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المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار  األثر المالي ألصول القروض وصافي رسوم الخدمة
 .القدرة على تحمل الديون

 الخلفية – أوال

، عدَّل مجلس المحافظين اتفاقية إنشاء 2006فبراير/شباط  16، الصادر في .29-/د141من خالل قراره رقم   -1
 ،ل "آلية القدرة على تحمل الديون" كصيغة ثالثة من صيغ التمويل الذي يقدمه الصندوقالصندوق بهدف إدخا

. ولهذا 2006ديسمبر/كانون األول  22 ز النفاذ فيإضافة إلى القروض والمنح التقليدية. وقد دخل هذا التعديل حي  
 المنح بنسبة الثُمن من المواردالسقف الموضوع على  بعدم تأثرتوصي االتفاقية المعدلة إلنشاء الصندوق  ،الغرض

إطار القدرة على تحمل الديون، إال أن االتفاقية أبقت  بالتمويل بموجبفي أي سنة مالية  المتاحة لعقد االلتزامات
االهتمام عير المجلس التنفيذي الجدوى المالية للصندوق على المدى الطويل على المطلب القائل بوجوب أن يُ 

 .الواجب

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

 1EB  2007/90/R.2 بأن ينفذ الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون ليحكم صيغة المساعدة المالية للبلدان
لصندوق من الحد من خطر المؤهلة لالستدانة بشروط تيسيرية للغاية، بغرض تمكين الدول األعضاء في ا

المستويات المرتفعة لديونها في المستقبل، ومن إدارة مستوى الدين على وجه العموم بصورة أفضل بما يتفق مع 
 الخطط اإلنمائية للبلد المعني.

أدى تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون إلى تعديل شروط المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للمشروعات   -3
في البلدان المؤهلة لالقتراض بشروط  ،كما هي واردة في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ،برامجوال

التي تتمتع بقدرة منخفضة على  للبلدان( 1تيسيرية للغاية. ويقدم الصندوق اآلن الدعم المالي باألسلوب التالي: )
التي تتسم بقدرة متوسطة على تحمل الدين على  للبلدان( 2بالمائة؛ ) 100تحمل الدين على أساس منح بما يعادل 

التي تتسم بقدرة مرتفعة على تحمل الديون على أساس  للبلدان( 3بالمائة قروض؛ ) 50بالمائة منح و 50أساس 
 بالمائة. 100قروض بما يعادل 

ها الصندوق. رفع تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون من نسبة المنح في المشروعات والبرامج التي يمول وقد -4
ازل عنها على سداد أصول القروض المتنب تتمث لونتيجة لذلك فإن التكلفة األساسية التي سيتحملها الصندوق 

فقد  ،توفيرها كقروض. وفي هذا المجالالقدرة على تحمل الديون عوضا عن كمنح بموجب إطار الموارد التي توفر 
الدول  تمولهانشوء الحاجة آلية للتعويض للدفع عند  على مبدأفي دورته التسعين التنفيذي  المجلسصادق 

التي تنص فق المجلس التنفيذي على التوصية بالنسبة ألصول القروض المتنازل عنها. ووافي الصندوق األعضاء 
، سوف ترفع إدارة الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي في دورة 2008وبدءا من عام  ،على أنه

 ن.نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديو المتنازل عنها ول القروض وصافي رسوم الخدمة أص عنأبريل/نيسان 

                                           
 .لترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةا 1
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يحدد المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي  سنويتقرير على المجلس التنفيذي بالتالي  عرضيُ و  -5
ث يستنير المجلس التنفيذي به بحي رسوم الخدمة نتيجة للمنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون،

 لمعرفة أثر هذا اإلطار على الموارد المالية للصندوق.

وثيقة في سياق هيئة المشاورات الخاصة  ويعرض الصندوق سيعدوفقًا لقرارات الدورة التسعين للمجلس التنفيذي،  -6
منذ المتعددة األطراف  بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق حول تجربته وتجارب المؤسسات المالية األخرى

 .الخدمة الخسائر الفعلية والتقديرية من مدفوعات رسوم تطبيقها إلطار القدرة على تحمل الديون بشأن صافي

وخالل مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد، اتفق على عدم إدخال أي تغيير على منهجية التعويض عن إطار   -7
استدامة الصندوق على المدى الطويل وفي سياق تعزيز االقتراض ن إال أنه ولضما .2القدرة على تحمل الديون

سوف يقوم الصندوق باإلبالغ عن األثر المالي ألصول الديون المستحقة وصافي رسوم خدمتها المتنازل عنها 
بموجب إطار القدرة على تحمل الديون عالوة على التقدم بمقترحات بهذا الصدد. وسوف يرصد الصندوق النهج 

تستخدمها المؤسسات المالية الدولية األخرى والتطورات في معايير القدرة على تحمل الديون لدعم البلدان التي 
 األشد فقرا وضعفا.

المشروعات والبرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب إطار القدرة على تحمل  –ثانيا  
 2017الديون عام 

بموجب إطار القدرة على  2017ت الموافقة عليها عام تم امجنوبر  عمشرو  باثني عشرقائمة  2يعرض الجدول  -8
بالمائة من  14.1أو حوالي  ،دوالر أمريكي مليون 184.3ما يعادل إلى الديون. وتصل القيمة اإلجمالية  تحمل

 .2017عام ل القروض والمنحإجمالي برنامج 

ى تحمل الديون معينة بكل من بموجب إطار القدرة عل منحبدأ الصندوق أيضا بالمصادقة على  ،2017عام  خالل -9
 الدوالر األميركي واليورو إضافة إلى وحدات حقوق السحب الخاصة.

 

                                           
الخاصة بالتعويض عن أصول القروض فقد تمت  IFAD11/5/INF/2الملحق التاسع ووفقا للوثيقة  GC38/L4/Rev.1كما هو وارد في الوثيقة  2

 لى ذلك:المصادقة على هذه المنهجية. فإن هذه المنهجية تستخدم إجمالي التعهدات لفترة التجديد التي تمت المصادقة على المنح أثناءها، إضافة إ
ض المستحقة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل ")أ( أكدت الدول األعضاء مجددا على التزامها بتعويض الصندوق عن أصول القرو 

ذي الديون. وبما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى، فإن ذلك يعني تطبيق مبدأ الدفع عند نشوء الحاجة ال
رسة الصندوق مع الممارسات الشبيهة التي . وسيضمن تبني هذا النهج أيضا اتساق مما2007صادق عليه المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

 تتبعها المؤسسات المالية األخرى.
ب( يتوجب على الصندوق اتباع المنهجية التي يستخدمها صندوق التنمية األفريقي الحتساب حصة كل دولة عضو بهدف تعويض )

 .خيارات جدوى وصلة بالصندوقالصندوق عن تنفيذه إلطار القدرة على تحمل الديون ألن هذه المنهجية تعتبر أكثر ال

( فإن رسوم الخدمة المتنازل عنها ال يتم تعويضها وبالتالي يتحمل الصندوق هذه الرسوم مما يؤدي EB 2007/90/R.2كما نصت عليه الوثيقة )
 بدوره إلى تقليص برنامج القروض والمنح.
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المتنازل  المالي ألصول القروض وصافي رسوم الخدمةالمدفوعات األثر المالي  -ثالثا
 عنها

نهجية التعويض ء على مموافقتهم على اإلبقاباإلبقاء على منهجية التعويض الحالية لتعويض الصندوق  باالتفاق -10
بشدة جميع الدول األعضاء في و إطار القدرة على تحمل الديون، حث أعضاء هيئة المشاورات الحالية على تطبيق 

بالتعويض الكامل عن أصول القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على  تعزيز التزامهاالصندوق على 
 ي عشر لموارد الصندوق.ل فترة التجديد الحاددوالر أميركي خال مليون 39.5 يعادلتتحمل الديون بما 

معلومات عن تقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة  3يعرض الجدول  -11
يصل ، بما 2017 إلى 2007بالنسبة للمنح المصادق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون في الفترة من 

وقد وبدأت التعويضات عن هذا المبلغ من قبل الدول األعضاء في الصندوق  مريكي،مليون دوالر أ 1 721.7 إلى
 كجزء من التجديد العاشر لموارد الصندوق، وستستمر في التجديدات الالحقة.

الخاص بالتجديد العاشر لموارد الصندوق الذي تبناه مجلس المحافظين  38/د186المقطع الثاني من القرار  وينص -12
وبدءا من التجديد العاشر للموارد دعيت الدول األعضاء في الصندوق إلى على أنه  2015ير/شباط فبرا 17بتاريخ 

اإلعالن عن مساهماتها للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون بصورة منفصلة عن وباإلضافة إلى 
 مساهماتها األساسية ومساهماتها التكميلية.

 3.4صندوق تعويضات عن إطار القدرة على تحمل الديون بما يعادل التجديد العاشر للموارد، استلم ال خاللو  -13
مليون  2.9وصل إجمالي التعهدات المستلمة إلى  2017ديسمبر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي، وبتاريخ 

 دوالر أميركي ومن الهام اإلشارة إلى أن عدم قيام أي دولة عضو في الصندوق بتسديد ما يتوجب عليها للتعويض
عن إطار القدرة على تحمل الديون سيكون بمثابة تكلفة يتحملها الصندوق وستؤدي إلى أثر سلبي على المستوى 

 المستدام لبرنامج القروض والمنح فيه.

قائمة مفصلة باألموال المستلمة حتى تاريخه من الدول األعضاء كتعويض عن صافي أصول القروض  وترد -14
في الملحق الثالث من  2018 الثانيكانون /يناير 31على تحمل الديون بتاريخ  المتنازل عنها بموجب إطار القدرة

 ( الخاصة بتقرير وضع عن التجديد العاشر لموارد الصندوق.EB 2018/123/R.33الوثيقة )

أعضاء المجلس وبهدف تزويد  ،لمواردلعلى الطلبات المستلمة خالل مشاورات التجديد الحادي عشر  تعقيبا -15
كثر شمولية ألصول القروض المتنازل عنها ورسوم خدمتها بموجب إطار القدرة على تحمل أتعراض التنفيذي باس

 2027يتضمنان استمرار المصادقات المفترضة حتى عام  5و 4ضافيين إفقد أدرج الصندوق جدولين  ،الديون
لى إاستنادا  ،تواليعلى ال (للموارد عشر السادسالتجديد ) 2036وحتى عام  (للموارد التجديد الثالث عشر)

لبرنامج القروض للتجديد الحادي عشر للموارد بموجب إطار القدرة على تحمل الديون  منحافتراضات سيناريوهات 
دوالر أميركي المؤشر الحتساب التضخم وبنفس مخصصات نظام مليار  3.5والمنح المستهدف بما يعادل 

. ويمكن لألثر أن يختلف 2017حمل الديون كما كان عام تخصيص الموارد على أساس األداء إلطار القدرة على ت
 إذا ما تغيرت االفتراضات.
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من الدول األعضاء  أصول القروض المتنازل عنها المستحقة 4أعاله، يظهر الجدول الفتراضات واستنادا إلى ا -16
ميركي على دوالر أمليون  660.5ومليار دوالر أميركي  3.9والتي تصل إلى  ورسوم الخدمة المتنازل عنها

 التوالي.

من الدول  أصول القروض المتنازل عنها المستحقة 5أعاله يظهر الجدول  13في الفقرة إلى االفتراضات  واستنادا -17
عشر  السادسالتجديد ) 2036بافتراض المصادقات المستمرة حتى عام  ورسوم الخدمة المتنازل عنهااألعضاء 
 دوالر أميركي على التوالي. مليار 1.1يركي ومليار دوالر أم 6.2 التي تصل إلىللموارد( و 

إلى مساعدة المجلس التنفيذي في اإليفاء بمسؤوليته كما هو وارد في اتفاقية إنشاء الصندوق  5و 4الجدوالن  يهدف -18
 إليالء االهتمام الواجب للجدوى االقتصادية للصندوق على المدى الطويل.

فإن التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون  GC38/L4/Rev.1رد في قرار مجلس المحافظين رقم هو وا وكما -19
ذا ما استمرت المصادقات على المنح  .يؤخذ من المساهمات األساسية ما لم يتم اإلعالن عنه بصورة منفصلة وا 

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون وبقيت المساهمات األساسية مستقرة بالقيم الحقيقية فستتراجع المساهمات 
وحيث أن االقتراض يتسم بسقف هو نسبة من  ( نسبيا.صافية عن إطار القدرة على تحمل الديون)ساسية األ

فسيتم تقليص االقتراض في المستقبل وكذلك األمر بالنسبة للتدفقات العائدة من القروض  ،المساهمات األصلية
دوق بما يعادل في حده األقصى وفي نهاية المطاف سوف يتقلص برنامج القروض والمنح في الصن المستقبلية.

 .1( كما يبين الجدول 2036بنهاية التجديد السادس عشر للموارد )عام مليار دوالر أمريكي  4.9

 1الجدول 
 األثر التراكمي لالستمرار في المصادقة على المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

 ماليين الدوالرات األمريكية(ب)
النقص التراكمي في 

 ال البرنامجإيص
النقص في إيصال 

 البرنامج
تقليص إيصال 

 البرنامج*
اإليصال المستدام 

 للبرنامج
 فترة التجديد

 (2021التجديد الحادي عشر ) 500 3 790 2 (710) (710)
 (2024التجديد الثاني عشر ) 710 3 958 2 (752) (1 462)
 (2027التجديد الثالث عشر ) 923 3 136 3 (787) (2 249)
 (2030التجديد الرابع عشر ) 169 4 324 3 (845) (3 094)
 (2033التجديد الخامس عشر ) 420 4 524 3 (896) (3 990)
 (2036التجديد السادس عشر ) 686 4 736 3 (950) (4 940)

  19في الفقرة  يتضمن العناصر الرئيسية الموصوفةلى النموذج المالي الذي يستند هذا التقليص إ*

ثر على االستدامة المالية للصندوق نتيجة للتعويضات المستحقة عن إطار القدرة على تحمل الديون من األ سيستمر -20
( 2027)عام التجديد الثالث عشر للموارد الدول األعضاء اذا ما استمرت المصادقات بموجب هذا اإلطار حتى 

 أدناه. 1كما هو وارد في الشكل 

ندوق نتيجة للتعويضات المستحقة من الدول األعضاء عن إطار القدرة على األثر على االستدامة المالية للص وأما -21
( 2036)عام  للموارد التجديد السادس عشرتحمل الديون فيما اذا استمرت المصادقات بموجب هذا اإلطار حتى 

  أدناه. 2فترد في الشكل 
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 :1الشكل 

الدول األعضاء في الصندوق  إذا ما استمرت المصادقات بموجب إطار القدرة على تحمل التعويضات المستحقة من  -األثر على االستدامة المالية للصندوق 
 (2027الديون حتى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق )عام 

 

 :2الشكل 

وجب إطار القدرة على تحمل التعويضات المستحقة من الدول األعضاء في الصندوق  إذا ما استمرت المصادقات بم -األثر على االستدامة المالية للصندوق 
 (2036الديون حتى التجديد السادس عشر لموارد الصندوق )عام 



EB 2018/123/R.36/Rev.1 

6 

 2الجدول 
 2017منح إطار القدرة على تحمل الديون الموافق عليها في 

 (الدوالرات األمريكية)بآالف 

 المبلغ  العنوان  قليم والقطراإل

   آسيا والمحيط الهندي

 أ25 207 للزراعة والثروة الحيوانية المشروع المجتمعي أفغانستان

 ب1 522 المرحلة الثانية-مشروع االبتكار الريفي في تونغا تونغا

   أفريقيا الشرقية والجنوبية

 ب266 6 برنامج تنمية سالسل القيمة بوروندي

 ب563 25 مشروع دعم الشمولية المالية الزراعية في بوروندي بوروندي

 ب581 1 جية المزارع األسرية وقدرتها على الصمودمشروع دعم إنتا جزر القمر

 ب711 5 برنامج تحسين التدريب المهني واإلنتاجية الزراعية مدغشقر

 ب916 26 برنامج تنمية سالسل القيمة الزراعية الشمولية مدغشقر

الوصول المالي لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين  مالوي
 والمشروعات الريفية

000 21 

   الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 

 ب556 9 المشروع الوطني للزراعة إريتريا

 ب599 26 مشروع التنمية المتكاملة للزراعة والتسويق السودان

 15 330 مشروع دعم الزراعة القائمة المجتمعية طاجيكستان

   أفريقيا الغربية والوسطى

 19 000 ة الزراعيةمشروع دعم تعزيز سالسل القيم بوركينا فاسو

 184 281  2017المجموع لعام  

 1 546 594  الرصيد المرحل 

 (9 411)  التعديل الحتساب القروض المشطوبة في العام السابق

 1 721 730  المجموع اإلجمالي 

لسحب الخاصة الذي يطبقه صندوق تمت المصادقة على المشروع بالدوالرات األمريكية: بسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدات حقوق ا أ
 .2017ديسمبر/كانون األول  31 النقد الدولي بتاريخ

 31تمت المصادقة على المشروع باليورو: بسعر صرف اليورو مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يطبقه صندوق النقد الدولي بتاريخ  ب
.2017ديسمبر/كانون األول 
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 3الجدول 
 من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة:  المدفوعات المتنازل عنها

 2017وحتى  2007المنح الموزعة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون من 

 (الدوالرات األمريكية بماليين)

 العام  التجديد
المصادق 

  عليها
 مصروفة/ستصرف

التدفقات العائدة من 
 أصل القرض

رسوم 
 الخدمة
(0.75

%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

المبالغ التراكمية 
ألصول 

القروض 
ورسوم خدمتها 

 حسب التجديد

 التجديد السابع

2007 90.3   1.5   -   0 0  -   -  

2008 100.2   5.9   -   0.1   0.1   -   -  

2009 171.8   13.  -   0.1   0.1   0.2  0.2  

 الثامنالتجديد 

2010 138.6  37.5   -   0.4   0.4   -   -  

2011 193   73.3   -   0.9   0.9   -   -  

2012 285   117   -   1.7   1.7  3  3.2  

 التجديد التاسع

2013 131.8   142   -   2.7   2.7   -   -  

2014 89.6   157   -   3.8   3.8   -   -  

2015 228.6   125.5   -   4.8   4.8   11.3  14.5  

 التجديد العاشر

2016 108.2   124.1   -   5.7   5.7   -   -  

2017 184.5   127.3   -   6.8   6.8   -   -  

2018  -   136.3  3.4   7.4   10.4 23 37.5  

التجديد الحادي 

 عشر

2019  -   139.2  8.2   8.4   16.6   -   -  

2020  -   127.9  13.8   9.3  23.2   -   -  

2021  -   127. 17.5   10.2  27.3   67.1  104.6 

 التجديد الثاني عشر

2022  -   82.2   23.6   10.8   34.4   -   -  

2023  -   63.2  33.5   11.1  44.6   -   -  

2024  -   63.4  37  11.4  48.4   127.4  232  

 شرالتجديد الثالث ع

2025  -   31.8  41.5   11.4   52.9   -   -  

2026  -   26.6  47.8   11.3  59.1   -   -  

2027  -   -  50.9   11   62  173.9  405.9  

 التجديد الرابع عشر

2028  -   -   57  10.6  67.6   -   -  

2029  -   -  57   10.2   67.2   -   -  

2030  -   -  57   9.8   66.7   201.5  607.4  

التجديد الخامس 

 عشر

2031  -   -   57  9.3   66.3   -   -  

2032  -   -   57   8.9   65.9   -   -  

2033  -   -   57  8.5  65.5  197.7  805.1  

التجديد السادس 

 عشر

2034  -   -   57  8.1  65   -   -  

2035  -   -  57   7.6  64.6   -   -  

2036  -   -  57   7.2  64.2  193.8   998.9  

 التجديد السابع عشر

2037  -   -   57  6.8  63.8   -   -  

2038  -   -   57   6.4  63.3   -   -  

2039  -   -   57  5.9  62.9   190 1 188.9  

  -   -   62.5  5.5  57   -   -  2040 التجديد الثامن عشر



EB 2018/123/R.36/Rev.1 

8 

 العام  التجديد
المصادق 

  عليها
 مصروفة/ستصرف

التدفقات العائدة من 
 أصل القرض

رسوم 
 الخدمة
(0.75

%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

المبالغ التراكمية 
ألصول 

القروض 
ورسوم خدمتها 

 حسب التجديد

2041  -   -  57   5.1  62  -   -  

2042  -   -  57   4.6  61.6   186.1  1 375  

 التجديد التاسع عشر

2043  -   -   57  4.2   61.2   -   -  

2044  -   -  57   3.8  60.8   -   -  

2045  -   -  57   3.4  60.3  182.3  1 557.3  

 التجديد العشرون

2046  -   -   57  2.9  59.9   -   -  

2047  -   -   57   2.5   59.5   -   -  

2048  -   -  54  2.1  56.1   175.4  1 732.8  

التجديد الحادي 

 والعشرون

2049  -   -  52.4   1.7  54.1   -   -  

2050  -   -  47.2   1.3  48.5   -   -  

2051  -   -  40.5   1.0  41.5   144.2  1 876.9  

التجديد الثاني 

 والعشرون

2052  -   -  34.1   0.7  34.8   -   -  

2053  -   -  25   0.5   25.5   -   -  

2054  -   -   20.3   0.3  20.6   80.9  1 957.9  

التجديد الثالث 

 والعشرون

2055  -   -   16.4   0.2  16.6   -   -  

2056  -   -  9.7   0.1   9.8   -   -  

2057  -   -  5.3   0.02   6.2   32.6   1 990.5  

    990.5 1  990.5 1  268.7  721.7 1  721.7 1  721.7 1  المجموع  

 مالحظات
لجميع التزامات المصادق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون حتى  2017ديسمبر/كانون األول  31تم وضع تاريخ فاصل وهو  -1

 التاريخ. ذلك

رة على تحمل الديون بوحدات حقوق السحب الخاصة، إال أنه ولتسهيل قراءة الجدول، تظهر تقرر المصادقات وأنشطة إطار القدغالبا ما ت -2
بما يعادلها من وحدات حقوق السحب الخاصة بسعر صرف وحدات حقوق السحب الخاصة بالدوالرات األمريكية  3المبالغ في الجدول 

 .2017ديسمبر/كانون األول  31مقابل الدوالر األمريكي بتاريخ 

على السحوبات والتسديدات التي تحصل في منتصف العام، ويتطرق هذا التغيير للتعليقات  2018تقدر حسابات رسوم الخدمة من عام  -3
 ها لجنة مراجعة الحسابات مما يوفر أساسا معقوال الحتساب رسوم الخدمة المتنازل عنها. التي أدلت ب
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 4الجدول 
أصول القروض وصافي رسوم خدمتها المتنازل عنها والمستحقة: المنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل 

  2027وحتى  2007الديون والمفترضة المسقطة من 
 رات األمريكية(ماليين الدوالب)

 السنة  التجديد

المصادق عليها حتى 
/ 2017عام 

اإلسقاطات المفترضة 
حتى  2018من 

2027 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 

أصل 
 القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

 المبالغ التراكمية
ألصول 

القروض ورسوم 
خدمتها حسب 

 التجديد

 التجديد السابع

2007  90.3   1.7   -  0 0  -   -  

2008  100.2   5.3   -   0.1   0.1   -   -  

2009  171.8   11.8   -   0.1   0.1  0.2 0.2 

 التجديد الثامن

2010  138.6   34.9   -   0.4   0.4   -   -  

2011  193.0   66.3   -   0.9   0.9   -   -  

2012  285.0   108.7   -   1.7   1.7   3  3.2  

 التجديد التاسع

2013  131.8   133.1   -   2.7   2.7   -   -  

2014  89.6   147.5   -   3.8   3.8   -   -  

2015  228.6   127.7   -   4.8   4.8   11.3  14.5  

 التجديد العاشر

2016  108.2   127.8   -   5.7   5.7   -   -  

2017  184.5   139.5   -   6.8   6.8   -   -  

2018  169.6   145.3   3.4   7.9  10.9   23.4  37.9  

 التجديد الحادي عشر

2019  202.9   163.1   8.2  9 17.2   -   -  

2020  206.9   174.9   13.8   10.2  24.1   -   -  

2021  211.0   198.9   17.1   11.6  28.7   69.9  107.8  

 التجديد الثاني عشر

2022  215.1   177.7   23.6   12.7  36.3   -   -  

2023  219.3   182.5   33.5   13.9  47.4   -   -  

2024  223.6   203.5   37.0   15.1  52.1   135.8  243.6  

 التجديد الثالث عشر

2025  228.0   192.6   41.5   16.2  57.7   -   -  

2026  232.5   208.5   47.8   17.4  65.2   -   -  

2027  237.1   211.4   50.9   18.6  69.6   192.5  436.1  

 التجديد الرابع عشر

2028  -   210.4   61.2   19.8  81   -   -  

2029  -   195.2   66.3   20.7  87   -   -  

2030  -   170.0   71.5   21.5  92.9   260.9  697.1  

 التجديد الخامس عشر

2031  -   144.3   76.7   22.0  98.7   -   -  

2032  -   120.6   82.1   22.3  104.4   -   -  

2033  -   96.3   87.6   22.3  109.9   313  1 010.1  

 التجديد السادس عشر

2034  -   76.5   93.2   22.2  115.4   -   -  

2035  -   56.2   98.9   21.9  120.8   -   -  

2036  -   35.6   104.7   21.4  126.1   362.2  1 372.3  
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 السنة  التجديد

المصادق عليها حتى 
/ 2017عام 

اإلسقاطات المفترضة 
حتى  2018من 

2027 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 

أصل 
 القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

 المبالغ التراكمية
ألصول 

القروض ورسوم 
خدمتها حسب 

 التجديد

 التجديد السابع عشر

2037  -   -   110.6   20.5  131.2   -   -  

2038  -   -   110.6   19.7  130.3   -   -  

2039  -   -   110.6   18.9  129.5   391  1 763.4  

 التجديد الثامن عشر

2040  -   -   110.6   18.1  128.7   -   -  

2041  -   -   110.6   17.2  127.9   -   -  

2042  -   -   110.6   16.4  127   383.6  2 146.9  

 التجديد التاسع عشر

2043  -   -   110.6   15.6  126.2   -   -  

2044  -   -   110.6   14.7  125.4   -   -  

2045  -   -   110.6   13.9  124.5   376.1  2 523  

 التجديد العشرون

2046  -   -   110.6   13.1  123.7   -   -  

2047  -   -   110.6   12.2  122.9   -   -  

2048  -   -   107.6   11.4  119.1   365.6  2 888.6  

التجديد الحادي 

 والعشرون

2049  -   -   106.1   10.6  116.7   -   -  

2050  -   -   100.8   9.9  110.7   -   -  

2051  -   -   94.2   9.2  103.4   330.8  3 219.4  

التجديد الثاني 

 والعشرون

2052  -   -   87.8   8.5  96.3   -   -  

2053  -   -   78.6   7.9  86.6   -   -  

2054  -   -   74.0   7.4  81.3   264.2  3 483.6  

التجديد الثالث 

 والعشرون

2055  -   -   70.1   6.8   77   -   -  

2056  -   -   63.4   6.4  69.8   -   -  

2057  -   -   59.8   5.9  65.7   212.4  3 696.1  

التجديد الرابع 

 لعشرونوا

2058  -   -   53.7   5.5   59.2   -   -  

2059  -   -   53.7   5.1  58.8   -   -  

2060  -   -   53.7   4.7  58.4   176.3  3 872.4  

التجديد الخامس 

 والعشرون

2061  -   -   53.7   4.3  58   -   -  

2062  -   -   53.7   3.9  57.6   -   -  

2063  -   -   53.7   3.5  57.2   172.7  4 045.1  

التجديد السادس 

 والعشرون

2064  -   -   53.7   3.1  56.8   -   -  

2065  -   -   53.7   2.7   56.4   -   -  

2066  -   -   53.7   2.3  56  169.1   4 214.2  

التجديد السابع 

 والعشرون

2067  -   -   53.7   1.9  55.6   -   -  

2068  -   -   49.4   1.5   50.9   -   -  

2069  -   -   44.3   1.2   45.5   152   4 366.2  

التجديد الثامن 

 والعشرون

2070  -   -   39.2   .9 0 40.1   -   -  

2071  -   -   33.9   .6 0 34.5   -   -  

2072  -   -   28.5   .4 0 29   103.6  4 469.8  

التجديد التاسع 

 والعشرون
2073  -   -   23.0   .3 0 23.3   -   -  

2074  -   -   17.4   0.1  17.6   -   -  
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 السنة  التجديد

المصادق عليها حتى 
/ 2017عام 

اإلسقاطات المفترضة 
حتى  2018من 

2027 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 

أصل 
 القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

 المبالغ التراكمية
ألصول 

القروض ورسوم 
خدمتها حسب 

 التجديد

2075  -   -   11.7  0  11.8   52.7   4 522.4  

 التجديد الثالثون

2076  -   -   5.5  0  5.9   -   -  

2077  -   -   -  0 0  -   -  

2078  -   -   -  0 0  5.9  4 528.4  

    528.4 4  528.4 4   660.5   867.9 3  867.9 3 867.9 3  المجموع  

 مالحظات
  2017ديسمبر/كانون األول  31يتضمن الجدول االلتزامات الفعلية بموجب إطار القدرة على تحمل الديون المصادق عليها بتاريخ  -1

، أي سيناريوهات المنح الموفرة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون 2027وحتى  2018والمصادقات المفترضة المسقطة من 
استنادا إلى المستوى المستهدف في  (،لموارد الصندوق )التجديد الثالث عشر 2027وحتى عام   2018باإلسقاطات المفترضة بدءا من عام 

 مليار دوالر أمريكي مؤشرا ليتم احتساب التضخم. 3.5التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لبرامج القروض والمنح بما يعادل 

المبالغ  4تتم المصادقة على إطار القدرة على تحمل الديون أساسا بوحدات السحب الخاصة، إال أنه لسهولة القراءة، يوفر الجدول  -2
 .2017ديسمبر/كانون األول  31بالدوالرات األمريكية بما يعادل سعر الصرف دوالر أميركي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة بتاريخ 

)التجديد الثالث عشر للموارد(،  2027وحتى  2018يفترض سيناريوهات المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إسقاطات تبدأ من  -3
يكي مؤشرا مليار دوالر أمر  3.5استنادا إلى المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر لموارد بما يعادل 

 20.83الحتساب التضخم ومخصصات إطار القدرة على تحمل الديون بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بما يعادل 
 بالمائة لسنوات الالحقة. 16.74و 2018بالمائة لعام 

والغرض من هذا التغيير هو  على الصروفات وتسديدات الديون التي تحدث في منتصف المدة. 2018يتم احتساب رسوم الخدمة من عام  -4
 التطرق للتعليقات التي تخرج بها لجنة مراجعة الحسابات والتي توفر أساسا معقوال الحتساب رسوم الخدمة المتنازل عنها.
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 5الجدول 
أصول القروض وصافي رسوم خدمتها المتنازل عنها والمستحقة: المنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل 

 2036وحتى  2007والمفترضة المسقطة من  الديون
 ماليين الدوالرات األمريكية(ب)
 

 العام  التجديد

المصادق 
عليها حتى 

/ 2017عام 
اإلسقاطات 
المفترضة 

 2018من 
 2036حتى 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 
 أصل القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي 
أصول 

القروض 
+رسوم 
 الخدمة

إجمالي أصول 
قروض +رسوم ال

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

المبالغ التراكمية 
ألصول القروض 

ورسوم خدمتها حسب 
 التجديد

 التجديد السابع

2007  90.3   1.7   -   0   0   -   -  

2008  100.2   5.3   -   0.1   0.1   -   -  

2009  171.8   11.8   -   0.1   0.1   0.2  0.2 

 التجديد الثامن

2010  138.6   34.9   -   0.4   0.4   -   -  

2011  193.0   66.3   -   0.9   0.9   -   -  

2012  285.0   108.7   -   1.7   1.7   3   3.2  

 التجديد التاسع

2013  131.8   133.1   -   2.7   2.7   -   -  

2014  89.6   147.5   -   3.8   3.8   -   -  

2015  228.6   127.7   -   4.8   4.8   11.3  14.5  

 التجديد العاشر

2016  108.2   127.8   -   5.7   5.7   -   -  

2017  184.5   139.5   -   6.8   6.8   -   -  

2018  169.6   145.3   3.4   7.9   10.9   23.4  37.9  

التجديد الحادي 

 عشر

2019  202.9   163.1   8.2   9.0   17.2   -   -  

2020  206.9   174.9   13.8   10.2   24.1   -   -  

2021  211   198.9   17.1   11.6   28.7   69.9  107.8  

التجديد الثاني 

 عشر

2022  215.1   177.7   23.6   12.7   36.3   -   -  

2023  219.3   182.5   33.5   13.9   47.4   -   -  

2024  223.6   203.5   37   15.1   52.1   135.8  243.6  

التجديد الثالث 

 عشر

2025  228   192.6   41.5   16.2   57.7   -   -  

2026  232.5   208.5   47.8   17.4   65.2   -   -  

2027  237.1   211.4   50.9   18.6   69.6   192.5  436.1  

التجديد الرابع 

 عشر

2028  241.7   220.0   61.2   19.8   81.1   -   -  

2029  246.5   224.4   66.3   21   87.3   -   -  

2030  251.3   228.8   71.5   22.2   93.7   262.0  698.2  

التجديد الخامس 

 عشر

2031  256.3   233.3   76.7   23.4   100.1   -   -  

2032  261.3   237.8   82.1   24.5   106.7   -   -  

2033  266.4   242.5   87.6   25.7   113.3   320.1  1 018.2  

التجديد السادس 

 عشر

2034  271.7   247.3   93.2   26.9   120.1   -   -  

2035  277   252.1   98.9   28.0   126.9   -   -  

2036  282.4   257.1   104.7   29.2   133.9   380.8  1 399.1  

التجديد السابع 

 عشر

2037  -   250.6   110.6   30.2   140.8   -   -  

2038  -   232.5   116.7   31.1   147.7   -   -  

2039  -   202.5   122.8   31.7   154.5   443.1  1 842.2  
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 العام  التجديد

المصادق 
عليها حتى 

/ 2017عام 
اإلسقاطات 
المفترضة 

 2018من 
 2036حتى 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 
 أصل القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي 
أصول 

القروض 
+رسوم 
 الخدمة

إجمالي أصول 
قروض +رسوم ال

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

المبالغ التراكمية 
ألصول القروض 

ورسوم خدمتها حسب 
 التجديد

التجديد الثامن 

 عشر

2040  -   171.9   129.1   32   161.1   -   -  

2041  -   143.6   135.5   32.1   167.6   -   -  

2042  -   114.8   142.1   31.9   173.9   502.6  2 344.8  

التجديد التاسع 

 عشر

2043  -   91.1   148.7   31.4   180.1   -   -  

2044  -   67   155.5   30.8   186.3   -   -  

2045  -   42.4   162.4   29.9   192.3   558.7  2 903.4  

 التجديد العشرون

2046  -   -   169.5   28.6   198.1   -   -  

2047  -   -   169.5   27.3   196.8   -   -  

2048  -   -   166.5   26.1   192.5   587.4  3 490.9  

التجديد الحادي 

 والعشرون

2049  -   -   164.9   24.8   189.8   -   -  

2050  -   -   159.7   23.6   183.3   -   -  

2051  -   -   153.1   22.5   175.5   548.6  4 039.5  

التجديد الثاني 

 والعشرون

2052  -   -   146.6   21.4   168   -   -  

2053  -   -   137.5   20.3   157.9   -   -  

2054  -   -   132.8   19.4   152.2   478.1  4 517.6  

التجديد الثالث 

 والعشرون

2055  -   -   129   18.4   147.4   -   -  

2056  -   -   122.3   17.5   139.7   -   -  

2057  -   -   118.7   16.6   135.2   422.3   4 939.9  

التجديد الرابع 

 والعشرون

2058  -   -   112.5   15.7   128.3   -   -  

2059  -   -   112.5   14.9   127.4   -   -  

2060  -   -   112.5   14   126.6   382.2   5 322.1  

التجديد الخامس 

 والعشرون

2061  -   -   112.5   13.2   125.7   -   -  

2062  -   -   112.5   12.4   124.9   -   -  

2063  -   -   112.5   11.5   124   374.6  5 696.7  

التجديد السادس 

 والعشرون

2064  -   -   112.5   10.7   123.2   -   -  

2065  -   -   112.5   9.8   122.3   -   -  

2066  -   -   112.5   9.0   121.5   367.0  6 063.8  

التجديد السابع 

 والعشرون

2067  -   -   112.5   8.1   120.7   -   -  

2068  -   -   108.3   7.3   115.6   -   -  

2069  -   -   103.2   6.6   109.8   346.0  6 409.8  

التجديد الثامن 

 والعشرون

2070  -   -   98   5.8   103.9   -   -  

2071  -   -   92.8   5.1   97.9   -   -  

2072  -   -   87.4   4.5   91.8   293.6   6 703.4  

ع التجديد التاس

 والعشرون

2073  -   -   81.9   3.9   85.8   -   -  

2074  -   -   76.3   3.3   79.6   -   -  

2075  -   -   70.6   2.8   73.4   238.7  6 942.1  

 التجديد الثالثون
2076  -   -   64.8   2.3   67.1   -   -  

2077  -   -   58.9   1.8   60.7   -   -  
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 العام  التجديد

المصادق 
عليها حتى 

/ 2017عام 
اإلسقاطات 
المفترضة 

 2018من 
 2036حتى 

مصروفة/س
 تصرف

التدفقات 
العائدة من 
 أصل القرض

رسوم 
 الخدمة

(0.75%) 

إجمالي 
أصول 

القروض 
+رسوم 
 الخدمة

إجمالي أصول 
قروض +رسوم ال

الخدمة حسب 
 تجديد الموارد

المبالغ التراكمية 
ألصول القروض 

ورسوم خدمتها حسب 
 التجديد

2078  -   -   52.8   1.4   54.2   182.0  7 124.1  

التجديد الحادي 

 والثالثون

2079  -   -   46.7   1.1   47.7   -   -  

2080  -   -   40.4  0.8  41.2   -   -  

2081  -   -   34   0.5  34.5   123.4  7 247.4  

التجديد الثاني 

 والثالثون

2082  -   -   27.4  0.3  27.8   -   -  

2083  -   -   20.8  0.2  20.9   -   -  

2084  -   -   14   0.1  14.0   62.7   7 310.2  

التجديد الثالث 

 والثالثون

2085  -   -   7.1  0  7.1   -   -  

2086  -   -   -  0  0   -   -  

2087  -   -   -  0 0  7.1  7 317.2  

    317.2 7  317.2 7  094.7 1  222.9 6  222.5 6  222.5 6 المجموع  

 
  مالحظات

  2017 ديسمبر/كانون األول 31يتضمن الجدول االلتزامات الفعلية بموجب إطار القدرة على تحمل الديون المصادق عليها بتاريخ  -1
القدرة على تحمل الديون ، أي سيناريوهات المنح الموفرة بموجب إطار 2036وحتى  2018والمصادقات المفترضة المسقطة من 
استنادا إلى المستوى المستهدف  ،)التجديد السادس عشر لموارد الصندوق( 2036 وحتى عام   2018باإلسقاطات المفترضة بدءا من عام 

 م.مليار دوالر أمريكي مؤشرا ليتم احتساب التضخ 3.5في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لبرامج القروض والمنح بما يعادل 

المبالغ  5تتم المصادقة على إطار القدرة على تحمل الديون أساسا بوحدات السحب الخاصة، إال أنه لسهولة القراءة، يوفر الجدول  -2
 .2017ديسمبر/كانون األول  31بالدوالرات األمريكية بما يعادل سعر الصرف دوالر أميركي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة بتاريخ 

)التجديد السادس عشر للموارد(،  2036وحتى  2018المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إسقاطات تبدأ من  يفترض سيناريوهات -3
مليار دوالر أمريكي مؤشرا  3.5استنادا إلى المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر لموارد بما يعادل 

 20.83بما يعادل رة على تحمل الديون بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء الحتساب التضخم ومخصصات إطار القد

 بالمائة لسنوات الالحقة. 16.74و 2018بالمائة لعام 

على الصروفات وتسديدات الديون التي تحدث في منتصف المدة. والغرض من هذا التغيير هو  2018يتم احتساب رسوم الخدمة من عام  -4
 التي تخرج بها لجنة مراجعة الحسابات والتي توفر أساسا معقوال الحتساب رسوم الخدمة المتنازل عنها. التطرق للتعليقات


