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المنهجية المتبعة لتقرير أسعار الصرف في الصندوق للتجديد الثاني عشر لموارد 
 الصندوق

مع تلك التي تتبعها المؤسسات  أسعار الصرف للتجديد الثاني عشر للمواردتتسق منهجية الصندوق لتقرير  -1

 .أجريتباالستناد إلى القياسات المعيارية التي  ،المالية الدولية األخرى

بغية تحويل تعهدات الدول األعضاء المعينة بعمالت مختلفة قابلة للتحويل معينة وهنالك حاجة التباع منهجية  -2

 .الحر إلى عملة اإلبالغ في الصندوق، وهي الدوالر األمريكي

شهر التي المالحظة خالل فترة الستة أسب أسعار صرف تجديد الموارد على أساس وسطي أسعار الصرف تح -3

 .من دورات هيئة تجديد المواردتسبق مباشرة ثالث دورة 

كما يحددها صندوق النقد الدولي.  ،إلى أسعار الصرف في نهاية الشهر ةويتم احتساب هذا المتوسط باإلشار -4

 .منذ مشاورات التجديد الثاني لموارد الصندوق هذه المنهجيةوقد طبقت 

وكمثال على ذلك، فقد تم استعراض أسعار صرف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )الملخصة في  -5

 2017أدناه( خالل الدورة الثالثة لهيئة المشاورات التي عقدت في أكتوبر/تشرين األول  1الجدول 

(IFAD11/3/R.3/Add.1 وصادق عليها ) 2018مجلس المحافظين في دورته الحادية واألربعين المنعقدة في ،

 كجزء من موافقته على قرار التجديد الحادي عشر للموارد.

 1الجدول 

 (2017)وسطي األسعار من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول  أسعار الصرف للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق تقرير

 سبتمبر/أيلول أغسطس/آب تموز/ويولي يونيو/حزيران مايو/أيار أبريل/نيسان العملة
فترة  وسطي

 الستة أشهر

 1.2957 1.2757 1.2661 1.2520 1.3001 1.3423 1.3378 دوالر أسترالي

 1.2940 1.2480 1.2536 1.2485 1.2977 1.3500 1.3662 دوالر كندي

 0.9710 0.9694 0.9655 0.9710 0.9588 0.9710 0.9902 فرنك سويسري

الرينمينبي 

 6.7465 6.6481 6.5957 6.7265 6.7820 6.8289 6.8977 الصيني

كرونة 

 6.4813 6.3038 6.2904 6.3413 6.5165 6.6302 6.8054 دانمركية

 0.8713 0.8470 0.8457 0.8527 0.8763 0.8912 0.9149 يورو

 0.7680 0.7472 0.7766 0.7620 0.7705 0.7789 0.7727 جنيه استرليني

 111.3083 112.6600 110.5000 110.5500 111.9400 110.9500 111.2500 يابانيين 

 8.1806 7.9725 7.8469 7.9347 8.3870 8.4117 8.5309 كرونة نرويجية

دوالر 

 1.3894 1.3848 1.3941 1.3298 1.3650 1.4083 1.4541 نيوزيلندي

وحدة حقوق 

 0.7160 0.7076 0.7075 0.7104 0.7187 0.7224 0.7294 سحب خاصة

 8.3730 8.1085 7.9725 8.1331 8.4690 8.7160 8.8386 كرونة سويدية

 تم تقريب أسعار صرف صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر إلى النقطة العشرية الرابعة.مالحظة: 

وسطي  تجديد الثاني عشر للموارد علىللصرف اللتجديدات الموارد السابقة، ستستند أسعار وبصورة مشابهة  -6

. وستستعرض هذه 2020أسعار الصرف في نهاية الشهر للفترة المرجعية من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 

، ومن المتوقع أن تتم 2020األسعار أثناء الدورة الثالثة لهيئة المشاورات المقررة في أكتوبر/تشرين األول 

يد الثاني عشر لموارد الصندوق أثناء الدورة المصادقة عليها كجزء من قرار هيئة المشاورات الخاصة بالتجد

 .2021الرابعة واألربعين لمجلس المحافظين المقررة عام 


