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عشر لموارد حادي التجديد الفي  الجهات المانحةمساهمات وضع تقرير عن 

 الصندوق

، وهو الملحق IFAD12/1/R.3 للوثيقة ثاملحقا محد  ، عضاء هيئة المشاوراتأ، لعلم الحالية تتضمن الوثيقة -1

ديسمبر/كانون  31بتاريخ ، يعرض موجزا لوضع مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق األول

 .2019األول 

، بما فيها 2019ديسمبر/كانون األول  31ملحق هذا التقرير، بلغ إجمالي التعهدات بتاريخ وكما هو وارد في  -2

ما  ،وعنصر المنح في قروض الشركاء الميسرة ،ة غير المقيدةوالمساهمات التكميلي ،المساهمات األساسية

لتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون ل. وبلغت التعهدات المستلمة مليون دوالر أمريكي 1 008.7يعادل 

 مليون دوالر أمريكي. 35.1ما قيمته 

أن الصندوق يتوقع مبلغا لكي يعكسا  –معلمين باللون األصفر  –جديدين  سطرينث ويتضمن الملحق المحد   -3

مليون دوالر أمريكي كمساهمات عادية، مما يجعل المبلغ اإلجمالي للتجديد الحادي عشر  60إضافيا بقيمة 

وتلك التي تعتزم  ،ويرجى من الدول األعضاء التي لم تعلن عن تعهداتها بعد مليار دوالر أمريكي. 1.1للموارد 

 ندوق في أقرب وقت ممكن. زيادة مساهمتها، اإلبالغ بتعهداتها للص
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 عشر للمواردحادي موجز وضع مساهمات التجديد ال

 2019 كانون األول/ديسمبر 31بتاريخ 

 

المساهمات، باستثناء المساهمات التكميلية 
  المساهمات التكميلية غير المقيدة غير المقيدة

مجموع المساهمات، بما فيها 
 المساهمات التكميلية غير المقيدة

 % المعادل بالدوالر األمريكي  المعادل بالدوالر األمريكي  المعادل بالدوالر األمريكي

       التعهدات

 435 718 008 1  690 288 48  745 429 960 أالموارد العادية 
 

  241 158 35  -  241 158 35 مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

  676 876 043 1  690 288 48  986 587 995 مجموع التعهدات

  60 000000    60 000 000 المساهمات العادية المتوقعة

  1 103 876 676    1 055 587 986 المساهمات العادية المتوقعةإجمالي التعهدات بما فيها 

       وثائق المساهمة

  207 233 871  063 600 47  144 633 823 وثائق المساهمات المودعة

  924 511 28  -   924 511 28 وثائق مساهمات إطار القدرة على تحمل الديون المودعة 

  916 039 56  -  916 039 56 المدفوعات النقدية غير المستندة إلى وثائق مساهمة  

 مجموع وثائق المساهمات

 (بما في ذلك المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية غير المستندة إلى وثائق مساهمة)

908 184 984 

  

47 600 063 

 

 ب 92 047 785 955

       المدفوعات المستلمة

   189 881 455   893 444 31  296 436 424 المدفوعات النقدية المستلمة 

تطبيق إطار القدرة على تحمل لمدفوعات المستلمة من مساهمات التعويض عن ا

 الديون
33 246 767 

 
- 

 
33 246 767 

 

 ب 47 956 127 489  893 444 31  063 683 457 مجموع المدفوعات المستلمة

 دوالر أمريكي. 51 048 754الذي يبلغ مجموعه  الميس رةقروض الشركاء تشمل عنصر المنح في  أ

 .حسبت النسبة المئوية على أساس التعهدات ب

 

 


