
  أعضاء هيئة المشاورات  السادةمذكرة إلى

  :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Munehiko Joya  
   ومدير شعبة خدمات الخزانةأمين الخزانة

  2251 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  m.joya@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

  
Rutsel Martha  

  المستشار العام

  2457 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  r.martha@ifad.org :لكترونياإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra  
  عن شؤون الهيئات الرئاسيةالموظفة المسؤولة 

  2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  gb_office@ifad.org: لكترونياإلبريد ال

  
  الدورة الثالثة-هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

  2011تشرين األول /أكتوبر 25-24، روما
 

 لالستعراض

  

  

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Document: REPL.IX/3/R.7 
Agenda: 9 
Date: 24 October 2011 
Distribution: Public 
Original: English 

A 
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  لموارد الصندوقالتاسعأسعار الصرف المطبقة على التجديد 

عظم الدول األعضاء تؤدي مساهماتها في تجديد موارد الصندوق بالدوالر األمريكي، على الرغم من أن م -1

إال أن عدداً من الدول األعضاء في القائمة ألف قام بتأدية مساهماته بإحدى العمالت التالية القابلة للتحويل 

ر النيوزيلندي، الدوالوالين الياباني، واليورو، والكرونة الدانمركية، والدوالر الكندي، : الحر وهي

الكرونة السويدية والفرنك وحقوق السحب الخاصة، وسترليني، والجنيه اإلالكرونة النرويجية، و

 .السويسري

، كان مجلس المحافظين يتبنى قراراً الثامنولكل تجديد من تجديدات موارد الصندوق، من الثاني حتى  -2

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

وقد جرى ذلك لمساعدة الدول األعضاء . بالعمالت األخرى القابلة للتحويل الحر غير الدوالر األمريكي

-د/154وعلى سبيل المثال فقد نص القرار . وى الذي ترغب بالتعهد بمساهماتهاعلى تقرير المست

 :على ما يلي 16-قرته ثانياوق في ف لموارد الصندثامنالخاص بالتجديد ال 1-تعديل/32

ألغراض المساهمات والتعهدات المقدمة بالعمالت القابلة للتحويل الحر بموجب هذا "

القرار، يكون سعر الصرف الذي يستخدم لتحويل وحدة االلتزام إلى الدوالر هو متوسط 

ألشهر سعر الصرف المعمول به في نهاية الشهر في صندوق النقد الدولي، خالل فترة ا

الستة السابقة مباشرة على اعتماد هذا القرار بين العملتين الالزم تحويلهما 

، مع التقريب إلى الكسر العشري )2008أيلول / سبتمبر30 –2008نيسان /أبريل 1(

  ". هاء من هذا القرار أسعار الصرف لهذه الفترةمرفقويعرض ال. الرابع

  .لموارد الصندوقالثامن رف اإلشارية المطبقة على التجديد ويحدد المرفق األول بهذه الوثيقة أسعار الص -3

 التاسعسوف تدرج في مشروع القرار الخاص بالتجديد ) مع تغيير التواريخ (مماثلةفقرة وحيث أن  -4

لموارد الصندوق، وحيث أن الدول األعضاء بحاجة ألن تعرف أسعار الصرف المطبقة عند تقرير 

 في صندوق النقد الدولي من 1ف المعمول بها في نهاية الشهرتعهداتها، فقد اعتمدت أسعار الصر

لجميع العمالت القابلة للتحويل الحر مقابل الدوالر األمريكي كما  2011أيلول /سبتمبروحتى نيسان /أبريل

 30نيسان وحتى / أبريل1ويوفر هذا المرفق متوسط فترة الستة أشهر من . هو وارد في المرفق الثاني

 .2011أيلول /سبتمبر

 التوصية

هيئة المشاورات مدعوة للنظر في تثبيت فترة الستة أشهر الخاصة بأسعار الصرف اإلشارية للتجديد 

  .2011أيلول / سبتمبر30نيسان وحتى / أبريل1لموارد الصندوق من التاسع 

                                                      
  . في حال عدم نشر بيانات نهاية الشهر، تستخدم بيانات يوم العمل السابق 1
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  لموارد الصندوق الثامن أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد 

 )2008أيلول /بتمبر س30نيسان وحتى / أبريل1من (

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

 1.0284 1.0599 1.0626 1.0257 1.0186 0.9942 1.0095  كندي دوالر 
 1.0587 1.1017 1.0976 1.0477 1.0177 1.0488 1.0386  سويسري فرنك 
 4.9000 5.2165 5.0614 4.7795 4.7310 4.8096 4.8018  دانمركية كرونة 

 0.6568 0.6992 0.6787 0.6406 0.6344 0.6448 0.6435  يورو
 0.5208 0.5556 0.5468 0.5049 0.5021 0.5067 0.5084  سترلينيإ جنيه 
 106.2550 104.3000 109.1000 107.9900 106.4000 105.6600 104.0800  ياباني ين 
 5.2777 5.8261 5.3909 5.1377 5.0806 5.0993 5.1313  يجيةنرو كرونة 
 1.3612 1.4975 1.4229 1.3617 1.3125 1.2819 1.2910  نيوزيلندي والرد
 0.6235 0.6422 0.6370 0.6169 0.6121 0.6170 0.6158  الخاصة السحب حقوق 
 6.2092 6.7800 6.4025 6.0550 5.9800 6.0300 6.0075  سويدية كرونة 
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نيسان وحتى / أبريل1من (لموارد الصندوق التاسع أسعار الصرف اإلشارية المثبتة للتجديد 

 ) 2011أيلول / سبتمبر30

  

 العملة
  

 نيسان/أبريل
  

 أيار/مايو
  

 حزيران/يونيو
  

 تموز/يوليو
  

 آب/أغسطس
  

  متوسط ستة أشهر أيلول/سبتمبر
 

  0.9755  1.0389  0.9784  0.9538  0.9643  0.9688  0.9486  كندي دوالر 
  0.8443  0.9014  0.8095  0.8011  0.8344  0.8528  0.8664  سويسري فرنك 
  5.2090  5.5111  5.1565  5.2240  5.1607  5.1832  5.0186  دانمركية كرونة 

  0.6990  0.7406  0.6920  0.7013  0.6919  0.6952  0.6729  يورو
  0.6168  0.6412  0.6140  0.6145  0.6247  0.6060  0.6004  سترلينيإ جنيه 
  79.0667 76.6300  76.5900  77.5500  80.7200  80.8500  82.0600  ياباني ين 
  5.4404  5.8417  5.3561  5.4257  5.3882  5.3938  5.2369  نرويجية كرونة 

  1.2158  1.2992  1.1729  1.1492  1.2085  1.2214  1.2438  يوزيلندين دوالر
  0.6256  0.6404  0.6214  0.6254  0.6248  0.6247  0.6169  الخاصة السحب حقوق 
  6.3438  6.8575  6.3533  6.3702  6.3090  6.1675  6.0050  سويدية كرونة 

 
 

 


