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قروض وصافي رسوم الخدمة الل وتقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أص

  نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون

   الخلفية–أوال 

 عدل مجلس المحافظين ،2006شباط / فبراير16 الصادر في ،1تعديل /29-د/141من خالل قراره رقم  -1

 كصيغة ثالثة من صيغ التمويل الذي "آلية القدرة على تحمل الديون"صندوق بهدف إدخال اتفاقية إنشاء ال

 22وقد دخل هذا التعديل حيز النفاذ في . يقدمه الصندوق إضافة إلى القروض والمنح التقليدية

االتفاقية المعدلة إلنشاء الصندوق بأن السقف توصي  ولهذا الغرض .2006كانون األول /ديسمبر

من الموارد التي يتم االلتزام بها في أي سنة مالية لن يطبق على من الثُبنسبة ع على المنح الموضو

 إال أن االتفاقية أبقت على المطلب القائل بوجوب أن ،القدرة على تحمل الديونإطار التمويل بموجب 

 .ام ما تستحقه من اهتمالمجلس التنفيذي الجدوى المالية للصندوق على المدى الطويليعير 

، وافق المجلس التنفيذي على التوصية الواردة في 2007نيسان /وفي دورته التسعين المنعقدة في أبريل -2

بأن ينفذ الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون ليحكم صيغة المساعدة  EB 2007/90/R.2الوثيقة 

من األعضاء في الصندوق  الدول تمكين ، بغرضالمالية للبلدان المؤهلة لالستدانة بشروط تيسيرية للغاية

إدارة مستوى الدين على وجه العموم ها في المستقبل، ومن لحد من خطر المستويات المرتفعة لديونا

 . المعنيبصورة أفضل بما يتفق مع الخطط اإلنمائية للبلد

المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق شروط أدى تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون إلى تعديل  -3

 الموارد على أساس األداء في البلدان المؤهلة رامج كما هي واردة في نظام تخصيصلمشروعات والبل

البلدان التي ) 1: ( ويقدم الصندوق اآلن الدعم المالي باألسلوب التالي.ض بشروط تيسيرية للغايةارتقلال

البلدان التي تتسم ) 2( بالمائة؛ 100ما يعادل بتتمتع بقدرة منخفضة على تحمل الدين على أساس منح 

البلدان التي تتسم ) 3(ض؛ و بالمائة قر50 و بالمائة منح50بقدرة متوسطة على تحمل الدين على أساس 

 . بالمائة100ض بما يعادل وبقدرة مرتفعة على تحمل الديون على أساس قر

 التي يمولها في المشروعات والبرامجالمنح وقد رفع تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون من نسبة  -4

 ونتيجة لذلك فإن التكلفة األساسية التي سيتحملها الصندوق هي سداد أصول القروض المتنازل .الصندوق

عن على أساس منح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون عوضا توفر عنها على الموارد التي 

مبدأ آلية للتعويض للدفع وفي هذا المجال فقد صادقت الدورة التسعون للمجلس التنفيذي على . ضوالقر

 ،2008 ووافق على التوصية أنه وبدءا من عام .بالنسبة ألصول القروض المتنازل عنهاعند االستحقاق 

تقديرات نيسان حول / أبريلالتنفيذي في دورة سنوية إلى المجلس تقاريرإدارة الصندوق سوف ترفع 

دمة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل ل القروض وصافي رسوم الخوالمدفوعات المتنازل عنها من أص

 .الديون
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عرض على المجلس التنفيذي سنويا تقرير يحدد المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي ي -5

 بما في ذلك أثر ،رسوم الخدمة نتيجة للمنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

 . عندما يكون ذلك قابال للتطبيق، أو شطب)أو كلي( جزئي التغييرات على مالمح الصرف وأي تقليص

 سيعد الصندوق ويعرض ،وبما يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الدورة التسعون للمجلس التنفيذي -6

تقريرا في سياق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق حول خبرة الصندوق 

 منذ تبنيها إلطار القدرة على تحمل الديون فيما 1تعددة األطراف األخرىوخبرة المؤسسات المالية الم

يتعلق بصافي الخسائر التقديرية والفعلية من مدفوعات رسوم الخدمة واالقتراحات حول النهج المستقبلية 

 .حاجةعندما تتطلب الللتعويض عن هذه الخسائر 

 سوف توفر إدارة الصندوق معلومات ،ة وبدءا من هذه الدور،وبهدف إبقاء المجلس على علم كامل -7

على إضافية عن كل من األثر الفعلي والمتوقع لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون لمساعدة المجلس 

 .لقيام بتقدير لألثر المحتمل لهذا التنفيذ على الموارد المالية للصندوقا

ر القدرة على  المشروعات والبرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب إطا–ثانيا 

 2010تحمل الديون عام 

 بموجب 2010 مشروعا وبرنامجا ومنحة قطرية تمت الموافقة عليها عام 22 قائمة بـ 1يعرض الجدول  -8

 99.9 وتصل القيمة اإلجمالية لوحدات حقوق السحب الخاصة إلى حوالي .إطار القدرة على تحمل الديون

 بالمائة من إجمالي برنامج عمل 18 أو حوالي 2.)مريكيمليون دوالر أ 154أي ما يعادل حوالي ( ،مليون

 .2010عام 

  المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة–ثالثا 

ل القروض وصافي رسوم و معلومات عن المدفوعات التقديرية المتنازل عنها من أص2يوفر الجدول  -9

. 2010-2007ترة فر القدرة على تحمل الديون في الالخدمة للمنح التي تمت الموافقة عليها بموجب إطا

أن يؤدي تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون إلى خسائر تعادل  EB 2007/90/R.2وتوقعت الوثيقة 

 مليون دوالر أمريكي من مدفوعات سداد أصول القروض للصندوق على مدى فترة 38.8مجموعها 

يجة للمستوى التراكمي للمنح المقدمة بموجب إطار ، ونت2021- 2019التجديد الحادي عشر للموارد 

أي بافتراض استمرار العمل بإطار ( وصاعدا 2007القدرة على تحمل الديون الموافق عليها من عام 

                                                      
آانون / نظرت المؤسسة الدولية للتنمية في هذا الموضوع في نطاق مناقشات تجديد مواردها السادس عشر، والتي استكملت في ديسمبر1

ة السماح ومدتها عشر سنوات على االئتمان االعتيادي للمؤسسة، فإن التجديد السادس عشر للموارد سيكون أول ونظرا لفتر. 2010األول 
وقد أآد أعضاء في المؤسسة على المبدأ الرئيسي . تجديد لتمويل التدفقات العائدة من أصول القروض المتنازل عنها بسبب المنح المعطاة

قلص من قدرة المؤسسة المستقبلية على دعم الحد من الفقر والتنمية، وأحاطوا علما بأن المؤسسة سوف القائل بأن المنح الموفرة يجب أال ت
. تحتاج إلى تمويل إضافي خالل فترة التجديد السادس عشر لمواردها لتمويل التدفقات العائدة من االئتمانات المتنازل عنها بسبب المنح

درج آجزء من التزامات التمويل اإلجمالية للمؤسسة خالل التجديد السادس عشر لمواردها واتفقوا على أن مثل هذا التمويل يجب أن ين
  .بناء على حصص عادلة من تحمل الديون

  .2010آانون األول /ديسمبر 31 سعر الصرف المطبق في صندوق النقد الدولي بتاريخ 2
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وقد تم تعديل هذا التوقع تصاعديا . )القدرة على تحمل الديون طوال فترة التجديد الحادي عشر للموارد

ي بما يتماشى مع التعديل التصاعدي لالفتراضات القائلة بزيادة حجم  مليون دوالر أمريك43.2ليبلغ 

 .المستقبلبرنامج العمل في 

  أثر إطار القدرة على تحمل الديون على الموارد المالية للصندوق–رابعا 

عن المنح الموافق عليها والناجم  فإن إجمالي أصول القروض المتنازل عنها ،2كما يظهر الجدول  -10

مليون وحدة  365.1 يصل إلى 2010 حتى عام 2007عام لقدرة على تحمل الديون من بموجب إطار ا

ويتوقع الصندوق أن يتم التعويض عن هذا .  مليون دوالر أمريكي566 حوالي ي أةحقوق سحب خاص

ومع أن أثر . 2050-2018المبلغ من قبل الدول األعضاء على أساس الدفع عند االستحقاق في الفترة 

 إال أن األثر المتوقع على ،2018 على تحمل الديون على التدفقات النقدية لن يظهر حتى عام إطار القدرة

الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء على االفتراضات الخاصة بمعدالت االلتزام المحتملة قد تطرأ في 

توقع استالم ي ،التجديد الثامن لموارد الصندوقالخاص ب 32-د/154قرار ال فبموجب .مرحلة سابقة

 مما يعتبر من ،سبع سنواتفترة ضمن القائمة ل القروض وفوائدها بالنسبة للقروض والمدفوعات من أص

وبالتالي فإن التدفقات ). سلطة االلتزام بالموارد مقدما(في الصندوق الموارد المتاحة لعقد االلتزامات 

سلطة طفيف في حد إلى انخفاض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون سوف تؤدي 

وقد . إتاحة موارد أقل لعقد االلتزامات في السنوات السبعة السابقةمما سينجم عنه االلتزام بالموارد مقدما 

 خالل المشاورات الخاصة بالتجديد ةتم إدخال هذا األثر بصورة كاملة في إسقاطات الموارد المعروض

 .الثامن لموارد الصندوق

 من 3ثر إطار القدرة على تحمل الديون على سلطة االلتزام بالموارد مقدما في الجدول كذلك يتم تحري أ -11

خالل توسيع نطاق التحليل ليتضمن أيضا المنح المتوقعة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون والتي 

رة التجديد  أي حتى فترة التجديد التاسع للموارد ومتضمنة فت،2015-2011سيتم الموافقة عليها في الفترة 

برنامج وإطار القدرة على تحمل الديون مستويات بقى ت فقد تم افتراض أن ، وألغراض التحليل.هذه

حد سلطة االلتزام بالموارد يتم اإلبقاء على  وأن 2015- 2013 مع المستويات الحالية للفترة متماشيةالعمل 

أثر سيكون  2012كانون األول /مبر وتقدر إدارة الصندوق أنه وبتاريخ ديس3.مقدما لفترة سبع سنوات

 مليون وحدة حقوق سحب 32.7 أي ، مليون دوالر أمريكي50.4بحدود إطار القدرة على تحمل الديون 

 مليون دوالر أمريكي من األصول المتنازل عنها والباقي من رسوم الخدمة المتنازل 10.5 منها ،خاصة

 ،يمكن أن يؤثرمما  ، يتم تخفيضه بنفس هذا المبلغ أي أن حد سلطة االلتزام بالموارد مقدما سوف،عنها

 على المستوى ،اعتمادا على مصادر الموارد األخرى التي تسهم في الموارد المتاحة لعقد االلتزامات

وتقدر إدارة الصندوق أيضا أن إطار القدرة على تحمل الديون سيؤثر أيضا . اإلجمالي للمبالغ المتاحة

                                                      
عنها من أصول القروض بموجب إطار القدرة على تحمل الديون  يتوقع الصندوق أن يستلم التعويضات الكاملة عن المدفوعات المتنازل 3

وإذا ما تم تحديد صيغ مثل هذا التعويض بطريقة تسمح لمثل هذه التدفقات . من الدول األعضاء فيه على أساس الدفع عند االستحقاق
 في عملية سلطة االلتزام بالموارد مقدما من العائدة بالدخول في االعتبار عند حساب سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا وتم تحديد التعويض

خالل تدفقات نقدية، عندها لن يكون هنالك أي أثر على سلطة االلتزام بالموارد المتاحة لعقد االلتزامات الذي ينجم عن التنازل عن 
  .المدفوعات المتنازل عنها من أصول قروض بموجب إطار القدرة على تحمل الديون
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 مليون وحدة حقوق 84أي (مليون دوالر أمريكي  129.3د مقدما بما يعادل على سلطة االلتزام بالموار

 مليون دوالر أمريكي من أصول القروض 68.1، منها 2015كانون األول /بحلول ديسمبر) سحب خاصة

 .المتنازل عنها والباقي من رسوم الخدمة المتنازل عنها

مالية للصندوق على  أثر إطار القدرة على تحمل الديون على الجدوى ال–خامسا 

 المدى الطويل

يشمل أثر تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون على الجدوى المالية للصندوق على المدى الطويل بعدي  -12

 كما تم شرحه في المقاطع السابقة مع سيناريوهات ،التدفقات النقدية والموارد المتاحة لعقد االلتزامات

  عنالذي وافق عليها المجلس التنفيذ والقاضي بالتعويض الكاملوأما المبدأ . حول مداه وتوقيتهإشارية 

لمدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض بموجب إطار القدرة على تحمل الديون من قبل الدول ا

 فهو أساسي لضمان أال يؤدي إطار القدرة على ،األعضاء في المجلس على أساس الدفع عند االستحقاق

ويبقى األثر على سلطة . رة الصندوق على دعم أهدافه في السنوات القادمةتحمل الديون إلى تقليص قد

ألنه يؤثر في الطويل االلتزام بالموارد مقدما ثانويا فيما يتعلق بالجدوى المالية للصندوق على المدى 

د المقام األول على توقيت توفر الموارد المتاحة للمشروعات ولكنه ال يؤثر على إجمالي مثل هذه الموار

 .على المدى الطويل

إطار القدرة على تحمل تأثير عكس في  فسوف تستمر اإلدارة ،وكما هو الحال بالنسبة للتجديدات السابقة -13

في إسقاطات الموارد بصورة كاملة الديون على التدفقات النقدية وعلى سلطة االلتزام بالموارد مقدما 

  .المعروضة خالل مشاورات التجديد
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  1الجدول 

  2010 عام المصادق عليهامقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون المنح ال
 )بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة(

  المبلغ العنوان البلد اإلقليم

   والوسطى الغربية أفريقيا
 325        للتخفيف من أزمة األغذية في إقليم ماراديبرنامج الطوارئ  *النيجر 
 150 4 األمن الغذائيمشروع الطوارئ لدعم  النيجر 
 800 5 الزراعية القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج غينيا 

 
 تومي سان

 وبرينسيبي
برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد 

 األسماك الحرفية 
1 990 

 650 8 الزراعية التنمية دعم مشروع توغو 
 050 7  المحلية المجتمعات على القائم الفقر من والحد اإلعمار مشروع ليونسيرا 
 400 5  برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد 

 
المركز الدولي /تشاد

 *للتطوير والبحث
 321  مشروع األمن الغذائي في منطقة غويرا الشمالية

 
جمهورية الكونغو 

االقتصاد /الديمقراطية
 *قياالحيوي ألفري

التنمية المتكاملة والمستدامة لالقتصاد الحيوي لصالح صغار المزارعين الريفيين 
مشروع قطري رائد في جمهورية (الفقراء في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى 

 )الكونغو الديمقراطية

325 

    والجنوبية الشرقية أفريقيا
 900 25 القيمة سالسل تنمية برنامج بوروندي 
 250 8 األسماك مصايد تنمية مشروع إريتريا 

    الهادي والمحيط آسيا

 
جمهورية الو 

 *الديمقراطية الشعبية
 325 بناء القدرات الخاصة بالبيانات واإلحصائيات الزراعية

 550 2 سليمان جزر في الريفية التنمية برنامج سليمان جزر 

 
مصرف التنمية /نيبال

 *اآلسيوي
 325 استراتيجية التنمية الزراعية

    والكاريبي الالتينية أمريكا

 
معهد البلدان /هايتي

األمريكية للتعاون في 
 *ميدان الزراعة

 الريفية المناطق في الزلزال بعد العمل فرص وتوفير الغذائي األمن دعم برنامج
 هايتي في المنكوبة

325 

 325 الوطنيةالتعداد الرابع لدعم الزراعة  *نيكاراغوا 

 
تنمية النظم اإلنتاجية الزراعية والسمكية والحراجية في أراضي السكان  برنامج نيكاراغوا

 ران وراس األصليين في
2 550 

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق
 وأوروبا

   

 117  نظام إدارة معلومات القروض والمنح على المستوى القطريتحسين *اليمن 

 800 5 االستثمار في مصايد األسماكمشروع  اليمن 

 500 8 مشروع الفرص االقتصادية  اليمن 

 000 2 واإلدارة المستدامة لألراضيلتعبئة المياه السطحية  برنامج جيبوتي 

 875 8 سنار والية في التقليدية البعلية الزراعة قطاع في المنتجين صغار دعم مشروع السودان 

 853 99   )2010( مجموعال
 261 265   الرصيد السابق

 112 365   اإلجماليالمجموع 
  .منح تمت الموافقة عليها أصال بالدوالرات األمريكية *
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  2الجدول 

 المنح الموافق عليها بموجب إطار –المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها 

  2010وحتى  2007القدرة على تحمل الديون في الفترة من عام 
 )تستند إلى التقديرات 2011البيانات من عام : وحدات حقوق السحب الخاص(

تنفيذذ إطار القدرة على 
 أصل القرض المصروف العام يونتحمل الد

صافي الفوائد ورسوم 
 في 0.75الخدمة بحدود 

  اإلجمالي المائة
اإلجمالي حسب 

 التجديد

 387 36 068 1 068 1  966 263 1 2007 التجديد السابع
 2008 4 149 679  11 805 11 805  
 2009 8 858 954  23 514 23 514  

 750 572 1 488 84 488 84  322 823 27 2010 الثامنالتجديد 
 2011 35 975 394  585 535 585 535  
 2012 42 292 389  902 728 902 728  

 184 705 4 410 243 1 410 243 1  316 424 45 2013 التجديد التاسع
 2014 44 768 713  1 579 175 1 579 175  
 2015 40 456 342  1 882 598 1 882 598  

 023 220 9 252 143 2 252 143 2  866 753 34 2016 التجديد العاشر
 2017 28 382 527  2 356 121 2 356 121  
 2018 21 381 360 2 204 169 2 516 481 4 720 650  

 149 572 33 181 272 7 499 638 2 682 633 4 247 473 18 2019 التجديد الحادي عشر
 2020 8 403 879 8 842 049 2 666 776 11 508 825  
 2021 2 704 096 12 170 402 2 620 741 14 791 143  

 760 825 43 865 699 14 463 529 2 402 170 12  2022 التجديد الثاني عشر
 2023  12 170 402 2 438 185 14 608 587  
 2024  12 170 402 2 346 907 14 517 309  

 258 004 43 031 426 14 629 255 2 402 170 12  2025 الثالث عشرالتجديد 
 2026  12 170 402 2 164 351 14 334 753  
 2027  12 170 402 2 073 073 14 243 475  

 756 182 42 197 152 14 795 981 1 402 170 12  2028 التجديد الرابع عشر
 2029  12 170 402 1 890 517 14 060 919  
 2030  12 170 402 1 799 239 13 969 641  
 254 361 41 363 878 13 961 707 1 402 170 12  2031 جديد الخامس عشرالت
 2032  12 170 402 1 616 683 13 787 085  
 2033  12 170 402 1 525 405 13 695 807  

 752 539 40 529 604 13 127 434 1 402 170 12  2034 التجديد السادس عشر
 2035  12 170 402 1 342 849 13 513 251  
 2036  12 170 402 1 251 571 13 421 973  

 250 718 39 695 330 13 293 160 1 402 170 12  2037 التجديد السابع عشر
 2038  12 170 402 1 069 015 13 239 417  
 2039  12 170 402 977 737 13 148 139  

 748 896 38 861 056 13 459 886 402 170 12  2040 التجديد الثامن عشر
 2041  12 170 402 795 181 12 965 583  
 2042  12 170 402 703 903 12 874 305  

 245 075 38 027 783 12 625 612 402 170 12  2043 التجديد التاسع عشر
 2044  12 170 402 521 347 12 691 748  
 2045  12 170 402 430 069 12 600 470  

 574 049 35 192 509 12 791 338 402 170 12  2046 التجديد العشرون
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تنفيذذ إطار القدرة على 
 أصل القرض المصروف العام يونتحمل الد

صافي الفوائد ورسوم 
 في 0.75الخدمة بحدود 

  اإلجمالي المائة
اإلجمالي حسب 

 التجديد

 2047  12 170 402 247 513 12 417 914  
 2048  9 966 233 156 235 10 122 467  

 523 971 10 208 618 7 488 81 720 536 7  2049 التجديد الحادي والعشرون
 2050   3 328 353 24 963 3 353 315   

 613 731 422 613 731 422 564 619 57 050 112 365 050 112 365  المجموع
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  3الجدول 

القدرة على تحمل الديون إطار المنح بموجب (ض ورسوم خدمتها ول القروالمدفوعات المتنازل عنها من أص

واألثر المتوقع على الموارد المتاحة لعقد االلتزامات من ) 2015 إلى 2007المتوقع الموافقة عليها في الفترة 

   بالموارد مقدماخالل سلطة االلتزام
  )تقديرات إلى ستستند 2011 عام عن للبيانات بالنسبة وأما خاصة؛ سحب حقوق(

 سنوات في السنوات القادمة والوصول إليه ألول مرة عام 7 اإلبقاء على الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدما وهو –تراض فاال
2012  

  سنوات وبالتالي ليس هنالك أي أثر7ت دون الحد األقصى المسموح به البالغ متطلبات سلطة االلتزام بالموارد مقدما ما زال
 

تنفيذذ إطار القدرة على 
 المصروف العام ل الديونتحم

المدفوعات المتنازل 
عنها من أصول 

 القروض

رسوم الخدمة 
المتنازل عنها بحدود 

  في المائة0.75

األثر على سلطة االلتزام 
بالموارد مقدما مع 

  سنوات7افتراض حد 

 388 317 5 068 1   966 263 1 2007 التجديد السابع
  2008 4 149 679   11 805 8 174 782 
  2009 8 858 954   23 514 11 841 048 

 644 252 16 488 84   322 823 27 2010 التجديد الثامن
  2011 37 884 931   585 535 23 130 250 
  2012 52 812 390   978 764 32 738 257 

 557 552 46 668 500 1   410 289 69 2013 التجديد التاسع
  2014 84 299 280   2 132 614 63 425 942 
  2015 98 163 266   2 869 200 83 991 708 

 410 868 108 780 689 3   461 425 107 2016 التجديد العاشر
  2017 107 507 179   4 496 084 137 289 379 
  2018 101 718 390 2 204 169 5 258 972 167 093 853 

 674 940 197 089 953 5 682 633 4 084 753 94 2019 التجديد الحادي عشر
  2020 73 944 509 8 842 049 6 472 920 223 800 039 
  2021 57 199 032 12 170 402 6 835 597 245 709 117 

 973 929 262 983 076 7 982 357 16 147 355 44 2022 التجديد الثاني عشر
  2023 30 558 910 21 382 993 7 183 490 274 760 054 
  2024 18 555 473 25 754 769 7 162 283 281 980 308 

 743 590 284 625 053 7 990 213 30 966 266 11 2025 التجديد الثالث عشر
  2026 5 198 192 34 567 585 6 866 006 282 775 945 
  2027   34 567 585 6 606 749 280 961 146 

 348 146 279 493 347 6 585 567 34   2028 التجديد الرابع عشر
  2029   34 567 585 6 088 236 277 331 550 
  2030   34 567 585 5 828 979 275 516 752 

 954 701 273 722 569 5 585 567 34   2031 التجديد الخامس عشر
  2032   34 567 585 5 310 465 271 887 155 
  2033   34 567 585 5 051 208 270 072 357 

 559 257 268 951 791 4 585 567 34   2034 التجديد السادس عشر
  2035   34 567 585 4 532 694 266 442 761 
  2036   34 567 585 4 273 437 264 627 963 

 164 813 262 181 014 4 585 567 34   2037 التجديد السابع عشر
  2038   34 567 585 3 754 924 260 998 366 
  2039   34 567 585 3 495 667 259 183 568 

 770 368 257 410 236 3 585 567 34   2040 التجديد الثامن عشر
  2041   34 567 585 2 977 153 253 349 803 



  EB 2010/102/R.40  

9 

تنفيذذ إطار القدرة على 
 المصروف العام ل الديونتحم

المدفوعات المتنازل 
عنها من أصول 

 القروض

رسوم الخدمة 
المتنازل عنها بحدود 

  في المائة0.75

األثر على سلطة االلتزام 
بالموارد مقدما مع 

  سنوات7افتراض حد 

  2042   34 567 585 2 717 896 246 917 854 
 290 312 236 639 458 2 585 567 34   2043 التجديد التاسع عشر

  2044   34 567 585 2 199 382 222 444 690 
  2045   34 567 585 1 940 125 204 480 786 

 557 614 181 869 680 1 585 567 34   2046 التجديد العشرون
  2047   34 567 585 1 421 612 154 536 924 
  2048   32 363 416 1 162 355 125 397 401 

   629 919 903 933 29   2049 التجديد الحادي والعشرون
  2050   25 725 536 695 125   
  2051   22 397 183 502 183   

   205 334 602 209 18   2052 التجديد الثاني والعشرون
  2053   13 184 592 197 633   
  2054   8 812 815 98 748   

   652 32 595 353 4   2055 التجديد الثالث والعشرون
      

   804 476 164 542 027 037 1 542 027 037 1 المجموع  حقوق سحب خاصة
      

  213 299 253 526 053 597 1 526 053 597 1 المعادل بالدوالرات األمريكية
 


