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 استعراض إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق ومقترح بشأن نهج مستقبلي

 ضميمة
قدت الندوة غير الرسمية الت: ع   خاللالمجلس التنفيذي ف: عاا  األ استجابة لطلب السادة ممثل: الدول -1

ر إدارة الصندوق بعض المعلومات اإلاافية عن توف   ،2018نهاية شهر أكتوبر/تشرين األول ف: 
 إطار القدرة على تحمل الديون. تقوم عليها سيناريوهاتاالفترااات األساسية الت: 

وال بد من اإلشارة إلى أن سيناريوهات إطار القدرة على تحمل الديون تنبثق عن االفترااات الت: تم تبنيها  -2
 .الحادي عشر لموارد الصندوق لتجديداخالل مشاورات 

 
تاريخ آخر تحديث  تحديثآخر  الوصف االفتراض

 ف: النموذج
برنامج القروض 

لتجديد فترة اوالمنح ل
 لمواردالحادي عشر 

 الصندوق

الحادي عشر  مشاورات التجديد مليار دوالر أمريك: 3.5
 لموارد الصندوق

 

لتجديد امساهمات 
 دالحادي عشر لموار 

 الصندوق

الحادي عشر  مشاورات التجديد مليار دوالر أمريك: 1.2
 لموارد الصندوق

 

نمو المساهمات 
وبرنامج القروض 

 والمنح

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي ف: المائة 2.6تاخم قدره:  بمعدل

نسبة مخصصات 
إطار القدرة على 
تحمل الديون في 

 سيناريو خط األساس

كما أشير إليه ف: مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس 
ف: المائة )لفترة التجديد الحادي عشر  26 : 2018األدا  لعام 

 للموارد والتجديدات الالحقة(

الحادي  بعد مشاورات التجديد
، عشر لموارد الصندوق

 2018أبريل/نيسان 

31/12/2017 

مالمح الصرف في 
إطار القدرة على 

 تحمل الديون

 16.4ف: المائة )بعامل شطب قدره  83.6: 1على مدى عشر سنوات
 ف: المائة(

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي

مالمح استرداد أموال 
إطار القدرة على 

 تحمل الديون

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي وفقا لشروط القروض التيسيرية للغاية )أصل القروض فقط(

نسبة استرداد أموال 
إطار القدرة على 

 تحمل الديون

ف: المائة، الوسط:  100حسب سيناريو بعينه: حالة خط األساس 
 ف: المائة 68التاريخ: 

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي

 األوروبيةمصارف البين  الفائدة على اليوروسعر وسط: مرجح ل عائد االستثمار
األمريك:، والين والدوالر  ،الجنيه اإلسترلين:الفائدة على ولسعر 

بين مصارف لندن معدال بعامل خط اليابان:، والرنمينب: الصين: 
هذه تمثل . و متحفظف: المائة، وهو عامل  20- قدره أساس

 .ف: صاف: قيمة الحافظةالترجيحات تركيبة العمالت الحالية 

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي

                                                      

1
ف: المائة، السنة الخامسة:  13.9ف: المائة، السنة الرابعة:  10.5ف: المائة، السنة الثالثة:  7ف: المائة، السنة الثانية:  0.6السنة األولى:  

ف:  3.2ف: المائة، السنة التاسعة:  7.6ف: المائة، السنة الثامنة:  9.6ف: المائة، السنة السابعة:  14.2ف: المائة، السنة السادسة:  16.4
 ف: المائة. 0.6المائة، السنة العاشرة: 
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 للحافظة
بصورة كاملة من خالل النافذة  الفرنسيةعرض وكالة التنمية حب س   االقتراض

مليون  50بحدود منها كل شريحة شرائح، المتاحة للسحب على أربع 
 يورو.

 
اقتراض إااف: لفترة التجديد الحادي عشر للموارد يعكس السيناريو 

الحادي عشر لموارد الصندوق المصادق عليه ف: مشاورات التجديد 
ف: المائة بشروط  50مليون دوالر أمريك:، منها  430)إجمال: 

رة، ف: المائة بشروط قروض الشركا  الميس   50، وديسياالقراض اإل
سنة،  25ف: المائة بأجل استحقاق قدره  25واألخيرة مقسمة إلى 

 .سنة( 40ف: المائة بأجل استحقاق قدره  25و
 

 20 يعادلبما رة من الهند قرض من قروض الشركا  الميس  تم إدماج 
رة من مليون دوالر أمريك:، وقرض آخر من قروض الشركا  الميس  

مليون يورو، ف: مظروف االقتراض لفترة  50 بما يعادلفرنسا 
 التجديد الحادي عشر للموارد.

 
فترض أن يعاد تمويل جميع القروض وأن تبقى مستقرة بالقيم ي  

 االسمية.

 31/12/2017 تحديث النموذج السنوي

 


