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الثاني  ينقة في الصندوق في الفصلأسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطب  

 2020 والثالث من عام

الثاني والثالث  ينالمطبقة في الصندوق في الفصل ةأسعار الفائدة ورسوم الخدم عالميةاإلوثيقة التعرض هذه  -1

  .2020من عام 

 بتقريب العشر السادس إلى العشر الثاني.تم احتساب جميع أسعار الفائدة  -2
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 الفصل الثالث من عام قة في الصندوق فيأسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطب  

2020 

 الخلفية - أوال

مواءمة أسعار فائدة قروضه المقدمة بشروط عادية مع أسعار الفائدة  1994قرر المجلس التنفيذي في عام  -1

 المتغيرة التي يضعها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

(، وفي EB 2009/98/R.14) 2009وقد تم التأكيد مجددا على هذا القرار من قبل المجلس التنفيذي في عام  -2

(، ومن قبل مجلس EB 2018/125/R.45/Rev.1) 2018ير القروض في عام أحدث استعراض لتسع

 (.GC 42/L.7) 2019المحافظين في عام 

على أن يعتمد الصندوق ابتداء التنفيذي وفي مواءمة أخرى مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، اتفق المجلس  -3

ومتى وافقت إدارة الصندوق على  مة لديه.ا زمنيا فصليا لتحديد أسعار الفائدة ورسوم الخدإطار 2019من عام 

في موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، لضمان إيصال المعلومات بشفافية هذه األسعار والرسوم يتم نشرها 

 وفي الوقت المناسب إلى المقترضين من الصندوق وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.

التنفيذي على األسعار والرسوم من خالل وثيقة إعالمية في طلع اإلدارة المجلس وباإلضافة إلى ذلك، سوف ت   -4

 كل دورة.

 موجز -ثانيا

بين الفصل الثاني والفصل بصورة طفيفة  رأسعار الفائدة في الصندوق على اإلقراض غير الميس   جرى تخفيض -5

ن المصارف سعر الفائدة السائد بي/الفائدة السائد بين مصارف لندنبسبب تخفيض سعر  2020الثالث من عام 

بقى سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف يواألوروبية لمدة ستة أشهر. 

 لبة.اس والين الياباني بالنسبة لليورولمدة ستة أشهر  األوروبية

 الفصل الثالثر في الصندوق ثابتة من الفصل الثاني إلى وبقيت أسعار الفائدة ورسوم الخدمة لإلقراض الميس   -6

 .2020من عام 

 القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة -ألف

سعر الفائدة السائد  -في الصندوق إلى سعر مرجعي عائم  تستند أسعار الفائدة للقروض المقدمة بشروط عادية -7

أو زائد فارق إما متغير  –سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية لمدة ستة أشهر /بين مصارف لندن

 ت على مدى عمر القرض.ثاب

على في المائة من سعر الفائدة  50قروض الصندوق المقدمة بشروط متوسطة يعادل على  وسعر الفائدة -8

 1قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية.

 سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية

في  السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبيةسعر الفائدة  1يعرض الجدول  -9

 .2020القرض والتغير الحاصل من الفصل الثاني لعام  عيينتعملة بحسب  2020الفصل الثالث من عام 

                                                           
 ، لم يعد الصندوق يقدم قروضا بشروط متوسطة.2012اعتبارا من سبتمبر/أيلول  1
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 1الجدول 

 سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية*

 )النسبة المئوية(

 دوالر أمريكي يورو وحدة حقوق سحب خاصة العملة

 2020الفصل الثالث من عام 

 2020الفصل الثاني من عام 

 التغير من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث

0.41 

0.78 

(0.37) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.38 

1.20 

(0.82) 

لحد أدنى صفري إذا كانت هناك * يخضع سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية 

 أسعار فائدة سالبة.

  2المطبق لدى الصندوق سعر الفائدةفارق 

يطبق الصندوق، ، 2019يناير/كانون الثاني  1لقروض المقدمة بشروط عادية والموافق عليها حتى ل بالنسبة -10

، الفارق باإلضافة إلى سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية

 :التالي

 استحقاق  أجل المطبق على القروض التي يتراوح متوسط الفارق المتغير للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 سنة. 20إلى  18سدادها من 

، يطبق الصندوق، 2019يناير/كانون الثاني  1المقدمة بشروط عادية والموافق عليها بعد لنسبة للقروض اب -11

 باإلضافة إلى سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية، ما يلي:

  لقرض؛ا ينعيتالسداد وعملة استحقاق فارق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير الذي يعكس متوسط أجل 

 إما فارقا متغيرا أو ثابتا حسب طلب المقترض؛ 

 .3تعديال على الفارق المتغير أو الثابت اعتمادا على تصنيف دخل بلد المقترض 

أسعار الفارق المتغير والثابت للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بحسب عملة القروض  3و 2يعرض الجدوالن  -12

 .2020لثالث من عام استحقاق سدادها في الفصل اأجل ومتوسط 

 2الجدول 

 20204استحقاق سداده في الفصل الثالث من عام أجل القرض ومتوسط تعيين فارق المتغير: بحسب عملة ال

 المئوية( )النسبة

 متوسط أجل االستحقاق 

 العملة

سنوات  8
 وأقل

 8أكثر من 

 10إلى  
 سنوات

 10أكثر من 
 12سنوات إلى 

 سنة

 12أكثر من 

 سنة 15إلى  

 15أكثر من 

 سنة 18إلى  

  18أكثر من 

 سنة 20إلى 

وحدة حقوق سحب 

 خاصة
0.49 0.59 0.69 0.79 0.89 0.99 

 0.99 0.89 0.79 0.69 0.59 0.49 دوالر أمريكي

 0.99 0.89 0.79 0.69 0.59 0.49 يورو

                                                           
الدولي لإلنشاء والتعمير في يوم العمل األول من فصل مراجعة األسعار صدر البيانات هو المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي للبنك م 2

 ذي الصلة.
مقتصرا على الزيادة في عالوة االستحقاق التي أدخلها  البلدتعديل على فارق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير المعتمد على فئة دخل سيكون ال 3

 .2018يوليو/تموز  1البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي يسري مفعولها اعتبارا من 
 .2018يوليو/تموز  1الزيادة في عالوة االستحقاق التي أدخلها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي يسري مفعولها اعتبارا من يستبعد  4
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 3الجدول 

  2020استحقاق سداده في الفصل الثالث من عام أجل القرض ومتوسط تعيين الفارق الثابت: بحسب عملة 

 )النسبة المئوية(

 العملة

 متوسط أجل االستحقاق 

 

سنوات  8
 وأقل

 8أكثر من 

 10إلى  
 سنوات

 10أكثر من 
 12سنوات إلى 

 سنة

 12أكثر من 

 سنة 15إلى  

 15أكثر من 

 سنة 18إلى  

  18أكثر من 

 سنة 20إلى 

وحدة حقوق سحب 

 خاصة
0.56 0.76 0.86 1.01 1.21 1.31 

 1.40 1.30 1.10 0.95 0.85 0.65 دوالر أمريكي

 1.25 1.15 0.95 0.80 0.70 0.50 يورو

لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير في االزيادات اإلضافية إلى أسعار الفارق المتغير أو الثابت  4يعرض الجدول  -13

 المتعلقة بفئة دخل المقترض.

 4الجدول 

 20195فئات دخل البلدان في الفصل الثالث من عام  أجل االستحقاق المطبق على تعديل

 )النسبة المئوية(

 فئات دخل البلدان

 

 متوسط أجل االستحقاق

 سنوات وأقل 8

 8أكثر من 

 سنوات 10إلى 

 12إلى  10أكثر من 

 سنة

 15إلى  12أكثر من 

 سنة

إلى  15أكثر من 

 سنة 18

 20إلى  18أكثر من 

 مالحظات سنة

 إعفاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  المجموعة ألف

 خصم 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.00  المجموعة باء

 معياري 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00  المجموعة جيم

 رسم إضافي 0.65 0.50 0.35 0.20 0.05 0.05  المجموعة دال

 احتساب سعر فائدة الصندوق لقرض افتراضي مقدم بشروط عادية.على  نمثاال 6يرد في الصفحة  -14

 القروض المقدمة بشروط مختلطة -باء

، كانت أسعار الفائدة 2019فبراير/شباط  15بالنسبة للقروض المقدمة بشروط مختلطة والموافق عليها حتى  -15

  في المائة.  2، واليورو، والدوالر األمريكي للقروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة ةورسوم الخدم

، بقيت أسعار الفائدة 2019فبراير/شباط  15بالنسبة للقروض المقدمة بشروط مختلطة والموافق عليها بعد  -16

في المائة؛ ولكن لحساب الفروق في  2للقروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة عند  ةورسوم الخدم

الفائدة االفتراضية بين العملة ذات الصلة ووحدات حقوق السحب الخاصة، للقروض المعينة باليورو أسعار 

 (.5ل )انظر الجدول صكل ف ةوالدوالر األمريكي يتم تعديل أسعار الفائدة ورسوم الخدم

على العملة المعينة للقرض بالنسبة للقروض المقدمة المطبقة  ةأسعار الفائدة ورسوم الخدم 5يعرض الجدول  -17

   .2019فبراير/شباط  15الموافق عليها بعد وبشروط مختلطة 

                                                           
 .2018يوليو/تموز  1الزيادة في عالوة االستحقاق التي أدخلها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي يسري مفعولها اعتبارا من يستبعد  5
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 5الجدول 

 15أسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطبقة على القروض المقدمة بشروط مختلطة والموافق عليها بعد 

   2019فبراير/شباط 

 )النسبة المئوية(

 دوالر أمريكي يورو سحب خاصةوحدة حقوق  العملة

 2020الفصل الثالث من عام 

 2020الفصل الثاني من عام 

 التغير من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث

2.00 

2.00 

0.00 

1.21 

1.20 

0.01 

2.63 

2.64 

(0.01) 

 

 القروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية -جيم

، بقيت رسوم 2019فبراير/شباط  15بالنسبة للقروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية والموافق عليها حتى  -18

ي نوالدوالر األمريكي ثابتة بين الفصل الثاالخدمة للقروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة، واليورو، 

 في المائة. 0.75والفصل الثالث عند 

، بقيت رسوم 2019فبراير/شباط  15بالنسبة للقروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية والموافق عليها بعد  -19

في المائة؛ ولكن بسبب الفروق في أسعار  0.75الخدمة للقروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة عند 

وض المعينة باليورو والدوالر الفائدة االفتراضية بين العملة ذات الصلة ووحدات حقوق السحب الخاصة للقر

 (.6تم تعديل رسوم الخدمة كل فصل )انظر الجدول ياألمريكي 

ض على القروض المقدمة بشروط تيسيرية ق بحسب العملة المعينة للقرطب  رسم الخدمة الم 6يعرض الجدول  -20

 .2019فبراير/شباط  15للغاية والموافق عليها بعد 

 6الجدول 

   2019فبراير/شباط  15بشروط تيسيرية للغاية والموافق عليها بعد رسم خدمة القروض المقدمة 

 )النسبة المئوية(

 دوالر أمريكي* يورو* سحب خاصة وحدة حقوق العملة

 2020الفصل الثالث من عام 

 2020الفصل الثاني من عام 

 التغير من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث

0.75 

0.75 

0.00 

0.75 

0.75 

0.00 

1.31 

1.30 

0.01 
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للقروض المقدمة بشروط  2020مثال على احتساب سعر فائدة الصندوق للفصل الثالث من عام 

 عادية

 :2019يناير/كانون الثاني  1 حتىلقروض المقدمة بشروط عادية والموافق عليها ل -1

 1المثال 

  :دوالر أمريكي 2 000 000القرض 

  :سنة 18أجل االستحقاق 

  :سنوات 3فترة السماح 

 

السائد بين مصارف سعر الفائدة 

لندن/سعر الفائدة السائد بين 

المصارف األوروبية حسب عملة 

 تعيين القرض

فارق متغير للبنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير حسب عملة 

تعيين القرض ومتوسط أجل 

 السداد 

تعديل عالوة االستحقاق لفئة دخل البلد حسب 

 عملة تعيين القرض ومتوسط أجل السداد 

سنة 20-18 دوالر أمريكي   بلد من الفئة جيم 

مكون سعر 

 الفائدة
 ال ينطبق %0.99 %0.38

1الجدول  المرجع 2الجدول    ال ينطبق 

 %(0.99% + 0.38% )1.37  سعر فائدة الصندوق يعادل                

 1يسري مفعولها اعتبارا من الزيادة في عالوة االستحقاق التي أدخلها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي يستبعد مالحظة: 

 .2018يوليو/تموز 

 :2019يناير/كانون الثاني  1 بعدلقروض المقدمة بشروط عادية والموافق عليها ل -2

 2المثال 

  :دوالر أمريكي    2 000 000القرض 

  :سنة 18أجل االستحقاق 

  :سنوات 3فترة السماح 

  سنة 10.75االستحقاق:  أجلمتوسط 

 ( الذي يختاره المقترضمتوسط عالوة االستحقاق )المتغير/الثابت 

 تصنيف دخل البلد: جيم 

 

سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/سعر 

الفائدة السائد بين المصارف األوروبية حسب 

 عملة تعيين القرض

فارق متغير للبنك الدولي لإلنشاء 

والتعمير حسب عملة تعيين القرض 

 ومتوسط أجل السداد

لفئة دخل البلد حسب عملة تعديل عالوة االستحقاق 

 تعيين القرض ومتوسط أجل السداد

 الفئة جيم سنة 10.75 دوالر أمريكي 

    فارق متغير

مكون سعر 

  الفائدة
%0.38 %0.69 0.10% 

 4الجدول  2الجدول  1الجدول  المرجع

 %(0.10% + 0.69% + 0.38)% 1.17 سعر الفائدة المرجعية لدى الصندوق يعادل

    ثابتفارق 

مكون سعر 

 الفائدة
%0.38 %0.95 0.10% 

 4الجدول  3الجدول  2الجدول  المرجع

 %(0.10% + 0.95% + 0.38% )1.43 سعر الفائدة المرجعية لدى الصندوق يعادل

 1من  ستبعد الزيادة في عالوة االستحقاق التي أدخلها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي يسري مفعولها اعتباراي الحظة:م

 .2018يوليو/تموز 
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 من عام لفصل الثانيفي اأسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطبقة في الصندوق 

2020 

 الخلفية -أوال

على منهجية لتحديد  2009وافق المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في ديسمبر/كانون األول  -1

(. ومنذ ذلك التاريخ، EB 2009/98/R.14أسعار الفائدة على القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة )

في حين  ،لذلك لخاصة تحتسب وفقاكانت أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة بوحدات حقوق السحب ا

الذي اتخذه المجلس  الدوالر األمريكي وفقا للقراروتحتسب أسعار الفائدة المطبقة على القروض المعينة باليورو 

نشر على (. وما أن يتم تحديث أسعار الفائدة المطبقة حتى ت  EB 2011/102/R.11) 2011التنفيذي في عام 

 ت.موقع الصندوق على شبكة اإلنترن

، وصادق عليه المجلس التنفيذي في 2018أدى استعراض قام به الصندوق لتسعير قروضه في عام  -2

(، ووافق عليه مجلس المحافظين الحقا EB 2018/125/R.45/Rev.1) 2018ديسمبر/كانون األول  12

(، إلى تغييرات في تسعير قروض الصندوق للقروض الموافق GC 42/L.7) 2019فبراير/شباط  14في 

 .2019كانون الثاني يناير/ 1عليها بعد 

ابعة عشرة رفي دورة المجلس التنفيذي ال إطار االقتراض السيادي اعتمادروف الناشئة، بما في ذلك ظونظرا لل -3

ام المجلس التنفيذي بأسعار الفائدة ماالتفاق على أن تتحرى إدارة الصندوق طرائق إضافية إللبعد المائة، تّم 

وفي كل دورة من دورات المجلس التنفيذي ، 2016ض بشروط عادية ومتوسطة. ومنذ عام المطبقة على اإلقرا

أسعار الفائدة المطبقة على أحدث فترة من الفترات نصف إبالغ المجلس عن تم يالمنعقدة في سبتمبر/أيلول، 

لبنك الدولي اإلطار الزمني الفصلي ل الصندوق بعتّ ، سي2019. وبدءا من عام من خالل وثيقة إعالمية السنوية

، سيقوم الصندوق بتقديم استكمال المعلوماتفي تحديد أسعار الفائدة. وبالتالي، ومن أجل  لإلنشاء والتعمير

 حة في الصندوق.توفر أسعار الفائدة الفصلية المنق   وثيقة إعالمية في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي

 2020الصندوق في الفصل الثاني من عام  ة فيقطب  ملأسعار الفائدة ا - ثانيا

 2019 يناير/كانون الثاني 1الموافق عليها قبل  –قروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة ال - ألف

أسعار الفائدة التي يطبقها الصندوق على القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة أدناه ترد  -4

، 2020لفصل الثاني من عام ( ل3)الجدول  ةاألمريكي اتوالدوالر(، 2(، واليورو )الجدول 1 )الجدول

 .ألسعار الفائدة السابقة ةفترات الخمسالو

 1الجدول 

 القروض المعينة بوحدات حقوق السحب الخاصة

 )النسبة المئوية(

 شروط اإلقراض
الفصل األول من 

 2019عام 
الفصل الثاني من 

 2019عام 
الفصل الثالث 

 2019من عام 
الفصل الرابع من 

 2019عام 
الفصل األول 

 2020من عام 
الفصل الثاني 

 2020من عام 

 1.76 2.19 2.23 2.29 2.51 2.63 عادية

 0.88 1.10 1.12 1.15 1.25 1.32 متوسطة
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 2الجدول 

 القروض المعينة باليورو

 )النسبة المئوية(

 شروط اإلقراض

الفصل األول من 
 2019عام 

الفصل الثاني من 
 2019عام 

الفصل الثالث 
 2019من عام 

الفصل الرابع من 
 2019عام 

الفصل األول 
 2020من عام 

الفصل الثاني 
 2020من عام 

 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99  عادية

 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 متوسطة

 

 3الجدول 

 القروض المعينة بالدوالرات األمريكية*

 المئوية()النسبة 

 شروط اإلقراض

الفصل األول من 
 2019عام 

الفصل الثاني من 
 2019عام 

الفصل الثالث من 
 2019عام 

الفصل الرابع من 
 2019عام 

الفصل األول من 
 2020عام 

الفصل الثاني من 
 2020عام 

 2.18 2.90 3.05 3.22 3.67 3.86 عادية

       **متوسطة

إدخال اإلقراض  بسبب 2016بالدوالر األمريكي منذ النصف الثاني من عام  قدمةعلى القروض الميتم اإلفصاح عن أسعار الفائدة * 

 بعملة واحدة.

، ومنذ ذلك الحين، لم تعد هناك قروض 2011توقف الصندوق عن توفير قروض بشروط متوسطة في ديسمبر/كانون األول  **

 .روط متوسطة معيّن باليورو، وقرض واحد فقط بشمعينة بالدوالر األمريكيبشروط متوسطة 

 2019يناير/كانون الثاني  1الموافق عليها بعد  –قروض المقدمة بشروط عادية ال -اءب

ة بشروط عادية المعينة بوحدات قدمعلى القروض الممن المهم اإلشارة إلى أن سعر الفائدة المرجعي للصندوق  -5

لن  2019ثاني يناير/كانون ال 1والموافق عليها بعد حقوق السحب الخاصة، والدوالرات األمريكية، واليورو، 

ائدة المرجعي للصندوق على القروض المقدمة يا واحدا. وبدال من ذلك، سيتغير سعر الفمعياريكون سعرا 

 بشروط عادية على أساس كل قرض على حدة، بحيث يعكس:

 بها القرض ي عيّنالتي  ةالعمل 

 المطبق لدى البنك الدولي بما يشمل: العائد فرق 

 تعديل التسعير، سواء المتغير أو الثابت، لمتوسط فترة السداد؛ 

 دخل البلدان. اتتعديل التسعير لفئ 

  سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية/سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن (1)

 4الجدول 

 سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية الفائدة السائد بين مصارف لندن/ سعر

 )النسبة المئوية(

 اإلقراضشروط 

 2020 الثانيصل الف

 وحدة حقوق سحب خاصة

 2020 الثانيالفصل 

 أمريكي دوالر

  2019 الثانيالفصل 

 يورو

 0.00 0.41 0.78 عادية
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 المطبق لدى الصندوقالعائد فرق  (2)

 5الجدول 

 2020في الفصل الثاني من عام  ةمتوسط أجل االستحقاق بحسب العملة المطبقعالوة المتغير:  العائد فرق

 )النسبة المئوية(

 متوسط أجل االستحقاق 

 سنوات وأقل 8 العملة

إلى  8أكثر من 
 سنوات 10

 12إلى  10أكثر من 

 سنة
 15إلى  12أكثر من 

 سنة
 18إلى  15أكثر من 

 سنة
 20إلى  18أكثر من 

 سنة

 0.98 0.88 0.78 0.68 0.58 0.48 خاصةوحدة حقوق سحب 

 0.98 0.88 0.78 0.68 0.58 0.48 دوالر أمريكي

 0.98 0.88 0.78 0.68 0.58 0.48 يورو

 

 6الجدول 

 2020في الفصل الثاني من عام  ةالثابت: عالوة متوسط أجل االستحقاق بحسب العملة المطبق العائد فرق

 )النسبة المئوية(

 

 العملة

 االستحقاقمتوسط أجل 

 سنوات وأقل 8

إلى  8أكثر من 
 سنوات 10

 12إلى  10أكثر من 

 سنة

 15إلى  12أكثر من 

 سنة

 18إلى  15أكثر من 

 سنة

 20إلى  18أكثر من 

 سنة

 1.31 1.21 1.01 0.86 0.76 0.56 وحدة حقوق سحب خاصة

 1.40 1.30 1.10 0.95 0.85 0.65 أمريكيدوالر 

 1.25 1.15 0.95 0.80 0.70 0.50 يورو

 

 7الجدول 

 2020الفصل الثاني من عام  دخل البلدان المطبق في اتتعديل فئ

 )النسبة المئوية(

 

 متوسط أجل االستحقاق فئات دخل البلدان

 سنوات وأقل 8 

إلى  8أكثر من 
 سنوات 10

 12إلى  10أكثر من 

 سنة

 15إلى  12أكثر من 

 سنة

إلى  15أكثر من 
 سنة 18

 20إلى  18أكثر من 

 مالحظات سنة

 إعفاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 المجموعة ألف

 خصم 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.00 المجموعة باء

 معياري 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 جيمالمجموعة 

 رسم إضافي 0.65 0.50 0.35 0.20 0.05 0.05 المجموعة دال

أسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطبقة في الصندوق في الفصل الثاني من عام  - اثالث
2020 

 2019فبراير/شباط  15بعد الموافق عليها  – بشروط مختلطةالمقدمة قروض ال -ألف

 8الجدول 

   2019فبراير/شباط  15سعر الفائدة ورسم الخدمة للقروض الموافق عليها بعد 

 )النسبة المئوية(

 شروط اإلقراض

 2020الفصل الثاني 

 وحدة حقوق سحب خاصة

 2020الفصل الثاني 

 دوالر أمريكي

 2020الفصل الثاني 

 يورو

 1.21 2.63 2.00 عادية
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 2019فبراير/شباط  15موافق عليها بعد ال – بشروط تيسيرية للغاية المقدمة قروضال -باء

 9الجدول 

   2019فبراير/شباط  15رسم الخدمة للقروض الموافق عليها بعد 

 )النسبة المئوية(

 شروط اإلقراض

 2020الفصل الثاني 

 وحدة حقوق سحب خاصة

 2020الفصل الثاني 

 دوالر أمريكي

 2020الفصل الثاني 

 يورو

 0.75 1.30 0.75 تيسيرية للغاية

 

 

 


