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 لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد  علىأسعار الصرف المطبقة 

، كان مجلس المحافظين يتبنى قراراً للتجديد العاشرلكل تجديد من تجديدات موارد الصندوق، من الثاني حتى  -1

يتضمن فقرة تحدد أسعار الصرف اإلشارية المثبتة التي ستطبق على المساهمات المؤداة بالعمالت األخرى 

 يكي. وقد جرى ذلك لمساعدة الدول األعضاء على تقرير المستوىالقابلة للتحويل الحر غير الدوالر األمر

 الذي ترغب بالتعهد بمساهماتها.

على غرار . ولموارد الصندوق الثاني عشرفي مشروع القرار الخاص بالتجديد فقرة مماثلة سوف تدرج و -2

عمليات تجديد الموارد السابقة، من المقرر أن تكون الفترة المرجعية لسعر الصرف لمدة ستة أشهر للتجديد 

 .مباشرة وتتضمنه 2020أيلول /سبتمبر 30 التي تسبقالثاني عشر لموارد الصندوق هي األشهر الستة 

من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول  الدولي النقدأسعار الصرف المعمول بها في نهاية الشهر في صندوق و -3

أدناه.  1في الجدول  ةوارد ذات الصلة لجميع العمالت القابلة للتحويل الحرمقابل الدوالر األمريكي  2020

المطبق على  2017أيلول /نيسان إلى سبتمبر/من أبريلالستة شهر ألمتوسط نهاية الشهر ل 2 الجدول ويعرض

 التجديد الحادي عشر للموارد.

وتلك الخاصة  1ترد في الجدول  المطبقة على التجديد الثاني لموارد الصندوقالمثبتة اإلشارية وأسعار الصرف  -4

 .2في الجدول ترد بالتجديد الحادي عشر للموارد 

 1الجدول 

 (2020)أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول  الثاني عشر لموارد الصندوقأسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد 

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

متوسط فترة 

 الستة أشهر

 1.4391 1.4068 1.3598 1.3864 1.4571 1.5017 1.5230 دوالر أسترالي

 1.3518 1.3339 1.3042 1.3404 1.3628 1.3787 1.3910 دوالر كندي 

 0.9363 0.9220 0.9048 0.9083 0.9505 0.9616 0.9705 فرنك سويسري 

 6.9865 6.8086 6.8561 6.9855 7.0681 7.1463 7.0543 صيني رنمينبي

 6.5140 6.3599 6.2344 6.2831 6.6553 6.6938 6.8577 كرونة دانمركية 

 0.8744 0.8541 0.8375 0.8440 0.8930 0.8980 0.9195 يورو 

 0.7863 0.7793 0.7517 0.7612 0.8150 0.8114 0.7994 جنيه إسترليني 

 106.19 105.79 105.37 104.55 107.72 107.14 106.58 ين ياباني 

 9.5019 9.4814 8.7563 9.0583 9.7446 9.6875 10.2832 كرونة نرويجية  

 1.5486 1.5145 1.4839 1.4923 1.5562 1.6121 1.6324 دوالر نيوزيلندي 

 0.7184 0.7104 0.7048 0.7077 0.7269 0.7289 0.7319 حقوق سحب خاصة 

 9.1579 8.9883 8.6419 8.6536  9.3490  9.4682 9.8463 كرونة سويدية 
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 2الجدول 

 ( 2017أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول )لموارد الصندوق  الحادي عشرأسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد 

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

 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 

 6.7465 6.6481 6.5957 6.7265 6.7820 6.8289 6.8977 صيني رنمينبي

 6.4813 6.3038 6.2904 6.3413 6.5165 6.6302 6.8054 كرونة 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 إسترليني 

 111.31 112.66 110.50 110.55 111.94 110.95 111.25 ين ياباني 

 8.1806 7.9725 7.8469 7.9347 8.3870 8.4117 8.5309 كرونة نرويجية 

 1.3894 1.3848 1.3941 1.3298 1.3650 1.4083 1.4541 دوالر نيوزيلندي 

 0.7160 0.7076 0.7075 0.7104 0.7187 0.7224 0.7294 حقوق سحب خاصة 

 8.3730 8.1085 7.9725 8.1331 8.4690 8.7160 8.8386 كرونة سويدية 

 الصرف إلى العالمة العشرية الرابعة. تم تقريب أسعارأسعار الصرف في نهاية الشهر. مالحظة: 

 


