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  ةتوصية بالموافق

  : المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على القرارات التالية

سعر الفائدة للصندوق هو   حقوق السحب الخاصةلالمركب سعر الفائدة سيكون مكون اليورو في حساب   )أ (

 .2011الثاني من عام نصف ء من الابتدا) EURIBOR( بين المصارف باليوروالمطبق على المعامالت 

المرفق اإلسباني على القروض المقدمة من حساب أمانة المطبق شاري للصندوق سيكون سعر الفائدة اإل  )ب (

 بين باليوروالفائدة المطبق على المعامالت هو سعر  ،للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي

لليورو لدى البنك الدولي لإلنشاء فرق أسعار الفائدة  إضافة إلى ،لستة أشهر) EURIBOR(المصارف 

 .)رق المتغيرالفقروض /الفوائد المتغيرةأسعار ذات قروض ال(والتعمير 

  على اليوروالمطبق الفائدة سعر  –وأوضاعه في الصندوق شروط اإلقراض 

 الخلفية - أوالً

على سعر الفائدة أن خاصة وسعر الصندوق اإلشاري، أي السحب الحقوق بقروض الصندوق يتم تعيين  -1

تُشكل التي عمالت العلى مركب من أسعار الفائدة في السوق  بشروط عادية ومتوسطةالممنوحة لقروض ا

 .اإلسترلينيحقوق السحب الخاصة، أي الدوالر األمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه 

اإلسباني لمرفق احساب أمانة إنشاء  وافق المجلس التنفيذي على ،2010كانون األول عام /في ديسمبر -2

. وأصبح الصندوق الوصي عليه)  اإلسبانيحساب األمانة(ن الغذائي ألمألغراض التمويل المشترك ل

المبالغ وأما . ويقترض حساب األمانة من إسبانيا ويوفر القروض للدول النامية األعضاء في الصندوق

 من خالل الصندوق كونه الوصيوالذي يعمل ،  اإلسبانيالمقترضة من إسبانيا من خالل حساب األمانة

سعر الفائدة باليورو ويفرض سعر الفائدة على المبالغ المقترضة بمعدل سنوي يعادل معينة فهي ، عليه

ومن أجل موازنة خطر تذبذب العمالت، . )EURIBOR(المطبق على المعامالت باليورو بين المصارف 

دة  وبالتالي من المقترح أن يكون سعر الفائ،قرر تعيين القروض المقدمة من حساب األمانة أيضاً باليورو

المطبق هو سعر فائدة اليورو المستخدم كمالفائدة اإلشاري للصندوقن في حساب سعركو . 

  اإلشاري للصندوقالفائدة سعر  -ثانياً 

  وافق المجلس التنفيذي على الوثيقة،عة والتسعينـالسابه ـدورتي ـ وف،2009أيلول عام /في سبتمبر -3

EB 2009/97/R.46/Rev.2 تالية على شروط اإلقراض السابقة التعديالت الأدخلت التي : 

 أشهر بدالً من 6ليصبح الذي يطبقه الصندوق أن يعدل مدى تواتر تحديث سعر الفائدة اإلشاري   )أ (

 وذلك سعياً من الصندوق لمواءمة ممارساته مع الممارسات التي تتبعها المؤسسات ، شهرا12ً

  ؛ حالياًالمالية الدولية األخرى
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بين السائد لمطبق مستنداً إلى مركب حقوق السحب الخاصة في سعر الفائدة أن يكون سعر الفائدة ا  )ب (

 مصارف لندن على مدى ستة أشهر، مع المراعاة الواجبة لمهمة الصندوق الفريدة؛
أن يتم إبالغ المجلس التنفيذي من اآلن فصاعداً بسعر الفائدة المطبق من خالل نشره على موقع   )ج (

 الصندوق على شبكة اإلنترنت؛
 .2010كانون الثاني /يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتباراً من ينايرأن   )د (

المجلس  الثامنة والتسعين، أعلمت إدارة الصندوق دورته وفي ،2009كانون األول عام /في ديسمبر

المتغير للبنك الدولي رق فيستمد مباشرة من سعر المركب   فائدةسيطبق سعرالتنفيذي بأن الصندوق 

الفائدة سعر على حقوق السحب الخاصة سلة عمالت تعمير للعمالت األربع التي تكون لإلنشاء وال

  .أشهر على مدى ستة )LIBOR(بين مصارف لندن السائد المركب 

بين السائد على المعامالت الفائدة ويستند حالياً مكون اليورو لسعر الفائدة اإلشاري للصندوق على سعر  -4

وعند تبني الصندوق . صادر عن جمعية المصرفيين البريطانيينالعلى مدى ستة أشهر لندن مصارف 

على المعوم سعر الفائدة لتحديد لهذا السعر كان البنك الدولي لإلنشاء والتعمير يستخدمه كسعر إشاري 

سعر  اتجهت غالبية المصارف األوروبية إلى استخدام ،وفي السنوات األخيرة. القروض المعينة باليورو

  الذي ينشره)EURIBOR(بين المصارف باليورو المعامالت على المطبق الفائدة 

Thompson Reuters،  بين باليورو على المعامالت مطبق سعر الفائدة الوكذلك اتجهت السوق الستخدام

 انتقل ،2010الثاني من عام نصف ومنذ ال.  كمعيار السوق لجميع العمليات الجارية باليوروالمصارف

بين فيما باليورو على المعامالت المطبق سعر الفائدة والتعمير أيضاً إلى استخدام البنك الدولي لإلنشاء 

لقروض ا  الفائدة المتغيرة علىسعرلتحديد لندن بين مصارف السائد  عوضاً عن سعر الفائدة ،مصارفال

هو المؤشر المفضل بين مصارف لندن السائد سعر الفائدة وفي نفس الوقت، ما زال . المعينة باليورو

 .  والجنيه اإلسترليني، والين الياباني،لألدوات المعينة بالدوالر األمريكي

سعر لستة أشهر معدالت ال كانت ،2011عام من  في يوم العمل األول :ومن الممكن مقارنة السعرين -5

عينة باليورو المسعر الفائدة على المعامالت و ،بين المصارفباليورو على المعامالت مطبق الفائدة ال

سعر وفي حال استخدام .  على التوالي في المائة1.18 و في المائة1.22 وهبين مصارف لندن السائد 

لحساب سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بين المصارف باليورو على المعامالت المطبق الفائدة 

 . أدناه 1حه الجدول ، لكان الفرق صغيراً للغاية كما يوض2011األول من عام نصف للصندوق لل

   1الجدول 

   2011 النصف األول من عام  –سعر الفائدة المركب لحقوق السحب الخاصة : قروض الصندوق

  الشروط العادية المؤشر
 )نسبة مئوية(

  الشروط المتوسطة
 )نسبة مئوية(

 لجميع العمالتبين مصارف لندن السائد سعر الفائدة على المعامالت 
 الصندوق الحالية المنشورة في أسعار (ب الخاصةوحدات السحالمشكلة ل

 )بداية هذا العام

1.06 0.53 

وسعر ن اليورو، لمكو على المعامالت بين المصارف مطبقسعر الفائدة ال
 ،لدوالر األمريكيمكونات البين مصارف لندن السائد الفائدة على المعامالت 

 اإلسترليني والجنيه ،والين الياباني

1.07 0.54 
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 مع ممارسات السوق ومنهجية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، من المقترح التواؤم أجل االستمرار في من -6

لستة أشهر بين المصارف باليورو على المعامالت المطبق الفائدة أن يبدأ الصندوق في استخدام سعر 

كسعر مكون ) لستة أشهر بين مصارف لندنالسائد المعينة باليورو الفائدة على المعامالت بدالً عن سعر (

 . 2011 الثاني من عام نصف من الابتداءسعر الفائدة اإلشاري للصندوق حساب اليورو في 

لتمويل المشترك اإلسباني للمرفق االقروض المقدمة من خالل حساب أمانة  -ثالثاً 

  من الغذائيغراض األأل

قدمها حساب األمانة نفس سعر الفائدة ييطبق على القروض التي استناداً إلى ما تقدم، من المقترح أن  -7

الفائدة ، أي سعر  اإلشاري للصندوقعلى اليورو المطبق عند حساب مكون اليورو في سعر الفائدة

لبنك المطبق في افرق لستة أشهر إضافة إلى سعر البين المصارف باليورو  المعامالت المطبق على

 . رو لنفس األجللقروض المعينة باليوعلى االدولي لإلنشاء والتعمير 

ن يدفع حساب األمانة الفائدة إلى إسبانيا ألاتفاقية االقتراض بين حساب األمانة ومملكة إسبانيا وتدعو  -8

هذا السعر استخدام فإن وبالتالي، .  بين المصارفطبق على المعامالت باليوروالمسعر الفائدة استناداً إلى 

هذا توصي اإلدارة بتبني ومن هنا  .ب األمانة مالئمعلى القروض المقدمة من حسالسعر الفائدة كأساس 

لمرفق احساب أمانة بموجب كأساس لتحديد أسعار الفائدة التي ستسري على القروض المقدمة السعر 

 . اإلسباني

يوم (كانون األول / يناير3لستة أشهر في  بين المصارف المطبق على المعامالت باليوروبلغ سعر الفائدة  -9

لليورو لدى البنك الدولي لإلنشاء الفرق وبلغ سعر .  في المائة1.22) 2011عام العمل األول من 

 ،2011األول من عام نصف لل) رق المتغيرالفقروض /القروض ذات سعر الفائدة المتغير(والتعمير 

 نصف األسعار التالية على الوبالتالي، في حال موافقة المجلس التنفيذي سيتم تطبيق. في المائة 0.28

 : اإلسبانيحساب األمانة بموجب  للقروض المعينة باليورو 2011ل من عام األو

  2الجدول 

   2011األول من عام نصف  ال–أسعار اليورو : انة اإلسبانيقروض حساب األم

  الشروط العادية
 )نسبة مئوية(

  الشروط المتوسطة
 )نسبة مئوية(

1.50  0.75  
 


