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توصیة بالموافقة
خرجت مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق بالتوصیات التالیة كي ینظر فیها المجلس 

التنفیذي:

2013المؤهلة بدءا من دورة أبریل/نیسان تطبق على البلدان"للشروط المختلطة"إدخال فئة جدیدة )أ(

للمجلس التنفیذي؛
فائدة على المبلغ األصلي المستحق بمعدل ثابت سعر القروض الممنوحة بشروط مختلطة لإخضاع)ب(

سنة، بما فیها 25مدتهسدادأجلمع بالمائة،0.75سنویا، ورسم خدمة بمعدلبالمائة1.25قدره 
؛1بدءا من تاریخ موافقة المجلس التنفیذي،فترة سماح مدتها خمس سنوات

العمل بالفئتین الحالیتین للشروط إیقافللمجلس التنفیذي، 2013بدءا من دورة أبریل/نیسان )ج(
المتوسطة والشروط المتشددة؛

ستكون الدول األعضاء في الصندوق المؤهلة للحصول على قروض بشروط مختلطة من المؤسسة )د(
تتعدىمؤهلة للحصول على قروض بشروط مختلطة من الصندوق، شریطة أن ،الدولیة للتنمیة

عتبة التأهل للشروط التیسیریة للغایة في الصندوق؛
توصي مجموعة العمل المجلس التنفیذي بالنظر في توصیة مجلس المحافظین بتعدیل سیاسات )ه(

.2013اإلقراض ومعاییره في الصندوق في دورته السادسة والثالثین عام 

مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق

المقدمة-أوال 
حالیاً ستعراض شروط اإلقراض المطبقةالالمجلس التنفیذي في دورته الرابعة بعد المائة مجموعة عمل عقد- 1

لمناقشات موجزاً توفر هذه الوثیقة وفي الصندوق بموجب سیاسات اإلقراض ومعاییره والتعدیالت المقترحة.
مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق. وهي تستعرض شروط اإلقراض واستنتاجات 

واالتساق مع الشروط التي تتبعها ،وقابلیة التطبیقاألهلیةالحالیة المعمول بها في الصندوق لجهة 
وتوجز هذه الوثیقة المؤسسات المالیة الدولیة األخرى، وبخاصة البنك الدولي والمؤسسة الدولیة للتنمیة. 

إدخال المؤسسة الدولیة للتنمیة للشروط المختلطة واألثر النهائي على الدول األعضاء في الصندوق في 
وحده الهیئة هوومن الجدیر بالمالحظة أن مجلس المحافظینحال قرر الصندوق اتخاذ مبادرة مماثلة.

الي ال بد للمجلس التنفیذي من أن یرفع أیة بتغییر شروط اإلقراض في الصندوق، وبالتالرئاسیة المخولة
بهذا الشأن إلى مجلس المحافظین.توصیة 

على التوالي، إعطاء البلد المقترض خیار 3-وجیم2- الفرعیتین جیمیفضل ممثال الهند واألرجنتین، اللذان یمثالن كال من القائمتین1
.انتقاء إما سعر الفائدة الثابت أو المتغیر
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شروط وسیاسة اإلقراض الحالیة في الصندوق-ثانیا
سیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق (الفصل الرابع) وهي إلىسیاسة اإلقراض الحالیة شروطتستند- 2

محددة على الوجه التالي: 

القومياألعضاء التي یبلغ فیها نصیب الفرد من الناتج الدولتعتبر.للغایةشروط تیسیریة )أ(
، أو البلدان المصنفة كبلدان المؤسسة 1992دوالرات أمریكیة أو أقل بأسعار عام 805اإلجمالي 

الدولیة للتنمیة فقط، هي البلدان المؤهلة عادة للحصول على قروض من الصندوق بشروط تیسیریة 
خدمة یعادل ثالثة أرباع الواحد في المائة نها تكون معفاة من الفائدة، ولكنها تتحمل رسمأللغایة، أي 

10بما في ذلك فترة سماح مدتها سنة40أجل سدادها على أن یكون2في المائة) سنویا0.75(
سنوات؛ 

، وبعد 2010. بما یتماشى مع القرار الذي اتخذه مجلس المحافظین في فبرایر/شباط شروط متشددة)ب(
فإن الدول األعضاء المؤهلة ، 20093توصیة من المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

على وجه مؤهلة،للحصول على قروض بشروط متشددة من المؤسسة الدولیة للتنمیة في ذلك التاریخ 
سم تكون هذه القروض معفاة من الفائدة ولكنها تتحمل ر و .لتلقي القروض بشروط متشددة،العموم

سنة، بما 20في المائة) سنویا ویبلغ أجل سدادها 0.75خدمة یعادل ثالثة أرباع الواحد في المائة (
سنوات؛10في ذلك فترة سماح مدتها 

اإلجمالي بین القوميتعد الدول األعضاء التي یبلغ فیها نصیب الفرد من الناتج .شروط متوسطة)ج(
للحصول على عادةمؤهلة1992دوالرات أمریكیة ضمنا بأسعار عام 3051ودوالرات أمریكیة806

الفائدة بالمائة من سعر 50قروض من الصندوق بشروط متوسطة بسعر فائدة سنوي یعادل 
، بما سنة20المتغیر، كما یحدده المجلس التنفیذي سنویا، ویبلغ أجل سداد هذه القروض المرجعي 

سنوات؛5في ذلك فترة سماح مدتها 

3061اإلجمالي القوميتعتبر الدول األعضاء التي یبلغ فیها نصیب الفرد من الناتج . شروط عادیة)د(
،لتلقي القروض بشروط عادیةعادةمؤهلة1992دوالرات أمریكیة أو أعلى من ذلك بأسعار عام 

المتغیر كما یحدده المجلس المرجعيفي المائة من سعر الفائدة 100عادل یفائدة سنوي بسعر
سنوات؛ 3سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 18و15التنفیذي سنویا، ویكون أجل سدادها ما بین 

الناتج القومي تتحدد أهلیة الدول األعضاء لكل فئة من فئات شروط اإلقراض على أساس نصیب الفرد من - 3
في الذي یحدد النقطة التي تتقدم فیها الدول األعضاء، و 1992اإلجمالي المحدد مبدئیا باستخدام أسعار عام 

فیها یقلجمیع البلدان التي فإن،2012شروط اإلقراض. وبالنسبة لعامعبر-أو "تتخرج"–الصندوق
مؤهلة للحصول على قروض اأمریكیادوالر 3551عتبة اإلجمالي عنالناتج القومي نصیب الفرد من 

. اأمریكیادوالر 1982فإن العتبة المطبقة هي ،بالنسبة للشروط المتوسطة. وأمابشروط تیسیریة للغایة
وجمیع الدول التي تتجاوز هذا المستوى مؤهلة للحصول على قروض بشروط عادیة. ویتم تحدیث هذه 

وطالما .السنوي لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاديالتضخمالعتبات سنویا باستخدام عامل 

.ال یفرض الصندوق رسوم التزام على أي من قروضه2
3EB 2009/98/R.13/Rev.2 .
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اإلجمالي في كل الناتج القومي هذه العتبات المعدلة لمراعاة التضخم، فإنها تقارن بنصیب الفرد من تتحدد
، سوف یتم 2013ینایر/كانون الثاني 1وبدءا من 4بلد من البلدان األعضاء حسبما یقرره البنك الدولي.

عرض شروط كل بلد على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت.

وال بد من مالحظة أن سیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق تسمح للمجلس التنفیذي بالنظر في عوامل - 4
أخرى عند تحدید شروط اإلقراض التي ستطبق على بلد ما، بما في ذلك قدرة البلد على تحمل الدیون وقدرته 

خال هذا البند لتیسیر تنفیذ إطار وقد تم إد.))هـ(32على خدمة الدیون (سیاسات اإلقراض ومعاییره، الفقرة 
یحق للمجلس التنفیذي أیضا أن ینظر ،. وبالنسبة للقروض بشروط متوسطة وعادیةالقدرة على تحمل الدیون

،اإلقراض ومعاییرهسیاساتفي طبیعة المشروع الذي سیتم تمویله عند تحدید درجة التیسیر لهذا القرض (
القتصادیة.على ضوء الظروف المالیة وا)36الفقرة 

مواءمة شروط اإلقراض في الصندوق مع تلك المطبقة في البنك الدولي–ثالثا 
تتسق شروط اإلقراض في الصندوق مع تلك السائدة في منظومة المؤسسات المالیة ،على وجه العموم- 5

على مستوى الدولیة ككل، وبخاصة مع المؤسسات المالیة الدولیة التي توفر إقراضا تیسیریا ألغراض التنمیة
كذلك فإن الشروط اإلقراضیة التي یقدمها الصندوق تتواءم أیضا مع الشروط اإلقراضیة التي توفرها .5العالم

.المصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة مثل مصرف التنمیة اآلسیوي ومصرف التنمیة األفریقي

الشروط التیسیریة للغایة)1(

مواءمة وثیقة مع تلك المطبقة في بوتعدیلها في الصندوق م تطویر الشروط التیسیریة للغایةت
40إلى 50المؤسسة الدولیة للتنمیة، أي عندما خفضت المؤسسة الدولیة للتنمیة فترة السداد من 

سنة، أوصت اللجنة المعنیة بشروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق بإدخال نفس التغییر على 
أن هذه الرسومال. إالقروض غیر المصروفةأرصدةالصندوق. وال یطبق الصندوق رسوم التزام على 

وقد قامت إدارة المؤسسة الدولیة للتنمیة باإلعفاء من هذه الرسوم في السنوات ؛لیست رسوما إلزامیة
التعاون والتنمیة في األخیرة. أما الفرق اآلخر الوحید فهو أن الصندوق یطبق مؤشر التضخم لمنظمة 

اإلجمالي، في حین أن البنك الدولي الناتج القومي على عتبة نصیب الفرد من المیدان االقتصادي 
، بلغت عتبة الشروط التیسیریة للغایة للصندوق 2012یستخدم مؤشر التضخم الخاص به. وفي عام 

دوالرا 1941دوالرا أمریكیا للفرد الواحد، في حین كانت عتبة المؤسسة الدولیة للتنمیة 3551
ا یشیر الجدول في الملحق الثاني، فإن جمیع الدول المؤهلة للحصول على قروض أمریكیا. وكم

للتنمیة مؤهلة أیضا للحصول على قروض من الصندوق ةبشروط تیسیریة للغایة من المؤسسة الدولی
بنفس هذه الشروط.

في الصندوقالشروط المتوسطة )2(

باستخدام منهجیة أطلس البنك الدولي.4
اض وأوضاعه المعمول بها في الصندوق المرفوع إلى المجلس التنفیذي في دورة سبتمبر/أیلول أشار تقریر اللجنة المخصصة لشروط اإلقر 5

1993)EB 93/49/R.57 إلى أنه عند استعراض شروط اإلقراض وأوضاعه، فإنها سوف تسترشد بالمبادئ التوجیهیة التي تتضمن، بین (
شروط اإلقراض وأوضاعه في الصندوق مع الشروط واألوضاع المعمول بها لدى المؤسسات العمل على أن تتفق"جملة أمور أخرى، 

المالیة الدولیة األخرى" وتعدیل شروط اإلقراض المعمول بها في الصندوق بما یتفق واألحوال المتغیرة في سوق رأس المال الدولیة.
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قارنته بصورة مباشرة بالشروط ال توفر أیة مؤسسة مالیة دولیة أخرى منتجا إقراضیا یمكن م
بین المصارف في عمول بهمالبالمائة من سعر الفائدة 50المتوسطة في الصندوق، والتي تستند إلى 

، كان ألول مرةوعندما أدخل الصندوق الشروط المتوسطةلندن (لیبور) على مدى ستة أشهر.
البنك الدولي لإلنشاء المستخدم هو السعر المتغیر لقروض مجمع العمالت في المرجعيالسعر

، وبالتالي فإن إدخال معدل الخمسین بالمائة كان بصورة فعالة بمثابة "الجسر" بین شروط والتعمیر
وقد أدخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر تسعیر لیبور الصندوق التیسیریة للغایة والشروط العادیة.

ثابتةبفوائد . واستمرت القروض 2001وسحب منتجات قروض مجمع العمالت عام 1993عام 
إلنشاء الدولي لبنك المرن للقرض الحیث تم إدخال منتج واحد موحد، وهو 2008حتى عام ومتغیرة

(لیبور) بتاریخ نبین المصارف في لندالمعمول بهوالتعمیر. وبناء على معدالت سعر الفائدة 
.بالمائة0.69حدود ب، فإن سعر الفائدة على القروض المتوسطة كان 2012ون الثاني ینایر/كان1

الشروط المتشددة )3(

المؤسسة الدولیة للتنمیة قروضا بشروط متشددة للمقترضین الذین هم على هامش التخرج من تقدم
شروط المؤسسة الدولیة للتنمیة إلى المنتجات اإلقراضیة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر بناء على 

مطبقة على وتكون أسعار الفائدة ال.اإلجماليالناتج القومي المتعلقة بنصیب الفرد من شروط األهلیة 
مثل هذه القروض نفس رسوم الخدمة المطبقة على القروض التي یقدمها الصندوق بشروط تیسیریة 
للغایة، في حین أن حدود آجال السداد هي مشابهة لتلك التي یطبقها الصندوق على قروضه 

ابتداًء من كانت المؤسسة الدولیة للتنمیة قد استحدثت فئة الشروط المتشددة و المقدمة بشروط عادیة. 
المؤسسةوتقدم. 2002تموز /وبقیت هذه الشروط نافذة منذ یولیوفترة التجدید الثالث عشر لمواردها،

األدنىالحدعناإلجمالي الناتج القومي نصیب الفرد فیها من یزیدالتيللبلدانهذهالمتشددةالشروط
االئتمانیةالمالءةتكونبدون أن متتالیتین،سنتینعنتزیدلفترةالمؤسسةلقروضالتشغیلي للتأهل

وبالتالي فإن المؤسسة الدولیة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.لالقتراضتؤهلهاالبلدانلهذه
للبلدان المقترضة التي هي على هامش التخرج من شروط "بشروط متشددة"للتنمیة توفر قروضا 

إلقراضیة التي یوفرها البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر كجزء المؤسسة الدولیة للتنمیة إلى المنتجات ا
أسعار الفائدة المطبقة من عملیة التخرج الداخلیة ضمن البنك الدولي/المؤسسة الدولیة للتنمیة. وأما

نفس رسوم الخدمة المطبقة على القروض التي یقدمها الصندوق فهي على مثل هذه القروض 
أن حدود آجال السداد هي مشابهة لتلك التي یطبقها الصندوق على بشروط تیسیریة للغایة، في حین
قروضه المقدمة بشروط عادیة. 

من 6، طلبت عدة دول أعضاء في الصندوق ممن تتلقى إقراضا بشروط متشددة2009في عام 
وكانت هذه البلدان الحصول على منتجات إقراضیة مشابهة من الصندوق.المؤسسة الدولیة للتنمیة 

بأن الحظتعادیة والتي الالصندوققروض بشروطالغدت مؤهلة للحصول على هي البلدان التي 

سنة 20اسداد مدتهوفترةسنوات 10مدتها تتمتع بفترة سماح كانت قروض المؤسسة الدولیة للتنمیة بشروط متشددة ، 2009عام 6
فكانت الشروط المختلطة التي تقدمها المؤسسة 2009في عام و المائة. ب40یعادل بما إعطاء عنصر منحة مع خدمة معیاریةبمعدالت

عطاء عنصر منحة 35اسداد مدتهوفترةسنوات 10فترة سماح مدتها بتتمتعالدولیة للتنمیة  ٕ 57یعادل بما سنة مع رسوم خدمة معیاریة وا
في المائة.



EB 2012/106/R.29/Rev.1

5

أكثر مواءمة لها. وبعد ،مؤهلة للحصول علیهاوالتي هي،للمؤسسة الدولیة للتنمیةالشروط المتشددة 
للمجلس 2009ن األول الحاجة إلى إدخال الشروط المتشددة في دورة دیسمبر/كانو حول مناقشة 

الذي ینص على: 33-/د185القرار )2010في فبرایر/شباط (مجلس المحافظین قررالتنفیذي، 

"ریثما یتم اعتماد سیاسات اإلقراض ومعاییره المنقحة من قبل مجلس المحافظین، تمنح 
للمجلس التنفیذي سلطة إنشاء فئة للقروض بشروط متشددة مماثلة للشروط المتشددة التي 
تقدمها المؤسسة الدولیة للتنمیة وتطبیق هذه الشروط على القروض التي یقدمها الصندوق 

ها المؤسسة قروضها بشروط متشددة." للبلدان التي تقدم ل
20107ول ــــــي سبتمبر/أیلــــــددة فــــــروط المتشــــــاء الشــــــــى إنشــــذي علــــــس التنفیــق المجلــوالحقا واف

)EB 2010/100/R.10 والشروط المتشددة في الصندوق هي فئة بین الشروط التیسیریة للغایة .(
بالمائة سنویا. 0.75ة من الفوائد وتتحمل رسم خدمة بمعدل اهذه القروض معفوالمتوسطة؛ وتكون 
سنوات. 10سنة، بما فیها فترة سماح مدتها 20أما أجل السداد فهو 

الشروط العادیة)4(

قروض والذي یمكن مقارنته أكثر من غیره بالالمنتج اإلقراضي الذي تقدمه المؤسسات المالیة الدولیة 
ة ضمن منتج القروض المرنبأسعار الفائدة المتغیرةالتي یوفرها الصندوق بشروط عادیة هو قروض 

القروض التي ال تكون فیها أسعار الفائدة المطبقة ثابتة منذ أيللبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر،
نما یتم تعدیلها على فترات منتظمة طوال فترة القرض. ویتماشى ذلك مع  ٕ اسات اإلقراضسیالبدایة، وا

الذي الفائدة المرجعیة سعر والتي تنص على أن یحدد المجلس التنفیذي في الصندوق ومعاییره
سیطبق على القروض على أساس سعر الفائدة العادي المتغیر المطبق في المؤسسات المالیة الدولیة 

من خالل المرجعيائدة سعر الفیقررالصندوق كان2009). ومنذ عام )أ(33المعنیة بالتنمیة (الفقرة 
السعر المتغیر للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لعمالت تطبیق سعر مركب متغیر یستند مباشرة إلى

بین المصارف في لندن على المعمول بهسعر الفائدة مركب حقوق السحب الخاصة األربع على
المتغیر الذي یطبقه البنك الدولي للسعرفهو الوسطي الترجیحي السعر المتغیروأما مدة ستة أشهر.

یولیو/تموز 1وینایر/كانون الثاني 1في لإلنشاء والتعمیر لعمالت حقوق السحب الخاصة األربع 
ویحفظ هذا .. وهو یحدد مرتین سنویااألخرىمن كل عام كما تمارسها المؤسسات المالیة الدولیة

بقها البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ویضمن النهج المبدأ الرئیسي للمواءمة مع المعدالت التي یط
السعرالشفافیة والقدرة على التنبؤ في ممارسات التسعیر التي یتبعها الصندوق. ویتضمن هذا 

لتعاقد. لر المتغیرعوالستكلفة التمویل المتغیر 

بین المصارف في لندن (لیبور)االمعمول بهفائدةالوترد أدناه السمات الرئیسیة للقروض التي تمنح بأسعار 
.2012عام لعادیةبشروط الصندوق مقارنة مع قروض 

حالیا فإن البلدان التي كانت مؤھلة للحصول على قروض بشروط متشددة بموجب معاییر المؤسسة الدولیة للتنمیة في وقت موافقة 7
روط من الصندوق على الرغم من أن المؤسسة ، مازالت مؤھلة للحصول على ھذه الش2010مجلس المحافظین في فترة فبرایر/شباط 

الدولیة للتنمیة قد توقفت عن توفیر ھذه القروض بھذه الشروط.
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الشروط العادیة في الصندوقمتغیرفائدةبسعرقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر المقدمة 

المعمول بهتحدید سعر الفائدة مرتین سنویا بما یعادل السعر 
لمدة ستة أشهر + هامش متغیر )لیبور(لندنبین مصارف

یتم تحدیده سنویا أیضا

بهالمعمولسعر فائدة یحدد مرتین سنویا بناء على السعر 
لمدة ستة أشهر(لیبور)بین المصارف في لندن 

رسم مقدم یفرض مرة واحدة في بدایة المشروع (وهو حالیا 
بالمائة)0.25بحدود 

ال یفرض الصندوق رسما مقدما

سنة كحد أقصى) بما في 30سنة (18وسطي أجل السداد 
ذلك فترة سماح

سنة بما في ذلك فترة 18الحد األقصى ألجل السداد هو 
سماح

متاح فقط بوحدات حقوق السحب الخاصةهناك خیار في العملة (العمالت الرئیسیة)

یعكس هامش تكلفة التمویل تكلفة االقتراض في المؤسسات المالیة الدولیة، أي المصدر الرئیسي لتمویل - 6
المنتجات التي توفرها هیئات "مصارف" المؤسسات المالیة الدولیة. أما الهامش التعاقدي فتحدده كل مؤسسة 

هامش بصورة منتظمة ومواءمته اعتمادا على عدد من العوامل، بما في ذلك التكالیف، ویتم تحدیث هذا ال
ال یمكن للصندوق أن یطبق هذه المنهجیة التسعیریة بصورة مباشرة و مع االحتیاجات التمویلیة لكل مؤسسة. 

8ألنه في وضع ال یسمح له بحساب هامش للتكلفة التمویلیة بنفس الطریقة التي تطبقها المؤسسات األخرى.

، فإن 2012ینایر/كانون الثاني 1دولي لإلنشاء والتعمیر بتاریخ بناء على المعدالت المطبقة في البنك ال- 7
بالمائة. وأما سعر الفائدة 0.28المتغیر المركب لوحدات حقوق السحب الخاصة في الصندوق هو السعر

) لیبوربین المصارف في لندن (السعر المعمول به بالمائة (أي 1.39على القروض بشروط عادیة فهو 
. وأما سعر الفائدة على القروض )بالمائة0.28بالمائة + 1.11السحب الخاصة بحدودلوحدات حقوق 

بالمائة، أي أقل من رسم الخدمة الذي یطبقه الصندوق على القروض 0.69متوسطة فسیكون بشروط 
ت لقروض من الفئالالنسبیةهذا مع التیسیریةیتعارضبالمائة. وال 0.75بشروط تیسیریة للغایة والبالغ 

في حین،سنة40المختلفة ألن الشروط التیسیریة للغایة تضمن للمقترضین سعرا ثابتا منخفضا جدا لفترة 
على بالمتوسطبالمائة سنویا 3یتوجب على المقترضین بشروط عادیة دفع مقدم عال، وهو حالیا أعلى من 

هم. ویبلغ سعر الفائدة لضمان سعر فائدة ثابت طوال فترة قروض،عمالت وحدات حقوق السحب الخاصة
0.65الحالي الذي یفرضه البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر على القروض الجدیدة بالدوالرات األمریكیة 

بالمائة. 

للشروط المختلطةالمؤسسة الدولیة للتنمیةإدخال-رابعا 
بأن المؤسسة لدیها حالیا شروط ، لوحظالمؤسسة الدولیة للتنمیةأثناء مناقشات التجدید السادس عشر لموارد - 8

نسبیا بین البلدان المؤهلة للحصول على قروض المؤسسة الدولیة للتنمیة فقط والبلدان ال تفرقتمویل 
على الرغم من التباین الكبیر في ظروف للمؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرالمختلطة

لوحظ أن ، ثانیااالقتصادیة ومستویات الدین الخارجي. اآلفاقأو المقترضین سواء لجهة مستویات الدخل 
یمكن أن یعزز مالیة المؤسسة الدولیة للتنمیة وقدرتها المالیة على القائمةتعدیل الشروط المختلطة والمتشددة

ینظر الصندوق في الخیارات المتاحة لكیفیة حساب هامش لتكلفة التمویل یمكن تطبیقه على الصندوق. 8
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راضییناإلقنمنتجیالتوحید 2011وبذلك فقد تم االتفاق على أن یتم اعتبارا من یولیو/تموز 9األجل الطویل.
أداة واحدة، وهي المنفصلین (القروض الممنوحة بشروط مختلطة والقروض الممنوحة بشروط متشددة) في 

یوفر تجمیع هاتین الفئتین من و ما یعرف حالیا بالشروط المختلطة.المتشددة أو مختلطة/الشروط منتج ال
ه المؤسسة الدولیة للتنمیة إلى الشروط خطوة أوضح بصورة فعالة في عملیة التخرج من التمویل الذي توفر 

التمویل الذي یوفره البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر. وتتصف منتجات القروض بشروط مختلطة بأجل سداد 
بالمائة سنویا، وبرسم خدمة بواقع 1.25سنوات بسعر فائدة بواقع 5سنة وفترة سماح مدتها 25نهائي مدته 

في المائة (انظر الجدول أدناه). 0.75
1الجدول 

التجدید السادس عشر لموارد المؤسسة الدولیة للتنمیة: الجمع بین الشروط المختلطة والشروط المتشددة 
في الشروط المختلطة الجدیدة

2011یولیو/تموز 1بعد 2011یونیو/حزیران 30حتى 

االئتمانیة)المالءة(المعاییر: الشروط المختلطة:
سنوات10فترة سماح مدتها 
سنة35أجل سداد مدته

رسوم التزام/خدمة عادیة
بالمائة57:عنصر المنح

(المعاییر: الدخل القومي اإلجمالي/ للفرد)الشروط المتشددة:
سنوات10فترة سماح مدتها 
سنة20أجل سداد مدته 

رسوم التزام/خدمة عادیة 
بالمائة40:عنصر المنح

:الشروط المختلطة/المتشددة
سنوات5فترة سماح مدتها 
سنة 25أجل سداد مدته 
رسوم التزام/خدمة عادیة

في المائة1.25سعر فائدة بمعدل 
)سنة25ألجل السداد لمدة (بالمائة35عنصر المنح:

إدخال الشروط المختلطة في الصندوق: األثر على المستوى القطري-خامسا 
االستدامة المالیة للصندوق تتطلبكما تمت اإلشارة إلیه خالل مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق، - 9

بصورة قویة على استخدام الموارد الداخلیة لتوسیع الموارد المتاحة لبرنامج أال یعتمد الصندوق بعد اآلن
لتجدید السادس عشر لموارد المؤسسة لبالنسبةحاجة كما كان الحال علیه القروض والمنح. وبالتالي هنالك 

الدولیة للتنمیة (والتجدید السابع عشر أیضا) إلى تحري مجاالت یمكن من خاللها زیادة الموارد الداخلیة. 
مساهمة تدفقات القروض إلى وتتطرق أداة اإلقراض بشروط مختلطة التي تبنتها المؤسسة الدولیة للتنمیة 

سریع التدفقات العائدة من القروض لجعل الموارد متاحة لاللتزام بصورة أسرع. العائدة المعززة، بما في ذلك ت
فإن ذلك یعني توفیر المزید ،وبالنسبة للغالبیة العظمى من البلدان التي تقترض بالفعل بشروط تیسیریة للغایة

من الموارد بدون أي أثر على التكلفة المالیة.

یتوقع االستمرار في استعراض شروط التمویل خالل مناقشات التجدید السابع عشر لموارد المؤسسة. 9
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فإن األداة (بأسعار فائدة متغیرة)،الشروط المتوسطة الحالیةبلالقتراضالمؤهلة )القلیلة(للبلدانوبالنسبة- 10
المرجعيبعض المزایا مع ارتفاع السعر ة قد توفرفائدة ثابتوالتي تتصف بأسعارالجدیدة للشروط المختلطة 

تحل األداة الجدیدة للشروط المختلطة بصورة التالي یمكن أنبو . (لیبور)في لندنالسائد بین المصارف
فعالة مكان الشروط المتوسطة الموجودة حالیا ال كمجرد خطوة في عملیة التخرج، ولكن أیضا كمنتج من 

10منتجات القروض یمكن أن یعكس بصورة أفضل الممارسات المالیة الحالیة للمؤسسات المالیة الدولیة.

ةمعاییر األهلیة للشروط المختلط

لحصول على الشروط المختلطة (وهي في األصل لللتأهلتستخدم المؤسسة الدولیة للتنمیة معیارین مختلفین - 11
) لتحدید البلدان المؤهلة للحصول على الشروط المختلطة التي تم 1بشروط مختلفة كما یشیر إلیه الجدول 

كانت هذه البلدان مصنفة كبلدان . وأما المعیار األول فهو فیما لو2011یولیو/تموز 1إدخالها بتاریخ 
في البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر (أي حین یثبت االئتمانمن قبل دائرة مخاطر االئتمانیةتتصف بالمالءة 

بلد ما قدرة مستدامة على الوصول إلى األسواق المالیة الدولیة ویظهر أدلة على نمو اقتصادي ومستویات 
، كانت هذه البلدان مؤهلة للحصول على الشروط 2011ولیو/تموز منخفضة من إجهاد الدیون). وقبل ی
المختلطة من المؤسسة الدولیة للتنمیة.

وأما المعیار الثاني فهو الذي یطبق على تلك البلدان التي یكون فیها نصیب الفرد من الدخل القومي - 12
تنمیة ألكثر من سنتین متتالیتین. اإلجمالي أعلى من معدل العائد األدنى التشغیلي ألهلیة المؤسسة الدولیة لل

كانت هذه البلدان مؤهلة للحصول على قروض المؤسسة الدولیة للتنمیة بشروط 2011وقبل یولیو/تموز 
متشددة.

ا ذات الصلة مومعاییرهینالشروط اإلقراضیة المختلفنوعي، فقد تم دمج 2011یولیو/تموز 1وبدءا من - 13
أعاله.1بمنتج إقراضي واحد وهو الشروط المتشددة/المختلطة كما هو مشار إلیه في الجدول 

تحلیل معاییر األهلیة 
للحصول حالیامؤهلةالباستخدام هذه المعاییر فإن عددا من الدول األعضاء في الصندوق (الملحق الثاني)- 14

ومنلحصول على القروض بالشروط المختلطة الجدیدة.ستغدو مؤهلة لعلى قروض بشروط تیسیریة للغایة
أرمینیا وسري النكا ودولة بولیفیا المتعددة القومیات التي لم يدول، وهالجدیر بالمالحظة أن هنالك ثالث

تصنف على أنها مؤهلة للحصول على شروط تیسیریة للغایة ألنها قد تخرجت بالفعل من الشروط التیسیریة 
اإلجمالي الناتج القومي ودخلت الشروط المتوسطة والعادیة إذ ارتفع نصیب الفرد من للغایة في الصندوق

أدناه، وهي 2وهذه البلدان تم عرضها بصورة منفصلة في الجدول . 2012فیها إلى أعلى من عتبة عام 
برامجها اإلقراضیة لفترة التجدید ضمنتدرجعب اإلقلیمیة في الصندوق أن تتضمن البلدان التي تتوقع الشُ 

2013-2015.

. بأسلوب الصندوقبالنسبة لكل بلد في هذا الجدول، تم إجراء تحلیل لتبعات االنتقال إلى الشروط المختلطة- 15
وقد أخذ هذا التحلیل حجم القروض المحتملة المتاحة بصورة مؤقتة بموجب مخصصات نظام تخصیص 

تمت اإلشارة أیضا إلى أنه قد یكون من المرغوب به تحري 1993في اللجنة الخاصة بشروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق عام 10
صول على قروض بشروط حإمكانیة اإلقراض بشروط مختلطة للبلدان التي تؤهلها اقتصاداتها في حال عدم وجود الشروط المختلطة لل

تیسیریة للغایة.
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وبناء على هذا المبلغ فقد تم حساب سداد أصول القروض . 2015-2013ة الموارد على أساس األداء للفتر 
وقد تم بعد ذلك مقارنة هذا الرقم بالسداد المتبعة حالیا.للغایةة یورسوم خدمتها بناء على الشروط التیسیر 

لى مجموعة العمل، یشیر الجدول أیضا إناقشتهالمتوقع بناء على الشروط المختلطة. إضافة إلى ذلك وكما 
السداد بناء على الشروط المتوسطة المعمول بها حالیا في الصندوق.معدالت مقارنة بین 

بین الشروط المطبقة حالیا والشروط المقترحة على المستوى )وبالقیمة االسمیة(الفوارقإلى أنیشیر الجدول - 16
ملیون دوالر أمریكي 20.4وأن الزیادة في التدفقات العائدة من القروض تقدر بحوالي ،القطري لیست عالیة

1ملیون دوالر أمریكي زیادات في السداد بما یقل عن 20وستشهد البلدان المقترضة حتى .االسمیةبالقیمة 
ملیون دوالر أمریكي بالقیمة االسمیة.

(لیبور) في لندنبین المصارفالمعمول بهاسعار الحالیة للفائدةاألكذلك یشیر هذا الجدول إلى أنه ومع - 17
أكثر من كل من الشروط تاریخیا، فإن التسدید بالشروط المتوسطة تتمتع بمزایا انخفاضاتشهد لتي وا

سعر الفائدة لالمختلطة والشروط التیسیریة للغایة. ویعد هذا الوضع وضعا شاذا ألسباب عدیدة، إذ أنه یتوقع 
بنك الدولي والمؤسسة الدولیة (لیبور) أن یتغیر، ونتیجة لذلك فإن الفي لندنبین المصارفالمعمول به

للتنمیة لن یغیرا شروطهما والتي تظهر حالیا توجها مشابها.

عالوة على ذلك، فإن العدید من الدول المدرجة لن تكون مؤهلة بالفعل للشروط المختلطة المقترحة ألنه وما - 18
مباشرة الصندوق، فإنها سوف تغدو مؤهلةفيوضع الشروط التیسیریة للغایة الدول األعضاءتجاوزتأن 

، كما حصل مؤخرا مع سري النكا، وبالتالي فإنه من غیر المقترح اإلبقاء على الشروط للشروط العادیة
المتوسطة في نفس الوقت الذي یتم فیه إدخال الشروط المختلطة كخیار یتوجب اتباعه.

2الجدول 
ة سداد القروض بین الشروط المختلطة والشروط المتوسطةمقارن: "المختلطة"البلدان المؤهلة للشروط 

)بالقیمة االسمیةبمالیین الدوالرات األمریكیة(

حجم القرض 
شروط الصندوق 

الحالیة

السداد على 
شروط أساس 

الصندوق
الحالیة

السداد على 
أساس الشروط 

المختلطة

الفرق بین 
الشروط 
المختلطة
والشروط 

الحالیة

السداد على 
الشروط أساس

المتوسطة

الفرق بین الشروط 
المتوسطة والشروط 

الحالیة
(0.3)8.69.00.48.3تیسیریة للغایة7.5أنغوال
--16.016.60.6عادیة13.8أرمینیا

(0.4)10.711.20.510.3تیسیریة للغایة9.3وتانب
ة المتعددیادولة بولیف
-24.126.22.124.1متوسطة21.8القومیات

(0.3)10.210.70.59.9تیسیریة للغایة8.9الكونغو
(0.4)9.09.40.48.6تیسیریة للغایة7.8غیانا

(0.7)17.318.00.716.6تیسیریة للغایة15.0هندوراس
(4.2)114.3119.45.1110.1تیسیریة للغایة99.4الهند

(0.6)14.415.00.613.8تیسیریة للغایة12.5منغولیا
(2.9)77.380.73.474.4تیسیریة للغایة67.2باكستان

(0.7)19.019.80.818.3تیسیریة للغایة16.5بابوا غینیا الجدیدة
(0.8)22.623.61.021.8تیسیریة للغایة19.7جمهوریة مولدوفا

--28.930.01.1عادیة25.0سري النكا
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(0.3)5.96.10.25.6تیسیریة للغایة5.1لیشتي-تیمور
(2.5)67.570.53.065.0تیسیریة للغایة58.7فییت نام
(14.1)388.2445.8466.220.4386.8المجموع
باستثناء المجموع 

یت یالهند وباكستان وف
نام

162.9186.7195.68.9137.3(4.5)

.2015-2013المؤقتة وبرامج اإلقراض القطریة المؤقتة للفترة مالحظة: بناء على مستویات اإلقراض 

في الصندوقاألعضاءتطبیق معاییر األهلیة على البلدان 

المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر معیارین م كل مناستخد، 1كما یشیر الجدول - 19
ونصیب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لتقریر أهلیة وتبني الشروط المختلطة االئتمانیةالمالءة:اثنین

في األعضاءلتحدید البلدان تطبیق هذین المعیارین3الجدیدة للمؤسسة الدولیة للتنمیة. ویحلل الجدول 
ة. وأما الصندوق المؤهلة للشروط المختلطة الجدیدة للمؤسسة الدولیة للتنمیة والقضایا التي ستغدو بارز 

ر البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر المالءةالعمود األول، وهو  االئتمانیة، فهو یشیر إلى تلك البلدان التي قّد
على استدانة أموال من كل من موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومن القدرةئتمانیة و الاتمتعها بالمالءة

م تخصیص الموارد على أساس األداء القائم حالیا. ساس نظاأمخصصات المؤسسة الدولیة للتنمیة على 
إضافة إلى ذلك فإن هذه البلدان، باستثناء تلك المشار إلیها أدناه، كلها فوق عتبة األهلیة المتبعة في 

المؤسسة الدولیة للتنمیة.

ذا كان فوق عتبة التخرج في هذه المؤسسالمعني البلد فیما لو كانالمؤسسة الدولیة للتنمیة تقدركذلك - 20 ٕ ة وا
التي ستطبق أیضا كما هو وارد في هي. وفي هذه الحال، فإن الشروط المختلطةمتتالیتینهذا الحد لسنتین 

. وحیث أن هذه البلدان غیر قادرة على الوصول إلى موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، فإنها 2العمود 
تعرفها شروط اإلقراض ومعاییره في الصندوق. وهذه تبقى من بلدان "المؤسسة الدولیة للتنمیة وحدها"، كما 

.3البلدان مؤهلة للحصول على قروض الصندوق بشروط تیسیریة للغایة كما هو مشار إلیه في العمود 

لتغدو مؤهلة للشروط المختلطة اإلیفاء بأحد المعیارینإال أن بلدان المؤسسة الدولیة للتنمیة وحدها تتطلب - 21
د من البلدان التي بمقدورها الحصول على موارد إضافیة من البنك الدولي لإلنشاء الجدیدة. وهنالك العدی

ومع ذلك تبقى دون العتبات الموضوعة للشروط التیسیریة للغایة من قبل والتعمیر كبلدان مختلطة،
ایة الصندوق والمؤسسة الدولیة للتنمیة. وبالتالي یجب أن تبقى مؤهلة للحصول على الشروط التیسیریة للغ

. وعلى هذا األساس فإن البلدان األعضاء المدرجة في 4من الصندوق. وهذه البلدان مدرجة في العمود 
، تكون مؤهلة للحصول على القروض بشروط مختلطة.5العمود 

وبالتالي ،وفییت نام)(الهند وباكستان 2015-2013فترة البعض هذه البلدان لدیها برامج إقراضیة أكبر في - 22
ملیون دوالر أمریكي إلى أن یتم تصنیف 8.9السداد إلى معدالت مما یحد من زیادات ،فقد تم استبعادها

بلدان أخرى على أنها مؤهلة للحصول على الشروط المختلطة.
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3الجدول 
یولیو/تموزبدءا منالمختلطةتطبیق معاییر البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر/المؤسسة الدولیة للتنمیة على بلدان الشروط 

2011

البلد

12345
الجدارة االئتمانیة والتأهیل 
لالستدانة من البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر (المعروفة 

سابقا باسم "مختلطة")

نصیب الفرد من الدخل 
بناءالقومي اإلجمالي

على عتبة المؤسسة 
الدولیة للتنمیة (المعروفة 
)سابقا بالشروط المتشددة

تطبیق شروط الصندوق 
2012عام 

تطبیق شروط 
الصندوق للتأهل 

لمبادرة الدیون

البلدان المؤهلة 
للحصول على 

الشروط المختلطة 
في الصندوق لعام 

2013
المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xالكونغو

”)فقطالدولیة للتنمیة 
X

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xأنغوال
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

Xشروط تیسیریة للغایةXزمبابوي
المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xوتانب

”)الدولیة للتنمیة فقط
X

Xشروط تیسیریة للغایةXالهند
المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xمنغولیا

”)الدولیة للتنمیة فقط
X

Xشروط تیسیریة للغایةXباكستان
Xشروط تیسیریة للغایةXبابوا غینیا الجدیدة

XعادیةXسري النكا
المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xلیشتي-تیمور

”)الدولیة للتنمیة فقط
X

Xشروط تیسیریة للغایةXفییت نام
دولة بولیفیا المتعددة 

القومیات
XمتوسطةX

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xدومینیكا
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xیناداغر 
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xغیانا
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xهندوراس
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xلوسیاسانت 
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

سان فنسنت 
وغرینادین

X المؤسسة (“تیسیریة للغایة
”)الدولیة للتنمیة فقط

X

XعادیةXأرمینیا
XعادیةXالبوسنة والهرسك

XعادیةXجورجیا
المؤسسة (“تیسیریة للغایة Xجمهوریة مولدوفا

”)للتنمیة فقطالدولیة 
X
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مجموعة العمل المعنیة : استنتاجات وتوصیات تنفیذ الشروط المختلطة-سادسا 
بالشروط المختلطة في الصندوق

دخالها من قبل المؤسسة - 23 ٕ استعرضت مجموعة العمل الشروط المختلطة المقترحة وشروطها ومعاییر األهلیة وا
استعرضت المواءمة اإلجمالیة لجمیع شروط اإلقراض المتبعة . كذلك 2011الدولیة للتنمیة في یولیو/تموز 

وقارنت شروط ،في الصندوق مع تلك التي یتبعها البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة
استعرضت تبعات كل من مستوى سداد القروض على المستوى ،وأخیراس قطري. الصندوق على أسا

فقد وافقت مجموعة ،ة للقروض على المستوى المؤسسي للصندوق. ومن حیث المبدأالقطري والتدفقات العائد
العمل على أن إدخال الشروط المختلطة سیكون متماشیا مع المواءمة التي یتبعها الصندوق إجماال مع 

ساس كما أنها توفر األ،الشروط المتبعة في البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر وفي المؤسسة الدولیة للتنمیة
على األجلین المتوسط والطویل لزیادة التدفقات العائدة من القروض من الدول األعضاء التي یشهد وضعها 

.ملحوظاً المالي واالقتصادي تحسنا

كذلك فقد حللت مجموعة العمل الشروط المطبقة على الشروط المتوسطة الحالیة ووافقت على أن إدخال - 24
بحكم كونها خطوة لالنتقال من الشروط ةأساسا للشروط المتوسطالشروط المختلطة یفي بالغرض الموضوع

التیسیریة للغایة إلى الشروط العادیة، وهي وظیفة تحققها الشروط المختلطة في المؤسسة الدولیة للتنمیة. وقد 
أشارت مجموعة العمل أیضا إلى أن الشروط المتشددة الموجودة حالیا للبلدان المؤهلة قد تم سحبها من 

دماجها بالشروط المختلطة الجدیدة. إال أنه وفي جمیع األحوال فقد اعترفت الم ٕ ؤسسة الدولیة للتنمیة وا
مجموعة العمل أیضا بأن معاییر األهلیة المستخدمة في المؤسسة الدولیة للتنمیة في تقریر البلدان التي سیتم 

على وجه تطبیقها ال یجبو مهمة الصندوق خصوصیةتطبیق الشروط المختلطة علیها ال تعكس 
ولكنها االئتمانیةبالمالءةعلى البلدان التي یعرفها البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر على أنها تتمتع الخصوص 

بشروط تیسیریة للقروضلم تصل بعد إلى العتبة التي وضعها الصندوق لكي ال تكون مؤهلة بعد اآلن 
للغایة.

ت التالیة كي ینظر فیها المجلس التنفیذي:وبالتالي فقد خرجت مجموعة العمل بالتوصیا- 25

2013المؤهلة بدءا من دورة أبریل/نیسان تطبق على البلدان"للشروط المختلطة"إدخال فئة جدیدة )أ(

للمجلس التنفیذي؛
القروض الممنوحة بشروط مختلطة لسعر فائدة على المبلغ األصلي المستحق بمعدل ثابت إخضاع)ب(

سنة، بما فیها 25مع أجل سداد مدته بالمائة،0.75سنویا، ورسم خدمة بمعدلبالمائة1.25قدره 
؛11فترة سماح مدتها خمس سنوات، بدءا من تاریخ موافقة المجلس التنفیذي

للمجلس التنفیذي، إیقاف العمل بالفئتین الحالیتین للشروط 2013بدءا من دورة أبریل/نیسان )ج(
المتوسطة والشروط المتشددة؛

على التوالي، إعطاء البلد المقترض خیار 3- وجیم2-جیمیفضل ممثال الهند واألرجنتین، اللذان یمثالن كال من القائمتین الفرعیتین 11
.انتقاء إما سعر الفائدة الثابت أو المتغیر
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الدول األعضاء في الصندوق المؤهلة للحصول على قروض بشروط مختلطة من المؤسسة ستكون )د(
الدولیة للتنمیة، مؤهلة للحصول على قروض بشروط مختلطة من الصندوق، شریطة أن تتعدى عتبة 

التأهل للشروط التیسیریة للغایة في الصندوق؛
لمحافظین بتعدیل سیاسات توصي مجموعة العمل المجلس التنفیذي بالنظر في توصیة مجلس ا)ه(

.2013اإلقراض ومعاییره في الصندوق في دورته السادسة والثالثین عام 

وفي حال وافق مجلس المحافظین على تعدیل سیاسات اإلقراض ومعاییره في الصندوق في دورته التالیة - 26
ط المختلطة في و ، سوف یمكن للمجلس التنفیذي أن ینظر في إنشاء الشر 2013التي ستعقد في فبرایر/شباط 

.2013مایو/أیار –، أي في أبریل/نیسان دورته التالیة
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اختصاصات مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في الصندوق
المقدمة 

(د) 14أثناء الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفیذي، وفي سیاق المناقشات التي دارت بشأن بند جدول األعمال 
، الخاص بجدول األعمال المؤقت للدورة 19الخاص بإدخال شروط اإلقراض المختلطة في الصندوق، والبند 

الخامسة والثالثین لمجلس المحافظین، تم االتفاق على عقد مجموعة العمل المعنیة بالشروط المختلطة في 
الصندوق بحضور ممثلین عن جمیع القوائم والقوائم الفرعیة وبدعم من األمانة العامة. 

ستعراض شروط اإلقراض المختلطة الحالیة المطبقة في وقد طلب المجلس التنفیذي من مجموعة العمل هذه ا
ستركز مجموعة العمل على الشروط المختلطة و ة. راض ومعاییره والتعدیالت المقترحالصندوق بموجب سیاسات اإلق

نك كما طـُــلب من مجموعة العمل القیام بتحلیل مقارن للشروط التي یتبعها الب. التي هي بین التیسیریة للغایة والعادیة
الدولي لإلنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة مع مراعاة خصوصیة مهمة الصندوق. 

وال یتوقع أن ینجم عن هذا االستعراض أي تغییرات في شروط اإلقراض الحالیة العادیة أو التیسیریة للغایة المعمول 
.بها حالیا في الصندوق

االختصاصات

:ستقوم مجموعة العمل بما یلي

وجه الخصوص التطرق للشروط المختلطة المقترحة، بما في وعلىبالشروط التمویلیة الموجودة حالیا، اإلحاطة - 1
السماح ومحفزات البدء؛اتل السداد وفتر اذلك أسعار الفائدة وآج

القیام بتحلیل للبلدان التي یتوقع لها أن تكون األكثر تأثرا بإدخال شروط جدیدة من خالل تجمیع قائمة للبلدان - 2
وتوفیر تحلیل من صفحة واحدة التي تعد قریبة من حدود التأهیل الفاصلة بین الشروط التیسیریة للغایة والمختلطة،

لألثر المحتمل على كل بلد من هذه البلدان؛

داد تقریر عن النتائج واالستنتاجات التي ستخرج بها العملیة المذكورة أعاله.إع- 3
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الصندوق/للتنمیةالمؤسسة الدولیة /البنك الدولي-2012لعام شروط إقراض البلدان

شعبة أفریقیا الغربیة 
والوسطى

الدخل الفردي 
بالدوالر(

األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 
الدولیة للتنمیة 

2012عام في 
لألهلیة

شروط الصندوق
2012عام 

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

شروط تسدید تیسیریة للغایة في المؤسسة الدولیة 
والصندوقللتنمیة

وسطي 
أجل 
السداد 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(
فترة السماح 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(

(%)منح 
بموجب إطار 
القدرة على 
تحمل الدیون

المؤسسة الدولیة 750بنن
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة 550فاسوبوركینا 
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 160,1الكامیرون
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

%183010400تیسیریة للغایةمختلطة3,160الرأس األخضر 

جمهوریة أفریقیا 
الوسطى

الدولیة المؤسسة 460
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة 600تشاد
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

جمهوریة الكونغو 
الدیمقراطیة 

المؤسسة الدولیة 180
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 2,310الكونغو
للتنمیة

(مختلطة)

%5250--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 1,070كوت دیفوار
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--1040100%

البنك الدولي 14,680غینیا االستوائیة
والتعمیرلإلنشاء 

---1830عادیة

البنك الدولي 7,760غابون
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة 440غامبیا
للتنمیة

إطار القدرة (ایةتیسیریة للغ
)على تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 1,240غانا 
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)تحمل الدیونعلى 

--104050%

المؤسسة الدولیة 380غینیا
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 540غینیا بیساو
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة 190لیبریا
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 600مالي
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%
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المؤسسة الدولیة 1,060موریتانیا
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة360النیجر
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 1,180نیجیریا 
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

سان تومي 
وبرینسیبي 

المؤسسة الدولیة 1,200
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 1,050السنغال
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 340سیرالیون
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة 440توغو
للتنمیة

إطار القدرة (تیسیریة للغایة
)على تحمل الدیون

--104050%
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي-2012لعام شروط إقراض البلدان

شعبة أفریقیا الشرقیة 
والجنوبیة

الدخل الفرد 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 

في الدولیة للتنمیة
لألهلیة2012عام

شروط الصندوق
2012عام 

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

للغایة في المؤسسة الدولیة شروط تسدید تیسیریة 
للتنمیة والصندوق

وسطي 
أجل 
السداد 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(
فترة السماح 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(

(%)منح 
طار إبموجب 

القدرة على تحمل 
الدیون

3أنغوال المؤسسة الدولیة 960
(مختلط)للتنمیة

%5250--تیسیریة للغایة

6بوتسوانا البنك الدولي 890
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة 160بوروندي
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 820جزر القمر
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 340إریتریا
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 380إثیوبیا
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 800كینیا
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

1لیسوتو الدولیة المؤسسة 080
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--104050%

المؤسسة الدولیة 440مدغشقر
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 330مالوي
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--104050%

7سو یمورش الدولي البنك 740
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة 440موزامبیق
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

البنك الدولي 650 4نامیبیا
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة 540رواندا
للتنمیة

إطار (تیسیریة للغایة
القدرة على تحمل 

)الدیون

--104050%

البنك الدولي 490 9سیشیل
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

---1830عادیةالبنك الدولي 100 6جنوب أفریقیا
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي-2012لعام شروط إقراض البلدان

شعبة أفریقیا الشرقیة 
والجنوبیة

الدخل الفرد 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 

في الدولیة للتنمیة
لألهلیة2012عام

شروط الصندوق
2012عام 

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

للغایة في المؤسسة الدولیة شروط تسدید تیسیریة 
للتنمیة والصندوق

وسطي 
أجل 
السداد 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(
فترة السماح 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(

(%)منح 
طار إبموجب 

القدرة على تحمل 
الدیون

لإلنشاء والتعمیر

البنك الدولي 680 2ندلسوازی
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة 490أوغندا
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

جمهوریة تنزانیا 
المتحدة

المؤسسة الدولیة 530
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 070 1زامبیا
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

-1830525تیسیریة للغایةمختلطة460زمبابوي
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/الدوليالبنك -2012لعام شروط إقراض البلدان

شعبة آسیا والمحیط 
الهادي

الدخل الفردي 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 
الدولیة للتنمیة 

2012عام 
لألهلیة

اإلقراض شروط
الصندوق عام في

20121

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

للغایة في المؤسسة الدولیة شروط تسدید تیسیریة 
للتنمیة والصندوق

وسطي 
أجل 

السداد 
(بالسنین)

أجل السداد 
(بالسنین)

فترة السماح 
(بالسنین)

أجل السداد 
(بالسنین)

(%)منح 
بموجب إطار 

القدرة على 
تحمل الدیون

المؤسسة الدولیة نطبقیالأفغانستان
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على(

)تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 640بنغالدیش
للتنمیة

%10400--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 920 1وتانب
للتنمیة

(مختلطة)

%5250--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 760كمبودیا
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--104050%

البنك الدولي 260 4الصین
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

جمهوریة كوریا 
الشعبیة الدیمقراطیة

تیسیریة للغایة

3فیجي البنك الدولي 610
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

1الهند  %18305250تیسیریة للغایةمختلطة340

2إندونیسیا البنك الدولي 580
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

جمهوریة إیران 
اإلسالمیة

البنك الدولي غیر منطبق
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

7كازاخستان البنك الدولي 440
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

2كیریباس المؤسسة الدولیة 010
للتنمیة

تیسیریة للغایة
القدرة على إطار (

)تحمل الدیون

--1040100%

المؤسسة الدولیة 880جمهوریة قیرغیزستان
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--104050%

جمهوریة الو 
الدیمقراطیة الشعبیة

1 المؤسسة الدولیة 010
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

7مالیزیا البنك الدولي 900
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4ملدیف  المؤسسة الدولیة 270
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

2جزر مارشال  %18301040100تیسیریة للغایةالمؤسسة الدولیة 990
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/الدوليالبنك -2012لعام شروط إقراض البلدان

شعبة آسیا والمحیط 
الهادي

الدخل الفردي 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 
الدولیة للتنمیة 

2012عام 
لألهلیة

اإلقراض شروط
الصندوق عام في

20121

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

للغایة في المؤسسة الدولیة شروط تسدید تیسیریة 
للتنمیة والصندوق

وسطي 
أجل 

السداد 
(بالسنین)

أجل السداد 
(بالسنین)

فترة السماح 
(بالسنین)

أجل السداد 
(بالسنین)

(%)منح 
بموجب إطار 

القدرة على 
تحمل الدیون

إطار القدرة على (للتنمیة
)الدیونتحمل 

1منغولیا المؤسسة الدولیة 890
للتنمیة

(مختلطة)

%5250--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة نطبقیالمار نایم
للتنمیة

-1040--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 490نیبال
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--104050%

1باكستان %18305250تیسیریة للغایةمختلطة050

1بابوا غینیا الجدیدة  %18305250تیسیریة للغایةمختلطة300

2الفلبین البنك الدولي 050
لإلنشاء والتعمیر

---1830متوسطة

2ساموا المؤسسة الدولیة 930
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--104050%

1جزر سلیمان المؤسسة الدولیة 030
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--104050%

2سري النكا  %18305250عادیةمختلطة290

المؤسسة الدولیة 780طاجیكستان
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

4تایلند البنك الدولي 210
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

2لیشتي -تیمور المؤسسة الدولیة 220
للتنمیة

(مختلطة)

%5250--تیسیریة للغایة

3تونغا  المؤسسة الدولیة 380
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

1فییت نام %18305250تیسیریة للغایةمختلطة100
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي-2012لعام شروط إقراض البلدان

أمریكا الالتینیة والكاریبي

الدخل الفردي 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 

الدولیة للتنمیة عام 
لألهلیة2012

اإلقراض شروط
الصندوق عام في

20121

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

شروط تسدید تیسیریة للغایة في المؤسسة الدولیة 
للتنمیة والصندوق

وسطي 
أجل 
السداد 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(
فترة السماح 

)بالسنوات(
أجل السداد 

)بالسنوات(

(%)منح 
بموجب إطار 

القدرة على 
تحمل الدیون

1أنتیغوا وبربودا البنك الدولي 0610
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

8األرجنتین البنك الدولي 450
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

3بلیز البنك الدولي 740
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

دولة بولیفیا المتعددة 
القومیات

1 %18305250متوسطةمختلطة790

9البرازیل البنك الدولي 390
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

9شیلي البنك الدولي 940
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

5كولومبیا البنك الدولي 510
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

6كوستاریكا البنك الدولي 580
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4دومینیكا %183010400تیسیریة للغایةمختلطة960

4الجمهوریة الدومینیكیة البنك الدولي 860
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4إكوادور البنك الدولي 510
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

3السلفادور الدولي البنك 360
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

5غرینادا %183010400تیسیریة للغایةمختلطة560

2غواتیماال البنك الدولي 740
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

3غیانا المؤسسة الدولیة 270
للتنمیة

%5250--تیسیریة للغایة

المؤسسة الدولیة 650هایتي
(مختلطة)للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

1هندوراس المؤسسة الدولیة 880
(مختلطة)للتنمیة

%5250--تیسیریة للغایة

4جامایكا البنك الدولي 750
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

9المكسیك البنك الدولي 330
والتعمیرلإلنشاء 

---1830عادیة

1نیكاراغوا تیسیریة للغایةالمؤسسة الدولیة 080
إطار القدرة على (

--104050%
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)تحمل الدیونللتنمیة

6بنما البنك الدولي 990
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

2غوايابار  البنك الدولي 940
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4بیرو البنك الدولي 710
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4سانت لوسیا  %183010400تیسیریة للغایةمختلطة970

9سانت كیتس ونیفس البنك الدولي 980
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

سانت فنسنت وجزر 
غرینادین 

4 %183010400تیسیریة للغایةمختلطة850

البنك الدولي نطبقیالسورینام
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

15ترینیداد وتوباغو البنك الدولي 380
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

10أوروغواي البنك الدولي 590
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

11جمهوریة فنزویال البولیفاریة البنك الدولي 590
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي2012لعام -شروط إقراض البلدان

شعبة الشرق األدنى 
وشمال أفریقیا

الدخل الفردي 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 
الدولیة للتنمیة 

2012عام 
شروط الصندوق 

2012عام 

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

شروط تسدید تیسیریة للغایة في المؤسسة الدولیة للتنمیة 
والصندوق

وسطي 
أجل السداد 

لسنین)با )
أجل السداد 

(بالسنین)
فترة السماح 

(بالسنین)
أجل السداد 

(بالسنین)

(%)منح 
بموجب إطار 

القدرة على 
تحمل الدیون

البنك الدولي 4000ألبانیا
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4الجزائر البنك الدولي 460
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

3أرمینیا  %18305250عادیةمختلطة090
5أذربیجان البنك الدولي 180

لإلنشاء والتعمیر
---1830عادیة

4البوسنة والهرسك %18305250عادیةمختلطة790
1كرواتیا البنك الدولي 3760

لإلنشاء والتعمیر
---1830عادیة

المؤسسة الدولیة نطبقیالجیبوتي
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%

2مصر البنك الدولي 340
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

2جورجیا %18305250عادیةمختلطة700
2العراق البنك الدولي 320

لإلنشاء والتعمیر
---1830عادیة

4األردن البنك الدولي 350
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

9لبنان البنك الدولي 020
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

البنك الدولي نطبقیاللیبیا
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

2المغرب البنك الدولي 850
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

1جمهوریة مولدوفا المؤسسة الدولیة 810
للتنمیة

(مختلطة)

%5250--تیسیریة للغایة

7رومانیا البنك الدولي 840
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

الدولیة المؤسسة نطبقیالالصومال 
للتنمیة

-1040--تیسیریة للغایة

1السودان  المؤسسة الدولیة 270
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040-

الجمهوریة العربیة 
السوریة

2 البنك الدولي 640
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

4جمهوریة مقدونیا  ---1830عادیةالبنك الدولي 520
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الصندوق/المؤسسة الدولیة للتنمیة/البنك الدولي2012لعام -شروط إقراض البلدان

شعبة الشرق األدنى 
وشمال أفریقیا

الدخل الفردي 
(بالدوالر 
األمریكي)

شروط البنك 
الدولي/المؤسسة 
الدولیة للتنمیة 

2012عام 
شروط الصندوق 

2012عام 

شروط تسدید البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمیر

شروط تسدید تیسیریة للغایة في المؤسسة الدولیة للتنمیة 
والصندوق

وسطي 
أجل السداد 

لسنین)با )
أجل السداد 

(بالسنین)
فترة السماح 

(بالسنین)
أجل السداد 

(بالسنین)

(%)منح 
بموجب إطار 

القدرة على 
تحمل الدیون

لإلنشاء والتعمیرالیوغسالفیة السابقة 
4تونس البنك الدولي 070

لإلنشاء والتعمیر
---1830عادیة

9تركیا البنك الدولي 500
لإلنشاء والتعمیر

---1830عادیة

المؤسسة الدولیة ال ینطبقالیمن
للتنمیة

تیسیریة للغایة
إطار القدرة على (

)تحمل الدیون

--1040100%


