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 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 الرابعة والثمانون الدورة  –المجلس التنفيذي 

 2005نيسان / أبريل21-20 روما،

 
 

 عات سداد أصولتقرير عن وضع المتأخرات من مدفو

  القروض وفوائدها ورسوم خدمتها

 
 

 من مدفوعات أصول 2004كانون األول / ديسمبر31توفر هذه الوثيقة معلومات عن المبالغ المتأخرة في  - 1

رسوم خدمتها المستحقة السداد في إطار البرنامج العادي والبرنامج الخاص من أجل البلدان ، والقروض وفوائدها

يضم هذا ). البرنامج الخاص من أجل أفريقيا( جنوب الصحراء الكبرى المتأثرة بالجفاف والتصحر األفريقية الواقعة

  .التقرير خمسة جداول، يرد وصفها أدناه

المبالغ المتأخرة من مدفوعات أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها بحسب اإلقليم وبرنامج   :1الجدول 

  اإلقراض

 مليون دوالر 83.2 إلى 2004كانون األول / ديسمبر31 يوماً أو أكثر في 15زادت المدفوعات المتأخرة لمدة  - 2

مليون دوالر أمريكي في إطار البرنامج الخاص  1.0و مليون دوالر أمريكي في إطار البرنامج العادي 82.2(أمريكي 

 مليون دوالر 75.3 (2003كانون األول / ديسمبر31 مليون دوالر أمريكي في 76.2، عن مستواها البالغ )من أجل أفريقيا

وتتركز حالة ).  مليون دوالر أمريكي في إطار البرنامج الخاص من أجل أفريقيا0.9وأمريكي في إطار البرنامج العادي 

في إقليم % 46.9(من مجموع المتأخرات % 56.5التخلف عن الدفع هذه بصورة رئيسية في أفريقيا حيث تبلغ نسبتها 

؛ وفي بلد واحد في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي ) الشرقية والجنوبية أفريقيا إقليم في%9.6و  الغربية والوسطىأفريقيا

  حيث بلغت ) الصومال(؛ وفي بلد واحد في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا %27حيث بلغت ) كوبا(

 لها خطة تسوية توضع ولم وتشكل المبالغ المتأخر سدادها من بلدان لفترات تزيد عن ثالث سنوات.  في المائة16

وينبغي مالحظة أن عدد . من مجموع المبالغ المتأخرة% 69 نسبة )كوبا، وليبيريا، وجزر سليمان، والصومال، وتوغو(

كانون األول / ديسمبر31 في 55 إلى 2003كانون األول / ديسمبر31 قرضا في 65نخفض من االقروض المتأخر سدادها 

2004. 
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تأخرة من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها بحسب البلد المقترض المبالغ الم :2الجدول 

  وعدد أيام التأخير

وتعكس الفترات الزمنية اإلجراء الذي يتبعه . يبين هذا الجدول تفاصيل المبالغ المتأخرة بحسب مدة التأخير - 3

ويبدأ تطبيق العقوبات من اليوم الخامس . يعادلها دوالر أمريكي أو ما 10 000 علىالصندوق عندما يزيد المبلغ المتأخر 

وفي اليوم المائة والعشرين . والسبعين للتخلف عن السداد حين يوقف الصرف من القروض النافذة المتأخرة مدفوعاتها

ف للتخلف عن السداد، يوقف الصرف من كامل حافظة القروض النافذة للبلد المقترض، وفي اليوم المائة والثمانين للتخل

غ عن وضعها هذا في القوائم المالية التي تصدر في نهاية بلَّعن السداد، توضع القروض في حالة عدم االستحقاق وي

حتى وإن  –ويشمل هذا الجدول أيضا البلدان المقترضة التي لديها خطط تسوية موافق عليها ألن المبالغ المتأخرة . العام

 . دفاتر الصندوقزالت معلقة في  تكون ما–لم تعتبر مخالفة 

كانون / ديسمبر31 بلداً في 16 يوما أو أكثر من 75انخفض عدد البلدان المقترضة التي مضى على متأخراتها  - 4

 وانخفض مجموع عدد البلدان المقترضة التي عليها ،2004كانون األول / ديسمبر31 في  بلدا12ً إلى 2003األول 

 .2004كانون األول / ديسمبر31 بلداً في 19 إلى 2003ل كانون األو/ ديسمبر31 بلداً في 27متأخرات من 

كانون / ديسمبر31ديونا كانت في أوغندا، وهايتي، ومالوي، وباراغواي، والسودان،  سددت ،2004في عام  - 5

 يوماً في 75 علىوكان على غينيا مبلغ متأخر لفترة تزيد .  يوما75ً على متأخرة لفترة تزيد 2003األول 

 بلداً مقترضا آخر ديون مستحقة مضى على استحقاقها ما ال يقل عن 11، وعلى 2004األول كانون /ديسمبر 31

 دوالر أمريكي مليون 8.4 يوماً، ومقدارها 180 علىوينبغي مالحظة أن زيادة الديون المتأخرة لفترة تزيد . يوماً 180

تجاوزت ) 2003كانون األول / ديسمبر31 مليون دوالر أمريكي، في 68.9 مليون دوالر أمريكي مطروحاً منها 77.3(

  أمريكي مليون دوالر76.1 مليون دوالر أمريكي مطروحاً منها 83.1( ماليين دوالر أمريكي 7مجموع الزيادة البالغة 

  ).2003كانون األول / ديسمبر31في 

ها ورسوم بيانات تاريخية عن مجموع المبالغ المتأخرة من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائد :3الجدول 

   يوما أو أكثر75خدمتها التي أنقضى على موعد استحقاقها 

 الحاسم، أي حين يوقف اليوم الخامس والسبعينترد في هذا الجدول مقارنة تاريخية بين القروض التي بلغت حد  - 6

جدول، فإن  سدادها، كما يبين اللمتأخروعلى الرغم من استمرار تصاعد المبالغ ا. الصرف من القروض المتأخر سدادها

بالنسبة إلى مجموع عدد القروض قد انخفض )  قرضا36ًالبالغ ( يوما 75عدد القروض المتأخر سدادها لمدة تزيد على 

  %).6(بمقدار 

مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها متأخرة السداد، مصنفة حسب شروط   :4الجدول 

  اإلقراض

). تيسيرية للغاية ومتوسطة وعادية(شروط اإلقراض الخاصة بكل فئة يبين الجدول تفاصيل المتأخرات بحسب  - 7

وتبين أيضا . وتُبرز هذه اإلحصاءات األوضاع االقتصادية الصعبة لبعض البلدان التي عقدت قروضا بشروط متوسطة
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 الفئة رة دوأن هذه الفئة من المقترضين هي األكثر تعرضا للتأخر نظراً إلى كون دورة سداد أصل القروض أبكر من

فترة سماح مدتها خمس سنوات للقروض المقدمة بشروط متوسطة بالمقارنة بفترة سماح مدتها عشر (التيسيرية للغاية 

  ).سنوات للقروض المقدمة بشروط تيسيرية للغاية

   والتدفقات العائدة إلى الصندوقوالمتأخراتمجمل مدفوعات القروض   : 5الجدول 

 ،1979غ المدفوعة سداداً لألصول والفوائد على قروض الصندوق منذ عام يبين هذا الجدول مجموع المبال - 8

 وفي. 2004-1979 ومجموع التدفقات العائدة في الفترة 2004 كانون األول/ ديسمبر31ومجموع المتأخرات حتى 

) فائدةاألصل وال(من مجموع تدفقات القروض العائدة % 3.2، كانت المتأخرات تشكل 2004كانون األول /ديسمبر 31

 .منذ بدأت عمليات الصندوق

  المبالغ المتأخرة من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها: 1الجدول 

  *بحسب اإلقليم وبرنامج اإلقراض

  )2004 كانون األول/ ديسمبر31في (

 
عدد 
 القروض

مدفوعات سداد أصول 
  القروض

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
  الفوائد ورسوم الخدمة

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
  مجموع المبالغ المتأخرة

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
     البرنامج العادي

 990 37 370 12 620 25 32 أفريقيا الغربية والوسطى
 039 8 015 2 024 6 8 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 481 134 347 3 آسيا والمحيط الهادي
 011 22 244 8 767 13 1 يبيأمريكا الالتينية والكار

 642 13 416 3 226 10 7 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 163 82 179 26 984 55 51 المجموع الفرعي 

     
     البرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 004 1 288 716 4 أفريقيا الغربية والوسطى
 - - - - أفريقيا الشرقية والجنوبية

 004 1 288 716 4 المجموع الفرعي
     

  مجموع البرنامج العادي 
     والبرنامج الخاص من أجل أفريقيا

 994 38 658 12 336 26 36 أفريقيا الغربية والوسطى
 039 8 015 2 024 6 8 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 481 134 347 3 آسيا والمحيط الهادي
 011 22 244 8 767 13 1 أمريكا الالتينية والكاريبي

 642 13 416 3 226 10 7 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
 167 83 467 26 700 56 55 المجموع 

وال ترد في هذا التقرير حاالت التخلف عن السداد التي تقل قيمتها عن .  يوما أو أكثر15 متأخرة السداد لمدة المبينةالمبالغ   :ملحوظة  *

  .ي دوالر أمريك10 000
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  تأخرة من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتهاالمبالغ الم: 2الجدول 

  بحسب البلد المقترض وعدد أيام التأخير

  )2004 كانون األول/ ديسمبر31في (

 )الدوالرات األمريكيةبآالف (

 مجموع المبالغ  يوما180 120-179 75-119 60-74 30-59 15-29 
ب/يوما أ/يوما يوما يوما يوما البلد المقترض  المتأخرة ج/كثروأ 
  551 4 885 3 51 431 - 184 - جمهورية أفريقيا الوسطى

  285 - - - - - 285 تشاد

 د 76 - - - - - 76 كوت ديفوار

  011 22 764 21 247 - - - - كوبا

  39 - - - - 39 - جيبوتي

 هـ 872 7 412 7 103 281 - 76 - جمهورية الكونغو الديمقراطية

  203 - - - - - 203 الغابون

  646 - - 17 629 - - غينيا

 هـ 157 2 980 1 - - 123 - 54 غينيا بيساو

  952 16 674 16 - - - 278 - ليبيريا

 و 14 - - - - 14 - غوليانم

 و 234 - - - 234 - - المغرب

  341 280 61 - - - - سيشيل

 هـ 989 1 412 1 577 - - - - سيراليون

  467 407 - 60 - - - جزر سليمان

  367 13 023 13 180 - 6 158 - الصومال

  266 4 841 3 - 417 - - 8 توغو

 و 41 - - - - 41 - زامبيا

  656 7 631 6 223 786 - 16 - زمبابوي

  167 83 309 77 442 1 992 1 992 806 626 المجموع

  .القروض النافذة الموقوفة التي عليها متأخرات  أ 

  .لقطريةإيقاف الحافظة ا  ب 

  .قروض غير مدرجة على أساس االستحقاق  ج

  .مدفوعة جزئيا في تاريخ هذا التقرير  د

  .لبلدان الفقيرة المثقلة بالديونا بموجب مبادرة ديون ابلدان مقترضة لديها خطط تسوية أو شملت متأخراته  هـ

 .مبالغ مدفوعة حتى تاريخ هذا التقرير  و
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  ع المبالغ المتأخرة من مدفوعات سداد أصول القروض بيانات تاريخية عن مجمو: 3الجدول 

   يوما أو أكثر75التي انقضى على موعد استحقاقها  وفوائدها ورسوم خدمتها

  )2004 كانون األول/ ديسمبر31في (

 تاريخ اإلبالغ

مجموع 
عدد 

القروض 
المطالب 
 بها

عدد القروض 
المطالب بها 

وتأخر سدادها 
 يوما أو 75لمدة 

 أكثر

لمئوية للقروض النسبة ا
 75التي تأخر سدادها 

يوما أو أكثر بالمقارنة 
بمجموع عدد القروض 

 المطالب بها

المبالغ المتأخرة من 
مدفوعات سداد أصول 

  القروض
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

المبالغ المتأخرة من 
مدفوعات فوائد القروض 

  ورسوم خدمتها
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

المتأخر مجموع المبالغ 
  سدادها

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 463 1  792   671  8 15 186 87كانون األول / ديسمبر31
 634 7  076 3  558 4 10 21 211 88كانون األول /ديسمبر 31
 695 11  028 5  667 6 12 28 228 89كانون األول / ديسمبر31
 977 22  710 7  267 15 13 33 250 90كانون األول / ديسمبر31
 454 23  400 8  054 15 12 34 275 91كانون األول / ديسمبر31
 472 21  602 5  870 15 13 38 287 92كانون األول / ديسمبر31
 647 24  916 7  731 16 9 28 313 93كانون األول / ديسمبر31
 350 33  045 10  305 23 11 37 341 94كانون األول / ديسمبر31
 755 39  120 12  635 27 12 44 369 95كانون األول /يسمبر د31
 572 42  797 12  775 29 10 41 395 96كانون األول / ديسمبر31
 897 42  886 12  011 30 9 40 425 97كانون األول / ديسمبر31
 531 47  352 13  179 34 7 35 464 98كانون األول / ديسمبر31
 163 51  737 15  426 35 6 29 488 99كانون األول / ديسمبر31
 619 55  034 17  585 38 9 44 510 00كانون األول / ديسمبر31
 589 57  682 18  907 38 8 43 530 01كانون األول / ديسمبر31
 141 68  092 21  049 47 9 47 549 02كانون األول / ديسمبر31
 305 74  093 23  212 51 7 42 561 03كانون األول / ديسمبر31
 743 80  149 25   594 55 6 36 571 04كانون األول / ديسمبر31

  

  

  مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها: 4لجدول ا

  المتأخرة السداد مصنفة حسب شروط اإلقراض

  )2004 كانون األول/ ديسمبر31في (
  

 شروط اإلقراض

 أصول القروض

 )كيةبآالف الدوالرات األمري(

 الفائدة ورسوم الخدمة

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المجموع

)بآالف الدوالرات األمريكية(
 

 النسبة المئوية
   

 46 653 38 728 10 925 27 تيسيرية للغاية

 53 970 43 556 15 414 28 متوسطة

 1 544 183 361 عادية

 100 167 83 467 26 700 56 المجموع
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  دفوعات القروض والمتأخرات مجمل م: 5لجدول ا

  والتدفقات العائدة إلى الصندوق

  )2004 كانون األول/ ديسمبر31في (

 السنة
  الفائدة

)بآالف الدوالرات األمريكية (
 أصل القروض

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 المجموع

)بآالف الدوالرات األمريكية(
    

1979 1 - 1 
1980 128 - 128 
1981 717 - 717 
1982 2 129 - 2 129 
1983 4 121 1 471 5 592 
1984 7 595 15 262 22 857 
1985 10 775 12 217 22 992 
1986 17 130 23 468 40 598 
1987 22 512 18 535 41 047 
1988 25 482 30 813 56 295 
1989 26 735 38 927 65 662 
1990 30 142 47 672 77 814 
1991 35 273 69 206 104 479 
1992 38 383 76 895 115 278 
1993 36 119 81 783 117 902 
1994 37 431 89 015 126 446 
1995 42 926 109 949 152 875 
1996 39 989 110 069 150 058 
1997 42 427 116 805 159 232 
1998 41 917 122 556 164 473 
1999 43 679 133 216 176 895 
2000 43 991 136 423 180 414 
2001 42 113 127 920 170 033 
2002 42 296 127 551 169 847 
2003 47 471 139 625 187 096 
2004 48 371 171 788 220 159 

 019 531 2 166 801 1 853 729 مجموع المدفوعات

*2004كانون األول / ديسمبر31المتأخرات في   83 167 

 186 614 2 مجموع التدفقات العائدة

منذ بدء  )أصل القروض والفوائد(من مجموع التدفقات العائدة إلى الصندوق % 3.2دل مجموع المتأخرات يعا*  

  .عمليات الصندوق

  




