
 

 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Advit Nath 

 مديرالمراقب المالي و 
 المالى شعبة المحاسبة والمراقب

 2829 5459 06 39+هاتف: رقم ال
 a.nath@ifad.orgلتتروني: اإلبريد ال
 

David Hartcher 
 الموظفين الماليينتبير 
 2133 5459 06 39+هاتف: رقم ال

 d.hartcher@ifad.orgلتتروني: اإلبريد ال

 

William Skinner 

 الهيئات الرئاسيةشؤون متتب  مدير
 2974 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org: لتترونياإلبريد ال

 

 بعد المائة نو الحادية والعشر الدورة  -المجلس التنفيذي 

 2017 أيلول/سبتمبر 14-13، روما
 

 للعلم

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 الصندوق:شروط وأوضاع اإلقراض في 
على القروض المقدمة بشروط المطبقة أسعار الفائدة 

 2017عادية ومتوسطة لعام 

 

Document: EB 2017/121/INF.4 

A 
Date: 23 August 2017 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:a.nath@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


EB 2017/121/INF.4 

1 

على القروض المطبقة أسعار الفائدة  الصندوق:شروط وأوضاع اإلقراض في 
  2017المقدمة بشروط عادية ومتوسطة لعام 

 الخلفية -أوال 

على منهجية  ،2009 تانون األول/ديسمبرفي المنعقدة  نفيذي في دورته الثامنة والتسعينوافق المجلس الت -1
ومنذ ذلك  .((EB 2009/98/R.14أسعار الفائدة على القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة  لتحديد

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

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

في دورة المجلس التنفيذي السابعة و ، بما في ذلك إدخال إطار االقتراض السيادي، الناشئةللظروف  ونظرا -2
إضافية إلعالم المجلس التنفيذي بأسعار  طرائقإدارة الصندوق  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 في تل دورة من دورات المجلس في سبتمبر/أيلول.

األول والثاني من عام  النصففي  الصندوقالتي طبقها فائدة الأسعار  -ثانيا 
2017 

لعام  القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصةتانت أسعار الفائدة التي طبقها الصندوق على  -3
 ، على النحو التالي:التي سبقته وأنصاف السنين األربعة، 2017

 1الجدول 
 القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

 )النسبة المئوية(

 القرضشروط 
األول  نصفلا

2015 

الثاني  النصف

2015 

األول  النصف

2016 

الثاني  النصف

2016 

األول  النصف

2017 

الثاني  النصف

2017 

بأسعار فائدة عادية 

متغيرة
1

 
1.12 1.16 1.34 1.31 1.89 2.08 

بأسعار فائدة متوسطة 

متغيرة
 1

 
0.56 0.58 0.67 0.66 0.95 1.04 

وأنصاف السنين األربعة التي ، 2017في حين تانت أسعار الفائدة على القروض المعينة باليورو في عام  -4
 ، على النحو التالي:سبقته

                                                      
 العشر الثاني.يتم احتساب جميع أسعار الفائدة بتقريب العشر السادس إلى  1
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 2الجدول 
 القروض المعينة باليورو

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
األول ف النص

2015 
الثاني  النصف
2015 

األول النصف 
2016 

الثاني  النصف
2016 

األول  النصف
2017 

الثاني  النصف
2017 

 0.95 0.91 0.69 0.81 0.88 0.97 1متغيرةبأسعار فائدة عادية 

بأسعار فائدة متوسطة 
 0.48 0.46 0.34 0.41 0.44 0.49 1 متغيرة

وأنصاف السنين األربعة ، 2017عام  2أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة بالدوالر األمريتي -5
  فتانت على النحو التالي: التي سبقته،

 3الجدول 
 القروض المعينة بالدوالرات األمريكية

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
األول  النصف
2015 

الثاني  النصف
2015 

األول  النصف
2016 

الثاني  النصف
2016 

األول  النصف
2017 

الثاني  النصف
2017 

عادية بأسعار فائدة 
 1 متغيرة

 ينطبقال  ال ينطبق ال ينطبق
1.79 2.23 2.41 

متوسطة بأسعار فائدة 
 3 متغيرة

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 

 

 

 

 

                                                      
 ترقبا لإلقراض بعملة واحدة. 2016منذ الفصل الثاني من عام تم اإلفصاح عن أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالدوالر األمريتي ي 2
، ومنذ ديسمبر/تانون األول وصاعدًا، لم تعد هنالك 2011وقف الصندوق عن توفير قروض بشروط متوسطة في ديسمبر/تانون األول ت 3

 قروض معينة بالدوالر األمريتي.


