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  إدخال شروط اإلقراض المختلطة في الصندوق

  بعض التساؤالت والتعليقات واإلجابات والردود

المتشددة في المجموعة الشاملة ألدوات التمويل /شروط اإلقراض المختلطةل ما هو موقع المقترح :سؤال -1

 في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق؟

دوق فإن الصندوق ال يمكنه خالل فترة التجديد التاسع للموارد بناء على االستدامة المالية للصن: اإلجابة

أن يعتمد بنفس القوة على استخدام الموارد الداخلية لتوسيع الموارد المتاحة لبرنامج اإلقراض والمنح 

على أن ممثلي الدول األعضاء دعوا خالل الدورة . على غرار فتري التجديدين السابع والثامن للموارد

ئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق إلى استكشاف المجاالت التي يمكن األولى لهي

ويسعى الصندوق في الوقت نفسه إلى زيادة مستوى المساهمة في التجديد . فيها زيادة الموارد الداخلية

ت العائدة من التاسع لموارد الصندوق وتحقيق زيادة متواضعة في الموارد التي ستتاح على أساس التدفقا

القروض، باإلضافة إلى تعويض اآلثار المالية الناجمة عن زيادة سرعة صرف األموال إلى المقترضين 

من أجل الحفاظ على برنامج المساعدة الذي يركز بطبيعة الحال على أفقر البلدان وكذلك من أجل 

لجة مسألة تعزيز التدفقات وسوف يساعد اقتراح األخذ بأداة اإلقراض بشروط مختلطة على معا. توسيعه

العائدة من القروض، بما في ذلك تسريع التدفقات العائدة لتوفير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بسرعة 

  .أكبر

  ما الذي يعنيه المقترح بالنسبة للبلدان المقترضة؟:سؤال -2

 تيسيرية للغاية إتاحة  يعني هذا المقترح بالنسبة ألغلبية البلدان التي تقترض بالفعل بشروط:اإلجابة

وبالنسبة للبلدان المؤهلة لالستفادة من . ولن ينطوي المقترح على أي تكاليف مالية. المزيد من الموارد لها

فإن تحديد سعر فائدة ثابت ) التي ستُلغّى في إطار هذا المقترح(آلية االقتراض بالشروط المتوسطة القائمة 

يا على أسعار الفائدة المتغيرة المستخدمة في أداة اإلقراض بشروط للشروط المختلطة الجديدة قد يتيح مزا

وقد تجد بعض البلدان التي حصلت . متوسطة في ظل ارتفاع سعر الفائدة المرجعي السائد بين المصارف

على آخر قروضها بشروط تيسيرية للغاية نفسها مؤهلة لالستفادة من أداة اإلقراض بشروط مختلطة في 

وربما تكون تلك البلدان قد تجاوزت عتبة شروط . دة المقدمة بموجب اإلطار المقترحالقروض الجدي

القروض التيسيرية للغاية، ولذلك فإن النقطة المرجعية ذات الصلة عند النظر في شروط القروض المقبلة 

ولن يطرأ . ليست الشروط التيسيرية للغاية، وإنما منتجات القروض المقدمة بالشروط المتوسطة الحالية

  .أي تغيير على أداة اإلقراض بالشروط العادية

  متى سينفذ التغيير المقترح في شروط اإلقراض؟:سؤال -3

في إطار مجموعة أدوات التمويل لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق تطبيق تلك الشروط سيبدأ  :اإلجابة

  . فصاعدا2013ًاعتباراً من عام 

  شروط القروض القائمة؟هل سيؤثر المقترح على: سؤال -4
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  .2003وسوف تنطبق الشروط المقترحة على القروض الجديدة المؤهلة بدءاً من عام .  ال:اإلجابة

 ما هي األسباب الداعية إلى مواءمة شروط اإلقراض في الصندوق مع شروط اإلقراض المتبعة :سؤال -5

 هي المزايا النسبية للصندوق بالنسبة المؤسسة الدولية للتنمية؟ وما/في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

للمقترضين في العمليات اإلقراضية الدولية إذا كانت شروطه متشددة مثلما في المؤسسات المالية الدولية 

 ].سؤال من القائمة جيم[األخرى؟ 

رامج الميزة النسبية للصندوق في نظام المؤسسات المالية الدولية تكمن في تركيزه على تجهيز الب :اإلجابة

والمشروعات والسياسات وخبرته الناجحة في ذلك من أجل دعم الحكومات في جهودها للتصدي للفقر 

وقام الصندوق منذ إنشائه بمواءمة . الريفي وانعدام األمن الغذائي من خالل تنمية الحيازات الصغيرة

 الدولية ككل، ال سيما شروطه اإلقراضية مع الشروط اإلقراضية المعمول بها في نظام المؤسسات المالية

ويوجد حالياً لدى . المؤسسات المالية الدولية العالمية التي تقدم إقراضاً بشروط تيسيرية من أجل التنمية

وهذه ) تيسيرية للغاية، ومتشددة، ومتوسطة، وعادية(الصندوق أربعة أنواع من الشروط اإلقراضية 

المؤسسة الدولية /ي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير متوائمة مع الشروط المعمول بها فجميعاًالشروط 

وينص الفصل الرابع المعنون شروط اإلقراض وأوضاعه من . للتنمية والمؤسسات المالية الدولية

في الصندوق على تلك المواءمة، كما أن شروط اإلقراض المعروضة تتفق “ سياسات اإلقراض ومعايره”

 اإلنمائية اإلقليمية، مثل مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف مع شروط اإلقراض التي تعرضها المصارف

  .التنمية األفريقي

  :وقد جرت مواءمة الشروط اإلقراضية الحالية في الصندوق على النحو التالي

من سياسات اإلقراض ومعاييره، فإن ) 1)(أ (31وفقاً لما جاء في الفقرة : تيسيرية للغايةشروط  •

 دوالرات أمريكية أو 805ها نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي التي يبلغ في”البلدان األعضاء 

 أو البلدان المصنَّفة كبلدان المؤسسة الدولية للتنمية فقط، تؤهل عادة للحصول على 1992أقل بأسعار 

 .“القروض من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية

ة العادي المتغير المطبق في سعر الفائد” تقدم هذه القروض على أساس :شروط عادية ومتوسطة •

الذي يطبق في حالة القروض المتوسطة على أساس نسبة )) أ (33الفقرة (“ المؤسسات المالية الدولية

 . في المائة50

 بأن 33 -د/158 في قراره 2010شباط /فبراير( فوض مجلس محافظي الصندوق :شروط متشددة •

قروض بشروط مشددة مماثلة للشروط المشددة التي تقدمها تُمنح للمجلس التنفيذي سلطة إنشاء فئة لل”

  .“المؤسسة الدولية للتنمية

خالفاً لما هو متبع في البنك (على أن الصندوق ال يفرض أي رسوم على أيٍ من شروطه اإلقراضية 

. داد، ويتيح خيارات بشأن فترات السماح وآجال الس)المؤسسة الدولية للتنمية/الدولي لإلنشاء والتعمير

تجدر اإلشارة إلى أن اثنين من األعضاء استفسرا من اإلدارة خالل األشهر األخيرة عن إمكانية زيادة (

مواءمة شروط اإلقراض المعمول بها في الصندوق مع شروط اإلقراض المطبقة في البنك الدولي 

  ).دوقالمؤسسة الدولية للتنمية من أجل زيادة تنافسية شروط الصن/لإلنشاء والتعمير
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وكما جاء في التوصيات المطروحة في وثيقة استراتيجية انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل 

إعداد قائمة أكثر تخصيصاً ”، يتولى الصندوق 2011أيار /التي عرضت على المجلس التنفيذي في مايو

ت على مستوى المشروعات تكون متمايزة وتضم التداخال) لكل بلد من البلدان المتوسطة الدخل المهتمة(

وسوف يتيح ذلك . “والتدخالت السياسية والمالية استجابة الحتياجات البلد ضمن نطاق مهمة الصندوق

إقراضية جديدة تتاح لكل األعضاء وتالئم على وجه التحديد أنشطة القطاع ‘ منتجات’فرصة الستحداث 

  .الزراعي من قبيل تنمية سالسل القيمة

سؤال من [صندوق الشروط التي يحصل بموجبها البلد على قروضه من الصندوق؟  كيف يحسب ال:سؤال -6

 ]القائمة جيم

يحسب الصندوق شروط اإلقراض لكل بلد من البلدان األعضاء على أساس نصيب الفرد من : اإلجابة

سياسات ”شروط وأوضاع اإلقراض، من : الدخل القومي اإلجمالي حسب ما جاء في الفصل الرابع

  .“ومعاييرهاإلقراض 

 هي التي تحدد 1992وعتبات نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي المقررة في البداية بأسعار عام 

النقطة التي يمكن عندها للبلدان األعضاء في الصندوق أن تتدرج في شروط اإلقراض، ويتم تحديث تلك 

وحالما . نمية في الميدان االقتصاديالعتبات سنوياً باستخدام معامل التضخم السنوي لمنظمة التعاون والت

تحدد تلك العتبات المعدلة لمراعاة التضخم فإنها تقارن بنصيب الفرد من الدخل القومي في كل بلد من 

وأصبحت كل البلدان التي ينخفض فيها نصيب الفرد من . البلدان األعضاء حسب ما يقرره البنك الدولي

وأما . اً أمريكياً، مؤهلة للحصول على شروط تيسيرية للغاية دوالر1 337الدخل القومي اإلجمالي عن 

ويحق لكل البلدان التي تتجاوز هذا .  دوالراً أمريكيا2ً 169العتبة بالنسبة للشروط المتوسطة فهي 

  .المستوى أن تحصل على قروض بشروط عادية

 1 189سيرية للغاية، و دوالراً أمريكيا للشروط التي1 355 حيث بلغت 2012وتم تحديث العتبات لعام 

  .دوالراً أمريكياً للشروط المتوسطة

، فما هي األرقام التي 2013 و2012 تشير الوثيقة إلى توقعات النمو في بلدان معينة خالل السنتين :سؤال -7

استخدمها الصندوق، مع مراعاة أن التقديرات النهائية التي وضعها البنك الدولي بشأن النمو في عام 

 ]سؤال من القائمة جيم[ل غير متاحة؟  ال تزا2012

المعروضة على المجلس التنفيذي “ إدخال الشروط المختلطة في الصندوق” ال تتضمن وثيقة :اإلجابة

وسوف تحدد شروط اإلقراض التي ).  من الوثيقة4انظر الفقرة (الستعراضها أي توقعات بشأن النمو 

  .ية المنشورة بشأن الدخل القوميسترد في اتفاقات القروض على أساس األرقام الفعل

هل توجد أي اختالفات بين المعايير المستخدمة في الصندوق ومعايير المؤسسية الدولية للتنمية : سؤال -8

؟ وإذا )متشددة(فيما يتعلق بتغيير شروط اإلقراض المقدمة للبلدان من تيسيرية للغاية إلى شروط متوسطة 

 ]سؤال من القائمة جيم[ات؟ كان األمر كذلك فما هي تلك االختالف

 تتدرج عموماً البلدان األعضاء في الصندوق، وفقاً لسياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق، :اإلجابة

في تحولها نحو الشروط المتوسطة أو الشروط المتشددة إذا لم يعد البلد مستفيداً فقط من قروض المؤسسة 
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وبالنظر إلى أن الصندوق يطبق أيضاً عتبة . عضاء في المؤسسةالدولية للتنمية بما يتماشى مع البلدان األ

استناداً إلى  (2011دوالراً أمريكياً في عام  1 337لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بما قيمته 

فقد تبقى بعض البلدان، ) مؤشر التضخم المعمول به في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

، مصنَّفة ضمن البلدان المؤهلة للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية من الصندوق، مثل الهند

ويرجع . على الرغم من أنها مؤهلة للحصول على قروض بشروط متشددة من المؤسسة الدولية للتنمية

باستخدام هذا الفرق بين العتبتين المستخدمتين في المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق إلى الدقة المتحققة 

مؤشر التضخم لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بدالً من مؤشر البنك الدولي، ويسوى هذا 

  .الفرق في غضون سنة أو سنتين

العملية المرتبطة بتحديد شروط اإلقراض لكل بلد تراعي نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي : سؤال -9

خرى فإنها تنظر أيضاً في الحاالت الخاصة بالبلدان الخارجة من النزاع، ال ومن الناحية األ. في ذلك البلد

فهل سيواصل الصندوق . سيما البلدان التي تعاني تدهوراً كبيراً في هياكلها األساسية وشبكاتها االجتماعية

مراعاة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ل/مواءمة شروطه اإلقراضية مع شروط المؤسسة الدولية للتنمية

 ]سؤال من القائمة جيم[تلك الجوانب؟ 

) والمصارف اإلنمائية اإلقليمية(المؤسسة الدولية للتنمية / ال يعالج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير:اإلجابة

حاالت ما بعد النزاع من خالل الشروط اإلقراضية، بل من خالل زيادة الموارد المخصصة للبلد في 

ويسير الصندوق على هذا النهج، .  في تخصيص الموارد على أساس األداءإطار النظم التي تنتهجها

تصل إلى وسوف يقوم، حسب ما يحدده تقييم المؤسسة الدولية للتنمية بشأن حاالت ما بعد النزاع، بزيادة 

وفي الحاالت التي تصنَّف فيها البلدان بأنها . في الموارد المخصصة على أساس األداء في المائة 100

البنك الدولي، /ضة الحتماالت عدم القدرة على تحمل مدفوعات سداد قروض صندوق النقد الدوليمعر

ويطبق ذلك . بموجب إطار القدرة على تحمل الديون‘ منح فقط’فإن شروطها اإلقراضية تصنَّف بأنها 

  .أيضا على شروط التمويل المعمول بها في الصندوق

وض في الصندوق، لن تُطبق سوى ثالثة أنواع من شروط اإلقراض  وفقاً للمقترح األخير المعر:تعليق -10

أو (وهذه الشروط هي التيسيرية للغاية، والمختلطة .  فما بعده2012اعتباراً من منتصف عام 

ولذلك إذا لم يعد البلد مستوفياً لشروط االقتراض بشروط تيسيرية للغاية . والعادية) المتشددة/المختلطة

فإن بوسعه االقتراض من الصندوق بشروط ) نَّفاً ضمن البلدان المتوسطة الدخلأي إذا لم يعد مص(

 .مختلطة أو بشروط عادية

وفيما يتعلق بالبلدان التي انتقلت مؤخراً إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل ولكنها ال تزال عند مستوى أدنى 

دوالر  1 000سبة طفيفة على أي أن نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي القومي ال يزيد سوى بن(

فإن حالة البلدان المتوسطة الدخل تكون هشة بدرجة كبيرة وليست لديها قدرة على تحمل ) أمريكي

ولذلك إذا لم تكن تحصل على قروض أخرى بشروط تيسيرية من المجتمع الدولي فإن . الديون

لبلد، ستتأثر سلباً وبالتالي المشروعات الجارية، بما في ذلك المشروعات الممولة من الصندوق في ا

  ]تعليق من القائمة جيم. [ستكون معرضة الحتماالت االنتكاس إلى فئة البلدان المنخفضة الدخل
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وكما جاء أعاله .  ال يستخدم الصندوق حالة الدخل المنخفض أو المتوسط لتحديد شروط اإلقراض:الرد

م قروض بشروط تيسيرية للغاية هي عتبة نصيب  لتقدي2011فإن العتبة التي استخدمها الصندوق في عام 

وهذه البلدان التي تخرج من فئة .  دوالراً أمريكيا1ً 337الفرد من الدخل القومي اإلجمالي المحددة بمبلغ 

البلدان المقترضة بشروط تيسيرية للغاية في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الدولية تنتقل أوالً إلى 

البنك /قبل أن تنتقل في نهاية المطاف إلى فئة البلدان المقترضة بشروط عاديةاالقتراض بشروط مختلطة 

أو إذا تأثر (وهذا االنتقال يكون تدريجياً، وإذا تعثر النمو االقتصادي في البلد . الدولي لإلنشاء والتعمير

صيب الفرد ، يجوز في هذه الحالة للبنك الدولي تخفيض عتبة ن)باألحداث الخارجية على النطاق األوسع

  .من الدخل القومي اإلجمالي

وتحصل أغلبية البلدان األعضاء في الصندوق على تمويل من الصندوق سواًء بشروط تيسيرية للغاية أو 

  ).من خالل عملية إطار القدرة على تحمل الديون(في شكل منح 

 بالحاجة إلى عرض من الناحية األخرى، على الرغم من أن الصندوق قد أعلن بالفعل اعترافه: تعليق -11

منتجات إقراضية أكثر تنوعاً ألعضائه، فإن المقترح الجديد يشمل عدداً أقل من الخيارات المتاحة للبلدان 

 .متشددة/المقترضة إذا أصبحت الشروط الحالية المتوسطة والمتشددة شروطاً مختلطة

لمقترحة في الصندوق، وإن  ال يوجد اختالف بين الشروط المتوسط القائمة والشروط المختلطة ا:الرد

كان من المحتمل اآلن، كما جاء أعاله وبعد موافقة المجلس التنفيذي على استراتيجية االنخراط مع البلدان 

المتوسطة الدخل، بحث استحداث نوع جديد من المنتجات اإلقراضية سواًء للبلدان المتوسطة الدخل أو 

  . لكل البلدان األعضاء األخرى

ترح بعض البلدان األعضاء في القائمة جيم أن يحتفظ الصندوق بالشروط اإلقراضية لذلك تق: تعليق -12

لضمان إتاحة فترات انتقالية ) سيرية للغاية والمتوسطة والمتشددة والعاديةيأي الشروط الت(المطبقة حالياً 

تسنى لها الحد من الفقر بصورة أمام البلدان التي انتقلت لتوها من فئة البلدان المنخفضة الدخل حتى ي

ومن الناحية األخرى، سيسمح ذلك بإتاحة المزيد من الوقت لدراسة اآلثار المحتملة لشروط . مستدامة

 ]تعليق من القائمة جيم. [اإلقراض الجديدة المقترحة

لمستخدمة  ارتباطاً مباشراً باألحكام وشروط األهلية ا2010 يرتبط إدخال الشروط المتشددة في عام :الرد

تموز /وتوقفت المؤسسة الدولية للتنمية منذ األول من يوليو. في ذلك الوقت في المؤسسة الدولية للتنمية

التي كان الصندوق قد قام هو اآلخر باستخدامها، وتمت ‘ المتشددة’ عن عرض الشروط 2011

اء بالفعل على الحصول ووافق العديد من البلدان األعض. المتشددة/االستعاضة عنها بالشروط المختلطة

المتشددة الجديدة، ومن المتوقع أن يكون /على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية بالشروط المختلطة

وزراء المالية في كل بلد من هذه البلدان قد تمكنوا من إجراء تحليل أولي ألثر الشروط الجديدة، على أن 

  .البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/رنة بالشروط العاديةيؤخذ في الحسبان أن الشروط ال تزال تيسيرية مقا

في بداية إنشاء الصندوق اعترافاً بالحاجة إلى إتاحة وقت انتقالي أمام ‘ المتوسطة’وجاء إدراج الشروط 

البلدان األعضاء في أثناء التدرج من الحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية نحو الحصول على 

ت الشروط المختلطة والمتشددة السابقة المستخدمة في المؤسسة الدولية وكان. قروض بشروط عادية

للتنمية تعبر عن نفس الهدف، وهو ما تعكسه معايير األهلية التي ظلت تستخدم باستمرار في المؤسسة 
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الدولية للتنمية، وهي ضرورة أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لمدة سنتين أو أكثر على 

وينبغي أن يتجاوز نصيب . الي فوق مستوى العتبة المحددة للقروض المقدمة بشروط تيسيرية للغايةالتو

الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في البلد مستوى العتبة لمدة تزيد على سنتين متتاليتين حتى يكون 

يق ذلك التغيير وإذا لم يكن هناك ما يثبت تحق. متشددة/مستوفياً لشروط الحصول على قروض مختلطة

  .المستمر في الوضع االقتصادي للبلد فإن هذه الشروط الجديدة ال، ولن، تسري عليه

  


