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القروض وفوائدها ورسوم تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول 
 خدمتها

من مدفوعات سداد أصول القروض  2013سبتمبر/أيلول  30توفر هذه الوثيقة معلومات عن وضع المتأخرات ف  
وفوائدها، ورسوم خدمتها المستحقة السداد ف  إطار البرنامج العادي والبرنامج الخاص من أجل البلدان األفريقية 

 فريقيا. أللمتأثرة بالجفاف والتصحر )البرنامج الخاص الواقعة جنوب الصحراء التبرى ا

 1الجدول 

 2102-2102 مقارنة المتأخرات السنوية بحسب اإلقميم لفترة
 ( 2013سبتمبر/أيلول  30)بتاريخ 

 عدد القروض اإلقليم

تسديد أصل القرض 
)بآالف الدوالرات 

 األمريتية.

الفوائد ورسوم الخدمة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريتية.

إجمال  المتأخرات  
)بآالف الدوالرات 

 النسبة المئوية األمريتية.

 آسيا والمحيط الهادي

 11 574 5 555 019 5 5 3123سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 15 653 7 849 804 6 3 2013يلول أسبتمبر/ 30بتاريخ 

لمتأخرات اارتفع إجمال      بينمامتأخراتها منذ أن سددت تل من جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيبال 3إلى  5من  ظة: انخفض العدد اإلجمال  للقروضملحو 
  الديمقراطية سبب زيادة متأخرات جمهورية توريا الشعبيةبمليون دوالر أمريت   2.1إلى 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 43 391 21 400 6 991 14 7 3123سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 42 997 21 939 6 058 15 5 2013سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

مليون دوالر أمريت   0.6سددت جمهورية تنزانيا المتحدة متأخراتها  ارتفع إجمال  المتأخرات إلى و  5إلى  7: انخفض العدد اإلجمال  العام للقروض من ملحوظة
 بسبب ديون إضافية على زمبابوي

 أفريقيا وأوروباالشرق األدنى وشمال 

 45 513 22 467 5 046 17 8 3123سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 43 566 22 692 5 874 16 4 2013سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

مليون دوالر أمريت    بق   0.9منذ أن سددت الجمهورية العربية السورية متأخراتها بنحو  4إلى  8انخفض العدد اإلجمال  للقروض من بشتل عام، : ملحوظة
 دوالر أمريت  مليون  1.0إجمال  المتأخرات ثابتا، بسبب  زيادة متأخرات الصومال بحوال  

 أفريقيا الغربية والوسطى

 1 556   111 445   4 3123سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 0.1 54    2   52    2 2013سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

مليون دوالر أمريت  بصورة رئيسية بسبب تسديد السنغال  0.5، وانخفض إجمال  المتأخرات بنحو 2إلى  4ملحوظة: انخفض العدد اإلجمال  العام للقروض من 
 متأخراتها

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 0 0 0 0 0 3123سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 0 0 0 0 0 2013سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 إجمالي جميع األقاليم

 100 034 50 533 12 501 37 24 2012سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 

 100 270 52 482 13 788 38 14 2013سبتمبر/أيلول  30بتاريخ 
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 3الجدول 

 2013سبتمبر/أيمول  30يوما في  75موجز البمدان المقترضة التي تجاوزت متأخراتها 
 في المائة من إجمالي المتؤخرات المستحقة للصندوق( 9999)هذه البلدان مسإولة عن 

 عدد أيام التأخير البلد المقترض

 بآالف) األصل
 الدوالرات األمريتية.

الفوائد ورسوم الخدمة 
)بآالف الدوالرات 

 األمريتية

إجمال  المتأخرات  
)بآالف الدوالرات 

 الوضع األمريتية.

 معلق  653 7  849  804 6 050 1 جمهورية توريا الشعبية الديمقراطيةأ

 معلق  27  0  27 226  غينيا االستوائية
 معلق  566 22  692 5  874 16 550 8 الصومال
 معلق  997 21  939 6  058 15 320 4 بزمبابوي 

   243 52  480 13 763 38   المجموع

 يسعى المقترض بنشاط إليجاد قناة لتسديد الدين  أ

 البلدان المقترضة الت  لديها خطط للتسديد قيد المناقشة  ب

 


