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قروض وصافي رسوم الخدمة نتیجة الل وتقدیرات المدفوعات المتنازل عنها من أص

  لتنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون

  الخلفیة–أوال 

عدَّل مجلس المحافظین ،2006فبرایر/شباط 16الصادر في ،1تعدیل /29-د/141من خالل قراره رقم - 1

كصیغة ثالثة من صیغ التمویل الذي "آلیة القدرة على تحمل الدیون"فاقیة إنشاء الصندوق بهدف إدخال ات

22یقدمه الصندوق إضافة إلى القروض والمنح التقلیدیة. وقد دخل هذا التعدیل حیز النفاذ في 

ن السقف الموضوع االتفاقیة المعدلة إلنشاء الصندوق بأتوصي ولهذا الغرض .2006دیسمبر/كانون األول 

من الموارد التي یتم االلتزام بها في أي سنة مالیة لن یطبق على التمویل بموجب من الثُ بنسبة على المنح 

المجلس التنفیذي یعیر إال أن االتفاقیة أبقت على المطلب القائل بوجوب أن ،القدرة على تحمل الدیونإطار 

.تستحقه من اهتمامما الجدوى المالیة للصندوق على المدى الطویل

، وافق المجلس التنفیذي على التوصیة الواردة في 2007وفي دورته التسعین المنعقدة في أبریل/نیسان - 2

EBالوثیقة  2007/90/R.2 بأن ینفذ الصندوق إطار القدرة على تحمل الدیون لیحكم صیغة المساعدة المالیة

لحد من من ااألعضاء في الصندوق الدول تمكین رض، بغللبلدان المؤهلة لالستدانة بشروط تیسیریة للغایة

إدارة مستوى الدین على وجه العموم بصورة أفضل بما ها في المستقبل، ومن خطر المستویات المرتفعة لدیون

.المعنيیتفق مع الخطط اإلنمائیة للبلد

دمها الصندوق المساعدة المالیة التي یقشروط أدى تنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون إلى تعدیل - 3

الموارد على أساس األداء في البلدان المؤهلة رامج كما هي واردة في نظام تخصیصللمشروعات والب

) البلدان التي 1ویقدم الصندوق اآلن الدعم المالي باألسلوب التالي: (.ض بشروط تیسیریة للغایةار تقلال

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

) البلدان التي تتسم بقدرة 3ض؛ (و بالمائة قر 50وبالمائة منح50متوسطة على تحمل الدین على أساس 

بالمائة.100ض بما یعادل و مرتفعة على تحمل الدیون على أساس قر 

.روعات والبرامج التي یمولها الصندوقفي المشالمنح وقد رفع تنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون من نسبة - 4

ونتیجة لذلك فإن التكلفة األساسیة التي سیتحملها الصندوق هي سداد أصول القروض المتنازل عنها على 

. وفي هذا ضو عن القر على أساس منح بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون عوضا توفر الموارد التي 

بالنسبة عند االستحقاق التنفیذي على مبدأ آلیة للتعویض للدفع المجال فقد صادقت الدورة التسعون للمجلس

إدارة الصندوق سوف ترفع ،2008ووافق على التوصیة أنه وبدءا من عام .ألصول القروض المتنازل عنها

ل و المدفوعات المتنازل عنها من أصتقدیرات أبریل/نیسان حول التنفیذي في دورةسنویة إلى المجلس تقاریر

وصافي رسوم الخدمة نتیجة لتنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون.القروض 

عرض على المجلس التنفیذي سنویا تقریر یحدد المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي ی- 5

بما في ذلك أثر التغییرات ،رسوم الخدمة نتیجة للمنح الموافق علیها بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون

عندما یكون ذلك قابال للتطبیق.،أو شطب)أو كلي(لصرف وأي تقلیص جزئي على مالمح ا
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سیعد الصندوق ویعرض تقریرا في ،وبما یتماشى مع القرارات التي اتخذتها الدورة التسعون للمجلس التنفیذي- 6

سیاق هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الحادي عشر لموارد الصندوق حول خبرة الصندوق وخبرة 

منذ تبنیها إلطار القدرة على تحمل الدیون فیما یتعلق بصافي 1ات المالیة المتعددة األطراف األخرىالمؤسس

الخسائر التقدیریة والفعلیة من مدفوعات رسوم الخدمة واالقتراحات حول النهج المستقبلیة للتعویض عن هذه 

حاجة.عندما تتطلب الالخسائر 

ثر الفعلي لتنفیذ إطار القدرة األإدارة الصندوق معلومات عن توفر،وبهدف إبقاء المجلس على علم كامل- 7

تنفیذ على الموارد المالیة للصندوق.التقدیر أثر على على تحمل الدیون لمساعدة المجلس 

المشروعات والبرامج التي تمت الموافقة علیها بموجب إطار القدرة على –ثانیا 

2011تحمل الدیون عام 

بموجب إطار 2011مشروعا وبرنامجا ومنحة قطریة تمت الموافقة علیها عام 24قائمة بـ1یعرض الجدول - 8

137.6وتصل القیمة اإلجمالیة لوحدات حقوق السحب الخاصة إلى حوالي .القدرة على تحمل الدیون

بالمائة من إجمالي برنامج عمل 21أو حوالي 2.)ملیون دوالر أمریكي211.3أي ما یعادل حوالي (،ملیون

.2011عام

المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة–ثالثا 

ل القروض وصافي رسوم الخدمة و معلومات عن المدفوعات التقدیریة المتنازل عنها من أص2یوفر الجدول - 9

وتوقعت . 2011-2007ترة فللمنح التي تمت الموافقة علیها بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون في ال

38.8عادل مجموعها یأن یؤدي تنفیذ إطار القدرة على تحمل الدیون إلى خسائر EB 2007/90/R.2الوثیقة 

فترةمدى ملیون دوالر أمریكي من مدفوعات سداد أصول القروض للصندوق المتكبدة بصورة أساسیة على 

مقدمة بموجب إطار القدرة ، ونتیجة للمستوى التراكمي للمنح ال)2021-2019(التجدید الحادي عشر للموارد 

وصاعدا (أي بافتراض استمرار العمل بإطار القدرة على 2007على تحمل الدیون الموافق علیها من عام 

ملیون 42.8تحمل الدیون طوال فترة التجدید الحادي عشر للموارد). وقد تم تعدیل هذا التوقع تصاعدیا لیبلغ 

.اعدي لبرنامج العمل في السنوات الماضیةالتصالتوجه یتماشى مع بما 3،دوالر أمریكي

، فإن إجمالي أصول القروض المتنازل عنها والناجم عن المنح الموافق علیها بموجب 2كما یظهر الجدول - 10

ملیون وحدة حقوق سحب 580.4یصل إلى 2011حتى عام 2007إطار القدرة على تحمل الدیون من عام 

                                                     

نون نظرت المؤسسة الدولیة للتنمیة في ھذا الموضوع في نطاق مناقشات تجدید مواردھا السادس عشر، والتي استكملت في دیسمبر/كا1

. ونظرا لفترة السماح ومدتھا عشر سنوات على االئتمان االعتیادي للمؤسسة، فإن التجدید السادس عشر للموارد سیكون أول 2010األول 

تجدید لتمویل التدفقات العائدة من أصول القروض المتنازل عنھا بسبب المنح المعطاة. وقد أكد أعضاء في المؤسسة على المبدأ الرئیسي 

أن المنح الموفرة یجب أال تقلص من قدرة المؤسسة المستقبلیة على دعم الحد من الفقر والتنمیة، وأحاطوا علما بأن المؤسسة سوف القائل ب

تحتاج إلى تمویل إضافي خالل فترة التجدید السادس عشر لمواردھا لتمویل التدفقات العائدة من االئتمانات المتنازل عنھا بسبب المنح. 

مثل ھذا التمویل یجب أن یندرج كجزء من التزامات التمویل اإلجمالیة للمؤسسة خالل التجدید السادس عشر لمواردھا واتفقوا على أن

  بناء على حصص عادلة من تحمل الدیون.
  .2011دیسمبر/كانون األول 31باستخدام أسعار الصرف لصندوق النقد الدولي بتاریخ 2

  .2011دیسمبر/كانون األول 31باستخدام أسعار الصرف لصندوق النقد الدولي بتاریخ 3
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. ویتوقع الصندوق أن یتم التعویض عن هذا المبلغ المتنازل 4كيملیون دوالر أمری891.1خاصة، أي حوالي 

من قبل 5ملیون دوالر أمریكي)771.8ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (502.7عنه من أصول القروض 

2051-2018الدول األعضاء على أساس الدفع عند االستحقاق في الفترة 

                                                     

  .2011دیسمبر/كانون األول 31باستخدام أسعار الصرف لصندوق النقد الدولي بتاریخ 4
  .2011دیسمبر/كانون األول 31باستخدام أسعار الصرف لصندوق النقد الدولي بتاریخ 5
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  1الجدول 

  2011عام المصادق علیهاالدیون المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل

(بآالف وحدات حقوق السحب الخاصة)

المبلغالعنوانالبلداإلقلیم

والوسطىالغربیةأفریقیا

جمهوریة أفریقیا

  الوسطى

مشروع إنعاش إنتاج المحاصیل الغذائیة واإلنتاج الحیواني على نطاق ضیق في 

مناطق السافانا

4503

6005المرحلة الثانیة–حد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو مشروع الموریتانیا

50014مشروع دعم التنمیة الزراعیة والتسویقكوت دیفوار

7505البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القیمة الزراعیةغینیا

والجنوبیةالشرقیةأفریقیا

6801ةمستدامالالبشریة تنمیةللالوطنيبرنامجالجزر القمر

800مشروع مساندة الخطة االستراتیجیة لتحویل الزراعةرواندا

  رواندا  

  إثیوبیا

  مشروع تعزیز الدخول الریفیة من خالل الصادرات

  المرحلة الثانیة–برنامج الوساطة المالیة الریفیة 

60011  

30031

  

  

  لیسوتو

  مالوي

  مالوي *

  مشروع تنمیة زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة

  برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام 

  برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام

1503  

25014  

391

الهاديوالمحیطآسیا

  

  

كمبودیا

  

  

مشروع تحسین سبل المعیشة الریفیة في محافظات كراتییه وبریاه فیهیار وراتاناكیري

  

  

850

جمهوریة الو 

یمقراطیة الشعبیةالد

5501أتابیومحافظة برنامج تحسین سبل المعیشة الریفیة في 

جمهوریة الو 

  الدیمقراطیة الشعبیة

  طاجیكستان

تیمور لیشتي

من الغذائي والقرص االقتصادیة المستند إلى المجتمع المحلي في سوم األبرنامج

  سون سون جاي

  مشروع تنمیة الثروة الحیوانیة والمراعي

ع تخزین الذرة في تیمور لیشتيمشرو 

8508  

  

3309  

2003

والكاریبيالالتینیةأمریكا

8504الریفیةالمناطقفيمساندة المبادرات اإلنتاجیة برنامجهایتي

5003مشروع إدماج صغار المنتجین في سالسل القیمة والنفاذ السوقينیكاراغوا

أفریقیاوشمالاألدنىالشرق

وأوروبا

منظمة األغذیة 

  والزراعة *

  السودان *

  

  السودان *

  السودان

السودان *

تحلیل ودراسة الصمود وسبل العیش في إطار السودان لبرنامج القدرات المؤسسیة 

  للسودان

مستوى المجتمع المحلي لتصبح صندوقا مركزیا یدار إعادة هیكلة الصنادیق على 

  بشكل مهني ومستدام

  عي في جنوب دارفوردعم اإلرشاد الزرا

  مشروع تنمیة البذور

إعداد استراتیجیة للزراعة البعلیة في السودان

30  

  

326  

  

306  

3506  

308

7205برنامج فرص العمل الریفیة-االستثمار في الیمن الیمن

641137)2011(مجموعال

112365الرصید السابق

753502اإلجماليالمجموع 

.موافقة علیها أصال بالدوالرات األمریكیةمنح تمت ال*
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  2الجدول 

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

  2011وحتى 2007القدرة على تحمل الدیون في الفترة من عام 

ى التقدیرات)تستند إل2011: البیانات من عام ة(وحدات حقوق السحب الخاص

تنفیذذ إطار القدرة على 

أصل القرضالمصروفالعامتحمل الدیون

صافي الفوائد ورسوم 

في 0.75الخدمة بحدود 

اإلجماليالمائة

اإلجمالي حسب 

التجدید

387 06836 0681 9661 263 20071التجدید السابع

20084 149 67911 80511 805

20098 858 95423 51423 514

673 303 4891 48982 48482 772 201026الثامنالتجدید 

201148 562 117171 137171 137

201248 718 4841 050 0471 050 047

167 308 0855 421 0851 421 3521 152 201351التجدید التاسع

201447 524 2371 777 5171 777 517

201544 273 0422 109 5652 109 565

606 450 95510 437 9552 437 3572 785 201643التجدید العاشر

201741 628 9772 750 1722 750 172

201841 084 9472 204 1693 058 3095 262 478

043 14136 954 4607 320 6823 633 5254 157 201937التجدید الحادي عشر 582

202029 911 2678 842 0493 510 04212 352 091

202116 429 66312 170 4023 566 94915 737 350

591 583 21960 320 77320 561 4463 758 32216 480 202211التجدید الثاني عشر

202316 758 4463 436 08520 194 530

202416 758 4463 310 39620 068 842

396 452 15459 943 70819 184 4463 758 202516التجدید الثالث عشر

202616 758 4463 059 02019 817 465

202716 758 4462 933 33119 691 777

201 321 08958 566 64319 807 4462 758 202816التجدید الرابع عشر

202916 758 4462 681 95519 440 400

203016 758 4462 556 26619 314 712

006 190 02457 189 57819 430 4462 758 203116التجدید الخامس عشر

203216 758 4462 304 89019 063 335

203316 758 4462 179 20118 937 647

811 058 95956 811 51318 053 4462 758 203416التجدید السادس عشر

203516 758 4461 927 82518 686 270

203616 758 4461 802 13618 560 582

616 927 89454 434 44818 676 4461 758 203716التجدید السابع عشر

203816 758 4461 550 76018 309 205

203916 758 4461 425 07118 183 517

421 796 82953 057 38318 299 4461 758 204016لتجدید الثامن عشرا

204116 758 4461 173 69517 932 140

204216 758 4461 048 00617 806 452

226 665 76452 680 31817 446922 758 204316التجدید التاسع عشر

204416 758 446796 62917 555 075

204516 758 446670 94117 429 387

862 329 69949 303 25317 446545 758 204616التجدید العشرون
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204716 758 446419 56417 178 010

204814 554 277293 87614 848 153

117 942 48324 309 71912 764184 124 204912التجدید الحادي والعشرون

20507 916 39793 7838 010 180

20514 588 04434 4104 622 454

664 409 664580 409 290580 656 37477 753 374502 753 502المجموع


