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  المحتويات

  

 1  موجز تنفيذي–أوالً 

 2    الخلفية-ثانياً

  ومبادرة2011عام   توحيد منتجات القروض المختلطة والمتشددة في المؤسسة الدولية للتنمية في–ثالثاً 

 4 ترحةالصندوق المق

 5  اإلدخال المقترح للشروط المختلطة الجديدة في البلدان المؤهلة-رابعاً 
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  موجز تنفيذي –أوالً 

ويوجد لدى الصندوق . لتنميةيقترح الصندوق مواءمة شروطه لإلقراض مع شروط المؤسسة الدولية ل -1

الشروط المتشددة والشروط لإلقراض لم تعد المؤسسة الدولية لإلقراض تأخذ بهما، وهما حالياً وسيلتان 

 في القروض الجديدة واألخذ بوسيلة  لوقف العمل بالوسيلتينوتتضمن هذه الوثيقة مقترحاً. المتوسطة

 .جديدة، هي الشروط المختلطة، كبديل عنهما

كما أن قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية . ؤثر هذا المقترح على القروض القائمة فعالًوال ي -2

 .تيسيرية للغاية ستبقى على حالها دون تغييروالمقدمة بشروط 

 :أن تراعى عدة عواملويتعين في سياق النظر في أثر هذا التغيير المقترح على كل من األعضاء  -3

 في 0.75 في المائة مع رسم خدمة بواقع 1.25ثابت بنسبة  الفائدة في الشروط المختلطة سعر  )أ (

وفي هذا السياق، تعني كلمة .  في المائة2الفائدة الثابت الفعلي يبلغ سعر ، مما يعني أن المائة

مختلطة ستكون شروط القتراض على أساس اللاللمقدمة للبلدان المؤهلة اأن جميع القروض " ثابت"

ويختلف هذا عن . طوال فترة القرضلن يتغير السعر وأن هذا  في المائة 2فائدة يبلغ بسعر 

 في المائة من السعر 50وهو بنسبة الفائدة فيها متغيراً سعر الشروط المتوسطة الحالية التي يعتبر 

 :ولهذا الفارق أثران رئيسيان.  باإلضافة إلى هامش)ليبور(المعروض بين المصارف في لندن 

أن يبلغ في الوقت الحاضر رقماً ) ليبور(ارف في لندن السعر المعروض بين المصيكاد  )1(

 عوالواق. شروط متوسطة مواتية جداً اآلنب  القروض الممنوحة، مما يعني أنأدنى قياسياً

غير أن هذه الحالة ال . تيسيرية للغايةأنها أكثر مواتاة من القروض الممنوحة بشروط 

ومن شأن زيادة في .  سنة20غة طوال فترة القروض المتوسطة الباليحتمل أن تستمر 

تلغي ، وإن كانت زيادة صغيرة، أن )ليبور(السعر المعروض بين المصارف في لندن 

 .فوائد الوضع الحالي

 الفائدة المحملة على القرض ال يتغير طوال سعرنظراً ألن قروض الفائدة الثابتة تعني أن  )2(

ج د مسبقاً وأن تدرأن تحدّ طوال فترة القرض يمكن حياة القرض، فإن مدفوعات السداد

أما في وسيلة القرض المتوسط الحالية، فإن من .  على هذا األساسفي فرضيات التخطيط

ويشكل هذا فائدة ال يمكن تقديرها .  التنبؤ بحجم مدفوعات السداد في المستقبلالمستحيل

 .كمياً، وهي مع ذلك فائدة حقيقية تماماً من فوائد الشروط المختلطة الجديدة

 سداد الشروط المتوسطة أجل سداد أطول بخمس سنوات من أجلولوسيلة الشروط المختلطة   )ب (

ويتمثل أحد النهج الشائعة عند المقارنة بين التدفقات النقدية التي تتحقق خالل فترات . الحالية

الحد من قيمة التدفقات التي ستجري مستقبالً من خالل إخضاعها للحسم ومن ثم مختلفة في 

. )القيمة الحالية( كعامل مقارنة ألغراض هذه التدفقات النقدية  المحسومةالتدفقاتام حصيلة استخد

وعند مقارنة القيمة الحالية للقرض المأخوذ بشروط متوسطة مع القرض المأخوذ بشروط مختلطة، 

 .المسموح بها للسداد توازن عملياً تكلفة الفائدة المرتفعةفإن الفترة الزمنية اإلضافية 
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األهلية باإلضافة إلى نشمل المواءمة المقترحة مع شروط المؤسسة الدولية للتنمية مواءمة معايير و  )ج (

ويعني هذا أن عدداً من البلدان المؤهلة حالياً للحصول على قروض بشروط . مواءمة الشروط

 ).4والبلدان هذه مدرجة في الجدول ( لذلك تيسيرية للغاية لن تعود مؤهلة

. عن تنفيذ هذا المقترحعدم إدراج عوامل ستطرأ بغض النظر بالنظر في هذا المقترح ند  عالعنايةوينبغي  -4

لدرجة يحتمل معها أال  الخصوص، هناك عدة أعضاء ممن شهد تحسناً في األداء االقتصادي وجهوعلى 

 أن يحققوا وال تحاول هذه الوثيقة أن تتنبأ باألعضاء الذين يمكن. يعودوا مؤهلين للشروط التيسيرية للغاية

ومن الممكن أال تتأثر  ).2011في عام (، وهي تقدم مقارناتها على أساس الشروط الحالية هذا االنتقال

 .إطالقاً بعض البلدان التي قد يبدو أنها متضررة

وفي حال قروض الشروط المتشددة الحالية، لم يؤذن للصندوق بأن يقدم القروض إال على أساس نفس  -5

 وعلى المستوى . إلى أن يتم اعتماد سياسة إقراض جديدة الدولية للتنميةالمؤسسةالشروط التي تقدمها 

 .متشددة بشروط اثنين من القروضالعملي، لم يقدم الصندوق إال 

  الخلفية -ثانياً

6- تماماً يتواءمبما  الصندوقفي "  ومعاييره سياسات اإلقراض"في الواردة  شروط اإلقراض جميعضعت و 

ويشير الفصل . في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنميةلمطبقة امع شروط اإلقراض 

التي يبلغ فيها نصيب الفرد "إلى أن البلدان النامية األعضاء  “شروط وأوضاع اإلقراض” المعنونالرابع 

فة كبلدان  أو البلدان المصن1992َّ دوالرات أمريكية أو أقل بأسعار 805من الناتج القومي اإلجمالي 

 "للحصول على قروض من الصندوق بشروط تيسيرية للغايةعادة المؤسسة الدولية للتنمية فقط، تؤهل 

 .))1)(أ (31الفقرة (

سعر الفائدة العادي المتغير المطبق في المؤسسات "  قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية إلىتستندو -7

المتغير  سعر الفائدةفي البداية استخدم الصندوق لصدد، فإن وفي هذا ا .))أ (33الفقرة " (المالية الدولية

شروط الصندوق  وحددت. العمالتمجمع على قروض  الدولي لإلنشاء والتعمير المطبق في البنك

األسعار  بين حتى يمكن تحديد سعر وسط المرجعي سعر الفائدة في المائة من 50 على أساس المتوسطة

القروض المقدمة بشروط واألسعار المطبقة على بشروط تيسيرية للغاية القروض المقدمة  على المطبقة

 تيسيراً من المؤسسة الدولية للتنمية للمقترضين المتاحة 1 الشروط المختلطة عن، وذلك كتعبيرعادية

 . عاديةبشروط اإلقراض تيسيرية للغاية نحو بشروط   اإلقراض منللتحول

 المقدمة بشروط عادية وبشروط متوسطة تحدد  الصندوققروض المطبقة علىوكانت أسعار الفائدة  -8

 على قروض مجمعالمطبقة في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  أساس أسعار الفائدة المتغيرة سنوياً على

وجرت العادة على إبالغ المجلس . األول كانون/تموز حتى ديسمبر/من يوليوالعمالت خالل الفترة 

                                                      
 سنوات، وأجل سداد 10 في المائة، وفترة سماح مدتها 0.75 آانت تشمل رسم خدمة بواقع 2001لمختلطة لدى المؤسسة الدولية للتنمية في عام  مثال ذلك أن الشروط ا 1

  . سنة25مدته 
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 سيجري العمل بها في التيباألسعار   معلومات،وثيقة، في أيلول من كل عام/التنفيذي في شهر سبتمبر

 . 2السنة التالية

قروض مجمع   علىاستخدام نخفاضاستجابة الفي ، ي لإلنشاء والتعميروافق البنك الدول ،2007وفي عام  -9

  بينروضالمعالسعر بلديه متغير الفائدة ال سعر وحدد قروضه تسعيرطريقة  على تبسيط ،العمالت

 . نقاط أساسأربع مخصوماً منه )ليبور(لندن المصارف في 

 المؤسسات المالية الدولية األخرى، بما فيها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، جميع أن بعد ذلكولوحظ  -10

 األسعار بشكل أفضل مع أسعارها تتفق وبالتالي ،تقوم بتحديث أسعار فائدتها على فترات أقصر كثيراً

 السوق والمؤسسات المالية الدولية وأسعارأسعار الصندوق بين تقريب الوسعياً نحو . ي السوقالسائدة ف

 أنظر الوثيقة (األخرى، وافق المجلس التنفيذي على إدخال التعديالت التالية على شروط اإلقراض السابقة

EB 2009/97/R.46/Rev.2(: 

 شهراً وذلك سعياً من 12 أشهر بدالً من 6ح صبي لالمرجعييعدل مدى تواتر تحديث سعر الفائدة   )أ(

  الصندوق لمواءمة ممارساته مع الممارسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى؛

المعروض يكون سعر الفائدة المطبق مستنداً إلى مركب حقوق السحب الخاصة في سعر الفائدة   )ب(

  ؛ على مدى ستة أشهر)ليبور(لندن المصارف في  بين

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 يناير  )د(

رى والمنهجية المقترحة وطلب المجلس توضيحات أخرى بشأن ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخ -11

إلى المجلس التنفيذي في  المعلوماتتلك  وقُدمت . التي تنطوي عليها تلك التعديالتواآلثار الطويلة األجل

ا نشر على الموقع الشبكي  وحسب م اإلشارة المرجعيةوألغراض. 20093كانون األول /ديسمبر

 بينما ، في المائة سنويا1.3ً الشروط العادية بموجب فقد بلغ سعر الفائدة على القروض العادية ،للصندوق

 31تموز حتى / يوليو1في الفترة من  في المائة سنوياً 0.65بلغ سعر الفائدة على القروض المتوسطة 

  .2011كانون األول /ديسمبر

من المؤسسة الدولية  4، طلب العديد من البلدان التي تحصل على إقراض بشروط متشددة2009في عام  -12

وفي أعقاب مناقشة الحاجة إلى إدخال .  الحصول على منتجات إقراضية مماثلة من الصندوقللتنمية

                                                      
ق بشكل روتيني على أساس أسعار يحدد أسعار الفائدة التي يطبقها الصندو... ” رئيس الصندوق بأن EB 95/55/R.45 فوَّض المجلس التنفيذي للصندوق في الوثيقة  2

آانون األول، دون الحاجة إلى موافقة مسبَّقة من المجلس التنفيذي، ولكن / ديسمبر-تموز /الفائدة المتغيرة المعمول بها في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير خالل الفترة يوليو
  “.ة التي تحدد بهذه الطريقةعلى أن يكون مفهومًا أنه سيجري إبالغ المجلس التنفيذي بأسعار الفائد

  . على القروض المقدَّمة بشروط عادية وشروط متوسطة2010أسعار الفائدة لعام : ، شروط اإلقراض وأوضاعه التي يطبقها الصندوقEB 2009/98/R.14الوثيقة  3
 سنة، ورسوم خدمة موحدة، آما 20 سنوات، وأجل سداد مدته 10ها  الشروط المتشددة المطبقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية فترة سماح مدتحددت في، 2009 في عام  4

 سنة، 35 سنوات، وأجل سداد مدته 10، طبقت المؤسسة الدولية للتنمية شروطا مختلطة حددت فيها فترة سماح مدتها 2009وفي عام .  في المائة40بلغ عنصر المنح 
  .   في المائة57ورسوم خدمة موحدة وعنصر منح نسبته 



EB 2011/104/R.61 

4 

، قرر مجلس محافظي 20095كانون األول /شروط متشددة خالل دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر

 : ما يلي33-د/158في قراره   )2010شباط /في فبراير (الصندوق

يره المنقحة من قبل مجلس المحافظين، تُمنح للمجلس ياريثما يتم اعتماد سياسات اإلقراض ومع”

التنفيذي سلطة إنشاء فئة للقروض بشروط مشددة مماثلة للشروط المشددة التي تقدمها المؤسسة 

الدولية للتنمية، وتطبيق هذه الشروط على القروض التي يقدمها الصندوق للبلدان التي تقدم لها 

 . “المؤسسة قروضها بشروط مشددة

 0.75واقع بوعلى غرار القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية، شملت الشروط المتشددة رسم خدمة  -13

والواقع أن الفارق .  سنوات10 ذلك فترة سماح مدتها  سنة، بما في20اد مدته  سدوأجلفي المائة سنوياً، 

وبالتالي ( سنة 20 إلى  سنة40ض من وداد القر سأجللقروض التيسيرية للغاية هو تخفيض ا شروط مع

 .)ض إلى الصندوقوات العائدة من القرزيادة معدل التدفق

على ) EB 2011/100/R.24/Rev.1 (2010أيلول /وبناء على ذلك وافق المجلس التنفيذي في سبتمبر -14

. اي مليون وحدة حقوق سحب خاصة لبرنامج خلق األصول الريفية في جمهورية أرمين8.9 قيمتهقرض 

بشروط متشددة  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 12.25 بلغت قيمتهلس على قرض آخر ووافق المج

   2011أيار /جمهورية أذربيجان في مايومشروع التنمية الريفية المتكاملة في ل

)EB 2011/102/R.26/Rev.1 .( 

 ة في المؤسسة الدولية للتنمية في منتجات القروض المختلطة والمتشددتوحيد –ثالثاً 
 المقترحة الصندوق  ةومبادر 2011عام 

لوحظ خالل مناقشات التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية أن تعديل الشروط المختلطة  -15

  يتم  على أنولذلك تم االتفاق.  المؤسسة وقدرتها المالية في األجل الطويلماليةوالمتشددة يمكن أن يعزز 

في   – واالئتمان المتشدد المختلط االئتمان  – المنفصلين نتمانياالئ  توحيد2011تموز /اعتباراً من يوليو

 سنة وفترة سماح مدتها 25نهائي مدته سداد وبأجل  مختلطة مالية واحدة، هي اإلقراض بشروط وسيلة

 . في المائة0.75 وبرسم خدمة بواقع  سنوياً في المائة1.25 فائدة بواقع وسعر سنوات، خمس

مع  االتساق ومواصلة الصندوق في لعقد التزامات الموارد المتاحة داخليازيادة مستوى وعمالً على  -16

اقتُرحت  ،الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية المتطورة في البنك شروط اإلقراض

 :مبادرتان على النحو التالي

بشروط مقدمة  الالمختلطة محل قروض الصندوق القائمةاإلقراض تحل القروض المقدمة بشروط   )أ(

  ؛ مجموعة مختارة من البلدانمتوسطة، وذلك في

  .في الصندوق القائمة المتشددة اإلقراضشروط  تسحب  )ب(

 :وتجدر اإلشارة إلى ما يلي -17

                                                      
5 EB 2009/98/R.13/Rev.2. 
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فشروط القروض . فهي لن تطبق إال على القروض الجديدة. التغيرات أعاله لن تطبق بأثر رجعي  )أ (

 .الموجودة فعالً لن تتأثر

 .حالية المقدمة بشروط عادية وبشروط تيسيرية للغاية ستبقى دون أي تغييرقروض الصندوق ال  )ب (

ولن يطرأ أي . يبين الشكل التوضيحي الوارد أدناه كيفية دمج تلك التغييرات في نموذج عمل الصندوقو -18

وأما الشروط المتوسطة والشروط المتشددة التي . تغيير على الشروط التيسيرية للغاية والشروط العادية

  . الجديدة الشروط المختلطةفسوف تحل محلها دخلت مؤخراً ُأ

  :1الشكل 

   شروط الصندوق الحالية مقابل الشروط المقترحة

 المقترحةالصندوق شروط   ة الحاليالصندوقشروط 

 
 تيسيرية للغاية

   سنوات10سماح الفترة 
   سنة40أجل السداد 

 %0.75رسم الخدمة 
 

 
 

 
 تيسيرية للغايةشروط 

   سنوات10ماح سالفترة 
   سنة40أجل السداد 

 %0.75رسم الخدمة        
 

 
 شروط متوسطة

  سنوات5فترة السماح 
  سنة20أجل السداد 

 في المرجعيمن السعر % 50م الفائدة رس
 هامش+ لصندوق ا

 
 روط المتشددةالش

  سنوات10فترة السماح 
  سنة20أجل السداد 

 %0.75رسم الخدمة 

  
  
  

 شروط مختلطة
   سنوات5فترة السماح 
  سنة25أجل السداد 

 %0.75رسم الخدمة 
 %1.25سعر الفائدة 

 
 

 
 شروط عادية 

  سنوات3فترة السماح 
  سنة18-15أجل السداد 

 + في الصندوق المرجعيلسعر سعر الفائدة هو ا
 هامش

 
 

 
 شروط عادية

  سنوات3فترة السماح 
  سنة18-15أجل السداد 

في  المرجعيسعر الفائدة هو السعر 
 هامش+ لصندوق ا

 

  البلدان المؤهلة في الجديدة المختلطة المقترح للشروط اإلدخال - رابعاً 

 الشروط بما يتفق مع  سيقوم الصندوق بإدخال الشروط المختلطة، المبادراتهذه تنفيذ عمالً على -19

لس محافظي الصندوق مج موافقة في حال وسيبدأ .المختلطة المعمول بها في المؤسسة الدولية للتنمية

تطبيقها على الجهات ، )أو موافقة المجلس التنفيذي إذا فوضه مجلس المحافظين بسلطة القيام بذلك(عليها 

ضمن فئة سابقاً  الشروط للبلدان المصنَّفة هذهوسوف تتاح . 2013المقترضة المؤهلة اعتباراً من عام 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة مواردلى إل صوودرة على الاقالئتمانية واالجدارة الالبلدان ذات 

 األدنى اإلجمالي عن الحد القوميالبلدان التي يزيد فيها نصيب الفرد من الدخل تلك الدولية للتنمية و

 .  سنتين متتاليتين تزيد عن لمدةلشروط األهلية المعمول بها في المؤسسة الدولية للتنمية

 نفس الشروط

 نفس الشروط

 تغيرت
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البلدان المؤهلة حالياً للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية على ونتيجة لذلك، فإن عدداً من  -20

وذلك ألن ارتفاع  للحصول على قروض بشروط مختلطة مؤهلةستصبح أساس معايير الدخل وحدها 

 .يجعل االقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير متاحاً لهامستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .1تخضع للشروط المختلطة الجديدة مدرجة في الجدول والبلدان التي س

 الفائدة وسعر،  سنوات5 سنة، وفترة السماح 25وستكون مدة السداد بموجب الشروط المختلطة المقترحة  -21

 .، مما يماثل الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنميةفي المائة 0.75 سنوياً، ورسم الخدمة 1.25

. تأثران التي يمكن أن تبلدمن ال في كل االسميةيير شروط اإلقراض بالقيمة  أثر تغ1ويبين الجدول  -22

 في 6 نفس المبالغ المخصصة في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداءأنويفترض الجدول 

 .2015-2012 ستكون متاحة إلقراضها للبلدان المدرجة خالل الفترة 2012-2010فترة التجديد الثامن 

القائمة بالفعل مجموع مدفوعات سداد أصل القروض والفوائد في إطار الشروط   الجدولويبين -23

االسمية ليست بالقيمة والفروق بينهما . ومدفوعات السداد المفترضة في إطار الشروط المختلطة المقترحة

 على النحو مليون دوالر أمريكي من تدفقات القروض العائدة 40 األثر اإليجابي البالغ وينبع. كبيرة

  الصندوقهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لمواردلدورات البين ما  في وثيقة المعروض

)REPL.IX/2/R.5/Add.1( سنوات، مما يسمح بسرعة سداد خمس من قصر فترة السماح التي تبلغ 

 .في المستقبلالستخدامها في االلتزامات الملتزم بها قروض الالتدفقات العائدة من 
  1الجدول 

  ) االسميةبالقيمة ( 7لفرق في مبالغ السدادا
   )بماليين الدوالرات األمريكية(

  4الشروط الحالية مبلغ القرض 
السداد بموجب 
  5الشروط الحالية

السداد بموجب 
 الفرق 5شروط مختلطة

 0.5 13.5 13.0 تيسيرية للغاية 11.3 أنغوال
 (0.5) 16.3 16.8 عادية 13.6 أرمينيا
ية للغايةتيسير 8.7 بوتان  10.0 10.4 0.4 

 0.7 21.8 21.1سطة  18.2 بوليفيا 
 (0.5) 16.2 16.7 عادية 13.5 البوسنة والهرسك

 0.5 11.8 11.3 تيسيرية للغاية 9.8 الكونغو
 (0.4) 14.3 14.7 عادية 11.9 جورجيا
 0.2 5.1 4.9 تيسيرية للغاية 4.2 غيانا

 1.0 22.5 21.5 تيسيرية للغاية 18.7 هندوراس
 7.1 169.3 162.2 تيسيرية للغاية 141.0 الهند

 1.0 23.6 22.6 تيسيرية للغاية 19.7 مولدوفا
 0.5 14.1 13.6 تيسيرية للغاية 11.8 منغوليا
 3.7 86.5 82.8 تيسيرية للغاية 72.0 باكستان

 0.8 18.9 18.1 تيسيرية للغاية 15.7 بابوا غينيا الجديدة
ية للغايةتيسير 22.2 سري النكا  25.6 26.7 1.1 

 0.2 5.5 5.3 تيسيرية للغاية 4.6  ليشتي-تيمور 
 3.2 76.7 73.5 تيسيرية للغاية 63.9 فييت نام

 19.5 553.2 533.7  460.6 المجموع

  

                                                      
  .2010آانون األول / بتاريخ ديسمبر 6
  .استنادًا إلى المالمح العامة الحالية للصرف  7
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 الشروط الجديدة من خالل التحليل المقارن لعنصر المنح في اعتمادثر أل اًتوضيح 2ويتضمن الجدول  -24

وعرض ذلك في البداية على المجلس التنفيذي في دورته التي . الصندوقة المطبقة في الشروط اإلقراضي

وثيقة شروط  شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق والواردة في  في2010أيلول /عقدت في سبتمبر

عبر عن مقترح إدخال الشروط ي لكي وجرى تحديث التحليل. )EB 2010/100/R.10(المختلطة اإلقراض 

 مماثل)  في المائة34(عنصر المنح في الشروط المتوسطة الحالية ن أدناه أويتضح من الجدول . ددةالمتش

 التخفيض التدريجي في مستوى ويأتي هذا ،) في المائة35(عنصر المنح في الشروط المختلطة المقترحة ل

 ة تعبيراً عنمختلطة وصوالً إلى شروط عادي/شروط متوسطة ثمتيسيرية للغاية شروط التيسير من 

 . سياسة الصندوق

  2الجدول 
  عنصر المنح في شروط اإلقراض في الصندوق

 
أجل السداد 

 )بالسنوات(
فترة السماح 

 الفائدة )بالسنوات(
رسم 
 الخدمة

الشروط 
التيسيرية 

 )عنصر المنح(

  63% 0.75% ال يوجد 10 40 تيسيرية للغاية

   أ شروط متوسطة
 )سحبهاسيجري (

 المرجعيالسعر من % 50  ج5 20
  هامشباإلضافة إلى ) المتغير(

- %34  

  شروط متشددة
 )سحبهاسيجري (

  48%  0.75% دال يوج 10 20

  35%  0.75% %1.25 5 25 )مقترحة(شروط مختلطة 

السائد ) المتغير (المرجعيالسعر   ج3  ب15-18 أ شروط عادية
 هامشفي الصندوق مضافاً إليه 

- %17  

  :مالحظات
وعمالً بمنهجية المؤسسة الدولية للتنمية في حساب عنصر المنح، استخدمت . ي الشروط المتوسطة والعادية سعر فائدة متغيرف يطبق أ

الفارق  مضافاً إليها سنة 20 و15 فترات السداد التي يبلغ أجلهامعدالت المبادلة المرجحة بمكافئات وحدات حقوق السحب الخاصة في 

  .  للصندوقالمتغير
  . سنة15ل السداد المفترض هو أج ب
  .قد يعدل المجلس التنفيذي فترة السماح بالنسبة لسداد القروض المقدمة بشروط متوسطة وشروط عادية ج
 

 تصورات مختلفة لسداد القروض المقدمة بشروط متوسطة على 3وألغراض التوضيح، يبين الجدول  -25

 . )ليبور ( لندن بين المصارف فيةالمعروضأساس األسعار المتغيرة 
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  3الجدول 

  أ)أصل القرض والفوائد(مجموع مبالغ سداد القروض 

 ب السنة

سعر الفائدة المعروض 
لندن بين المصارف في 

 بوحدات حقوق )ليبور(
  %2السحب الخاصة 

سعر الفائدة على (
القروض المقدمة بشروط 

 ج%)1.29متوسطة 

سعر الفائدة المعروض 
لندن بين المصارف في 

 بوحدات حقوق )ورليب(
  %4السحب الخاصة 

سعر الفائدة على (
القروض المقدمة بشروط 

 ج%)2.29متوسطة 

سعر الفائدة المعروض 
لندن بين المصارف في 

 بوحدات حقوق )ليبور(
  %6السحب الخاصة 

سعر الفائدة على (
القروض المقدمة بشروط 

 ج%)3.29متوسطة 

سعر الفائدة المتوسط 
وحدات حقوق بنصف 

 لستة سحب الخاصةال
أشهر مع هامش بنسبة 

من سعر الفائدة  0.29
المعروض بين المتقدم 

المصارف في لندن 
  ج)ليبور(

سعر (الشروط المختلطة 
 2.00فائدة ثابت بنسبة 

 د%)

2014 0.03 0.06 0.08 0.03 0.05 
2015 0.12 0.22 0.31 0.13 0.19 
2016 0.26 0.47 0.67 0.32 0.41 
2017 0.43 0.77 1.10 0.59 0.67 
2018 0.59 1.05 1.51 0.89 0.92 
2019 7.37 7.92 8.47 7.78 6.11 
2020 7.43 8.02 8.61 7.90 6.23 
2021 7.47 8.09 8.72 8.01 6.33 
2022 7.51 8.17 8.83 8.11 6.43 
2023 7.53 8.20 8.87 8.17 6.49 
2024 7.48 8.12 8.75 8.09 6.45 
2025 7.40 7.96 8.53 7.93 6.35 
2026 7.31 7.81 8.31 7.80 6.25 
2027 7.23 7.66 8.09 7.62 6.15 
2028 7.14 7.51 7.87 7.44 6.05 
2029 7.05 7.35 7.65 7.30 5.95 
2030 6.97 7.20 7.43 7.16 5.85 
2031 6.88 7.05 7.22 7.02 5.75 
2032 6.80 6.90 7.00 6.87 5.65 
2033 6.71 6.74 6.78 6.73 5.55 
2034 0.00 0.00 0.00 0.00 5.45 
2035 0.00 0.00 0.00 0.00 5.35 
2036 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 
2037 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 
2038 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 
 120.08 115.88 124.81 117.27 109.73 المجموع

 55.33         59.20 64.57  60.14  55.71  القيمة الحالية
سعر الفائدة (معدل الحسم 

 %5.71 %5.71 %5.71 %5.71 %5.71 هـ)المرجعي التجاري

 %34.92 غير موجود %20.17 %28.79 %37.40 عنصر المنح
طط ومخطط الصرف المستخدم هو مخ.  مليون دوالر أمريكي100 التصورات إلى المخطط الحالي لمتوسط الصرف خالل عشر سنوات من قرض قيمته جميعتستند  أ

 10 في المائة من كل قرض بالقيمة االسمية خالل فترة 100ولذلك يفترض صرف . صرف القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية بعد استكماله الستبعاد المبالغ الملغاة
  .ويفترض أيضاً عدم اختالف مخطط الصرف في كل شروط اإلقراض. سنوات

 لفترة نفاذ مدتها سنة واحدة قبل بدء 2013 ويفترض أن القرض معتمد في عام .قط إذا بدأ الصرف في نفس سنة الموافقة تتغير األرقام ولكنها تتزحزح زمنياً فال ب
  .الصرف

  ).يالمستوى الحالي في البنك الدول( في المائة 0.29ويفترض في هذه التصورات أن ذلك الهامش ثابت عند نسبة .  أشهر6 يتفاوت الهامش الذي يطبقه الصندوق كل ج

  . وفقاً للشروط المعمول بها في المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك ال يطبق أي هامش على الشروط المختلطةد

يستخدم لحساب عنصر المنح في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة هو  و" التجاريالمرجعيسعر الفائدة " تنشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هـ
 .لدولية للتنميةا
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مماثلة المقترحة ، فإن الشروط المختلطة )ليبور(لندن بين المصارف في حالياً  ة الفائدة المعروضوبأسعار -26

وفي حال ارتفاع سعر الفائدة المعروض . بالقيمة الحالية للشروط المتوسطة في القروض الموجودة فعالً

 .تصبح أكثر مالءمة، فإن الشروط المختلطة )ليبور(بين المصارف في لندن 

ومن الجدير بالمالحظة أن استعراض شروط الصندوق الحالية المتشددة والمتوسطة كان متوقعاً، وهو ما  -27

 من 1الحاشية  ( شروط اإلقراض المتشددة–إليه وثيقة شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق شير ت

 :)EB 2010/100/R.10الوثيقة 

شرة الجارية في المؤسسة الدولية للتنمية، يناقش مندوبو المؤسسة في إطار دورة المشاورات السادسة ع"

 الفئتينوسيجري الدمج بين . 2002 بالصيغة التي أنشئت بها عام اإلنهاء التدريجي لفئة الشروط المتشددة

الشروط " هي فئة لالئتمانفي فئة هجينة  –" الشروط المختلطة"و" الشروط المتشددة "–الموجودتين حالياً 

التي ستكون متاحة للبلدان المؤهلة للشروط المختلطة أو الشروط المتشددة لدى " المتشددة/ختلطةالم

وفي حال الموافقة، . )1.25 سنوات، ومعدل الفائدة 5 سنة، وفترة السماح 25مدة السداد  (المؤسسة

ستدخل حيز قرار دورة المشاورات السادسة عشرة للمؤسسة الدولية للتنمية وسيدرج هذا التغيير في 

وعلى ضوء ذلك القرار، سيعد تقدير مسألة استمرار فئة الشروط . 2011تموز / يوليو1النفاذ في 

إلى المقترحات المالئمة  سياق تنقيح سياسات اإلقراض ومعاييره، وستقدم نالصندوق ضمالمتشددة في 

 ."للنظر فيها والموافقة عليهاالمجلس التنفيذي 

 

  


