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 مقدمة

 :2022من عام الرابع لفصل ل المعلومات التاليةينشر الصندوق في هذه الوثيقة 

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

 سعر الفائدة

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

 : فرق سعر الفائدة2021األول 

 سعر الفائدة : فرق2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليهاال -القروض المقدَّمة بشروط عادية  -جيم

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

 رسوم الخدمة وأسعار الفائدة

 : رسوم الخدمة2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليهاال – تيسيرية للغاية المقدَّمة بشروطالقروض  -هاء

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

 الخدمة

كانون /ديسمبر 31 إلىتشرين األول /أكتوبر 1 من أدناه على الفترةالواردة أسعار الفائدة وأسعار الفائدة  فروقتطبق 

 .2022األول 

 الصندوقتسعير تطور 

في  بدأ سريان ذلكيو فصلكل في ، يعيد الصندوق حساب سعر فائدته السنوي 2019اعتبارا من يناير/كانون الثاني 

 على التوالي. تشرين األول/وأكتوبرأول يوم عمل من يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان، ويوليو/تموز، 

متباينة خاصة بالعمالت وأسعار الفائدة للقروض ق الصندوق رسوم خدمة ، طبَّ 2019واعتبارا من فبراير/شباط 

 .مة بشروط تيسيرية للغايةمة بشروط مختلطة ورسوم خدمة خاصة بالعمالت للقروض المقدَّ المقدَّ 

ذات الصلة أجل االستحقاق  عالواتفئات بلدان جديدة والصندوق  استحدث، 2022واعتبارا من يناير/كانون الثاني 

 .فائقة التيسيرية(الالقروض منتجا ماليا جديدا )، وعاديةالمقدَّمة بشروط للقروض 

سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالدوالر األمريكي على  استبدل الصندوق، 2022أبريل/نيسان  1واعتبارا من 

للقروض المقومة بالدوالر األمريكي وحقوق السحب  أشهر بسعر الفائدة المؤمن على التمويل لليلة واحدة 6مدى 

، احعلى السعر المت من يوم واحد بأثر رجعي سعر الفائدة المؤمن على التمويل لليلة واحدةويطبق الصندوق  الخاصة.

 .مع حساب سعر الفائدة المركب يوميا

  المطبقة في

 2022من عام  الرابعالفصل 
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االحتياطي في  الفيدرالي الموقع الشبكي للمصرف على التمويل لليلة واحدة ينشرهاالمؤمنة وأسعار الفائدة اليومية 

المؤمن على التمويل  )بالتوقيت الشرقي( لليوم السابق. ونظرا إلى أن سعر الفائدةصباحا  8يوميا في الساعة نيويورك 

 ليس متاحا في يوم العمل األول من الفصل المعني.  هذا المرجع فإن هو سعر بأثر رجعي،لليلة واحدة 

 الصندوق بنشر فرق سعر الفائدة الواجب تطبيقه على القروض بعملة التقويم.ويقوم 

على التمويل لليلة واحدة هنا:  المؤمنة أسعار الفائدة اليومية ويمكن االطالع على

rates/sofr-https://www.newyorkfed.org/markets/reference 

 عناصر تسعير القروض العادية

 :مة بشروط عادية ومتوسطة إلى ما يلييستند سعر الفائدة المرجعي الذي يطبقه الصندوق على القروض المقدَّ 

 التمويل لليلة  سعر الفائدة اليومي المركب المؤمن علىعلى عملة تقويم القروض ) يعتمد سعر مرجعي

األوروبية مصارف ال، وسعر الفائدة السائد بين للمعامالت الفعلية السابقة بالدوالر األمريكي واحدة

 حقوق السحب الخاصةالمرجح بسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن وأشهر،  6على مدى لليورو 

 (.لحقوق السحب الخاصة

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

 ؛عملة تقويم القرض 

 ؛متوسط أجل استحقاق السداد 

 فئة دخل البلد. 

https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
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 على النحو التالي:ن يالمقترض الصندوق ف، سيصن   فئة دخل المقترضوألغراض تقرير 

  2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019يناير/كانون الثاني  1ن بيالموافق عليها للقروض ،

ويمكن االطالع على هذا التصنيف من خالل بتطبيق أربع فئات للدخل: ألف، باء، جيم، دال. 

  /fy19-terms-financing-document/ifad/-https://www.ifad.org/ar: الرابط التالي

  2، 1للدخل:  جديدة ، بتطبيق أربع فئات2022يناير/كانون الثاني  1من الموافق عليها للقروض ،

 التصنيف من خالل الرابط التالي:ويمكن االطالع على هذا  .4، 3

fy22-terms-financing-/document/ifad-https://www.ifad.org/ar/ 

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

 في السوق بالنسبة لجميع القروض العادية ةاألسعار المرجعية الجديدة السائد

 ، استبدل الصندوق األسعار المرجعية في السوق التالية:2022أبريل/نيسان  1في 

  أشهر بسعر الفائدة اليومي  6استُبدل سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالدوالر األمريكي على مدى

 ؛المركب على التمويل لليلة واحدة

  بسعر الفائدة اليومي أشهر  6استُبدل سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالجنيه اإلسترليني على مدى

 اإلسترليني؛المركب على التمويل لليلة واحدة بالجنيه 

  بسعر الفائدة اليومي المركب  أشهر 6استُبدل سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالين الياباني على مدى

 السائد بين مصارف طوكيو. على التمويل لليلة واحدة

أيضا  ق التغييرطبَّ يُ وبالتالي  ؛على جميع القروض المقومة بالدوالر األمريكي وبحقوق السحب الخاصة ويؤثر ذلك

 ألف وباء وجيم أدناه. في األقسامجميع القروض المندرجة على  بمفعول رجعي

 مطبقا على القروض المقومة باليورو.أشهر  6سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية باليورو على مدى سيبقى 

أشهر مطبقا على القروض المقومة بحقوق السحب  6سيبقى سعر الفائدة السائد بين مصارف شنغهاي على مدى 

 بحقوق السحب الخاصة.المرجح  المرجعي السائد في السوقللسعر الخاصة 

 األسعار المرجعية السائدة في السوق حسب عملة تقويم القرض - 1الجدول 

 يورو دوالر أمريكي حقوق السحب الخاصة 

سعر الفائدة المؤمن على المستند إلى  السعر المرجح بحقوق السحب الخاصة

وسعر الفائدة على التمويل لليلة واحدة السائد بين مصارف التمويل لليلة واحدة، 

تعديل وسعر الفائدة على التمويل لليلة واحدة بالجنيه اإلسترليني + طوكيو، 

سعر الفائدة السائد بين و ،لليلة واحدة لألسعار فرق سعر الفائدة المعمول به
سعر الفائدة السائد بين مصارف أشهر و 6المصارف األوروبية على مدى 

 1أشهر 6شنغهاي على مدى 

سعر الفائدة اليومي 

على المركب المؤمن 
 التمويل لليلة واحدة

سعر الفائدة السائد بين 

المصارف األوروبية 
 أشهر 6على مدى 

من عام الرابع المطبق في الفصل السعر المرجعي لحقوق السحب الخاصة 
2022 :2.45% 

 :ألغراض مرجعية فقط

 :الثالثلفصل توسط ام

في % والمستوى 2.18

أول يوم عمل للفصل 
 %3: الرابع

سعر الفائدة السائد بين 

المصارف األوروبية 

أشهر  6على مدى 

المطبق في الفصل 

: 2022من عام الرابع 
1.78% 

 

  

                                                   

وينعكس ذلك اآلن ، سيطبق صندوق النقد الدولي قيما جديدة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة. 2022أغسطس/آب  1اعتبارا من  1

 في حساب السعر المرجعي لحقوق السحب الخاصة.

https://www.ifad.org/ar/-/document/ifad-financing-terms-fy19
https://www.ifad.org/ar/-/document/ifad-financing-terms-fy22
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 حساب السعر المرجعي السائد في السوق لحقوق السحب الخاصة – 2الجدول 

 العملة

السعر المرجعي 

 السائد في السوق

قيمة السعر المرجعي 

 السائد في السوق

)أول يوم عمل من 

 الفترة(

تعديل فرق السعر 

للجنة األسعار 

 ب المرجعية البديلة

األسعار المرجعية 

السائدة في السوق 

تعديل فرق  بعد

للجنة األسعار  السعر

 ج المرجعية البديلة

األوزان الترجيحية 

لحقوق السحب 

 د الخاصة

المساهمات في السعر 

المرجعي السائد في 

السوق لحقوق السحب 

 الخاصة

 اليورو

سعر الفائدة السائد 

بين المصارف 
األوروبية على مدى 

 %0.51 %28.48 %1.78   %1.78 أشهر 6

 الين الياباني

سعر الفائدة على 

التمويل لليلة واحدة 

السائد بين مصارف 

 %0.00 %7.25 %0.06 %0.06 (%0.07) طوكيو

 سترلينيالجنيه اإل

سعر الفائدة على 

التمويل لليلة واحدة 

 %0.17 %7.07 %2.46 %0.28 %2.19 اإلسترلينيبالجنيه 

 الدوالر األمريكي

سعر الفائدة المؤمن 

على التمويل لليلة 

 %1.55 %45.11 %3.43 %0.43 %3.00 واحدة

 الرينمينبي الصيني

سعر الفائدة السائد 

بين مصارف 

شنغهاي على مدى 

 %0.22 %12.10 %1.80   أ%1.80 أشهر 6

 %2.45 %100.00 السوق لحقوق السحب الخاصة السعر المرجعي السائد في

 7إلى  3، بسبب العطالت الوطنية في الصين خالل الفترة من 2022سبتمبر/أيلول  30أشهر في  6سعر الفائدة السائد بين مصارف شنغهاي على مدى  أ
 أكتوبر/تشرين األول.

  Cessation_Announcement_20210305.pdf-LIBOR-Fallbacks-https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR  ب
 قبل التعديل. في المائة 0 عندد السعر المرجعي السائد في السوق د   حُ  ج
 وسعر الصرف الذي يطبقه صندوق النقد الدولي (2022في أغسطس/آب  )حدثت حقوق السحب الخاصةسلة في  عمالتلل الجديدة مبالغال استنادا إلى د

 لحقوق السحب الخاصة في بداية الفترة
(https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx) 

 

يناير/كانون الثاني  1الموافق عليها قبل  –مة بشروط عادية ومتوسطة فرق سعر الفائدة للقروض المقد   -ألف

2019 

 2019يناير/كانون الثاني  1الموافق عليها قبل  – المقد مة بشروط عادية ومتوسطةالقروض  - 3الجدول 

األسعار  عنفرق سعر الفائدة 

 المرجعية السائدة في السوق
 يورو دوالر أمريكي حقوق السحب الخاصة 

 0.97% 1.49% 0.97% ةعادي

 0.49% 0.75% 0.49% ةمتوسط

  ُمتوسط فرق التمويل ( 1حتسب فرق سعر فائدة القروض المقدَّمة بشروط عادية كمجموع لـ: )ي

لبنك الدولي لإلنشاء المطبقة في اعالوة أجل االستحقاق ( 2)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛  في

 .البنك الدولي لإلنشاء والتعميرالفرق التعاقدي المطبق في ( 3والتعمير )انظر أدناه(؛ )

  يطبق الصندوق عالوة آجال 2019الثاني يناير/كانون  1بالنسبة للقروض الموافق عليها قبل ،

 ومتوسط أجل استحقاق "للمجموعة ألف" االستحقاق المطبقة في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 ."سنة 20إلى  18 منأعلى "

https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
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  في البنك  متوسط فرق التمويلحقوق السحب الخاصة، يطبق الصندوق ببالنسبة للقروض المعينة

متوسط فرق  ال ينشر الدولي لإلنشاء والتعمير لليورو، نظرا إلى أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 التمويل لحقوق السحب الخاصة.

 هناقيم العناصر الواردة أعاله  يمكن االطالع على. 

  على  تستحق الفائدةبشروط عادية المعينة باليورو والدوالر األمريكي، المقدمة بالنسبة للقروض

للقروض المقدمة بشروط عادية المعينة بحقوق بالنسبة بينما  ،360لأليام/ الفعليلعدد ا قاعدة أساس

 .يوما 30/360على أساس قاعدة  الفائدة تستحقالسحب الخاصة، 

 31و 2019يناير/كانون الثاني  1بين  موافق عليهاال -ة بشروط عادية المقد ملقروض لفرق سعر الفائدة  -باء

 2بالدوالر األمريكي وباليورو 2021ديسمبر/كانون األول 

 سعر فائدة من  مة بشروط عاديةالمطبق على القروض المقدَّ  يتألف سعر الفائدة المرجعي للصندوق

سعر الفائدة السائد بين  - سعر الفائدة المؤمن على التمويل لليلة واحدةمتغير قائم على السوق )

 .وفرق سعر الفائدة( األوروبيةمصارف ال

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

دخل وفئة أجل استحقاق السداد عالوة القرض وطبيعة فرق سعر الفائدة )متغي ر أو ثابت( ومتوسط 

 البلد.

 رق سعر فائدة ثابتبفلقروض وبالنسبة ل .ة ثابتائدرق سعر ففقروضا جديدة بم لم يعد الصندوق يقد  و 

 فروق ميعج تبقى، 2021ديسمبر/كانون األول  31و 2019يناير/كانون الثاني  1الموافق عليها بين 

جري الذي سي سعر السوق المرجعي . والعنصر المتغير الوحيد هوالمطبقة سابقا ثابتة ةائدالفأسعار 

 .1وفقا للجدول  هثيحدت

  ُ المعينة بالدوالر األمريكي واليورو الواردة أدناه كمجموع لـ: حتسب فروق سعر فائدة القروض ت

( الفرق التعاقدي المطبق في البنك 2)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛  متوسط فرق التمويل في (1)

المطبقة في البنك الدولي لإلنشاء  المقابلة عالوة أجل االستحقاق( 3الدولي لإلنشاء والتعمير؛ )

 .والتعمير

 هناقيم العناصر الواردة أعاله  يمكن االطالع على. 

  ،على أساس تستحق الفائدة بالنسبة للقروض المقدمة بشروط عادية المعينة باليورو والدوالر األمريكي

للقروض المقدمة بشروط عادية المعينة بحقوق السحب ، بينما بالنسبة 360العدد الفعلي لأليام/ قاعدة

 .يوما 30/360الخاصة، تستحق الفائدة على أساس قاعدة 

 للقروض المقومة بالدوالر األمريكيالمؤمن على التمويل لليلة واحدة  ق سعر الفائدةإجمالي فر - 4الجدول 

متوسط أجل 

فئة االستحقاق/

 البلد

8 

سنوات 

 أو أقل

 8أكثر من 

 10إلى 

 سنوات

 10أكثر من 

 سنة 12إلى 

 12أكثر من 

 سنة 15إلى 

أكثر من 

 18إلى  15

 سنة

 18أكثر من 

 سنة 20إلى 

 مالحظة

 معفاة %1.49 %1.39 %1.29 %1.19 %1.09 %0.99 الفئة ألف

 خصم %1.69 %1.54 %1.39 %1.24 %1.09 %0.99 الفئة باء

 اعتيادية %1.89 %1.69 %1.49 %1.29 %1.09 %0.99 الفئة جيم

 رسم إضافي %2.14 %1.89 %1.64 %1.39 %1.14 %1.04 الفئة دال

 

                                                   

 لم يعد الصندوق يقدّم قروضا بشروط متوسطة. 2

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
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للقروض المقومة  أشهر 6المصارف األوروبية على مدى سعر الفائدة السائد بين  إجمالي فرق - 5الجدول 

 باليورو

متوسط أجل 

 البلدفئة االستحقاق/

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 

 مالحظة

 معفاة %0.97 %0.87 %0.77 %0.67 %0.57 %0.47 الفئة ألف

 خصم %1.17 %1.02 %0.87 %0.72 %0.57 %0.47 الفئة باء

 اعتيادية %1.37 %1.17 %0.97 %0.77 %0.57 %0.47 الفئة جيم

 رسم إضافي %1.62 %1.37 %1.12 %0.87 %0.62 %0.52 الفئة دال

 

بالدوالر  2022نون الثاني اك/يناير 1بعد  موافق عليهاال -عادية ة بشروط المقد مقروض فرق سعر الفائدة لل -جيم

 األمريكي وباليورو

 االستحقاق. آجال عالوات حد ث الصندوق تمايز 

 ة بشروط عادية لفترة التجديد الثاني عشر المقدَّمسعر الفائدة الثابت على القروض رق ف الصندوق عل ق

 لموارد الصندوق.

  بحقوق السحب الخاصة. ة بشروط عادية المقومةالمقدَّمأوقف الصندوق عرض القروض 

  ُ ( 1حتسب فروق سعر فائدة القروض المعينة بالدوالر األمريكي واليورو الواردة أدناه كمجموع لـ: )ت

الفرق التعاقدي المطبق في البنك الدولي ( 2)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛  متوسط فرق التمويل في

 .الصندوق المقابلة المطبقة فيعالوة أجل االستحقاق ( 3لإلنشاء والتعمير؛ )

 هنا قيم متوسط فرق التمويل والفرق التعاقدي في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير يمكن االطالع على. 

  هنا عالوة أجل االستحقاق المقابلة المطبقة في الصندوق قيم االطالع علىيمكن. 

  ،على أساس تستحق الفائدة بالنسبة للقروض المقدمة بشروط عادية المعينة باليورو والدوالر األمريكي

 .360العدد الفعلي لأليام/ قاعدة

  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/77844b3f4182f7519f58add85ecaff3f-0340012021/original/IBRD-Flexible-Loan-IFL-Pricing-Basics-Product-Note.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/arabic/EB-2021-134-R-50.pdf?attach=1#:~:text=A%20country%20classified%20as%20an,premium%20of%200.25%20per%20cent.
https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/arabic/EB-2021-134-R-50.pdf?attach=1#:~:text=A%20country%20classified%20as%20an,premium%20of%200.25%20per%20cent.
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 للقروض المقومة بالدوالر األمريكي المؤمن على التمويل لليلة واحدة إجمالي فرق سعر الفائدة -6الجدول 

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 

 %1.49 %1.34 %1.24 %1.14 %1.04 %0.99 1الفئة 

 ال ينطبق %1.49 %1.39 %1.29 %1.19 %1.09 2الفئة 

 ال ينطبق ال ينطبق %1.49 %1.39 %1.24 %1.14 3الفئة 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق %1.59 %1.39 %1.24 4الفئة 

للقروض المقومة  أشهر 6سعر الفائدة السائد بين المصارف األوروبية على مدى إجمالي فرق  – 7الجدول 

 باليورو

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 

 %0.97 %0.82 %0.72 %0.62 %0.52 %0.47 1الفئة 

 ال ينطبق %0.97 %0.87 %0.77 %0.67 %0.57 2الفئة 

 ال ينطبق ال ينطبق %0.97 %0.87 %0.72 %0.62 3الفئة 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق %1.07 %0.87 %0.72 4الفئة 

 

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليهاال - مختلطةة بشروط المقد مالقروض  -دال 

  َّسعر فائدة ثابت  2019فبراير/شباط  15قبل الموافق عليها ة بشروط مختلطة المقدَّمق على القروض يُطب

 في المائة. 0.75في المائة ورسم خدمة قدره  1.25قدره 

  يوما. 30/360على أساس قاعدة  لقروض المقدَّمة بشروط مختلطةلتستحق الفائدة ورسوم الخدمة 

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليهاال -ة بشروط مختلطة المقد مالقروض  - 8الجدول 

 يورو  دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة  العملة

 %0.75 %1.32 0.75% رسم خدمة

 %0.95 %1.38 1.25% سعر الفائدة

 %1.70 %2.70 2.00% المجموع

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليهاال -ة بشروط تيسيرية للغاية المقد مالقروض  -هاء 

  ة بشروط تيسيرية للغاية بعد الموافقة على المقدَّمبالنسبة للقروض ت العمالب خاصةبدأ تطبيق رسوم خدمة

 .2019فبراير/شباط  15في  GC 42/L.7الوثيقة 

  َّرسم خدمة  2019فبراير/شباط  15 قبلالموافق عليها ة بشروط تيسيرية للغاية المقدَّمق على القروض يُطب

 في المائة. 0.75 ثابت قدره

  يوما. 30/360على أساس قاعدة لقروض المقدَّمة بشروط تيسيرية للغاية لتستحق الفائدة ورسوم الخدمة 

 2019فبراير/شباط  15بعد  موافق عليهاال -ة بشروط تيسيرية للغاية المقد مالقروض  -9الجدول 

  يورو دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة 

%0.75 %1.23 %0.75 
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 2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليهاال -ة بشروط فائقة التيسيرية المقد مالقروض  -واو 

  ة بشروط فائقة التيسيرية المقدَّمرسوم خدمة خاصة بالعمالت بالنسبة للقروض تطبيق جرت الموافقة على 

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

  يوما. 30/360على أساس قاعدة لقروض المقدَّمة بشروط فائقة التيسيرية لتستحق الفائدة ورسوم الخدمة 

 2022يناير/كانون الثاني  1بعد  موافق عليهاال -ة بشروط فائقة التيسيرية المقد مالقروض  - 10الجدول 

  يورو دوالر أمريكي  حقوق السحب الخاصة 

%0.10 %0.30 %0.10 
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 :الملحق األول

 

الموافق ة بشروط عادية المقد مطبقه الصندوق على القروض يمثال يبين طريقة حساب سعر الفائدة المرجعي الذي 

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

 :مثال

 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 

  :جيم الفئةفئة دخل البلد  

 فئة دخل البلد متوسط أجل االستحقاق عملة التقويم

 الفئة جيم سنة 10.75 دوالر أمريكي

 فرق سعر الفائدة المتغير

 4الجدول  المرجع

 في المائة 1.29 سعر الفائدة الذي يطبقه الصندوق عن سعر الفائدة اليومي المؤمن على التمويل لليلة واحدة يساويفرق 

 

الموافق ة بشروط عادية المقد معلى القروض  طبقه الصندوقيالذي رق سعر الفائدة فمثال يبين طريقة حساب 

 2022يناير/كانون الثاني  1بعد عليها 

 مثال:

 الفتراضاتا

  :يورو 5 000 000قيمة القرض 

  :سنة 15أجل االستحقاق 

  :سنوات 3فترة السماح 

  :سنة 8.75متوسط أجل االستحقاق 

  سعر الفائدة )متغي ر( الذي يختاره المقترضفرق 

  :1فئة دخل البلد  

 فئة دخل البلد متوسط أجل االستحقاق عملة التقويم

 1الفئة  سنة 8.75 يورو

 فرق سعر الفائدة المتغير

 7الجدول  المرجع

 يساويأشهر  6على مدى بين المصارف األوروبية  السائدعن سعر الفائدة الذي يطبقه الصندوق سعر الفائدة فرق 

 المائة في 0.52

 


