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 شروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق:

  2016على القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة لعام المطبقة أسعار الفائدة 
  

 الخلفية -أوال 

على منهجية وضع  2009 تانون األول/ديسمبروافق المجلس التنفيذي ف: دورته الثامنة والتسعين ف:  -1
ومنذ ذلك التاريخ،  .((EB 2009/98/R.14أسعار الفائدة على القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة 

ف:  ،السحب الخاصة تحتسب وفقا لذلك حقوق تانت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة بوحدات
وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس حين أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة باليورو تحتسب 

. وما أن يتم تحديث أسعار الفائدة (EB 2011/102/R.11) 2011التنفيذي ف: دورته الثانية بعد المائة عام 
 المطبقة حتى تنشر على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت.

ف: دورة المجلس التنفيذي السابعة و للظروف المتطّورة، بما ف: ذلك إدخال إطار االقتراض السيادي،  ونظرا -2
إدارة الصندوق نماذج إضافية إلعالم المجلس التنفيذي بأسعار  ىلمائة، تّم االتفاق على أن تتحر عشرة بعد ا

وسوف يتم  ،وتتطرق هذه الوثيقة لهذا الطلب. ومتوسطة الفائدة الُمطّبقة على اإلقراض بشروط عادية
 إعدادها على أساس متترر ف: تل دورة من دورات المجلس ف: سبتمبر/أيلول.

  

األول والثاني من عام  ينوق في الفصلالصندالتي طبقها فائدة الأسعار  -ثانيا 
2016 

لعام  القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصةتانت أسعار الفائدة الت: طبقها الصندوق على  -3
 ، والفصول األربعة الت: سبقته، على النحو التال::2016

 1الجدول 
 القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
الفصل األول من 

2014  

الفصل الثاني من 

2014 

الفصل األول من 

2015 

الفصل الثاني من 

2015 

الفصل األول من 

2016 

الفصل الثاني من 

2016 

العادية المتغيرة
1

 0.85 1.12 1.12 1.16 1.34 1.31 

المتوسطة المتغيرة
1
  0.42 0.56 0.56 0.58 0.67 0.66 

                                                      
1
 يتم احتساب جميع أسعار الفائدة بتقريب العشر السادس إلى العشر الثاني.  
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، والفصول األربعة الت: سبقته، 2016ف: حين تانت أسعار الفائدة على القروض المعينة باليورو ف: عام  -4
 على النحو التال::

 2الجدول 
 باليوروالقروض المعينة 
 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
الفصل األول من 

2014 

الفصل الثاني من 

2014 

الفصل األول من 

2015 

الفصل الثاني من 

2015 

الفصل األول من 

2016 

الفصل الثاني من 

2016 

العادية المتغيرة
1

 0.86 1.07 0.97 0.88 0.81 0.69 

العادية المتغيرة
1

 0.43 0.54 0.49 0.44 0.41 0.34 

، والفصول األربعة الت: 2016عام  2أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة بالدوالر األمريت: -5
  النحو التال::سبقته، فتانت على 

 3الجدول 
 القروض المعينة بالدوالرات األمريكية

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
الفصل األول من 

2014 

الفصل الثاني من 

2014 

الفصل األول من 

2015 

الفصل الثاني من 

2015 

الفصل األول من 

2016 

الفصل الثاني من 

2016 

العادية المتغيرة
1

 %1.79 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 

العادية المتغيرة
1

 %0.90 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 

 

 

 

 

 

                                                      
2
تم اإلفصاح عن أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالدوالر األمريكي ترقبا لإلقراض بعملة واحدة، والتي قد يبدأ العمل به بدًء من   

 وصاعدا. 2016الفصل الثاني من عام 


