
 

 

 أسعار الفائدة 

 :، شاملة ما يلي2022من عام األول ينشر الصندوق في هذه الوثيقة أسعار الفائدة ورسوم الخدمة المطبقة في الفصل 

 2019يناير/كانون الثاني  1قبل  موافق عليها –القروض المقدَّمة بشروط عادية ومتوسطة  -ألف

 2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019يناير/كانون الثاني  1بين  موافق عليها -القروض المقدَّمة بشروط عادية  -باء

 2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليها -القروض المقدَّمة بشروط عادية  -جيم

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها -مة بشروط مختلطة القروض المقدَّ  -دال

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها – تيسيرية للغاية المقدَّمة بشروطالقروض  -هاء

 2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليها –التيسيرية فائقة  المقدَّمة بشروط القروض -واو

في أول يوم عمل من يناير/كانون يدخل حيز النفاذ و فصل، يعيد الصندوق حساب سعر فائدته السنوي كل 2019واعتبارا من يناير/كانون الثاني 

 على التوالي. تشرين األول/وأكتوبرالثاني، وأبريل/نيسان، ويوليو/تموز، 

، طبق الصندوق رسوم خدمة متباينة خاصة بالعمالت وأسعار الفائدة للقروض المقدمة بشروط مختلطة ورسوم 2019واعتبارا من فبراير/شباط 

 .خدمة خاصة بالعمالت للقروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية

 ندوق الشروط الفائقة التيسيرية.، طبق الص2022واعتبارا من يناير/كانون الثاني 

 :ويستند سعر الفائدة المرجعي الذي يطبقه الصندوق على القروض المقدمة بشروط عادية ومتوسطة إلى ما يلي

 أشهر، وسعر الفائدة  6على اإلقراض لمدة  ر الفائدة السائد بين مصارف لندنعلى عملة تقويم القروض )سع يعتمد سعر مرجعي

حقوق السحب الخاصة( المرجح بسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن وأشهر،  6على اإلقراض لمدة  السائد بين مصارف أوروبا

 في أول يوم عمل من الفصل ذي الصلة.

 :فرق في سعر الفائدة يمكن أن يشمل تعديالت لمراعاة ما يلي 

 ؛عملة تقويم القروض 

 ؛لسدادمتوسط أجل استحقاق ا 

 فئة دخل البلد. 

 على النحو التالي:ن يالمقترض الصندوق ف، سيصن   وألغراض تقرير فئة دخل المقترض

  بتطبيق أربع فئات للدخل: ألف، 2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019يناير/كانون الثاني  1ن بيالموافق عليها للقروض ،

 التصنيف من خالل الرابط التالي:ويمكن االطالع على هذا باء، جيم، دال. 

(https://www.ifad.org/documents/38711624/41711733/IFAD_lendingterms_FY21.pdf/1091f0

d62d109d5ad2?t=1611657906000-3912-b679-8223-81.) 

  4، 3، 2، 1، بتطبيق أربع فئات للدخل: 2022يناير/كانون الثاني  1من الموافق عليها للقروض.  

 .عاديةالمقدمة بشروط لقروض ل بالنسبة الصندوق حساب سعر فائدة يةالملحق األول أمثلة عن كيف ترد فيو

  المطبقة في

 2022من عام  األولالفصل 

https://www.ifad.org/documents/38711624/41711733/IFAD_lendingterms_FY21.pdf/1091f081-8223-b679-3912-d62d109d5ad2?t=1611657906000
https://www.ifad.org/documents/38711624/41711733/IFAD_lendingterms_FY21.pdf/1091f081-8223-b679-3912-d62d109d5ad2?t=1611657906000
https://www.ifad.org/documents/38711624/41711733/IFAD_lendingterms_FY21.pdf/1091f081-8223-b679-3912-d62d109d5ad2?t=1611657906000
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 2019يناير/كانون الثاني  1قبل  موافق عليها -القروض المقدَّمة بشروط عادية ومتوسطة  -ألف

 2019يناير/كانون الثاني  1قبل  موافق عليها -ة بشروط عادية ومتوسطة المقدَّمالقروض  - 1الجدول 

 يورو دوالر أمريكي حقوق السحب الخاصة  شروط اإلقراض

 1.03% 1.37% 1.51% عادية

 0.52% 0.68% 0.75% متوسطة

 

  2019يناير/كانون الثاني  1بين  موافق عليها -ة بشروط عادية المقدَّمالقروض  -باء

 2021ديسمبر/كانون األول  31و

 .لم يعد الصندوق يُقد  م قروضا جديدة بشروط متوسطة 

 سعر فائدة متغير قائم على السوق )سعر  من مة بشروط عاديةالمطبق على القروض المقدَّ  ويتألف سعر الفائدة المرجعي للصندوق

 .وفرق في سعر الفائدة( سعر الفائدة السائد بين مصارف أوروباالفائدة السائد بين مصارف لندن/

  ويعكس سعر الفائدة النهائي على القروض المقدَّمة بشروط عادية مزيجا من العملة المختارة لتقويم القرض وطبيعة فرق سعر

 الفائدة )متغي ر أو ثابت( ومتوسط أجل استحقاق السداد وتصنيف دخل البلد.

 الموافق عليها  رق سعر فائدة ثابتبفالقروض وبالنسبة ل .ة ثابتائدفارق سعر فقروضا جديدة بم لم يعد الصندوق يقد  و 

. والعنصر المطبقة سابقا ثابتة ةائدالفأسعار  فوارق ميعج تبقى، 2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019يناير/كانون الثاني  1بين 

 .2وفقا للجدول  هثيحدجري تالذي سي سعر السوق المرجعي المتغير الوحيد هو

 1 2022 من عام األولالمطبق خالل الفصل  سعر الفائدة السائد بين مصارف أوروباسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/

  سعر الفائدة السائد بين مصارف أوروباالفائدة السائد بين مصارف لندن/ سعر - 2الجدول 

  يورو دوالر أمريكي 

%0.34 %0.0 
  

 2022من عام  األولالمطبق في الصندوق خالل الفصل فرق سعر الفائدة 

  السداد أجل استحقاق ومتوسطالقرض تقويم عملة حسب  المتغيرالسعر  فرق أساس من األول العنصر – 3الجدول 

متوسط أجل 

 االستحقاق/العملة

إلى  8أكثر من  سنوات أو أقل 8

 سنوات 10

إلى  10أكثر من 

 سنة 12

إلى  12أكثر من 

 سنة 15

إلى  15أكثر من 

 سنة 18

إلى  18أكثر من 

 سنة 20

دوالر أمريكي، 

 يورو
%0.53 %0.53 %0.53 %0.53 %0.53 %0.53 

 

حسب فئة دخل عالوة أجل االستحقاق  – 2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019ي نيناير/كانون الثا 1بين  موافق عليهاالقروض  – 4الجدول 

 البلد ومتوسط أجل االستحقاق 

متوسط أجل 

االستحقاق/مجموعة 

 البلد

سنوات  8

 أو أقل

إلى  8أكثر من 

 سنوات 10

 10أكثر من 

 سنة 12إلى 

 12أكثر من 

 سنة 15إلى 

 15أكثر من 

 سنة 18إلى 

 18أكثر من 

 سنة 20إلى 

 ملحوظة

 معفاة 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% المجموعة ألف

 خصم 0.70% 0.55% 0.40% 0.25% 0.10% 0.00% المجموعة باء

 اعتيادية 0.90% 0.70% 0.50% 0.30% 0.10% 0.00% المجموعة جيم

 رسم إضافي 1.15% 0.90% 0.65% 0.40% 0.15% 0.05% المجموعة دال

  

                                                   

 .Bloombergالمصدر:  1
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 2022 نون الثانياك/يناير 1بعد  موافق عليها - عاديةة بشروط المقدَّمالقروض  -جيم

 االستحقاق. آجال عالوات حد ث الصندوق تمايز 

 ة بشروط عادية لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.المقدَّمسعر الفائدة الثابت على القروض فارق  الصندوق عل ق 

  ة بشروط عادية المقومة بحقوق السحب الخاصةالمقدَّمأوقف الصندوق عرض القروض. 

 

  2022من عام  األولالمطبق خالل الفصل  سعر الفائدة السائد بين مصارف أوروباسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/

 سعر الفائدة السائد بين مصارف أوروباسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن/ - 5الجدول 

  يورو دوالر أمريكي 

%0.34 %0.00 

 

 2022من عام  األولالمطبق في الصندوق خالل الفصل فرق سعر الفائدة 

  السداد أجل استحقاق ومتوسطالقرض تقويم عملة حسب  المتغيرالسعر  فرق أساس من األول العنصر – 6الجدول 

متوسط أجل 

 االستحقاق/العملة

إلى  8أكثر من  سنوات أو أقل 8

 سنوات 10

إلى  10أكثر من 

 سنة 12

إلى  12أكثر من 

 سنة 15

إلى  15أكثر من 

 سنة 18

إلى  18أكثر من 

 سنة 20

دوالر أمريكي، 

 يورو
%0.53 %0.53 %0.53 %0.53 %0.53 %0.53 

 

 عالوة أجل االستحقاق حسب فئة دخل البلد ومتوسط أجل االستحقاق  – 2022ي نيناير/كانون الثا 1بعد  موافق عليهاالقروض  – 7الجدول 

متوسط أجل 

االستحقاق/مجموعة 

 البلد

سنوات  8

 أو أقل

إلى  8أكثر من 

 سنوات 10

 10أكثر من 

 سنة 12إلى 

 12أكثر من 

 سنة 15إلى 

 15أكثر من 

 سنة 18إلى 

 18أكثر من 

 سنة 20إلى 

 0.50% 0.35% 0.25% 0.15% 0.05% 0.00% 1المجموعة 

 ال ينطبق 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 2المجموعة 

 ال ينطبق ال ينطبق 0.50% 0.40% 0.25% 0.15% 3المجموعة 

 ينطبقال  ال ينطبق 0.60% 0.60% 0.40% 0.25% 4المجموعة 

 

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها - مختلطةة بشروط المقدَّمالقروض  -دال 

في المائة ورسم خدمة  1.25سعر فائدة ثابت قدره  2019فبراير/شباط  15قبل  الموافق عليهاة بشروط مختلطة المقدَّميُطبق على القروض  -1

 .في المائة 0.75قدره 

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها -ة بشروط مختلطة المقدَّمالقروض  - 8الجدول 

 يورو  دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة  العملة

 0.75% 1.46% 0.75% رسم خدمة

 0.31% 1.36% 1.25% سعر الفائدة

 1.06% 2.82% 2.00% المجموع

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها -ة بشروط تيسيرية للغاية المقدَّمالقروض  - هاء

 15في  GC 42/L.7ة بشروط تيسيرية للغاية بعد الموافقة على الوثيقة المقدَّمبالنسبة للقروض ت العمالب خاصةبدأ تطبيق رسوم خدمة  -1

 .2019فبراير/شباط 

 رسم خدمة ثابت قدره 2019فبراير/شباط  15 قبل الموافق عليهاة بشروط تيسيرية للغاية المقدَّميُطبق على القروض  -2

 في المائة. 0.75
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 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليها -ة بشروط تيسيرية للغاية المقدَّمالقروض  -9الجدول 

  يورو دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة 

%0.75 %1.44 %0.75 

 

 2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليها -تيسيرية فائقة الة بشروط المقدَّمالقروض  - واو

 تيسيرية فائقة الة بشروط المقدَّمرسوم خدمة خاصة بالعمالت بالنسبة للقروض تطبيق  جرت الموافقة على -1

 .2022يناير/كانون الثاني  1بمفعول فوري ابتداء من ( EB 2021/134/R.50)الوثيقة 

 2022 كانون الثاني/يناير 1بعد  موافق عليها - فائقة التيسيريةة بشروط المقدَّمالقروض  - 10الجدول 

  يورو دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة 

%0.10 %1.43 %0.10 
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 الملحق األول 

 

 الموافق عليهاة بشروط عادية المقدَّمطبقه الصندوق على القروض يبين طريقة حساب سعر الفائدة المرجعي الذي ي مثال

 2021ديسمبر/كانون الثاني  31و 2019يناير/كانون الثاني  1 بين

 :1المثال 

 االفتراضات:

  :دوالر أمريكي 2 000 000قيمة القرض 

  :سنة 18أجل االستحقاق 

  :سنوات 3فترة السماح 

  :سنة 10.75متوسط أجل االستحقاق 

 فرق سعر الفائدة )متغي ر/ثابت( الذي يختاره المقترض 

 فئة دخل البلد: جيم  

 فئة دخل البلد متوسط أجل االستحقاق عملة التقويم 

 الفئة جيم سنة 10.75 دوالر أمريكي 

 فرق سعر الفائدة المتغير

 0.30% 0.53% 0.34% مكون سعر الفائدة

 4الجدول  3الجدول  2الجدول  المرجع

 

يناير/كانون  1 بعد الموافق عليهاة بشروط عادية المقدَّم سعر الفائدة الثابت على القروضفارق بين طريقة حساب ي مثال

  2022الثاني 

 :2المثال 

 الفتراضاتا

  :وحدة حقوق سحب خاصة 5 000 000قيمة القرض 

  :سنة 18أجل االستحقاق 

  :سنوات 3فترة السماح 

  :سنة 10.75متوسط أجل االستحقاق 

 فرق سعر الفائدة )متغي ر/ثابت( الذي يختاره المقترض 

  :1فئة دخل البلد  

 فئة دخل البلد متوسط أجل االستحقاق عملة التقويم 

 1الفئة  سنة 10.75 دوالر أمريكي 

 الفائدة المتغيرفرق سعر 

 0.50% 0.53% 0.34% مكون سعر الفائدة

 7الجدول  6الجدول  5الجدول  المرجع

 (%0.50+  %0.53+  %0.34) % 1.37 سعر الفائدة المرجعي في الصندوق يساوي

 


