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 شروط اإلقراض المطبقة على التمويل المقدم من نيفصالرأي القانوني بشأن ت

  الصندوق

  الموضوع – أوال

 المائة بعد عشر الثامن االجتماع في اليابان ممثل طرحه الذي السؤال على ردا القانوني الرأي هذا يأتي -1

 لعام الموحدة المالية القوائم في ورد كما - 2011 أيار/مايو 3 في انعقد الذي الحسابات مراجعة للجنة

2010 )AC 2011/118/R.3( - على المطبق الفائدة سعر كان 2010 عام خالل في بأنه يتعلق فيما 

 الفترة، تلك وخالل. للغايةتيسيرية ال القروض على المطبقة الخدمة رسوم من أقل متوسطةال القروض

 العام من األول النصف في المائة في 0.46 إلى متوسطةال القروض على المطبق الفائدة سعر وصل

 ومعاييره، اإلقراض سياسات من) أ(32 للفقرة ووفقا. ذاته العام من الثاني النصف في المائة في 0.55و

) 0.75( واحدال أرباع ثالثة الفترة تلك طوال للغايةالتيسيرية  القروض على المطبقة الخدمة رسوم كانت

 في 0.75 تبلغ التي الخدمة رسوم اعتبار غيينب كان إذا ما هو تحديدا المطروح والسؤال. سنويا المائة في

  .قروضه على الصندوق يطبقها التي الفائدة ألسعار دنىاأل حدال سنويا المائة

  التحليل – ثانيا

 قروضا الصندوق يقدم ،المحافظين مجلس اعتمدها التي ومعاييره اإلقراض سياسات من 31 للفقرة وفقا -2

 والبرامج اتعولمشرمن أجل ا وعادية ،ومتوسطة ،للغايةية تيسير بشروط األعضاء النامية إلى البلدان

 ومعاييره اإلقراض سياسات من) أ(32 الفقرة تنص للغاية،التيسيرية  بالقروض يتعلق وفيما. تي يقرهاال

 فيما أما. سنويا المائة في 0.75 بواقع خدمة رسم تتحمل ولكن ائدوفمن ال القروض تلكن تعفى أ على

 لسعر القروض من النوع هذا يخضع أن على) ب(32 الفقرة تنص متوسطة،ال القروض بشروط يتعلق

 سعر أن وبما. العادية القروض على طبقي يذال الفائدة سعر من المائة في 50 نسبة يعادل سنوي فائدة

 على العام من والثاني األول النصف خالل المائة في 1.10و المائة في 0.92 بلغ 2010 عام خالل الفائدة

 الفائدة سعر كان ،2010 عام في أنه إلى، أدى السابقة الحالة على المؤهل غير التطبيق وأن الي،التو

 في المائة في 0.55و العام من األول النصف في المائة في 0.46 متوسطةال القروض على المطبق

 قترضينللم بالنسبة 2010 عام خالل الصندوق من االقتراض تكلفة فإن لذلك، ونتيجة. الثاني النصف

 للحصول المؤهلة األعضاء للدول بالنسبة االقتراض تكلفة من أقل كانت متوسطةال بالقروض المهتمين

 .للغايةتيسيرية  بشروط قروض على

حول  الصندوق،محافظي  مجلس وضعها التي التيسير مستويات ضوء في تساؤال السابق الوضع يطرح -3

 من ةمؤاتاأكثر تكون  متوسطة بشروط قروضتوفير  لىع لموافقةبا مفوضا التنفيذي المجلسما إذا كان 

 .للغايةالتيسيرية  القروض

 وضعها التي اإلقراض شروط يحكم الذي التصنيف نظام بأن التذكير من بد ال التساؤل، هذا عن ولإلجابة -4

 أن ينبغي الدخلمنخفضة  البلدان على المطبقة والشروط األحكام أن فكرة على يقومالمحافظين  مجلس
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 الصندوقير أعمال ياللوائح الخاصة بتس من 7 المادة ألن مهم أمر وهذا. رالتيسي من مستوى أعلى عكست

 فيها فوضهليس للمجلس التنفيذي أن يتخذ أي إجراء بموجب السلطات التي  "أن على بوضوح تنص

 ".مع أي قرار لهذا المجلس األخيريتعارض مجلس المحافظين 

 المجلس يقوم أن على تنص ومعاييره اإلقراض سياسات من) ب(33 ةالفقر أن إلى اإلشارة وتجدر -5

 :يلي بما التنفيذي

 متوسطةمقدمة بشروط ال قروضكل من ال على طبقالتي ت الفائدة راسعأ سنويا، ،ريقرأن "

 القروض على طبقالتي ت الفائدة أسعار  فيسنوياالنظر  ديعيولهذا الغرض  .عاديةبشروط و

 سائدال شارياإل الفائدة سعر أساس على ،يعدلها، عند الضرورةو وعادية متوسطةمقدمة بشروط ال

  ."سنة كل من تموز/ويولي 1 في

 الخامسة دورته في ،1995 عام أيلول/سبتمبر في التنفيذي المجلس فوض السلطة، بهذه وعمال -6

 لىاجة إالح دون ةالتالي لسنةعلى ا الصندوق هاطبقتي يال الفائدة أسعار تحديدبالصندوق  رئيس ،والخمسين

 الفائدة التي يتم بأسعار المجلس بالغإيكون مفهوما أنه سيجري  نعلى أو المجلس،  مسبقة منموافقة

المعمول المتغيرة  الفائدة أسعار أساس على روتيني بشكل الفائدة أسعار تتحددو. 1قةريالط تحديدها بهذه

 ،2007 عام فيو. األول كانون/ديسمبر – تموز/وييول الفترةخالل  والتعمير لإلنشاء الدولي لبنكبها في ا

 الفائدة أسعار في كبير وخفض تبسيط إجراء على والتعمير لإلنشاء الدولي للبنك التنفيذي المجلس وافق

 على للبنك المتغير فائدةال سعر تحديد طريق عن البنك من المقدمةوالضمانات  القروض على المفروضة

 التنفيذي المجلس طحيُأ ،2008 أيلول/سبتمبر فيو. لندنمصارف  بين فيما به المعمول الفائدة سعر أساس

مصارف  بين سائدال الفائدة سعرفي  الخاصة السحب حقوق  مركباستخدام رقأالصندوق  رئيس بأن علما

 هاقدمتي يال القروض علىالمطبق  2009  عامفيشاري اإل فائدةال سعر باعتباره شهرا 12 على مدى لندن

 الدولي لبنك انشرهسعر العمالت المجمع الذي ي من بدالوذلك  ،وعادية متوسطة روطبش الصندوق

  أقرب إلى األسعار التيالصندوق أسعارلجعل و. حينال ذلك ىإل هقيطبالذي تم تو – والتعمير لإلنشاء

 سابعةال دورته في التنفيذي المجلس قرر األخرى، األطراف المتعددة المالية والمؤسسات السوق يقدمها

 تحديث رواتتيعدل مدى  أن أعاله، المذكور التفويض بموجب ،)2009 أيلول/سبتمبر 15-14 (والتسعين

 المطبق الفائدة سعريكون  أن وقرر.  شهرا12 بدال من أشهر ستةليصبح  للصندوقاإلشاري  الفائدة سعر

 أشهر ستة مدىعلى  لندنمصارف  بين سائدال الفائدةمستندا إلى مركب حقوق السحب الخاصة في سعر 

 .2 المعنيةأشهر الستة فترة  بدايةمن األول اليوم فيمطبق وال

 الذي الوضع ذلك نشأ ،2009 عام شهدها يتال السوق تطورات خلفية على القرار هذا تطبيق وبسبب -7

 لوضعا هذا كان إذا ما تقييم أجل من أنه يبدو القانونية النظر وجهة منو. الرأي هذا مقدمة في عرضناه

 :التالية العوامل في النظر ينبغي ،المحافظين مجلس اعتمده الذي رالتيسي نظام مع يتفق

                                                      
  .EB 95/55/R.45الوثيقة  1
2 EB 2009/97/R.46/Rev.2.سياسات اإلقراض ومعاييره، فإن مجلس تعديل بشأن  33-د/158 في قراره ه من أجل االآتمال لوحظ أن

  .ليس لهذا أهمية بالنسبة للتحليل الحالي ولن يتناول بمزيد من المناقشة. تشددةمإدخال شروط بالتنفيذي المحافظين فوض المجلس 
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 جميع من بينهما مقارنة عقد يجوز ال مختلفان مفهومان هما الخدمة ورسوم الفائدة أسعار  )أ (

 النواحي؛
 مةخد لرسم سوى تخضع وال للغاية،التيسيرية  القروض على فائدة سعر أي يطبق ال أنه حقيقة  )ب (

 ثابت؛
  .سنوات 10 مدتها سماح فترة ذلك في بما أطول، استحقاق بفترة للغايةالتيسيرية  القروض تتمتع  )ج (

بشروط بالنسبة للمقترضين أقل تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى حالة تنتج إجماال عن تكاليف اقتراض  -8

 يمكن القول بأن وال. 2010 مثل ما حدث خالل -أية حالة مؤقتة على الرغم من للغاية، تيسيرية 

 مجلس وضعهالذي المجلس التنفيذي مارس سلطته المخولة في مسألة تتعارض مع نظم التيسير 

  .المحافظين

 يصل فيها نصيب الفرد من –متوسطة القروض الوتجدر اإلشارة إلى أن معايير األهلية للحصول على  -9

 ال - 19923 أمريكي بالنسبة ألسعار دوالر 1 305 دوالر أمريكي و806ما بين  يالناتج المحلي اإلجمال

لقروض بشروط متوسطة الجهات المتلقية ل. بلدان المتوسطة الدخلتعني أن هذه القروض تذهب إلى ال

ولذا فمن المناسب أن تكون . ذات االحتياجات الضخمةالدخل منخفضة هي الدول األعضاء النامية 

تلك المطبقة على القروض مؤاتاة من أقل ط هامشيا فقالشروط المطبقة على القروض بشروط متوسطة 

  .للغايةتيسيرية بشروط 

لحصول على امتوسطة أن شروط الالقروض للغاية والتيسيرية توضح مقارنة مباشرة بين القروض  -10

إذ تتمتع . للغاية هي في الواقع أفضل من تلك المفروضة على فئة القروض المتوسطةتيسيرية قروض 

معمول بها الوفترة السماح .  سنة20 عاما بدال من 40اية بفترة استحقاق للغتيسيرية القروض بشروط 

ثابتة في المائة  0.75والبالغة رسوم الخدمة المطبقة أن ، واألهم من ذلك. سنوات 5 سنوات بدال من 10

 المفروض على القروض الفائدة سعر عاما، بينما يتحرك 40 صل إلىالتي تطوال مدة القرض 

  .أشهر ستة كل رويتغي ،متوسطةال

أن هذه األسعار ومن المؤكد . يخية من حيث تدنيهاتعد أسعار الفائدة التي يطبقها الصندوق اليوم تار -11

 0.75وعاجال أم آجال، سيتجاوز السعر المطبق على القروض المتوسطة . ستزداد في المستقبل القريب

تيسيرية األعضاء التي تقترض بشروط في المقابل، يمكن للدول . ، ويمكن أن يفوق ذلك بكثيرفي المائة

لن تتعرض تدفعها أن رسوم الخدمة التي مدركة للغاية وضع خطط مستقبلية آمنة على المدى الطويل، 

  .للزيادة

في المائة سنويا باعتبارها  0.75 أما بالنسبة للسؤال المحدد عما إذا كان ينبغي النظر إلى رسوم الخدمة -12

لتي يطبقها الصندوق على قروضه، ويجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن الحد األدنى ألسعار الفائدة ا

سلبا، فإن المجلس التنفيذي يتمتع بالحرية الكاملة في أن يقرر كمسألة  اإلجابة على هذا السؤال تأتي

في المائة  0.75أنه سيسمح بخفض سعر الفائدة المطبقة على القروض المتوسطة لتكون أقل من سياساتية 

اإلقراض من سياسات ) ب(32 فإن مثل هذا القرار السياسي يعني أنه، بموجب الفقرة ،مع ذلكو. سنويا

                                                      
  .، من سياسات اإلقراض ومعاييره)أ (31الفقرة  3



  EB 2011/102/INF.10  

4 

في المائة  1.5سيصل الحد األدنى من سعر الفائدة المطبقة على القروض بشروط عادية إلى ومعاييره، 

  .على أساس سنوي

  االستنتاجات – ثالثا

  :يةاالستنتاجات التالب يمكن الخروجتقدم، بناء على ما  -13

في المائة سنويا على القروض  0.75بتطبيق رسم خدمة بواقع المحافظين إن قرار مجلس  •

متوسطة ال يمكن تحت أي الللغاية، ال يعني أن سعر الفائدة المطبق على القروض التيسيرية 

  في المائة على أساس سنوي؛ 0.75ظرف من الظروف أن يكون أقل من 

أي (ر في منح القروض لعناصر التي تحدد درجة التيسيبالنظر إلى األثر التراكمي لجميع ا •

 المعاملة التي يتلقاها تما دامو، )، وفترة السماح واالستحقاقعر الفائدة، وسرسوم الخدمة

أفضل من تلك التي يتلقاها المقترضون بشروط إجماال للغاية تيسيرية المقترضون بشروط 

 مارس سلطته المخولة في مسألة تتعارض ن المجلس التنفيذيإفإنه ال يمكن القول  متوسطة،

  .المحافظينمع نظام التيسير الذي وضعه مجلس 

عدم السماح ألسعار الفائدة المطبقة على القروض سياساتية إذا قرر المجلس التنفيذي ألسباب  •

في المائة سنويا، فهذا يعني أن الحد األدنى لسعر الفائدة  0.75المتوسطة أن تكون أقل من 

في المائة على  1.5ى القروض بشروط عادية من شأنه أن يكون بالضرورة المطبق عل

  .أساس سنوي


