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

 الخلفية  – أوال
، عدَّل مجلس المحافظين اتفاقية 2006فبراير/شباط  16الصادر في  ،.29-/د141من خالل قراره رقم   -1

قدرة على تحمل الديون" كصيغة ثالثة من صيغ التمويل الذي يقدمه إنشاء الصندوق بهدف إدخال "آلية ال
ديسمبر/كانون  22 في النفاذز إضافة إلى القروض والمنح التقليدية. وقد دخل هذا التعديل حي   ،الصندوق
السقف الموضوع على  بعدم تأثرتوصي االتفاقية المعدلة إلنشاء الصندوق  ،. ولهذا الغرض2006األول 

إطار القدرة على  بالتمويل بموجبفي أي سنة مالية  المتاحة لعقد االلتزامات ة الثُمن من المواردالمنح بنسب
عير المجلس التنفيذي الجدوى المالية تحمل الديون، إال أن االتفاقية أبقت على المطلب القائل بوجوب أن يُ 

 .االهتمام الواجبللصندوق على المدى الطويل 

، وافق المجلس التنفيذي على التوصية الواردة في 2007قدة في أبريل/نيسان وفي دورته التسعين المنع  -2
بأن ينفذ الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون ليحكم صيغة المساعدة  1EB 2007/90/R.2 الوثيقة

المالية للبلدان المؤهلة لالستدانة بشروط تيسيرية للغاية، بغرض تمكين الدول األعضاء في الصندوق من 
حد من خطر المستويات المرتفعة لديونها في المستقبل، ومن إدارة مستوى الدين على وجه العموم بصورة ال

 أفضل بما يتفق مع الخطط اإلنمائية للبلد المعني.

أدى تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون إلى تعديل شروط المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق   -3
لبلدان المؤهلة ل ،ي واردة في نظام تخصيص الموارد على أساس األداءكما ه ،للمشروعات والبرامج

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

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

رفع تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون من نسبة المنح في المشروعات والبرامج التي يمولها  وقد -4
ازل عنها أصول القروض المتن فيالتكلفة األساسية التي يتحملها الصندوق  تتمثل ،نتيجة لذلكالصندوق. و 

 ،توفيرها كقروض. وفي هذا المجالالقدرة على تحمل الديون عوضا عن كمنح بموجب إطار  هاوفر يالتي 
نشوء الحاجة د لدفع عنا تقوم على مبدأ على آلية للتعويضفي دورته التسعين التنفيذي  المجلسصادق فقد 

فق المجلس التنفيذي على بالنسبة ألصول القروض المتنازل عنها. ووافي الصندوق الدول األعضاء  تمولها
، سوف ترفع إدارة الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس 2008وبدءا من عام  ،التي تنص على أنهالتوصية 

نتيجة لتنفيذ إطار المتنازل عنها لخدمة أصول القروض وصافي رسوم ا عنالتنفيذي في دورة أبريل/نيسان 
 ن.القدرة على تحمل الديو 

                                           
 على تحمل الديون في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة  1

2.pdf-R-90-2007-https://webapps.ifad.org/members/eb/90/docs/EB 

https://webapps.ifad.org/members/eb/90/docs/EB-2007-90-R-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/90/docs/EB-2007-90-R-2.pdf
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المتنازل عنها من أصول القروض وصافي  المبالغيحدد  سنويتقرير على المجلس التنفيذي  عرضيُ وبالتالي  -5
بحيث يستنير المجلس  رسوم الخدمة نتيجة للمنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون،

 به لمعرفة أثر هذا اإلطار على الموارد المالية للصندوق. التنفيذي

هيئة المشاورات لوثيقة  الصندوق عدأ ،2007عام  التنفيذيقرارات الدورة التسعين للمجلس  وبما يتسق مع -6
موارد حول تجربته وتجارب المؤسسات المالية األخرى المتعددة األطراف لالخاصة بالتجديد الحادي عشر ل

 الخدمة الخسائر الفعلية والتقديرية من رسوم إلطار القدرة على تحمل الديون بشأن صافيمنذ تطبيقها 
 المتنازل عنها.

ق على عدم إدخال أي تغيير على منهجية التعويض وخالل مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد، اتف    -7
جاد آلية مستدامة تضمن إلي طوات عديدةاإلدارة اتخذت خ إال أن .2عن إطار القدرة على تحمل الديون

عم يد التعويض الكافي بما يتعدى ويزيد عن المساهمات األساسية في تجديد الموارد، مما من شأنه أن
استدامة الصندوق ويحد من األثار السلبية إلطار القدرة على تحمل الديون على رأسماله وبرنامجه للقروض 

يجاد نسب مستدامة للموارد المخصصة  الستمرار في اإليفاءعلى االصندوق  ويساعدوالمنح،  بواليته، وا 
للبلدان المؤهلة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وفي دورته الخامسة والعشرين بعد 

، عرضت إدارة الصندوق على المجلس التنفيذي ثالثة خيارات 2018المائة في ديسمبر/كانون األول 
-2022من التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ) ا  ن تنفذه بدءإلصالح إطار القدرة على تحمل الديو 

لس هذا الموضوع بصورة أكبر أثناء الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للمج تهاقشعلى أن تتم من( 2024
 .2019يار التنفيذي التي ستعقد في مايو/أ

الصندوق  يستمرسوف  ،وفي سياق تعزيز االقتراض ،استدامة الصندوق على المدى الطويلولضمان  -8
المستحقة وصافي رسوم خدمتها المتنازل عنها بموجب إطار  المبالغباإلبالغ عن األثر المالي ألصول 

عالوة على التقدم بمقترحات بهذا الصدد. وسوف يرصد الصندوق النهج التي  ،القدرة على تحمل الديون
معايير القدرة على تحمل الديون لدعم  ارئة علىالط تستخدمها المؤسسات المالية الدولية األخرى والتطورات

 البلدان األشد فقرا وضعفا.

                                           
، والملحق السادس من قرار التجديد الحادي عشر )GC 38/L.4/Rev.1)د من تقرير التجديد العاشر للموار   كما هو وارد في الملحق التاسع 2
(41/L.3/Rev.1 GC ،)اأثناءه إجمالي التعهدات لفترة التجديد التي تمت للتعويض عن أصول القروض فإن هذه المنهجية تستخدم 

 المصادقة على المنح، إضافة إلى ذلك:
عويض الصندوق عن أصول القروض المستحقة نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على ")أ( أكدت الدول األعضاء مجددا على التزامها بت

تحمل الديون. وبما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى، فإن ذلك يعني تطبيق مبدأ الدفع عند نشوء 
ي هذا النهج أيضا اتساق ممارسة الصندوق مع . وسيضمن تبن2007الحاجة الذي صادق عليه المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 
 الممارسات الشبيهة التي تتبعها المؤسسات المالية األخرى.

ب( يتوجب على الصندوق اتباع المنهجية التي يستخدمها صندوق التنمية األفريقي الحتساب حصة كل دولة عضو بهدف تعويض )
 .هذه المنهجية تعتبر أكثر الخيارات جدوى وصلة بالصندوقالصندوق عن تنفيذه إلطار القدرة على تحمل الديون ألن 

( فإن رسوم الخدمة المتنازل عنها ال يتم تعويضها وبالتالي يتحمل الصندوق هذه الرسوم مما EB 2007/90/R.2كما نصت عليه الوثيقة )
 يؤدي بدوره إلى تقليص برنامج القروض والمنح.
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المشروعات والبرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب إطار القدرة على  –ثانيا  
 2018تحمل الديون عام 

ة بموجب إطار القدر  2018تمت الموافقة عليها عام  اامجنوبر  اعمشرو  عشر ثالثةبقائمة  1يعرض الجدول  -9
 19.9أو حوالي  ،3دوالر أمريكي مليون 234.7ما يعادل إلى الديون. وتصل القيمة اإلجمالية  على تحمل

 .2018عام ل القروض والمنحبالمائة من إجمالي برنامج 

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون معينة  منحبدأ الصندوق أيضا بالمصادقة على  ،2017عام  خالل -11
 إضافة إلى وحدات حقوق السحب الخاصة. ،كي واليوروبكل من الدوالر األمير 

 المتنازل عنها ألصول القروض وصافي رسوم الخدمةاألثر المالي  - ثالثا
الخاصة بالتجديد الحادي عشر  ، حث أعضاء هيئة المشاوراتى منهجية التعويض الحاليةعل باالتفاق -11

بالتعويض الكامل عن  تعزيز التزامهابشدة جميع الدول األعضاء في الصندوق على و  لموارد الصندوق
دوالر أميركي  مليون 39.5 يعادلأصول القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بما 

 ي عشر لموارد الصندوق.خالل فترة التجديد الحاد

يون أن التعويض عن أصول القروض المقدمة كمنح بموجب إطار القدرة على تحمل الد 2الجدول  يظهر -12
ضمنا   2018وحتى عام  2007عام  ذمن عنها ورسوم الخدمة المتنازلعلى الدول األعضاء  المستحقة
 الدول األعضاء وقد بدأت .مليون دوالر أمريكي على التوالي 312.7دوالر أمريكي و مليار 2تصل إلى 

شر لموارد الصندوق، التجديد العامشاورات من  بدءا عن أصول القروض المتنازل عنها للصندوق التعويضب
ضمنا، وصلت  2018وحتى عام  2007إضافة إلى ذلك، ومنذ عام  الالحقة.الموارد ستمر في تجديدات يوس

 .مليار دوالر أمريكي 1.1لمشروعات الممولة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى لالصروفات 

لتعويض عن إطار القدرة على تحمل اهمات إلى أن مسا 4الحادي عشر للمواردو التجديد العاشر  وأشار قرارا -13
 .الديون يجب أن تكون مساهمات إضافية للمساهمات األساسية والمساهمات التكميلية

لموارد الصندوق أول دورة تجديد يتم فيها التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون.  العاشركان التجديد  -14
ة للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون، يافووصل المبلغ اإلجمالي المستحق من المساهمات اإلض

وأما المبلغ  مليون دوالر أمريكي. 3.4بما يتعدى ويزيد عن المساهمات االعتيادية خالل هذه الفترة إلى 
بصورة إضافية ومنفصلة كتعويض عن إطار القدرة على تحمل  تم تسجيلهالمستلم من الدول األعضاء الذي 

 12إال ونتيجة لذلك، لم يستلم الصندوق  5دوالر أمريكي.000 400 هم فقد بلغ الديون في وثائق مساهمات
مليون دوالر أمريكي( كمساهمات  3.4دوالر أمريكي من أصل المبلغ المستهدف وقدره  400 000)بالمائة 

                                           
الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف التي طبقها صندوق النقد الدولي بتاريخ المصادقة  المبالغ محولة من عملة تعيين القرض إلى 3

 على هذه المشروعات.
، وقرار التجديد الحادي عشر 2015( في فبراير/شباط 38-/د186تبنى مجلس المحافظين قرار التجديد العاشر لموارد الصندوق )القرار  4

 .2018راير/شباط ( في فب41-/د203للموارد )القرار 

مليون دوالر أمريكي  0.5مليون دوالر أمريكي من مساهمات التجديد األساسية. وأما المبلغ المتبقي وقدره  2.5قام الصندوق باقتطاع مبلغ 5 
لموارد(، من إجمالي المبلغ المستحق فلم يكن باإلمكان استعادته من الدول األعضاء )ألنها لم تقم بأي إعالن عن مساهمة في تجديد ا

 وبالتالي لم يكن باإلمكان اقتطاعه من مساهماتها.
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تعويض لإضافية ومنفصلة كما نصت عليه وثائق المساهمة، بما يتعدى ويزيد عن المساهمات االعتيادية ل
 ن الصروفات التي قام بها في الماضي بموجب إطار القدرة على تحمل الديون.ع

المبلغ المستحق على الدول األعضاء  يالحادي عشر للموارد، بلغ إجمال دوبصورة مشابهة، وبموجب التجدي -15
الفترة، بما يتعدى ويزيد عن  هذه للتعويض بمساهمات إضافية عن إطار القدرة على تحمل الديون خالل

مليون دوالر أمريكي. وأما المبلغ المستلم من الدول األعضاء والذي ورد في  39.5اهماتها االعتيادية إلى مس
ضافية كتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون فقد وصل إلى   11وثائق مساهماتها بصورة منفصلة وا 

مليون دوالر أمريكي من أصل  11)بالمائة فقط  28إال . ونتيجة لذلك، لم يتم استالم 6مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي( كمساهمة إضافية ومنفصلة للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون كما  39.5

بموجب إطار القدرة على  قدمها الصروفات التيعن  الصندوق هو وارد في وثائق المساهمة، لتعويض
 تحمل الديون في الماضي.

المستلمة حتى تاريخه من الدول األعضاء كتعويض عن صافي أصول القروض قائمة مفصلة باألموال  وترد -16
في الملحق  2018 ولاألكانون /ديسمبر 31المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بتاريخ 

لموارد لووضع التجديد الحادي عشر  الصندوقوضع التجديد العاشر  يت  الثالث من وثيق
(EB 2019/126/R.42 وEB 2019/126/R.31). 

قائمة مفصلة عن األموال المستحقة من الدول األعضاء للتعويض عن أسلوب القروض  3ول ويوفر الجد -17
 المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون لفترتي تجديد الموارد العاشر والحادي عشر.

عة وكجزء من استعراض آلية إطار القدرة على تحمل الديون التي سيتم اإلبالغ عنها لكل من لجنة مراج -18
على التوالي، سوف توفر إدارة الصندوق  2019الحسابات والمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان ومايو/أيار 

تحليال عن أثر المقترحات المعروضة إلصالح آلية إطار القدرة على تحمل الديون على برنامج القروض 
 والمنح.

  

                                           

ضافية للتعويض عن 6  إطار القدرة بالنسبة للدول األعضاء التي أعلنت تعهداتها بدون أن تتضمن وثائق مساهماتها مساهمة منفصلة وا 
مليون دوالر أمريكي  8.5بقى من المبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي من مساهماتها األساسية. وأما ما ت 20على تحمل الديون، تم اقتطاع 

 فلم يكن باإلمكان استرداده من الدول األعضاء )ألنها لم تعلن أي تعهد( وبالتالي لم يكن باإلمكان اقتطاعه من مساهماتها.
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 1الجدول 
 2018منح إطار القدرة على تحمل الديون الموافق عليها في 

 أ (الدوالرات األمريكية)بآالف 
 المبلغ  العنوان  اإلقليم والقطر

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
  

 441 27 مشروع تكثيف اإلنتاج الزراعي والحد من الضعف بوروندي

 100 62 الريفية المشروعات تمويل مشروع موزامبيق

   أفريقيا الغربية والوسطى
 478 15          األسواق إلى والوصول اعيةالزر  التنمية مساندة مشروع بنن

 400 12 السافانا في الرعوي الزراعي اإلنتاج تنشيط مشروع جمهورية أفريقيا الوسطى

 420 32 والصمود نتاجيةاإل تعزيز مشروع تشاد

 غينيا
 العليا غينيا في واألسواق الصمود على والقدرة األسرية الزراعة مشروع

 والوسطى
15 450 

 913 11 الثانية المرحلة – األشجار محاصيل بشأن اإلرشاد مشروع ياليبير 

 955 22 مالي في الزراعية القيمة سالسل في الشمولي التمويل مشروع مالي

 029 7 الشمولية القيمة سالسل تنمية مشروع موريتانيا

 216 6 ديفا منطقة في األسرية الزراعة تنمية برنامج النيجر

 سيراليون
 الثانية المرحلة – المحلية بالمجتمعات والنهوض الريفي لتمويلا برنامج

 )منحة إضافية(
4 500 

 900 5 الزراعية القيمة سالسل تنمية مشروع 

   أمريكا الالتينية
 859 10 الحرجية والزراعة الزراعة مجالي في التكنولوجي االبتكار برنامج هايتي

 2018المجموع لعام 
 

234 661 

 ب رحلالرصيد الم 
 

1 809 131 

التعديل الحتساب القروض المشطوبة في 
  العام السابق

 2 812 

 980 040 2   المجموع اإلجمالي 
تمت المصادقة على المشروع بالدوالرات األمريكية: بسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يطبقه  أ

 .2017كانون األول ديسمبر/ 31 صندوق النقد الدولي بتاريخ
تمت المصادقة على المشروع باليورو: بسعر صرف اليورو مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يطبقه صندوق النقد الدولي  ب

 .2017ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ 



EB 2019/126/R.45 

6 

 2الجدول 
 المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رسوم الخدمة: 

 2018 عام وحتى2007  عام ار القدرة على تحمل الديون منالمنح الموزعة بموجب إط

 (الدوالرات األمريكية بماليين)

المصادق  العام التجديد
 عليها

مصروفة/ست
 صرف

التدفقات 
العائدة من 

أصل 
 القرض

 رسوم الخدمة
(0.75%) 

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

 الخدمة

إجمالي أصول 
القروض +رسوم 

الخدمة حسب تجديد 
 الموارد

لمبالغ التراكمية ا
ألصول القروض 

ورسوم خدمتها حسب 
 التجديد

 التجديد السابع
2007 97.7   1.9  -  0.0   0.0  - - 

2008 106.6   5.8  -  0.0   0.0  - - 

2009 186.1  13.0  -  0.1   0.1   0.2   0.2  

 التجديد الثامن
2010 148.6  37.5  -  0.3   0.3  - - 

2011 211.9  73.3  -  0.7   0.7  - - 

2012 307.8  117.0  -  1.4   1.4   2.4   2.6  

 التجديد التاسع
2013 141.2  142.0  -  2.4   2.4  - - 

2014 93.8  157.0  -  3.5   3.5  - - 

2015 224.2  125.4  -  4.6   4.6  10.5   13.1  

 التجديد العاشر
2016 105.1  124.1  -  5.5   5.5  - - 

2017 183.3  127.4  1.0  6.5   7.5  - - 

2018 234.7 138.4   2.4   7.5  9.8  22.8   35.9  

 التجديد الحادي عشر
2019 - 200.9  7.9   8.6  16.5  - - 

2020 - 173.3  14.1   9.9  24.0  - - 

2021 - 168.2  17. 5   11.1  28.7  69.4   105.3  

 عشر التجديد الثاني
2022 - 113.1  22.5 12.1  34.6 - - 

2023 - 92.4  33.2 12.6  45.9 - - 

2024 - 85.5  37 13.0  50.1 130.5 235.8 

 التجديد الثالث عشر
2025 - 56.4 47.3 13.2  60.6 - - 

2026 - 52.1  53.5 13.3  66.8 - - 

2027 - 36.6 56.6 13.2  69.8 197.1 432.9 

 ابع عشرالتجديد الر 
2028 - - 64.7  12.9  77.5 - - 

2029 - - 67.5  12.4  79.8 - - 

2030 - - 67.5   11.9  79.3  236.7  669.6 

 التجديد الخامس عشر
2031 - - 67.5   11.4  78.8  - - 

2032 - - 67.5   10.9  78.3  - - 

2033 - - 67.5  10.4  77.8  234.9  904.5 

 عشر التجديد السادس
2034 - - 67.5 9.9  77.3  - - 

2035 - - 67.5  9.4  76.8  - - 

2036 - - 67.5  8.9  76.3  230.4  134.9 1 

 التجديد السابع عشر
2037 - - 67.5  8.4  75.8  - - 

2038 - - 67.5  7.8  75.3  - - 

2039 - - 67.5  7.3  74.8  225.8  360.7 1 

 التجديد الثامن عشر
2040 - - 67.5  6.8  74.3  - - 

2041 - - 67.5  6.3  73.8  - - 
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2042 - - 67.5  5.8  73.3  221.3  581.9 1 

 التجديد التاسع عشر
2043 - - 67.5 5.3  72.8  - - 

2044 - - 67.5  4.8  72.3  - - 

2045 - - 67.5  4.3  71.8  216.7  798.6 1 

 التجديد العشرون
2046 - - 67.5  3.8  71.3  - - 

2047 - - 67.5  3.3  70.7  - - 

2048 - - 64.3   2.8  67.1  209.0  007.6 2 

التجديد الحادي 
 والعشرون

2049 

 

- 62.7  2.3  65.0  - - 

2050 

 

- 57.0   1.9  58.9  - - 

2051 

 

- 49.8   1.5  51.3  175.1  182.7 2 

التجديد الثاني 
 والعشرون

2052 

 

- 42.8   1.1  43.9  - - 

2053 

 

- 32.9   0.8  33.8  - - 

2054 

 

- 27.9   0.6  28.5  106.1  288.8 2 

التجديد الثالث 
 والعشرون

2055 

 

- 23.9   0.4  24.3  - - 

2056 

 

-  17.3   0.3   17.6  - - 

2057 

 

-  13.9  0.1   14.0  55.9  344.7 2 

 الرابعالتجديد 
 والعشرون

2058  - 9.0 0.0 9.0   

2059  - - - -   

2060  - - - - 9.0 353.7 2 

 2 353.7 2 353.7 312.7 041 2 041 2 041 2  المجموع
  

 
 مالحظات

تزامات المصادق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل للجميع اال 2018ديسمبر/كانون األول  31تاريخ فاصل وهو  تحديدتم  -1
 ريخ.الديون حتى ذلك التا

إلى الدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف  الديون تحمل على القدرة إطارتم تحويل المصادقات التاريخية والصروفات بموجب  -2
المطبق بتاريخ المعاملة بهدف مواءمتها مع القوائم المالية للصندوق. وتم تحويل المصادقات المتوقعة إلى الدوالر األمريكي بسعر 

. أما اسقاطات الصروفات فهي تمثل الفرق بين المصادقات التاريخية 2018ديسمبر/كانون األول  31خ بتاري السائد الصرف
مبالغ التسديد  وتمثل. بالدوالر األمريكي والصروفات التاريخية بالدوالر األمريكي وهي مخصصة لكل صرف على حدة

 سديد.سنة  من فترة الت 30فأة على مدى طالمصادقات بالدوالر األمريكي الم

للموارد باستخدام  /الثاني عشرتم احتساب التدفقات العائدة للتعويض عن األصول/المبالغ لفترة التجديد العاشر والحادي عشر -3
 .لعاشر والحادي عشر على التواليامعدالت التجديد 

هذا التغيير  والغرض من في منتصف العام. اتسديدوالت الصروفاتعلى  )ضمنا( 2019ر حسابات رسوم الخدمة من عام يتقدتم  -4
تساب رسوم الخدمة المتنازل معقول الح أساس  والرامية إلى توفير لجنة مراجعة الحسابات  أوردتهاللتعليقات التي و التطرق ه

 عنها.

الفروقات بين المجاميع الفعلية للمبالغ  ضربما سيكون هناك بعولذا و نقصانا، أاألرقام الواردة في هذا التقرير إما زيادة  تقريبتم  -5
أما جميع حاالت  التقرير السنوي. منالجداول والمجاميع الواردة فيها، عالوة على األرقام في الجداول واألرقام اإلفرادية في 

 .(المقربةوالمجاميع وتعديالت النسب واألرقام فقد احتسبت باستخدام األراقام الكاملة )غير  التقريب
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 3الجدول 
مقابل  دولة عضوعلى كل حسب فترة التجديد المستحقة مبالغ التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون 

( وحتى نهاية فترة التجديد الحادي عشر 2007اإلطار من التجديد السابع )المنح المصادق عليها بموجب 
(2021) 
 (بماليين الدوالرات األمريكية)

   المتوقع المتوقع المتوقع        

التجديد  البلد القائمة
 العاشر

التجديد الحادي 
 عشر

تجديد الثاني ال
 عشر

التجديد الثالث 
 عشر

التجديد الرابع عشر 
وحتى التجديد 

 المجموع الخامس والعشرين
               القائمة ألف

    -               -                -                 -                 -             -  أستراليا  

  556 674 48  479 115 43  574 845 2  348 991 1  450 661  706 60 النمسا  

  130 692 43  993 355 39    -               022 987 2  849 258 1  266 90 بلجيكا  

  960 628 165  362 747 146  596 149 9  648 688 6  353 871 2  001 172 كندا  

  010 129  010 129         قبرص  

  743 910 21  945 832 19    -               610 419 1  633 602  556 55 الدانمرك  

    -                 -                 -                 -                -             إستونيا  

  255 916 36  406 346 32  029 312 2  511 493 1  342 719  968 44 فنلندا  

  817 797 131  342 953 118  693 224 6  074 356 4  081 098 2  626 165 فرنسا  

  953 302 175  482 484 156  298 317 9  296 520 6  040 756 2  838 224 ألمانيا  

  201 625  201 625    -                 -                 -                -             اليونان  

  781 47  781 47    -                 -                 -                -             هنغاريا  

  791 176  791 176    -                 -                 -                -             آيسلندا  

  185 703 22  782 475 20  419 073 1  756 746     671 359  557 47 آيرلندا  

  244 105  241 91    -               003 14           -             إسرائيل  

  969 819 196  468 812 174  289 350 11  752 220 7  760 149 3  699 286 إيطاليا  

  043 545 151  672 886 134  784 585 7  776 524 6  320 362 2  491 185 اليابان  

  724 763 5  311 140 5  127 320  793 208     493 94    -             لكسمبرغ  

  400 164 187  205 455 167  684 010 10  776 524 6  900 952 2  835 220 هولندا  

  622 946 5  702 121 5  920 502  999 321       -                -             نيوزيلندا  

  158 445 119  830 359 106  178 794 6  549 317 4  426 791 1  175 182 النرويج  

  876 442 1  007 372 1    -                 -               870 70    -             البرتغال  

  563 354 11  078 034 10  504 798  982 521       -                -             االتحاد الروسي  

  246 167 44  703 723 41    -                 -               917 277 2  626 165 إسبانيا  

  292 656 139  582 621 125  552 249 5  983 315 6  729 282 2  445 186 السويد  

  123 143 88  767 714 77  582 604 6  652 936 2  126 792  997 94 سويسرا  

  403 913 203  581 173 181  542 687 12  053 212 7  180 559 2  047 281 المملكة المتحدة  

  779 465 178  483 811 154  554 977 11  731 829 7  480 543 3  531 303 الواليات المتحدة األمريكية  

  824 538 981 1  203 609 764 1  325 804 104  314 152 76  617 204 33  365 768 2 مجموع القائمة ألف  

               ءالقائمة با

  521 454 17  991 859 14  839 330 1  970 869  720 393    -             الجزائر  

  401 893  363 798  870 52  461 28  708 13    -             غابون  

  303 538 21  529 112 19  839 330 1  970 869  860 196  105 28 إندونيسيا  

    -                     -                -             اإلسالميةجمهورية إيران   
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  646 742 1  346 672 1    -                 058 59  242 11 العراق  

  878 920 33  233 102 30  259 996 1  955 304 1  464 472  968 44 الكويت  

    -                   -                 -                -             ليبيا  

  626 199 30  727 279 26  259 996 1  955 304 1  580 590  105 28 نيجيريا  

  342 834 4  132 778 4    -                   -              209 56 قطر  

  990 307 54  479 402 48  930 060 3  931 000 2  440 787  209 56 المملكة العربية السعودية  

  940 825 4  319 300 4  252 399  997 86  372 39    -             اإلمارات العربية المتحدة  

  846 648 10  901 305 10    -                 -               630 258  314 84 جمهورية فنزويال البوليفارية  

  493 366 180  020 612 160  249 167 10  240 466 6  832 811 2  152 309 مجموع القائمة باء  

               القائمة جيم

    -               -                 -                   -                -             أفغانستان  

  334 14  334 14    -                 -                 -                -             ألبانيا  

  775 328 4  506 822 3  168 266  294 165  807 74    -             أنغوال  

    -                     -                -             أنتيغوا وبربودا  

  170 272 12  891 511 10  129 998  478 652  430 98  242 11 األرجنتين  

  380 23  380 23    -                 -                 -                -             أرمينيا  

  563 95  563 95      -                 -                -             أذربيجان  

  743 291 2  488 078 2  084 133  548 56  623 23    -             بنغالديش  

    -                     -                -             بربادوس  

    -                     -                -             بليز  

    -               -                 -                 -                 -                -             بنن  

  672 71  672 71    -                 -                 -                -             بوتان  

  344 143  344 143    -                   -                -             دولة بوليفيا المتعددة القوميات  

  656 134  656 134    -                 -                 -                -             البوسنة والهرسك  

  150 356  524 322  966 17  659 15    -                -             بوتسوانا  

  779 237 33  921 991 28  502 222 2  850 452 1  010 526  497 44 البرازيل  

    -               -                 -                 -                 -                -             بوركينا فاسو  

    -               -                 -                 -                 -                -             بوروندي  

  740 726  549 666  921 41  269 18    -                -             كمبوديا  

  657 880 2  188 577 2  701 159  396 104  372 39    -             الكاميرون  

  612 20  612 20    -                 -                 -                -             كابو فيردي  

    -               -                 -                 -                 -                -             جمهورية أفريقيا الوسطى  

    -               -                 -                 -                 -                -             تشاد  

  450 76  450 76    -                   -                -             تشيلي  

  597 719 109  523 429 98  036 985 7  919 348 2  184 866  935 89 الصين  

  935 289  536 272    -               399 17    -                -             كولومبيا  

    -                     -                -             جزر القمر  

  500 298  688 286    -                 812 11    -             الكونغو  

  222 25    -                 -               222 25      -             جمهورية الكونغو الديمقراطية  

    -                       -             جزر كوك  

    -                       -             كوستاريكا  

  218 84  218 84    -                 -                   -             كوت ديفوار  

    -                       -             كرواتيا  

  624 56  624 56    -                     -             كوبا  

    -               -                 -                     -             جيبوتي  

    -                     -                -             نيكادومي  
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  460 706  376 573  084 133      -                -             الجمهورية الدومينيكية  

  487 321  688 286    -               799 34    -                -             إكوادور  

  420 962 7  198 167 7  252 399  991 260  116 118  863 16 مصر  

  781 47  781 47    -                   -                -             السلفادور  

    -                     -                -             غينيا االستوائية  

    -               -                 -                 -                 -                -             إريتريا  

  740 35  740 35         إسواتيني  

    -               -                 -                 -                 -                -             إثيوبيا  

  365 123  056 110  308 13    -                   -             فيجي  

    -               -                 -                 -                   -             غامبيا  

  334 14  334 14    -                     -             جورجيا  

  060 216 1  970 098 1  542 66  799 34  749 15    -             غانا  

    -                       -             غرينادا  

  902 424  360 358  542 66        -             غواتيماال  

    -               -                 -                 -                   -             غينيا  

    -                       -             غينيا بيساو  

  177 208 1  955 030 1  773 95  446 62  002 19    -             غيانا  

    -               -                 -                 -                   -             هايتي  

  179 122  563 95  617 26      -                -             هندوراس  

  351 774 81  479 160 73  105 924 4  910 609 2  300 984  556 95 الهند  

    -                       -             جامايكا  

  215 252  907 238  308 13    -                   -             األردن  

  669 28  669 28    -                 -                   -             كازاخستان  

  230 161 1  189 051 1  542 66  499 43      -             كينيا  

    -               -                 -                 -                   -             كيريباس  

  
جمهورية كوريا الشعبية 

    -               -                 -                     -             الديمقراطية

  540 071 19  495 153 17  671 064 1  279 600  232 236  863 16 جمهورية كوريا  

    -                       -             قيرغيزستان  

  
جمهورية الو الديمقراطية 

  399 131  399 131    -                 -                   -             الشعبية

  381 193  569 181    -                 812 11    -             لبنان  

  434 204  125 191  308 13    -                   -             ليسوتو  

    -               -                 -                 -                   -             ليبيريا  

  
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

    -                       -             السابقة

    -               -                 -                 -                   -             مدغشقر  

    -               -                 -                     -             مالوي  

  617 83  617 83    -                     -             ماليزيا  

    -               -                 -                     -             ملديف  

    -               -                 -                 -                 -                -             مالي  

    -                     -                -             مالطة  

    -                     -                -             جزر مارشال  

    -               -                 -                   -                -             موريتانيا  

    -               -                 -                 -                 -                -             موريشيوس  

  906 717 9  638 600 8  420 665  985 434    -              863 16 المكسيك  
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دة       -                     -                -             واليات ميكرونيزيا الموح 

  304 47  304 47    -                 -                 -                -             جمهورية مولدوفا  

  083 115  774 101  308 13    -                 -                -             منغوليا  

  709 771 1  784 576 1  467 106  898 60  560 27    -             المغرب  

    -               -                 -                 -                 -                -             موزمبيق  

    -               -                 -                 -                 -                -             ميانمار  

    -               -                 -                   -                -             ناميبيا  

    -                     -                -             ناورو  

  248 124  248 124    -                 -                 -                -             نيبال  

  825 285  463 248  963 19  399 17    -                -             نيكاراغوا  

    -               -                 -                   -                -             النيجر  

    -                     -                -             نيوي  

  672 71  672 71    -                 -                 -                -             عمان  

  196 777 19  089 679 17  671 064 1  976 695  976 314  484 22 باكستان  

  221 135  221 135    -                 -                 -                -             بنما  

    -                     -                -             بابوا غينيا الجديدة  

  954 465  566 406  617 26  050 13  721 19    -             باراغواي  

  625 861  279 769  910 47  624 32  812 11    -             بيرو  

  704 330  688 286  617 26  399 17    -                -             الفلبين  

    -               -                 -                 -                 -                -             جنوب السودان  

  563 95  563 95    -                   -                -             رومانيا  

  941 122  941 122    -                   -                -             رواندا  

    -                     -                -             سانت كيتس ونيفيس  

    -                     -                -             سانت لوسيا  

    -                     -                -             ساموا  

    -                     -                -             سان تومي وبرينسيبي  

  237 284  837 266    -               399 17    -                -             السنغال  

  949 54  949 54    -                 -                 -                -             سيشيل  

    -               -                 -                 -                 -                -             سيراليون  

    -                     -                -             جزر سليمان  

    -                     -                -             الصومال  

  390 754  960 674    -               499 43  931 35    -             جنوب أفريقيا  

  168 651 2  455 391 2  217 133  084 87  411 39    -             سري النكا  

    -                     -                -             سانت فنسنت وجزر غرينادين  

    -               -                 -                 -                 -                -             السودان  

    -                     -                -             سورينام  

  141 406  141 406    -                   -                -             الجمهورية العربية السورية  

    -               -                 -                 -                 -                -             طاجيكستان  

  956 227  359 201  155 16  442 10    -                -             جمهورية تنزانيا المتحدة  

  884 722  048 645  925 39  099 26  812 11    -             تايلند  

    -                     -                -             جزر البهاما  

  090 61  781 47  308 13      -                -             ليشتي-تيمور  

    -               -                 -                 -                 -                -             توغو   

    -                     -                -             تونغا  

    -                     -                -             ترينيداد وتوباغو  

  317 109 2  362 887 1  084 133  248 65  623 23    -             تونس  
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  978 171 7  916 354 6  420 665  396 104  246 47    -             تركيا  

    -                     -                -             توفالو  

  157 221  849 207  308 13    -                 -                -             أوغندا  

  704 330  688 286  617 26  399 17    -                -             أوروغواي  

  054 18  723 16  331 1    -                 -                -             أوزبكستان  

    -               -                 -                   -                -             فانواتو  

  924 202 1  189 051 1  850 79  198 52  686 19    -             فييت نام  

    -               -                 -                 -                 -                -             اليمن  

  426 511  501 471  925 39    -                 -                -             زامبيا  

  394 374  469 334  925 39    -                 -                -             زمبابوي  

  580 257 333  596 285 297  599 880 21  857 199 10  226 577 3  302 314 مجموع القائمة جيم  

 897 162 495 2 820 506 222 2 173 852 136 410 818 92 675 593 39 819 391 3 المجموع اإلجمالي  

 مالحظات:
 باستخدام للموارد عشر الثاني/عشر والحادي العاشر التجديد لفترة المبالغ/األصول عن للتعويض العائدة التدفقات احتساب تم -1

 .لعاشر والحادي عشر على التواليا التجديد معدالت


