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 أسعار الصرف المطبقة على التجديد العاشر لموارد الصندوق

بالدوالر األمريت:، إال على الرغم من أن معظم الدول األعضاء تؤدي مساهماتها ف: تجديد موارد الصندوق  -0
أن عددًا من الدول األعضاء ف: القائمة ألف قام بتأدية مساهماته بإحدى العمالت التالية القابلة للتحويل 
الحر وه:: الدوالر التندي، الترونة الدانمارتية، اليورو، الين اليابان:، الدوالر النيوزيلندي، الترونة 

 السحب الخاصة، الترونة السويدية والفرنك السويسري.النرويجية، الجنيه االسترلين:، حقوق 

ولتل تجديد من تجديدات موارد الصندوق، من الثان: حتى التاسع، تان مجلس المحافظين يتبنى قرارًا  -4
للتجديد يتضمن فقرة تحدد أسعار الصرف اإلشارية المثبتة الت: ستطبق على المساهمات المؤداة بالعمالت 

ل الحر غير الدوالر األمريت:. وقد جرى ذلك لمساعدة الدول األعضاء على تقرير األخرى القابلة للتحوي
الخاص بالتجديد  33-/د111. وعلى سبيل المثال فقد نص القرار وى الذي ترغب بالتعهد بمساهماتهاالمست

 التاسع لموارد الصندوق ف: القسم ثالثا )ز( على ما يل::

أوال )ب(، تقّيم االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا . ألغراض المقطع أسعار صرف العمالت"
القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به ف: نهاية الشهر ف: صندوق النقد الدول: خالل 
فترة األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين العملتين الالزم تحويلهما إلى الدوالر 

 ."(، والتقريب إلى النقطة العشرية الرابعة1311سبتمبر/أيلول  33 -أبريل/نيسان  1األمريت: )

 ويحدد المرفق األول بهذه الوثيقة أسعار الصرف اإلشارية المطبقة على التجديد التاسع لموارد الصندوق. -3

وحيث أن الفقرة نفسها )مع تغيير التواريخ( سوف تدرج ف: مشروع القرار الخاص بالتجديد العاشر لموارد  -2
ندوق، وحيث أن الدول األعضاء بحاجة ألن تعرف أسعار الصرف المطبقة عند تقرير تعهداتها، فقد الص

ف: صندوق النقد الدول: من أبريل/نيسان وحتى  1اعتمدت أسعار الصرف المعمول بها ف: نهاية الشهر
هو وارد ف: المرفق لجميع العمالت القابلة للتحويل الحر مقابل الدوالر األمريت: تما  1312سبتمبر/أيلول 

 .1312سبتمبر/أيلول  33أبريل/نيسان وحتى  1الثان:. ويوفر هذا المرفق متوسط فترة الستة أشهر من 

 التوصية
هيئة المشاورات مدعوة للنظر ف: تثبيت فترة الستة أشهر الخاصة بأسعار الصرف اإلشارية للتجديد السابع  -5

 .4312مبر/أيلول سبت 03أبريل/نيسان وحتى  1لموارد الصندوق من 
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 في حال عدم نشر بيانات نهاية الشهر، تستخدم بيانات يوم العمل السابق.  
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 أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد التاسع لموارد الصندوق 
  2(4311)أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 

 سبتمبر/أيلول  أغسطس/آب يوليو/تموز يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان  العملة 

فترة الستة  متوسط
 أشهر

  357900  1.33.4  3.47.2  .3.433  3.4123  ..3.41  3.42.1 دوالر كندي   

  354220  3.4312  343..3  311..3  322..3  .31..3  112..3 فرنك سويسري   

  054373  3.3111  3.1313  3.1123  3.1137  3.1.31  3.31.1 كرونة دانمركية   

  359773  3.7231  3.1413  3.7313  3.1414  3.1431  3.1714 يورو   

  359194  3.1211  3.1123  3.1123  3.1127  3.1313  3.1332 جنيه إسترليني   

  9753999  71.1333  71.3433  77.3333  3.7133.  333..3.  1.3133. ين ياباني   

  052232  217..3  3.3311  3.2137  1..3.3  .3.343  3.1314 كرونة نرويجية   

الدوالر   
  154104  1.1441  1.1714  1.1241  1.13.3  1.1112  .1.123 النيوزيلندي 

حقوق السحب   
  359409  3.1232  3.1112  3.1132  .3.112  3.1127  3.1114 الخاصة 

  950204  373..1  1.3333  1.3731  1.3343  1.1173  1.3333 كرونة سويدية   
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 الصرف في نهاية الشهر. أسعار  
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 أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد العاشر لموارد الصندوق
  3(4312)أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 

  

 العملة

 

 أبريل/نيسان

 

 مايو/أيار

 

 يونيو/حزيران

 

 يوليو/تموز

 

 أغسطس/آب

 

 سبتمبر/أيلول 

 
 متوسط فترة الستة أشهر

 1.0909 1.1208 1.0858 1.0890 1.0676  1.0867  1.0957  دوالر كندي   

 0.9085 0.9581 0.9145 0.9092 0.8903 0.8968 0.8821  فرنك سويسري   

 5.5786 5.9152 5.6506 5.5732 5.4589 5.4843 5.3891 كرونة دانمركية   

 0.7483 0.7947 0.7583 0.7474 0.7322 0.7349 0.7220 يورو   

 0.5987 0.6180 0.6027 0.5923 0.5870 0.5977 0.5945 جنيه إسترليني   

 ين ياباني   
 

102.5800 101.6400 101.3000 102.7800 103.7100 109.3700 103.5633 

 6.1702 6.4524 6.1772 6.2822 6.1528 5.9841 5.9726 كرونة نرويجية   

الدوالر   
 1.1908 1.2875 1.1937 1.1784 1.1395 1.1772 1.1688  النيوزيلندي 

حقوق السحب   
 0.6546 0.6745 0.6586 0.6530 0.6469 0.6492 0.6453  الخاصة 

 6.8449 7.2383 6.9727 6.8924 6.7406 6.6563 6.5690 كرونة سويدية   
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 الصرف في نهاية الشهر. أسعار  


