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على القروض المطبقة أسعار الفائدة  شروط وأوضاع اإلقراض في الصندوق:
  2018عام للنصف األول من المقدمة بشروط عادية ومتوسطة 

 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  األمريتي،بالدوالر  باليورو  أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة تحتسبفي حين  ،لذلك

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

دورة المجلس التنفيذي السابعة في 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

المنعقدة  التنفيذي وفي تل دورة من دورات المجلس .ومتوسطة الفائدة الُمطّبقة على اإلقراض بشروط عادية
، يتم توفير وثيقة إعالمية عن أسعار الفائدة المطبقة على أحدث فترة 2016ومنذ عام  ،في سبتمبر/أيلول

الصندوق  سيعرض ،2018وبدءا من عام  ،وباإلضافة إلى مثل هذا اإلبالغ .نصف السنويةمن الفترات 
لهذا  استجابةنيسان،  /في أبريل التنفيذي أيضا وثيقة إعالمية مشابهة في تل دورة من دورات المجلس

 الطلب.

 20181 األول من عام النصفالصندوق في التي طبقها فائدة الأسعار  -ا ثاني

في النصف الصندوق على القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة  يطبقهاأسعار الفائدة التي  دتر  -3
 ، على النحو التالي:التي سبقتهاألعوام أنصاف خمسة في و ، 2018 األول من عام

 1الجدول 
 بوحدات حقوق السحب الخاصةالقروض المعينة 
 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
 لثانيا نصفلا

2015 

 ولاأل النصف

2016 

الثاني  النصف

2016 

 ول األ النصف

2017 

 ثانيال النصف

2017 

 ولاأل النصف

2018 

 متغيرةبأسعار فائدة عادية 

1.16 1.34 1.31 1.89 2.08 2.29 

بأسعار فائدة متوسطة 

متغيرة
 

 0.58 0.67 0.66 0.95 1.04 1.15 

أنصاف خمسة في و ، 2018 عاممن لنصف األول في اأسعار الفائدة على القروض المعينة باليورو  أما -4
 النحو التالي: فهي على، التي سبقته األعوام

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

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
 النصف الثاني

2015 
 ولاأل النصف
2016 

الثاني النصف 
2016 

 ولاأل النصف
2017 

 ثانيال النصف
2017 

 ولاأل النصف
2018 

 0.96 0.95 0.91 0.69 0.81 0.88 عادية بأسعار فائدة متغيرة

 0.48 0.48 0.46 0.34 0.41 0.44  متوسطة بأسعار فائدة متغيرة

، 2018 عاممن لنصف األول في ا 2أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة بالدوالر األمريتي وتانت -5
  التي سبقته، على النحو التالي: األعوامأنصاف خمسة و 

 3الجدول 
 القروض المعينة بالدوالرات األمريكية

 )النسبة المئوية(

 شروط القرض
 الثاني النصف
2015 

 ولاأل النصف
2016 

 ثانيال النصف
2016 

ألول ا النصف
2017 

 لثانيا النصف
2017 

 ولاأل النصف
2018 

 2.80 2.41 2.23 1.79 ال ينطبق ال ينطبق عادية بأسعار فائدة متغيرة

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 3 متوسطة بأسعار فائدة متغيرة
 

 

 

 

 

                                                      
إلقراض بعملة ا عند إدخال 2016الثاني من عام  النصفيتم اإلفصاح عن أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالدوالر األمريتي منذ  2

 واحدة.
وصاعدًا، لم تعد هنالك قروض  ذلك الحين، ومنذ 2011وقف الصندوق عن توفير قروض بشروط متوسطة في ديسمبر/تانون األول ت 3

 معينة بالدوالر األمريتي.


