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 المحعويات

 
   الصندوق لموارد عشر الحادي للعجديد المالية والسيناريوهات المالي اإلطار

: برده وما الصندوق لموارد عشر الحادي للعجديد المالية االسعراعيجية -أوال
 الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة عن الناشئة الرئيسية االسعنعاجات
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 الصندوقلعجديد الحادي عشر لموارد لناريوهات المالية يالسو المالي  اإلطار

االسعراعيجية المالية للعجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما برده:  -أوال
لهيئة المشاورات الخاصة ن الدورة الثانية الناشئة عرئيسية السعنعاجات اال

 موارد الصندوق عجديدب

ف:  المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المنعقدةهيئة رحب األعضاء، ف: دورة  -1
 آثارها، بعرض اإلدارة لالستراتيجية المالية، وأعربوا عن دعمهم لمواصلة استكشاف 2017يونيو/حزيران 

 :ما يل: لىإهذه االستراتيجية  تستندعلى التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده. و 

 ؛ف: المائة 18ف: المائة و 9بين ما تراوح تمقترح بزيادة تدريجية ف: برنامج القروض والمنح  )أ(
 اأساس على الرغم من ذلك مموال سيظلالذي و للتمويل للصندوق،  مستقرمصدر كإدراج االقتراض  ب()

 ؛من مساهمات األعضاء
قروض الشركاء الميسرة، بما يتماشى مع بعض المؤسسات المالية ل الصندوق إطار بأن يعتمد امقترح  ج()

 ؛الدولية األخرى

لصندوق، من خالل وضع حد على ل الميزانية العموميةالديون على  لقيد خاضعة للرقابة استراتيجية )د(
ف: المائة من مساهمات األعضاء ف: أي  50 يبلغي تقترح اإلدارة أن ذالمسموح به، ال الرفع المال:

 الموارد. تجديدمن دورات دورة 

االقتراض من السوق خالل التجديد الحادي عشر لموارد  غير المرجحوقد الحظ األعضاء أيضا أنه من  -2
تقديم خارطة طريق محدثة لتنفيذ ات و تم تشجيع اإلدارة على مواصلة التحضير غير أنه يالصندوق. 

 .االستراتيجية المالية. وترد خارطة الطريقة المحدثة ف: القسم رابعا

باإلضافة إلى تلك  ،السيناريوهات منأكثر تفصيال أن تعد اإلدارة مجموعة أيضا طلب األعضاء و  -3
مراعاة ما مع  ،"االستراتيجية المالية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده"ف: ورقة  المعروضة

 يل::

 الموارد؛ لمشاورات الخاصة بتجديدف: هيئة اتحقيق نتائج أقل من المتوقع  احتمال )أ(
لتجديد الحادي عشر لالمساهمات واالقتراض  المزيج من بشأنالسيناريو الناتج عن افتراض اإلدارة  )ب(

القتراض بشكل من اف: األشكال المختلفة  إالورقة االستراتيجية المالية لم تنظر لموارد الصندوق )
 (.منها مزيجفردي بدال من 

 عليها يوافقمع طلب تقديم استراتيجية متكاملة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق يمكن أن  وبما يتسق -4
 باإلضافة إلى ما ُذكر أعاله، ما يل:: ،الورقةهذه األعضاء كحزمة، ستتضمن 

 ؛إطار القدرة على تحمل الديون بتنقيحالمقترح  أ()
 الشركاء الميسرة؛ المقترح باعتماد إطار إلدخال قروض ب()
 د الصندوق.ف: التجديد الحادي عشر لموار  لالستخدام ةأسعار صرف العمالت األجنبية المقترح ج()
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 السيناريوهات المقعرحة للعجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -ثانيا

ومواصلة لمشاورات هيئة اف: ورقة االستراتيجية المالية ف: الدورة الثانية ل المعروضةالسيناريوهات  تحسينتم  -5
توليفات مختلفة  عدةاإلدارة  أعدتها بهدف مراعاة التعليقات الت: أعرب عنها األعضاء. وبالتال: تطوير 

، مما يساعد وقروض الشركاء الميسرة( ةالسيادي القروض بيناإلقراض  تفريقراض )ويتم تقلمساهمات واالل
. وترد السيناريوهات الموارد لمشاورات الخاصة بتجديدهيئة ااألعضاء على تقييم تداعيات كل نتيجة محتملة ل

 ف: األقسام التالية.

أدناه مستدامة وفقا للنموذج المال: للصندوق. فه: تضمن االستدامة  المعروضةجميع السيناريوهات  وتعد -6
الحد األدنى من على المدى البعيد وفقا لسياسات الصندوق الحالية، وال سيما فيما يتعلق ب للصندوقالمالية 

 .السيولةمتطلبات 

 الصندوق ذج عملو المالية ونم االستراتيجيةوثيقت: جميع السيناريوهات أيضا، على النحو المبين ف:  وتتسق -7
التجديد فترة لمشاورات، مع االستراتيجية الت: تعتزم اإلدارة تنفيذها ف: هيئة اف: الدورة الثانية ل تينالمعروض

فيما يتعلق بتخصيص الموارد تستند السيناريوهات، الحادي عشر لموارد الصندوق. وعلى وجه الخصوص، 
موافقة لل الذي ُقدمالستعراض األخير نتيجة لوارد على أساس األداء لى تطبيق نظام تخصيص المإالمالية، 

 .2017 سبتمبر/أيلولالمجلس التنفيذي ف: عليه ف: دورة 

 السيناريو المنخف  -ألف
عند لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق أن تكون المساهمات الناتجة عن ايفترض السيناريو المنخفض  -8

مليار  1.1 ةلغابال - 20171يونيو/حزيران  30بتاريخ لتجديد العاشر ل الفعليةيتماشى مع التعهدات مستوى 
المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح ف: فترة  فيه يكون وضعادوالر أمريك:. ويفترض هذا السيناريو 

ر. يد العاشالتجدمستوى أمريك:، متماشيا مع مليار دوالر  3.3التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، البالغ 
مليون  400سيكون المستوى المستهدف لالقتراض حوال: ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى المستهدف، 

 أدناه. 1ف: الجدول  ، على النحو المبينف: المائة من المساهمات 36دوالر أمريك:، أو 

 1الجدول 
 السيناريو المنخف 

 
 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية

 - 100 1 المساهمات

 - 396 االقتراض

 36  - االقعرا /المساهمات  

 100 260 3 برنامج القرو  والمنح

 7 212 المنح

 17 546 إطار القدرة على تحمل الديون

 38 250 1 تيسيرية للغايةقروض 

 62 007 2 العيسيريةالقرو  مجموع   

 23 747 عادية

 16 506 مختلطة

                                                      
1 EB 2017 FFP5 (AC/EB) - الصندوق. لمواردعن وضع مساهمات التجديد العاشر  تقرير 
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 المعوسطالسيناريو  -باء
 المعروضة االستراتيجية لى نفس االفتراضاتإالسيناريو المتوسط  يستند، 2على النحو المبين ف: الجدول  -9

تنقيح إسقاطات السيناريوهات من أجل يونيو/حزيران. غير أنه تم ف: ورقة االستراتيجية المالية ف: دورة 
مليار دوالر أمريك: ف: التجديد الحادي عشر  3.5 ةقيمبتحقيق مستوى مستهدف لبرنامج القروض والمنح 

وهو ما  ،(خالل فترة التجديد العاشر للموارد ف: المائة 10نمو قدره معدل مع  بما يتسقلموارد الصندوق )
يحقق اإلدارة أن هذا السيناريو  ترىو  .مليار دوالر أمريك: 1.2قدرها الموارد مساهمات لتجديد  يتطلب بدوره

طلب  تلبيةعلى  الصندوق، وقدرة األعضاء القوي للصندوقدعم وسيثبت: المشاورات،  أفضل نتيجة لهيئة
 ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة.المجدية لصندوق ا، ومساهمة على الدعمالمتزايد البلدان المتلقية 

الحادي عشر لتجديد الذي يمكن تحقيقه ف: ابرنامج القروض والمنح فإن ، 2وعلى النحو المبين ف: الجدول  -10
مليار دوالر  2.6قدره االقتراض، عدم ف: ظل استراتيجية و  ،بهذا المستوى من المساهمات لموارد الصندوق

مليون دوالر أمريك:، وبالتال:  430 اقتراض سيعن:مليار دوالر أمريك:  3.5قدره هدف وتحقيق  أمريك:.
 التوازنئة. وفيما يتعلق باف: الم 50البالغ و ف: المائة فقط من نطاق الرفع المال: المسموح به  36استخدام 

األموال  سيحصل علىلصندوق ا فترض اإلدارة أنترة، بين االقتراض السيادي وقروض الشركاء الميس  
 .من كل نوع من القروض 50/50بنسبة  المقترضة

  2الجدول 
 السيناريو المعوسط

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 
 سيادي وقروض الشركاء الميسرةاقتراض  بدون اقتراض

 % المبلغ % المبلغ  

 - 200 1 - 200 1 المساهمات

 - 430 - - االقتراض

 36 - - - االقعرا /المساهمات   

 100 500 3 100 635 2 برنامج القرو  والمنح

 7 227 7 171 المنح

 17 586 17 441 إطار القدرة على تحمل الديون

 38 342 1 38 010 1 تيسيرية للغايةقروض 

 62 155 2 62 623 1 العيسيريةالقرو  مجموع 

 23 802 23 604 عادية

 16 543 16 409 مختلطة
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 السيناريو المرعفع -جيم
الحادي عشر لموارد  التجديداحتمال الحصول على مساهمات كبيرة خالل يأخذ هذا السيناريو بعين االعتبار  -11

لتجديد العاشر ل تتماشى مع المستوى المستهدفمساهمات على الصندوق  حصولف: حالة . و الصندوق
لنظيره ف:  رة واالقتراض السيادي سيكون مماثالا قروض الشركاء الميس  المزيج من لموارد الصندوق، فإن 

الدعم القوي من ب ،أنهواقع ذلك يراع: . و نوع من القروضف: المائة لكل  50السيناريو المتوسط، وهو 
الحصول على التمويل  ف:نسبيا  أقلعوائق الصندوق األعضاء الذي يتضح من خالل المساهمات، سيواجه 

 بشروط تجارية من خالل إطار االقتراض السيادي.
سوف يمك ن هذا المستوى من الدعم مليار دوالر أمريك:. و  1.3 إلى المساهمات ف: هذا السيناريو وستصل -12

 3.8ألعضاء إدارة الصندوق من وضع مستوى مستهدف لبرنامج القروض والمنح بقيمة من قبل الدول ا
مليون دوالر  470، أي ما يعادل الوصول إلى ف: المائة 36بنسبة  مالياا  مليار دوالر أمريك:، مطبقة رفعاا 

ى من برنامج ، بما يتماشى مع السيناريو المتوسط. ويشكل هذا المستو أمريك: تقريباا من األموال المقترضة
 على مستوى التجديد العاشر للموارد. ف: المائة تقريباا  20القروض والمنح زيادة بنسبة 

 3الجدول 
 السيناريو المرعفع

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 اقتراض سيادي وقروض الشركاء الميسرة بدون اقتراض 
 % المبلغ % المبلغ 

 -  300 1 -  300 1 المساهمات

 - 468 - - االقتراض

 36 - - - االقعرا /المساهمات  

 100 768 3 100 875 2 برنامج القرو  والمنح

 7 245 7 187 المنح

 17 631 17 481 إطار القدرة على تحمل الديون

 38 444 1 38 102 1 تيسيرية للغايةقروض 

 62 320 2 62 770 1 العيسيريةالقرو  مجموع 

 23 863 23 659 عادية

 16 585 16 446 مختلطة

في إطار للصندوق العوقرات المعوسطة إلى الطويلة األجل للنسب المالية  -ثالثا
 السيناريو المعوسط

بتوفير يونيو/حزيران، أن تقوم اإلدارة هيئة المشاورات المنعقدة ف: طلب العديد من األعضاء، ف: دورة  -13
العتماد استراتيجية الرفع المال: الواردة ف: ورقة االستراتيجية طويل األجل  األثرشأن بلمندوبين تفاصيل ل
 لصندوق.ل الميزانية العموميةعلى المالية 

تراقبها وكاالت التصنيف عن كثب على األجل المتوسط سالمال: الت: الرفع نسب أدناه  4الجدول  ويعرض -14
الرفع المال: فيه  كانإلى الطويل. وُتعرض هذه النسب بالنسبة إلى الوضع المال: الحال: للصندوق )الذي 

 .القادمةالموارد تجديد من دورات  بالنسبة لعددتوقعات ال( و للغايةمحدودا 
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إلى القروض  الموجوداتنسبة  :لمال: الحاليتين للصندوقل نسبت: الرفع او الجد ويعرض العمود األول من -15
 الميزانية العمومية ف:لديون ية انظرا لمحدود للغاية، وهما نسبتان قويتان الموجوداتن إلى و ونسبة الدي

المتوقعة لهاتين النسبتين ف: التجديد العشرين لموارد الصندوق  القيم القصوىالعمود الثان:  ويقدملصندوق. ل
السيناريو المتوسط. وتوضح األعمدة الخمسة التالية ف: إطار  (نحو المبين ف: دورة يونيو/حزيرانعلى ال)

 طويلاألجل الالمحدثة لهاتين النسبتين على المتوقعة الواردة تحت عنوان "توقعات السيناريو المتوسط" القيم 
 دورة التجديد العشرين لموارد الصندوق.حتى 

فإنه الصندوق، ف:  حالياالموجودات القوي للغاية وضع تراجع  تشير إلى التوقعاتالرغم من أن على و  -16
على األجل  للرقابة خاضعةبطريقة تدريجية سيحدث  باإلضافة إلى ذلك، فإنهسيكون معتدال نوعا ما. و 

لصندوق. وعلى النحو المشار إليه ف: عرض اإلدارة حذرة جدا ف: اعملية رفع مال: ، مما يضمن الطويل
حتى على ، نسب الرفع المال: للصندوق تظليونيو/حزيران، ُيتوقع أن  هيئة المشاورات المنعقدة ف: ف: دورة

 معظم المؤسسات المالية الدولية األخرى.مقارنة بمستويات أكثر تحفظا بكثير  ، عنداألجل الطويل

 4الجدول 
 نسب الرفع المالي المنعقاة الخاصة بالصندوق

   
 )تجديدات الموارد( طتوقعات السيناريو المتوس

 

الصندوق 
 أ )الحالية(

التجديد العشرون لموارد 
 ب(6/2017ف: الصندوق )

 تجديد الموارد 
 الثان: عشر

 تجديد الموارد
 الرابع عشر 

 تجديد الموارد
 السادس عشر 

 تجديد الموارد
 الثامن عشر 

 تجديد الموارد
 العشرون 

مجموع األصول 
)مليارات الدوالرات 

 17.4 15.3 13.5 12.1 10.8 20 8.4 األمريكية(

 الموجودات/القروض
 130 )نسبة مئوية(

ف:  50لنسبة لالحد األدنى 
 95 95 96 99 107 المائة

 الدين/الموجودات
 3.3 )نسبة مئوية(

ف:  100لنسبة لالحد األقصى 
 26.7 26.0 24.2 21.7 16.5 المائة

 .2016المصدر: القوائم المالية للصندوق لعام  أ
 لمشاورات الخاصة بتجديدهيئة اف: الدورة الثانية ل المعروضة "االستراتيجية المالية للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وما بعده"على النحو الوارد ف: ورقة  ب

 الموارد.

 خارطة طريق محدثة لالسعراعيجية المالية -رابرا
الصندوق ف: أسواق رأس للتحضير القتراض زمنيا  خطا 2017ف: دورة يونيو/حزيران  اقترحت اإلدارة -17

لمبادرات الزمنية  الخطوطالزمن: مع  الخطإدراج المال. ورحب األعضاء باالستراتيجية المقترحة وطلبوا 
دماجها بشكل كامل ف: ، األخرى الصندوق  .عملهونماذج للصندوق االستراتيجية المالية وا 

 .رسم بيان: أدناهوُتعرض ف: ، 2022الزمن: حتى عام  للخطالخطوات الرئيسية  ف: هذه الوثيقةرد تو  -18

 24ف:  للمبادالت والمشتقات الماليةلرابطة الدولية ف: إطار ا اتهياتفاق ىوقع الصندوق على أول أ()
إبرام مبادالت العمالت الصندوق من  يةاالتفاق همك ن هذتُ يا بنك. وسشمع سكو  2017يوليو/تموز 

 ادية.القروض السي ضد مخاطر للتحوط
استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الدورة الحادية والعشرين بعد  وتم تقديم ب()

 .2017ف: سبتمبر/أيلول للموافقة عليه المائة للمجلس التنفيذي 
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نهاية ستكون جاهزة ف: السوق االقتراض من بشأن جدوى دراسة الخزانة بإعداد شعبة خدمات تقوم  ج()
نتائج الدراسة ف: الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس ف:  ُتعرض. وس2017عام 

 .2017ديسمبر/كانون األول 
عتماد إطار انتقال: ف: التجديد الثان: عشر لموارد الصندوق. وستراع: الإعداد ورقة نهج سيجري  د()

لى إاللجوء  حتمالاللصندوق، بما ف: ذلك  ةالمالي يةلهيكلالحال: لصالح اإلهذه العملية نتائج 
ف: الدورة الثانية  للموافقة عليها هذه وتسعير القروض. وستُقدم ورقة النهج االقتراض من السوق
 .2017للمجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول والعشرين بعد المائة 

وض اعتماد إطار لقر ستُقدم ورقة لالستعراض إلى دورة المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول نحو  ه()
المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي هيئة وستستعرض بعد ذلك  .الشركاء الميسرة ف: الصندوق

ف: دورة خاصة الثالثة قبل تقديمه للموافقة عليه  تهاعشر لموارد الصندوق هذا اإلطار وتؤيده ف: دور 
 .2017األول  للمجلس التنفيذي ف: أكتوبر/تشرين

على مجلس المحافظين ، سيوافق 2017ي ف: ديسمبر/كانون األول بناء على توصية المجلس التنفيذ و()
 ف: فبراير/شباط ف: دورته الحادية واألربعين رباإلطاالمتعلقة التغيرات على اتفاقية إنشاء الصندوق 

2018. 
. 2019 عام والنصف األول من 2018 عام ف: النصف الثان: من لألقرانسُيجرى استعراض مستقل  )ز(

غير رسمية مع وكاالت التصنيف  بصورة االنخراطذلك العمل مع شركاء خارجيين و  وسيترتب على
 ، إذا لزم األمر.همكن اتخاذها لتحسينيالخطوات الت: و بهدف تقدير التصنيف المحتمل للصندوق 

 يةلهيكللمكتب التقييم المستقل الذي يجريه التقييم المؤسس:  تقديم، سيتم 2018ف: سبتمبر/أيلول  ح()
 للصندوق. ةالمالي

مع وكالة أو أكثر من مباشرة الصندوق  سينخرط فيهاستُقترح عملية التصنيف الرسمية، الت:  ط()
 عام الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي وستبدأ ف: أوائل ف:وكاالت التصنيف، 

ع 2020 عام . وُيتوقع استكمال العملية ف: الربع الثالث من2019 لمجلس ف: لها بشأنموجز  دادوا 
 دورته الثالثين بعد المائة.

المخاطر الت: مع المجلس التنفيذي بشأن  لتقاسمهعد اإلدارة تحليال ، ستُ 2020و 2019 عام: بين ي()
ال سيما فيما يتعلق بتطور نسبة ، و االقتراض تواجه الميزانية العمومية للصندوق نتيجة

 الموارد لدورات تجديد لميزانية العموميةمحاكاة لشكل ف:  ليلوسيكون هذا التح. الموجوداتالدين/
فور  تحديثها، وسيتم 4هذا التحليل ف: القسم ثالثا والجدول من نسخة أولية  عرضالثالث القادمة. وتُ 

 بيانات.المزيد من التوافر 
عتمد تحدد الصندوق نهجه لتسعير القروض. وس، سيُ 2020 عام إلى منتصف 2019 عام من منتصف )ك(

 الفائدةستند إلى مستوى أسعار تتم الحصول عليها وسيالتصنيفات المتوقعة الت:  هذه العملية على
 .القتراض من السوقلالمتوقع أن يدفعها الصندوق 

 من وكاالت التصنيف بتعيين، ستقوم وكالة أو أكثر 2021 عام ومنتصف 2020 عام منتصفبين  ل()
 للصندوق. تصنيف
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 لمجلس التنفيذي، قد يأذن ا2021 خرالت: سُتعقد ف: أوا الرابعة والثالثين بعد المائة تهف: دور  م()
 لصندوق.بإصدار أولى سندات ا

األساسية  عمليات التسييرف: هذه الفقرة، مع التركيز على  الوارد وصفهاالخطوات  1يلخص الشكل و  -19
 .المؤسسية الرئيسية والمراحل
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 1الشكل 
العجديد 
 الراشر

العجديد 
 عشر الحادي

العجديد الثاني 
 عشر

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

المجلس دورة 
 121العنفيذي 

المجلس دورة 
 122العنفيذي 

مجلس دورة 
 41المحافظين 

 فبراير/شباط–الموافقة على العغييرات في اعفاقية إنشاء الصندوق 

المجلس دورة 
 126العنفيذي 

المجلس دورة 
 130العنفيذي 

المجلس دورة 
 132العنفيذي 

المجلس دورة 
 134العنفيذي 

دورة المجلس 
 135العنفيذي 

الموافقة على ورقة النهج نحو اإلطار االنعقالي للعجديد الثاني عشر لموارد 
 ديسمبر/كانون األول –الصندوق 

 أبريل/نيسان –بدء إصدار السندات 

 ديسمبر/كانون األول –قرار المجلس العنفيذي بشأن بدء إصدار السندات 

 أبريل/نيسان –عر  الميزانية الرمومية على المجلس العنفيذي 

 أبريل/نيسان –سندات اليورو معوسطة األجلالوثائق القانونية لبرنامج 

 سبعمبر/أيلول –عقييم رسمي لنعيجة عملية العقييم 

 أبريل/نيسان –الموافقة على االنخراط مع وكالة العصنيف الخارجية 

 ديسمبر/كانون األول –اسعررا  دراسة الجدوى المعرلقة باالقعرا  من السوق 

 أكعوبر/عشرين األول –اسعررا  إطار قرو  الشركاء الميسرة في دورة خاصة للمجلس العنفيذي 

 سبعمبر/أيلول –اسعررا  نظام عخصيص الموارد على أساس األداء 
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 الميّسرةقرو  الشركاء  إلطار مقعرح

 المقدمة -أوال

مؤخرا ف: مجال التمويل اإلنمائ: كواحدة من عدد من مبادرات التمويل  الميس رةقروض الشركاء أدخلت   -1
الت: تستخدمها المؤسسات المالية الدولية، مثل المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق التنمية االبتكارية 
هو رفد مساهمات المنح التقليدية والموارد الرأسمالية الت:  الميس رةوالغرض من قروض الشركاء  2األفريق:.

توفرها الدول األعضاء أو الوكاالت الت: تمتلكها أو تتحكم بها الدول األعضاء. وتحظى الدول األعضاء 
بحقوق تصويت على أساس "عنصر المنحة" المتأصل ف: مثل هذه  الميس رةالت: توفر قروض الشركاء 

 التيسيرية.  القروض نظرا لشروطها

تعتبر األموال المقترضة حالياا جزءاا من االستراتيجية المالية للصندوق. ولفترة التجديد الحادي عشر للموارد،   -2
. وتعتبر قروض الشركاء االقتراضيتصور أن يستمر تمويل برنامج القروض والمنح جزئيا من خالل 

ائق المحتملة للحصول على األموال المقترضة. أحد الطر  -جنبا إلى جنب مع القروض السيادية  – الميس رة
كما نفذتها كل من المؤسسة  الميس رةوتوفر هذه الوثيقة استعراضا للخصائص الرئيسية لقروض الشركاء 

لمناقشته مع الدول  الميس رةالدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريق:، وتقترح إطاراا لقروض الشركاء 
 األعضاء ف: الصندوق.

الخصائص األساسية لقرو  الشركاء الميّسرة وخبرات المؤسسات المالية  -ثانيا
 الدولية بشأنها

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

العوامل، بما ف: ذلك المعوقات المالية الت: تواجهها بعض الجهات المانحة، واستعداد بعضها اآلخر لزيادة 
، وبصورة متدرجة، على أنها أداة رئيسية ف: الميس رةمساعدتها اإلنمائية، بدأ ُينظر إلى قروض الشركاء 

اعدة التمويل، بما يتعادى المساهمات األساسية كوسيلة لتوسيع قالدولية اإلطار المال: للمؤسسات المالية 
 . االعتيادية

سعر فائدة ينخفض بصورة كبيرة عن أسعار الفائدة السائدة ف:  الميس رةوتتضمن شروط قروض الشركاء   -4
غير مخصصة، وتستخدم  الميس رةالسوق، وآجال استحقاق طويلة وفترات سماح طويلة. وقروض الشركاء 

كجزء من المجمع اإلجمال: للتمويل الذي يتضمن مساهمات المنح والموارد الداخلية )عادة المتأتية من 
التدفقات العائدة من القروض وعائدات االستثمار(. إضافة إلى ذلك، وعند تقديم قرض من قروض الشركاء 

دأ اإلضافية )أي أال يتم االستعاضة عن المساهمات ، توافق البلدان المانحة لهذه القروض على مبالميس رة
 األساسية بهذه القروض( وبالتال:، االلتزام باالستدامة المالية طويلة األمد للمؤسسة المعنية.

                                                      
 في صندوق التنمية األفريقي. الميّسرةيشار إليها بمصطلح قروض الجهات المانحة  2
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 مبادئ برامج قرو  الشركاء الميّسرة الموجودة -ثالثا

صندوق التنمية األفريق: بعدد ف: كل من المؤسسة الدولية للتنمية و  الميس رةقروض الشركاء يتوجه استخدام   -5
 ، وه: تلك الواردة أدناه:3المبادئ الجوهرية من

(أ) األساسية بحيث الإضافة للمساهمات  الميس رةقروض الشركاء . يجب أن تشكل ضافيةإلا 
االستعاضة هذه متأصلة ف: أطر بصورة نمطية ترد آليات تجنب مخاطر و عنها. بها يستعاض 

ؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريق:، وف: حال كل من الم .الميس رةقروض الشركاء 
مريارا أن يضعو  الميس رةقروض الشركاء طلب من األعضاء الذين يرغبون بتوفير قرض من يُ 

ويستند هذا المعيار المرجع: عادة .  مساهماعهم األساسية االععياديةمرجريا للحد األدنى من 
وف: حال المؤسسة  جديد السابق.الت: وفرتها هذه الدول للت عتياديةاال مساهمات األساسيةالعلى 

التجديد بالمائة من  80وضع هذا المعيار بحدود  ،الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريق:
صر وعن االعتيادية،مساهمة األساسية الف: التجديد من السابق. ويتألف إجمال: المساهمات 

 .س رالمنحة ف: قرض الشركاء المي

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

 لإلدارة. المعنية قابالا 
إما من قبل األعضاء، أو وكاالت  الميس رةيجوز توفير قروض الشركاء  .مانحةالجهة ال عمييز  (ج)

إما  الميس رةيتحكم بها األعضاء فقط. ويجب تمييز األعضاء الذين يوفرون قروض الشركاء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعويضهم عن توفير مثل هذه القروض. وقد اتخذ هذا التمييز  

عنصر المنحة مقابل  للعضو المعن:عخصيص حقوق عصويت والتعويض حتى تاريخه شكل 
المتأصل ف: قرض الشريك الميسر. ويتم احتساب عنصر المنحة بناءاا على معدل خصم يتم تبنيه 
بالتشاور مع األعضاء. ويجب أن يكون معدل الخصم عاٍل بما فيه الكفاية لتوفير الحافز للدول 

دولية، على أن للمؤسسة المالية ال الميس رةاألعضاء الت: تظهر استعدادا لتقديم قروض الشركاء 
يكون منخفضا بما فيه الكفاية لتوليد عنصر منحة يعتبر مقبوال من األعضاء الذين يوفرون جميع 

 مساهماتهم على شكل منح.
إلى المجمع العام لموارد  الميس رةيجب أن تذهب حصائل قروض الشركاء عدم العخصيص.   (د)

صيصها ألي دولة عضو أو أي التجديد، وأال تخصص لتمويل أي نشاط معين، كذلك ال يجوز تخ
 فئة من الدول األعضاء ف: المؤسسة المالية الدولية.

بناء على  الميس رةبانتظار الصرف منها، يجب استثمار حصائل قروض الشركاء إدارة الحصائل.   (ه)
 السياسات والمبادئ التوجيهية الت: تحكم موارد التجديد ف: المؤسسة المالية المعنية. 

يجب أن تطبق الشروط واألوضاع الخاصة بقروض الشركاء المساواة في المراملة والشفافية.   (و)
، كما ينص عليه اإلطار الذي تتبناه وتنشره المؤسسة المالية الدولية المعنية، على جميع الميس رة

 موفري هذه القروض، بصورة متساوية بدون أي استثناءات.

                                                      
3

ى االجتماع الرابع لمجموعة عمل صندوق التنمية المعروضة عل "الميّسرةقروض الجهات المانحة " بعنوان مناقشةانظر ورقة  

 .كوت ديفوار ،/أيار أبيدجانوماي 30-29األفريقي 
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بحيث تكون مستدامة ذاتيا دون أن تؤثر  الميس رةشركاء يجب تصميم إطار قروض ال االسعدامة.  (ز)
 على الموارد من مصادر التمويل التقليدية للمؤسسة المالية الدولية.

عنفيذ قرو  الشركاء الميّسرة في كل من المؤسسة الدولية للعنمية وصندوق  -رابرا
  العنمية األفريقي

 الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للعنميةعملية العجديد السابع عشر وعملية العجديد  -ألف

ألول مرة كآلية تمويلية ابتكارية ف: عملية التجديد السابع عشر لموارد  الميس رةأدخلت قروض الشركاء   -6
من خمس دول أعضاء بمبلغ إجمال:  الميس رةالمؤسسة الدولية للتنمية. وقد ُمِنحت المؤسسة قروض الشركاء 

بالمائة من إجمال: إطار  6مليار دوالر أمريك:( مما يمثل  3.4مليار وحدة حقوق سحب خاصة ) 2.3قدره 
أثناء عملية  الميس رةالتمويل اإلجمال: لعملية التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة. وتكررت قروض الشركاء 

مليار وحدة حقوق  3.7التجديد الثامن عشر للموارد حيث التزمت خمس دول بإقراض المؤسسة ما مجموعه 
بالمائة من إطار التمويل اإلجمال: لعملية التجديد الثامن  5مليار دوالر أمريك:( تمثل  5.2سحب خاصة )

عشر لموارد المؤسسة. وف: تجديدي الموارد السابع عشر والثامن عشر للمؤسسة، وفرت كل من البلدان 
العربية السعودية، المملكة المتحدة، الصين )فقط ف:  التالية قروض شركاء ميس رة: فرنسا، اليابان، المملكة

 التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة(، بلجيكا )فقط ف: التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة(.
ووافقت المؤسسة الدولية للتنمية على منح هذه األعضاء حقوقا تصويتية تتناسب مع عنصر المنحة ف:   -7

مناقشات عديدة لتحديد معدل خصم متساٍو الحتساب عنصر المنحة ف: . وأجرت الميس رةقروض الشركاء 
القروض ألن ذلك يؤثر على الحافز الممنوح للدول األعضاء لتوفير مثل هذه القروض. وبتقريرها لمعاملة 

 الميس رةعنصر المنحة ف: القروض "كاشتراكات إضافية"، تتلقى الدول األعضاء بموجب قروض الشركاء 
اعتراف بتقاسم األعباء. واعتمد مجلس محافظ: المؤسسة على أحكام ميثاق المؤسسة الذي حقوق تصويت و 

 يمنحها إمكانية تقرير حجوم وشروط وأوضاع مثل هذه االشتراكات وحقوق التصويت المرتبطة بها.
ة وأما بالنسب المؤسسة. مواردعملية التجديد السابع عشر لبالمائة خالل  2.65 قدرهمعدل خصم  اعُتمد  -8

وهما  ،مختلفين للخصم اعتمادا على شروط القرض معدلينفقد تم االتفاق على عملية التجديد الثامن عشر، ل
بالمائة للقروض الت: تتسم بآجال  2.70عاماا، و 25بالمائة للقروض الت: تتسم بآجال سداد على مدى  2.35

 عاماا. 40سداد على مدى 
( الطبيعة 1التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة استنادا إلى:)وتم إدخال حد حصيف للدين ف: عملية   -9

( الشروط الت: ستقترض المؤسسة 2التيسرية اإلجمالية لإلقراض الذي توفره المؤسسة الدولية للتنمية؛ )
ف: عملية التجديد السابع عشر لموارد  الميس رةبموجبها. عالوة على ذلك، ولغرض إدخال قروض الشركاء 

ب من إدارة المؤسسة تأكيد إمكانية استخدام اإلطار الحال: للتحوط من مخاطر العملة ف: المؤسسة، طل
 .الميس رةالمساهمات وف: القروض بعملة واحدة إلدارة مخاطر العملة ف: قروض الشركاء 

فائدة قسيمة موحد لوحدات حقوق  ف: المؤسسة الدولية للتنمية بسعر الميس رةتتسم جميع قروض الشركاء   -10
بالمائة. وللدول األعضاء الخيار لتوفير موارد منح إضافية لردم االختالف  1حب الخاصة بما ال يتجاوز الس



 IFAD11/3/R.3  األول الملحق

4 
 

وسعر فائدة القسيمة المستهدف لهذه الدول، إن كان  الميس رةبين سعر فائدة القسيمة على قروض الشركاء 
 أعلى.

 د(خبرة صندوق العنمية األفريقي )العجديد الرابع عشر للموار  -باء 

ف: سياق التجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية األفريق: باتباع  الميس رةُادِخلت قروض الجهات المانحة   -11
نفس االستراتيجية والمبادئ، والحساب المال: الذي تم وصفه بالنسبة للمؤسسة الدولية للتنمية. واستخدمت 

رف ببلدان الفجوة والبلدان المختلطة، وتلك لتمويل قروض الصندوق لما يع الميس رةقروض الجهات المانحة 
 الت: ه: قيد التخرج بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

وتم احتساب معدل الخصم ألغراض حساب عنصر المنحة، وتقاسم األعباء وحقوق التصويت استنادا إلى   -12
بالمائة.  2.65، وحدد بمستوى نفس نهج "صاف: الدخل المكتسب" الذي استخدمته المؤسسة الدولية للتنمية

وكما هو الحال بالنسبة لدورت: عمليت: تجديد الموارد السابع عشر والثامن عشر للمؤسسة الدولية للتنمية، 
وبموجب التجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية األفريق:، جرى تفويض خاص بحساب عنصر المنحة 

غراض احتساب تقاسم األعباء وحقوق التصويت على ف: قروض الجهات المانحة الميس رة كمساهمة أل
أساس أحكام ميثاق صندوق التنمية األفريق: الذي يسمح له بمرونة كبيرة ف: تقرير الشروط واألوضاع 

 المتعلقة "باالشتراكات اإلضافية".
إلدارة  ، استعرض صندوق التنمية األفريق: مبادئه التوجيهيةالميس رةوبعد إدخال قروض الجهات المانحة   -13

األصول والخصوم للسماح باستخدام هذه القروض ف: إطاره التمويل:. وعلى وجه الخصوص، تطرق 
( الحاجة إلى زيادة الحد األقصى للديون الستيعاب قروض الجهات المانحة 1االستعراض إلى ما يل:: )

( الحاجة لزيادة الحد األدنى الحصيف من السيولة لألخذ بعين االعتبار متطلبات تخديم هذه 2؛ )الميس رة
ألغراض  الميس رةالقروض. وحتى تاريخه لم توافق إال فرنسا فقط على توفير قرض من قروض الجهات 

 التجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية األفريق:.

 النهج المقعرح للصندوق -خامسا

، اقترح أن "ستراتيجية المالية لفترة التجديد الحادي عشر لموارد للصندوق وما بعدها"االوثيقة المعنونة ف: ال  -14
بالمائة من إجمال: المساهمات األساسية ف: تجديد موارده. وستكون قروض  50يقترض الصندوق ما يعادل 

ة. ويوفر المقطع أدناه القواعد الخيار األقل تكلفة للحصول على هذه األموال المقترض الميس رةالشركاء 
استنادا إلى الخبرات المكتسبة حتى تاريخه ف: المؤسسة  الميس رةالتوجيهية لتنفيذ إطار قروض الشركاء 

السيادي. وهو يوفر  االقتراضالدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريق:، واقتراض الصندوق بموجب إطار 
 يستند إلى متطلبات الصندوق. رةالميس  مقترحا لوضع إطار لقروض الشركاء 

ف: الصندوق، تقرر أن يتم وضع  الميس رةونظرا لإلطار الزمن: المتسارع لتنفيذ برنامج قروض الشركاء   -15
ف: الصندوق بحيث يتبع إلى أقصى حد ممكن نموذج إطار قروض الشركاء  الميس رةإطار قروض الشركاء 

المؤسسة الدولية للتنمية، مع إدخال التعديالت المالئمة  ف: عملية التجديد الثامن عشر لموارد الميس رة
 الستيعاب ظروف الصندوق المخصوصة.
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. وافق السيادي االقعرا عن إطار  منفصل الميّسرةقرو  الشركاء من المالئم إيجاد إطار لأنه اععبر   -16
كإطار يضع المعايير الت: يمكن للصندوق  ،2015السيادي ف: أبريل/نيسان  االقتراضالصندوق على إطار 

من الدول السيادية و/أو المؤسسات الت: تدعمها دول سيادية. وف: حين أن قروض  االقتراضضمنها 
، إلى الحد الذي يمكن من خالله الحصول عليها من الدول األعضاء )أو من المؤسسات الميس رةالشركاء 

يادية، إال أن هنالك حاجة إلى إطار منفصل لقروض الشركاء الت: تدعمها الدول األعضاء( تمثل قروضا س
نظرا لطبيعتها المنفردة المتأصلة )وخاصة بسبب عنصر المنح فيها الذي يسمح للدول األعضاء  الميس رة

إلطار  الميس رةبالحصول على حقوق تصويت(. وبالتال:، فمن غير المقصود أن تخضع قروض الشركاء 
 لرغم من أن بعض خصائصها مستوحاة منه.السيادي على ا االقتراض

. باالستناد إلى المبادالت الت: جرت مع المؤسسة الميّسرةقرو  الشركاء القواعد العوجيهية لعبني إطار   -17
/قروض الميس رةالتنمية األفريق: بشأن المظاهر األساسية إلطار قروض الشركاء  صندوقالدولية للتنمية و 

لمؤسستين، والنهج المتبع ف: التفاوض عليها وتنفيذها، طو ر الصندوق الجهات المانحة التيسيرية ف: ا
 :الميس رةالعناصر التالية كمظاهر توجيهية لنهجه ف: التفاوض على إطار قروض الشركاء 

. أظهرت خبرة كل من ضمان العشاور المبكر مع الموفرين المحعملين لقرو  الشركاء الميّسرة (1)
وصندوق التنمية األفريق: أهمية المشاورات المبكرة مع موفري قروض المؤسسة الدولية للتنمية 

 ،وشروطها المالية ،الشركاء الميس رة المحتملين، والحصول على إشارات مبكرة عن حجوم القروض
والعملة الت: قد يمكن توفيرها بها. ومن شأن ذلك أن يسمح باحتساب صحيح لمعدل الخصم 

مكان اإلشارة إلى أنه ليس ف: حوزة جميع الدول األعضاء األدوات كذلك فإنه من الهام ب .المالئم
وهو أمر ال بد من أخذه بعين االعتبار عند وضع  .الت: تسمح لها بتوفير قروض الشركاء الميس رة

هيكلية حوافز هذه القروض، بهدف تجنب أي وضع يسمح للبلدان الت: تمتلك مثل هذه األدوات 
 مقارنة بالبلدان الت: ال تمتلكها. "لةمزايا غير عاد"بالحصول على 

. أثبتت أهمية وجود قاعدة واضحة لضمان شرط االعفاق على شرط اإلضافية واعباعه بصرامة (2)
اإلضافية بغية تأمين التوازن المالئم بين اإلبقاء على الوضع الخاص للمساهمات األساسية 

ورت: تجديد الموارد السابع عشر ، والسماح بإتاحة المرونة للجهات المانحة. وف: داالعتيادية
ؤسسة الدولية للتنمية والتجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية األفريق:، وارد الموالثامن عشر لم
بالمائة على األقل من مساهمات المنح  80، بحيث يتم توفير 20إلى  80تم تطبيق مبدأ 

ن خالل قروض الشركاء الميس رة(. )مقارنة بالمساهمات الممنوحة م اعتياديةكمساهمات أساسية 
إلى  80حتى تاريخه، يقترح الصندوق أن يطبق قاعدة  هو األكثر قابلية للتطبيقوألن هذا النموذج 

 فيما يتعلق بقروض الشركاء الميس رة. 20
عوفير قرو  الشركاء بالدول األعضاء  العي ععحكم بهاالسماح للوكاالت العي عمعلكها أو  (3)

م بمكان اإلشارة إلى أنه، وكما هو عليه الوضع ف: المؤسسة الدولية للتنمية من الها الميّسرة.
ومصرف التنمية األفريق:، هنالك بعض الدول األعضاء الت: قد ترغب بتوفير قروض الشركاء 
الميس رة من خالل الوكاالت الت: تمتلكها أو تتحكم بها، وذلك مقبول ضمن إطار االقتراض 

 "المؤسسات الت: تدعمها دول سياديةـ"هذه الوكاالت المشار إليها ب السيادي الذي يسمح لمثل
بتوفير قروض سيادية للصندوق. وأما الخاصية اإلضافية فيما يتعلق بقروض الشركاء الميس رة، 
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فه: تأهيل الدولة العضو الت: تمتلك أو تتحكم بمؤسسة تدعمها دولة سيادية وتوفر قرضا من 
صول على حقوق تصويت مقابل عنصر المنحة ف: قرض الشركاء قروض الشركاء الميس رة للح

 الميسر.
. ستحتسب إدارة الصندوق عنصر المنحة المتأصل ف: قروض الشركاء احعساب عنصر المنحة (4)

الميس رة وحقوق التصويت الت: ستحظى بها الدول األعضاء استناداا إلى الوفر المتحقق نظرا 
 لتيسيرية القرض.

. ألغراض إطار قروض الشركاء الميس رة، يقترح وخطر سرر الفائدة إدارة هيكلية الشروط (5)
الصندوق تطبيق نفس المبادئ والشروط المالية الت: طبقتها كل من المؤسسة الدولية للتنمية 
وصندوق التنمية األفريق: بالنسبة إلطاريهما لهذه القروض. وينطبق ذلك على وجه الخصوص 

عار الفائدة المفروضة على القروض، كما هو واضح من على آجال االستحقاق المقترحة وأس
 هذه الوثيقة.الواردين ف:  )ب(2)أ( و2الجدولين 

. أثبتت المفاوضات عجنب عفعيت عدابير االقعرا  من خالل وضع حد أدنى لحجوم القرو   (6)
على القروض السيادية أنها عملية تستغرق وقتا طويال. وف: حين أن وجود إطار لقروض الشركاء 
الميس رة من شأنه أن يقلص وبصورة كبيرة تكاليف المعامالت، إال أنه من غير المشجع عليه 
القبول بالتفتيت المفرط لتدابير االقتراض. ويمكن تحقيق ذلك من خالل االتفاق على حد أدنى 

 لحجم القروض يطبق على كل قرض إفرادي من قروض الشركاء الميس رة.
. من الهام وضع متطلبات واضحة ة إلدارة خطر االسعراضةضمان وجود اإلجراءات الضروري (7)

ولكن وف:  ،لتوفير الحوافز المالئمة للدول األعضاء الستخدام هذا الخيار المخصوص للتمويل
الوقت نفسه، تأمين الحماية  من خطر االستعاضة، وهذا ماقام به الصندوق بالفعل ألغراض 

سة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريق: بشأن ، وكما فعلته المؤس4إطار االقتراض السيادي
  قروض الشركاء الميس رة/قروض الجهات المانحة الميس رة.

يكون إطار قروض الشركاء الميس رة  من أن. البد ضمان اسعدامة إطار قرو  الشركاء الميّسرة (8)
التدفقات العائدة من  قابال لالستدامة الذاتية بحيث يتم تخديم كل قروض الشركاء الميس رة من خالل

القروض الت: يمنحها الصندوق بشروط تيسيرية للغاية وشروط مختلطة، وه: القروض الت: 
 ستستخدم حصائل قروض الشركاء الميس رة لتمويلها.

                                                      
4

، فقد تطرق إطار االقتراض السيادي لهذه المسألة من خالل حكم مخصوص. وف: 22الفقرة  ،EB 2016/118/R.30كما ناقشته الوثيقة  
الت: تنص على ما يل:: سوف لن يدخل الصندوق ( EB 2015/114/R.17/Rev.1) هذا الصدد يمكن الرجوع إلى الفقرة الثامنة من الوثيقة

ال ف: حال كانت مساهمة الدولة العضو األساسية إف: مناقشات لالقتراض مع دولة عضو فيه، أو مع مؤسسة تدعمها تلك الدولة العضو 
مساَهم به ف: دورة التجديد ف: المائة من المبلغ ال 100ف: آخر تجديد للموارد )الذي سيشار إليه بالتجديد صفر( يعادل ما ال يقل عن 

ف: المائة أو أكثر من  10لهذه الدولة العضو أعلى بــ 1(. وأما االستثناء من هذه القاعدة، فه: عندما تكون المساهمة 1السابقة )المساهمة 
(. وف: هذه الحالة فإن المساهمة صفر لهذه الدولة العضو يجب أن تعادل ما 2مساهمتها األساسية ف: التجديد السابق مباشرة )المساهمة 

 . "، ك: يقرر الصندوق فيما لو كان سيدخل ف: ترتيب لالقتراض من هذه الدولة العضو المعنية2ف: 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 لقرو  الشركاء الميّسرة المقعرح اإلطار -سادسا

 وضاعاأل شروط و ال -ألف
 التالية: األوضاعيقترح تبن: الشروط و   -18

مع الشروط التيسيرية للغاية والمختلطة الت:  بهدف المطابقةسنة  40أو  25 .سعحقاقاالجل أ (1)
 . يطبقها الصندوق

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

إلطفاء بتطبيق جدول  ،فترة السماح أصل القرض بعد انتهاءيبدأ سداد س .صل القر أسداد  (3)
إلى أقصى حد  صندوقعلى ال الدينتكاليف خدمة  دفعات متساوية بهدف تقليصعلى  القرض
الت: يمنحها الصندوق قروض سداد المع شروط ومطابقة شروط  السداد بصورة وثيقة  ،ممكن

بالمائة  5سنة بمعدل  25 أجله إطفاء أصل قرضيتم بحيث  ،مختلطة وتيسيرية للغايةبشروط 
طفاء سنويا؛  .بالمائة سنوياا  3.3بمعدل  سنة 40أجله  قرضصل أ وا 

 لصندوق على نحوف: اقروض الشركاء الميس رة  ةنمذجيتم س .فائدة القسيمة/سرر الفائدة سرر (4)
وسوف يكون لقروض الشركاء الميس رة ف: الصندوق سعر  .المؤسسة الدولية للتنمية لقروضمشابه 
ن يغطى الفرق أعلى  ،وحدات السحب الخاصةحقوق بالمائة ب 1 بما ال يتجاوزموحد  قسيمةفائدة 

 :وسعر فائدة القسيمة المستهدف للبلد المعن ،بين سعر فائدة القسيمة على قروض الشركاء الميس رة
تاح للدول األعضاء خيار توفير مثل هذه المنح ي. إذ سمن خالل منحة إضافية (علىأذا كان )إ

الفرق بين سعر فائدة القسيمة المستهدف الذي يوفره اإلطار وسعر فائدة القسيمة اإلضافية لردم 
. ولن يتم ف: هذه المرحلة قبول قروض الشركاء الميس رة الت: تتسم المرغوب به على القرض

 بأسعار فائدة متغيرة، وذلك ألن معظم قروض الصندوق توفر بأسعار فائدة ثابتة.

ناء على الطلب، يمكن تطبيق حد أدنى لسعر الفائدة ف: الحاالت ب األدنى لسرر الفائدة. الحد (5)
 الت: يكون فيها سعر الفائدة على العملة الت: يتم توفير قرض الشركاء الميسر بها سالبا.

لرصيد اصندوق تسديد لل يجوز، للصندوق بهدف ضمان االستدامة المالية .السداد المسبق (6)
 جزئياا أو كلياا، دون فرض أي جزاءات عليه. بصورة مسبقة، المتبق: من قرض الشريك الميسر

أو  ،يمكن للصندوق أن يقبل قروض الشركاء الميس رة بوحدات حقوق السحب الخاصة .الرمالت (7)
خرى من سلة عمالت وحدات حقوق السحب الخاصة )الدوالر األمريك:، واليورو، أبأي عملة 

وباالمتثال لما ذكر أعاله، سيقبل  مينب: الصين:(.والين اليابان:، والجنيه اإلسترلين:، والرن
الصندوق أيضا قروض الشركاء الميس رة بعملة تختلف عن العملة الت: تسدد فيها المساهمة 

 األساسية للدولة العضو المعنية.
. بغرض إدارة عدد وحجوم العروض المحتلمة لقروض الشركاء الميس رة، يجب أال األولوية مرايير (8)

العروض االحتياجات التمويلية للصندوق. ويتم تقييم العروض وفقا للمعايير التالية تتجاوز هذه 
 )مرتبة حسب أهميتها(:
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العملة: تعطى األفضلية ف: المقام األول لقروض الشركاء الميس رة المعينة بعمالت تتاح  (أ )
 بإعادةالمالئمة، أو تحوط الإجراءات  ذاتخا بإمكانيةجبها ضمانات معقولة و للصندوق بم

 إقراض األموال بنفس العملة.
الت: تتمتع بأفضل الشروط  قروض الشركاء الميس رةلستعطى األولوية  :ةالمالي الشروط (ب )

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

 كاء الميس رة حجما.األفضلية ألكبر قروض الشر 
أقساط متساوية على مدى ال يتجاوز  ثالثةسحب قروض الشركاء الميس رة على ستُ  .طلبات السحب (9)

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

 ذلك.
 دوالر مليون 20 بقيمة قروض الشركاء الميس رة ف: إال النظر يتم لن .القر  لقيمة االدنى الحد (10)

 .أو أعلى من ذلك أمريك:
من الدول األعضاء الت: توفر قروض الشركاء الميس رة )إما  طلوبسيكون من الم .اإلضافية (11)

مؤسسات تدعمها هذه الدول( أن توفر مساهمات أساسية تعادل ما ال بصورة مباشرة أو من خالل 
بالمائة من الحد األدنى من معيار مساهماتها األساسية، وأن تستهدف الوصول إلى  80يقل عن 

وعنصر المنحة ف: قرض الشريط  إجمال: مساهمات ) تتضمن كل من المساهمة األساسية
الميسر( تعادل ما ال يقل عن الحد األدنى من معيار المساهمة األساسية. أما الحد األدنى من 

بالمائة من وسط: المساهمة األساسية بالعملة  100ية فيجب أن يعادل معيار المساهمة األساس
المحلية ف: آخر فترتين سابقتين لتجديد الموارد. )وبالنسبة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، 

  5فإن ذلك يعن: وسط: المساهمة ف: كل من التجديدين التاسع والعاشر للموارد(.
الشركاء الميس رة بين الصندوق وموفري هذا القرض )أي بين ستدخل اتفاقية قروض  .الفرالية (12)

الدولة العضو أو أحد مؤسساتها الت: تدعمها( حيز النفاذ ف: موعد أقصاه آخر يوم من فترة ستة 
، ولكن ليس قبل أن تقوم الدولة العضو الحادي عشر لموارد الصندوق أشهر بعد تبن: قرار التجديد

 أعاله. (11)17 الفقرة لمبلغ مساهمتها األصلية المطلوب بموجب المعنية بإيداع وثيقة مساهمة
 القسيمة فائدة سعر لتقليصأو  إضافية منحة لتوفير العضو الدولة فيها تخطط الت: الحاالت وف:
 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 ف: المطلوب التيسير تضمن الت: الصلة ذات المنحة دفعة استالم بدون الميسر

قروض الشركاء  بما أن الغرض األساس: من العخصيص أو وضع قيود على اسعخدام األموال. (13)
الصندوق، فإنه ال يمكن للصندوق أن يقبل الميس رة هو تمويل برنامج القروض والمنح ف: 

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

                                                      
5

يتطلب أن تبلغ مساهمة الدولة العضو السيادي الذي  االقتراض نص عليها إطارقاعدة اإلضافية التي يالتوفيق بين هذا األمر وويمكن  

مطلوب أن تصل المنحة األساسية زائد من الل احيث مازب ،بالمائة من مساهماتها بالتجديد السابق له 100خر تجديد للموارد آالمعنية ب

 المنح.بمساهمة المعيار لبالمائة الحد األقصى  100الشركاء الميسر  عنصر المنحة في قرض 
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الشركاء الميس رة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للدول األعضاء الت: تقترض 
، كما هو مالئم. أعلى منها أو بشروط يمكن مقارنتها بـتلك المطبقة على قرض الشركاء الميسر

وبالتال:، فه: تغط: جملة المنتجات اإلقراضية الت: يوفرها الصندوق. ومع ذلك، وبغض النظر 
 عما ورد أعاله، يتوقع أن تكون األولوية للقروض الموفرة بشروط تيسيرية للغاية وبشروط مختلطة.

لية الت: تجنيها المؤسسة المالية يمثل عنصر المنحة القيمة الحالية للفائدة الماعنصر المنحة.  (14)
الدولية من الحصول على قرض من قروض الشركاء الميس رة مقارنة بقرض يتم التعاقد عليه 

سيشكل جزء القرض الذي يعتبر منحة، المستخدم ألغراض إعطاء   ،بشروط السوق. ونتيجة لذلك
المالية الدولية المعنية.  حقوق تصويت، الحافز للدول األعضاء لتوفير مثل هذه القروض للمؤسسة

وف: حال تسديد منحة إضافية، سيدمج هذا التسديد  ضمن قيمة القرض وعنصر المنحة فيه 
 الحتساب إجمال: مبلغ القرض.

سيؤهل عنصر المنحة ف: قروض الشركاء الميس رة الدول األعضاء المانحة له حقوق العصويت.  (15)
تبعة ف: احتساب حقوق التصويت بموجب نفس الصيغة الم تبالحصول على حقوق تصوي

 ( من اتفاقية إنشاء الصندوق.2)أ()3المقطع  6لمساهمات التجديد كما ه: واردة ف: المادة 
من قروض الشركاء  قرض لكل مفصلال مقترحال عرضسي المفاوضات، استكمال قبلالحوكمة.  (16)

. عليه للمصادقة التنفيذي المجلس ومن ثم على الستعراضه، الحسابات مراجعة لجنة على الميس رة
المصادقة المتبعة بالنسبة لتدابير االقتراض األخرى  عملية لنفس القروض هذه وستخضع

 المنصوص عليها بموجب إطار االقتراض السيادي ف: الصندوق.
قروض الشركاء الميس رة لنفس فيما يتعلق بإدارة المخاطر، ستخضع حصائل إدارة المخاطر.  (17)

المخاطر المحددة ف: إطار االقتراض السيادي. ولهذه الغاية، سيتبع النهج إجراءات التخفيف من 
إدارة المخاطر" من إطار االقتراض السيادي كلما كان قابال   - ثامناا المقطع " المنصوص عليه ف:

 للتطبيق على قروض الشركاء الميس رة.

 المنحة عنصر عقرير -باء
 ف: والمنح القروض لبرنامج مالياا  مورداا  تمثل الميس رةقروض الشركاء ل االسمية اإلجمالية القيمة ألن  -19

 عنصر مع يتناسب بما القروضهذه  توف ر الت: األعضاء للدول تصويت حقوق الصندوق سيمنح الصندوق،
 الدين لخدمة الحالية القيمة نسبة فهو الميس رةقروض الشركاء  ف: المنحة عنصر وأما. هافي المتأصل المنحة
قروض  إطار على المطبقة نفسها ه: لذلك الحسابية والمعادلة. القرض لصروفات الحالية القيمة إلى

 المندوبين تقرير حددها كما للتنمية، الدولية المؤسسة لموارد عشر الثامن التجديد عملية ف: الميس رةالشركاء 
 :التال: النحو على عمليةال ف: المشاركين

 
𝟏 −  

∑ (𝑫𝑭𝒊  × 𝑪𝑭𝑺𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝑫𝑭𝒋  × 𝑪𝑭𝑫𝒋)𝒏
𝒋=𝟏
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 :أن حيث

DFi  عامل الخصم للفترة =i ، الميس رةقروض الشركاء  إطار ف: الخصم معد ل باستخدام محسوباا 

CFSi  =النقدية من خدمة الدين ف: الفترة  التدفقاتi 

DFj  =الفترة ف: الخصم عامل j،  الميس رةقروض الشركاء  إطار ف: الخصم معد ل باستخدام محسوباا 

CFDj  ف: الفترة= التدفقات النقدية من صروفات القروض j  

 االععبارات اإلضافية -سابرا
يعتبر حساب معدل الخصم هاما ألنه يقرر عنصر المنحة،  .مرّدل الخصم الحعساب عنصر المنحة  -20

ويرد أدناه وصف . الميس رةوبالتال: تخصيص األصوات للدول األعضاء الت: توفر قروض الشركاء 
 للطريقتين المتبعتين لحساب معدل الخصم ف: تقرير عنصر المنحة:

 استخدم هذا الخيار ف: كل من عملية التجديد السابع عشر لموارد المكعسب الخيار األول: صافي الرائد .
الفائدة  المؤسسة الدولية للتنمية والتجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية األفريق:. وسيتم استخدام

المتحققة من برنامج الصندوق اإلقراض: لتقرير معدل الخصم، وميزة هذا النهج ه: أنه، وف: حال كان 
سعر الفائدة على االقتراض أقل من سعر الفائدة المتحقق من برنامج اإلقراض، يتم توفير هامش إيجاب: 

تراض الفعلية الت: كان الصندوق ويتولد عائد لصالح الصندوق. إال أن هذا النهج ال يمثل تكاليف االق
سيتحملها بدون قروض الشركاء الميس رة، مما قد يؤدي إلى المبالغة أو التقليل من تقدير الوفورات 

 المتحققة.

 استخدمت هذه الطريقة ف: التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الخيار الثاني: صافي وفورات العكاليف .
مؤسسة للوصول إلى األسواق الرأسمالية، ساد شعور بضرورة الوصول إلى الدولية للتنمية. ومع استعداد ال

أسلوب أكثر عدال ف: احتساب عنصر المنحة مما سيشكل أساسا لمعدل الخصم على الوفورات المتحققة 
من خالل قروض الشركاء الميس رة مقارنة بتكلفة االقتراض من األسواق. ويوفر هذا األمر انعكاسا أفضل 

لفعلية لالقتراض من األسواق، وأسلوب أكثر عدالة لتقرير عنصر المنحة، وهو األسلوب المقترح للتكاليف ا
 اعتماده ف: الصندوق.

نظرت إدارة الصندوق ف: هذين الخيارين عند حساب عنصر المنحة. وبالنسبة للصندوق، ُيقترح تبن:   -21
ض الت: أبرمها الصندوق حتى تاريخه، منهجية تأخذ بعين االعتبار الوفورات المحتملة على معامالت اإلقرا

وتعديلها من خالل عامل تصحيح يأخذ بعين االعتبار إمكانية إقتراض الصندوق حتى تاريخه بشروط ألين 
 من األسواق الرأسمالية. االقتراضالسيادي، مما هو ممكن من خالل  االقتراضبموجب إطار 

المفترضة  الت: سيتحملها الصندوق على  االقتراضة ولتقرير عامل الخصم المالئم لالستخدام، استندت تكلف  -22
أساس مرفق: التمويل اللذين تم التفاوض بشأنهما مع كل من مصرف التنمية األلمان: والوكالة الفرنسية 
للتنمية مع إدخال التعديالت المالئمة لألخذ بعين االعتبار آجال االستحقاق األطول لقروض الشركاء 

على كال المرفقين قد تم باليورو، سينطلق نهج الصندوق من تقرير معدل الخصم . وألن التفاوض الميس رة
 باليورو كنقطة بداية.
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إلى سعر فائدة ثابت، تم احتساب صاف: القيمة الحالية للتدفقات النقدية لكل من  االقتراضولتحويل تكاليف   -23
لمصارف لفترة الستة أشهر القادمة. الفترتين استنادا إلى اسقاطات السوق ألسعار الفائدة على اليورو بين ا

 ومن بعدئذ تم إدخال تعديل من شقين على النحو التال::

  أضيف هامش لعكس الطول اإلضاف: لقروض الشركاء الميس رة مقارنة باالقتراض الذي دخل فيه
 الصندوق )أو ما يعرف بتعديل المنحنى(؛

  :اقترضها الصندوق بموجب إطار االقتراض وبعدئذ أضيف هامش آخر ليعكس حقيقة أن األموال الت
 السيادي ربما كانت بشروط ألين مما يمكن أن يحصل عليه الصندوق ف: حال اقترض من السوق.

بعدئذ تم احتساب أسعار الفائدة الثابتة الت: تنتج نفس صاف: القيمة الحالية، وجرى الحساب باليورو، ثم   -24
خرى على خلفية المعايير المالئمة ألسعار الفائدة على أجري حساب مشابه لكل من العمالت األربع األ

األجل القصير. وتم بعدئد احتساب الوسط: الترجيح: للعمالت األربع لتقرير معدالت الخصم بقيم وحدات 
 حقوق السحب الخاصة.

 30ريخ ، وتم حسابها بالقيم السائدة بتاف: الجدول أدناه لناجمة عن المنهجية المذكورةمعدالت الخصم ا وترد  -25
 .2017يونيو/حزيران 

 1 الجدول
 مردالت الخصم في فعرة العجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

  )نسبة مئوية(

 

 تكاليف تمويل المشروع /معدل الخصم

 العملة

قرض شريك ميسر 
 سنة 25لفترة 

 ميسر شريك قرض

 سنة 40لفترة

 2.77 2.46 الخاصة السحب حقوق

 3.23 2.89 مريكياأل دوالرال

 1.58 1.09 يابانيال ينال 

 2.23 1.98 سترلينياال جنيهال

 2.24 1.87 يوروال

 3.77 3.82 الصيني الرنمينبي

 

، وه: ترد إفرادية عملة كل   ف: المنحة عنصر باحتساب محددة بعمالت المعينة الخصم معد الت ستسمح  -26
 .ف: الجدول أدناه



 IFAD11/3/R.3  األول الملحق

12 
 

 )أ(2 الجدول
 حقوق عمالت سلة في الرمالتومايقابلها من  الخاصة السحب حقوق وحداتل القسيمة فائدة سرر

  الخاصة السحب
 )نسبة مئوية(

 سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمد ة قروض الشركاء الميس رة

 أسعار فائدة القسائم العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 الخاصة السحب حقوق

 2.41 1.90 1.38 0.86 0.35 مريكياأل دوالرال

 0.69 0.24 )0.21( )0.66( )1.10( يابانيال ينال 

 1.55 1.06 0.58 0.10 )0.38( سترلينياال جنيهال

 1.44 0.96 0.48 0.01 )0.47( يوروال

 3.30 2.74 2.19 1.64 1.08 الصيني الرنمينبي

 5.18 11.02 16.87 22.72 28.56 عنصر المنحة

 
 )ب(2 الجدول
 حقوق عمالت سلة في الرمالتمن  ، ومايقابلهاالخاصة السحب حقوق وحداتل القسيمة فائدة سرر

 الخاصة السحب
  )نسبة مئوية(

 سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 40 لمد ة قروض الشركاء الميس رة

 أسعار فائدة القسائم العملة

 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 الخاصة السحب حقوق

 2.41 1.89 1.36 0.83 0.31 مريكياأل دوالرال

 0.93 0.49 0.06 (0.38) (0.81) يابانيال ينال 

 1.51 1.04 0.57 0.10 (0.37) سترلينياال جنيهال

 1.53 1.06 0.59 0.11 (0.36) يوروال

 2.90 2.33 1.78 1.22 0.66 الصيني الرنمينبي

 12.82 21.36 29.91 38.45 46.99 عنصر المنحة

 

 )أ(3الجدول 
 عوضيح عنصر المنحة في قرو  الشركاء الميّسرة بأسرار فائدة قسائم مخعلفة 

 )نسبة مئوية(

 سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمد ة قروض الشركاء الميس رة

 أسعار فائدة القسائم العملة

 1.00 0.50 0.00 الخاصة السحب حقوق

 1.38 0.86 0.35 مريكياأل دوالرال

 (0.21) (0.66) (1.10) يابانيال ينال 

 0.58 0.10 (0.38) سترلينياال جنيهال

 0.48 0.01 (0.47) يوروال

 2.19 1.64 1.08 الصيني الرنمينبي

 16.87 22.72 28.56 عنصر المنحة
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 )ب(3 الجدول
 عوضيح عنصر المنحة في قرو  الشركاء الميّسرة بأسرار فائدة قسائم مخعلفة

  )نسبة مئوية(

 سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 40 لمد ة الميس رةقروض الشركاء 

 أسعار فائدة القسائم العملة

 1.00 0.50 0.00 الخاصة السحب حقوق

 1.36 0.83 0.31 مريكياأل دوالرال

 0.06 (0.38) (0.81) يابانيال ينال 

 0.57 0.10 (0.37) سترلينياال جنيهال

 0.59 0.11 (0.36) يوروال

 1.78 1.22 0.66 الصيني الرنمينبي

 29.91 38.45 46.99 عنصر المنحة

 تسهم الت: عضاءاأل للدول بالنسبة الفائدة لسعر أدنى حد اقتراح سيتم. الفائدة لسرر األدنى الحد خيار  -27
 الحد وهو) الخاصة السحب حقوق وحدات على بالمائة 1 عليها، بما يعادل الفائدة سعر يكون بعمالت
 األعضاء للدول يمكن الخيار، هذا ومع. سالباا ( الميس رةقروض الشركاء  إطار بموجب الفائدة لسعر األعلى

 فائدة سعر تحقيق أيضاا  يمكن) الميسر الشريك قرض بعملة بالمائة 0 يعادل فائدة بسعر قرضاا  توفر أن
 الحد :ويعن(. تكميلية منحةو  أعلى قسيمة فائدة بسعر قرض بين الجمع خالل من بالمائة 0 بمعدل قسيمة
 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 الميس رةقروض الشركاء ل بالمائة 0 يعادل بما قسيمة فائدة سعر استخدام خالل من
 سيؤديات األساسية. و المساهم من األدنى للحد ولالمتثال التصويت، حقوق تقرير ف: القروض هذه ف:

 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  الت: العضو الدولة أن ضمناا  يعنى
 .  المساهمات األساسية من دنىاأل

. وف: حال اختارت الدولة العضو أن يكون سداد المنحة اإلضافية إمكانية عوفير مدفوعات منحة إضافية  -28
استناداا إلى القيمة  ةالمطلوب السداد، سيحتسب مبلغ ((4)18بصورة صريحة )كما يرد وصفه ف: الفقرة 

القسيمة سعر فائدة ومدفوعات  األصليةالحالية للفرق ف: التدفقات النقدية المستقبلية بين مدفوعات القسيمة 
الحتساب القيمة  الميس رةقروض الشركاء المستهدفة. كذلك سيتم استخدام نفس معدل الخصم ف: إطار 

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

 ائمباألسعار المختلفة لفائدة القسمدفوعات المنحة اإلضافية المطلوبة  4المنحة اإلضافية. ويوضح الجدول 
 األصلية والمستهدفة:
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 4الجدول 
 القسائم األصلية والمسعهدفة  فائدة أسرار بين الفجوة لردم المطلوبة اإلضافية المنحة لمدفوعات عوضيح
 سنوات 3 لمدة صرف جدول مع سنة 25 لمد ةشريك ميس ر  قرض

 العملة
 القسيمة فائدة سعر

 األصلى
 القسيمة فائدة سعر

 المستهدف

الفرق )سعر فائدة 
القسيمة األصلى مقابل 

 معدل الخصم المستهدف(
منحة اضافية)مباشرة( 

 بنفس العملة

 مليون  114 2.46 1.00 1.00 2.00 الخاصة السحب حقوق

 مليون  110 2.89 1.00 1.38 2.38 مريكياأل دوالرال

 مليون  129 1.09 1.00 (0.21) 0.79 يابانيال ينال 

 مليون  119 1.98 1.00 0.58 1.58 سترلينياال جنيهال

 مليون  120 1.87 1.00 0.48 1.48 يوروال

 مليون  102 3.82 1.00 2.19 3.19 الصيني الرنمينبي

بتمويل إجمال: برنامج  الميس رة. من منظور البلدان المْقَتِرضة، ستسهم قروض الشركاء الطلب اععبارات  -29
القروض والمنح المستهدف، مع األخذ بعين االعتبار تقديرات الطلب على موارد الصندوق وقدرة الصندوق 

"إن القيود الرئيسية الت: تحد من زيادة القدرة اإلنمائية على اإليصال. وبالفعل، وكما هو معترف به، 
 .6للصندوق تكمن ف: العرض أكثر منها ف: الطلب"

. باستثناء الشرط المنصوص عليه ف: الميّسرةقرو  الشركاء إطار  إدخالب المعرلقةععبارات القانونية اال  -30
)جيم( من اتفاقية إنشاء الصندوق والذي يتطلب تعديال )انظر ما سيرده أدناه(. ال يبدو  5المقطع  4المادة 

ت قانونية مخصوصة ف: وجه أن الشروط الت: تغط: المساهمات بموجب هذه االتفاقية تمثل أي تحديا
 على النحو الموصوف أعاله. الميس رةوضع إطار لقروض الشركاء 

)جيم( من االتفاقية، يجوز للمساهمات المقدمة للصندوق أن تكون إما نقدا أو بسندات  5وبموجب المادة   -31
لموارد تعديل هذا إذنية أو التزامات قابلة للسداد عند الطلب. وسيقترح مشروع قرار التجديد الحادي عشر ل

كمساهمات إضافية لجميع األغراض  الميس رةالحكم بهدف االعتراف بعنصر المنحة ف: قروض الشركاء 
لفترة التجديد  الميس رةوالغايات، بما ف: ذلك للحصول على حقوق التصويت. وسيغدو إطار قروض الشركاء 

على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاصة بهذه الحادي عشر للموارد نافذ المفعول ما أن يتم دخول التعديالت 
القروض حيز النفاذ. وأما الغالبية المطلوبة ف: مجلس المحافظين التخاذ مثل هذا القرار فه: أربعة أخماس 

 إجمال: تعداد األصوات.
 الصيغة بنفس تصويتلل الُمقرضة األعضاء الدول الميس رةقروض الشركاء  ف: المنحة عنصر سيؤهل  -32

 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: "التال: النحو على الصندوق

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

وتضمن إدارة الصندوق للدول األعضاء بأن تحول جميع المساهمات بالمنح الت: ستستلم من الشركاء   -33
مستقلة، بحيث تمول ف: واقع  الميس رةمباشرة إلى البلدان المتلقية من الصندوق، وأن تكون قروض الشركاء 

األمر من خالل التدفقات العائدة من القروض الت: يوفرها الصندوق بشروط تيسيرية للغاية ومختلطة 
للصندوق  الميس رةالمصادق عليها ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ولن يتحمل موفرو قروض الشركاء 

 ية الت: يوفرها الصندوق.أية تكاليف أو مخاطر ذات صلة بالقروض التيسير 
طارا زمنيا الستعراض الهيئات الرئاسية خارطة الطريق واإلطار الزمني  -34 . يوفر الجدول أدناه خارطة طريق وا 

                                                      
IFAD10/3/R.5.

 6
 ".2015 خيارات التمويل في الصندوق لما بعد" 4الفقرة  
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 المقترح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد والمصادقة عليه. الميس رةف: الصندوق إلطار قروض الشركاء 
 
 5الجدول 

 قرو  الشركاءالميّسرة والمصادقة عليه لفعرة العجديد الحادي عشر للموارداإلطار الزمني السعررا  إطار 

 اإلجراء االجتماع/الدورة

اجعماع لجنة مراجرة الحسابات الخامس 
 واألربرين برد المائة

 سبتمبر/أيلول 6

 الميس رةاستعراض إطار قروض الشركاء 

الحادية والرشرين برد  العنفيذيدورة المجلس 
 المائة

 سبتمبر/أيلول 13-14

 الميس رةاستعراض إطار قروض الشركاء 

 ندوة غير رسمية
 أكعوبر/عشرين األول 6

 عرض التعديالت األخيرة على إطار قروض الشركاء الميس رة

الخاصة بالعجديد الحادي  المشاوراتهيئة 
 عشر لموارد الصندوق )الدورة الثالثة(

 أكتوبر/تشرين األول 20 -19

وقرار التجديد الحادي عشر  الميس رةاالتوصيات الخاصة بإطار قروض الشركاء 
 للموارد

 * دورة خاصة للمجلس العنفيذي
 األولأكتوبر/تشرين  30

)بحيث ال يدخل حيز النفاذ إال بعد  الميس رةالمصادقة على إطار قروض الشركاء 
لقرار التجديد الحادي عشر للموارد مع إدخال التعديالت  المحافظينتبن: مجلس 

 الصندوق( إنشاءالمالئمة على اتفاقية 

مراجرة الحسابات السادس  لجنةاجعماع 
 واألربرين برد المائة

 نوفمبر/تشرين الثان: 23

 الصندوق إنشاءاستعراض التعديالت المقترح إدخالها على اتفاقية 

الثانية والرشرين برد دورة المجلس العنفيذي 
 المائة

 ديسمبر/كانون األول 12-13

الصندوق )بما ف: ذلك  إنشاءاستعراض التعديالت المقترح إدخالها على اتفاقية 
( ورفع توصية من المجلس التنفيذي إلى الميس رةتلك المتعلقة بقروض الشركاء 

 مجلس المحافظين بخصوص هذه التعديالت

الخاصة بالعجديد الحادي  المشاوراتهيئة 
 عشر لموراد الصندوق 

 )الدورة الرابرة( 
 ديسمبر/كانون األول 14-15

تبن: قرار هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموراد الصندوق، بما 
 ف: ذلك مشروع القرار ذي الصلة.

 دورة مجلس المحافظين الحادية واألربرين
 2018فبراير/شباط 

تبن: قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما ف: ذلك التعديالت المدخلة 
طار قروض الشركاء  إنشاءعلى اتفاقية   .الميس رةالصندوق، وا 

كما تنص عليه المادة الثانية من النظام الداخل: لمجلس المحافظين تعقد دورات المجلس بناءاا على دعوة رئيس الصندوق كما تقتضيه  *
لمجلس التنفيذي للنظر ف: إطار قروض الشركاء لدورة خاصة  لعقد.يجوز لرئيس الصندوق أن يدعو ،بناءاا عليهو  .ال الصندوقأعم

 ف: أكتوبر/تشرين األول.عليه والمصادقة  الميس رة
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البلدان العي قدمت قروضا للعجديدين السابع عشر والثامن عشر للمؤسسة الدولية للعنمية 
 الرابع عشر لصندوق العنمية األفريقيوالعجديد 

 
 1الجدول 

 البلدان العي قدمت قروضا للعجديدين السابع عشر والثامن عشر للمؤسسة الدولية للعنمية

 
 شروط القرض قيمة القرض

 األعضاء المساهمين

حقوق السحب  
الخاصة 

 العملة   )بالماليين(
تقلبات أسعار   

 الصرف
العملة الوطنية 

 )بالماليين(
آجال 

 االستحقاق

على القسائم سعر الفائدة الشامل 
لجميع التكاليف بوحدات حقوق 
 السحب الخاصة )نسبة مئوية(

سعر الفائدة على 
القسائم بالعملة 
المحلية )نسبة 

 مئوية(

العجديد السابع عشر لموارد 
 المؤسسة الدولية للعنمية

   
    

 
  

 ُيحدَّد الحقاا  1.00 25-5  000 1 1.507 دوالر أمريك:     663 الصين   
 0.00 0.00 25-5  430 1.151 يورو  373 فرنسا   
 0.55 1.00 40-10  386 190  147.833 ين يابان:   288 1 اليابان   
 0.61 0.00 25-5  118  1.507 دوالر أمريك:     78 المملكة العربية السعودية 
 0.14 0.00 25-5  486  0.985 جنيه استرلين:   494المملكة المتحدة 
مجموع العجديد السابع عشر     

             896 2 لموارد المؤسسة الدولية للعنمية
العجديد الثامن عشر لموارد 

 المؤسسة الدولية للعنمية
   

    
 

  
 40-10  241  1.251 يورو  193 بلجيكا   

 
0.00 

 40-10  800  1.251 يورو  640 فرنسا   
 

0.00 
 40-10  388 292  150.039 ين يابان:   949 1 اليابان   

 
0.35 

 25-5  124  1.402 دوالر أمريك:     88 المملكة العربية السعودية 
 

0.47 
 40-10  820  1.009 جنيه استرلين:   813المملكة المتحدة 

 
0.00 

مجموع العجديد الثامن عشر 
             682 3 لموارد المؤسسة الدولية للعنمية

 
 2الجدول 

 البلدان العي قدمت قروضا للعجديد الرابع عشر لصندوق العنمية األفريقي

 األداة  البلد   
 وحدة الحساب

  )بالماليين( 
 180 قروض الجهات الميس رة فرنسا   
 500 قرض مكمل اليابان   
 11 قرض مكمل الهند 
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 691  المبلغ اإلجمالي
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 قاموس المصطلحات

 .فائدة القسيمة ه: سعر فائدة ثابت ُيدفع إلى حامل: السندات أو الدائنين. ويمكن  سرر فائدة القسائم
حساب سعر فائدة القسيمة بقسمة مجموع المدفوعات السنوية للقسيمة وقسمتها على القيمة االسمية للسند 

  أو القرض.

  .مستقبلية  هو معدل بالنسبة المئوية يستخدم ف: حسابات الخصم بهدف تخفيض قيمة مردل الخصم
وهو يمثل القيمة الزمنية للنقود، أو سعر الفائدة، أو مقياس  –معروفة إلى قيمتها الحالية بطريقة حسابية 

لتكلفة الفرصة البديلة. والخصم مضاد للتركيب الذي ُيطبق فيه معدل بالنسبة المئوية على قيمة حالية 
 معروفة من أجل حساب قيمة مستقبلية.

 اس لمدى تيسيرية القرض، وُيعبر عنه بوصفه النسبة المئوية الت: تقل بها القيمة هو مقي .عنصر المنحة
  *الحالية للتدفق المتوقع من التسديدات عن التسديدات المحسوبة بسعر فائدة مرجع: معين.

 الفاصل الزمن: بين تاريخ االلتزام وتاريخ أول دفعة من أصل المبلغ. .فعرة السماح* 

 .التاريخ الذي ُيستحق فيه سداد آخر دفعة من القرض؛ وهو أيضاا مقياس للعمر الزمن:  أجل االسعحقاق
 للقرض.*

 .أو تدفقات نقدية ف: المستقبل. ويتم حسابه باستخدام  لمبلغ األمواله: القيمة الحالية  القيمة الحالية
 نقدية المستقبلية.الخصم، كلما انخفضت القيمة الحالية للتدفقات ال معدلوكلما زاد  –الخصم  معدل

 لفائدة.اهو الفرق بين سعري الفائدة.  هامش 
 :المؤسسات المملوكة للدولة أو المؤسسات  تشير هذه العبارة إلى  المؤسسات العي عدعمها دول سيادية

 .للدول األعضاء ف: الصندوق التابعة الت: تسيطر عليها الدولة أو مؤسسات التمويل اإلنمائية
 مديرية التعاون اإلنمائ: لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي. كما تعرف ه* 
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وفقا لنعائج موجز محدث لمقعرح الصندوق بشأن إطار القدرة على عحمل الديون 
 لمشاورات الخاصة بالعجديد الحادي عشر لموارد الصندوق هيئة ا

دعم تخفيف أعباء الديون ل( إطار القدرة على تحمل الديون GC29/L.4) 2006 عام اعتمد الصندوق ف: -1
دارتها ف: البلدان  مساعدتها على تحقيق أهدافها اإلنمائية.من أجل  الفقيرة وا 

الموافقة على ترتيبات تنفيذ إطار  خالل عملية(، EB/2007/90/R.2المجلس التنفيذي ) وافق، 2007 عام وف: -2
المشاورات هيئة القدرة على تحمل الديون، بالموافقة أيضا على التوصية بأن يقوم الصندوق، ف: إطار 

وتجارب المؤسسات  -ورقة عن تجربة الصندوق  عرض، بلموارد الصندوق الخاصة بالتجديد الحادي عشر
منذ اعتماده إلطار القدرة على تحمل الديون، وذلك فيما يتعلق  - تعددة األطرافالمالية األخرى م

 بالتعويض.

إطار القدرة على تحمل الديون ف: االستعراض، قارن الصندوق تجربته بشأن ممارسات التعويض  وكجزء من -3
 مكون:بالنسبة لوصندوق التنمية اآلسيوي  ،وصندوق التنمية األفريق: ،تجارب المؤسسة الدولية للتنميةب

، كان هناك نهج منسق 2017إطار القدرة على تحمل الديون. وحتى منتصف عام من  الدينأصل الفائدة و 
الدولية  بيد أنه باعتماد التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة ؛بين هذه المؤسسات المالية الدولية الثالث

ن صندوق التنمية األفريق: وصندوق التنمية عممارسة مختلفة  تلك المنظمة، اعتمدت 2017 عام للتنمية ف:
 .اآلسيوي

الثالث ممارسة  المرجعية، كان لدى جميع المؤسسات المالية الدولية عروي  مكون الفائدةإلى وبالنسبة  -4
 20إطار القدرة على تحمل الديون، والمنسق عند المقترح ف: تمويل الجزء من االحتفاظ بتم ي، حيث منسقة
م تخصيص الموارد على أساس األداء اتوزيعه كقروض عبر نظ ويعاد، 2017المائة حتى منتصف عام  ف:

بتثبيت مكون  يمثل حالة شاذة حيث يقوم. وأثناء هذه الفترة، كان الصندوق للمؤسسة المالية الدولية المعنية
المؤسسة الدولية  أزالت، 2017 عام اآلن. وف: : ممارسة مستمرة حتىوه ،ف: المائة 5تعويض الفائدة عند 

ات المقدمة من الدول األعضاء خالل االجتماع الثان: قيب. وكانت التعكلهللتنمية مكون تعويض الفائدة 
وبالنظر إلى أن مكون الفائدة ف:  مفيدة. لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقهيئة المشاورات الخاصة بال

إطار القدرة على المستحق للصندوق ف: تعويض الإجمال: مقارنة ب  يحسبإطار القدرة على تحمل الديون ال
إطار القدرة على تحمل الديون عند اإلبقاء على مكون تعويض الفائدة ف: تحمل الديون، توافق اإلدارة على 

. ويضع هذا التدبير آلية الضعيفةللبلدان الفقيرة و المستمر دعم الصندوق  كذلكوهو ما يبرهن  ،ف: المائة 5
جماال، يقترح الصندوق عدم تغيير المرجعيةلمؤسسات المالية الدولية وسط تدابير اصندوق ف: ال  الثالث. وا 

 السابقة. تهتعويض مكون الفائدة مقارنة بممارس

الثالث مبدأ  المرجعية، فف: حين تطبق المؤسسات المالية الدولية أصل الدينعروي  مكون  إلى وبالنسبة -5
المؤسسات بشأن تطبيق هذا المبدأ. فلدى كل من هذه موحد بين  منسقمنهج  يوجد ، فإنه الالدفع أوال بأول

ف: "تقاسم األعباء" للمبالغ المستحقة صريح بشأن وصندوق التنمية اآلسيوي نهج  ،صندوق التنمية األفريق:
ف:  الدينمكون أصل تعويض ُيحدد و  .عاديةإطار القدرة على تحمل الديون إضافة إلى مساهمات أساسية 

إضاف: على أنه إطار القدرة على تحمل الديون ف: هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين بشكل واضح 
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 عام . ومع اعتماد التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية ف:العاديةللمساهمات األساسية 
إطار القدرة على تحمل الديون ف:  نمكون أصل الدي، غيرت المؤسسة الدولية للتنمية عملية تعويض 2017

إلى تحصيل واحد لكل من  ،العاديةلديها من تحصيل صريح منفصل لإلطار والمساهمات األساسية 
المؤسسة الدولية للتنمية واضحة فيما يتعلق باشتراط  وكانتالمساهمات األساسية ومساهمات اإلطار. 

التزام  . وباإلضافة إلى ذلك، كان هناكاألساسية ضافة إلى المساهماتباإلالمنح بتمويل الضمان تعويض 
ف: دمج هذا الفهم و  ة األجل،مشترك بمعالجة مخاطر اإلحالل من أجل ضمان االستدامة طويل

الدول  أعربتالسيناريوهات المالية للتجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وف: الصندوق، 
إطار القدرة على تحمل الديون ف: قرار مجلس ف:  أصل الدينمكون األعضاء عن التزامها بتعويض 

تعويض إطار  يشكلسمح الصندوق بأن وقد بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق.  38-/د186 المحافظين
المساهمات األساسية  الحصول علىمن عملية  اجزءأن يكون القدرة على تحمل الديون تعهدا منفصال أو 

إطار القدرة على تحمل ف: لتعويض الجهات المانحة لمساهمات  تخصصأن  يقتض:بيد أنه  ؛العادية
، يقترح الصندوق وبإيجازلتجديد الموارد.  عاديةأن يعتبر أي رصيد متبق: كمساهمات أساسية و الديون أوال، 

 السابقة. تهممارسمقارنة ب مكون أصل الدينعدم إجراء تغيير تعويض 

تعزيز التزام الدول األعضاء ف:  األهمية بمكان، من ة األجلطويل دعم استدامة الصندوقمن أجل و  -6
ف: القرار  الذي ينعكسعلى النحو  ،إطارة القدرة على تحمل الديونف:  مكون أصل الدينالصندوق بسداد 

 لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.بشأن االمقترح 

بين المؤسسات المالية الدولية بالنسبة  منسقنهج نحو الوصول إلى وسيواصل الصندوق رصد أي تغييرات  -7
التجديد الحادي عشر لموارد  طوال فترةإطار القدرة على تحمل الديون ف: الفائدة أصل الدين و  لمكون:

لبلدان األكثر فقرا ا دعملالصندوق. وسيرصد الصندوق أيضا التطورات ف: معايير القدرة على تحمل الديون 
 .ضعفاو 

ات قائمة تعويضإلى جانب إطار القدرة على تحمل الديون ف: تعويض المتعلقة بالتوصيات ال أدناهوترد  -8
 العاشر والحادي عشر والثان: عشر لموارد الصندوق.للتجديدات  بالنسبةالبلدان ف: اإلطار 

المشاورات هيئة تقرير  الواردة ف:إطار القدرة على تحمل الديون ف: تعويض المتعلقة بالتوصيات لموجز ل
 (GC38/L.4/Rev.1بالتجديد العاشر لموارد الصندوق ) الخاصة

 القروض المتنازل عنها بموجبأصول تأكيد الدول األعضاء على التزامها بتعويض الصندوق عن  )أ(
المتبعة ف: المؤسسات المالية الدولية  ةتماشيا مع الممارسإطار القدرة على تحمل الديون. و  تطبيق

 أبريل/نيسان الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: الدفع أوال بأول األخرى، يعنى ذلك تطبيق مبدأ

ممارسة الصندوق بين  تحقيق المواءمة. ومن شأن اعتماد هذا النهج أيضا أن يضمن 2007
 ؛ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرىو 

حساب حصة كل دولة ليعتمد الصندوق المنهجية الت: يستخدمها صندوق التنمية األفريق: ينبغ: أن  )ب(
الخيار األكثر  هوهذا  نظرا ألنعضو لتعويض الصندوق عن تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون، 

 ؛وصلة للصندوقجدوى 
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المساهمة ف: التعويض  شرطمن من إطار القدرة على تحمل الديون  ةالبلدان المستفيد إعفاءينبغ:  )ج(
 ؛الدفع أوال بأولعلى أساس  العاديةضافة إلى المساهمات باإلالضائع  مكون أصل الدينعن سداد 

المبالغ المطلوب دفعها  تم اعتبارإذا تكون حصص التعويض مطلوبة دونها د عتبة ال يتحدينبغ:  )د(
البلدان األعضاء دوالر أمريك: على  10 000قدرها عتبة دنيا تطبيق وتقترح اإلدارة  .قليلة جدا

 ؛المدرجة ف: القائمة جيم

( على المساهمين اآلخرين لتمويل د)ج( و) الفقرتينالناتجة عن  التعديالتتوزيع  ينبغ: إعادة )ه(
 ؛الفجوة

الصلة  الموارد ذات قدم تعهدات ف: فترة تجديدت: لم تال الجديدة أو البلدانالجدد األعضاء  تشجيع )و(
ن لم طوعا، على المساهمة  تؤخذ هذه  أنينبغ:  ال غير أنه بما سبق؛قانونا  ةملزم تكنحتى وا 

 ؛المساهمات ف: الحسبان عند تحديد حصص التعويض

ف: إطار القدرة تعويض البالنسبة لمساهمات حصص ف: االعتبار حقوق التصويت  ينبغ: وضع )ز(
 ؛على تحمل الديون

لتغطية التزامات إطار  ف: المستقبل الموارد ف: عمليات تجديد الجهات المانحةمساهمات  استخدام )ح(
 تجديدف:  عاديةأي أرصدة متبقية على أنها مساهمات  واعتبارالقدرة على تحمل الديون أوال، 

 ؛الموارد

القاض: بعدم التعويض  – 2007استمرار العمل بقرار المجلس التنفيذي الصادر ف: أبريل/نيسان  )ط(
 عن الفائدة ورسوم الخدمة المتنازل عنها. 
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 1 الجدول
 عروي  إطار القدرة على عحمل الديون حسب القائمة والبلد للعجديدات الراشر والحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق

 )ماليين الدوالرات األمريكية(
 التجديد الثان: عشر  التجديد الحادي عشر  التجديد العاشر البلد القائمة

 القائمة ألف

 

  1.9     0.6     0.1    النمسا

 

  2.9     1.2     0.1    بلجيكا

 

  6.4     2.7     0.2    كندا

 

  1.4     0.6     0.1    نمركاالد

 

  1.4     0.7     0.0    فنلندا

 

  4.2     2.0     0.2    فرنسا

 

  6.3     2.6     0.2    ألمانيا

 

  0.7     0.3     0.0    آيرلندا

 

  6.9     2.9     0.3    إيطاليا

 

  6.3     2.2     0.2    اليابان

 

  0.2     0.1       -   لكسمبرغ

 

  6.3     2.8     0.2    هولندا

 

  0.3       -         -   نيوزيلندا

 

  4.2     1.7     0.2    النرويج

 

    -       0.1       -   البرتغال

 

  0.5       -         -   االتحاد الروس:

 

    -       2.1     0.2    إسبانيا

 

  6.1     2.1     0.2    السويد

 

  2.8     0.7     0.1    سويسرا

 

  6.9     2.4     0.3    المملكة المتحدة

 

  7.5     3.3     0.3    مريكيةاألالواليات المتحدة 
  73.3     31.0     2.8    مجموع القائمة ألف

 القائمة باء

 

  0.8     0.4       -   الجزائر

 

  0.0     0.0       -   غابون

 

  0.8     0.2     0.0    ندونيسياإ

 

    -       0.1     0.0    العراق

 

  1.3     0.4     0.0    الكويت

 

  1.3     0.6     0.0    نيجيريا

 

    -         -       0.1    قطر

 

  1.9     0.7     0.1    المملكة العربية السعودية

 

  0.1     0.0       -   اإلمارات العربية المتحدة

 

    -       0.2     0.1    البوليفارية فنزويالجمهورية 
  6.2     2.6     0.3    مجموع القائمة باء

 القائمة جيم

 

  0.2     0.1       -   أنغوال

 

  0.6     0.1     0.0    األرجنتين

 

  0.1     0.0       -   بنغالديش
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  0.0       -         -   بوتسوانا

 

  1.4     0.5     0.0    البرازيل

 

  0.0       -         -   بوركينا فاسو

 

  0.0       -         -   كمبوديا

 

  0.1     0.0       -   الكاميرون

 

  0.0       -         -   تشاد

 

  2.3     0.8     0.1    الصين

 

  0.0       -         -   كولومبيا

 

    -       0.0       -   الكونغو

 

  0.0       -         -   جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

  0.0       -         -   إكوادور

 

  0.3     0.1     0.0    مصر

 

  0.0     0.0       -   غانا

 

  0.1     0.0       -   غيانا

 

  2.5     0.9     0.1    الهند

 

  0.0       -         -   إسرائيل

 

  0.0       -         -   كازاخستان

 

  0.6     0.2     0.0    جمهورية كوريا

 

    -       0.0       -   لبنان

 

  0.4       -       0.0    المكسيك

 

  0.1     0.0       -   المغرب

 

  0.0       -         -   نيكاراغوا

 

  0.7     0.3     0.0    باكستان

 

  0.0     0.0       -   باراغواي

 

  0.0     0.0       -   بيرو

 

  0.0       -         -   الفلبين

 

  0.0       -         -   السنغال

 

  0.0     0.0       -   أفريقياجنوب 

 

  0.1     0.0       -   النكاسري 

 

  0.0       -         -   سودانال

 

    -       0.0       -   الجمهورية العربية السورية

 

  0.0       -         -   جمهورية تنزانيا المتحدة

 

  0.0     0.0       -   ندتايل

 

  0.1     0.0       -   تونس

 

  0.1     0.0       -   تركيا

 

  0.0       -         -   أوروغواي

 

  0.1     0.0       -   فييت نام

 

  0.1     0.0       -   اليمن

 

  0.0       -         -   زمبابوي
  10.0     3.4     0.3    مجموع القائمة جيم

  89.5     37.0     3.4    المجموع الكلي
ديسمبر/كانون األول  31المبالغ بالدوالر األمريك:؛ سعر صرف الدوالر مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة ف:  *

 للتجديدين الحادي عشر والثان: عشر لموارد الصندوق. 2016
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 أسرار الصرف للعجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
لكل تجديد من تجديدات موارد الصندوق، من التجديد الثان: إلى التجديد العاشر، اعتمد مجلس المحافظين  -1

قرارا بشأن تجديد الموارد تضمن فقرة تحدد أسعار الصرف المرجعية الثابتة الت: يتعين تطبيقها على 
ساهمات بالعمالت القابلة للتحويل المقدمة بعملة غير الدوالر األمريك:. والهدف من هذا اإلجراء هو الم

 مساعدة الدول األعضاء على تقرير مستوى المساهمات الذي ستتعهد به.

وتوص: هذه لموارد الصندوق. التجديد الحادي عشر المتعلق بمشروع القرار  ف:وسيتم إدراج فقرة مماثلة  -2
الحادي عشر لموارد مدتها ستة أشهر للتجديد تبلغ الورقة بتثبيت الفترة المرجعية لسعر الصرف الت: 

 .2017سبتمبر/أيلول  30الصندوق حتى 

من صندوق النقد الدول: للفترة  وضعهانهاية الشهر الت: القائمة ف: األول أسعار الصرف  المرفقوترد ف:  -3
دوالر ال[ مقابل 2017 [ ]يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثان:2017أيلول ]أبريل/نيسان إلى سبتمبر/

. ويقدم هذا أدناه 1كما هو مبين ف: الجدول  الحرلجميع العمالت ذات الصلة القابلة للتحويل األمريك: 
 .2017سبتمبر/أيلول  30أبريل/نيسان إلى  1لستة أشهر من اليوم: متوسط الأيضا  جدولال

 .لموارد الصندوق الصرف المرجعية الثابتة المطبقة على التجديد العاشر أسعار 2 جدولالوترد ف:  -4

 
 

 1الجدول 
 لعجديد الحادي عشر لموارد الصندوقلأسرار الصرف المرجرية الثابعة 

 2017أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول  
 متوسط ستة أشهر سبتمبر/أيلول أغسطس/آب يوليو/تموز يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان العملة
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 2 الجدول
 (2014أبريل/نيسان إلى سبعمبر/أيلول ) لموارد الصندوق الراشرلعجديد لأسرار الصرف المرجرية الثابعة 

 متوسط ستة أشهر سبتمبر/أيلول أغسطس/آب يوليو/تموز يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان العملة
 1.0909 1.1208 1.0858 1.0890 1.0676 1.0867 1.0957 دوالر كندي

 0.9085 0.9581 0.9145 0.9092 0.8903 0.8968 0.8821 فرانك سويسري
 5.5786 5.9152 5.6506 5.5732 5.4589 5.4843 5.3891 دانمركيةكرونة 

 0.7483 0.7947 0.7583 0.7474 0.7322 0.7349 0.7220 يورو
 0.5987 0.6180 0.6027 0.5923 0.5870 0.5977 0.5945 إسعرلينيجنيه  

 103.5633 109.3700 103.7100 102.7800 101.3000 101.6400 102.5800 ين ياباني
 6.1702 6.4524 6.1772 6.2822 6.1528 5.9841 5.9726 كرونة نرويجية

 1.1908 1.2875 1.1937 1.1784 1.1395 1.1772 1.1688 دوالر نيوزيالندي
 0.6546 0.6745 0.6586 0.6530 0.6469 0.6492 0.6453 سحب خاصةحقوق  ةوحد 

 6.8449 7.2383 6.9727 6.8924 6.7406 6.6563 6.5690 كرونة سويدية
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 الصندوق الدولي للعنمية الزراعية
 المبادئ العوجيهية للعرهدات والنماذج الخاصة بالعجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

علن تس ،دورةف: ______ ف: _______. وخالل ال الصندوقموارد للتجديد الحادي عشر با ةالمتعلق______  دورةعقد التس
التسجيل السريع والدقيق  ولتيسيرالفردية ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.  امساهماتهعن لصندوق ة لالمانحالجهات 

 التعهداتاستكمال نموذج  عن طريق دورةطلب من الجهات المانحة تقديم معلومات عن تعهداتها خالل اللهذه المساهمات، يُ 
 .ينطبق، إذا كان (الثالث لقروض الشركاء الميسرة )المرفق

. _______بشأن  ف: الجدول __ من تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقدورة س ف: نهاية الكجمع التعهدات وتنعوستُ 
 .دورةال وسيتعين على الجهات المانحة وفريق الصندوق التحقق من جميع التعهدات الفردية قبل انتهاء

لتعهدات الجهات المانحة على اإلعالن عن معلومات المساهمات المطلوبة خالل جلسة لوستساعد المبادئ التوجيهية التالية 
 ف: _________. التعهداتإعالن 

 منحة بمساهمة العرهد بال –ألف 

 7.سداد المساهمات –القرار المتعلق بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من  6القسم يرجى الرجوع إلى 

، وال سيما إذا دورةال قبلالمسعكمل العرهدات  نموجعلى عزويد الفريق المالي في الصندوق بنسخة من  ةالمانحالجهات شجع ع  
يجوز كما . ةالمانح ةالجهعلنه تسريا تماما حتى  التعهدات نموذجوسيظل مشروع هناك حاجة إلى جدول مخصص للعحصيل.  تكان

 .دورةف: الالمستكمل  التعهدات نموذجلجهات المانحة نسخة من أن تقدم ا

  بقرو  الشركاء الميسرةمساهمة العرهد بال – باء

ميسرة إلى الصندوق، الشركاء الف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، قروض ة أن تقدم، المانحالجهات  يكون بوسعس
 منح.شكل ف:  اضافة إلى مساهماتهاإلب

 التالية: للمبادئ التوجيهيةالميسرة وفقا الشركاء قروض شأن ب اهاتاإلعالن عن تعهد ةالمانحالجهات من  ويرجى

دفع بها يُ . وه: العملة الت: سعملة قرض الشركاء الميسر: يرجى اإلشارة إلى الميسرالشركاء   ر ق عملة -1
 واحدة من عمالت سلة حقوق السحب الخاصة أن تختاريمكن للجهات المانحة و . قرض الشركاء الميسر

أو الدوالر األمريك:.  ،صين:الرنمينب: الأو الين اليابان:، أو الجنيه اإلسترلين:، أو : اليورو، خمسال

                                                      
رغب بعض تقد فبالعملة الوطنية ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  ثابتةمن الجهات المانحة أن تبق: مساهمتها  اإلدارةتطلب  ف: حين 7

ذا كنت بحاجة إلى مزيد من و العبء الضمن:. مقابل المجموع الكل: وغيرها ف: حسابها لحصتها من  اف: تحديد مساهمته ةالمانحالجهات  ا 
 .ppl@ifad.orgبالبريد اإللكترون: التال::  هذه الحسابات، يرجى االتصالفيما يتعلق بالمساعدة 
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 سعر الصرف المرجع: لفترة التجديد الحادي عشر إلىحقوق السحب الخاصة بمعادلة القيمة الوستستند 
 .لموارد الصندوق

 بالعملة المختارة. قرض الشركاء الميسر: يرجى اإلشارة إلى مبلغ قر  الشركاء الميسر مبلغ -2

ختيار من االللجهات المانحة  يمكن: هناك خياران وأجل اسعحقاقهقر  الشركاء الميسر لسماح الفعرة  -3
أجل سنوات و  5 تها( فترة سماح مد1) :مع قرض الشركاء الميسريمكن للجهات المانحة اختيار ف .امبينه

-10سنة ) 40 مدته استحقاقأجل سنوات و  10( فترة سماح مدتها 2أو ) ؛(25-5) سنة 25 مدته استحقاق
40.) 

قرض : يرجى اإلشارة إلى سعر الفائدة على ()برملة القر    الشركاء الميسرقر لالفائدة قسيمة/السرر  -4
 .8بعملة القرضالشركاء الميسر 

قرض الشركاء الميسر  : يرجى اإلشارة إلى عدد السنوات الت: سيتم سحبالميسرقر  الشركاء سحب فعرة  -5
 سنوات(. ثالثأو  ناسنتأو  سنةها )علي

الصندوق قبل  /فريقرو  مع إدارةالقناقش عفاصيل ععقديم قرو  ميسرة أن ة العي عنظر في المانحالجهات يرجى من جميع 
 المرايير المعفق عليها.ب القرو أن عفي لضمان  العرهداتانرقاد دورة 

 
 التعهد بقروض الشركاء الميسرة أدناه لتعمل بمثابة عينة لتوجيه تعهدات قروض الشركاء الميسرة. وترد عينة لنموذج

 
 

  

                                                      
8
، يتوجب أن تتضمن في إطار قروض الشركاء الميسرة إذا كان سعر قسيمة قرض الشركاء الميسر أعلى من الحد األقصى لسعر القسيمة المحدد  

في المائة، وذلك لألغراض التالية: تقليص  80المساهمة الجوهرية للجهة المانحة موارد إضافية كافية تتعدى الحد األدنى المحدد في اإلطار وقدره 

األقصى لسعر قسيمة قرض الشركاء الميسر بموجب هذا سعر القسيمة على قرض الشركاء الميسر، أو توفير حجم أكبر من القرض إذا كان الحد 

 اإلطار سالباً بعملة القرض. 
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 المرفق األول
 قرو  الشركاء الميسرةالخاصة بالعرهدات  جنموذ

 
 الصندوق الدولي للعنمية الزراعية      

        
 2017 ---- --- - العرهدات جلسة

 قر  الشركاء الميسر
 ال يُستكمل إال إذا كان ينطبق

    
     الميسرالشركاء   ر عملة ق -1  

    
 يابان: أو رنمينب:ين أو جنيه إسترلين: أو  دوالر أمريك:

   يوروأو  صين:
        
     الميسرالشركاء   ر ق مبلغ -2  
   المبلغ )بالماليين(    
    
     وأجل اسعحقاقهقر  الشركاء الميسر لسماح الفعرة  -3  
   40-10أو  25-5إما     

        

  
برملة    الشركاء الميسرقر لالفائدة قسيمة/السرر  -4

     *القر 
   السعر    

        
     بالسنوات قر  الشركاء الميسرسحب فعرة  -5  
   ن أو ثالث سنواتاسنة أو سنت    
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

، يرجى ةض الشركاء الميسر و قر القسيمة المحدد ف: إطار صى لسعر أعلى من الحد األققرض الشركاء الميسر قسيمة  سعرإذا كان * 
لقرض لمنح لخفض سعر القسيمة أو حجم أكبر ف: شكل اإلطار )أي موارد إضافية  الت: تمت للوفاء بمتطلباتاإلشارة إلى الترتيبات 

ما إذا  اإلدارة(. وسوف تؤكد قرض الشركاء الميسربعملة  سالبطار اإل بموجبقرض الشركاء الميسر إذا كان أقصى سعر فائدة ل
 .قروض الشركاء الميسرةإطار عمل تتماشى مع كانت الترتيبات 


