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 توصية بالموافقة 
  المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على القرار التال : 

تما  متغيرةلتعديل منهجية وضع أسعار الفائدة المتغيرة ف  الصندوق المطبقة على القروض الممنوحة بشروط 
سيسمح هذا التعديل بإدخال حد أدنى  ،EB 2011/102/R11و EB 2009/98/R.14ه  مفصلة ف  الوثيقة 

 علىالمصارف األوروبية  منصفري على متون  سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن وسعر الفائدة السائد 
على جميع القروض الموجودة والمصادق عليها حديثا  ويتم تطبيقه ،الذي يطبقه الصندوق المرجع  الفائدةسعر 

 .2017يناير/تانون الثان   1بالشروط الت  ذترت أعاله. وسيدخل هذا التعديل حيز النفاذ بدءا من 

  :منهجية أسعار الفائدة المتغيرة في الصندوق
 أثر أسعار الفائدة السالبة

 الخلفية -أوال 
المبادئ لبقاء الصندوق واستمراريته  من اتفاقية إنشاء الصندوق ،)أ( و)ب( 2 البند ،المادة السابعة تضع - 1

 تما تشير أيضا إلى أن الصندوق سيوفر التمويل بالشروط الت  يراها ضرورية. ،على المدى الطويل

تستحق " )الشروط العامة( من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية ،)ب(1-5ووفقا للمادة الخامسة، البند  - 2
يومًا وتنقسم إلى  360وُتحَسب على أساس سنة تتألف من  ،القرض مبلغ رسوم خدمة على أصلو  أي فوائد

المستحقة يومًا. ويقدِّم الصندوق للمقترض تشفًا بالفوائد و/أو رسوم الخدمة  30اثن  عشر شهرًا تل منها 
المتولدة ف  تواريخ استحقاق دفع المطالبات المحددة ف  اتفاقية التمويل. ويؤدي المقترض المدفوعات ف  

 ."( يوما من ذلك التاريخ30غضون ثالثين )

خالل فترة السماح، تستحق أي فوائد و/أو رسوم خدمة على أصل " :أيضا إلى أنه ،)د(1-5 البند ويشير - 3
ديد أية دفعات من تة أشهر ف  تواريخ استحقاق دفع الطلبات، ولتن ال ينبغ  تسالقرض وتدفع تل سمبلغ 

"المقترض سيسدد إلى أن  ( من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةأ) 2-5لبند ويشير ا ".أصل القرض
 يتون من حق المقترض")ب(،  2 -5يشير البند و  "المسحوب من حساب القرضالمبلغ اإلجمال  من القرض 

أو أي جزء منه، شريطة أن يدفع المقترض تل الفوائد المستحقة وغير  أن يسدد سلفًا تل من أصل القرض
 المسددة و/أو الرسوم األخرى." 

 تنص على مايل :ف سياسات ومعايير التمويل ف  الصندوقمن  ،(4)أ()15لبند ا ،المادة الرابعةأما  - 4

 يضطلع المجلس التنفيذي بما يل :
 

الفائدة المرجع  الواجب تطبيقه ف  الصندوق الذي يمثل األساس الذي يستند إليه تحديد سعر  (1)
( أدناه، وذلك على أساس سعر الفائدة العادي المتغير 2االستعراض والتعديل المقرران ف  الفقرة الفرعية )

 الذي تطبقه المؤسسات المالية الدولية المعنية بالتنمية؛
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يقها، على التوال ، على القروض المقدمة وبشروط عادية سنويا. ولهذا تقرير أسعار الفائدة الواجب تطب (2)
النظر سنويا ف  أسعار الفائدة الت  تطبق على القروض المقدمة بشروط وعادية الصندوق الغرض يعيد 

 يوليو/تموز من تل سنة. 1السائد ف   المرجع ويعدلها، عند الضرورة، على أساس سعر الفائدة 
بما يتفق  متغيرة،المطبقة على القروض المصادق عليها بشروط  أسعار الفائدةواستنادا لما ذتر أعاله، فإن  - 5

للمجلس التنفيذي ف  المذترة اإلعالمية بعنوان  2009مع المنهجية المصادق عليها ف  دورة سبتمبر/أيلول 
على القروض المقدمة بشروط  2010لعام  اإلقراض وأوضاعه الت  يطبقها الصندوق: أسعار الفائدة "شروط

الشروط تتضمن هذه  ،وبشتل مختصر 1((.(EB 2009/98/R.14عادية وشروط متوسطة )الوثيقة 
 اإلقراضية:

 

ذلك سعيًا من  ،شهراً  12أشهر بداًل من  6مدى تواتر تحديث سعر الفائدة المرجع  ليصبح  تعديل (أ )
 الصندوق لمواءمة ممارساته مع الممارسات الت  تتبعها المؤسسات المالية الدولية األخرى؛

سعر الفائدة المطبق مستندًا إلى مرتب حقوق السحب الخاصة ف  سعر الفائدة السائد بين  جعل (ب )
 مصارف لندن على مدى ستة أشهر، مع المراعاة الواجبة لمهمة الصندوق الفريدة؛

سعر الفائدة المرجع  من خالل تطبيق سعر مرتب متغير يستند مباشرة إلى السعر لالصندوق  يرتقر  (ج )
على مرتب سعر  ةالمتغير للبنك الدول  لإلنشاء والتعمير لعمالت حقوق السحب الخاصة األربع

 بين المصارف ف  لندن على مدة ستة أشهر. السائدالفائدة 
الوثيقة )لمجلس التنفيذي ل ،2011رة مايو/أيارعالوة على ذلك، فقد تم االتفاق ف  دو  - 6

EB 2011/102/R.11)2  الذي يطبقه الصندوق على القروض الموافق  المرجع يتون سعر الفائدة على أنه
هو سعر الفائدة المطبق على المعامالت باليورو بين  ،والمعينة باليورو ومتوسطةعليها بشروط عادية 

 . 2011ء من النصف الثان  من عام االمصارف ابتد

 الموضوع -ثانيا 
والحاجة للتخفيف من المخاطر المالية على موارد الصندوق،  ،ف  ضوء الظروف السائدة حاليا ف  األسواق - 7

الغرض من هذه  يتمثلعالوة على االتساق مع المؤشرات الواردة من المؤسسات المالية الدولية األخرى، 
للصندوق )الحد األدنى  المرجع لفائدة الصفري المطبق حاليا على سعر الفائدة إيضاح سعر ا ف الورقة 

من خالل إدخال تعديل على منهجية وضع  ،الصفري( والمطبق على القروض الممنوحة بشروط متغيرة
 أسعار الفائدة المتغيرة للصندوق لتعتس أسعار الفائدة ف  حدها األدنى. 

، حدثت ظاهرة غير مسبوقة ف  تاريخ أسعار الفائدة ف  الصندوق 2016بالنسبة للفصل األول من عام  - 8
وأسعار الفائدة  األوروبية على المعامالت باليورو بين المصارف ةحيث تان متونا أسعار الفائدة المطبق

 هتليهما. إال أنلبين مصارف لندن بالنسبة للين اليابان  ف  احتساب أسعار الفائدة بقيمة سالبة  السائدة
                                                      

 على القروض المقدمة بشروط عادية وشروط متوسطة" 2010روط اإلقراض وأوضاعه: أسعار الفائدة ف  عام "ش1
 14.pdf-R-98-2009-http://intradev:8015/gbdocs/eb/98/e/EB 

2
 .ه بالصندوق، سعر الفائدة المطبق على اليوروشروط االقراض وأوضاع  

f11.pd-R-102-2011-http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/e/EB 

 

http://intradev:8015/gbdocs/eb/98/e/EB-2009-98-R-14.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/e/EB-2011-102-R-11.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/e/EB-2011-102-R-11.pdf
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المتغير للبنك الدول   الفائدة سعرتطبيق المنهجية المتفق عليها للصندوق والت  تتضمن تطبيق لة ونتيج
لإلنشاء والتعمير، فإن أسعار الفائدة المتغيرة اإلجمالية المطبقة على تل من القروض المعينة بوحدات 

 ليورو بقيت بقيم إيجابية. لالسحب الخاصة 

فائدة بحده األدنى الصفري الصريح يحدد سعر  نصوق حاليا على أي ال تحتوي الوثائق األساسية للصند - 9
والت  ال تنص إال  ،شروط العامة لتمويل التنميةاللحماية الصندوق من أسعار الفائدة السالبة. وبناء على 

 ال التزامات ،على التزامات الدفع المفروضة على المقترض من الصندوق، بما ف  ذلك دفعات أسعار الفائدة
ن المفهوم ضمنا أن سعر الفائدة ف  حده األدنى الصفري مقبول من الصندوق إف ،ترضالمقصندوق إلى ال

ومن المقترضين منه. وتما أشير إليه أعاله، فإن أسعار الصرف على المدى القصير ف  منطقة اليورو 
لفائدة المطبق غدت سالبة منذ استهالل العمل بمرفق قرض مصرف التنمية األلمان ، بما ف  ذلك سعر ا

ة على قمما يشتل مؤشرا لوضع معدالت الصرف المطب ،األوروبية على المعامالت باليورو بين المصارف
ينجم عنها قد السالبة هذه  المرجعيةسعار الصرف أفإن تبلور  ،قرض مصرف التنمية األلمان . وبناء عليه

 ة.تحمل الصندوق لخسائر مالية فقط فيما يتعلق باألموال المقترض

 ،ولتن وبما يتعارض مع المقصود من الصندوق ومن المقترضين منه عند الدخول ف  اتفاقيات تمويلية - 10
ه، فإن أسعار الفائدة ف  األسواق قد بوبروح اتفاقية إنشاء الصندوق والشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية 

وأسعار الفائدة  األوروبية المصارف على المعامالت باليورو بين ةأسعار الفائدة المطبق غدتساءت بحيث 
 مما قد يؤدي ألنالسائدة بين مصارف لندن سالبة أتثر من السعر المتغير للبنك الدول  لإلنشاء والتعمير 

يحق لهم الطلب من الصندوق أن يسدد الفائدة. وف  حال المناقشة بهذا  هيخطر ف  ذهن المقترضين بأن
الصدد، وعلى الرغم من أنه هنالك أساس قوي للصندوق ت  يدعم سعر الفائدة ف  حده الصفري األدنى، 

اليقين فيما  انعدام يؤدي إلىيمتن أن  بهذا الشأن لصندوقلائق األساسية ثف  الو  توضيحفإن غياب أي 
 ر حساب أسعار الفائدة السالبة على قروض الصندوق.يتعلق بأث

بهدف تجنب الوصول إلى هذا الوضع، هنالك حاجة إلى إطار مال  يوضح المقاصد األساسية من سعر  - 11
وذلك  ،ف  جميع إقراضات الصندوق بغض النظر عن مصدر التمويل الصفري الفائدة ف  حده األدنى

اطر، والت  يتأصل فيها إجراءات حماية ضد مخاطر سعر لضمان آلية مالية متينة للتخفيف من المخ
 .الفائدة

الصندوق، فقد سعى الصندوق لتحري خبرة المؤسسات ف  تمويل الوتما هو مطلوب ف  سياسة ومعايير  - 12
لإلنشاء األوروب   والبنكشمال أوروبا،  لدولالمالية الدولية األخرى واستلم استجابات من مصرف االستثمار 

األوروب ، ومصرف التنمية األفريق ، والبنك الدول  عن تيفية مقاربتهم لقضية  نك االستثماروب، والتعمير
. وأشارت جميع هذه األوروبية أسعار الفائدة السالبة المطبقة على المعامالت باليورو بين المصارف

ول ، ومصرف المؤسسات إلى أنها تنظر ف  نهج يدعم إدارة حصيفة للموارد المالية. وبخاصة البنك الد
، والت  أشارت جميعها إلى أنها تدعم الحد األدنى والبنك األوروب  لإلنشاء والتعميرالتنمية األفريق ، 

 . ألسعار الفائدة الصفري



EB 2016/118/R.28 

4 

 التوصية -ثالثا 
 :القرارين التاليينالمجلس التنفيذي بالموافقة على بأن يوافق يوصى  - 13

تما ه  واردة  ،القروض الممنوحة بشروط متغيرة يطبقها الصندوق علىالت  تعديل منهجية وضع الفائدة المتغيرة 
ومن شان هذا التعديل أن يسمح بإدخال سعر . (EB 2011/102/R.11)و (EB 2009/98/R.14) تينف  الوثيق

ة بين مصارف لندن وسعر الفائدة المطبق على على متون  أسعار الفائدة السائدالصفري الفائدة ف  حده األدنى 
هذه الشروط على  وتطبيقللصندوق.  المرجعة، ف  أسعار الفائدة األوروبية عامالت باليورو بين المصارفالم

 .2017يناير/تانون الثان   1يز النفاذ بدءا من ح ودخولهاالقروض الموجودة والمصادق عليها حديثا 

 


