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 تنفيذي موجز

تقرير كما ينعكس ذلك في طموحات أصحاب المصلحة لديه، بأن يلبي  للصندوقيسمح التحول المالي المستمر  -1

تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ، ولموارد الصندوق حادي عشرهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ال

. وهو يهدف تيسيريةالمالية ال هعروضعلى المتزايد . ويشمل هذا تلبية الطلب لموارد الصندوق ثاني عشرال

متوسطة الدخل من الشريحة المنخفضة الدخل، والبلدان الللبلدان  األثر اإلنمائيعلى وجه التحديد إلى تعزيز 

وفي  الدنيا، مع ضمان قدرة هؤالء المقترضين على استيعاب الحجم اإلضافي للدين بطريقة مستدامة ماليا.

تنافسية  تبقىفي مرحلة أكثر تقدما من التنمية بشروط  تكون التيمع البلدان  العملفإنه يتيح الوقت نفسه، 

بهذه الطريقة، سيكون الصندوق قادرا و .السوق )مثل إصدار السندات(المتاحة في تمويل المقارنة بخيارات 

هم اتمع مسار يناسبهم ويتسقلنهج مصمم خصيصا باستخدام  دوله األعضاء،واسعة من  طائفةعلى خدمة 

هداف التنمية أل همتحقيقالمساهمة في ، بهدف مديونتهممخاطر وحالة إدارتهم للييسر و ة الفرديةاالقتصادي

 .2030المستدامة وخطة عام 

. وبالبناء على الركيزة الثانية لنهج الصندوق المنقح 2019عام  متمايزةالصندوق شروط تمويل  أدخلو -2

، وفي نفس الوقت التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقات الخاصة بالمتفق عليه خالل المشاورولتخرج، ل

تقترح  1شروط التمويل،ب المتعلقةمن أجل التغييرات تنفيذ المبادئ التي وافق عليها المجلس التنفيذي بالفعل 

 :اإلدارة بموجب هذا ثالثة تغييرات لتحديث العناصر المختارة لتسعير قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية

فئات الدخل المنقحة الموافق عليها، ولتنفيذ تعكس ل الصندوق فيتمايز عالوة آجال االستحقاق  تحديث (أ)

  .لتخرجللنهج الصندوق المنقح الركيزة الثانية 

 عشر الثاني التجديد لفترة عادية بشروط المقدمة القروضعلى  الثابت الفائدة سعر فارق تعليق (ب)

مخاطر إعادة التمويل على الصندوق حتى يبني الصندوق خبرة الحد من من أجل  الصندوق لموارد

 أكبر في تعبئته لموارد التمويل مع المستثمرين الجدد.

لدعم إدارة مناسبة  الخاصة السحب بحقوق المقومةعرض القروض المقدمة بشروط عادية  قفو (ج)

في األسواق المالية( وظيفية لألصول والخصوم )نظرا إلى أن حقوق السحب الخاصة ليست عملة 

 الصندوق. قائمة موازنةعلى من مخاطر العملة تقليل إلى أدنى حد الو

 :التاليين رئيسيينالمفهومين ال مع مراعاةأعاله  المذكورةصياغة المقترحات  وجرت -3

لبلدان بحيث تدفع دخل ا اتمستويسيستمر التمايز بين شروط التمويل وفقا ل. متمايزةالتمويل الشروط  (أ)

التي يزيد نصيب الفرد فيها من الدخل القومي اإلجمالي  ،متوسطة الدخل من الشريحة العلياالالبلدان 

أكثر من تلك التي يقل نصيب الفرد فيها من الدخل  ،ل مناقشة التخرجدخل المؤهل الدخلعتبة عن 

متوسطة الدخل من الشريحة العليا أكثر الالقومي اإلجمالي عن المستوى المحدد، بينما تدفع البلدان 

وسيضمن الموارد بشروط عادية. لحصولها على  متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالالبلدان بقليل من 

  لتسعير جاذبية الصندوق مقارنة بخيارات التمويل المتاحة في أسواق البلدان.ا

ينبغي أن يضمن الصندوق أن متوسط سعر إعادة اإلقراض أعلى من  .االستدامة المالية للصندوق (ب)

والتغييرات المذكورة أعاله ال تؤثر سلبا على االستدامة المالية  .متوسط تكلفة االقتراض في الصندوق

 للصندوق.
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سعر الفائدة المرجعي في التجديد من أجل تحديد  2ة للصندوقالحالي التسعيروتتوقع اإلدارة اإلبقاء على منهجية  -4

نفس هيكل فروق أسعار الفائدة لتسعير قروضه المقدمة الثاني عشر لموارد الصندوق، ومواصلة استخدام 

تغيير ( لن تنطوي على 1والتغييرات المقترحة: ) .والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء بشروط عادية المستخدم لدى 

 تواصلالب مصحوبة نشر( ستنفذ من خالل خطة 2؛ )الموافق عليهاعمليات العمل وترتيبات الحوكمة في  كبير

مقارنة  التمويل عروضحيث ( ستحافظ على جاذبية الصندوق من 3؛ )مخصصالخارجي الداخلي وال

وتجدر اإلشارة بالمؤسسات النظيرة األخرى )انظر الملحق األول( للبلدان من جميع مجموعات فئات الدخل. 

األقل يمكنها الحصول على فروق أسعار فائدة أقل بشكل طفيف من التسعير الحالي أن بلدان فئة الدخل  إلى

ر بقليل؛ وتستطيع جميع البلدان تقييد سعر االقتراض بينما ستدفع بلدان الدخل األعلى أكثلبلدان الشروط العادية، 

 استحقاق اآلجال األقصر. عروضبشكل ملحوظ من خالل اختيار 

في سبتمبر/أيلول من أجل إجراء  مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذيعرض هذه الوثيقة على لجنة ت  و -5

في دورته الرابعة والثالثين  للموافقة عليها استعراض أولي. وستقدم اإلدارة الترتيبات النهائية للمجلس التنفيذي

 المتعلقةتغييرات تصبح نافذة المفعول بعد اللبعد المائة، قبل بداية دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، 

.2022األحكام القانونية التي سيوافق عليها مجلس المحافظين في فبراير/شباط ب

                                                   

 يصدره البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. الذيعادية المقدمة بشروط هيكل تسعير القروض بالصندوق حاليا  يعمل 2



EB 2021/133/R.12 

1 

 

  الخلفية – أوال

مبادئ  (1) :بشأنالتي دارت المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق والمناقشات  خالل -1

نهج  (2)و ؛ضة(الحصول على الموارد المقتر  ضة في المستقبل )أي آلية لى الموارد المقتر  عصول حال

 اقتراحفي الصندوق على  الدول األعضاءمع الصندوق األربع، اتفقت إدارة  ركائزهرج في الصندوق وخالت

 .شروط التمويل في الصندوق للتمايز بينعناصر الالمزيد من 

قدرة الصندوق  سي وجه إلى ضمانضة على الموارد المقتر   التسعيرهذه الشروط و أن تطبيقعلى  ات فقكما  -2

على جاذبيته مقارنة في نفس الوقت الحفاظ وللحفاظ على استدامته المالية  االقتراضعلى استرداد تكاليف 

 .(السوق )مثل إصدار السنداتالمتاحة في تمويل البخيارات 

المختلفة للبلدان المؤهلة ( الفئات تشكيلوفي أعقاب هذه المناقشات، وافق المجلس التنفيذي مؤخرا على تحديد ) -3

نفذ من قبل سي   تمايز عالوة آجال االستحقاقمن  اللتمويل بقروض مقدمة بشروط عادية، واتفق على أن مزيد

اإلدارة من أجل دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، استنادا إلى المبادئ التي اتُّفق عليها في 

  .2021أبريل/نيسان 

إلى أسعار فائدة  سعر الفائدة المتداول بين مصارف لندنمن  لمقبلااالنتقال وأخيرا، تواجه األسواق المالية  -4

مرجعية بديلة. وعدم اليقين الذي يحيط بتكاليف التمويل المستقبلية التي تستند إلى أسعار الفائدة المرجعية 

بالدوالر األمريكي( يدعو  قومللتمويل الم واحدة لليلةالتمويل على  ؤمنالمسعر الفائدة ، على األرجحالجديدة )

التمويل  ال يزالالنتباه خاص بشأن مخاطر إعادة التمويل في المستقبل، وال سيما في حالة الصندوق حيث 

على مدى حياة القرض  فروق أسعار الفائدة الثابتةلذلك فإن تحديد و. لم يطور بالكامل بعد المستند إلى السوق

  المزيد من التحديات.يمثل 

وتهدف هذه الوثيقة إلى معالجة التحديات أعاله وتقترح ثالثة تحديثات لعناصر تسعير قروض الصندوق  -5

 المقدمة بشروط عادية.

  لعناصر تسعير قروض الصندوق المقدمة بشروط عاديةالتحديثات المقترحة  – ثانيا

تعديل تمايز عالوة آجال االستحقاق بحسب فئة الدخل، استنادا إلى ( 1) :يلي ما المقترحة التغييرات ستحدد -6

فارق سعر الفائدة الثابت لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ( تعليق خيار 2مناقشة ركائز التخرج؛ )

  بحقوق السحب الخاصة.  ةمقوّ تعليق القروض الم( 3؛ )مخاطر إعادة التمويل على الصندوق الحد منمن أجل 

 نطاق هذا المقترح شروط تمويل قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية لتمويل القطاع العام.يشمل  -7

 تعديل تمايز عالوة آجال االستحقاق -ألف

لمقترضين المؤهلين للحصول على ا العالوة المطبقة علىفي  تمايزا، أدخل الصندوق 2019اعتبارا من عام  -8

الحسبان نصيب الفرد من الدخل أو تصنيف البلد، استنادا إلى مبادئ أخذ ذلك في و. عاديةبشروط قروض 

؛ وطول أجل استحقاق القرض؛ ومواضيع استراتيجية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بشأن التصنيف والتسعير

  .في طور االنتقال هشاشة اقتصادات الدول الصغيرة والبلدانمثل 

الفئات المختلفة للبلدان المؤهلة من خالل:  حديدالتنفيذي على تعديل ت، وافق المجلس 2021في أبريل/نيسان و -9

( التمييز بين فئات 2( إدخال فئة جديدة للبلدان المؤهلة أصال للحصول على الموارد التيسيرية للصندوق؛ )1)

خل األقل من متوسطة الدخل من الشريحة العليا ذات الدالالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والالبلدان 
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الدخل كفئة مقترضين  مرتفعةالالبلدان إزالة ( 3التي كانت تعتبر سابقا فئة واحدة؛ )و، خل مناقشة التخرجد

  .خل مناقشة التخرجدمتوسطة الدخل من الشريحة العليا ذات الدخل األعلى من المؤهلة واستبدالها بفئة البلدان 

  1 طاراإل

التجديد الثاني المطبق اعتبارا من فترة  االستحقاق وفترات السماح حسب فئة الدخل آجالالحصول على التمايز فيما يتعلق ب

 عشر لموارد الصندوق

، وافق المجلس التنفيذي على تصنيف جديد للمقترضين من الصندوق، سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من يناير/كانون 2021في أبريل/نيسان 

 (.Rev.1/EB 2021/132/R.10) 2022الثاني 

 قروض على المؤهلة للحصول  البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 1الفئة  تشمل

وستخضع هذه . ضةمن الموارد المقتر   التيسيريةشبه  التيسيرية، والتي يمكنها الحصول على قروض الصندوق الصندوق

 سنة في المتوسط.  20سنوات، وأجل سداد أقصى مدته  10سنة، وفترة سماح مدتها  35الفئة ألجل استحقاق حده األقصى 

 يمرون بمرحلة انتقالية، الذين والمقترضين ، 1غير المؤهلة للفئة  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 2الفئة  تشمل

بصرف النظر عن نصيب الفرد من  قتصادات الصغيرةالدول ذات االو ذات الجدارة االئتمانية،النزاعات المتأثرة ب الدولو

سنوات،  8سنة، وفترة سماح مدتها  30وستخضع هذه الفئة ألجل استحقاق حده األقصى الدخل القومي اإلجمالي فيها. 

  سنة في المتوسط. 18وأجل سداد أقصى مدته 

  نصيب الفرد من الدخل القومي  التي يكونالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا من المقترضين  3الفئة تشمل

وستخضع هذه . 2للحصول على إعفاء مدرج في الفئة  يؤهلال الذي و ل مناقشة التخرجخدأقل من عتبة فيها اإلجمالي 

  .سنوات 5سنة، وفترة سماح مدتها  20الفئة ألجل استحقاق حده األقصى 

 فيها أعلىنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  التي يكون من الشريحة العلياالبلدان المتوسطة الدخل  4لفئة تشمل ا 

وستخضع هذه الفئة ألجل استحقاق . 2للحصول على إعفاء مدرج في الفئة  يؤهلال الذي و خل مناقشة التخرجدمن عتبة 

  سنوات. 3سنة، وفترة سماح مدتها  18حده األقصى 

 

 

ينفذ مقترح اإلدارة بشكل فعال المبادئ المتفق عليها لتعديل تمايز عالوة آجال االستحقاق، وفقا لفئات و -10

القائل بأن البلدان األقل دخال  تحمي المبدأالمقترضين من الصندوق التي تمت الموافقة عليها مؤخرا والتي 

متوسطة الالبلدان أقل من البلدان األعلى دخال، وتستفيد من مستويات أعلى من التيسيرية. وسوف تخضع تدفع 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
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البلدان مقارنة بلشروط مالية أصعب  خل مناقشة التخرجداألعلى من  ذات الدخل الدخل من الشريحة العليا

 متوسطة الدخل من الشريحة العلياالدون العتبة. والبلدان التي يكون دخلها  متوسطة الدخل من الشريحة العلياال

متوسطة الدخل من الالبلدان مقارنة بستخضع لشروط مالية أصعب  خل مناقشة التخرجد األقل منذات الدخل 

  الشريحة الدنيا.

الحالي المستند إلى فئات الدخل وطول أجل استحقاق التمايز المقترح لعالوة آجال االستحقاق يبقي على الهيكل و -11

 .أمثلة محددة عن التسعير الحالي 2. وترد في اإلطار 1القرض، المبين في الجدول 

 1الجدول 

  الفئاتبين  المقترحستحقاق االعالوة آجال  تمايز

 آجال االستحقاق متوسطجديدة /  فئة 

 

 سنوات 8
 وأقل

 

 8 من أكثر
 10 إلى

 سنوات

 

 10من  أكثر
 إلى سنوات
 سنة 12

 

 12 من أكثر
 15 إلى سنة

 سنة

 

 15 من أكثر
 18 إلى سنة

 سنة

 

 18 من أكثر
 20 إلى سنة

 سنة

منخفضة الدخل والبلدان ال البلدان: 1 الفئة

 المؤهلةمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ال

وشروط  التيسيرية، فائقة شروطب قتراضلال

وشروط مختلطة. ال توجد مخاطر  غاية،لل تيسيرية

  عاليةحرجة  مديونية

%0.00 %0.05 %0.15 %0.25 %0.35 %0.50 

 الشريحة من الدخل متوسطةال البلدان: 2 الفئة

 الشريحة من الدخل متوسطةال والبلدان الدنيا،

عادية، ومصنفة  بشروطلالقتراض  المؤهلة العليا

 دول اقتصادات أو ات،نزاعبال ومتأثرةكدول هشة 

 االنتقال طور في أو صغيرة،

 ال ينطبق %0.50 %0.40 %0.30 %0.20 %0.10

متوسطة الدخل من الشريحة ال البلدان: 3 الفئة

 الدخل من الفرد نصيب فيها يقل التيالعليا 

 دخل مناقشة التخرجعن عتبة  اإلجمالي القومي
 ينطبقال  ال ينطبق %0.50 %0.40 %0.25 %0.15

 الشريحة من الدخل متوسطةال البلدان :4 الفئة

فيها نصيب الفرد من الدخل  يزيد التي العليا

 ،دخل مناقشة التخرجالقومي اإلجمالي عن عتبة 

 تعتبر التي أو الدخل عاليةال البلدان عتبةويقل عن 

  رسمية إنمائية مساعدة لتلقي مؤهلة

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق %0.60 %0.40 %0.25

 

، من الهام التوضيح بأن التغييرات المقترحة +AAبالنظر إلى التصنيف االئتماني األخير للصندوق ضمن فئة و -12

( مصدرا جذابا 1على تمايز عالوة آجال االستحقاق لديه ستتيح للتمويل بشروط عادية في الصندوق أن تبقى: )

 1في الفئة متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المنخفضة الدخل والبلدان الومستداما للتمويل الخارجي للبلدان 

، متوسط أجل استحقاقفي المائة ألطول  50ستوى من التيسيرية يعادل أو يتجاوز نسبة من خالل توفير م

حالية على  أدنى فئة تسعيرمن  فئات متوسط آجال االستحقاقأقل بنحو طفيف بالنسبة لمعظم وفارق سعر فائدة 

 لفئات البلدانبالنسبة  لبلداناق اسوأخيارات تمويل مقارنة ب مصدرا جذابا للتمويل الخارجي( 2السواء؛ )

في المائة على األقل )يضمن مستويات شبه  20، مع مستوى مستهدف من التيسيرية أعلى من األخرى

 تيسيرية(. وستبقى عناصر التسعير األخرى دون تغيير. 

 10-5سنة. ويمثل التعديل المحدود ) 12-10استحقاق قروض الصندوق حوالي آجال  وحاليا، يبلغ متوسط -13

أو أقل وما يصل سنوات  8نقاط أساس( بين فئات الدخل للقروض التي يبلغ متوسط آجال استحقاقها ما بين 

 متوسطة الدخل من الشريحة العليا، للحصولالسنة حافزا لجميع الفئات، ولكن بشكل خاص للبلدان  12-10إلى 

على موارد ذات آجال استحقاق أقصر، والمساهمة في االستدامة المالية للصندوق من خالل تعزيز تدفقات 
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متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المنخفضة الدخل والبلدان العائدة أسرع. وفي نفس الوقت، يتيح هذا للبلدان 

ويل األخرى، بما في ذلك بموجب الحصول على آجال استحقاق أطول بتسعير جذاب مقارنة مع مصادر التم

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وينبغي اإلشارة إلى أن البلدان ستستطيع تقييد التسعير الشامل 

 العروض ذات آجال االستحقاق األقصر. بشكل ملحوظ من خالل اختيار 

  2 اإلطار

المطبق اعتبارا من فترة التجديد الثاني  االستحقاق وفترات السماح حسب فئة الدخل آجالالحصول على التمايز فيما يتعلق ب

 عشر لموارد الصندوق

o األساسية للصندوق  المواردالدخل المؤهل للحصول على  منخفضالشريحة الدنيا/بلد  من الدخل متوسط كبلد المصنف البلد

التغييرات  ومعآلية الحصول على الموارد المقترضة. ل من خال الصندوق يقترضها التيعلى الموارد  يحصل أن يمكن

 سنة 18يكافئ أجل استحقاق مدته  بما) سنة 12 إلى 10 من أطولالمقترحة، إذا اقترض هذا البلد لمتوسط أجل استحقاق 

 االستحقاق أجل عالوةفي المائة. وستكون  0.15االستحقاق المنطبقة  أجل عالوة ستكون(، سنوات 3 مدتها سماح وفترة

  .المائة في 0.20 هي والتي ألف، الفئة على الحالية المنطبقة االستحقاق أجل عالوةمن  أقل المنطبقة

o لمتوسطبشروط عادية واالقتراض  القروضالمصنف كبلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا المؤهل للحصول على  البلد 

 يخضعسنوات(،  3سنة وفترة سماح مدتها  18سنة )بما يكافئ أجل استحقاق مدته  12إلى  10أجل استحقاق أطول من 

لنسبة  معادلةعالوة أجل االستحقاق  ستكون المقترحة، التغييرات ومعفي المائة.  0.25 انسبته استحقاق أجل الوةلع حاليا

  .أساس نقاط 5 رضجميع عناصر التسعير األخرى دون تغيير. لذلك، ستكون الزيادة في تسعير الق وتبقى في المائة.  0.30

o المؤهل للحصول على  دخل مناقشة التخرجدخله عن  يقل الذي العليا الشريحة من الدخل متوسط كبلد المصنف البلد

 18 مدته استحقاق أجل يكافئ)بما  سنة 12 إلى 10القروض بشروط عادية واالقتراض لمتوسط أجل استحقاق أطول من 

. ومع التغييرات المقترحة، في المائة 0.25 نسبتها استحقاق أجل لعالوة حاليا يخضع(، سنوات 3 مدتها سماح وفترة سنة

 ولذلك،جميع عناصر التسعير األخرى دون تغيير.  وتبقىفي المائة.  0.40ستكون عالوة أجل االستحقاق معادلة لنسبة 

  أساس. طةنق 15ستكون الزيادة في تسعير القرض 

o للحصول على  المؤهلو دخل مناقشة التخرجيزيد دخله عن  الذيالمصنف كبلد متوسط الدخل من الشريحة العليا  البلد

 18 مدته استحقاق أجل يكافئ)بما  سنة 12 إلى 10القروض بشروط عادية واالقتراض لمتوسط أجل استحقاق أطول من 

في المائة. ومع التغييرات المقترحة،  0.30 نسبتها استحقاق أجل لعالوة حاليا يخضع(، سنوات 3 مدتها سماح وفترة سنة

جميع عناصر التسعير األخرى دون تغيير. ولذلك،  وتبقىفي المائة.  0.60ستكون عالوة أجل االستحقاق معادلة لنسبة 

  .أساس نقطة 30ستكون الزيادة في تسعير القرض 

  عادية بشروط المقدمة القروضعلى  الثابت الفائدة سعر فارقتعليق  -باء

للقروض العادية مستخدما فئات مختلفة من ، أدخل الصندوق خيار فارق سعر الفائدة الثابت 2019في عام  -14

البنك ، وحدّث فارق سعر الفائدة الثابت، على غرار البنك الدولي لإلنشاء والتعميرآجال االستحقاق كما في 

، على أساس فصلي. ويتألف سعر الفائدة في الصندوق على القروض المقدمة بشروط الدولي لإلنشاء والتعمير

 سعر الفائدة المتداول بين مصارف لندن -)الدوالر األمريكي  سعر الفائدة المرجعي العائم للسوقعادية من 

سعر رق فا( زائد على مدى ستة أشهر ةبين المصارف األوروبي متداولسعر الفائدة ال، على مدى ستة أشهر

  ثابت.أو  متغيرفائدة 

أحد العناصر األساسية لفارق سعر الفائدة الثابت هو تكلفة التمويل المتوقعة. وتحدد هذه مقدما وقت التوقيع و -15

  .القروض أجل استحقاقعلى القرض وال تتغير على مدى 
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صاعدا(، تمت الموافقة على مظروف ف 2019وخالل دورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )من عام  -16

مليون دوالر أمريكي من القروض المقدمة بشروط عادية على أساس فارق سعر فائدة ثابت،  290.8بقيمة 

 القروض المقدمة بشروط عادية الموافق عليها. مجموع في المائة من  65بما يمثل 

فارق سعر فائدة ثابت حتى ر القروض بتوفي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، علق 2021وفي أبريل/نيسان  -17

؛ 2021يناير/كانون الثاني  26صدور الدعوة للتفاوض في أو قبل ( 1إشعار آخر مع االستثناءات التالية: )

يونيو/حزيران  30في أو قبل على القرض  المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير( موافقة 2)

2021.3 

بين  سائدسعر الفائدة المن المقبل باالنتقال  لإلنشاء والتعمير البنك الدوليالتعليق من جانب ويرتبط سبب  -18

. لليلة واحدةسعر الفائدة المضمون على التمويل  يرجح أن يكونإلى سعر فائدة مرجعي آخر،  مصارف لندن

 على فائدةالسعر  كفارق األمريكير عن تكلفة التمويل بالدوالر يعبالتب البنك الدولي لإلنشاء والتعميروسيبدأ 

بين مصارف  سائدسعر الفائدة ال علىمن فارق سعر الفائدة  بدال على التمويل لليلة واحدة ؤمنالمسعر الفائدة 

ال يملك حاليا خبرة  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. غير أن األمريكي بالدوالرعلى المعامالت  المطبق لندن

بتكلفته ، وال يمكنه التنبؤ بشكل موثوق أنشطته التمويليةمن أجل كافية في استخدام سعر الفائدة المرجعي الجديد 

سيبقى فارق سعر ولذلك، على مدى حياة القرض.  على التمويل لليلة واحدة ؤمنالمالفائدة  سعرعلى  التمويلية

تكاليف التمويل المتعلقة بسعر الفائدة المرجعي لموثوق التوقع الخبرة التمويل تتيح تى الفائدة الثابت معلقا ح

 على القروض طويلة األجل. بين مصارف لندن سائداللسعر الفائدة  البديل الجديد

، فقد طبق البنك الدولي لإلنشاء والتعميروبما أن الصندوق يستخدم عناصر تسعير مماثلة لتلك المستخدمة في  -19

اعتبارا من  البنك الدولي لإلنشاء والتعميرتعادل تلك المطبقة في  أسعار فائدة ثابتةالصندوق فروق 

لتقرير سعر الفائدة المرجعي على متوفرة  أسعار فائدةفروق ، وهي أحدث 2020أكتوبر/تشرين األول 

  ضمنا. 2021القروض المقدمة بشروط عادية، حتى الفصل الثاني من السنة المالية 

وبالنظر إلى ما سبق، ومن أجل تجنب إدخال المزيد من المخاطر على االستدامة المالية المستقبلية للصندوق  -20

على  تقترح اإلدارة وقف توفير وتحديد فارق سعر الفائدة الثابت)مخاطر سوء التسعير وإعادة التمويل(، 

)أي لفترة التجديد الثاني عشر لموارد  2022الثاني يناير/كانون  1القروض المقدمة بشروط عادية اعتبارا من 

فارق سعر تعليق ، سيعاد تقييم لتكيف مع التغييرات في الوقت المناسباللحفاظ على مرونة الصندوق(. و

إعادة خيار أما (. و2024)السنة المالية  الفائدة الثابت بحلول نهاية فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

مرتبط بالتطورات فهو سعر الفائدة الثابت على القروض المقدمة بشروط عادية بعد إعادة التقييم فارق  إدخال

  ( منهجية التسعير الخاصة بالصندوق.2؛ )التمويل لليلة واحدةعلى  ؤمنالمسعر الفائدة المتعلقة بما يلي: سوق 

خالل ما  فارق سعر الفائدة الثابتالتدابير المقترحة لجميع المشروعات في ذخيرة المشروعات خيار تتيح وس -21

 لبنك الدولي لإلنشاء والتعميرفارق متوفر ل، مع كون فارق سعر الفائدة المستخدم آخر 2021تبقى من عام 

. وفي هذه المرحلة، تبلغ ذخيرة المشروعات التي ستمول بقروض مقدمة 2020منذ أكتوبر/تشرين األول 

مليون دوالر  172ما قيمته  2021للمجلس التنفيذي في عام المقبلة بشروط عادية للموافقة عليها في الدورات 

قيمة القروض التي وصلت المفاوضات بشأنها مرحلة متقدمة، والتي تطلب فإن ، اعتبارا من اليومأمريكي. و

  في المائة(. 25مليون دوالر أمريكي ) 43 قد بلغت فارق سعر فائدة ثابت،االقتراض باستخدام 

 بحقوق السحب الخاصةالمقّومة قف عرض القروض المقدمة بشروط عادية و -جيم

عرض العملة الواحدة بالدوالر األمريكي وقروض اليورو كبديل لحقوق السحب الخاصة في منذ إدخال  -22

مليار دوالر أمريكي لقروض بشروط  1.2مظروف بقيمة مجموع الموافقة على جرت ، 2016أغسطس/آب 

                                                   

  السنة المالية.تاريخ إغالق  3
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في المائة  1)بما يمثل  مليون دوالر أمريكي 14.2مظروف، لم يقدم سوى ما يكافئ ومن أصل هذا العادية. 

مع طلب بارز على بحقوق السحب الخاصة. وقٌدم الباقي  قّوممن الطلب من مقترض واحد فقط( بقرض م

رضين في المائة(. ويعكس هذا التوجه أفضليات المقت 31في المائة( مقابل اليورو ) 68األمريكية )دوالرات ال

 تشكيلةوجهة نظر التي تيسر إدارة أصولهم من إلدارة قروضهم المقدمة بشروط عادية بالعمالت الصعبة، 

متعددة الد هذه الممارسة لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى، والمصارف اإلنمائية يكتأوجرى ت. العمال

)انظر  حقوق السحب الخاصةب المقومةا ال يوفر ما يكافئ قروض الشروط العادية ألن أيا منهاألطراف، 

 الملحق األول(.

مقدمة بشروط عادية بصورة متزايدة من خالل االقتراض، إما في شكل قروض ال ستمول قروض الصندوقو -23

التي سيصدرها  عمليات طرح السندات الخاصةمن خالل  - إطار االقتراض المتكاملمع تنفيذ  -ثنائية أو 

وظيفية ونظرا إلى أن حقوق السحب الخاصة ليست عملة . األثر من المؤسسات الخاصة يمستثمرالصندوق ل

في األسواق المالية، سيستمر تقويم التزامات االقتراض بالدوالر األمريكي واليورو. لذلك، ومن منظور إدارة 

رو للتقليل إلى نصح بشدة بحصر تقويم القروض العادية بالدوالر األمريكي واليو، ي  أيضا األصول والخصوم

زيادة حصة أصول القروض  وكأثر ثانوي، فإنالصندوق. أدنى حد من مخاطر العملة على قائمة موازنة 

الخسائر أو  المكاسبالمستحقة المقومة بالدوالر األمريكي سيحد أيضا من تقلبات أسعار الصرف )أي 

 عنها بالدوالر األمريكي.( في القوائم المالية للصندوق التي يعبر غير المحققةالمحاسبية 

ة قومالموالقروض المقدمة بشروط عادية عرض ف وقبالنظر إلى جميع العناصر الواردة أعاله، تقترح اإلدارة  -24

. وال يتوقع أن يكون لهذا أي أثر على الطلب 2022يناير/كانون الثاني  1بحقوق السحب الخاصة اعتبارا من 

بحقوق السحب الخاصة متوفرا للقروض  قويم. وسيبقى التهأعال نظرا إلى الخبرةعلى قروض الصندوق، 

 فائقة التيسيرية، وتيسيرية للغاية، ومختلطة. التيسيرية بشروط 

 التنفيذ – ثالثا

لتحديد سعر الفائدة المرجعي للصندوق. الموافق عليها تغييرا في الترتيبات التغييرات المقترحة دخل تنفيذ لن ي   -25

، دون موافقة المجلس روتينيلديه سلطة تحديد سعر فائدة الصندوق بشكل  4وفي حين أن رئيس الصندوق

 .على هذا النحو المسبقة، فإنه يجري إبالغ المجلس التنفيذي بسعر الفائدة المحدد

المخاطر  وسيجري الحد منوال يتوقع حدوث أي تغييرات كبيرة في النظم الداخلية أو زيادة قدرات الموظفين،  -26

 .ذات الصلة أعالهالمقاطع كما جرى توضيحه في  إضافيبشكل على الصندوق 

خارجي، الداخلي وال التواصلوست نفذ التغييرات المقترحة من خالل ح زمة من ترتيبات التنفيذ التي ستشمل  -27

ودمج إدارة المخاطر األكثر  المقترض مختلف خياراتوبناء قدرات الموظفين وأصحاب المصلحة على إدارة 

وست دمج التغييرات المقترح إدخالها على شروط التمويل في خطة عمل  تعقيدا، وإدارة األصول والخصوم.

وسيتيح ذلك معلومات إضافية عن شروط التمويل وأسعار  .الشفافية الحالية بما يتفق مع التزامات اإلدارة

 .2022ام تبارا من مطلع علتي ست تاح اع، ومذكرات المنتجات االفائدة

  االستنتاج – رابعا

، في الصندوقتحول المفضية إلى ال تعزيز االستجابةحزمة تشكل هذه المجموعة من المقترحات جزءا من  -28

االتفاق عليها بالفعل مع األعضاء خالل مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد جرى وتتماشى مع المبادئ التي 

                                                   

( ودورته الخامسة EB 2009/97/R.46/Rev.2) 2009قرارات المجلس التنفيذي في دورته السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول  4

 (EB 2018/125/R.45/Rev.1) 2018والعشرين بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 
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بإمكانية تقديم معاوضات  المقترحات وبينما تعترف .إدارة المخاطر تحسينوكذلك من حيث  –الصندوق 

ح زمة واسعة من الخيارات والقيمة لجميع أصحاب  االستمرار في توفير تركز على هافإن ،لفرادى البلدان

 .المصلحة

وسوف . 2021لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول إلى هذه الوثيقة لالستعراض ت قدم و -29

 .2021المجلس التنفيذي للموافقة عليها في ديسمبر/كانون األول  ستقدم إلىتدمج التعقيبات في وثيقة منقحة 
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   مع المؤسسات المالية الدولية/المصارف اإلنمائية متعددة األطراف األخرى التمويل شروط عناصر مقارنة

اسم المؤسسة المالية 

 الدولية
 الصندوق

البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير
 مصرف التنمية اآلسيوي

مصرف التنمية 

 األفريقي

مصرف التنمية للبلدان 

 األمريكية

 اآلسيوي المصرف

 التحتية في البنية لالستثمار
مصرف التنمية 

 يالكاريب

 +AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AA ئتمانيالتصنيف اال

 المرفق

 لفترة العادية الشروط قرض

 للموارد عشر الثاني التجديد

 ( )مقترح

القرض المرن للبنك 

 الدولي لإلنشاء والتعمير

 سعرالمستند إلى  القرض

 مصارف بين السائد الفائدة

 لندن

  بالكاملقرض مرن 
 –التمويل المرن  مرفق

 [قرض استثماري

 كيان من مدعوم قرض

  سيادي

قرض موارد رأسمالية 

  عادية

 أجل االستحقاق
 سنة 35 إلى يصل ما إلى

  الفئة بحسب
 ال ينطبق 35 25 25 30 35

 فترة السماح
 واتسن 10إلى ما يصل إلى 

  بحسب الفئة
10 8 8 

أشهر بعد فترة  6) 5

  (األصلية الصرف
10 5 

الحد األقصى لمتوسط 
 آجال االستحقاق 

سنة  20إلى ما يصل إلى 

 20 15.25 17 19 20  بحسب الفئة

 أو 17 إلى يصل ما إلى

 بحسب سنة 22

  البلدان مجموعة

 0 0.25 0 0.25 0 0.25 ال ينطبق رسم مقدم )%(

 1 0.25 0.5 0.25 0.15 0.25 ال ينطبق رسم االلتزام )%(

عرض فارق سعر 
 فائدة ثابت 

 ال ع لِّّق ال  ع لِّّق  ال  ع لِّّق   سيُعلّق

عرض فارق سعر 
 فائدة متغير 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

عرض قروض 
مقومة بحقوق 

 السحب الخاصة 

 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح  به العمل وقف سيجري

 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/682711507314955892-0340022017/original/productnoteibrdflexibleloanenglish201911.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/682711507314955892-0340022017/original/productnoteibrdflexibleloanenglish201911.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/lbl-overview-202103.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/lbl-overview-202103.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/lbl-overview-202103.pdf
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/operation-policy/Sovereign-Backed-Loan-and-Guarantee-Pricing-Decision-June2021.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/operation-policy/Sovereign-Backed-Loan-and-Guarantee-Pricing-Decision-June2021.pdf

