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لصندوقلموارد االتاسعالتجدید عن تقریر 

23و22یومي والثالثین المنعقدة الخامسة في دورته 35-د/166كان مجلس المحافظین قد تبنى القرار - 1

ویحدد الملحق بهذه الوثیقة الذي یعتبر تحدیثًا لموارد الصندوق. التاسع ، بشأن التجدید 2012فبرایر/شباط 

14) حتى تاریخ GC 35/L.4للموارد (لتقریر هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع السادس للملحق 

مساهمات التي دفعتها كل دولة عضو حتى اآلن، والتعهدات التي صدرت للتجدید ال، 2012مارس/آذار 

وذلك كي یطلع المجلس التنفیذي علیها.،التاسع

رار للقكحد أقصى بعد تاریخ اعتماد مجلس المحافظین أشهر ) من القرار فترة ستة د(–أوال تحدد الفقرة - 2

هذه التعهدات في الحسبان وتؤخذ تعهدات أو زیادة تعهداتها للتجدید، إعالن لدول األعضاء خاللها لیمكن 

دوالر أمریكي، منها ملیار 1.5هو التاسع للتجدید والمبلغ المستهدف . التاسععند حساب األصوات للتجدید 

حتى اآلن.تم التعهد بها فعال في المائة) 69(دوالر أمریكي ملیار 1.035

من المستوى المستهدف في نهایة فترة الستة أشهر في المائة15وٕاذا ما تجاوزت الفجوة الهیكلیة نسبة - 3

المستوى المستهدف المحدد في ) من القرار، فسیتم تعدیل د(- أوال المحددة إلنشاء أصوات جدیدة وفقًا للفقرة 

من المستوى في المائة 85ة حتى ذلك التاریخ (ب) منه بحیث یمثل مجموع التعهدات المستلم- أوالالفقرة 

ملیون 240وللوصول إلى هذه النسبة، من المطلوب تعهدات مساهمة إضافیة بقیمة المستهدف على األقل.

.2012مارس/آذار 14مندوالر أمریكي 

بأسرع وقت التاسع وتعقیبا على ما ورد أعاله، یرجى من الدول األعضاء إخبار الصندوق بتعهداتها للتجدید - 4

.2012أغسطس/آب 23بأي حال من األحوال ذلك ممكن على أن ال یتعدى 

األعضاء على تسدید دفعات مقدمة من مساهماتهم في موارد الدول منه السادسة كما حث القرار في الفقرة - 5

راً ا(أ)، -خامسا، وفقًا للفقرة مفعول تجدید المواردالصندوق، قبل نفاذ مفعول التجدید. ویبدأ نفاذ  من عتبا

األعضاء بمبلغ تعادل الدول التاریخ الذي تودع فیه لدى الصندوق وثائق مساهمة تتصل بمساهمات جمیع 

األعضاء في تجدید الدولفي المائة من المجموع الكلي لمساهمات جمیع 50قیمته الكلیة ما ال یقل عن 

  .الموارد
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التجدید التاسع

2012مارس/آذار 14موجز مساھمات الدول األعضاء في الصندوق في 

بمالیین الدوالرات األمریكیة

 500 1               المستوى المستھدف للتجدید التاسع

 035 1               مجموع التعھدات حتى تاریخھ

69%النسبة المئویة من المستوى المستھدف

 275.0 1           ى المستھدففي المائة من المستو85

في المائة من المستوى 85التعھدات حتى تاریخھ كنسبة مئویة من نسبة 
81%المستھدف

 240                  في المائة من المستوى المستھدف85المبلغ المطلوب للوصول إلى نسبة 

التعھدات حسب القائمة

 889.5              القائمة ألف

 35.3                 القائمة باء

 110.5              القائمة جیم

التعھدات حسب القوائم الفرعیة للقائمة جیم

 6.8                   1- جیم 

 73.9                 2- جیم

 29.8                 3- جیم

 110.5              مجموع القائمة جیم
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التجدید التاسـع لمـوارد الصـندوق

مساهمات الدول األعضاء في 14 مارس/آذار 2012

الدولة العضو

دوالر  أمریكيأفغانستان

دوالر  أمریكيألبانیا

000 256 0006 000 10دوالر  أمریكي000 000 00010 000 10الجزائر

دوالر  أمریكيأنغوال

دوالر  أمریكيأنتیغوا وبربودا

000 692 0004 500 7دوالر  أمریكي000 500 0007 500 7األرجنتین

دوالر  أمریكيأرمینیا

886 319 00014 000 16یورو8434 889 84322 889 22النمسا

دوالر  أمریكيأذربیجان

دوالر  أمریكيجزر البهاما

640 000406 650دوالر  أمریكي000 000650 650بنغالدیش

دوالر  أمریكيباربادوس

764 334 34بلجیكا
8 583 691

785 849 00026 000 30یورو455 918 42

دوالر  أمریكيبلیز

دوالر  أمریكيبنن

دوالر  أمریكيبوتان

دوالر  أمریكيبولیفیا

دوالر  أمریكيالبوسنة والهرسك

دوالر  أمریكيبوتسوانا

520 447 00010 700 16دوالر  أمریكي000 700 00016 700 16البرازیل

200 00078 125دوالر  أمریكي000 000125 125بوركینا فاسو

256 0006 10دوالر  أمریكي000 00010 10بوروندي

دوالر  أمریكيكمبودیا

720 000750 200 1دوالر  أمریكي000 200 0001 200 1الكامیرون

816 827 00060 849 94دوالر كندي163 231 51497 347 64920 883 76كندا

دوالر  أمریكيالرأس األخضر

دوالر  أمریكيجمهوریة أفریقیا الوسطى

748 000223 250یورو654 654357 357تشاد

دوالر  أمریكيشیلي

200 891 00016 000 27دوالر  أمریكي000 000 00027 000 27الصین

دوالر  أمریكيكولومبیا

دوالر  أمریكيجزر القمر

دوالر  أمریكيالكونغو

دوالر  أمریكيجزر كوك

دوالر  أمریكيكوستاریكا

792 00043 70دوالر  أمریكي000 00070 70كوت دیفوار

دوالر  أمریكيكرواتیا

دوالر  أمریكيكوبا

536 00037 60دوالر  أمریكي000 00060 60قبرص

دوالر  أمریكيجمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

375 181*921 289دوالر  أمریكي921 289921289*جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

485 208 00010 000 85كرونة دانمركیة9114 317 91116 317 16الدانمرك

دوالر  أمریكيجیبوتي

دوالر  أمریكيدومینیكا

دوالر  أمریكيالجمهوریة الدومینیكیة

240 000250 400دوالر  أمریكي000 000400 400إكوادور

800 876 0001 000 3دوالر  أمریكي000 000 0003 000 3مصر

دوالر  أمریكيالسلفادور

دوالر  أمریكيغینیا االستوائیة

دوالر  أمریكيإریتریا

دوالر  أمریكيإثیوبیا

دوالر  أمریكيفیجي

914 739 00010 000 12یورو382 167 38217 167 17فنلندا

750 324 00031 000 35یورو531 071 53150 071 50فرنسا

661 144204 327دوالر  أمریكي1445 144327 327غابون

دوالر  أمریكيغامبیا

دوالر  أمریكيجورجیا

000 792 00043 930 000648 000 00070 000 70ألمانیا

دوالر  أمریكيغانا

یوروالیونان

العادیة الموارد
األمریكي1 بالدوالر

التكمیلیة المساھمات
األمریكي1 بالدوالر

اإلجمالي المبلغ
األمریكي1 بالدوالر

مجموع

المساھمات

االلترام بوحدة
وحدة االلتزام2

السحب بحقوق المعادل
الخاصة3
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التجدید التاسع لمـوارد الصــندوق

2012 مارس/آذار 14 في األعضاء الدول مساھمات

الدولة العضو

دوالر  أمریكيغرینادا

دوالر  أمریكيغواتیماال

دوالر  أمریكيغینیا

دوالر  أمریكيغینیا بیساو

دوالر  أمریكيغیانا

دوالر  أمریكيهایتي

دوالر  أمریكيهندوراس

دوالر  أمریكيهنغاریا

دوالر  أمریكيأیسلندا

000 768 00018 000 30دوالر  أمریكي000 000 00030 000 30الهند

000 256 0006 000 10دوالر  أمریكي000 000 00010 000 10إندونیسیا

دوالر  أمریكيجمهوریة إیران اإلسالمیة

دوالر  أمریكيالعراق

957 369 0005 000 6یورو6917 583 6918 583 8آیرلندا

دوالر  أمریكيإسرائیل

800 924 00051 017 58یورو000 000 00083 000 83إیطالیا

دوالر  أمریكيجامایكا

000 920 46##########ین یاباني000 000 00075 000 75الیابان

دوالر  أمریكياألردن

دوالر  أمریكيكازاخستان

800 000312 500دوالر  أمریكي000 000500 500كینیا

دوالر  أمریكيكیریباس

دوالر  أمریكيالكویت

دوالر  أمریكيقیرغیزستان

906 00031 51دوالر  أمریكي000 00051 51جمهوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

دوالر  أمریكيلبنان

دوالر  أمریكيلیسوتو

دوالر  أمریكيلیبریا

دوالر  أمریكيلیبیا

440 501 6001 677 1یورو000 400 0002 400 2لكسمبرغ

280 00031 50دوالر  أمریكي000 00050 50مدغشقر

دوالر  أمریكيمالوي

دوالر  أمریكيمالیزیا

دوالر  أمریكيملدیف

450 63*895 70یورو423 423101 101مالي

دوالر  أمریكيمالطة

دوالر  أمریكيجزر مارشال

دوالر  أمریكيموریتانیا

دوالر  أمریكيموریشیوس

000 128 0003 000 5دوالر  أمریكي000 000 0005 000 5المكسیك

دوالر  أمریكيمنغولیا

دوالر  أمریكيالمغرب

176 00053 85دوالر  أمریكي000 00085 85موزامبیق

دوالر  أمریكيمیانمار

دوالر  أمریكينامیبیا

دوالر  أمریكينیبال

000 920 00046 425 52یورو000 000 00075 000 75هولندا

دوالر نیوزیلندينیوزیلندا

840 00093 150دوالر  أمریكي000 000150 150نیكاراغوا

دوالر  أمریكيالنیجر

000 384 0009 000 15دوالر  أمریكي000 000 00015 000 15نیجیریا

دوالر  أمریكينیوي

717 047 00031 000 270كرونة نرویجیة7044 628 70449 628 49النرویج

دوالر  أمریكيعمان

800 004 0005 000 8دوالر  أمریكي000 000 0008 000 8باكستان

دوالر  أمریكيبنما

دوالر  أمریكيبابوا غینیا الجدیدة

دوالر  أمریكيباراغواي

دوالر  أمریكيبیرو

دوالر  أمریكيالفلبین

السحب بحقوق المعادل
الخاصة3

وحدة االلتزام2

مجموع

المساھمات

اإللترام بوحدة

العادیة الموارد
األمریكي1 بالدوالر

التكمیلیة المساھمات
األمریكي1 بالدوالر

اإلجمالي المبلغ

األمریكي1 بالدوالر
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التجدید التاسـع لمـوارد الصـندوق

2012 مارس/آذار 14 في األعضاء الدول مساھمات

السحبالمعادل بحقوق
الخاصة3

الدولة العضو

یوروالبرتغال

دوالر  أمریكيقطر

640 316 0004 900 6دوالر  أمریكي0007 900 0006 900 6جمهوریة كوریا 

جمهوریة مولدوفا

دوالر  أمریكيرومانیا

دوالر  أمریكيرواندا

دوالر  أمریكيسانت كیتس ونیفس

دوالر  أمریكيسانت لوسیا

دوالر  أمریكيسانت فنسنت وجزر غرینادین

دوالر  أمریكيساموا

دوالر  أمریكيسان تومي وبرینسیبي

دوالر  أمریكيالمملكة العربیة السعودیة

دوالر  أمریكيالسنغال

دوالر  أمریكيسیشیل

536 00037 60دوالر  أمریكي000 00060 60سیرالیون

دوالر  أمریكيجزر سلیمان

دوالر  أمریكيالصومال

800 000312 500دوالر  أمریكي000 000500 500جنوب أفریقیا

جنوب السودان

یوروإسبانیا

دوالر  أمریكيسري النكا

400 000156 250دوالر  أمریكي000 000250 250السودان

دوالر  أمریكيسورینام

512 00012 20دوالر  أمریكي000 00020 20سوازیلند

560 418 88045 559 460كرونة سویدیة0008 600 00072 600 72السوید

612 117 00021 500 28فرنك سویسري774 755 77433 755 33سویسرا

دوالر  أمریكيالجمهوریة العربیة السوریة

دوالر  أمریكيطاجیكستان

دوالر  أمریكيتایلند

دوالر  أمریكيجمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة

دوالر  أمریكيتیمور لیشتي

220 04868 109دوالر  أمریكي048 048109 109توغو

دوالر  أمریكيتونغا

دوالر  أمریكيترینیداد وتوباغو

دوالر  أمریكيتونس

720 000750 200 1دوالر  أمریكي000 200 0001 200 1تركیا

280 31*000 50دوالر  أمریكي000 00050 50أوغندا

دوالر  أمریكياإلمارات العربیة المتحدة

240 862 72051 132 51جنیه استرلیني000 900 00082 900 82المملكة المتحدة 

628 38*746 61دوالر  أمریكي746 74661 61جمهوریة تنزانیا المتحدة

000 304 00056 000 90دوالر  أمریكي0009 000 00090 000 90الوالیات المتحدة األمریكیة

دوالر  أمریكيأوروغواي

أوزبكستان

دوالر  أمریكيجمهوریة فنزویال البولیفاریة

دوالر  أمریكيفییت نام

دوالر  أمریكيالیمن

دوالر  أمریكيزامبیا

دوالر  أمریكيزمبابوي

895 653 647**--------------  --------------  390 252 035 1**205 931 28**185 321 006 1**المجموع**

العادیة الموارد
األمریكي1 بالدوالر

التكمیلیة المساھمات
األمریكي1 بالدوالر

اإلجمالي المبلغ
األمریكي1 بالدوالر

وحدة االلتزام2

مجموع

المساھمات

اإللترام بوحدة
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األول. المرفق ،REPL.IX/3/R.7 الوثیقة في المبین النحو على الصرف سعر متوسط باستخدام األمريكي بالدوالر قیمته إلى المبلغ تحويل 1  تم

العربیة اللغة على تنطبق ال الحاشیة ھذه 2

1 من الفترة خالل الدولي النقد صندوق في الخاصة السحب حقوق الدوالر/ وحدة صرف سعر باستخدام   األمريكي بالدوالر قیمته من المبلغ تحويل تم 3

.2011 سبتمبر/أيلول 30 إلى أبريل/نیسان

البرلمان. بموافقة رھنا 4

بعد. فیما األمريكي بالدوالر المبلغ قیمة تؤكد 5

االلتزام وحدة (2) البرلمان؛ وبموافقة النفاذ حیز 2012 لعام الفدرالیة المیزانیة قانون بدخول رھن ھي يلي: (1) ما على ألمانیا مساھمة تعتمد 6

ملیون 52.389 يعادل ما ھو أمريكي دوالر ملیون 70 لمبلغ األقصى الحد أن إال (3) أقصى؛ كموعد المساھمة وثیقة إيداع عند األلمانیة الحكومة ستحددھا

االلتزام. بتاريخ به المعمول الصرف لسعر وفقا األمريكیة بالدوالرات يورو دوالر

الوزارية. الموافقة على الحصول شريطة 7

التاسع. للتجديد المستھدف المستوى من المائة في 4.84 أساس على 8

الكونغرس. قبل من واعتمادھا الموازنة عملیة خالل من الموافقة على الحصول شريطة 9

تعھد. أي بعد يستلم ولم مقدمة، كمساھمة المبلغ ھذا دفع * تم

قد البلدان من عددا أن بعد. كما تعھداتھا عن تعلن لم البلدان من عددا أن تاريخه.  غیر حتى أعلنت التي التعھدات التاسع التجديد مجامیع ** تمثل

اإلضافیة. التعھدات لیعكس دورية بصورة الجدول ھذا تحديث يتم لمساھماتھا. وسوف الرسمي بالتأكید رھنا تعھداتھا إلى ألمحت

  


