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 توصية بالموافقة
 .ة والثالثيفسادسعمى مجمس المحافظيف ف: دورتو ال 36المجمس التنفيذي مدعو إلى عرض القرار الوارد ف: الفقرة 

 استعراض سياسات اإلقراض ومعاييره 

 الخمفية - أوال
، إال أف 1998و 1994عدؿ مجمس المحافظيف وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بيف عام:  -1

طمب مجمس المحافظيف إلى  2010الوثيقة لـ تخضع إلى أي تحديث أو استعراض بعد ذلؾ. وف: عاـ 
سياسات  2011المجمس التنفيذي أف يرفع "إلى مجمس المحافظيف ف: دورتو الرابعة والثالثيف ف: عاـ 

منذ آخر مراجعة لسياسات عتبار كؿ التطورات الت: طرأت اال بعيفاإلقراض ومعاييره المنقحة الت: ستأخذ 
تبّيف بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير المطبقة سو  ،1998اإلقراض ومعاييره ف: عاـ 

 1عمى التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ".

بشأف تعديؿ سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوؽ،  GC 34/L.8 الوثيقة ف: نظر مجمس المحافظيف -2
قرارا بإرجاء اعتماد القرار المعن: إلى دورتو الخامسة والثالثيف الت: تعقد  2011فبراير/شباط  19وأصدر ف: 

 . 2012ف: فبراير/شباط 

، أعدت إدارة 2011صندوؽ الذي جرى ف: عاـ وف: غضوف ذلؾ، وكجزء مف التجديد التاسع لموارد ال -3
يتمشى  "شروط مختمطة" جديد ذيمال:  استحداث منتج تاقترح( EB 2011/104/R.61) وثيقةالصندوؽ 

قبوال  وثيقةمع المنتج المال: ذي الشروط المختمطة الذي استحدثتو المؤسسة الدولية لمتنمية. وقد لقيت تمؾ ال
واسع النطاؽ مف المجمس التنفيذي، غير أنو ارتؤي أف الصندوؽ سوؼ يستفيد مف إجراء استعراض أوسع 

غية إعداد وثيقة واحدة تضـ معا تعاريؼ المعايير الت: تحكـ شروط نطاقا لسياساتو ومعاييره ف: اإلقراض ب
 التأىيؿ المتعمقة بمختمؼ أدوات اإلقراض الت: يقدميا الصندوؽ وشروط تمؾ المنتجات المالية وأوضاعيا. 

صدر توجيو مفاده أنو ينبغ: لمصندوؽ، كمبدأ عاـ، أف يجعؿ منتجاتو المالية متمشية مع المنتجات المالية  -4
ت: تقدميا المؤسسة الدولية لمتنمية وغيرىا مف المؤسسات المالية المشابية، غير أنو ينبغ: إيالء االعتبار ال

 الواجب لخصوصية الصندوؽ. 

عمؿ موسعة كمفت بإعادة النظر ف:  أنشئت جماعتا عمؿ ىما كما يم:: مجموعةذلؾ التوجيو، لومراعاة  -5
ة باإلدارة كمفت باستعراض منتجات يعمؿ معن موعةختمطة والتوصية بو، ومجمشروط  منتج مال: ذي

اإلقراض األخرى والنظر فيما إذا كانت تستوف: معايير التماش: مع إيالء االعتبار لخصوصية الصندوؽ أو 
 ما إذا كاف ينبغ: تعديميا. 

المجمس التنفيذي ف: دورتو  عمؿ المعنية بالشروط المختمطة عمىال نتاج مداوالت مجموعة تـ عرض -6
المجمس ف: تمؾ الدورة. وتعرض ىذه  ووافؽ عميو 2012ف: سبتمبر/أيموؿ السادسة بعد المائة الت: عقدت 

                                                   
1
 .33-/د158القرار   
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وتشمؿ الوثيقة القانونية المعروضة  العمؿ المعنية باإلدارة خمصت إلييا مجموعةاالستنتاجات الت:  وثيقةال
 وضع التنفيذ. لمموافقة مف أجؿ وضع السياسات المنقحة م

ليس ف: اإلمكاف الدمج الكامؿ لكؿ العوامؿ ذات الصمة الت: تحكـ ف: ىذه المرحمة مف تطور المنظمة، و  -7
. ولذلؾ تركز ىذه ياشروط اإلقراض ومعاييره ف: الصندوؽ ف: وثيقة واحدة ألف ىناؾ عددا كبيرا لمغاية من

وثائؽ السياسات األخرى الت: وضعت منذ إعداد عمى الشروط المالية لمنتجات اإلقراض وتحيؿ إلى  لوثيقةا
الصيغة األصمية لوثيقة "سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوؽ" وى: أيضا ذات أىمية ف: تحديد شروط 

 اإلقراض ومعاييره ف: الصندوؽ. 

الت:  (GC 34/L.8) بمثابة عودة إلى بحث وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره وثيقةولذلؾ، تعتبر ىذه ال -8
لتمؾ الوثيقة. وى:  وال تشكؿ تنقيحا رئيساوتعيد طرحيا أمامو  2011مجمس المحافظيف ف: عاـ قدمت إلى 

الشروط المختمطة الت: وافؽ عمييا المجمس التنفيذي ف: سبتمبر/أيموؿ  وثيقةتدمج التوصيات الواردة ف: 
شروط اإلقراض ف: الصندوؽ وال تقترح إدخاؿ أي تعديؿ عمى ( EB 2012/106/R.29/Rev.1)الوثيقة 2012

 موافقة عمى تعديالت لتمؾ الشروط.أو تفويض السمطة لم

 مقدمة - ثانيا
تحتؿ وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره المرتبة الثانية مف حيث األىمية ف: صفوؼ وثائؽ الصندوؽ  -9

قد اعُتمدت أصاًل عاـ  القانونية، وذلؾ بعد وثيقة اتفاقية إنشاء الصندوؽ )"االتفاقية"(. وكانت ىذه الوثيقة
 .1998، وجرى تعديميا مرات عديدة كاف آخرىا عاـ 1978

التفاقية إنشاء الصندوؽ الت:  7)ىػ( مف المادة 1وتنبع سمطة وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره مف البند  -11
 تنص عمى ما يم::

العامة والمعايير  "مع مراعاة أحكاـ ىذه االتفاقية، يخضع التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ لمسياسات
 واألنظمة الت: يضعيا، مف حيف آلخر، مجمس المحافظيف بأغمبية ثمث: مجموع األصوات".

مف وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره إلى أف "السياسات والمعايير الواردة ف: ىذه الوثيقة ال  3وتشير الفقرة  -11
ير وخطوط توجييية محددة، تتـ تعكس سوى محاولة أولية لترجمة تمؾ األىداؼ والسياسات إلى معاي

 مراجعتيا بصفة دورية ف: ضوء التجربة الفعمية".

وبما أف الوثيقة المذكورة صدرت ف: وقت لـ يكف فيو الصندوؽ قد بدأ عممياتو بعد، فمقد كاف عمى مجمس  -12
المحافظيف أف يحدد السياسات والمعايير عمى نحو بالغ التفصيؿ. وف: ضوء السياسات والممارسات الت: 

سنة مف الخبرة، فإف ىذا المستوى مف التفصيؿ لـ يعد ضروريًا  34استحدثيا المجمس التنفيذي عمى مدى 
 كما غدت الوثيقة باطمة.

ويثبت استعراض وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره أنيا لـ تعد تعكس تمامًا أىداؼ الصندوؽ وأولوياتو.  -13
 منيا تنص عمى أف الصندوؽ لف يسعى "إلى وضع مخصصات عمى 21وعمى سبيؿ المثاؿ فإف الفقرة 

وىو نيج تـ  –األولوية ألغراض البرمجة"  ذوات أساس قطري، لكنو سيحدد بدال مف ذلؾ، عددا مف البمداف
تنص  50. وبالمثؿ فإف الفقرة 2003التخم: عنو عند اعتماد نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء عاـ 

عات الت: أنجزت. وسيكوف عمى أنو "سيطمب الصندوؽ مف الوكاالت المستقمة مف وقت آلخر تقييـ المشرو 
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مثؿ ىذا التقييـ، ف: العادة، مف مسؤوليات إحدى مؤسسات البمد المتمق:". واسُتعيض عف ىذا المبدأ منذ 
المدرج أدناه  ؿ ف: الصندوؽ. ويوضح الممحؽ الثان:ذلؾ الحيف بعمميات تقييـ ينفذىا مكتب التقييـ المستق

راض ومعاييره بسياسات مختمفة اعتمدىا المجمس التنفيذي عمى كيؼ تـ إبطاؿ الوثيقة القائمة لسياسات اإلق
 مر السنوات.

إلى المجمس التنفيذي أف يرفع "إلى مجمس المحافظيف  2010وف: ضوء ذلؾ فقد طمب مجمس المحافظيف عاـ  -14
كؿ  سياسات اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: سوؼ تأخذ ف: اعتبارىا 2011ف: دورتو الرابعة والثالثيف ف: عاـ 

؛ وتبّيف بإيجاز ووضوح 1998التطورات الت: طرأت منذ آخر مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عاـ 
(. 33-/د158 الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير المطبقة عمى التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ" )القرار

 عمؿ بوضع مسودة تسعى إلى تمبية متطمبات مجمس المحافظيف. وقامت مجموعة

مف وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره تنص عمى أف ىذه الوثيقة ى:  3وكما سبقت اإلشارة فإف الفقرة  -15
اعتمد  1978"محاولة أولية" لترجمة أىداؼ الصندوؽ إلى معايير وخطوط توجييية محددة. ومنذ عاـ 

 الصندوؽ سياسات ُتعنى بالمسائؿ التالية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 االستيداؼ 
 تخصيص الموارد عمى أساس األداء نظاـ 
  التقييـ 
 إدارة المعرفة 
 االبتكار 
 المشروعات الريفية 
 :التمويؿ الريف 
 تغير المناخ 
 االنخراط مع السكاف األصمييف 
 تعزيز الوصوؿ إلى األراض: وأمف حيازتيا 
 النيج القطاعية الشاممة لمزراعة والتنمية الريفية 
 منيا األزمات واإلنعاش تفادي 
  رساء عالقات الشراكةتنمية  القطاع الخاص وا 
 التمايز بيف الجنسيف 

وتضع ىذه السياسات "معايير وخطوطًا توجييية محددة" تحكـ مسائؿ التمويؿ ف: الصندوؽ، وىذه السياسات 
بالذات، ال سياسات اإلقراض ومعاييره، ى: الت: يسترشد بيا بالفعؿ رئيس الصندوؽ، وموظفوه، والمجمس 

 نتقاء المشروعات والبرامج والموافقة عمييا.التنفيذي عند ا
وتوفر ىذه السياسات، ف: مجمميا، قدرًا مف التوجييات المفصمة يفوؽ ما يمكف أف تقدمو سياسات اإلقراض  -16

عاما. وكانت  30ومعاييره. وتمثؿ السياسات ما راكمو الصندوؽ مف حكمة وخبرة منذ قيامو قبؿ أكثر مف 
ممية تطوير السياسات ىذه، ولكف سياسات اإلقراض ومعاييره لـ تخضع قط الوثيقة األصمية قد تضمنت ع

. وبسبب ذلؾ فإف العديد 3مع األسؼ إلى استعراض دوري ف: ضوء التجربة الفعمية المشار إلييا ف: الفقرة 
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ة مف أحكاـ وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره لـ تعد ذات فائدة لممجمس التنفيذي ف: إدارة العمميات العام
 لمصندوؽ.

وتقر المسودة الجديدة المقترحة بذلؾ. وى: ترتكز عمى الحاجة إلى احتراـ السمطة الحصرية الت: يتمتع بيا  -17
مجمس المحافظيف ف: إرساء السياسات والمعايير العريضة، مع تمكيف المجمس التنفيذي ف: الوقت ذاتو مف 

ومعايير مفصمة فإف الوثيقة تشير إلى إدارة العمميات العامة لمصندوؽ. وعوضًا عف فرض سياسات 
السياسات القائمة المذكورة أعاله، وتفوض المجمس التنفيذي صراحة صالحية اعتماد سياسات جديدة 
تتماشى مع التوجييات العامة الت: يحددىا مجمس المحافظيف واتفاقية إنشاء الصندوؽ. وعمى ىذا فإف 

ة شاممة مف السياسات والمعايير، وأف المسؤولية الرئيسية المسودة المقترحة تدرؾ أف ىناؾ بالفعؿ مجموع
 لتحديد السياسات المفصمة الت: تحكـ التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ تقع عمى عاتؽ المجمس التنفيذي.

 

 استعراض شروط التمويل – ثالثا
 ندوؽخصائص شروط التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، بما ف: ذلؾ الشروط المختمطة المقترحة ف: الص

 التيسير  مستوى رسـ الخدمة الفائدة فترة السماح فترة االستحقاؽ النوع
 ج )عنصر المنحة(

الشروط التيسيرية 
 لمغاية

40 10 - 0.75 % 65 % 

 الشروط المختمطة
 )مقترح(

 % 50 % 0.75 % 1.25 أ 5 25

 ةسعر الفائد أ 3 18-15 الشروط العادية
المرجع: لدى 

 ب الصندوؽ )متغير(

  د % 16 -

 أف يغير فترة السماح ومقدار كؿ قسط مف مدفوعات سداد القروض المقدمة بالشروط المختمطة والعادية. أ يجوز لممجمس التنفيذي
سعر الفائدة المرجع: يستند وذلؾ ف: أوؿ يـو عمؿ مف شيري يناير/كانوف الثان: ويوليو/تموز. و  – ستة أشيركؿ السنوي ، يعيد الصندوؽ تحديد سعر فائدتو المرجع: 20110ب اعتبارا مف يناير/كانوف الثان: 
ة لمعمالت ألجؿ ستة أشير عمى وحدات حقوؽ السحب الخاص (ليبور) الفائدة عمى المعامالت بيف مصارؼ لندف القروض المقدمة بشروط عادية إلى سعر فائدة مركب مف سعر واجب التطبيؽ ف: الصندوؽ عمى

متغير. وفرؽ العائد الذي يطبقو الصندوؽ ىو متوسط مرجح لفروؽ العائد األربع الت: تشكؿ سمة حقوؽ السحب الخاصة )وى: الدوالر األمريك: واليف اليابان: واليورو والجنيو اإلسترلين:(، مضافا إليو فرؽ عائد 
 مف العاـ.  ستة أشيرة المتغير لديو عمى القروض المقدمة ف: نفس الالت: يطبقيا البنؾ الدول: لإلنشاء والتعمير عمى سعر الفائد

 التيسير وبتطبيؽ أسعار الفائدة الجارية المخصومة.  مستوىج محسوبة باستخداـ منيجية المؤسسة الدولية لمتنمية مف حيث 
لية لمتنمية بشكؿ مباشر ألغراض حساب عنصر المنحة الكامف. ومف أجؿ حساب األرقاـ التقريبية القابمة لممقارنة، تـ تتضمف الشروط العادية تطبيؽ أسعار فائدة متغيرة وال يمكف تطبيؽ منيجية المؤسسة الدو د 

يقدميا الصندوؽ مضافا إلييا فرؽ العائد الجاري سعار الفائدة السوقية ومواءمتيا مع خصائص آجاؿ االستحقاؽ لمقروض الت: أسعار فائدة ثابتة عف طريؽ تطبيؽ عالوات مبادالت أتحويؿ سعر الفائدة المتغير إلى 
    سنة.   15 الذي يطبقو الصندوؽ. ويستند عنصر المنحة ف: حاؿ القروض إلى أجؿ استحقاؽ يبمغ

  

 الشروط التيسيرية لمغاية  -ألف
ف: المائة مف مجموع القروض  71)الت: تنطبؽ عمى تتألؼ الشروط التيسيرية لمغاية الت: يطبقيا الصندوؽ  -18

مف سعر فائدة صفري، ورسـ خدمة نسبتو ثالثة أرباع الواحد ف: المائة، وأجؿ استحقاؽ ( ف: الوقت الراىف
أما شروط السداد في: تتمثؿ ف: سداد  رسـ التزاـسنوات. وال يوجد  10سنة مع فترة سماح مدتيا  40يبمغ 

ة األربعيف. ويتطابؽ ذلؾ مع شروط القروض العادية الت: دفعات متساوية مف السنة العاشرة حتى السن
تقدميا المؤسسة الدولية لمتنمية )انظر الممحؽ الثان:( باستثناء كوف التسييؿ التمويم: الذي تتيحو المؤسسة 

ف كاف يجوز  ه، ويقترف بشروط أكثر تعقيدا تتعمؽ بسداد أصؿ القرض ادرداستالمذكورة يفرض رسـ التزاـ، وا 
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 4ف: المائة سنويا مف السنة الحادية عشرة حتى السنة العشريف ثـ سعر يبمغ  2: فرض سعر يبمغ تتمثؿ ف
 ف: المائة سنويا مف السنة الواحدة والعشريف حتى السنة األربعيف. 

لكؿ فئة مف فئات شروط السداد )الصندوؽ مقارنا بالمؤسسة الدولية لمتنمية(  ليةيحسب صاف: القيمة الحا -19
ف: المائة، األمر الذي يعتمد  3إلى  يالسعر الخصـ، ويمكف أف يصؿ الفرؽ بين ةمختمف اتر تصو عدة وفؽ 
سعر الخصـ المفترض، وىنا يجد المرء أف شروط المؤسسة الدولية لمتنمية مواتية بدرجة أكبر  عمى

مساىمات  الذي مف شأنو تضييؽ تمؾ الفجوة. وسوؼ يتعيف تدبير لممقترض. وال يشمؿ ذلؾ أثر رسـ االلتزاـ
يؤدي إلى تقديـ شروط مواتية بدرجة  مف الصندوؽ إضافية مف الدوؿ األعضاء لتمويؿ أي تغيير مقترح

ال فإف ذلؾ التغيير سوؼ يؤدي إلى تخفيض برنامج القروض والمنح ف: الصندوؽ ف:  أكبر لممقترض، وا 
 قيا الصندوؽ ف: الوقت الراىف. األجؿ الطويؿ. ولذلؾ يقترح عدـ تعديؿ الشروط التيسيرية لمغاية الت: يطب

صندوؽ  وقد شممت المؤسسات األخرى الت: جرى استعراض أوضاعيا المعنية كأسس محتممة لممقارنة -21
التنمية اآلسيوي، وصندوؽ التنمية األفريق:، وصندوؽ العمميات الخاصة التابع لمصرؼ التنمية لمبمداف 

التيسيرية  الشروط األمريكية. وكؿ ىذه المؤسسات تقدـ منتجات مالية تتماشى بوجو عاـ ف: شروطيا مع
 . (انظر الممحؽ الثالث)لمغاية الت: يقدميا الصندوؽ 

 لمتوسطة والمتشددة والمختمطةالشروط ا -باء
بيف القروض المقدمة بشروط تيسيرية لمغاية  افقعيإقراض  :منتج يعرض الصندوؽ ف: الوقت الراىف -21

)والت: تشكؿ  والقروض المقدمة بالشروط العادية، وى: القروض المقدمة بشروط متوسطة وشروط متشددة
لنوعيف مف القروض بمنتج مال: واحد يستند . واالستعاضة عف ىذيف ا(ف: المائة مف مجموع القروض 16

. وقد المجمس التنفيذيالت: عرضت عمى  EB 2012/106/R.29 وثيقةإلى شروط مختمطة ىو موضوع ال
عمى التوصية  2012ف: دورتو السادسة بعد المائة الت: عقدت ف: سبتمبر/أيموؿ وافؽ المجمس التنفيذي 

الت: تحتوي  التعديالت ذات الصمة بسياسات اإلقراض ومعاييرهت: تمتمس موافقة مجمس المحافظيف عمى ال
 ومف ثـ ال تعتبر مندرجة ضمف ىذا االستعراض.  ،عمييا تمؾ الوثيقة

 الشروط العادية  -جيم
تألؼ الشروط العادية الت: يطبقيا وت ف: المائة مف مجموع القروض 13نطبؽ الشروط العادية عمى ت -22

يستند إلى سعر ليبور مركب ألجؿ ستة أشير عمى  ستة أشيرالصندوؽ مف سعر فائدة يحدد مرة كؿ 
سنة، بما ف:  18ف: المائة. ومدة القرض  0.28وحدات حقوؽ السحب الخاصة مضافا إليو فرؽ عائد يبمغ 

أما شروط السداد في: تتمثؿ ف: سداد دفعات متساوية  سنوات. وال يوجد رسـ التزاـ 3ذلؾ فترة سماح مدتيا 
 مف السنة الرابعة حتى السنة الثامنة عشرة.

سعر الفائدة الذي يستخدمو البنؾ الدول: لإلنشاء والتعمير ف: منتج  المذكور أعالهسعر الفائدة  شبوي -23
يـ شروط السداد حسب اإلقراض المرف الذي يقدمو. ويسمح منتج اإلقراض المرف المذكور لممقترضيف تصم

 18احتياجات إدارة ديونيـ أو احتياجات مشاريعيـ. وما داـ المتوسط المرجح ألجؿ االستحقاؽ ال يتجاوز 
 سنة بحد أقصى، بما ف: ذلؾ فترة السماح. 30سنة، يمكف أف يصؿ أجؿ االستحقاؽ النيائ: إلى 

 .صية الصندوؽ فييمامة لمراعاة خصو ىناؾ قضيتاف ال بد مف النظر فييما مجاالت محتم -24
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 استخدام فرق العائد المطبق لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

استحداث سعر فائدة يستند إلى سعر فائدة مركب افتراض: يمثؿ  عمى 2010وافؽ المجمس التنفيذي ف: عاـ  -25
شير، وىو سعر يتماشى مع أسعار الفائدة المرجعية أسعر ليبور عمى حقوؽ السحب الخاصة ألجؿ ستة 

ف: المائة ف: ذلؾ  0.24الت: يطبقيا البنؾ الدول: لإلنشاء والتعمير، وأدخؿ المجمس التنفيذي فرقا عائد بمغ 
 الوقت. 

إلى تطبيقو مف أجؿ الزيادة عمى مقدار الفائدة األساس: الذي يحتاج المصرؼ المعن:  يمثؿ فرؽ العائد -26
كؿ رأس الماؿ المتوفر  فؽ، حتى عيد قريب كاو س الماؿ الت: يتحمميا. وف: حاؿ الصندأمفة ر تغطية تك

يكف الصندوؽ يتحمؿ تكمفة رأس ماؿ ومف ثـ لـ يكف ىناؾ لدى الصندوؽ يأت: ف: شكؿ منح ومف ثـ لـ 
 285ضا بمغ مع الحكومة اإلسبانية تمقى بموجبو قر  ، أبـر الصندوؽ اتفاقا2010فرؽ عائد يطبؽ. وف: عاـ 

مميوف يورو بشروط تجارية بوجو عاـ. وعمى الرغـ مف استيعاب القروض ذات الصمة ف: كياف قانون: 
منفصؿ، فإف تمؾ القروض توحد مع قروض الصندوؽ ومف ثـ يصبح مف الممكف مف منظور مال: حساب 

ففرؽ عائد استنادا إلى تكمفة رأس الماؿ الت: أصبحت ا فرؽ العائد ىذا  كاف آلف تكمفة غير صفرية، وا 
 سيكوف صغيرا جدا. 

فيما يقدمو مف تمويؿ تعبئة لمموارد بقصد إحداث زيادة كبيرة ل مسعى يعكؼ الصندوؽ ف: الوقت الراىف عمى -27
ذا حقؽ ىذا المسعى نجاحا، فإنو سيحدث تغييرا  مف مصادر بخالؼ المنح المقدمة مف الدوؿ األعضاء. وا 

تحمميا الصندوؽ وبالتال: ف: فرؽ العائد الذي يطبقو. وتبيف العمميات ميما ف: تكمفة رأس الماؿ الت: ي
الحسابية أنو مف بيف النتائج الممكنة عمال لمسعى تعبئة الموارد، يمكف أف يظير نطاؽ لفروؽ العائد يكوف 

 ف: المائة.  1قريبا لما بيف صفر ف: المائة و

نتي: إلييا مسعى تعبئة الموارد، مف المستحيؿ القوؿ وحيث إنو ال توجد اآلف طريقة لمعرفة النتائج الت: سي -28
باإلبقاء  وثيقةبرقـ محدد لفرؽ العائد يكوف ىو األصوب ضمف ىذا النطاؽ. ولذا تأت: التوصية ف: ىذه ال

 عمى فرؽ العائد كما ىو اآلف إلى حيف توافر اليقيف الذي يمكف مف تحديد رقـ بديؿ. 

 فترة السماح 

وليس مف غير المعتاد أف  سنوات. 3إذ تبمغ بأنيا منخفضة نسبيا  الشروط العاديةتتسـ فترة السماح وفؽ  -29
يكوف المشروع ال يزاؿ ف: مرحمة التنفيذ ومع ذلؾ يصبح أوؿ قسط مف مدفوعات السداد واجب األداء. وقد 

ة بشروط بحثت إدارة الصندوؽ األثر الذي تحدثو الزيادة المستمرة ف: فترة السماح ف: حاؿ القروض المقدم
عمى عمؿ الصندوؽ. واستنادا إلى مستويات اإلقراض الحالية، فإف حدوث زيادة ف: فترة السماح مف عادية 

مميوف دوالر أمريك:  24رقـ سالب ف: تعبئة الموارد بما يبمغ سنوات مف شأنو أف يؤدي إلى  6سنوات إلى  3
تحييد أثر ىذا التغير السالب مف الضروري عمى امتداد فترة التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، وسوؼ يكوف 

ف: تعبئة الموارد عف طريؽ زيادة المساىمات الت: تقدميا الدوؿ األعضاء أو عف طريؽ تخفيض برنامج 
 القروض والمنح ف: الصندوؽ. 

بإحداث زيادة عامة ف: فترة السماح ف:  وثيقةال توص: ىذه ال ولألسباب الوارد ذكرىا ف: الفقرة السابقة، -31
ؿ القروض المقدمة بالشروط العادية، غير أنيا تشير إلى أف المجمس التنفيذي لديو سمطة زيادة فترات حا
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السماح ف: حاؿ القروض المقدمة بالشروط العادية وبالشروط المختمطة حتى ست سنوات كحد أقصى ف: 
   2الديف.ر فييا المخاوؼ بشأف قدرة الطرؼ المتمق: لمقرض عمى خدمة االحاالت الت: تث

 قضايا أخرى -رابعا
أف تحتـر السياسة العامة بشأف التيسير المعروضة  أيضا عمى معايير األىمية الت: يضعيا المجمس التنفيذي -31

ف:  المسودة المعدلة، والت: تتبع عمومًا نيج البنؾ الدول:، مع مراعاة طبيعة الميمة الخاصة لمصندوؽ. 
نحراؼ بشكؿ كبير عف الممارسة المتبعة ف: الصندوؽ، أو ممارسات ولف يتمتع المجمس التنفيذي بسمطة اال

 المؤسسات المالية الدولية األخرى. 

سعر الفائدة، وأجؿ فيما يتعمؽ بوتنص المسودة عمى أف القروض التيسيرية يجب أف توفر بشروط مواتية ) -32
، وما إلى ذلؾ( أفضؿ مف الشروط الت: يمكف لممقترض أف ي حصؿ عمييا مف السوؽ. االستحقاؽ، والرسـو

شروط تيسيرية، فإف بمقدور الصندوؽ بوبعبارة أخرى، وعند تصميـ المنتجات اإلقراضية لمجيات المقترضة 
 –أف يدرس السوؽ وأف يعرض قروضًا تستجيب الحتياجات المقترض ولمبيئة المالية المتغيرة عمى حد سواء 

 شروط غير متاحة لممقترض ف: السوؽ.وينبغ: أف تكوف ىذه القروض تيسيرية ألنيا معروضة ب

وتشير سياسة التيسير أنو يمكف لمدوؿ األعضاء النامية الت: لـ تعد مؤىمة لالقتراض مف البنؾ الدول:  -33
لإلنشاء والتعمير أف تتمقى قروضًا تيسيرية مف الصندوؽ رىنًا بتوافر األمواؿ، بما ف: ذلؾ األمواؿ الت: 

عممية تجديد الموارد. وسيمكِّف ىذا النيج الصندوؽ مف تنسيؽ  يحصؿ عمييا الصندوؽ مف مصادر غير
شروط تيسيرية مع مختمؼ مصادر التمويؿ )مثؿ حساب بعمميات تقديـ القروض إلى الجيات المقترضة 

 أمانة المرفؽ اإلسبان: لمتمويؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ:(.

تجات قروض جديدة ما لـ يكف عمى قناعة بأنيا ف ينشئ منوبالطبع فإف مجمس المحافظيف لف يطمب إليو أ -34
تستجيب لحاجة حقيقية مف جية وتكفؿ استمرار تمتع الصندوؽ باالستدامة المالية مف جية أخرى. ومف 
المستبعد أف يخمؽ الصندوؽ عددًا كبيرًا مف مثؿ ىذه المنتجات ف: المستقبؿ القريب؛ وسينحو عمى الدواـ 

 والمؤسسات المالية الدولية األخرى، مع مراعاة قدراتو النسبية. إلى اتباع مسار البنؾ الدول: 

 االستنتاج -خامسا
يبرىف التحميؿ المقارف لموثيقتيف الحالية والمقترحة لسياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة بالتمويؿ المقدـ مف  -35

أف كؿ األقساـ ذات الصمة لموثيقة القائمة قد جرى تناوليا ف:  لصندوؽ والمعروضة ف: ىذه الوثيقةا
. ولذلؾ فإف الترجمة المفصمة المقترح الحال:، أو ف: اسات األخرى الت: اعتمدىا المجمس التنفيذيالسي

األولية لألىداؼ والسياسات المنصوص عمييا ف: االتفاقية إلى معايير وخطوط توجييية محددة لـ تعد 
( أف 1وىما: ) 33-/د158بالميمتيف المحددتيف ف: قرار مجمس المحافظيف قة الجديدة نى الوثيضرورية. وُتع

؛ 1998تأخذ ف: اعتبارىا كؿ التطورات الت: طرأت منذ آخر مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عاـ 
الذي يقدمو ( أف تبّيف بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير المطبقة عمى التمويؿ 2)

 الصندوؽ.

                                                   
2
 شريطة الحفاظ على صافي القيمة الحالية للقرض.   
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 التنفيذي القرار التال: ك: يتبناه مجمس المحافظيف: المجمسولذا يقترح  -36

 ،الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية محافظيمجمس إن  

، الذي قرر فيو، بناء عمى اقتراح مف رئيس الصندوؽ، أف يرفع المجمس 33-/د158القرار إذ يستذكر  
التنفيذي إلى الدورة الرابعة والثالثيف لمجمس المحافظيف سياسات اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: ستأخذ 

 ،1998بعيف االعتبار كؿ التطورات الت: طرأت منذ آخر مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عاـ 
 بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير المطبقة عمى التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ؛ وستبيف

سياسات اإلقراض ومعاييره المقترحة لتمويؿ الصندوؽ الت: رفعيا إليو المجمس التنفيذي وبعد أن استعرض 
 ؛----- GCكما ى: واردة ف: الوثيقة 

بمفعوؿ سياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة بالتمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، والت: ستدخؿ حيز النفاذ يتبنى 
 .فوري

يكمؼ رئيس الصندوؽ باإلبقاء عمى نص مجمع مف السياسات والمبادئ التوجييية الت: تبناىا المجمس  
 القرار.التنفيذي عمال بسياسات ومعايير تمويؿ الصندوؽ الت: تـ تبنييا بموجب ىذا 
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 يظير النص المعدؿ ف: سياسات اإلقراض ومعاييره الموجودة أصاًل بالخط المائؿ

 سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره
 مقدمة -أوال
مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ عمى أف "يتخذ المجمس التنفيذي القرارات الالزمة  7)د( مف المادة 2ينص البند  -1

بشأف اختيار المشروعات والبرامج والموافقة عمييا"، وعمى أف تصدر ىذه القرارات عمى أساس "السياسات 
 العامة والمعايير واألنظمة الت: يقررىا مجمس المحافظيف".

لحكـ، اعتمد مجمس محافظ: الصندوؽ وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره ف: دورتو وف: معرض تنفيذ ىذا ا -2
مف وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره إلى أف  3. وتشير الفقرة 1978الثانية ف: ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ 

ت تعكس سوى محاولة أولية لترجمة األىداؼ والسياسا السياسات والمعايير الواردة ف: ىذه الوثيقة ال
مف االتفاقية إلى معايير وخطوط توجييية محددة، تتـ مراجعتيا بصفة دورية ف:  7و 2المدرجة ف: المادتيف 
 ضوء التجربة الفعمية.

، إال أف 1998و 1994عدؿ مجمس المحافظيف وثيقة سياسات اإلقراض ومعاييره عدة مرات بيف عام:  -3
طمب مجمس المحافظيف إلى  2010الوثيقة لـ تخضع إلى أي تحديث أو استعراض بعد ذلؾ. وف: عاـ 

سياسات  2011المجمس التنفيذي أف يرفع "إلى مجمس المحافظيف ف: دورتو الرابعة والثالثيف ف: عاـ 
اإلقراض ومعاييره المنقحة الت: سوؼ تأخذ ف: اعتبارىا كؿ التطورات الت: طرأت منذ آخر مراجعة 

؛ وتبيّف بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير 1998لسياسات اإلقراض ومعاييره ف: عاـ 
 3المطبقة عمى التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ".

نقطة غدا فييا مف المتعذر إدراج كؿ السياسات والمعايير الت: يسترشد بيا وقد تطور الصندوؽ اآلف إلى  -4
ف: عممو ف: وثيقة واحدة. ويسترشد الموظفوف واألجيزة الرئاسية لمصندوؽ بالسياسات المفصمة الت: 

أدناه، ف: السع: لتحقيؽ اليدؼ  12اعتمدىا مجمس المحافظيف والمجمس التنفيذي، والمذكورة ف: الفقرة 
مؿ لمصندوؽ. ومع احتفاظ مجمس المحافظيف بسمطتو ف: إرساء السياسات، والمعايير، والموائح العامة الشا

الت: تحكـ التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، فإنو يقر بأف المجمس التنفيذي ىو الذي يتحمؿ المسؤولية 
السياسات والمعايير  الرئيسية ف: رسـ السياسات المفصمة الت: تقرر مثؿ ىذا التمويؿ، وأنو يعتمد ىذه

 المتعمقة بالتمويؿ المقدـ مف الصندوؽ وفقًا لذلؾ.
وبناء عمى السمطة المخولة لمجمس المحافظيف بموجب االتفاقية فإنو سيرصد عمؿ المجمس التنفيذي ف:  -5

رسـ السياسات الت: تحكـ التمويؿ المقدـ مف الصندوؽ، وسيستعرض ىذه السياسات والمعايير الخاصة 
 الذي يقدمو الصندوؽ دوريًا لضماف أنيا توفر إطارًا سميمًا لعمؿ المجمس التنفيذي. بالتمويؿ

 األهداف واألولويات – ثانيا
مف االتفاقية عمى أف "ىدؼ الصندوؽ ىو تعبئة موارد إضافية وتوفيرىا بشروط  2تنص المادة  .الهدف -6

 ميسرة لتنمية الزراعة ف: الدوؿ األعضاء النامية".
                                                   

3
 .33-/د158القرار   
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مف االتفاقية عمى أف "يسترشد الصندوؽ ف: تخصيص موارده  7)د( مف المادة 1ينص البند  .األولويات -7
الحاجة إلى زيادة إنتاج األغذية وتحسيف مستوى التغذية لدى أفقر مجموعات  (1) :باألولويتيف التاليتيف

غذية ف: البالد ( إمكانيات زيادة إنتاج األ2السكاف ف: أفقر البالد الت: تعان: مف نقص ف: األغذية؛ )
النامية األخرى. وبالمثؿ يجب التركيز عمى تحسيف مستوى التغذية وأحواؿ المعيشة لدى أفقر مجموعات 

 السكاف ف: ىذه البالد".

 السياسات والمعايير – ثالثا
فيما يم: سياسات التمويؿ ومعاييره الت: سيسترشد بيا المجمس التنفيذي ورئيس الصندوؽ ف: السع: لتحقيؽ  -8

 الصندوؽ: ىدؼ
تخصص موارد الصندوؽ المتاحة لتقديـ التمويؿ إلى الدوؿ األعضاء النامية وفقًا لنظاـ  .تخصيص الموارد -9

تخصيص الموارد عمى أساس األداء المُنشأ مف جانب المجمس التنفيذي. ويرفع المجمس التنفيذي تقريرًا 
 سنويًا إلى مجمس المحافظيف بشأف تطبيؽ النظاـ المذكور.

تستند المشروعات والبرامج المعروضة عمى المجمس التنفيذي لمنظر فييا والموافقة عمييا إلى  .ج العملبرنام -11
مف  7مف المادة  2برنامج العمؿ الذي يقترحو رئيس الصندوؽ ويقره المجمس التنفيذي كؿ عاـ وفقًا لمبند 

طار االستراتيج: الذي يضعو االتفاقية. وعند إعداد برنامج العمؿ المقترح يسترشد رئيس الصندوؽ باإل
 المجمس التنفيذي مف حيف إلى آخر.

تستند المشروعات والبرامج المرفوعة لك: يموليا الصندوؽ قدر المستطاع إلى برامج  .المعايير القطرية -11
الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج الت: توفر إطارًا لتقرير الخيارات االستراتيجية بشأف 

ات الصندوؽ ف: كؿ دولة عضو، وتحدد الفرص المتاحة لتمويؿ الصندوؽ، وتيسر اإلدارة بغرض عممي
 تحقيؽ النتائج.

تسترشد المشروعات والبرامج الممولة مف الصندوؽ بالمعايير المحددة ف:  .اختيار المشروعات والبرامج -12
 :عتمده أو سيعتمده المجمس التنفيذيالسياسات واالستراتيجيات المتعمقة بالمسائؿ التالية عمى النحو الذي ا

 االستيداؼ 
 إدارة المعرفة 
 االبتكار 
 المشروعات الريفية 
 :التمويؿ الريف 
 تغير المناخ 
 االنخراط مع السكاف األصمييف 
 تعزيز الوصوؿ إلى األراض: وأمف حيازتيا 
 النيج القطاعية الشاممة لمزراعة والتنمية الريفية 
 األزمات واإلنعاش منيا تفادي 
 تنمية القطاع الخاص وا رساء عالقات الشراكة 
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 التمايز بيف الجنسيف 
  السياسات األخرى الت: يمكف أف تُعتمد وفقًا لمسياسات، والمعايير، والموائح العامة الت: يرسييا

 مجمس المحافظيف. 
الموائح ينبغ: أف يتسؽ تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة مف الصندوؽ مع  .تنفيذ المشروعات والبرامج -13

المتعمقة بتوريد السمع والخدمات الت: ستموؿ مف موارد الصندوؽ الت: يوافؽ عمييا المجمس التنفيذي، وبما 
يتماشى مع السياسات المتصمة بمكافحة الفساد، ومراجعة الحسابات، واإلشراؼ الت: يعتمدىا المجمس 

لدوؿ األعضاء لمشروط العامة لتمويؿ التنفيذي مف حيف إلى آخر. وتخضع اتفاقيات التمويؿ المبرمة مع ا
التنمية الزراعية الت: يضعيا المجمس التنفيذي. وتخضع المشروعات والبرامج إلشراؼ الصندوؽ وفقًا 

 لسياسة اإلشراؼ ودعـ التنفيذ المعتمدة مف جانب المجمس التنفيذي.
وؽ وفقًا لسياسة التقييـ الت: ستجري التقييمات المستقمة لممشروعات والبرامج الممولة مف الصند التقييم. -14

 .تبناىا المجمس التنفيذي

 شروط التمويل –رابعًا 
يوفر الصندوؽ التمويؿ مف خالؿ القروض، والمنح، وآلية لمقدرة عمى تحمؿ الديوف، وذلؾ مع المراعاة  -15

 4الالئقة لقدرة الصندوؽ عمى البقاء ف: المدى البعيد والحاجة إلى استمرار عممياتو.

 القروض ( أ)

ف: الحد مف الفقر الري وى: -أو تحقيقيا األىداؼ الرئيسة لمصندوؽ ال يمكف الحكـ عمى( 1)
مقيسة بمجرد مؤشرات اقتصادية كإنتاج الغذاء أو  -غذيةإنتاج األوتحسيف مستوى التغذية وزيادة 

تستوف: المعايير المعقولة  الصندوؽ يقينا أف مشاريع معدالت نمو القطاع الزراع:. ويتعيف عمى
الصندوؽ  ، ولكف تمؾ المعايير ال تكف: النتقاء أنشطةالمتمثمة ف: توافر مقومات البقاء االقتصادية

وال لتقويـ نتائجيا. بؿ إف المحاوالت الرامية إلى مد نطاؽ تطبيؽ المعايير التقميدية القائمة  المستقبمية
مجاؿ األىداؼ االجتماعية،  عمى المقارنة بيف التكمفة والفوائد مف مجاؿ األىداؼ االقتصادية إلى

عف طريؽ إعطاء أوزاف ترجيحية ألىداؼ اجتماعية معينة مثؿ توزيع الدخؿ وتوظيؼ العمالة، 
وى: تمبية االحتياجات األساسية ف: توفير  -تقصر عف قياس األىداؼ اإلنمائية العامة لمصندوؽ

داف النامية. وسوؼ يسعى بيئة اجتماعية إيجابية يسودىا االعتماد عمى الذات لمسكاف ف: البم
تطوير الصندوؽ، عمى مدى فترة زمنية وف: ضوء خبراتو وخبرات الوكاالت األخرى المعنية، 

    مؤشرات وأساليب تحميمية جديدة تراع: أىداؼ الصندوؽ.    
 والشروطاألعضاء النامية بالشروط التيسيرية لمغاية  دوؿؼ يقدـ الصندوؽ قروضا إلى السو ( 2)

. وتحدد ف: ىذه الفقرة والبرامج الموافؽ عمييا اتعو مف أجؿ المشر  والشروط العادية المختمطة
 المعايير الت: يستند إلييا ف: تعييف الشروط واجبة التطبيؽ عمى البمد المعن:. 

: )أ( يبمغ فييا نصيب الفرد مف الناتج القوم: اإلجمال: تعتبر البمداف األعضاء النامية الت: (1)
، أو البمداف المصنفة كبمداف المؤسسة الدولية 1992كية أو أقؿ بأسعار عاـ دوالرات أمري 805

ى: البمداف المؤىمة عادة لمحصوؿ عمى قروض مف الصندوؽ بشروط تيسيرية  لمتنمية فقط،

                                                   
4
 ، االتفاقية.7)أ(، المادة 2البند   
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لمغاية. ويكوف مجموع مبالغ القروض الت: يقدميا الصندوؽ كؿ عاـ بشروط تيسيرية لمغاية ف: 
تكوف مؤىمة لمحصوؿ ( الت: يقدميا الصندوؽ كقروض تقريبا؛ )بحدود ثمث: مجموع المبالغ 

عمى قروض بشروط مختمطة مف المؤسسة الدولية لمتنمية، ى: البمداف المؤىمة عادة لمحصوؿ 
عمى قروض مف الصندوؽ بشروط مختمطة، شريطة أف تتجاوز العتبة الت: يحددىا الصندوؽ 

الناتج  )ج( يبمغ فييا نصيب الفرد مف ؛يةلمتأىيؿ لمحصوؿ عمى قروض بشروط تيسيرية لمغا
، ى: البمداف المؤىمة عادة 1992دوالرات أمريكية أو أكثر بأسعار عاـ  1 306القوم: اإلجمال: 

 لمحصوؿ عمى قروض مف الصندوؽ بشروط عادية. 
النامية األعضاء الت: يكوف الفرؽ فييا كبيرا بيف نصيب الفرد مف الناتج القوم:  دوؿف: حاؿ ال (2)

اإلجمال: وبيف نصيب الفرد مف الناتج المحم: اإلجمال:، يستخدـ نصيب الفرد مف الناتج 
المحم: اإلجمال: باعتباره معيار تحديد شروط اإلقراض واجبة التطبيؽ ضمف نفس الحدود 

 النقدية. 
س التنفيذي ف: االعتبار أثر التخفيض الحاصؿ مؤخرا ف: قيمة الفرنؾ األفريق: سيأخذ المجم (3)

 عند تحديد شروط اإلقراض واجبة التطبيؽ عمى البمداف المعنية. 
لمحصوؿ عمى قروض بذات الشروط، تكوف األولوية عند تخصيص الموارد بيف البمداف المؤىمة  (4)

األمف الغذائ: وانتشار الفقر المدقع ف: لمبمداف الت: تصنؼ بأنيا بمداف تعان: مف تدن: 
 المناطؽ الريفية.

عند تحديد شروط اإلقراض واجبة التطبيؽ عمى بمد ما، سيأخذ المجمس التنفيذي ف: االعتبار  (5)
دى قدرة ذلؾ البمد عمى االستمرار ف: تحمؿ الديوف ومدى قدرتو مأيضا تقييـ رئيس الصندوؽ ل

 عمى خدمة ديونو. 
 وبشروط عادية عمى النحو التال::  مختمطةمغاية وبشروط بشروط تيسيرية للقروض ا تُقدـ    (3)

 رسـ خدمةتتحمؿ  ولكنيا معفاة مف الفائدة ة بشروط تيسيرية لمغايةالمقدم الخاصة القروض تكوف (1)
سنة بما ف: ذلؾ فترة  40يعادؿ ثالثة أرباع الواحد ف: المائة سنويا عمى أف يكوف أجؿ سدادىا 

 سنوات؛ 10ا سماح مدتي
تتحمؿ القروض المقدمة بشروط مختمطة سعر فائدة ثابت عمى المبمغ القائـ مف أصؿ القرض  (2)

سنوات،  5سنة بما ف: ذلؾ فترة سماح مدتيا  25ف: المائة عمى أف يكوف أجؿ سدادىا  1.25يعادؿ 
بالمائة سنويا، بدءا مف تاريخ موافقة المجمس  0.75ويتحمؿ إضافة إلى ذلؾ رسـ خدمة قدره 

 ؛التنفيذي
ف: المائة مف سعر الفائدة  100تتحمؿ القروض المقدمة بشروط عادية سعر فائدة سنويا يعادؿ  (3)

مف خمس عشرة  عمى أف يكوف أجؿ سدادىا ،المرجع: المتغير، كما يحدده المجمس التنفيذي سنويا
 ؛سنوات 3بما ف: ذلؾ فترة سماح مدتيا سنة ( 18( سنة إلى ثمان: عشرة )15)

 ال يفرض رسـ التزاـ عمى أي قرض؛  (4)
الفقيرة المثقمة بالديوف، يجوز لممجمس التنفيذي أف يعدؿ الشروط  البمداف ديوف تنفيذ مبادرةألغراض  (5)

 الت: يستند إلييا ف: تقديـ القروض إلى البمد المعن:. 
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، يأخذ المجمس ضو كؿ قسط مف مدفوعات سداد القر  وعند تحديد فترة السماح، وأجؿ السداد ومقدار
البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف لمدى  ديوف التنفيذي ف: االعتبار ما يوضع مف تقييـ ف: إطار مبادرة

 ؛قدرة ذلؾ البمد عمى االستمرار ف: تحمؿ الديوف
لقروض المتمقاة يجوز لممجمس التنفيذي أف يغير فترة السماح ومقدار كؿ قسط مف مدفوعات سداد ا (6)

أو بشروط عادية. وعند القياـ بذلؾ، واستنادا إلى المعمومات الت: يقدميا رئيس  بشروط مختمطة
الصندوؽ، يأخذ المجمس التنفيذي ف: االعتبار مدى قدرة البمد المعن: عمى االستمرار ف: تحمؿ 

بة التطبيؽ عمى بمد ما بشروط اإلقراض واج ديوف ومدى قدرتو عمى خدمة ديونو. وعند تقديـ مقترحال
( أال تتجاوز 1إلى المجمس التنفيذي لمموافقة عمى قرض لذلؾ البمد، يكفؿ رئيس الصندوؽ ما يم:: )

فترة السماح، الت: تحدد ارتباطا بالتاريخ الذي يبدأ فيو سرياف اتفاؽ القرض والتاريخ الذي يتوقؼ فيو 
بالشروط ة لمقروض المقدمة لييمة الحا( الحفاظ عمى صاف: الق2صرؼ القرض، مدة ست سنوات؛ )

أعاله مقومة بوحدات حقوؽ السحب ( 3)و( 2)والشروط العادية المبينة ف: البنديف  المختمطة
 الخاصة؛

ألغراض تسوية المتأخرات الت: قد تنشأ مف حيف إلى آخر ف: تسديد الفوائد أو رسـو الخدمة وسداد  (7)
تعديؿ شروط قرض معتمد مقدـ إلى دولة عضو، بما حصائؿ القروض فإنو يجوز لممجمس التنفيذي 

مع الحفاظ  ف: ذلؾ فترة السماح، وأجؿ االستحقاؽ، ومقدار كؿ قسط مف أقساط سداد القروض،
  ة األصم: لمقرض. ليعمى صاف: القيمة الحا

 ( يضطمع المجمس التنفيذي بما يم:: 4)
ذي يستند إليو ي يمثؿ األساس التحديد سعر الفائدة المرجع: الواجب تطبيقو ف: الصندوؽ الذ (1)

المقرراف ف: الفقرة الفرعية )ب( أدناه، وذلؾ عمى أساس سعر الفائدة العادي  االستعراض والتعديؿ
 المتغير الذي تطبقو المؤسسات المالية الدولية المعنية بالتنمية؛

تقرير أسعار الفائدة الواجب تطبيقيا، عمى القروض المقدمة بشروط عادية سنويا. وليذا الغرض،  (2)
سعار الفائدة واجبة التطبيؽ عمى القروض المقدمة بشروط عادية أسنويا يستعرض المجمس التنفيذي 

، عمى أساس سعر الفائدة المرجع: الساري ف:    ؿ عاـ.يوليو/تموز مف ك 1مف أجؿ تعديميا، إذا لـز
الصادر عف مجمس المحافظيف بشأف  77/2مخالؼ يرد ف: القرار  ء( بصرؼ النظر عف أي ش:5)

تفويض السمطة إلى المجمس التنفيذي، يخوؿ المجمس التنفيذي بموجب ىذه الوثيقة سمطة 
أعاله عمى أساس المبادئ الواردة ف: ىذه  (4الفقرة الفرعية )ف: ع بالمسؤوليات المبينة الاالضط
 الوثيقة.

( يكوف تكويف عمميات اإلقراض المقدـ مف الصندوؽ بمختمؼ شروط التيسير المبينة أعاله 6)
. ويستتبع الوضع القروضمربوطا بالقدرات االقتصادية والمالية لمبمداف الت: سيقدـ الصندوؽ إلييا 

كبر نصيب مف موارد الصندوؽ ينصب التركيز ف: توجيو أالمال: ألفقر البمداف بالضرورة أف 
 عمى أفقر البمداف الت: تواجو عجزا غذائيا.  بشروط تيسيرية لمغاية

أو الشروط العادية عمى القروض الت: تقدـ إلى البمداف غير  المختمطةالشروط ( سوؼ تطبؽ 7)
ذه البمداف، يتعيف أف يشتمؿ المؤىمة لمحصوؿ عمى قروض بشروط تيسيرية لمغاية. وفيما يتعمؽ بي

كؿ مشروع يعرض عمى المجمس التنفيذي عمى مسوغ لدرجة التيسير المقترحة. ويكوف المعيار 
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المييمف ىو الحالة االقتصادية والمالية لمبمد المعن:. غير أنو يجوز لممجمس التنفيذي، ف: الحاالت 
 د تحديد درجة التيسير. الت: تقتض: ذلؾ، النظر ف: طبيعة المشروع المقرر تمويمو عن

عمى  ( تستخدـ المساعدات المقدمة مف الصندوؽ ف: شكؿ منح، فضال عف المساعدة التقنية،8)
سبيؿ الحصر لتمويؿ مشاريع ف: أفقر الدوؿ الت: تعان: مف عجز غذائ: مطمؽ وتواجو أشد 

لمساعدة محدودة لى ىذا النوع مف اكوف مقادير الموارد الموجية إ مشكالت التنمية. ومع مراعاة
جدا، لف يوافؽ المجمس التنفيذي عمى تمويؿ المنح إال لممشاريع ذات األولوية ف: البمداف الت: تواجو 
قيودا شديدة عمى موازناتيا العامة؛ وسوؼ تنطبؽ ىذه االعتبارات عمى وجو الخصوص عمى 

مشروع المعن: يشكؿ فييا لاالحاالت الت: تعتبر فييا آثار توليد اإليرادات غير ميمة ولكف ال يزاؿ 
 صرا جوىريا ف: برامج الصندوؽ ف: البمد المعن:. نع
أنشطة تعزز القدرات سوؼ تقدـ المساعدة التقنية، وخصوصا المساعدة التقنية الموجية إلى ( 9)

، عمى أساس منحة ف: األحواؿ العادية. غير أنو الزراعية التقنية والمؤسسية الضرورية لمتنمية
يـ قرض مف الصندوؽ، يجوز دتقديـ المساعدة التقنية إلجراء دراسات الجدوى إلى تقعندما يؤدي 

ضافة إلى ذلؾ،  لممجمس التنفيذي أف يدرج تكاليؼ تمؾ المساعدة التقنية ضمف القرض المعن:. وا 
يجوز أف يقدـ الصندوؽ، بالتعاوف مع وكاالت أخرى، منحا مف أجؿ أنشطة مناسبة تضطمع بيا 

قميمية ووطنية.سات بحوث دمؤس  ولية وا 
( المنظمات الدولية 2( الدوؿ األعضاء النامية؛ )1يمكف تقديـ المنح إلى الجيات التالية: ) .المنح ( ب)

( الكيانات األخرى الت: يقرر المجمس التنفيذي أنيا 3الحكومية الت: تشارؾ فييا مثؿ تمؾ الدوؿ؛ )
لسياسة تمويؿ المنح الموضوعة مف جانب المجمس  مف االتفاقية. وتقدـ المنح وفقاً  8مؤىمة وفقًا لممادة 

 التنفيذي.
يوفر التمويؿ بموجب آلية القدرة عمى تحمؿ الديوف إلى الدوؿ األعضاء  .آلية القدرة عمى تحمؿ الديوف ( ج)

المؤىمة عمى شكؿ منح أو مزيج مف المنح والقروض بشروط تيسيرية لمغاية، وفقًا لترتيبات تنفيذ إطار 
 ؿ الديوف ف: الصندوؽ المعتمد مف جانب المجمس التنفيذي.القدرة عمى تحم

ألغراض تسوية المتأخرات الت: قد تنشأ مف حيف إلى آخر ف: تسديد الفوائد أو رسـو الخدمة  .المتأخرات -16
وسداد حصائؿ القروض فإنو يجوز لممجمس التنفيذي تعديؿ شروط قرض معتمد مقدـ إلى دولة عضو، بما 

إلعفاء شريطة عدـ اف: ذلؾ فترة السماح، وأجؿ االستحقاؽ، ومقدار كؿ قسط مف أقساط سداد القروض، 
مف مقدار أصؿ القرض وتمق: كؿ الدوؿ األعضاء ذات األوضاع المماثمة لمعاممة متساوية. وترد السياسات 
األخرى المطبقة ف: حالة المتأخرات ف: إطار سياسات إلدارة عالقات الشراكة مع البمداف ذات المتأخرات 

 محدد مف جانب المجمس التنفيذي.

 تعزيز موارد الصندوق – الثاث
الصندوؽ إلى تعزيز أثر موارده الذاتية عبر القياـ بمشروعات مشتركة مع الوكاالت الثنائية  سعىسي -17

ومف خالؿ تعبئة الموارد لالستثمار ف: التنمية الزراعية والريفية ف: الدوؿ والمتعددة األطراؼ األخرى، 
تحقيؽ أىداؼ الصندوؽ  األعضاء النامية لمقطاعيف العاـ والخاص، مع العمؿ ف: الوقت ذاتو عمى ضماف

 .العممية ىذه الذاتية والحفاظ عمى ىويتو المستقمة ف:
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 التنفيذ – ابعار 
يضع المجمس التنفيذي مف حيف إلى حيف سياسات أخرى لمتمويؿ قد تدعو إلييا الحاجة أو قد  .السياسات -18

 تكوف مناسبة بغية تحقيؽ ىدؼ الصندوؽ.
الصندوؽ، ف: ضوء خبرتو، خطوطًا توجييية أكثر تفصياًل بشأف  يصوغ .الخطوط التوجيهية التشغيمية -19

 مختمؼ السياسات والمعايير المعروضة أعاله.

المجمس التنفيذي وينفذ ىذه السياسات والمعايير بالمرونة الالزمة الموفرة ىنا  يفسر .التنفيذ واالستعراض -21
 ويستعرضيا ف: المستقبؿ ف: ضوء الخبرة الفعمية.

 غاإلبال – امساخ
 يقـو المجمس التنفيذي بما يم:: -21

 التقارير دوريًا إلى مجمس المحافظيف بشأف ممارسة السمطة الموكمة إليو أعاله؛رفع   ( أ)

الذي يقدمو الصندوؽ ف: ضوء  السياسات والمعايير المتعمقة بالتمويؿالدوري ليذه االستعراض   ( ب)
الظروؼ المتغيرة، ويوص: مجمس المحافظيف، إذا ما رأى ذلؾ ضروريا، بإدخاؿ ما ىو مناسب مف 

 تعديالت عمييا.
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التمويل الحالية والمقترحة لسياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة ب تحميل مقارن لموثيقتين
 المقدم من الصندوق

الفقرة المعنية مف الوثيقة 
الحالية لسياسات اإلقراض 

 التعميقات ومعاييره
  مقدمة – أوالً 
 ُيحتفظ بالفقرة ف: المسودة المعدلة. 1

االحتياجات المتغيرة. صقؿ الصندوؽ عمى مدى العقود الثالثة الت: مرت عمى إنشائو أغراض موارده وأوجو استخداميا بما يتناسب مع 
 مف االتفاقية. 2وتتماشى التعديالت عمومًا مع أحكاـ المادة 

وف: السنوات األخيرة استعرض المجمس التنفيذي دوريًا اليدؼ اإلنمائ: الشامؿ لمصندوؽ واألىداؼ االستراتيجية المخصوصة واعتمدىا ف: 
 ة مرة كؿ ثالث سنوات عف المشاورات المتعمقة بتجديد موارد الصندوؽ.اإلطار االستراتيج: متوسط األجؿ وكذلؾ ف: التقارير الصادر 

 ُيحتفظ بالفقرة ف: المسودة المعدلة.  2
اعتمد المجمس التنفيذي عمى مدى الزمف خطوطًا توجييية ومعايير أىمية جديدة لمبرامج والمشروعات اإلنمائية ف: صيغة ُأطر استراتيجية، 

توجييية لممشروعات، مما أدى إلى نسخ الخطوط التوجييية األولية المدرجة ف: وثيقة  اً قطرية، وخطوطوبرامج لمفرص االستراتيجية ال
 سياسات اإلقراض ومعاييره.

وباإلضافة إلى ذلؾ فإف التخصيص الفعم: لموارد الصندوؽ لكؿ بمد مؤىؿ يتحدد وفقًا لنظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء الذي أقره 
والذي يمكف تعديمو مف حيف إلى آخر. ولذلؾ فميس ىناؾ مف حاجة إلى تغطية ىذه المسائؿ بصورة مفصمة ف: الوثيقة  المجمس التنفيذي،

 المعدلة.
 تمنح ىذه الفقرة المجمس التنفيذي ومجمس المحافظيف سمطة واسعة لتعديؿ أىداؼ اإلقراض وأولوياتو بما يتماشى مع االحتياجات المتطورة. 3

عبر اعتماد سياسات مختمفة عمى مدى السنوات. وتمثؿ األثر الصاف: لمسياسات الت: اعتمدىا الصندوؽ عمى مدى العقود تـ ذلؾ عمميًا 
 الثالثة الماضية ف: إبطاؿ العديد مف أحكاـ الوثيقة الحالية لسياسات اإلقراض ومعاييره.

ارة، حسب االقتضاء، إلى مختمؼ السياسات الت: اعتمدىا وىذا ىو السبب الرئيس: ف: تعديؿ الوثيقة الحالية وجعميا محكمة مع اإلش
 المجمس التنفيذي لتغطية مسائؿ األىمية، والمعايير، وأىداؼ البرامج والسياسات، وما إلى ذلؾ.

وما  تتضمف ىذه الفقرة خطوطًا توجييية عامة عف أىداؼ مشروعات الصندوؽ، والحاجة إلى التمويؿ المشترؾ، وُنيج تصميـ المشروعات، 4
 إلى ذلؾ.

نُسخت ىذه الخطوط بفعؿ األطر االستراتيجية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، والسياسات األخرى مثؿ سياسة الصندوؽ بشأف 
 االستيداؼ، وعمميات الجودة الميمة مثؿ تعزيز الجودة وضمانيا.

ى: الت: تتحمؿ المسؤولية الرئيسية عف جيود التنمية. وباإلضافة إلى ذلؾ تؤكد ىذه الفقرة مجددًا المبدأ العاـ القائؿ بأف البمداف النامية  5
 والمعدموف. يفعر از مفإنيا تحدد المجموعات المستيدفة لمصندوؽ عمى أنيا صغار ال

 يجري التعامؿ مع مسألة العالقات مع البمداف ف: اإلطار االستراتيج:، وقد استحدث الصندوؽ سياسة استيداؼ أشمؿ أبطمت سياسة
 االستيداؼ المحددة ف: ىذه الفقرة.

 تعرض ىذه الفقرة بيانًا عامًا بشأف القدرة المالية المحدودة لمصندوؽ والحاجة إلى التمويؿ المشترؾ. 6
 تشتمؿ المسودة المعدلة عمى ىذا المبدأ العاـ.

  األهداف – ثانياً 
عمى إنتاج األغذية المنخفضة التكاليؼ، وخمؽ فرص العمالة ورفع دخوؿ تتضمف ىذه الفقرات بيانات عامة بشأف الحاجة إلى التركيز   12-7

صالح  السكاف ذوي الدخؿ المنخفض، وزيادة اإلنتاجية عبر التكنولوجيا الجديدة؛ وكذلؾ الحاجة إلى دعـ الخدمات، وعالقات الشراكة، وا 
 ودىا البمداف.نظـ حيازة األراض:، والخدمات المالية، والتعزيز المؤسس:، والُنيج الت: تق

 برامجإف األىداؼ اإلنمائية العامة معروضة حاليًا بصورة أشد تفصياًل بكثير ف: سياؽ اإلطار االستراتيج:، ومختمؼ سياسات الصندوؽ و 
 الفرص االستراتيجية القطرية. وعمى ىذا فإف الفقرات المذكورة قد نُسخت.



 EB 2012/107/R.31/Rev.1 الممحؽ الثان:

15 

الفقرة المعنية مف الوثيقة 
الحالية لسياسات اإلقراض 

 التعميقات ومعاييره
 الفقر والتغذية   13-19
 

، ومساعدة المعدميف، وترويج يفرعاز مبشأف أىمية تركيز الصندوؽ عمى التغذية والنيوض بأحواؿ صغار التتضمف الفقرات بيانات عامة 
 اإلصالح الزراع: وتنمية القدرات، ومراعاة األولويات القطرية.

مج الفرص ىذه المسائؿ ى: اآلف موضع البحث عمومًا ف: اإلطار االستراتيج: ومختمؼ السياسات عمى الصعيد التنظيم:، وف: برا
مو االستراتيجية القطرية عمى المستوى القطري. وليذا فميس ىناؾ مف حاجة إلى إدراجيا ف: السياسات والمعايير المتعمقة بالتمويؿ الذي يقد

 الصندوؽ.
  اإلقراض – ثالثاً 
 مقاييس تقدير المشروعات.( 3( احتياجات البمد؛ )2( مبدأ المرونة؛ )1تتضمف ىذه الفقرة معايير عامة تتعمؽ بما يم:: ) 20

وف: الحقيقة فإف تعديؿ سياسات اإلقراض ومعاييره ييدؼ عمومًا إلى تمكيف الصندوؽ مف  –تفاظ بمبدأ المرونة بحكـ الضرورة سيتـ االح
الموارد عمى  االستجابة لالحتياجات والظروؼ المتغيرة. غير أف أمر االحتياجات القطرية يمقى اآلف عناية أشد تفصياًل ف: نظاـ تخصيص

أساس األداء. وفيما يتعمؽ بمقاييس تقدير المشروعات فإف الخطوط التشغيمية لدائرة إدارة البرامج تراع: اآلف الكثير مف الدروس 
 المستخمصة مف خبرة الصندوؽ عمى امتداد ثالثة عقود.

ألؼ المعايير  21-24
 القطرية

قطري، ومبادئ التخصيص، والحاجة إلى مراعاة الحالة االقتصادية العامة، والسياسات توفر ىذه الفقرات توجييات عامة بشأف االستيداؼ ال
 واإلجراءات الزراعية واإلدارية ف: البمداف المؤىمة؛ والحاجة إلى أف يستعرض المجمس التنفيذي دوريًا تخصيص موارد الصندوؽ.

، ىو نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء، يخضع تمشيًا مع ىذه األحكاـ فقد استحدث الصندوؽ اآلف نظامًا عال: الصقؿ
فإف المعايير المشار إلييا قد غدت بالية، وتعتبر اإلشارات إلى النظاـ المذكور  ،ف جانب المجمس التنفيذي. وعمى ىذالالستعراض دوريًا م

 ف: المسودة المعدلة كافية.
المعايير الخاصة  25-30

 بالمشروعات
 خطوطًا توجييية عامة بشأف أنواع المشروعات الت: سيموليا الصندوؽ.تتضمف ىذه الفقرات 

عمى مدى العقود الثالثة الماضية اعتمد الصندوؽ عددًا مف السياسات والخطوط التوجييية لتوفير اإلرشاد بشأف تصميـ المشروعات. وعمى 
حمت محميا إشارة مرجعية عامة إلى السياسات الجديدة ف: ىذا فإف الخطوط التوجييية العامة الواردة ف: الفقرات المذكورة قد نُسخت و 

 المسودة المعدلة.
شروط وأوضاع  – رابعاً 

 اإلقراض
 

مف الممحؽ  15بيا في: مدرجة ف: الفقرة  التغييرات الموصى تتضمف ىذه الفقرات المحتوى التشغيم: لشروط اإلقراض وأوضاعو. أما 31-41
  األوؿ، مع إيالء االعتبار الواجب الستحداث الشروط المختمطة. 

إعداد المشروعات  – خامساً 
 اصدهوتقديرها ور 

 

 توفر ىذه الفقرات خطوطًا توجييية عامة بشأف إعداد المشروعات وتقديرىا. 42-44
تشغيمية أشد تفصياًل بكثير عف إعداد المشروعات وتقديرىا. وليذا فميس ىناؾ مف حاجة نُسخت ىذه األحكاـ بسياسات وخطوط توجييية 

 إلى إدراجيا ف: المسودة المعدلة.
 والتقييـ. توجييية عامة عف إجراءات الرصدتوفر ىذه الفقرات خطوطًا  رصدإجراءات ال 45-51

 بمتطمبات إطار قياس النتائج ف: الصندوؽ.التشغيمية وكذلؾ  التوجييية اآلف بالخطوط الرصدتستيدي إجراءات 
أما تقييـ مشروعات الصندوؽ فيو مغطى بسياسة التقييـ الت: أدت إلى إنشاء مكتب التقييـ ف: الصندوؽ. وعمى ذلؾ فإف ىذه الخطوط 

 التوجييية نُسخت، وقد أشير إلييا ف: المسودة المعدلة.

ممحق: إطار المخصصات ال
الفرعية: القطاعية/القطاعية 

نظرة أخرى عمى المبادئ 
 (5991)أضيف عام 

يوفر الممحؽ خطوطًا توجييية إضافية بشأف المخصصات القطاعية والقطاعية الفرعية بما ف: ذلؾ، وضمف جممة أمور، التحوؿ مف 
بما ف: ذلؾ الريفيات الفقيرات؛ مشروعات الري الكبيرة إلى مشروعات الري الصغيرة؛ وضرورة التركيز عمى مجموعات الفقر المحددة جيدا، 

 ليا، وأىمية المشاركة ف: الدراية مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، والتمويؿ المشترؾ، والتعاوف بيف الوكاالت الت: تتخذ مف روما مقراً 
 سمة بالفعالية التكاليفية.، والخدمات المالية الريفية، وأنشطة البحوث واإلرشاد المتاتالشراكالدخؿ، وحوار السياسات، و  وتنويع

استحدث الصندوؽ، ف: كؿ المجاالت الت: يتناوليا الممحؽ، سياسات وخطوطًا توجييية تشغيمية باإلضافة إلى اإلطار االستراتيج: وبرامج 
 اتتعتبر اإلشار الفرص االستراتيجية القطرية. وعمى ذلؾ فميس ىناؾ مف حاجة إلى معالجة ىذه المسائؿ ف: سياسات اإلقراض ومعاييره. و 
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الفقرة المعنية مف الوثيقة 
الحالية لسياسات اإلقراض 

 التعميقات ومعاييره
 الواردة عف السياسات والخطوط التوجييية ف: الوثيقة المعدلة وافية.
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 الممحؽ الثالث

 المقارنة موجز شروط اإلقراض
       

 
 رسم خدمة عمى سعر الفائدة نوع القرض

 االئتمان
أجل 

 االستحقاق
 شروط سداد أصل القرض العممة رسم االلتزام فترة السماح

        
  

 الصندوق
 الشروط التيسيرية لمغاية

 ال ينطبؽ سنوات 10 سنة 40 سنويا % 0.75 ال ينطبؽ
حقوؽ 
السحب 
 الخاصة

 أشير 6كؿ 

                  

 

 الشروط المختمطة:
 ينطبؽ ال سنوات 5 سنة 25 سنويا % 0.75 % 1.25

حقوؽ 
السحب 
 الخاصة

 أشير 6كؿ 

             مشروط العادية. لسنوات استثناء  6يجوز زيادة فترة السماح حتى    *  
                  
سنويا عمى  % 0.75 ال ينطبؽ الشروط العادية:  

رصيد االئتماف 
 المنصرؼ والقائـ

 

إلى  %مف صفر  سنوات 10 سنة 40

عمى  % 0.5

الرصيد غير 

المنصرؼ. 

ويستعرض السعر 

سنويا. وغالبا ما 

يصدر إعفاء كم: 

 أو جزئ: منو. 

 

حقوؽ 
السحب 
 الخاصة

ف:  –أشير  6مرة كؿ 
: 20إلى  11السنوات مف 

وف: السنوات  -%  2.0
 4.0: 40إلى  21مف 
% . 
 

  

الديف )بمداف الضوء  إجيادتحصؿ البمداف الت: تواجو مخاطر 
ف: المائة مف تخصيص الموارد الموجو  100األحمر( عمى 

إلييا ف: شكؿ منح، وتحصؿ البمداف الت: تواجو مخاطر 
ف: المائة ف: شكؿ  50متوسطة )بمداف الضوء األصفر( عمى 

منح. وال تخضع المنح لرسـ السداد، ولكنيا تتحمؿ خصما 
 خصص لمبمد المعن:. ف: المائة عمى المقدار الم 20نسبتو 
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المؤسسة 
الدولية 
 لمتنمية

         

سنويا عمى  % 0.75 % 1.25 الشروط المختمطة:  
رصيد االئتماف 

 المنصرؼ والقائـ
 

إلى  %مف صفر  سنوات 5  سنة 25
عمى  % 0.5

الرصيد غير 
المنصرؼ. 

ويستعرض السعر 
سنويا. وغالبا ما 
يصدر إعفاء كم: 

 أو جزئ: منو. 

حقوؽ 
السحب 
 الخاصة

ف:  –أشير  6مرة كؿ 
: 15إلى  5السنوات مف 

وف: السنوات  -% 3.3
 6.7: 25إلى  16مف 
% . 
 
 

  
البمداف الت: يكوف فييا نصيب الفرد مف الناتج القوم: اإلجمال: 

 أعمى مف العتبة ألكثر مف عاميف متعاقبيف
 

  
       

  
سعر فائدة ثابت  اإلقراض بشروط متشددة  

يستند إلى األساس 
السنوي باعتباره سعر 
الفائدة الثابت 

ألسعار المعادؿ 
الفائدة المطبقة مف 
جانب البنؾ الدول: 
لإلنشاء والتعمير 

نقطة  200ناقصا 
 أساس.

 

سنويا عمى  % 0.75
رصيد االئتماف 

 المنصرؼ والقائـ
 

إلى  %مف صفر  سنوات 5 سنة 25
عمى  % 0.5

الرصيد غير 
 المنصرؼ.

حقوؽ 
السحب 
 الخاصة

ف:  –أشير  6مرة كؿ 
: 15إلى  5السنوات مف 

وف: السنوات  -% 3.3
 6.7: 25إلى  16مف 
% . 

  

البمداف الت: تحصؿ عمى قروض بشروط مختمطة تكوف مؤىمة 
 لمحصوؿ عمى ائتمانات بشروط متشددة. 

  
       

  

  
ات الجدارة تقدمو المؤسسة الدولية لمتنمية شرط تسريع الوتيرة: ويعن: ىذا الشرط النص عمى مضاعفة مدفوعات أصؿ القرض ف: حالة البمداف المقترضة ذيشمؿ االئتماف الذي )

    (لدخؿ فييا أعمى مف عتبات األىميةاالئتمانية العالية الت: يكوف نصيب الفرد مف ا

 
  

      
  

               صندوؽ التنمية اآلسيوي  
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صندوؽ 
التنمية 
 اآلسيوي

 مقترضوف سياديوف أو مضمونوف مف كيانات سيادية
 

سنويا عمى  % 1.5  
رصيد االئتماف 

 المنصرؼ والقائـ
 

حقوؽ  صفر سنوات 8 سنة 40
السحب 
 الخاصة

 أشير 6كؿ 

    
   

  

 
 

      
  

صندوق 
التنمية 
 األفريقي

  -سنويا % 1.5   صندوؽ التنمية األفريق:
 

خط  -قروض المشاريع
 االئتماف.  

 

          
          
        
  سنة 50
 سنة 20 

            
            

     10 
 سنوات

 سنوات 5

حقوؽ  صفر
السحب 
 الخاصة

أقساط متساوية مف أصؿ 
القرض. الوتيرة: نصؼ 
سنوية ف: حاؿ الدوالر 
األمريك: واليورو واليف، 
وربع سنوية ف: حالة راند 

 جنوب أفريقيا
 

 

 
 
 

      ثانيا -موجز شروط اإلقراض

 
أجل  سعر الفائدة نوع القرض

 االستحقاق
فترة 
 السماح

 العممة لتزامرسم اال 

              

 الصندوق

 3 سنة 18-15 فائدة مرجع: متغير يتقرر كؿ ستة أشيرسعر  الشروط العادية:
 .*سنوات

  ال ينطبؽ

حقوؽ السحب 
 الخاصة

         مشروط العادية.لسنوات استثناء  6يجوز زيادة فترة السماح حتى    *  
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        فرؽ العائد فوؽ سعر الفائدة المرجع:    

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
: فرؽ عائد مرفال القرض

 6ثابت )ليبور ألجؿ 
 أشير( بالدوالر األمريك:*

 نقطة أساس 60سنة أو أقؿ ف: المتوسط:  12ف: حاؿ أجؿ االستحقاؽ البالغ 
 

أجؿ استحقاؽ 
سنة  12مف 
سنة  18إلى 

 ف: المتوسط.
أجؿ 

 30االستحقاؽ 
سنة بحد 

 أقصى.

 

 0.75رسـ التزاـ 
 سنويا  %

 % 1رسـ مقدـ 

األمريك: الدوالر 
     واليورو واليف

نقطة  80سنة ف: المتوسط:  15سنة إلى  12ف: حاؿ أجؿ االستحقاؽ البالغ مف 
 أساس

  

    
نقط  105سنة ف: المتوسط:  18سنة إلى  15ف: حاؿ أجؿ االستحقاؽ البالغ مف 

 أساس
  

    
 

  
 

    

  
: فرؽ عائد مرفالقرض ال

 6متغير )ليبور ألجؿ 
 بالدوالر األمريك:*أشير( 

 نقطة أساس 29سنة أو أقؿ ف: المتوسط:  12ف: حاؿ أجؿ االستحقاؽ البالغ 
 

أجؿ استحقاؽ 
سنة  12مف 
سنة  18إلى 

 ف: المتوسط.
أجؿ 
 30االستحقاؽ 
سنة بحد 
 أقصى.

 

 0.75رسـ التزاـ 
 سنويا  %

 % 1رسـ مقدـ 

الدوالر األمريك: 
     واليورو واليف

نقطة  39سنة ف: المتوسط:  15سنة إلى  12االستحقاؽ البالغ مف ف: حاؿ أجؿ 
 أساس

 
 

    
نقطة  49سنة ف: المتوسط:  18سنة إلى  15ف: حاؿ أجؿ االستحقاؽ البالغ مف 

 أساس
  

  

)* تعرض القروض أيضا 
باليورو واليف، وتختمؼ 
فروؽ العائد عمى كؿ 
منيا. والسعر المرجع: 
الذي يطبؽ عمى القروض 
المقومة باليورو ىو سعر 

 يورويبور(
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قرض قائـ عمى سعر  مصرف التنمية اآلسيوي
           ليبور: 

  

أو  مقترضوف سياديوف
مضمونوف مف كيانات 

 سيادية
 

سعر فائدة معـو عمى اإلقراض يتألؼ مف سعر فائدة يستند إلى التكمفة )سعر  -
 6أشير ف: حاؿ الدوالر األمريك: واليف، وسعر يورويبور ألجؿ  6ليبور ألجؿ 

، نقطة أساس( 40) أشير ف: حاؿ اليورو( مضافا إليو فرؽ عائد تعاقدي فعم:
الواقعة  نقط أساس عمى القروض ذات آجاؿ االستحقاؽ 10استحقاؽ )وعالوة أجؿ 

نقطة أساس عمى القروض ذات آجاؿ االستحقاؽ  20سنة، و 16سنة و 13بيف 
 سنة(.  19سنة و 16الواقعة بيف 

سعر فائدة ثابت عمى اإلقراض: تكمفة تمويؿ بسعر فائدة فائدة ثابت يتقاضاه  -
ستحقاؽ المعن: واجب الدفع مف قبؿ مصرؼ التنمية اآلسيوي عمى أجؿ اال

  المصرؼ اآلسيوي لمتنمية بموجب معامالت مبادلة التحوط ذات الصمة. 

 سنة 19

  

نقطة أساس  15
عمى مبالغ 
األرصدة غير 

 المنصرفة
 

اليورو واليف والدوالر 
األمريك: وغيرىا مف 
العمالت الت: 
يستطيع مصرؼ 
التنمية اآلسيوي 
ممارسة الوساطة 

 فييا بكفاءة. المالية 

          
، يعاد كؿ ف: حاؿ القروض المق    شير تحديد أسعار الفائدة عمى اإلقراض.  أ 6دمة بسعر فائدة معـو

   
  

  
ويجوز تحويؿ سعر الفائدة المعـو عمى اإلقراض إلى سعر فائدة ثابت، أو العكس، عمى المتبق: مف أجؿ 

 االستحقاؽ كمو أو جزء منو. 
  

      

  
     

 مصرف التنمية األفريقي

قرض مضموف مف 
 كيانات سيادية

: سعر ليبور ألجؿ  أشير ف: حاؿ  6سعر الفائدة األساس: )سعر فائدة معـو
أشير ف: حاؿ اليورو، وسعر  6الدوالر األمريك: واليف، وسعر يورويبور ألجؿ 

باعتباره شير ف: حاؿ راند جنوب أفريقيا/ سعر فائدة ثابت: يحسب أ 3جيبار ألجؿ 
سعر الفائدة السائد ف: اسواؽ المبادالت المناظر لسعر الفائدة عمى جدوؿ استيالؾ 

ة معينة مف القرض المعن:( + ىامش التمويؿ )تكمفة حأصؿ القرض لشري
االقتراض الت: يتحمميا المصرؼ قياسا إلى سعر ليبور، عمى أف يعاد تحديده مرة 

 ساس(نقطة أ 60أشير( + ىامش اإلقراض ) 6كؿ 

رسـ التزاـ متدرج  سنوات 5 سنة 20
مرتبط بالفترة 
الزمنية عمى 
القروض المستندة 

 إلى السياسات

الدوالر األمريك: 
واليورو واليف وراند 

 جنوب أفريقيا

   
     

لمبمدان  لتنميةا مصرف
 األمريكية

شير، يتـ تحديده تمقائيا عندما يصؿ أ 3سعر فائدة قائـ عمى سعر ليبور ألجؿ  رأس الماؿ العادي
مالييف دوالر  3ف: المائة مف مقدار التمويؿ أو  25رصيد القروض القائـ إلى 

 أمريك:. 

 الدوالر األمريك:   سنوات 6 سنة 30


