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  القروض وفوائدها ورسوم خدمتهاریر عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصولتق

  

سداد من مدفوعات 2011دیسمبر/كانون األول 31في اتالمتأخر وضع توفر هذه الوثیقة معلومات عن - 1

أصول القروض وفوائدها، ورسوم خدمتها المستحقة السداد في إطار البرنامج العادي والبرنامج الخاص من 

ل البلدان األفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المتأثرة بالجفاف والتصحر (البرنامج الخاص من أجل أج

  جداول، یرد وصفها أدناه.ستةیضم هذا التقریر و أفریقیا). 

من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها بحسب اإلقلیم اتالمتأخر   :1الجدول 

  وبرنامج اإلقراض

ملیون دوالر 71.1إلى 2011دیسمبر/كانون األول 31بتاریخ یومًا أو أكثر 15لمدة اتالمتأخر تناقصت- 2

ملیون دوالر أمریكي في إطار البرنامج 0.2ملیون دوالر أمریكي في إطار البرنامج العادي و70.9أمریكي (

دیسمبر/كانون األول 31بتاریخدوالر أمریكي ملیون 84.4الخاص من أجل أفریقیا)، عن مستواها البالغ 

ملیون دوالر أمریكي في إطار البرنامج 1.5وملیون دوالر أمریكي في إطار البرنامج العادي 82.9(2010

ملیون دوالر أمریكي بشكل رئیسي إلى بلوغ بلدان 13.3ویعود االنخفاض البالغ الخاص من أجل أفریقیا). 

از في إطار مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون. في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطى نقطة اإلنج

بما یمثل انخفاضا في المائة من مجموع المتأخرات1.6المتأخرات في إقلیم أفریقیا الغربیة والوسطىتبلغ- 3

أساسا بسبب بلوغ عدة بلدان نقطة 2010دیسمبر/كانون األول 31في المائة بالمقارنة مع 24.1بنسبة 

إقلیم أفریقیا ر مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون؛ في حین بلغت المتأخرات في اإلنجاز في إطا

في المائة بالمقارنة مع 7.6بما یمثل زیادة بنسبة في المائة من مجموع المتأخرات 30.9الشرقیة والجنوبیة

في إقلیم في المائة29.3تبلغو ؛ متأخرات إضافیة لزمبابويأساسا بسبب2010دیسمبر/كانون األول 31

2010دیسمبر/كانون األول 31في المائة بالمقارنة مع 5.3بما یمثل زیادة بنسبة أمریكا الالتینیة والكاریبي 

في 31.1وأوروبا أفریقیا وشمال في إقلیم الشرق األدنى بینما بلغت ؛ كوباالزیادة في متأخراتأساسا بسبب

أساسا بسبب2010دیسمبر/كانون األول 31في المائة بالمقارنة مع 7.9بما یمثل زیادة بنسبة المائة

بما یمثل في إقلیم آسیا والمحیط الهاديفي المائة7.1بلغت و المتأخرات اإلضافیة للصومال والسودان؛

متأخرات اإلضافیة المترتبة على جمهوریة كوریا الشعبیة الفي المائة أساسا بسبب3.3زیادة بنسبة 

ة وتشكل المبالغ المتأخر سدادها من بلدان لفترات تزید عن ثالث سنوات ولم توضع لها خطیة. الدیمقراط

من مجموع في المائة87.1) نسبة وزمبابويكوبا، والصومال، طول المدة: (بحسبرسمیة تسویة 

غي مالحظة وینب.كل من كوبا وزمبابويا لتسویة المتأخرات قید المناقشة مع إال أن هنالك خطط. المتأخرات

دیسمبر/كانون 31ي ـفارنة بهـمق  2011دیسمبر/كانون األول 31أن عدد القروض المتأخر سدادها في 

ا.قرض49بقي قد2010األول 

من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها بحسب البلد اتالمتأخر :2الجدول 

  المقترض وعدد أیام التأخیر

تطبیق ، كان 2012ینایر/كانون الثاني 1قبل بحسب مدة التأخیر. اتالمتأخر یبین هذا الجدول تفاصیل- 4

للتخلف عن السداد حین یوقف الصرف من القروض النافذة المتأخرة مدفوعاتها. 75من الیوم یبدأ العقوبات 

.للتخلف عن السداد، یوقف الصرف من كامل حافظة القروض النافذة للبلد المقترض120وفي الیوم 



  EB 2012/105/R.37

2

كامل حافظة القروض النافذة للبلد المقترض سیوقف الصرف من، 2012ینایر/كانون الثاني 1من بتداء او - 5

، عقب توجیه رسالة من المستشار العام. وتشمل المتأخرات كال من المبالغ للتخلف عن السداد75في الیوم 

ت المتأخرة مثل النفقات غیر غیر المسددة المطالب بها (مدفوعات سداد القروض)، باإلضافة إلى االلتزاما

وأي مشروع جدید یوافق علیه المجلس التنفیذي ال یمكن التوقیع علیه أو دخوله حیز النفاذ ما دامت المبررة. 

180في الیوم و أیضا. هددالمتأخرات مستمرة. كما یمكن للقرارات المستقبلیة الخاصة بطلبات التمویل أن ت

وُیبلَّغ عن وضعها هذا في القوائم المالیة ،حالة عدم االستحقاقللتخلف عن السداد، توضع القروض في

التي تصدر في نهایة العام. 

على 2010دیسمبر/كانون األول 31مقارنة معمجموع عدد البلدان المقترضة التي علیها متأخرات بقي- 6

بلدًا 11ا أو أكثر من یوم75عدد البلدان المقترضة التي مضى على متأخراتها انخفضو ، بلداً 16حاله عند 

.،2011دیسمبر/كانون األول 31في انبلد10إلى 2010دیسمبر/كانون األول 31في 

روض وفوائدها ورسوم من مدفوعات سداد أصول القاتبیانات تاریخیة عن مجموع المتأخر :3الجدول 

  یوما أو أكثر75نقضى على موعد استحقاقها خدمتها التي ا

وكما هو .حد الیوم الخامس والسبعین الحاسمقارنة تاریخیة بین القروض التي بلغت ترد في هذا الجدول م- 7

تراجع عدد القروض المتأخر سدادها ألكثر . إذ2011جعت قیمة المتأخرات عام مبین في الجدول فقد ترا

. 2011دیسمبر/كانون األول 31بتاریخ 25إلى 2010دیسمبر/كانون األول 31بتاریخ 32یومًا من 75من 

، فقد تراجعت إلى 2011یومًا إلى إجمالي القروض عام 75وأما نسبة القروض المتأخر سدادها ألكثر من 

  في المائة.3.6

مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها متأخرة السداد، مصنفة حسب   :4الجدول 

  شروط اإلقراض

راض الخاصة بكل فئة (تیسیریة للغایة ومتوسطة یبین هذا الجدول تفاصیل المتأخرات بحسب شروط اإلق- 8

  وعادیة). 

  مدفوعات القروض والمتأخرات والتدفقات العائدة إلى الصندوقمجموع   :5الجدول 

، 1979یبین هذا الجدول مجموع المبالغ المدفوعة سدادًا لألصول والفوائد على قروض الصندوق منذ عام - 9

-1979ومجموع التدفقات العائدة في الفترة ،2011ألول دیسمبر/كانون ا31ومجموع المتأخرات حتى 

من مجموع تدفقات في المائة1.7، كانت المتأخرات تشكل 2011دیسمبر/كانون األول 31. وفي2011

عملیاته. وقد تقلصت هذه النسبة مقارنة مع مثیلتها بدأ الصندوقمنذ القروض العائدة (األصل والفائدة) 

في المائة من مجموع التدفقات 2.7، عندما كانت المتأخرات تمثل 2010األول دیسمبر/كانون31بتاریخ 

العائدة.

نسبة المتأخرات إلى مجموع التدفقات العائدة  :6الجدول 

، یبین هذا الجدول مجموع المتأخرات، ومجموع التدفقات العائدة (األصل والفائدة) منذ أن بدأ الصندوق عملیاته

.2011-2000موع التدفقات للفترة لى مجونسبة المتأخرات إ
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  1الجدول 

  من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتهااتالمتأخر 

  أبحسب اإلقلیم وبرنامج اإلقراض

  )بأسعار صرف تاریخیة2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

الفوائد ورسوم الخدمةأصل القروضعدد القروض

البرنامج العادي
174 129352391أفریقیا الغربیة والوسطى

847 42621 4216 1415أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

070 3467245 84آسیا والمحیط الهادي

805 78420 0219 111أمریكا الالتینیة والكاریبي

966 60021 3665 1216وأوروباالشرق األدنى وشمال أفریقیا

862 77370 08922 4748مجموع الفرعيال

البرنامج الخاص من أجل البلدان األفریقیة الواقعة 
الكبرى (البرنامج الخاص من أجل جنوب الصحراء 

أفریقیا)
11010101أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

111632148الشرق األدنى وشمال أفریقیا وأوروبا

221732249المجموع الفرعي

مجموع البرنامج العادي والبرنامج الخاص من أجل 
أفریقیا

174 139352391أفریقیا الغربیة والوسطى

948 42621 5226 1515أفریقیا الشرقیة والجنوبیة

070 3467245 84آسیا والمحیط الهادي

805 78420 0219 111أمریكا الالتینیة والكاریبي

114 63222 4825 1216وأوروباق األدنى وشمال أفریقیاالشر 

111 80571 30622 4948مجموعال

أ
  .أو أقلدوالر أمریكي00010قیمتها تبلغیوما أو أكثر. وال ترد في هذا التقریر حاالت التخلف عن السداد التي 15المبالغ المبینة متأخرة السداد لمدة   
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  2الجدول 

  من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتهااتالمتأخر 

  بحسب البلد المقترض وعدد أیام التأخیر

)بأسعار صرف تاریخیة2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

المقترضالبلد 

15-29  

یوما

30-59  

یوما

60-74  

یوما

75-119  

یوما

120-179  

یوما

180  

رأكثویوما 

  مجموع المبالغ

المتأخرة

أبوركینا فاسو
-35----35

كوبا
ب

----24920 55620 805

55-2035---غینیا االستوائیة

94---94--اغینی

أكینیا
112335----447

683 7784 2--289 6161-  جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

ألدیمقراطیة الشعبیةاالوجمهوریة 
86-----86

27-----27مالوي

أموزامبیق 
-930-100--1 030

79--79---فلسطین

59--59---السنغال

677 30620 19220-1727-الصومال

360 1--8796373804السودان

توغو
ج

38--370-522930

أنامفییت
-302----302

زمبابوي
ب

-91-28413119 93620 442

111 09871 71660764 7631 5771 3512  المجموع

  .2012ینایر/كانون الثاني 31مدفوعة في   أ
ب

  البلدان المقترضة التي لدیها خطط للتسدید قید المناقشة.  
ج

  بلدان مقترضة لدیها خطط تسویة.  
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  3الجدول 

من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها التي انقضى المتأخراتات تاریخیة عن مجموع بیان

  یوما أو أكثر75على موعد استحقاقها 

  )بأسعار صرف تاریخیة2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

تاریخ اإلبالغ

مجموع عدد القروض المطالب 

بها

القروض عدد 

المطالب بها 

وتأخر سدادها 

یوما أو 75لمدة 

أكثر

النسبة المئویة 

للقروض التي تأخر 

یوما أو 75سدادها 

أكثر بالمقارنة 

بمجموع عدد 

القروض المطالب 

بها

المبالغ المتأخرة من مدفوعات 

المبالغ المتأخرة من مدفوعات   سداد أصول القروض

فوائد القروض ورسوم خدمتها

مبالغ المتأخر مجموع ال

سدادها

463 87186158.16717921-دیسمبر/كانون األول31

634 0767 5583 882112110.04-دیسمبر/كانون األول31

695 02811 6675 892282812.36-دیسمبر/كانون األول31

977 71022 2677 902503313.215-دیسمبر/كانون األول31

454 40023 0548 912753412.415-كانون األولدیسمبر/31

472 60221 8705 922873813.215-دیسمبر/كانون األول31

647 91624 7317 93313289.016-دیسمبر/كانون األول31

350 04533 30510 943413711.023-دیسمبر/كانون األول31

755 12039 63512 953694412.027-دیسمبر/كانون األول31

572 79742 77512 963954110.429-دیسمبر/كانون األول31

897 88642 01112 97425409.430-دیسمبر/كانون األول31

531 35247 17913 98464357.534-دیسمبر/كانون األول31

163 73751 42615 99488296.035-دیسمبر/كانون األول31

619 03455 58517 00510449.038-دیسمبر/كانون األول31

01530438.138-دیسمبر/كانون األول31 90718 68257 589

02549479.047-دیسمبر/كانون األول31 04921 09268 141

03561427.551-دیسمبر/كانون األول31 21223 09374 305

04571366.355-دیسمبر/كانون األول31 59425 14980 743

05575397.059-دیسمبر/كانون األول31 00227 18486 186

06587386.567-دیسمبر/كانون األول31 50231 29098 800

52199 76732 07604346.066- /كانون األولدیسمبر31 288

360 346100 01432 08635467.268- /كانون األولدیسمبر31

944 41197 53332 09655335.065- /كانون األولدیسمبر31

239 41983 82025 10676324.757- /كانون األولدیسمبر31

017 76568 21 252 700253.646  11- /كانون األولدیسمبر31
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  4الجدول 

  مصنفة حسب شروط اإلقراض،دادمتأخرة السمدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

)بأسعار صرف تاریخیة2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

النسبة المئویةالمجموعالفائدة ورسوم الخدمةأصل القروضشروط اإلقراض

09545 11932 9768 23تیسیریة للغایة

01655 68639 33014 24متوسطة

----عادیة

111100 80571 30622 48المجموع  

    

النسبة المئویة للسنوات السابقة

20062007200820092010شروط اإلقراض

5248534755تیسیریة للغایة

4851465244متوسطة

01111عادیة

100100100100100المجموع  
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  5الجدول 

  رات والتدفقات العائدة إلى الصندوقمدفوعات القروض والمتأخمجموع

)بأسعار صرف تاریخیة2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

بآالف الدوالرات األمریكیة

المجموعأصل القروضالفائدةالسنة

19791-1

1980128-128

1981717-717

19822 129-2 129

19834 1211 4715 592

19847 59515 26222 857

198510 77512 21722 992

198617 13023 46840 598

198722 51218 53541 047

198825 48230 81356 295

198926 73538 92765 662

199030 14247 67277 814

199135 27369 206104 479

199238 38376 895115 278

199336 11981 783117 902

199437 43189 015126 446

199542 926109 949152 875

199639 989110 069150 058

199742 427116 805159 232

199841 917122 556164 473

199943 679133 216176 895

200043 991136 423180 414

200142 113127 920170 033

200242 296127 551169 847

200347 471139 625187 096

200448 371171 788220 159

200547 830154 942202 772

200644 409148 513192 922

200749 967171 991221 958

200855 708186 451242 159

200955 188201 148256 336

201054 742219 014273 756

2011
51 854

234 953
286 807

4مجموع المدفوعات 207 729

2011دیسمبر/كانون األول31المتأخرات في
أ

71 111

4التدفقات العائدةمجموع   278 840



  EB 2012/105/R.37

8

6الجدول 

النسبة المئویة للمتأخرات إلى مجموع التدفقات العائدة

بأسعار صرف تاریخیة)2011دیسمبر/كانون األول 31(في 

ریكیةبآالف الدوالرات األم

  مجموع التدفقات العائدة  مجموع المتأخرات  السنة
للمتأخرات إلى النسبة المئویة

  التدفقات العائدةمجموع

200059 7221 843 6063.2

200161 4812 015 3983.1

200272 1692 195 9333.3

200376 1842 387 0443.2

200483 1672 614 1863.2

200588 9712 822 7623.2

2006102 5533 029 2663.4

2007105 0433 253 7143.2

2008104 6133 495 4433.0

2009101 8613 749 0262.7

201084 4234 005 3452.1

201171 1114 278 8401.7


