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لتنفيذ إطار القدرة رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة واألثر المالي ألصول القروض 

 على تحمل الديون

 الخلفية – أوال

، عدَّل مجلس المحافظين اتفاقية إنشاء 2006فبراير/شباط  16، الصادر في 29-د/141من خالل قراره رقم  -1

 ،الصندوق بهدف إدخال "آلية القدرة على تحمل الديون" كصيغة ثالثة من صيغ التمويل الذي يقدمه الصندوق

. 2006ديسمبر/كانون األول  22 ز النفاذ فيإضافة إلى القروض والمنح التقليدية. وقد دخل هذا التعديل حي  

السقف الموضوع على المنح بنسبة الثُمن  بعدم تأثرتوصي االتفاقية المعدلة إلنشاء الصندوق  ،ولهذا الغرض

إطار القدرة على تحمل الديون، إال أن  بموجب بالتمويلفي أي سنة مالية  المتاحة لعقد االلتزامات من الموارد

عير المجلس التنفيذي الجدوى المالية للصندوق على المدى االتفاقية أبقت على المطلب القائل بوجوب أن يُ 

 .االهتمام الواجبالطويل 

 ، وافق المجلس التنفيذي على التوصية الواردة في2007وفي دورته التسعين المنعقدة في أبريل/نيسان  -2

بأن ينفذ الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون ليحكم صيغة المساعدة المالية EB 2007/90/R.2  الوثيقة

للبلدان المؤهلة لالستدانة بشروط تيسيرية للغاية، بغرض تمكين الدول األعضاء في الصندوق من الحد من 

ين على وجه العموم بصورة أفضل بما خطر المستويات المرتفعة لديونها في المستقبل، ومن إدارة مستوى الد

 يتفق مع الخطط اإلنمائية للبلد المعني.

 ،رفع تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون من نسبة المنح في المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق وقد -3

 هاوفريازل عنها التي أصول القروض المتن فيالتكلفة األساسية التي يتحملها الصندوق  تتمثل ،ونتيجة لذلك

صادق فقد  ،توفيرها كقروض. وفي هذا المجالالقدرة على تحمل الديون عوضا عن كمنح بموجب إطار 

الدول  تمولهانشوء الحاجة لدفع عند ا تقوم على مبدأ على آلية للتعويضفي دورته التسعين التنفيذي  المجلس

على  في تلك الجلسة فق المجلس التنفيذيعنها. ووابالنسبة ألصول القروض المتنازل في الصندوق األعضاء 

، سوف ترفع إدارة الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس 2008وبدءا من عام  ،التي تنص على أنهالتوصية 

نتيجة لتنفيذ إطار المتنازل عنها أصول القروض وصافي رسوم الخدمة  عنالتنفيذي في دورة أبريل/نيسان 

 ن.القدرة على تحمل الديو

المتنازل عنها من أصول القروض وصافي  المبالغيحدد  تقرير سنويعلى المجلس التنفيذي  عرضيُ وبالتالي  -4

بحيث يستنير المجلس  رسوم الخدمة نتيجة للمنح الموافق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون،

 التنفيذي به لمعرفة أثر هذا اإلطار على الموارد المالية للصندوق.

، صادق المجلس التنفيذي على إصالح إطار القدرة 2019منة والعشرين بعد المائة المنعقدة عام اثدورته الفي  -5

بهدف خلق رابط يمكن التنبؤ به بصورة أكبر بين الدعم  (EB 2019/128/R.44)على تحمل الديون 

الصندوق على توفير التمويل  للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وقدرةالمخصوص الذي تقدمه الدول األعضاء إلى 

 لهذه البلدان بأسلوب مستدام على النحو التالي:

 الماضي التعويض) المنح تمويل من عليه المتفق المستوى: يغطي الموارد لتجديد أساس بخط االعتراف (1)

 التشغيلية والتكاليف ؛(العادية المنح وبرنامج الديون، تحمل على القدرة إطار تنفيذ عن والمستقبلي

ا الطويل، األجل على المال رأس استدامة في والمساهمة العامة؛  تآكل تجن ب إلى يؤدي أن شأنه من مم 

 ؛الوقت مرور مع الصندوق رأسمال
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 القدرة إطار بموجب الجديدة المصادقات ارتباط تضمن أن لها يمكن التمويل، مسبقة دينامية آلية إيجاد (2)

 ؛حدة على للموارد تجديد دورة كل أساس على المسبقة األعضاء الدول التزامات مع الديون تحمل على

 تكون الديون، تحمل على القدرة إطار من لالستفادة المؤهلة للبلدان التفاصيل دقيقة تقسيمات إدخال (3)

 ؛التيسيرية مستويات مع لتتواءم مفصلة

 دعم لتقديم وذلك الديون، تحمل على القدرة إطار بموجب للمنح الضئيلة الصندوق موارد تخصيص (4)

 ؛وضعفا فقرا البلدان أشد ذلك في بما للديون، إجهاد أعلى من تعاني التي للبلدان مخصوص

 .للغاية التيسيرية فائقة القروض باسم يعرف التيسيرية، من أعلى بمستوى جديد إقراضي شرط إدخال (5)

الصيغة والمعلومات الواردة ومنذ التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وصاعدا سوف تنقح إدارة الصندوق  -6

 في هذه الوثيقة مع األخذ بعين االعتبار التنقيح الحالي الذي يجري على آلية إطار القدرة على تحمل الديون.

المشروعات والبرامج التي تمت الموافقة عليها بموجب إطار القدرة على  –ثانيا 

 2019تحمل الديون عام 

بموجب إطار القدرة  2019تمت الموافقة عليها عام  اامجنوبر اعمشرو عشر ثالثةبقائمة  1يعرض الجدول  -7

 3.20أو حوالي  1،دوالر أمريكي مليون 6.339ما يعادل إلى الديون. وتصل القيمة اإلجمالية  على تحمل

 .2019عام ل القروض والمنحبالمائة من إجمالي برنامج 

 المتنازل عنها األثر المالي ألصول القروض وصافي رسوم الخدمة - ثالثا

أن التعويض عن أصول القروض المقدمة كمنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون  2الجدول  يظهر -8

ضمناً تصل  2019وحتى عام  2007عام  ذمن عنها ورسوم الخدمة المتنازلعلى الدول األعضاء  المستحقة

 .مليون دوالر أمريكي على التوالي 363.4دوالر أمريكي و مليار 2.4إلى 

القروض  أصولقائمة مفصلة عن األموال المستحقة من الدول األعضاء للتعويض عن  3ويوفر الجدول  -9

 لموارد.لالحادي عشر التجديد العاشر وتجديد الالمتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون لفترتي 

ى تاريخه من الدول األعضاء كتعويض عن صافي أصول القروض قائمة مفصلة باألموال المستلمة حت وترد -10

في الملحق الثالث  2020 ثانيكانون ال/يناير 31المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل الديون بتاريخ 

 (.EB 2020/129/R.34) الصندوق لمواردالتجديد الحادي عشر وضع  ةمن وثيق

  

                                           
المبالغ محولة من عملة تعيين القرض إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف التي طبقها صندوق النقد الدولي بتاريخ المصادقة  1

 على هذه المشروعات.
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 1الجدول 

 2019منح إطار القدرة على تحمل الديون الموافق عليها في 

 أ (الدوالرات األمريكية)بآالف 

 المبلغ العنوان اإلقليم والقطر

   آسيا والمحيط الهادي

 000 40 أركانداب في المياه لموارد المتكاملة التنمية برنامج أفغانستان 

 600 3 الخارجية الجزر في واألغذية المياه مشروع كيريباس

 600 3 ساموا في والصيد الزراعة وتسويق إنتاجية شروعم ساموا

 600 3 الثانية المرحلة - تونغا في الريفي االبتكار شروعم تونغا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
  

 231 35 الثالثة المرحلة – الريفية المالية الوساطة برنامج إثيوبيا

 887 18 األعمال وريادة التنويع خالل من الزراعة تحويلبرنامج  مالوي

 400 34 لتربية األحياء المائية على نطاق صغير الترويج مشروع موزامبيق

 600 33 الشمولية الزراعيةاألغذية  قيمة سالسل تنمية برنامج موزامبيق

   وأوروبا أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 858 49 العيش وُسبل المستدامة الطبيعية الموارد رنامجب السودان

 أفريقيا الغربية والوسطى
  

 080 10 السافانامناطق في والحيواني مشروع تنشيط اإلنتاج الزراعي  جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 الرعوية الزراعية المزارع إنتاجية تعزيز مشروع

 الصمود على وقدرتها األسرية
23 604 

 860 9 والصامدة الشمولية الريفية التنمية دعم برنامج الديمقراطية الكونغو جمهورية

 غامبيا
 ألصحاب التحولية الزراعة ألغراض المنظمات صمود مشروع

 الصغيرة الحيازات
17 020 

 غينيا بيساو
 في والصمود والتغذية المتكاملة واألسواق يالزراع تنويعال مشروع

 المناخ تغير وجه
4 370 

 810 الجنوبية المناطق في االقتصادية التنمية دعم مشروع غينيا بيساو

 400 2 األشجار محاصيل اإلرشاد بشأن مشروع ليبريا

 ليبريا
 تنشيط عادةوإ الصغيرة زتالحيا أصحاب زارعة تحويل مشروع

 اعيةالزر األعمال
6 210 

 مالي
 واإلدارة الصمود لتعزيز المتعددة الطاقة موارد مشروع

 لألراضي المتكاملة
846 7 

 النيجر
 انعدام وجه في الريفية المجتمعات صمود تعزيز مشروع

 والتغذوي الغذائي األمن
164 23 

 7 700 مشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية سيراليون

 3 761 المخاطر تقاسم أساس على الزراعي التمويل حوافز آلية دعم مشروع توغو

 601 339  2019المجموع لعام 

 980 040 2   الرصيد المرحل

 في العام السابق التقليصاتالتعديل الحتساب 

 ب وتعديالت أسعار الصرف

 
(3 408) 

 173 377 2   المجموع اإلجمالي
المبالغ محولة من عملة تعيين القرض إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف التي طبقها صندوق النقد الدولي بتاريخ المصادقة  أ

 .على هذه المشروعات
تسجيل التعديالت الحتساب القروض المشطوبة بسعر الصرف المعمول به بتاريخ إجرائها، في حين تعكس تعديالت أسعار الصرف  ب

 .أسعار الصرف المختلفة بين تاريخ المصادقة وتاريخ احتساب القروض المشطوبة
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 2الجدول 

 عام وحتى 2007عام  بموجب إطار القدرة على تحمل الديون من المقدمةالمنح  :المتنازل عنها أصول القروض وصافي رسوم الخدمة

2019 

 (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 

 المواردتجديد 

 المبالغ التراكمية

ألصول القروض 

ورسوم خدمتها 

 تجديد حسب

 الموارد

 التجديد السابع

2007  97.6   1.9   -     0.0   0.0  

  

2008  107   5.8   -     0.0   0.0  

  

2009  185.8   13   -     0.1   0.1   0.2   0.2  

 التجديد الثامن

2010  146.4   37.5   -     0.3   0.3  

  

2011  211.2   73.3   -     0.7   0.7  

  

2012  307.4   117   -     1.4   1.4   2.4   2.6  

 التجديد التاسع

2013  141.3   142   -     2.4   2.4  

  

2014  93.7   157   -     3.5   3.5  

  

2015  223.9   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   6.4   7.5  

  

2018  234.9   138.4   2.4   7.4   9.8   22.8   35.9  

التجديد الحادي 

 عشر

2019  339.6   174.6   7.9   8.6   16.4  

  

2020  -     236.8   14.1   10   24.1  

  

2021  -     204.8   17.6   11.6   29.2   69.7   105.6  

 التجديد الثاني عشر

2022  -     151   25.3   12.7   38.1  

  

2023  -     130   36   13.6   49.6  

  

2024  -     121.7   39.8   14.2   54.1   141.7   247.3  

 التجديد الثالث عشر

2025  -     88.8   44.3   14.7   59  

  

2026  -     84.6   50.5   15   65.5  

  

2027  -     69   53.6   15.2   68.8   193.3   440.6  

 التجديد الرابع عشر

2028  -     53   64.5   15.2   79.7  

  

2029  -     -     71.8   14.9   86.7  

  

2030  -     -     78.5   14.3   92.8   259.3   699.9  

التجديد الخامس 

 عشر

2031  -     -     78.5   13.7   92.2  

  

2032  -     -     78.5   13.1   91.7  

  

2033  -     -     78.5   12.6   91.1   275   974.8  

التجديد السادس 

 عشر

2034  -     -     78.5   12   90.5  

  

2035  -     -     78.5   11.4   89.9  

  

2036  -     -     78.5   10.8   89.3   269.7   1 244.5  

2037  -     -     78.5   10.2   88.7  
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 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 

 المواردتجديد 

 المبالغ التراكمية

ألصول القروض 

ورسوم خدمتها 

 تجديد حسب

 الموارد

التجديد السابع 

 عشر

2038  -     -     78.5   9.6   88.1  

  

2039  -     -     78.5   9   87.5   264.4   1 508.9  

 التجديد الثامن عشر

2040  -     -     78.5   8.4   86.9  

  

2041  -     -     78.5   7.8   86.4  

  

2042  -     -     78.5   7.3   85.8   259.1   1 767.9  

التجديد التاسع 

 عشر

2043  -     -     78.5   6.7   85.2  

  

2044  -     -     78.5   6.1   84.6  

  

2045  -     -     78.5   5.5   84   253.8   2 021.7  

 التجديد العشرون

2046  -     -     78.5   4.9   83.4  

  

2047  -     -     78.5   4.3   82.8  

  

2048  -     -     75.3   3.7   79.1   245.3   2 267  

التجديد الحادي 

 والعشرون

2049   -     73.7   3.2   76.9  

  

2050   -     68.1   2.6   70.7  

  

2051   -     61   2.2   63.1   210.8   2 477.7  

التجديد الثاني 

 والعشرون

2052 

 

 -     53.9   1.7   55.7  

  

2053 

 

 -     44.1   1.4   45.4  

  

2054 

 

 -     39.1   1.0   40.1   141.2   2 618.9  

التجديد الثالث 

 والعشرون

2055   -     35.1  0.8  35.9  

  

2056   -     28.5  0.5  29.1  

  

2057   -     25  0.3  25.4   90.3   2 709.2  

التجديد الرابع 

 والعشرون

2058  -  16.2  0.2  16.4    

2059  -  14.9  0.1  15    

2060  -  -     -     -     31.3   2 740.6  

    740.6 2  740.6 2   363.4 377.2 2 377.2 2   377.2 2  المجموع
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 مالحظات

تزامات المصادق عليها بموجب إطار القدرة على تحمل للجميع اال 2019ديسمبر/كانون األول  31تاريخ فاصل وهو  تحديدتم  -1

 الديون حتى ذلك التاريخ.

الديون إلى الدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف تم تحويل المصادقات التاريخية والصروفات بموجب إطار القدرة على تحمل  -2

المطبق بتاريخ المعاملة بهدف مواءمتها مع القوائم المالية للصندوق. وتم تحويل المصادقات المتوقعة إلى الدوالر األمريكي بسعر 

 . 2019ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  السائد الصرف

العاشر والحادي التجديد العاشر والحادي عشر للموارد باستخدام معدالت التجديد  تيلفتر (التدفقات العائدة) التعويضات تم احتساب -3

 .عشر على التوالي

هذا التغيير  والغرض من في منتصف العام. اتسديدوالت الصروفاتعلى  )ضمنا( 2020ر حسابات رسوم الخدمة من عام يتقدتم  -4

 تساب رسوم الخدمة المتنازل عنها.معقول الح أساس  والرامية إلى توفير لجنة مراجعة الحسابات  أوردتهاللتعليقات التي هو التطرق 

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. منعالوة على األرقام في الجداول واألرقام  اإلفرادية في الجداول والمجاميع الواردة فيها،

 .(المقربةقام الكاملة )غير ألرقام فقد احتسبت باستخدام األروالمجاميع وتعديالت النسب وا التقريب
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 3 الجدول

مقابل المنح المصادق عليها بموجب  دولة عضوعلى كل حسب فترة التجديد مبالغ التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون المستحقة 

 واإلسقاطات من التجديد الثاني عشر وصاعدا. (2021( وحتى نهاية فترة التجديد الحادي عشر )2007اإلطار من التجديد السابع )

 (بالدوالرات األمريكية)

   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

               القائمة ألف

    -               -                -                 -                 -             -  أستراليا  

  45 847 668   39 866 971   3 086 899   2 171 643  661 450  60 706  النمسا  

  40 997 321   36 390 741   -     3 257 465   1 258 849  90 266  بلجيكا  

  155 953 910   135 690 775   9 925 547   7 294 234   2 871 353  172 001  كندا  

 -  -  قبرص  

  

 289 119   289 119  

  20 544 973   18 338 644   -     1 548 140  602 633  55 556  الدانمرك  

  -     -    - - إستونيا  

 

   -  

  47 283 332   42 382 185   2 508 105   1 628 733  719 342  44 968  فنلندا  

  124 309 882   110 543 113   6 752 591   4 750 470   2 098 081  165 626  فرنسا  

  164 893 246   144 694 258   10 107 471   7 110 639   2 756 040  224 838  ألمانيا  

  578 096   578 096   -     -    - - اليونان  

  44 181   44 181   -     -    - - هنغاريا  

  163 471   163 471   -     -    - - آيسلندا  

  21 319 094   18 933 047   1 164 453   814 366  359 671  47 557  آيرلندا  

  99 637   84 367   -     15 270    - إسرائيل  

  185 265 182   161 641 334   12 312 875   7 874 515   3 149 760  286 699  إيطاليا  

  142 616 170   124 723 721   8 229 113   7 115 525   2 362 320  185 491  اليابان  

  5 422 483   4 753 018   347 276   227 697  94 493  - لكسمبرغ  

  175 987 321   154 838 399   10 859 662   7 115 525   2 952 900  220 835  هولندا  

  5 632 535   4 735 811   545 572   351 153  - - نيوزيلندا  

  112 398 647   98 346 216   7 370 373   4 708 457   1 791 426  182 175  النرويج  

  1 339 503   1 268 634   -     -    70 870  - البرتغال  

  10 713 531   9 278 066   866 222   569 242  - - االتحاد الروسي  

  41 338 174   38 894 631   -     -     2 277 917  165 626  إسبانيا  

  131 208 458   116 156 704   5 694 752   6 887 828   2 282 729  186 445  السويد  

  83 113 751   71 859 397   7 164 698   3 202 534  792 126  94 997  سويسرا  

  191 991 704   167 522 914   13 763 536   7 865 027   2 559 180  281 047  المملكة المتحدة  

  

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 531 303  480 543 3   630 538 8   336 993 12   691 401 156   667 780 181  

  1 890 962 229   1 658 249 673   113 692 480   83 047 095   33 204 617   2 768 365  مجموع القائمة ألف  
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   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

        

               القائمة باء

  535 526 16   375 740 13   704 443 1   737 948   720 393 - الجزائر  

  310 840   211 738   354 57   037 31   708 13 - غابون  

  913 289 20   507 672 17   704 443 1   737 948   860 196  105 28 إندونيسيا  

  

جمهورية إيران 

 - - اإلسالمية

   

 -    

  058 59  242 11 العراق  

 

 -     1 546 344   1 616 644  

  658 032 33   565 926 28   556 165 2   105 423 1   464 472  968 44 الكويت  

    -  - - ليبيا  

  

 -    

  043 507 28   698 299 24   556 165 2   105 423 1   580 590  105 28 نيجيريا  

 -  209 56 قطر  

 

 -     4 418 127   4 474 336  

  

المملكة العربية 

  440 787  209 56 السعودية

 2 182 094   3 320 519   44 755 625   51 101 888  

  

اإلمارات العربية 

  372 39 - المتحدة

 94 874   433 111   3 976 314   4 543 671  

  

جمهورية فنزويال 

  630 258  314 84 البوليفارية

 -     -     9 529 410   9 872 354  

  352 805 170   176 603 149   504 029 11   689 051 7  832 811 2  152 309 مجموع القائمة باء  

               القائمة جيم

 - -  -   - - أفغانستان  

  254 13   254 13  -  -  - - ألبانيا  

  934 961 4   127 418 4   741 288   260 180   807 74 - أنغوال  

 - - أنتيغوا وبربودا  

   

 -    

  881 623 11   879 719 9   778 082 1   553 711   430 98  242 11 األرجنتين  

  037 26   037 26     -     -  - - أرمينيا  

    -  - - أذربيجان  

 

 88 363   88 363  

  547 151 2   885 921 1   370 144   668 61  - - جزر البهاما  

  623 23 - بنغالديش  

   

 -    

 - - بربادوس  

   

 -    

  986 168   986 168     -     -  - - بليز  

  272 66   272 66     -     -  - - بنن  

 - - بوتان  

 

 -     132 544   132 544  

  

دولة بوليفيا المتعددة 

 - - القوميات

 -     -     124 511   124 511  

  791 334   224 298   490 19   077 17  - - البوسنة والهرسك  

  425 373 31   543 807 26   986 410 2   390 584 1  - - بوتسوانا  
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   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

    -     -     -     -   010 526  497 44 البرازيل  

    -     -     -     -  - - بوركينا فاسو  

  729 681   329 616   477 45   923 19  - - بوروندي  

  476 709 2   011 383 2   244 173   848 113  - - كمبوديا  

  059 19   059 19     -     -   372 39 - الكاميرون  

    -     -     -     -  - - كابو فيردي  

  

جمهورية أفريقيا 

 - - الوسطى

 -     -     -     -    

 - - تشاد  

 

 -     70 690   70 690  

  345 193 103   413 013 91   224 662 8   589 561 2  - - شيلي  

  976 270   002 252     -   975 18   184 866  935 89 الصين  

 - - كولومبيا  

   

 -    

 - - جزر القمر  

 

 -     265 088   276 899  

  506 27     -     -   506 27   812 11 - الكونغو  

  

جمهورية الكونغو 

  - - الديمقراطية

   

 -    

  - - جزر كوك  

   

 -    

  873 77   873 77     -     -   - - كوستاريكا  

  - - كوت ديفوار  

   

 -    

  - - كرواتيا  

 

 -     52 358   52 358  

  - - كوبا  

 

 -     -     -    

  - - جيبوتي  

   

 -    

 - - دومينيكا  

 

 144 370   530 175   674 546  

  037 303   088 265     -   949 37  - - الجمهورية الدومينيكية  

  901 479 7   190 627 6   111 433   621 284  - - إكوادور  

  116 118  863 16 مصر  

 

 -     44 181   44 181  

 - - السلفادور  

   

 -    

    -     -     -     -  - - غينيا االستوائية  

 - - إريتريا  

  

 44 093   44 093  

    -     -     -     -   -   إسواتيني  

  382 160   945 145   437 14     -  - - إثيوبيا  

    -     -     -     -   - - فيجي  

  - - غامبيا  

 

 -     13 254   13 254  

  053 142 1   169 016 1   185 72   949 37   - - جورجيا  

  749 15 - غانا  

   

 -    

  - - غرينادا  

 

 72 185   331 360   403 545  

    -     -     -     -   - - غواتيماال  
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   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

  - - غينيا  

   

 -    

  243 249 1   245 058 1   896 103   100 68   - - غينيا بيساو  

    -     -     -     -   002 19 - غيانا  

  - - هايتي  

 

 28 874   88 363   117 237  

  020 916 76   250 648 67   705 341 5   210 846 2  - - هندوراس  

  300 984  556 95 الهند  

   

 -    

  343 235   906 220   437 14     -   - - جامايكا  

  927 30   927 30     -     -   - - األردن  

  610 091 1   988 971   185 72   437 47   - - كازاخستان  

    -     -     -     -   - - كينيا  

  - - كيريباس  

 

 -     -     -    

  

جمهورية كوريا 

  - - الشعبية الديمقراطية

 654 628   1 154 963   15 861 075   17 923 762  

  232 236  863 16 كوريا جمهورية  

   

 -    

  498 121   498 121     -     -   - - قيرغيزستان  

  

جمهورية الو 

  - - الديمقراطية الشعبية

 

 -     167 889   179 700  

  971 241   534 227   437 14     -   812 11 - لبنان  

    -     -     -     -   - - ليسوتو  

  - - ليبيريا  

   

 -    

    -     -     -     -   - - الشماليةمقدونيا   

  - - مدغشقر  

 

 -     -     -    

  - - مالوي  

 

 -     77 317   77 317  

  - - ماليزيا  

 

 -     -     -    

    -     -     -     -   - - ملديف  

 - - مالي  

   

 -    

 - - مالطة  

   

 -    

 - - جزر مارشال  

 

 -     -     -    

    -     -     -     -  - - موريتانيا  

  712 165 9   628 952 7   852 721   368 474  - - موريشيوس  

 -  863 16 المكسيك  

   

 -    

  

واليات ميكرونيزيا 

دة  - - الموح 

 -     -     43 739   43 739  

  543 108   106 94   437 14     -  - - جمهورية مولدوفا  

  450 667 1   982 457 1   496 115   412 66  - - منغوليا  

    -     -     -     -   560 27 - المغرب  

    -     -     -     -  - - موزمبيق  
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   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

 - - ميانمار  

 

 -     -     -    

 - - ناميبيا  

   

 -    

  887 114   887 114     -     -  - - ناورو  

  373 270   743 229   656 21   975 18  - - نيبال  

 - - نيكاراغوا  

 

 -     -     -    

 - - النيجر  

   

 -    

  272 66   272 66     -     -  - - نيوي  

  482 598 18   069 347 16   963 154 1   989 758  - - عمان  

  033 125   033 125     -     -   976 314  484 22 باكستان  

 - - بنما  

   

 -    

  122 527   296 464   874 28   231 14  - - بابوا غينيا الجديدة  

  681 810   318 711   973 51   578 35   721 19 - باراغواي  

  936 312   088 265   874 28   975 18   812 11 - بيرو  

    -     -     -     -  - - الفلبين  

 - - جنوب السودان  

 

 -     88 363   88 363  

 - - رومانيا  

 

 -     113 678   113 678  

 - - رواندا  

   

 -    

 - - سانت كيتس ونيفيس  

   

 -    

 - - سانت لوسيا  

   

 -    

 - - ساموا  

   

 -    

  707 265   733 246     -   975 18  - - سان تومي وبرينسيبي  

  526 79   526 79     -     -  - - السنغال  

    -     -     -     -  - - سيشيل  

 - - سيراليون  

   

 -    

 - - جزر سليمان  

   

 -    

  474 707   106 624     -   437 47  - - الصومال  

  167 490 2   272 211 2   515 144   969 94   931 35 - جنوب أفريقيا  

  411 39 - سري النكا  

   

 -    

  

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
- - - - - - 

 - - السودان  

   

 -    

 - - سورينام  

 

 -     375 541   375 541  

  

الجمهورية العربية 

 - - السورية

 -     -     1 513   1 513  

  101 215   188 186   525 17   388 11  - - طاجيكستان  

  

جمهورية تنزانيا 

 - - المتحدة

 28 462   43 311   596 447   680 032  
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   المتوقع        

 التجديد العاشر البلد القائمة
التجديد الحادي 

 عشر

الثاني التجديد 

 عشر

التجديد الثالث 

 عشر

التجديد الرابع 

 المجموع وصاعدا

  812 11 - تايلند  

   

 -    

 - - ليشتي-تيمور  

 

 14 437   44 181   58 618  

    -     -     -     -  - - توغو   

 - - تونغا  

   

 -    

 - - ترينيداد وتوباغو  

   

 -    

  309 984 1   160 745 1   370 144   155 71   623 23 - تونس  

  055 759 6   109 876 5   852 721   848 113   246 47 - تركيا  

 - - توفالو  

   

 -    

  716 228   279 214   437 14     -  - - أوغندا  

  299 401   450 353   874 28   975 18  - - أوروغواي  

  116 19   673 17   444 1     -  - - أوزبكستان  

 - - فانواتو  

 

 -     -     -    

  308 400 1   076 237 1   622 86   924 56   686 19 - فييت نام  

    -     -     -     -  - - اليمن  

  287 479   976 435   311 43     -  - - زامبيا  

  580 352   269 309   311 43     -  - - زمبابوي  

  698 406 315   595 655 276   230 736 23   345 123 11   226 577 3   302 314 مجموع القائمة جيم  

 280 174 377 2  443 508 084 2  214 458 148  129 222 101  675 593 39  819 391 3  المجموع اإلجمالي  

 مالحظات:

الحادي عشر/الثاني عشر للموارد باستخدام معدالت فترة التجديد لفترة التجديد العاشر و (التدفقات العائدة) التعويضات تم احتساب -1

 .العاشر والحادي عشر على التواليالتجديد 


