أن "ستراتيجية المالية لفترة التجديد الحادي عشر لموارد للصندوق وما بعدها"االفي الوثيقة المعنونة   -14

قروض ستكون و مساهمات األساسية في تجديد موارده. إجمالي المن  بالمائة 50يقترض الصندوق ما يعادل 
فة للحصول على هذه األموال المقترضة. ويوفر المقطع أدناه القواعد الخيار األقل تكل الميّسرةالشركاء 

استنادا إلى الخبرات المكتسبة حتى تاريخه في المؤسسة  الميّسرةقروض الشركاء التوجيهية لتنفيذ إطار 
وهو يوفر  .السيادي االقتراضجب إطار واقتراض الصندوق بمو  ،الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي

 يستند إلى متطلبات الصندوق. الميّسرةقروض الشركاء ل لوضع إطارمقترحا 
تقرر أن يتم وضع  ،في الصندوق الميّسرةقروض الشركاء ونظرا لإلطار الزمني المتسارع لتنفيذ برنامج   -15

قروض الشركاء مكن نموذج إطار إلى أقصى حد مبحيث يتبع في الصندوق  الميّسرةقروض الشركاء إطار 
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التعديالت المالئمة  إدخالمع  ،المؤسسة الدولية للتنميةفي عملية التجديد الثامن عشر لموارد  الميّسرة
 الستيعاب ظروف الصندوق المخصوصة.

. وافق السيادي االقتراضعن إطار  منفصل الميّسرةقروض الشركاء من المالئم إيجاد إطار لأنه اعتبر   -16
صندوق كإطار يضع المعايير التي يمكن لل ،2015السيادي في أبريل/نيسان  االقتراضالصندوق على إطار 

قروض في حين أن و تدعمها دول سيادية. التي مؤسسات الأو و/من الدول السيادية  االقتراضضمنها 
األعضاء )أو من المؤسسات الحصول عليها من الدول من خالله إلى الحد الذي يمكن  ،الميّسرةالشركاء 

قروض الشركاء ، إال أن هنالك حاجة إلى إطار منفصل لالتي تدعمها الدول األعضاء( تمثل قروضا سيادية
نظرا لطبيعتها المنفردة المتأصلة )وخاصة بسبب عنصر المنح فيها الذي يسمح للدول األعضاء  الميّسرة

إلطار  الميّسرةقروض الشركاء قصود أن تخضع من غير المف ،حصول على حقوق تصويت(. وبالتاليالب
 السيادي على الرغم من أن بعض خصائصها مستوحاة منه. االقتراض

مع المؤسسة التي جرت . باالستناد إلى المبادالت الميّسرةقروض الشركاء القواعد التوجيهية لتبني إطار   -17
/قروض الميّسرةالشركاء إلطار قروض الدولية للتنمية ومصرف التنمية األفريقي بشأن المظاهر األساسية 

ر الصندوق طوّ  ،هاتنفيذعليها و والنهج المتبع في التفاوض  ،في المؤسستين الجهات المانحة التيسيرية
 :الميّسرةقروض الشركاء إطار  على في التفاوض العناصر التالية كمظاهر توجيهية لنهجه

. أظهرت خبرة كل من الميّسرةقروض الشركاء التشاور المبكر مع الموفرين المحتملين لضمان  (1)
قروض المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي أهمية المشاورات المبكرة مع موفري 

 ،وشروطها المالية ،والحصول على إشارات مبكرة عن حجوم القروض ،المحتملين الميّسرةالشركاء 
والعملة التي قد يمكن توفيرها بها. ومن شأن ذلك أن يسمح باحتساب صحيح لمعدل الخصم 

جميع الدول األعضاء األدوات  ه ليس في حوزةشارة إلى أناإلكذلك فإنه من الهام بمكان  .المالئم
 عند وضع وهو أمر ال بد من أخذه بعين االعتبار .الميّسرةقروض الشركاء التي تسمح لها بتوفير 

 لبلدان التي تمتلك مثل هذه األدواتهيكلية حوافز هذه القروض، بهدف تجنب أي وضع يسمح ل
 .هاالتي ال تمتلك بالبلدانمقارنة  "مزايا غير عادلة"بالحصول على 

 شرطأهمية وجود قاعدة واضحة لضمان  . أثبتتبصرامة اإلضافية واتباعه شرطاالتفاق على  (2)
 لمساهمات األساسيةلوضع الخاص التأمين التوازن المالئم بين اإلبقاء على بغية اإلضافية 
 السابع عشرالمرونة للجهات المانحة. وفي دورتي تجديد الموارد  إتاحةبسماح وال ،االعتيادية

 ،لموارد صندوق التنمية األفريقي التجديد الرابع عشرؤسسة الدولية للتنمية و وارد الملم الثامن عشرو 
األقل من مساهمات المنح  علىبالمائة  80توفير  ميت ، بحيث20إلى  80تم تطبيق مبدأ 

 (.الميّسرةمقارنة بالمساهمات الممنوحة من خالل قروض الشركاء ) اعتيادية أساسية كمساهمات
إلى  80قاعدة  يقترح الصندوق أن يطبق ،حتى تاريخه هو األكثر قابلية للتطبيق هذا النموذجوألن 
 .الميّسرةقروض الشركاء ما يتعلق بفي 20

قروض الشركاء توفير بالدول األعضاء  التي تتحكم بهاالسماح للوكاالت التي تمتلكها أو  (3)
كما هو عليه الوضع في المؤسسة الدولية للتنمية و  ،من الهام بمكان اإلشارة إلى أنه .الميّسرة

قروض الشركاء هنالك بعض الدول األعضاء التي قد ترغب بتوفير  ،ومصرف التنمية األفريقي
 االقتراضمن خالل الوكاالت التي تمتلكها أو تتحكم بها، وذلك مقبول ضمن إطار  الميّسرة
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 "المؤسسات التي تدعمها دول سياديةـ"السيادي الذي يسمح لمثل هذه الوكاالت المشار إليها ب
 ،الميّسرةقروض الشركاء بتوفير قروض سيادية للصندوق. وأما الخاصية اإلضافية فيما يتعلق ب

الدولة العضو التي تمتلك أو تتحكم بمؤسسة تدعمها دولة سيادية وتوفر قرضا من  فهي تأهيل
للحصول على حقوق تصويت مقابل عنصر المنحة في قرض الشركاء  الميّسرةقروض الشركاء 

 الميسر.
قروض الشركاء . ستحتسب إدارة الصندوق عنصر المنحة المتأصل في تساب عنصر المنحةاح (4)

نظرا  ول األعضاء استنادا  إلى الوفر المتحققوحقوق التصويت التي ستحظى بها الد الميّسرة
 لتيسيرية القرض.

يقترح  ،الميّسرةقروض الشركاء . ألغراض إطار إدارة هيكلية الشروط وخطر سعر الفائدة (5)
الصندوق تطبيق نفس المبادئ والشروط المالية التي طبقتها كل من المؤسسة الدولية للتنمية 

ذلك على وجه الخصوص  وينطبقوصندوق التنمية األفريقي بالنسبة إلطاريهما لهذه القروض. 
كما هو واضح من  ،على آجال االستحقاق المقترحة وأسعار الفائدة المفروضة على القروض

 هذه الوثيقة.الواردين في  )ب(2)أ( و2لين الجدو 
وضات . أثبتت المفامن خالل وضع حد أدنى لحجوم القروض االقتراضتفتيت تدابير تجنب   (6)

قروض الشركاء وفي حين أن وجود إطار ل أنها عملية تستغرق وقتا طويال.على القروض السيادية 
 غير المشجع عليهإال أنه من  ،من شأنه أن يقلص وبصورة كبيرة تكاليف المعامالت الميّسرة
تفاق على حد أدنى االويمكن تحقيق ذلك من خالل  .االقتراضلتدابير  تفتيت المفرطالالقبول ب

 .الميّسرةقروض الشركاء على كل قرض إفرادي من  يطبقلحجم القروض 
من الهام وضع متطلبات واضحة . خطر االستعاضة ضمان وجود اإلجراءات الضرورية إلدارة (7)

ولكن وفي  ،خدام هذا الخيار المخصوص للتمويللتوفير الحوافز المالئمة للدول األعضاء الست
غراض وهذا ماقام به الصندوق بالفعل أل تأمين الحماية  من خطر االستعاضة، ،الوقت نفسه

وكما فعلته المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي بشأن  ،3السيادي االقتراضإطار 
  .الميّسرة/قروض الجهات المانحة الميّسرة الشركاءقروض 

 الميّسرةقروض الشركاء يكون إطار  من أن. البد الميّسرةقروض الشركاء ضمان استدامة إطار  (8)
تدفقات العائدة من المن خالل  الميّسرةالشركاء قروض تدامة الذاتية بحيث يتم تخديم كل سالقابال ل

وهي القروض التي  ،مختلطة شروطالقروض التي يمنحها الصندوق بشروط تيسيرية للغاية و 
 .لتمويلها الميّسرةقروض الشركاء حصائل  تستخدمس

                                                                   
3
، فقد تطرق إطار االقتراض السيادي لهذه المسألة من خالل حكم مخصوص. وفي 22الفقرة  ،EB 2016/118/R.30كما ناقشته الوثيقة 

التي تنص على ما يلي: سوف لن يدخل الصندوق ( EB 2015/114/R.17/Rev.1) هذا الصدد يمكن الرجوع إلى الفقرة الثامنة من الوثيقة
عضو األساسية ال في حال كانت مساهمة الدولة الإفي مناقشات لالقتراض مع دولة عضو فيه، أو مع مؤسسة تدعمها تلك الدولة العضو 

في المائة من المبلغ المساَهم به في دورة التجديد  100في آخر تجديد للموارد )الذي سيشار إليه بالتجديد صفر( يعادل ما ال يقل عن 
أكثر من  في المائة أو 10لهذه الدولة العضو أعلى بــ 1(. وأما االستثناء من هذه القاعدة، فهي عندما تكون المساهمة 1السابقة )المساهمة 

(. وفي هذه الحالة فإن المساهمة صفر لهذه الدولة العضو يجب أن تعادل ما 2مساهمتها األساسية في التجديد السابق مباشرة )المساهمة 
 . "، كي يقرر الصندوق فيما لو كان سيدخل في ترتيب لالقتراض من هذه الدولة العضو المعنية2في المائة من المساهمة  100ال يقل عن 

https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-30.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/114/docs/EB-2015-114-R-17-Rev-1.pdf
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 في الصندوق الميّسرةقروض الشركاء اإلطار المقترح ل -ساساد
 وضا األ شروط و ال -ألف

 التالية: األوضاعالشروط و  يقترح تبني  -18

مع الشروط التيسيرية للغاية والمختلطة التي  بهدف المطابقةسنة  40أو  25 .ستحقاقاالجل أ (1)
 . يطبقها الصندوق

 40جل استحقاقه أسنوات لقرض  10أو  ،سنة 25جل استحقاقه أسنوات لقرض  5 .السماح فترة (2)
  .سنة

إلطفاء بتطبيق جدول  ،فترة السماح بعد انتهاء القرضأصل يبدأ سداد س .صل القرضأسداد  (3)
حد أقصى إلى  صندوقعلى ال الدينتكاليف خدمة  تقليص دفعات متساوية بهدفعلى  القرض
الصندوق التي يمنحها قروض السداد مع شروط مطابقة شروط  السداد بصورة وثيقة و  ،ممكن

بالمائة  5سنة بمعدل  25 أجله قرض أصلإطفاء يتم حيث ب ،تيسيرية للغايةو مختلطة بشروط 
طفاءو  ؛سنويا  .بالمائة سنويا   3.3بمعدل  سنة 40 هأجل ضقر صل أ ا 

 لصندوق على نحوفي ا الميّسرةقروض الشركاء  ةنمذجيتم س .فائدة القسيمة/سعر الفائدة سعر (4)
في الصندوق سعر  الميّسرةقروض الشركاء وسوف يكون ل .المؤسسة الدولية للتنمية لقروضمشابه 
ن يغطى الفرق أعلى  ،وحدات السحب الخاصةحقوق بالمائة ب 1 ال يتجاوزبما موحد  قسيمةفائدة 

 يدة القسيمة المستهدف للبلد المعنوسعر فائ ،الميّسرةقروض الشركاء بين سعر فائدة القسيمة على 
توفير مثل هذه المنح تاح للدول األعضاء خيار يإذ س .من خالل منحة إضافية (علىأذا كان )إ

اإلضافية لردم الفرق بين سعر فائدة القسيمة المستهدف الذي يوفره اإلطار وسعر فائدة القسيمة 
والمرغوب به على القرض قبول. المرحلة فيهذه لنيتم التيتتسمالميّسرةقروضالشركاء

 ثابتة.وذلكألنمعظمقروضالصندوقتوفربأسعارفائدة،بأسعارفائدةمتغيرة

 تحاالاليمكن تطبيق حد أدنى لسعر الفائدة في  ،الطلب بناء على األدنى لسعر الفائدة. الحد (5)
 .سالباها لميسر بسعر الفائدة على العملة التي يتم توفير قرض الشركاء االتي يكون فيها 

يد لرصاتسديد وق صندلل يجوز، للصندوق بهدف ضمان االستدامة المالية .السداد المسبق (6)
 دون فرض أي جزاءات عليه.جزئيا  أو كليا ،  بصورة مسبقة، المتبقي من قرض الشريك الميسر

أو  ،بوحدات حقوق السحب الخاصة الميّسرةقروض الشركاء يمكن للصندوق أن يقبل  .العمالت (7)
ى من سلة عمالت وحدات حقوق السحب الخاصة )الدوالر األمريكي، واليورو، خر أبأي عملة 

لما ذكر أعاله، سيقبل  وباالمتثال والين الياباني، والجنيه اإلسترليني، والرنمينبي الصيني(.
المساهمة  فيها دتسدبعملة تختلف عن العملة التي  الميّسرةقروض الشركاء الصندوق أيضا 

 .األساسية للدولة العضو المعنية
، يجب أال الميّسرةقروض الشركاء عروض المحتلمة لال. بغرض إدارة عدد وحجوم األولوية معايير (8)

ويتم تقييم العروض وفقا للمعايير التالية  .حتياجات التمويلية للصندوقاالروض تتجاوز هذه الع
 )مرتبة حسب أهميتها(:
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 تتاحعمالت بالمعينة  الميّسرةقروض الشركاء ل في المقام األولاألفضلية تعطى العملة: (أ )
 ، أو بإعادةالمالئمةط تحو الإجراءات  ذاتخا بإمكانيةضمانات معقولة بها جو بمللصندوق 

 إقراض األموال بنفس العملة.
التي تتمتع بأفضل الشروط  الميّسرةقروض الشركاء لستعطى األولوية  :ةالمالي الشروط(ب )

 االستدامة.من المالية للصندوق لضمان أكبر قدر ممكن 
ستعطى  ،ى لتقليص التكاليف إلى أقصى حد ممكننظرا ألن الصندوق سيسع :الحجم(ج )

 حجما. الميّسرةقروض الشركاء األفضلية ألكبر 
أقساط متساوية على مدى ال يتجاوز  ثالثةعلى  الميّسرةقروض الشركاء سحب تُ س .طلبات السحب (9)

سنوات للسماح للصندوق بإدارة السيولة. وبناء على رغبة الصندوق، وباالتفاق مع الجهة  ثالث
إذا ما طلب الشريك المقرض  ،بشريحة واحدةالقرض سحب  الموفرة للقرض، يجوز إلدارة الصندوق

 ذلك.
 دوالر مليون 20 بقيمة الميّسرةقروض الشركاء  في إال النظر يتم لن .القرض لقيمة االدنى الحد (11)

 .أو أعلى من ذلك أمريكي
)إما بصورة  الميّسرةقروض الشركاء  سيكون من المتوقع من الدول األعضاء التي توفر .اإلضافية (11)

تعادل ما ال يقل  أساسيةتدعمها هذه الدول( أن توفر مساهمات  ل مؤسساتمباشرة أو من خال
وأن تستهدف الوصول إلى  ،األساسية هامساهماتار بالمائة من الحد األدنى من معي 80عن 

تتضمن كل من المساهمة األساسية وعنصر المنحة في قرض الشريط  ) اتإجمالي مساهم
أما الحد األدنى من  .األساسية ار المساهمةال يقل عن الحد األدنى من معي تعادل ما (الميسر

بالعملة  األساسيةبالمائة من وسطي المساهمة  100يجب أن يعادل فاألساسية يار المساهمة مع
 ،صندوق)وبالنسبة للتجديد الحادي عشر لموارد ال فترتين سابقتين لتجديد الموارد. آخرالمحلية في 

  4.(لمواردلمن التجديدين التاسع والعاشر  في كل وسطي المساهمة فإن ذلك يعني
بين الصندوق وموفري هذا القرض )أي بين  الميّسرةقروض الشركاء ستدخل اتفاقية  .الفعالية (12)

يوم من فترة ستة  آخر مؤسساتها التي تدعمها( حيز النفاذ في موعد أقصاهدولة العضو أو أحد ال
أن تقوم الدولة العضو  ولكن ليس قبل ،الحادي عشر لموارد الصندوق أشهر بعد تبني قرار التجديد

 أعاله. (11)17 الفقرة وثيقة مساهمة لمبلغ مساهمتها األصلية المطلوب بموجب يداعبإالمعنية 
 القسيمة فائدة سعر لتقليصأو  إضافية منحة لتوفير العضو الدولة فيها تخطط التي الحاالت وفي
 من اتفو الصر  لقبول مسبق كشرط اإلضافية المنحة تسديد الصندوق سيطلب قرض، هذا على
 الشريك قرض على عالية اقتراض تكاليف دفع من الصندوق لحماية وذلك الميسر، الشريك قرض
 .القرض هذا في المطلوب التيسير تضمن التي الصلة ذات المنحة دفعة استالم بدون الميسر

قروض الشركاء  بما أن الغرض األساسي من أو وضع قيود على استخدام األموال. التخصيص (13)
فإنه ال يمكن للصندوق أن يقبل  ،هو تمويل برنامج القروض والمنح في الصندوق الميّسرة

قروض أو وضع قيود على استخدامها. وسيتم تخصيص موارد  المقترضة بتخصيص األموال

                                                                   
4
يتطلبأنتبلغمساهمةالدولةالسياديالذياالقتراضنصعليهاإطارقاعدةاإلضافيةالتييالتوفيقبينهذااألمروويمكن

مطلوبأنتصلالمنحةمناللاحيثمازب،بالمائةمنمساهماتهابالتجديدالسابقله100خرتجديدللمواردآالعضوالمعنيةب

المنح.بمساهمة المعيار لبالمائة الحد األقصى  100الشركاء الميسر  قرضاألساسيةزائدعنصرالمنحةفي
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من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للدول األعضاء التي تقترض  الميّسرةالشركاء 
كما هو مالئم.  ،أو أعلى منها المطبقة على قرض الشركاء الميسر تلكـبشروط يمكن مقارنتها ب

وبغض النظر  ،قراضية التي يوفرها الصندوق. ومع ذلك، فهي تغطي جملة المنتجات اإلوبالتالي
 يتوقع أن تكون األولوية للقروض الموفرة بشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة. ،عما ورد أعاله

يمثل عنصر المنحة القيمة الحالية للفائدة المالية التي تجنيها المؤسسة المالية عنصر المنحة.  (14)
التعاقد عليه مقارنة بقرض يتم  الميّسرةقروض الشركاء الدولية من الحصول على قرض من 

طاء غراض إعالمستخدم أل ،القرض الذي يعتبر منحةجزء سيشكل   ،نتيجة لذلكو بشروط السوق. 
. المعنية للدول األعضاء لتوفير مثل هذه القروض للمؤسسة المالية الدولية فزاحالحقوق تصويت، 

ض وعنصر المنحة فيه ضمن قيمة القر  هذا التسديد  دمج، سيوفي حال تسديد منحة إضافية
 الحتساب إجمالي مبلغ القرض.

 الدول األعضاء المانحة له الميّسرةقروض الشركاء سيؤهل عنصر المنحة في حقوق التصويت.  (15)
بموجب نفس الصيغة المتبعة في احتساب حقوق التصويت  تعلى حقوق تصويبالحصول 

 نشاء الصندوق.( من اتفاقية إ2)أ()3المقطع  6ة المادي همات التجديد كما هي واردة فلمسا
قروض الشركاء من  قرض لكل مفصلال مقترحال عرضسي المفاوضات، استكمال قبل. الحوكمة (16)

. عليه للمصادقة التنفيذي المجلس على ثمومن  الستعراضه، الحسابات مراجعة لجنة على الميّسرة
ى خر األ االقتراضالمصادقة المتبعة بالنسبة لتدابير  عملية لنفس القروض هذه وستخضع

 السيادي في الصندوق. االقتراضالمنصوص عليها بموجب إطار 

جراءات لنفس إ الميّسرةقروض الشركاء ستخضع حصائل  ،فيما يتعلق بإدارة المخاطر. إدارة المخاطر  -19
عليه  النهج المنصوصالغاية، سيتبع ولهذه  السيادي. االقتراضلمحددة في إطار التخفيف من المخاطر ا

قروض للتطبيق على  كلما كان قابال السيادي االقتراضمن إطار  "إدارة المخاطر  - ثامنا  "المقطع  في
 :ما يلي على الصندوق سيعكف ،االئتماني بالخطر يتعلق وفيما الخصوص، وجه على .الميّسرةالشركاء 

 وبموجب. الميّسرة الشركاء بقروض الممولة القروض على القروض لمتأخرات الحالية السياسة تطبيق 
 يتم الصندوق، من للمقترضين االئتمانية الجدارة في قوي تراجع على دالئل وجود وعند السياسة، هذه
 معين مخصص باعتماد واالعتراف معين، مستحق أصل أو قرض استهالك يضمن مخصص رصد
 االستهالك؛ لهذا

 من قبل المجتمع المالي  المفضل الدائن معاملة بنفس تمتعه استمرار لضمان الصندوق سيسعى
 نهاية في الصندوق يتوقع مقترضيه، طبيعة إلى وبالنظر .الدولي كغيره من المؤسسات المالية الدولية

 السيادية؛ قروضه كل سداد المطاف
 القروض على أكثر أو يوما   75 لفترة المتأخرة للقروض الجديدة الصروفات تعليق سياسة تطبيق 

 الميّسرة؛ الشركاء بقروض الممولة
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 مالحظة مع ، 5السيادي االقتراض إطار في عليها المنصوص االستقطاب بمعدالت العمل مواصلة 
 للتجديد المالية االستراتيجية على األعضاء الدول موافقة أعقاب في المعدالت هذه مراجعة وجوب
 الصندوق؛ لموارد عشر الحادي

 لإلبالغ الدولية المعايير من 9 المحاسبي المعيار عليها ينص التي االستهالك متطلبات تطبيق 
 المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى االستهالك سيستند المعيار، لهذا ووفقا  . 2018 عام من ابتداء   المالي
 عند السداد في التخلف احتماالت بتقدير كيانٍ  قيام ذلك ويتطلب. حياتها دورة خالل المالية لألدوات
 لمخصص ووضعها األساسية، المالية األصول استحقاق أجل نهاية إلى وصوال   الشراء/اإلصدار
 على العمل وسيتم(. المتوقعة االئتمانية الخسائر) األساسية االئتمانية المخاطر يعكس استهالك
 المخاطر تطور في التغييرات لتعكس مستمر بشكل المتوقعة االئتمانية الخسائر تقويم ورصد تحديث

 األساسية؛ المالية لألدوات االئتمانية
 التحضير السيادي، االقتراض بإطار العمل ومواصلة الميّسرة الشركاء قروض إطار اعتماد ضوء في 

 وسيتم. المخاطر بإدارة يتعلق فيما القائمة الصندوق ممارسات لتقدير خارجي مستقل الستعراض
 تنص لما وفقا   الشامل األقران استعراض عن منفصل بشكل 2018 عام في االستعراض هذا إجراء
 .الرأسمالية األسواق من االقتراض طريق خارطة عليه

 المنحة عنصر تقرير -باء

 في والمنح القروض لبرنامج ماليا   موردا   تمثل الميّسرةقروض الشركاء ل االسمية اإلجمالية القيمة ألن  -21
 عنصر مع يتناسب بما القروضهذه  توّفر التي األعضاء للدول تصويت حقوق الصندوق سيمنح الصندوق،

 الدين لخدمة الحالية القيمة نسبة فهو الميّسرةقروض الشركاء  في المنحة عنصر وأما. هافي المتأصل المنحة
قروض  إطار على المطبقة نفسها هي لذلك الحسابية والمعادلة. القرض لصروفات الحالية القيمة إلى

 المندوبين تقرير حددها كما للتنمية، الدولية المؤسسة لموارد عشر الثامن التجديد عملية في الميّسرةالشركاء 
 :التالي النحو على عمليةال في المشاركين

 

𝟏 − 
∑ (𝑫𝑭𝒊  × 𝑪𝑭𝑺𝒊)𝒏

𝒊=𝟏

∑ (𝑫𝑭𝒋  × 𝑪𝑭𝑫𝒋)𝒏
𝒋=𝟏

 

 
 :أن حيث

DFi  عامل الخصم للفترة =i ،  الميّسرةقروض الشركاء  إطار في الخصم معّدل باستخدام محسوبا 

CFSi  =النقدية من خدمة الدين في الفترة التدفقات i 

DFj  =الفترة في الخصم عامل j،   الميّسرةقروض الشركاء  إطار في الخصم معّدل باستخدام محسوبا 

CFDj  في الفترة= التدفقات النقدية من صروفات القروض j  

 
                                                                   

5
 إطار االقتراض السيادي: االقتراض من الدول السيادية ومن المؤسسات التي تدعمها الدول السيادية- EB 2015/114/R.17/Rev.1
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 ضافيةاالعتبارات اإل -سابعا
 ،يعتبر حساب معدل الخصم هاما ألنه يقرر عنصر المنحة .معّدل الخصم الحتساب عنصر المنحة  -21

يرد أدناه وصف و . الميّسرةقروض الشركاء وبالتالي تخصيص األصوات للدول األعضاء التي توفر 
 للطريقتين المتبعتين لحساب معدل الخصم في تقرير عنصر المنحة:

 لموارد  عملية التجديد السابع عشراستخدم هذا الخيار في كل من  .المكتسب صافي العائد :لالخيار األو
ريقي. وسيتم استخدام الفائدة لموارد صندوق التنمية األف التجديد الرابع عشرالمؤسسة الدولية للتنمية و 

 ه، وفي حال كانلتقرير معدل الخصم، وميزة هذا النهج هي أناإلقراضي الصندوق ة من برنامج حققتالم
هامش إيجابي  وفيراإلقراض، يتم تبرنامج من  سعر الفائدة المتحقق أقل من االقتراضسعر الفائدة على 

 الصندوق كانالتي الفعلية  االقتراضعائد لصالح الصندوق. إال أن هذا النهج ال يمثل تكاليف ويتولد 
من تقدير الوفورات المبالغة أو التقليل قد يؤدي إلى مما  ،الميّسرةسيتحملها بدون قروض الشركاء 

 المتحققة.

 لموارد المؤسسة  الثامن عشرهذه الطريقة في التجديد  ت. استخدمصافي وفورات التكاليف :الخيار الثاني
ضرورة الوصول إلى بشعور ل إلى األسواق الرأسمالية، ساد ومع استعداد المؤسسة للوصو  .الدولية للتنمية

فورات المتحققة و أسلوب أكثر عدال في احتساب عنصر المنحة مما سيشكل أساسا لمعدل الخصم على ال
انعكاسا أفضل  من األسواق. ويوفر هذا األمر االقتراضمقارنة بتكلفة  الميّسرةقروض الشركاء من خالل 

المقترح  األسلوبوهو  ،وأسلوب أكثر عدالة لتقرير عنصر المنحة ،تراض من األسواقالقللتكاليف الفعلية ل
 .في الصندوق اعتماده

ُيقترح تبني  ،عنصر المنحة. وبالنسبة للصندوق نظرت إدارة الصندوق في هذين الخيارين عند حساب  -22
 تاريخه،حتى  ها الصندوقأبرمبعين االعتبار الوفورات المحتملة على معامالت اإلقراض التي  منهجية تأخذ

حتى تاريخه بشروط ألين  الصندوق قتراضإمكانية إبعين االعتبار  من خالل عامل تصحيح يأخذ وتعديلها
 الرأسمالية. قمن األسوا االقتراض، مما هو ممكن من خالل السيادي االقتراضإطار بموجب 

المفترضة  التي سيتحملها الصندوق على  االقتراضفة م المالئم لالستخدام، استندت تكلعامل الخصولتقرير   -23
ذين تم التفاوض بشأنهما مع كل من مصرف التنمية األلماني والوكالة الفرنسية لمرفقي التمويل الأساس 

قروض الشركاء ل ستحقاق األطولاالبعين االعتبار آجال  التعديالت المالئمة لألخذ إدخالللتنمية مع 
الخصم تقرير معدل  الصندوق منسينطلق نهج  ،اليوروبالمرفقين قد تم  كالالتفاوض على  . وألنالميّسرة

 .بداية باليورو كنقطة

تم احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية لكل من  ،إلى سعر فائدة ثابت االقتراضولتحويل تكاليف   -24
 .لفترة الستة أشهر القادمةف ر الفائدة على اليورو بين المصار الفترتين استنادا إلى اسقاطات السوق ألسعا

 شقين على النحو التالي: منتعديل  لادخإتم  ئذومن بعد

 الذي دخل فيه االقتراضمقارنة ب الميّسرةقروض الشركاء هامش لعكس الطول اإلضافي ل أضيف 
 (؛المنحنىأو ما يعرف بتعديل ) الصندوق

 االقتراض إطاربموجب  الصندوقالتي اقترضها عكس حقيقة أن األموال يل آخرهامش  أضيف وبعدئذ 
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 من السوق. اقترضما يمكن أن يحصل عليه الصندوق في حال السيادي ربما كانت بشروط ألين م

 ثمباليورو، الحساب  ، وجرىالثابتة التي تنتج نفس صافي القيمة الحالية الفائدةتم احتساب أسعار  بعدئذ  -25
المعايير المالئمة ألسعار الفائدة على  خلفيةعلى ى خر حساب مشابه لكل من العمالت األربع األ أجري
القصير. وتم بعدئد احتساب الوسطي الترجيحي للعمالت األربع لتقرير معدالت الخصم بقيم وحدات  األجل

 حقوق السحب الخاصة.

 30قيم السائدة بتاريخ الب هاتم حسابو  ،في الجدول أدناه لناجمة عن المنهجية المذكورةمعدالت الخصم ا وترد  -26
 .2017ونيو/حزيران ي

 1 الجدول
 معدالت الخصم في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

  )نسبة مئوية(

 

 /معدلالخصمالمشروعتمويلتكاليف

 العملة

قرضشريكميسر
 سنة25لفترة

ميسرشريكقرض
 سنة40لفترة

 2.77 2.46 الخاصةالسحبحقوق

 3.23 2.89 مريكياألدوالرال

 1.58 1.09 يابانيالينال

 2.23 1.98 سترلينياالجنيهال

 2.24 1.87 يوروال

 3.77 3.82 الصينيالرنمينبي

 

، وهي ترد إفرادية عملة كلّ  في المنحة عنصر باحتساب محددة بعمالت المعينة الخصم معّدالت ستسمح  -27
 .في الجدول أدناه

 )أ(2 الجدول
 حقوق عمالت سلة في العمالتومايقابلها من  الخاصة السحب حقوق وحداتل القسيمة فائدة سعر

  الخاصة السحب
 )نسبة مئوية(

سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمّدة الميّسرةقروض الشركاء   

 أسعارفائدةالقسائم العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 الخاصةالسحبحقوق

 2.41 1.90 1.38 0.86 0.35 مريكياألدوالرال

 0.69 0.24 )0.21( )0.66( )1.10( يابانيالينال

 1.55 1.06 0.58 0.10 )0.38( سترلينياالجنيهال

 1.44 0.96 0.48 0.01 )0.47( يوروال

 3.30 2.74 2.19 1.64 1.08 الصينيالرنمينبي

 5.18 11.02 16.87 22.72 28.56 عنصرالمنحة
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 )ب(2 الجدول
 حقوق عمالت سلة في العمالتمن  ، ومايقابلهاالخاصة السحب حقوق وحداتل القسيمة فائدة سعر

 الخاصة السحب
  )نسبة مئوية(

سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 40 لمّدة الميّسرةقروض الشركاء   

 أسعارفائدةالقسائم العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 الخاصةالسحبحقوق

 2.41 1.89 1.36 0.83 0.31 مريكياألدوالرال

 0.93 0.49 0.06 (0.38) (0.81) يابانيالينال

 1.51 1.04 0.57 0.10 (0.37) سترلينياالجنيهال

 1.53 1.06 0.59 0.11 (0.36) يوروال

 2.90 2.33 1.78 1.22 0.66 الصينيالرنمينبي

 12.82 21.36 29.91 38.45 46.99 عنصرالمنحة

 

 )أ(3الجدول 
 بأسعار فائدة قسائم مختلفة  الميّسرةقروض الشركاء توضيح عنصر المنحة في 

 )نسبة مئوية(

سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمّدة الميّسرةقروض الشركاء   

 أسعارفائدةالقسائم العملة

 1.00 0.50 0.00 الخاصةالسحبحقوق

 1.38 0.86 0.35 مريكياألدوالرال

 (0.21) (0.66) (1.10) يابانيالينال

 0.58 0.10 (0.38) سترلينياالجنيهال

 0.48 0.01 (0.47) يوروال

 2.19 1.64 1.08 الصينيالرنمينبي

 16.87 22.72 28.56 عنصرالمنحة

 

 )ب(3 الجدول
 بأسعار فائدة قسائم مختلفة الميّسرةقروض الشركاء توضيح عنصر المنحة في 

  )نسبة مئوية(

سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 40 لمّدة الميّسرةقروض الشركاء   

 أسعارفائدةالقسائم العملة

 1.00 0.50 0.00 الخاصةالسحبحقوق

 1.36 0.83 0.31 مريكياألدوالرال

 0.06 (0.38) (0.81) يابانيالينال

 0.57 0.10 (0.37) سترلينياالجنيهال

 0.59 0.11 (0.36) يوروال

 1.78 1.22 0.66 الصينيالرنمينبي

 29.91 38.45 46.99 المنحةعنصر

 االعضاء للدول بالنسبة الفائدة لسعر أدنى حدسيكون من المطلوب وضع . الفائدة لسعر األدنى الحد خيار  -28
 وهو) الخاصة السحب حقوق وحدات على بالمائة 1 بما يعادلعليها،  الفائدة سعر يكون بعمالت تسهم التي
 لدولا ستوفر ،وفي هذه الحالة. سالبا  ( الميّسرةقروض الشركاء  إطار بموجب الفائدة لسعر األعلى الحد

 فائدة سعر تحقيق أيضا   يمكن) الميسر الشريك قرض بعملة بالمائة 0 يعادل فائدة بسعر قرضا   األعضاء
 الحد يويعن(. تكميلية منحةو  أعلى قسيمة فائدة بسعر قرض بين الجمع خالل من بالمائة 0 بمعدل قسيمة
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 الفائدة لسعر األقصى الحد من أعلى لقرضا على القسيمة فائدة سعر يكون أن بالمائة 0 بمعدل األدنى
 األعضاء الدول لجميع العادلة المعاملة ضمان وسيتم. بالمائة 1 وهو ،الخاصة السحب حقوق وحدات على
 المنحة عنصر الحتساب الميّسرةقروض الشركاء ل بالمائة 0 يعادل بما قسيمة فائدة سعر استخدام خالل من
 سيؤديات األساسية. و المساهم من األدنى للحد ولالمتثال التصويت، حقوق تقرير في القروض هذه في

 مما المنحة عنصر تقليص إلى بالمائة 0 يعادل بما الميسر الشريك القرض عملة على فائدة سعر استخدام
 الحد بمتطلب لإليفاء أكبر قرض توفير إلى ستحتاج القرض هذاتوفر  التي العضو الدولة أن ضمنا   يعنى
 .  يةالمساهمات األساس من دنىاأل

. وفي حال اختارت الدولة العضو أن يكون سداد المنحة اإلضافية إمكانية توفير مدفوعات منحة إضافية  -29
استنادا  إلى القيمة  ةالمطلوب السداد، سيحتسب مبلغ ((4)18)كما يرد وصفه في الفقرة  بصورة صريحة

القسيمة سعر فائدة ومدفوعات  األصليةالحالية للفرق في التدفقات النقدية المستقبلية بين مدفوعات القسيمة 
الحتساب القيمة  الميّسرةقروض الشركاء المستهدفة. كذلك سيتم استخدام نفس معدل الخصم في إطار 

مدفوعات المنحة اإلضافية على أقساط متعددة فقط في الحالية. وبإمكان الدولة العضو المعنية أن توفر 
حال كان لقرض الشريك الميسر نفس جدول الصرف، وفي حال تم اإلبقاء على القيمة الحالية لمدفوعات 

 ائمباألسعار المختلفة لفائدة القسمدفوعات المنحة اإلضافية المطلوبة  4المنحة اإلضافية. ويوضح الجدول 
 األصلية والمستهدفة:

 4الجدول 
 القسائم األصلية والمستهدفة  فائدة أسعار بين الفجوة لردم المطلوبة اإلضافية المنحة لمدفوعات توضيح
سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمّدةشريك ميّسر  قرض  

 العملة
القسيمةفائدةسعر

 األصلى
القسيمةفائدةسعر

 المستهدف

الفرق)سعرفائدة
مقابلالقسيمةاألصلى

 معدلالخصم المستهدف(
منحةاضافية)مباشرة(

 بنفسالعملة

 مليون 114 2.46 1.00 1.00 2.00 الخاصةالسحبحقوق

 مليون 110 2.89 1.00 1.38 2.38 مريكياألدوالرال

 مليون 129 1.09 1.00 (0.21) 0.79 يابانيالينال

 مليون 119 1.98 1.00 0.58 1.58 سترلينياالجنيهال

 مليون 120 1.87 1.00 0.48 1.48 يوروال

 مليون 102 3.82 1.00 2.19 3.19 الصينيالرنمينبي

بتمويل إجمالي برنامج  الميّسرةقروض الشركاء سهم ، ست. من منظور البلدان المْقَتِرضةالطلب اعتبارات  -31
بعين االعتبار تقديرات الطلب على موارد الصندوق وقدرة الصندوق  المستهدف، مع األخذالقروض والمنح 

"إن القيود الرئيسية التي تحد من زيادة القدرة اإلنمائية  ،ف بهمعتر  وكما هو ،على اإليصال. وبالفعل
 .6في الطلب"للصندوق تكمن في العرض أكثر منها 

في  . باستثناء الشرط المنصوص عليهالميّسرةقروض الشركاء إطار  إدخالب المتعلقةاالعتبارات القانونية   -31
 ال يبدو. (ظر ما سيرده أدناه)انتطلب تعديال اتفاقية إنشاء الصندوق والذي ي من (جيم) 5المقطع  4المادة 

في وجه الشروط التي تغطي المساهمات بموجب هذه االتفاقية تمثل أي تحديات قانونية مخصوصة  أن
 على النحو الموصوف أعاله. الميّسرةقروض الشركاء إطار ل وضع

تكون إما نقدا أو أن للمساهمات المقدمة للصندوق  يجوزالتفاقية، من ا (جيم) 5 بندال، 4 المادة وبموجب  -32
بسندات إذنية أو التزامات قابلة للسداد عند الطلب. وسيقترح مشروع قرار التجديد الحادي عشر للموارد 

                                                                   
IFAD10/3/R.5

 6
".2015خياراتالتمويلفيالصندوقلمابعد"4الفقرة
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كمساهمات إضافية لجميع  الميّسرةقروض الشركاء عنصر المنحة في تعديل هذا الحكم بهدف االعتراف ب
 الميّسرةقروض الشركاء و إطار وسيغد في ذلك للحصول على حقوق التصويت. بما ،األغراض والغايات

الصندوق  لفترة التجديد الحادي عشر للموارد نافذ المفعول ما أن يتم دخول التعديالت على اتفاقية إنشاء
فهي القرار  امثل هذ ذمجلس المحافظين التخافي وأما الغالبية المطلوبة الخاصة بهذه القروض حيز النفاذ. 

 أربعة أخماس إجمالي تعداد األصوات.
 الصيغة بنفس تصويتلل الُمقرضة األعضاء الدول الميّسرةقروض الشركاء  في المنحة عنصر سيؤهل  -33

 إنشاء اتفاقية من 6 المادة من( 2()أ)3 البند عليها ينص كما التجديد مساهمات أصوات الحتساب المتبعة
 يعادل مبلغ لكل صوت( 100) مائة بمعدل للموارد تجديد لكل األصوات تنشأ: "التالي النحو على الصندوق

 لتجديد الكلية القيمة في به المساهمة تمت أمريكي دوالر( 158 000 000) مليون وخمسين وثمانية مائة
 ".المبلغ هذا كسور أو الموارد،

المنح التي ستستلم من الشركاء بمساهمات الجميع  تحول بأن للدول األعضاءوتضمن إدارة الصندوق   -34
في واقع  تمولبحيث  ،مستقلة الميّسرةقروض الشركاء تكون وأن  ،مباشرة إلى البلدان المتلقية من الصندوق
ة بشروط تيسيرية للغاية ومختلط الصندوق هاالتي يوفر  القروضاألمر من خالل التدفقات العائدة من 

للصندوق  الميّسرةقروض الشركاء المصادق عليها في فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ولن يتحمل موفرو 
 .التي يوفرها الصندوق أية تكاليف أو مخاطر ذات صلة بالقروض التيسيرية

طارا خارطة الطريق واإلطار الزمني  -35 الستعراض الهيئات الرئاسية  ازمني. يوفر الجدول أدناه خارطة طريق وا 
 المقترح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد والمصادقة عليه. الميّسرةقروض الشركاء في الصندوق إلطار 
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 5الجدول 
 والمصادقة عليه لفترة التجديد الحادي عشر للموارد اإلطار الزمني الستعراض إطار قروض الشركاءالميّسرة

 اإلجراء االجتماع/الدورة

الخامس  حساباتاللجنة مراجعة اجتما  
 واألربعين بعد المائة

 سبتمبر/أيلول 6

 الميّسرةقروض الشركاء استعراض إطار 

الحادية والعشرين بعد  التنفيذيالمجلس دورة 
 المائة

 سبتمبر/أيلول 13-14

 الميّسرةقروض الشركاء استعراض إطار 

 رسمية غير ندوة
 أكتوبر/تشرين األول 6

 الميّسرة الشركاء قروض إطارعرض التعديالت النهائية على 

الخاصة بالتجديد الحادي  المشاوراتهيئة 
 (ة)الدورة الثالث عشر لموارد الصندوق

 أكتوبر/تشرين األول 20 -19

وقرار التجديد الحادي عشر  الميّسرةقروض الشركاء االتوصيات الخاصة بإطار 
 للموارد

دورة و اجتما  خاص للجنة مراجعة الحسابات 
 *خاصة للمجلس التنفيذي

 األول أكتوبر/تشرين 30 

يدخل حيز ال )بحيث و المصادقة عليه  الميّسرةقروض الشركاء إطار استعراض 
لقرار التجديد الحادي عشر للموارد مع  المحافظينبعد تبني مجلس  إالالنفاذ 
 الصندوق( إنشاءالتعديالت المالئمة على اتفاقية  إدخال

السادس  مراجعة الحسابات لجنةاجتما  
 واألربعين بعد المائة

 نوفمبر/تشرين الثاني 23

 الصندوق إنشاءها على اتفاقية إدخال استعراض التعديالت المقترح

الثانية والعشرين بعد  التنفيذيلس المجدورة 
 المائة

 ديسمبر/كانون األول 11-12

الصندوق )بما في ذلك  إنشاءها على اتفاقية إدخال استعراض التعديالت المقترح
( ورفع توصية من المجلس التنفيذي إلى الميّسرةقروض الشركاء تلك المتعلقة ب

 مجلس المحافظين بخصوص هذه التعديالت

الخاصة بالتجديد الحادي  المشاوراتهيئة 
  عشر لموراد الصندوق

 )الدورة الرابعة( 
 ديسمبر/كانون األول 14-15

بما  ،تبني قرار هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموراد الصندوق
 ذي الصلة.في ذلك مشروع القرار 

 الحادية واألربعينمجلس المحافظين دورة 
 2018فبراير/شباط 

بما في ذلك التعديالت المدخلة  ،التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقتبني قرار 
طار ق، الصندو  إنشاءعلى اتفاقية   .الميّسرةقروض الشركاء وا 

كما تنص عليه المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس المحافظين تعقد دورات المجلس بناءا  على دعوة رئيس الصندوق كما  *
لمجلس التنفيذي للنظر في إطار لدورة خاصة  لعقد.يجوز لرئيس الصندوق أن يدعو ،بناءا  عليهو  .تقتضيه أعمال الصندوق

 في أكتوبر/تشرين األول.عليه والمصادقة  الميّسرةقروض الشركاء 


