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  توصیة بالموافقة

بشأنه مع جمهوریة یوصى بأن یوافق المجلس التنفیذي على شروط وأحكام اتفاق تسویة المدیونیة المتفاوض 

، وعلى تفویض رئیس الصندوق بتوقیع اتفاق تسویة المدیونیة المرفق 45كوبا على النحو المبین في الفقرة 

  .بهذه الوثیقة

  تسویة الدیونلمقترح

  مقدمة  -أوال

تتمثل أهداف هذه الوثیقة فیما یلي:- 1

ي تم التوصل إلیها بین تالدیون الالتماس موافقة المجلس التنفیذي على شروط وأوضاع اتفاقیة تسویة   )أ(

؛حكومة كوبا والصندوق

مستجدات أداء االقتصاد الكلي في كوبا، وعملیات اإلصالح األخیرة علىإطالع المجلس التنفیذي   )ب(

، والصدمات االقتصادیة والبیئیة المختلفة التي واجهتها البالد والتي أثرت بصورة مباشرة أو غیر فیها

  سداد دیونها للصندوق.مباشرة على قدرتها على

تاریخ عالقة كوبا بالصندوق-ثانیا

باعتبارها من الفئة 1977كوبا هي أحد األعضاء المؤسسین للصندوق. ومنذ انضمامها للصندوق في عام - 2

الثالثة، أو من البلدان "النامیة"، شاركت في تسییر الصندوق بصفتهًا عضوا في مجلس المحافظین، وكذلك 

التنفیذي.كعضو في المجلس 

وحدة ملیون 11.05، وافق المجلس التنفیذي على منح كوبا قرضًا قدره 1980كانون األول دیسمبر/وفي - 3

یسدد كان من المقرر أن . وقد قدم القرض، الذييمشروع التنمیة الریفیة في كامالوتحقوق سحب خاصة ل

في المائة. وتم 4دة ثابت یبلغ فائبسعرمتوسطةشروط ب، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات، سنة20على 

، ثم أغلق، على النحو المقرر، بعد ثماني 1981مارس/آذارفي اإلعالن عن دخول المشروع حیز التنفیذ 

تعرضت ألزمة 1989سنوات من التنفیذ. وبدأ سداد القرض وفقًا لمخططه الزمني، ولكن البالد في عام 

قف سداد القرض المتفق علیه وٕالى تراكم المتأخرات. ومنذ عام إلى و فعلیاً اقتصادیة خانقة، األمر الذي أدى 

، لم یوافق المجلس التنفیذي على أي تمویل آخر لكوبا.1980

فقد أعربت حكومة كوبا عن الرغبة في 1الزراعیة في كوبا،األعماللقطاع ستراتیجیةالاونظرا لألهمیة - 4

تها تجاه الصندوق بحیث تعود مؤهلة لالستفادة من دعم إعادة التفاوض على الدیون المستحقة والوفاء بالتزاما

، بدأ الطرفان عملیة التفاوض من 2009مجددًا في برنامج للعمل. وفي هذا السیاق، في عام للبدءالصندوق 

أجل التوصل إلى اتفاقیة على المعاییر المالیة لسداد الدیون. وترد نتائج هذه المفاوضات في اتفاقیة تسویة 

الدیون.

                                                     
لالطالع على التدابیر السیاساتیة الرئیسیة التي یجري اعتمادها في كوبا فیما یتعلق المدیونیة تسویة اتفاق(د) من نظر القسم ثالثاا1

  بالقطاع الزراعي.



EB 2012/106/R.36/Rev.1

2

، قدمت الحكومة تقریرا إلى الصندوق یعرض األوضاع االقتصادیة في كوبا 2012حزیران عام یونیو/ي وف- 5

تم االستناد إلیه في خالل فترة وقف السداد. ویشكل تقریر الحكومة واتفاقیة تسویة الدیون معا األساس الذي 

هذا التقریر.إعداد

  السیاق القطري-ثالثا

  االقتصادیة الرئیسیة في اآلونة األخیرة-عیةأداء المؤشرات االجتما  -ألف

بلدا في مؤشر التنمیة 187من أصل 51تتمتع كوبا بمستوى عال من التنمیة البشریة، فهي تحتل المرتبة - 6

. وهذه النتیجة، وخصوصا اإلنجازات التي تحققت في مجال الرعایة الصحیة، هي أفضل 2011البشریة لعام 

مو البالد االقتصادي ومستواه.مما كان متوقعا نظرا لمعدل ن

بلدان ذات الدخل المتوسط العالي وهي أحد أكبر االقتصادات في أمریكا الوسطى الوتعتبر كوبا بلدًا من - 7

في المائة منهم في المناطق الریفیة. 25ملیون نسمة، یعیش 11.2ومنطقة الكاریبي. ویبلغ عدد سكانها 

2القومي الحقیقي للفرد الواحدوالناتجملیار دوالر أمریكي 64.33ویبلغ ناتجها المحلي اإلجمالي االسمي 

).2010دوالرًا أمریكیًا (4,222

تحلیل الناتج المحلي اإلجمالي ونصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالعملة عندوینبغي توخي الحذر - 8

تتعایش، ضمن هذا . و 1994م األجنبیة نظرًا لوجود نظام سعر الصرف المزدوج الذي ینفذ في كوبا منذ عا

و الكوبي القابل للتحویل. وسعر الصرف الرسمي، المستخدم في سو الكوبي والبیسعملتان: البیالنظام، 

كوبي واحد قابل للتحویل مقابل دوالر بیسو كوبي واحد مقابل بیسو وبین الشركات، هو الوطنیةالحسابات 

بیسو كوبي مقابل بیسو 24هوت الشخصیة بسعر صرف أمریكي واحد. على أن هناك أیضا سوقًا للمعامال

24واحد لكل أمریكيكوبي واحد قابل للتحویل، مما یخلق سعر صرف ضمني للدوالر األمریكي هو دوالر

آلیات متمیزة لتشكیل األسعار ال تنعكس كما توجد ،األسواقفصل بینكوبي. وعالوة على ذلك، هناك بیسو 

الخدمات مبالغة في عرض. وهناك، عالوة على ذلك، الوطنیةقة بالحسابات بدقة في اإلحصاءات المتعل

استخدام نوع واحد فقط من أسعار من شأن عند قیاس الناتج المحلي اإلجمالي. ولهذه األسباب، فإن 

هذه المتغیرات.لالصرف لتقدیر الدخل القومي، وبالتالي الدخل الفردي، أن یؤدي إلى تقدیر غیر دقیق 

30، وذلك بأكثر من تيیالسوفیض الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي بشكل كبیر بعد سقوط االتحاد وقد انخف- 9

. ومع تنفیذ سلسلة من اإلصالحات االقتصادیة، حقق الناتج المحلي 1993و1989في المائة بین عامي 

خیرة، ونتیجة لألزمة في المائة في العقد األول من هذا القرن. وفي اآلونة األ5.3اإلجمالي نموًا بمعدل 

في المائة في عام 2.4وٕالى 2009في المائة في عام 1.4المالیة الدولیة، انخفض النمو االقتصادي إلى 

2010.

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، في المتوسط، خالل 19.4ونتیجة لهذه األزمة، شكل العجز المالي - 10

خالل الفترة بین و ،تم تصحیح هذا الخلل في السنوات التالیةاألولى من التسعینیات. وقدالخمسالسنوات

في 3ضمن الهامش المستهدف في السیاسة االقتصادیة (نحو الماليبقي العجز 2007و1995عامي 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) وذلك بفضل اإلجراءات المالیة الحكومیة التي تستهدف سد الثغرة في 

                                                     
  الثابتة.1997بأسعار عام   2
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، نتیجة لألزمة المالیة الدولیة األخیرة، ضعف مجال عمل اإلجراءات المالیة الحكومیة المیزانیة. على أنه

. وشهدت السنوات التالیة، 2008في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 6.7الماليوبلغ العجز 

في المائة 3.6الضرائب وانخفاضًا في النفقات العامة مما أدى إلى تخفیض العجز إلى إیراداتزیادة في 

.2010من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

في 26.8في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، و19.1بلغت نسبة الدیون الخارجیة ،2008وفي عام - 11

في المائة من الصادرات. وتبین هذه األرقام أن عبء البالد من الدیون 92.7المائة من إجمالي اإلیرادات، و

دود االحترازیة المقبولة دولیا، مما یتطلب تطبیق تدابیر معتدلة تضمن االستدامة المتوسطة هو أدنى من الح

والطویلة األجل للمالیة العامة والدیون الخارجیة.

في 2.5، كان هناك نمو سلبي في معدل التضخم بلغ في المتوسط 1999و1995وخالل الفترة بین عامي - 12

في االقتصاد الكلي. وخالل العقد األول من األلفیة الجدیدة، ومع تراجع المائة نتیجة لعملیة تدعیم التوازن 

قطاع السیاحة وزیادة الظواهر الجویة المتطرفة، اشتد النقص في العمالت األجنبیة. وخلق هذا زیادة في 

في المائة في المتوسط في معدل التضخم. 2.3السیولة النقدیة لدى السكان، مما تسبب في زیادة بنسبة 

، سجلت معدالت التضخم في تلك السنة 2011كجزء من اإلصالحات االقتصادیة التي بدأت في عام و 

أرقامًا أكبر مما كانت علیه في العام السابق. ویعزى هذا إلى استبعاد بعض المنتجات من كتیبات حصص 

ب علیها.التموین الشهریة، فضال عن زیادة في أسعار بعض المنتجات الزراعیة سببها انخفاض الطل

، من 2025سنة أو أكثر. وبحلول عام 60في المائة من الكوبیین بعمر 18وفي الوقت الراهن، هناك - 13

"تزاید شیب" الكوبیین، واقترانه یطرحومن المتوقع أنفي المائة. 26المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 

إلى تغیرات في هیكل وسیر سوق ؤديوأن یألمن االجتماعي أمام ابركود في النمو السكاني، تحدیات 

العمل.

  الصدمات الخارجیة  - اءب

إلى كذلكواجه االقتصاد الكوبي عقبات وقیودا خطیرة لم تؤد إلى الحد من النمو االقتصادي فحسب، بل - 14

دفع البالد إلى إجراء إصالحات جذریة للحفاظ على التوازن الداخلي في االقتصاد الكلي. وفي الوقت نفسه، 

كوبا األولویة باستمرار للحفاظ على إنجازاتها االجتماعیة. ومن الجدیر بالذكر في هذا الصدد، أن أعطت

في المائة في عام 41.6مخصصات المیزانیة لقطاعات التعلیم والصحة والضمان االجتماعي ارتفعت من 

وبقوة باألزمة المالیة ، على الرغم من تأثر تلك السنوات تحدیداً 2010في المائة في عام 43.1إلى 2007

العالمیة.

تي، لواحدة من أسوأ األزمات االقتصادیة في تاریخ یوقد تعرض االقتصاد الكوبي، بعد سقوط االتحاد السوفی- 15

في المائة من 80البالد، وهي المعروفة باسم "الفترة الخاصة". فحتى ذلك الوقت، كانت كوبا تنفذ أكثر من 

ة مع بلدان تلك الكتلة، واستفادت في الوقت نفسه من أسعار تفضیلیة في المعامالت االقتصادیة الخارجی

لمساعدة التقنیة والتكنولوجیة. وانعكست بوضوح آثار هذه الصدمة الخارجیة في المؤشرات لالتجارة المتبادلة 

، بلغت نسبة االنخفاض 1993إلى 1989الرئیسیة لالقتصاد الكلي. من ذلك مثًال أنه، في الفترة من 

في المائة. وبالمثل، وخالل هذه الفترة 34.8الثابتة، 1981التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي، بأسعار 

في المائة من الناتج المحلي 33.5إلىفي المائة، ووصل العجز المالي78انخفضت الواردات بنسبة 

.1989ان علیه في عام ، وانخفض استهالك الوقود بنسبة تزید على نصف ما ك1993اإلجمالي في عام 



EB 2012/106/R.36/Rev.1

4

وتعتبر كوبا، نتیجة لموقعها الجغرافي، شدیدة التعرض للظواهر الجویة المتطرفة. وخالل العقدین الماضیین، - 16

تأثرت الجزیرة باألعاصیر والجفاف والفیضانات والزالزل وحرائق الغابات. وتسببت هذه األحداث بأضرار 

السیما في قطاع الزراعة. وتقدر الخسائر االقتصادیة والمادیة واسعة النطاق في البنیة التحتیة اإلنتاجیة، 

ملیون دوالر 20.56بنحو 2008و1998التي اجتاحت البالد بین عامي 16الناجمة عن األعاصیر الـ 

أمریكي.

وعالوة على ذلك، كان لألزمات االقتصادیة األخیرة آثار سلبیة على النشاط االقتصادي للبالد. وفي عام - 17

أدت األزمة المالیة العالمیة إلى انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات الصناعیة المصنوعة من ، 2008

النیكل، مما تسبب في انخفاض في سعر النیكل وهو سلعة التصدیر الرئیسیة في كوبا. ویقدر أن خسارة 

ت اتجاهات . وقد لوحظ2008ملیون دوالر أمریكي في عام 250الدخل الناجمة عن هذه األحداث بلغت 

االنخفاض في أسعار الصادرات األخرى مثل الروم والتبغ واألسماك، وكذلك في عدد السیاح الذین یزورون 

لتشاهد أوائل عالمات االنتعاش.2010وكان على البالد أن تنتظر حتى عام البالد.

ل السنوات األخیرة وعالوة على ذلك، تسببت الزیادات في األسعار الدولیة للوقود والمواد الغذائیة خال- 18

مدفوعات. وقد مثل الوقود والمواد الغذائیة خالل العقد الماضي الفئتین الرئیسیتین في البالضغط على میزان 

في المائة على التوالي من إجمالي الواردات. 16.2في المائة و26.2فاتورة واردات البالد، حیث بلغا نسبة 

ملیون 1.34في المائة، مما أجبر البالد على صرف 57بة وحده، ارتفع سعر النفط بنس2008وفي عام 

في المائة مما أسفر عن 53أكثر من العام السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة أمریكي دوالر 

.أمریكيدوالرمالیین 907بلغت اإلنفاقزیادة أخرى في 

یجب أن تؤخذ بعین االعتبار اآلثاُر السلبیة وٕاضافة لذلك، وفي تقدیر لألداء االقتصادي في البالد عموما،- 19

للعالقات الخارجیة االقتصادیة والتجاریة والمالیة المتضررة أصًال.

وتلخیصًا لكل ذلك، فإن المشاكل الناجمة عن البیئة الدولیة غیر المواتیة وتكرر الظواهر الجویة المتطرفة - 20

تشكل كلها اتیة من المنظمات المالیة الدولیة، واستحالة الحصول على التمویل الخارجي بشروط تمویل مو 

قیودا خطیرة على قدرة البالد على تحقیق مستویات أعلى من التنمیة االقتصادیة.

  القطاع الریفي  - یمج

ملیون هكتار، وهناك هیكل 6.6یتركز ربع مجموع سكان كوبا في القطاع الریفي. وتغطي المساحة الزراعیة - 21

،في المائة)38و"الوحدات األساسیة لإلنتاج التعاوني" (،في المائة)35الدولة (تنظیمي إنتاجي یتألف من 

18في المائة)، واالئتمان والخدمات والتعاونیات التي یملكها القطاع الخاص (8وتعاونیات اإلنتاج الزراعي (

زراعات األساسیة هي في المائة من األراضي المتاحة لألغراض الزراعیة، وال50في المائة). وال ُیزرع إال 

قصب السكر والحمضیات والبن واألرز والموز.

في المائة من األغذیة التي تستهلكها، وخالل السنوات الخمس الماضیة، تجاوز 80وتستورد كوبا نحو - 22

ملیار دوالر أمریكي. ومن ناحیة أخرى، تراجعت الصادرات 1.5متوسط التكلفة السنویة لهذه الواردات 

في المائة 7.7إلى 2000في المائة في عام 39.2مجموع الصادرات، وانخفضت نسبتها من الغذائیة ضمن 

في المائة خالل نفس 46، ونتیجة لذلك، انخفضت عائدات التصدیر من هذه الفئة بنسبة 2010في عام 

الفترة.
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شكل رئیسي إلى وفي السنوات األخیرة، شهدت البالد نقصًا في المنتجات الزراعیة األولیة. ویعزى هذا ب- 23

والذي كان له آثار سلبیة االنخفاض في أسعار صادرات النیكلالزیادة في األسعار الدولیة للمواد الغذائیة؛ و 

؛ وتصلب تعیقه عن العمل بكامل طاقاتهیفي الر قطاع لفي اإنتاجیة وهیكلیةعلى القدرة على االستیراد؛ 

لى االئتمان وغیره من مصادر التمویل.شروط التمویل الخارجي والذي قید إمكانیة الحصول ع

زیادة غلة القطاع الزراعي، وتحقیق مستویات أعلى من إنتاج األغذیة، وبناء امة تمثلت فيعومع أهداف - 24

مزید من القدرة على مقاومة الصدمات البیئیة، والحفاظ على التوازن البیئي، وخلق روابط أقوى بین الزراعة 

من السیاسات الزراعیة ترد في المبادئ الحكومة سلسلةصممت ،دوالقطاعات األخرى من االقتصا

.2015-2011التوجیهیة للسیاسة االقتصادیة واالجتماعیة للفترة 

وعلى ضوء ما تقدم، یتضح بجالء أن للتنمیة الریفیة وتحویل القطاع الزراعي في كوبا أهمیة أساسیة للنمو، - 25

مة التي تأخذ بها الحكومة. وبناء على ذلك، فقد اتجهت الحكومة ولذا فإنهما یمثالن أولویة في السیاسة العا

إلى الصندوق على أمل العودة إلى التعامل بینهما والحصول على الدعم والشراكة لتحقیق أهدافها اإلنمائیة 

الوطنیة.

  جدیدة للسیاسة االقتصادیة واالجتماعیةالتوجیهیة المبادئ ال  -الد

قتصادي الحالي، وخفض النفقات الحكومیة، وزیادة إنتاجیة السكان ورواتبهم، عمًال على تحدیث النموذج اال- 26

، على المبادئ التوجیهیة للسیاسة 2011أبریل/نیسانوافق المؤتمر السادس للحزب الشیوعي الكوبي، في 

من التدابیر التي تغطي 313. وتتضمن المبادئ التوجیهیة 2015- 2011االقتصادیة واالجتماعیة للفترة

میع قطاعات االقتصاد والتي ستمكن، في جملة أمور أخرى، من زیادة النشاط االقتصادي للقطاع ج

الخاص.

بقطاع الصناعات ،والتي تهم الصندوق بصورة خاصة،وتتصل اإلصالحات المقترحة في المبادئ التوجیهیة- 27

كومیة، والالمركزیة، وتبسیط الزراعیة، وٕاعادة هیكلة القطاع العام، وتقدیم الدعم ألشكال اإلدارة غیر الح

إعانات الدعم، وٕادارة الدیون الخارجیة.

سلسلة للسیاسة االقتصادیة واالجتماعیةالزراعیة، تقترح المبادئ التوجیهیةبسیاسة الصناعاتوفیما یتعلق - 28

غیر من التدابیر التي تركز على تحقیق األهداف التالیة: تبني نموذج یتمتع بوجود أكبر ألشكال اإلدارة 

الحكومیة؛ وزیادة مساهمة قطاع الزراعة في میزان مدفوعات الدولة؛ وزیادة اإلنتاج المحلي من المواد 

الغذائیة؛ وزیادة الغلة الزراعیة من خالل تنویع المحاصیل والزراعات المختلطة؛ وٕاعادة إسكان المناطق 

یه؛ وتدریب العاملین في القطاع الریفي؛ الریفیة تدریجیا؛ ودمج الشباب في القطاع الزراعي واالحتفاظ بهم ف

وتأجیر األراضي غیر المستغلة.

2008ویجري العمل على تنفیذ جانب من هذه اإلجراءات فعًال. والواقع أن عملیة تأجیر األراضي بدأت عام - 29

ملیون هكتار 1.4تم تأجیر أكثر من 2012)، وبحلول منتصف عام 259(القانون الصادر بمرسوم 

في المائة من هذه المساحات.79، وبدأ اإلنتاج فعًال في للمزارعین

یجري العمل على تطویر عملیة إلعادة تنظیم قطاع سوق فإنه أما بالنسبة إلعادة هیكلة القطاع العام، - 30

القطاع العام إلى األنشطة االقتصادیة غیر الحكومیة. منعامل 500,000العمل من شأنها أن تعید توجیه 

بأشكال أخرى من اإلدارة یعترف هذا النموذج االقتصادي،المؤسسات االشتراكیة، وباإلضافة إلى 
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االقتصادیة غیر الحكومیة، من قبیل الشركات ذات رأس المال المختلط، والتعاونیات، والزراعة على نطاق 

صغیر، والعمال المستقلین.

للسیاسة د، تقترح المبادئ التوجیهیةوبالمثل، ولزیادة إنتاجیة العمل وتنشیط الكفاءة في استخدام الموار - 31

االستمرار في التخلص تدریجیا من إعانات الدعم المفرط للمنتجات والخدمات.االقتصادیة واالجتماعیة

شكال اإلدارة االقتصادیة غیر الحكومیة، وسعیا لتوسیع اإلنتاج وتوفیر ألفي هذا اإلطار من الدعم و - 32

للسیاسة المشتركة بقدر أعلى من الكفاءة، تركز المبادئ التوجیهیةالخدمات، وتنفیذ المشتریات والمبیعات 

على إنشاء التعاونیات والجمع بینها في رابطات لها شخصیتها القانونیة وأصولها االقتصادیة واالجتماعیة

الخاصة.

الثنائیین أخیرا، من حیث إدارة الدیون الخارجیة، بدأت الحكومة في تنفیذ خطط لتسویة الدیون مع الدائنین - 33

والحصول على تمویل جدید.البالدي األطراف من أجل تسویة وتسدید دیوندوالمتعد

وفي هذا السیاق تحدیدًا، هناك فرصة أمام الصندوق لیصبح واحدا من الشركاء االستراتیجیین لكوبا، بحیث - 34

قطاع الریفي. وكثیر من یوفر الدعم التقني والمالي للتحویالت الهیكلیة التي قررت الحكومة تنفیذها في ال

هذه التحویالت ینسجم مع رسالة الصندوق المؤسسیة وأهدافه.

  الوضع الحالي للدیون-رابعا

سنوات بعد فترة االستحقاق 10، منها أكثر من عاما20لفترة تزید علىإن دیون كوبا للصندوق متأخرة - 35

ملیون وحدة حقوق 8.3خ االستحقاق)، (تاری2001. وقد بلغ الرصید غیر المسدد من القرض ، في النهائي

. ملیون وحدة حقوق سحب خاصة3.8، 2001. وبلغت الفائدة المستحقة وغیر المدفوعة، في سحب خاصة

وحدة حقوق سحب ملیون 12.1الفائدة المستحقة غیر المدفوعة و ویبلغ مجموع الرصید الرئیسي غیر المسدد 

، وهو مبلغ ال نزاع فیه مع كوبا.خاصة
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  1ول الجد

  التاریخ المالي للدیون

  خاصة)السحب الحقوق وحدات (ب

  حقوق السحب الخاصة  

  المبالغ المصروفة

  )1989سبتمبر/أیلول 30(إقفال القرض في 

10,581,121

  أقساط التسدید التي صدرت بها فواتیر

  )2001مارس/آذار 1(آخر موعد استحقاق في 

10,581,121 

  المبلغ المسدد من أصل القرض

  )1989سبتمبر/أیلول 1حتى (

(2,272,855)

  والمتأخر السدادالرصید المستحق من أصل القرض

  ) 2001مارس/آذار 1(في 

8,308,266

  أالفائدة المستحقة غیر المدفوعة

  )2001مارس/آذار 1(حتى 

3,794,396

  مجموع المتأخرات

  )2001مارس/آذار 1(في 

12,102,662

راً 16,794,278  بلدوالر األمریكي)(بمعادل امجموع المتأخرات أمریكیاً دوال

أ
  في المائة سنویًا).4فائدة القرض المتعاقد علیه (بسعرالفائدة المستحقة 

  یة وهي تستند إلى أسعار التحویل التاریخیة.ر معادالت الدوالر األمریكي تستخدم ألغراض إشاب

  نهج تسویة الدیون- خامسا

استكشاف الخیارات لتسویة على العمل على لصندوق كوبا واتفق مع الحكومة ، زار وفد من ا2009في عام - 36

مع الصندوق.دیونها متأخرات 

في أعقاب رسالة بعث بها وزیر التجارة الخارجیة الكوبي، 2011وتكثــــّفت المحادثات في أواخر عام - 37

Rodrigo Malmiercaا. وتضمنت هذه ، الذي یشغل أیضا منصب عضو مجلس محافظي الصندوق عن كوب

، بحیث متوسطةالرسالة مقترح للسداد تطلب بموجبه كوبا إعادة هیكلة القرض الممنوح لها أصًال بشروط 

في المائة.0.75بنسبةللغایة، أي برسم خدمة تیسیریةتصبح شروطه 

الیة. فمن الناحیة القانونیة وال من الناحیة الممنعلى أن هذا الخیار غیر مقبول بالنسبة للصندوق، ال- 38

إعادة جدولة قرض بأثر رجعي وبمستوى أعلى من التیسیر، وتجاهل مبدأ هذا الخیار الناحیة القانونیة، یعني 

أیضا أن الصندوق لن یحصل على أي ذلك یعني و المساواة بین األعضاء اآلخرین في مواقف مشابهة، 

. وفي الواقع، فإن هذا الخیار 2001عام تعویض عن كونه لم یكن قادرًا على االستفادة من هذه الموارد منذ 

المعتمدة لدیه. أما من المنظور ومعاییرهیعني أن الصندوق یقدم خصمًا لكوبا ال یتفق مع سیاسات اإلقراض

، أي أقل من الـ ملیون وحدة حقوق سحب خاصة9.8المالي، فإن ذلك یعني أن الصندوق سوف یتلقى 

كان من الممكن أن یتلقاها لو لم تعجز كوبا عن سداد القرض. التي ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 12.1

ولذا فقد ُرفض هذا االقتراح، وأبلغت كوبا بأن الصندوق على استعداد للتفاوض على أساس وجوب االلتزام 

الكامل بتمویل القرض األصلي، بما في ذلك سعر الفائدة، وحتى تاریخ االستحقاق النهائي، مما یعني أنه 

، وأن تعوض على الصندوق ما ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 12.1مبلغ تسددكوبا أنینبغي على 

ٕالى أن یتم التوصل إلى اتفاقیة لتسویة الدیون.و 2001الضائعة خالل الفترة من ةتكبده من تكلفة الفرص
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الكاریبي و نیة ، أوفدت شعبة أمریكا الالتی2012وخالل الفترة من ینایر/كانون الثاني حتى مایو/أیار من عام - 39

سداد الدیون. التفاوض على أربع بعثات للحوار التقني بهدف التعرف على الفرص التي یمكن من خاللها 

الكاریبي للمشاركة بصفتها هیئة تقنیة من جهة، وبوصفها و ودعیت اللجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة 

ر االقتصاد الكوبي.عضوا في منظومة األمم المتحدة لدیه خبرة واسعة في رصد تطو 

سداد الدیون، الخاص بوقامت إدارة الصندوق بتقییم اآلثار المالیة والقانونیة المترتبة على اقتراح الحكومة- 40

إلى جانب سیناریوهات بدیلة أخرى. وشارك في هذا التقییم موظفون من إدارة العملیات المالیة، ومكتب 

اریبي. ونتیجة لهذا التقییم، قدم الصندوق اقتراحا مضادا الكو المستشار العام، وشعبة أمریكا الالتینیة 

أبریل/نیسان 27- 25في للتفاوضنوانزي عقب إیفاد بعثة الصندوق للحكومة في رسالة بعث بها رئیس 

2012.

وقد نشأ عدد من القضایا القانونیة والمالیة التي تتطلب إجراء تقییم دقیق، وذلك نتیجة لكون الدیون الكوبیة - 41

سنوات بعد فترة االستحقاق النهائي، وهي فترة شهدت عدة 10عاما، منها أكثر من 20ة ألكثر من متأخر 

تطورات ذات صلة. ویشمل هذا، على سبیل المثال، التغیرات في شروط اإلقراض في الصندوق، السیما 

الت المطبقة على ، وهي حالیا أقل من المعدالمتوسطةالمطبقة على القروض ةإدخال أسعار الفائدة المتغیر 

المجتمع الدولي لمبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون، وهي مبادرة وتطویرللغایة؛ التیسیریةالشروط 

طار القدرة على تحمل الدیون. ومع إل2006استبعدت منها كوبا عملیًا؛ واعتماد مجلس المحافظین في عام 

ات، بما في ذلك مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون بعض هذه المخططلالستفادة منأن أهلیة كوبا 

على ما فإن لهذه التطورات أثر،، أمر مشكوك فیه لما یبدو علیه اقتصادهاوٕاطار القدرة على تحمل الدیون

تم اعتماد، القانونیةمشورة ال. وبناء على بایمكن أن یدرج في شروط التفاوض لتسویة متأخرات دیون كو 

ئ الرئیسیة التالیة لوضع اقتراح مضاد مناسب ومعقول للتفاوض مع كوبا:المباد

عندما یصبح القرض مستحقًا، ینبغي أال یسمح ألیة دولة من الدول األعضاء بمواصلة التمتع   )أ(

3القروض غیر المسددة؛سیاق بشروط میسرة في 

نونیة مع الصندوق تخرج ، فإن العالقة القا1992نظرًا لوجود خرق مادي التفاقیة القرض منذ عام   )ب(

قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بالعجز عن نطاق الشروط التعاقدیة وتنتقل إلى نطاق عن 

السداد. وفي هذه الحالة، یحق للصندوق الحصول على نوع من التعویض باإلضافة إلى مبلغ 

القرض؛

د العجز عن السداد، یمكن تطبیق نظرًا لعدم وجود اتفاقیة أو سیاسة لدى الصندوق تحكم مسألة فوائ  )ج(

التي تكبدها الصندوق نتیجة لعدم تسدید رأس المال الضائعةطریقة بدیلة أو نهج تكلفة الفرصة 

والفائدة وفقا للجدول الزمني األصلي، وذلك لكامل الفترة من موعد االستحقاق األصلي وحتى 

؛التسویة

. ولهذا الغرض، یجري جمع قیمة 4ستحقاق النهائيینبغي تأمین صافي القیمة الراهنة للدیون عند اال  )د(

القرض والفائدة المتراكمة حتى موعد االستحقاق النهائي لتشكل القیمة الحالیة الصافیة "األصلیة" 

التي سیطلب التعویض عنها.

                                                     
  في الصندوق.همن سیاسات اإلقراض ومعاییر 32ذا المنطلق مع المادة یتمشى ه  3
  في الصندوق.هومعاییر (ز) من سیاسات اإلقراض32یرجع إلى المادة   4
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(أي بعد 2012-2001تعویض الصندوق عن عوائد رأس المال الضائعة للفترة كیفیةوقد جرى تناول مسألة - 42

مزید من التحلیل. وللتوصل إلى تقدیر صحیح لهذا المبلغ، ینبغي أن تحدد كمیًا تكلفة بالقاق القرض) استح

التي تكبدها الصندوق نتیجة لعدم استعادته لرأس المال والفائدة وفقا لمتطلبات الجدول الضائعةالفرصة 

الزمني األصلي.

ین. یقوم الخیار األول على أخذ المبلغ المستحق ، تم تحلیل خیارین اثنهذهالضائعةولحساب تكلفة الفرصة - 43

الفائدة المطبقة في إطار ألسعار) وتطبیق المتوسط المرجح وحدة حقوق سحب خاصةملیون 8.3األصلي (

وحتى تاریخ دفع القسط األول من خطة التسویة. 2001منتجات قروض الصندوق الثالثة على الفترة من 

13.3، فإن هذا یحدد أصل الدین والفائدة بمبلغ 2012ر/أیلول من عام فإذا نفذت هذه الدفعة قبل سبتمب

. أما إذا نفذت هذه الدفعة بعد ذلك التاریخ، فإن المبلغ سیرتفع بما قیمته ملیون وحدة حقوق سحب خاصة

ملیون وحدة حقوق 1.2لصندوق ستكون احقوق سحب خاصة. وبعبارة أخرى، فإن تعویضات وحدة38,000

لى األقل. أما الخیار الثاني فهو تنفیذ الخیار األول، ولكن بتطبیق نفس المتوسط المرجح عسحب خاصة 

12.1الفائدة على كل من مجموع المبلغ األصلي للقرض والفائدة المستحقة عند تاریخ االستحقاق (ألسعار

یعطي و ، ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 13.9). وینتج عن ذلك مبلغ ملیون وحدة حقوق سحب خاصة

.ملیون وحدة حقوق سحب خاصة1.8قیمته للصندوق تعویضًا هذا الرقم

ویعتبر الخیاران مقبولین من وجهتي النظر القانونیة والمالیة. وتجدر اإلشارة إلى أن الفرق بین الخیارین هو - 44

ق حقوق سحب خاصة. ومع ذلك، ونظرا لطبیعة الصندوق كمؤسسة إنمائیة، وألن الصندو وحدةملیون 0.6

لم یتخذ أي إجراء خالل هذه الفترة لتصحیح الوضع، سواء بالمتابعة المالئمة للقضیة أو بوضع شرط 

تعاقدي یحدد مسار اإلجراءات التي سیتم اتخاذها في هذا النوع من الحاالت، فقد تم استبعاد الخیار الثاني. 

ق في الواقع یضمن االستعادة الكاملة وباألخذ بالخیار األول التفاقیة تسویة الدیون المقترحة، فإن الصندو 

وفقا لشروط اتفاقیة القرض. وعالوة على ذلك، 2001للمبلغ األصلي المستحق وللفوائد المستحقة حتى عام 

فقد صحح الصندوق القیمة االسمیة التي یفتقر إلیها الخیار الثاني، حیث أن تطبیق متوسط أسعار الفائدة 

أي دون تخفیض التكالیف التشغیلیة -على أساس "المبلغ األساسي" للتعویض بموجب هذا الخیار یحسب 

وبذلك فإن الصندوق یحصل على مبلغ أعلى من حیث القیمة االسمیة مما كان بإمكانه أن یقدمه –

  كقروض.

ونتیجة للمفاوضات التي عقدت بین ممثلي الحكومة الكوبیة والصندوق خالل البعثة الموفدة في أبریل/نیسان - 45

وترد أدناه العناصر .5اتفق الوفدان على رفع توصیة لسلطات كل منهما باتفاقیة لتسویة الدیون، 2012

الرئیسیة لهذه التسویة:

، وفقا لشروط اتفاقیة القرض 2001االسترداد الكامل للمبلغ األصلي غیر المسدد والفائدة حتى عام   )أ(

ملیون 12.1(ما یعادل 2001- 1981رة في المائة سنویًا للفت4ة ـــاألصلي، أي بفائدة سنویة بنسب

)؛وحدة حقوق سحب خاصة

وحتى تاریخ تسویة 2001التي تكبدها الصندوق في الفترة من الضائعةالتعویض عن تكلفة الفرصة   )ب(

لصندوق االدیون، وتطبیق المتوسط المرجح ألسعار الفائدة المطبقة في إطار منتجات قروض 

وحتى تاریخ دفع القسط األول من خطة التسویة؛ أما متوسط 2001الثالثة، على كل سنة للفترة من 

                                                     
  مرفق بهذه الوثیقة مسودة اتفاقیة تسویة الدیون.5
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في المائة 1.34والناتج عن العملیة الحسابیة أعاله فهو 2012-2001سعر الفائدة خالل الفترة 

)؛ملیون وحدة حقوق سحب خاصة1.2سنویا (مما یعطي زیادة إجمالیة قیمتها 

في المائة من 10ان، ودفعة أولى قدرها السداد على سبع سنوات، تشمل فترة سماح مدتها سنت  )ج(

1.3(بما یعادل 2012أغسطس/آب 31توقع أن تسدد في موعد ال یتجاوز من الممجموع الدیون

حقوق سحب خاصة). ونظرًا ألن من المتوقع أن تسدد الدفعة األولى قبل موافقة وحدةملیون 

معلق في سجالت الصندوق المالیة المجلس التنفیذي على هذا االقتراح، فإنها ستحتجز في حساب 

.على التسویةولن تسجل على حساب لتسدید القرض إال بعد موافقة المجلس التنفیذي

أعاله (ما )ب(و )أ(الحفاظ على القیمة الحالیة للمبلغ موضوع التسویة، أي مجموع العنصرین   )د(

اس معدل خصم )؛ وتحسب القیمة الحالیة على أسملیون وحدة حقوق سحب خاصة13.3یعادل 

یساوي متوسط المعدالت اآلنیة لمنحنیات عائد عمالت حقوق السحب الخاصة (الدوالر األمریكي 

ددة للقرض (حقوق السحب حوالیورو والین الیاباني والجنیه اإلسترلیني) بما یتفق مع العملة الم

رة السداد (سبع سنة واحدة إلى سبع سنوات، وذلك تمشیا مع طول فتالخاصة) آلجال االستحقاق من

سنوات). وكان قد تم االتفاق أصًال مع حكومة كوبا على تحدید سعر الخصم في وقت التوقیع على 

اتفاقیة تسویة الدیون. واعتبر هذا كافیًا بالنظر إلى أنه كان من المتوقع أن یتم سداد الدفعة األولى 

حكومة أوضحت اآلن أنها تفضل الإال أن. 2012بعد موافقة المجلس، أي في أكتوبر/تشرین األول

. ولذلك فإننا نقترح تحدید سعر الخصم الذي 2012تقدیم الدفعة األولى بحلول شهر أغسطس/آب 

أعاله).)ج(إنجاز الدفعة األولى المقترحة (كما جاء في العنصر عندسیطبق ألغراض هذه التسویة 

أیة مخاطرة تتصل بسعر هي يطتغالتي سیتم بها السداد، على أن عملة التقوم كوبا باختیار   )ه(

الصرف بین عملة السداد وحقوق السحب الخاصة؛

في المائة في حال عدم تمكن الحكومة الكوبیة 4یطبق سعر فائدة خاص بالعجز عن السداد نسبته   )و(

من االمتثال التفاقیة التسویة.

  التوصیات-سادسا

مع جمهوریة المدیونیة المتفاوض بشأنه ویة اتفاق تسوأحكامیوصى بأن یوافق المجلس التنفیذي على شروط - 46

المدیونیة المرفق تسویة ، وعلى تفویض رئیس الصندوق بتوقیع اتفاق45في الفقرة مبینالعلى النحو كوبا 

.بهذه الوثیقة
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  اتفاق تسویة مدیونیة

  

وجمھوریة ______________ بین  ___________________ (المقرض) فيھذا اتفاق تسویة المدیونیة برم أ

  كوبا (المدین)؛

بشأن مشروع التنمیة الریفیة 1980دیسمبر/كانون األول 16إن المقرض والمدین طرفان في اتفاقیة القرض المؤرخة حیث

  ؛1981مارس/آذار 16بھذا االتفاق، والتي دخلت حیز النفاذ في في كامالوتي، والمرفقة بوصفھا الملحق ________

وحدة حقوق سحب 00005011بموجب اتفاقیة القرض المذكورة أعاله على قرض بمبلغ یعادل إن المدین قد حصل وحیث

  في المائة سنویاً على قیمة القرض المصروف والمستحق؛4، رھناً بسداد رسم فائدة بواقع “)القرض(”خاصة 

، وأعرب عن اھتمامھ 1992الثاني ینایر/كانون 30التزاماتھ بموجب اتفاقیة القرض منذ أداءعن تخلفإن المدین قد وحیث

  ؛الدولي للتنمیة الزراعیةفي إعادة التفاوض على الدیون المستحقة للصندوق

أصل القرض (”وحدة حقوق سحب خاصة 2663088في ھذا التاریخ مبلغ یعادل للمقرض على المدینإن وحیث

) بما یعادل 2001مارس/آذار 1ستحقاق القرض (عالوة على فائدة تراكمیة مستحقة وغیر مسددة حتى تاریخ ا“) المستحق

  ؛“)رصید المستحق من أصل القرضال”وحدة حقوق سحب خاصة (تمثل في مجموعھا 3967943

سّبب في سلسلة من الخسائر المتعلقة بعائدات تإن تخلف المدین عن أداء التزاماتھ في حینھا بموجب اتفاقیة القرض قد حیثو

سب من تاریخ تبمبلغ ُیحسدید دفعة تبصددھا االتفاق على جب توی“) الصندوق(”نمیة الزراعیة وفرص الصندوق الدولي للت

  استحقاق القرض حتى التاریخ الحالي؛ 

إن المجلس التنفیذي للصندوق قد رخَّص _______________________________ في اجتماعھ المنعقد وحیث

  في __________؛ 

بالشروط رھناً صالح وتسویة كل الدیون المستحقة وأي التزامات أو مسؤولیات أخرى إن الطرفان یرغبان في التوحیث

  المنصوص علیھا في ھذا االتفاق؛

  على ما یلي:یتفقان الطرفان فإنلذا

  اإلقرار بالدین  -1

ف الدین من ألغراض السداد والتعویض عن الخسائر المتعلقة بالعائدات والفرص نتیجة للتخلف عن سداد الدین، یتأل  -1- 1

  اآلتي:

بموجب 2001حتى عام 1981وحدة حقوق سحب خاصة تعادل المبلغ المستحق عن الفترة من عام 66210212  )1(

  الشروط األصلیة للقرض (الرصید المستحق من أصل القرض).

  . 2012حتى عام 2001وحدة حقوق سحب خاصة تعویضاً عن الفترة من عام 1482241  )2(

وحدة 81032613بما مجموع قیمتھ 1-1ھذا االتفاق، الدیون المبیَّنة في المادة بموجب،المدین بأن یسددیتعھَّد  -2- 1

  .3-5سداد وفقاً للمادة الحقوق سحب خاصة وكذلك، عند االقتضاء، غرامة التخلف عن 
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د في المادة الدینمبالغیسدد المدین إلى المقرض مجموع .شروط سداد الدین  - 2 وفقاً لفترات السداد واألحكام 2-1المحدَّ

  أدناه:المنصوص علیھا

لیة قبل   -1- 2 في 10وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما یعادل 6813321بمبلغ 2012سبتمبر/أیلول 1تسدد دفعة نقدیة أوَّ

  .6التزاماتھأداءتخلف المدین عن بفیما یتعلقالمائة من الدین، 

د الرصید المتبقي من الدی  -2- 2 وحدة حقوق سحب خاصة، المتصلة بأصل القرض، كل ستة 12999411ن، وھو یسدَّ

،سنوات، بما في ذلك فترة سماح مدتھا سنتان7، على أن یكون أجل السداد 2019حتى 2012أشھر على امتداد الفترة من 

لیة حسب ما ھو محدد في المادة  810ة الحالیة الصافیة للدین (. وحفاظاً على القیم1- 2وتحسب من تاریخ سداد الدفعة األوَّ

لیة المحددة في بمعدلمن وحدات حقوق السحب الخاصة)، ُیحسب جدول السداد 32613 خصم في تاریخ سداد الدفعة األوَّ

تواریخ وشروط السداد (جدول السداد) كملحق یشّكل جزءاً ال یتجزأ من ترفقویظل ثابتاً طیلة فترة سداد الدین. و1-2المادة 

  تفاق.ھذا اال

  العملة  - 3

عملة السداد المتفق علیھا عند توقیع ھذا االتفاق. ویجوز لالدین قیمة وحدات حقوق السحب الخاصة سدادتعادل مبالغ   -1- 3

سلة العمالت المستخدمة لتحدید قیمة حقوق السحب الخاصة بسعر الصرف الساري بمشمولةأن تكون عملة السداد أي عملة 

من 2راض ھذا االتفاق، ُیحسب سعر الصرف وفقاً لألسلوب المنصوص علیھ في الفقرة (ب) من البند في تاریخ السداد. وألغ

  من اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة. 5المادة 

  ُتدفع مبالغ السداد في الحساب التالي:   -2- 3

  IT66 F056 9611 000E DCEU 0504 200  رقم الحساب:

  لدولي للتنمیة الزراعیةاالصندوقالمستفید:

  BANCA POPULARE DI SONDRIOالمصرف:

  PIAZZA GARIBALDI 16العنوان:

  POSOIT22رقم السویفت:

  التسویة  -4

ھذا االتفاق تعفیھ وتبرئ ذمتھ من أي نوع من االلتزامات أو بموجبُیقّر الطرفان بأن امتثال المدین اللتزامات السداد 

لھا المقرض للمدین أو التي یحّملھا أو قد یحّملھا لھ بشأن المبلغ المتنازع علیھ، وإن كان المطالبات أو المسؤولیات ا لتي حمَّ

  ذلك ال ُیعفي المدین من أي مطالبات قد تنشأ عن عدم االمتثال لھذا االتفاق.

  التأخیروغرامةشرط اإللغاء   -5

ویظل نافذاً لحین الوفاء تماماً بااللتزامات المقررة بموجبھ یدخل ھذا االتفاق حیز النفاذ في تاریخ توقیعھ من الطرفین  -1- 5

  ما لم یتم إلغاؤه بسبب عدم االمتثال لتلك االلتزامات وفقاً لھذا االتفاق.

                                                     
فــي حســاب فتحــه الصــندوق لهــذا أودعــتصــة وحــدة حقــوق ســحب خا739.883321مبلــغ 2012أغســطس/آب 22تســلم الصــندوق بالفعــل حتــى 6

وحــدة حقــوق ســحب 070.1299411هــو 2-2المتبقــي مــن الــدین المشــار إلیــه فــي المــادة الــدقیقوبالتــالي فــإن الرصــید ”). الحســاب المعلــق(”الغــرض 

خاصة.
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) إذا لم یسدد المدین أي مبلغ 1لاللتزامات التعاقدیة الناشئة عن ھذا االتفاق ما یلي: (امتثال المدینیعتبر من قبیل عدم   -2- 5

  من ھذا االتفاق.2في موعد استحقاق السداد وفقاً للمادة مستحق 

في المائة سنویاً عن أي مبلغ مستحق وغیر مسدد. ویجوز للمقرض أن یطلب 4بواقع غرامةُتفرض على المدین   -3- 5

السداد أن تأخرالغرامة المستحقة علیھ. ویجوز للصندوق في حال وكذلك المستحق وغیر المسدد لذلك المبلغسداداً فوریا

ُیطبِّق إطار سیاسات الصندوق بشأن عملیات المشاركة مع البلدان المتأخرة عن السداد وأن یعلّق صرف أموال كل حافظة 

  القروض الساریة مع المدین.

لیة في التاریخ المحدد في الفقرة   -4- 5 ج یحول دون عرض أي مشروع أو برنام1-2ُیقّر الطرفان بأن عدم سداد الدفعة األوَّ

  الصندوق.جانبمرتبط بالمدین على المجلس التنفیذي للنظر فیھ من

  تسویة المنازعات

یسعى الطرفان إلى استخدام الوسائل الودیة في حسم أي نزاع ینشأ بینھما. ویحال النزاع، في حال عدم تسویتھ ودیاً، إلى 

CU-52روط العامة المرفقة باتفاقیة القرض رقم من الش4-11التحكیم لتسویتھ وفقاً لإلجراءات المنصوص علیھا في البند 

  .1980دیسمبر/كانون األول 16المبرمة بین الصندوق وكوبا بتاریخ 

  القانون المنطبق  -7

یخضع ھذا االتفاق لمعاییر ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ال سیما المعاییر والمبادئ المنطبقة على المعاھدات واالتفاقات 

  بین الدول والمنظمات الدولیة.ة المبرماألخرى 

  التسجیل  -8

من 102یكون الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة مسؤوًال عن تسجیل ھذا االتفاق لدى األمانة العامة لألمم المتحدة وفقاً للمادة 

  میثاق األمم المتحدة.

بعنوانھ الرسمي عقب توقیع ھذا بین الطرفین، یرسل كل من الطرفین إخطاراً رسمیاً المراسالتألغراض تبادل   -9

  االتفاق.

  فیما یلي الشخصان المعینان كممثلین مفوضین:  - 10

  

  عن الصندوق:

  

  عن المدین:

  

م، وقَّع الطرفان، من خالل ممثلیھما المفوضین حسب األصول، ھذا االتفاق في التاریخ المحدد أدناه:    وإثباتاً لما تقدَّ

  

  عن المدین                  عن الصندوق

التاریخ: _________                تاریخ: _________ال
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جدول الس�داد (وحدات حقوق السحب الخاصة)

فترة السداد 7 سنوات، وفترة سماح مدتھا سنتان

المبالغالتواریخ

2012-07-24389 999            

2012-08-02495 131            

الدفعة األولیة740 332 1            610 2012-08-22447

معدل الخصم في 22

أغسطس/آب 2012
                     -01-09-2012(النسبة المئویة)1

                     -01-03-2013سنویا                   0.8461

                     -01-09-2013كل ستة أشھر                   0.4230

2014-03-01-                     

2014-09-011 265 508         

2015-03-011 265 508         

2015-09-011 265 508         

2016-03-011 265 508         

2016-09-011 265 508         

2017-03-011 265 508         

2017-09-011 265 508         

2018-03-011 265 508         

2018-09-011 265 508         

2019-03-011 265 508         

       824 987 13المجموع

       809 326 13القیمة الحالیة الصافیة

فترة السماح

  

إلسترلیني، والین معدل الخصم ھو متوسط المعدالت النھائیة لمنحنیات عائد عمالت وحدات حقوق السحب الخاصة (دوالر الوالیات المتحدة، والیورو، والجنیة ا1

  .2012أغسطس/آب 22د الدولي لعمالت حقوق السحب الخاصة في الیاباني) المرجحة باستخدام األوزان الترجیحیة التي حددھا صندوق النق

  


