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ات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد بين دورتي هيئة المشاوروثيقة 

  الصندوق

   المقدمة–أوال 

   المشاورات هيئةبين دورتيوثيقة ال خلفية –ألف 

 عرضت وثيقة بعنوان ،هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقلخالل الدورة الثانية  -1

استعراض مدى كفاية موارد  : فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق فيتمويلالمتطلبات وطرائق 

وقد وفرت هذه الوثيقة تقديرات . أعضاء الهيئةعلى ) وثيقة الطرائق (1الصندوق لمكافحة الفقر الريفي

-2013 وناقشت طرائق تمويل جملة من تصورات برامج القروض والمنح للفترة ،لمتطلبات الموارد

 :يقةالعوامل الرئيسية في هذه الوثعدد من ب االعترافوتم . 2015

  التجديد الثامن لموارد الصندوقالحاصل بموجب تكرار النمو إمكانيةعدم   )أ (
 سيكون من المستحيل بالنسبة للصندوق وللدول األعضاء فيه إعادة خلق النمو الذي شهدناه

  . التجديد الثامنبموجب
توسع ل ألن ا، التجديد الثامن للمواردبموجب  الحاصل ال يمكن تكرار النمو،لصندوقافمن منظور 

د ر في المائة في برنامج القروض والمنح قد استهلك مستوى كبيرا من الموا50  يعادلبما
مقارنة مع المؤسسات ( جدا ة العاليالنسبة متاحة حاليا لدعم التي لم تعد وهي الموارد ،الداخلية

لمنح في بين الموارد الداخلية والخارجية المخصصة لبرنامج القروض وا) المالية الدولية األخرى
  يعادلزيادة بماال فإن ،من منظور الدول األعضاء في الصندوقوأما  .التجديدين السابع والثامن

بسبب محفوفة بالتحديات  التجديد الثامن للموارد  الدول األعضاء في مساهماتمن في المائة 67
العديد من جه حيث يوا ،الصورة المالية العالمية التي تغيرت على مدى السنوات الثالث الماضية

  . المعونة اإلنمائية التي توفرهاتفرض قيودا على صعبة ةالدول األعضاء حاليا ظروفا مالي
  أن يكونب فإن نمو برنامج القروض والمنح في فترة التجديد التاسع للموارد يجهذين السببين،ول
مساهمات ل تمثهنالك ضرورة ألن  فترة التجديد التاسع وصاعدا ومن .الضرورة أكثر تواضعاب

إذا ما أردنا الحفاظ على دور الصندوق الدول األعضاء نسبة أعلى من برنامج القروض والمنح 
  .في البنية اإلنمائية الدولية للحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي

 برنامج القروض والمنح وجوب عدم تقليص   )ب (
على برامج القوي لطلب ل ا ونظر،هأعاله، فإن وثيقة الطرائق تؤكد على أنعلى الرغم مما ورد 

ن المستوى الذي كان عليه في عن إجمالي برنامج القروض والمنح يجب أال يقلص فإالصندوق 
 ، وإذا كان ذلك ممكنا على اإلطالق. دوالر أمريكيات مليار3 وهو ،فترة التجديد الثامن للموارد

واسعا من األعضاء ترحيبا   وقد لقيت وجهة النظر هذه.بالقيم الفعليةهذا البرنامج  ةيجب زياد
  .خالل االجتماع

                                                      
1  REPL.IX/2/R.5 . 
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 وتسعى هذه الوثيقة إلى ، طلب األعضاء معلومات عن عدد من النقاط البارزة،وكنتيجة للمناقشات -2

 :أدناه القضايا  هذهالتطرق لكل من

 اقترحت اإلدارة خيارات ، في وثيقة طرائق التمويل.الخيارات المتاحة لتعزيز الموارد الداخلية  )أ (
 وقد طلب األعضاء إعادة النظر في هذه الخيارات مع إعادة .لموارد الداخلية للصندوقلتعزيز ا

 . ثانيا أدناهسمقت اإلدارة لهذا الطلب في ال واستجاب. كما هو ضروريوضع النماذج
 الستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما ومضامين التحرك نحو نهج تحليل أكثر شمولية  )ب (

 طلبت هيئة المشاورات تفسيرا إضافيا لالستخدام التاريخي والفائدة .ةاممستدالتدفقات النقدية ال
ته عرض الذي التدفقات النقدية المستدامة مع نهج تها ومقارن،الحالية لسلطة االلتزام بالموارد مقدما

 ثالثا من هذه قسموفي ال.  وقدرة موظفي الصندوق على دعم هذا النهج المقترح،وثيقة الطرائق
التدفقات النقدية توسع في شرح استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما ومزايا نهج م التسي،  الوثيقة

 .ح خطة تنفيذية الستخدام هذا النهجاقترا و،المستدامة
قيام المراجع الخارجي للصندوق باستعراض لقد طلبت الدول األعضاء أن تعد اإلدارة و

 وثيقة طرائق التمويل الواردة في المالية ذجنمااالفتراضات واإلسقاطات المستخدمة في وضع ال
  الوثيقة (المستقبلعلى تجديدات الموارد في ا قدممااللتزام بالموارد  مضامين سلطةووثيقة 

EB 2011/102/R.48 (عرضت على الدورة الثانية بعد المائة للمجلس التنفيذييتال .  
مستوى  تحليل  أيضاصندوقطلب من إدارة ال . للقدرة المالية للصندوقجالمنظور أطول أ  )ج (

 على تجديدات الموارد في الموارد المتوقع ومضامين استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما
 .المستقبل

وبهذا الصدد، فقد طلب المندوبون معلومات عن الموارد اإلضافية المطلوبة لتعويض الصندوق 
  . إطار القدرة على تحمل الديونلتبني  سداد أصول القروض المتنازل عنها نتيجة منعما يخسره 

  
ألف، توفر اإلدارة استعراضا لقدرة الصندوق المالية المستقبلية باستخدام نهج - رابعاقسمفي ال

عن  باء، فتوفر ألعضاء الهيئة معلومات – رابعا قسمأما في ال. التدفقات النقدية المستدامة
تموز صادق / في يوليو.ل الديونمحإطار القدرة على تات المطلوبة ذات الصلة بتبني تعويضال

 ومن ،المجلس التنفيذي على تعريف اختصاصات االستعراض باستخدام التصويت بالمراسلة
دورة الالمقرر للمراجع الخارجي أن يستكمل هذا االستعراض في الوقت المناسب قبيل انعقاد 

  . لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقثةلالثا
  

الحظ المندوبون أن بعض التصورات  ، خالل الدورة الثانية لهيئة المشاورات– بديلةالتصورات لا  )د (
بالغة في الطموح إذا أخذنا بعين االعتبار المعوقات م بدوالمطروحة في وثيقة طرائق التمويل قد ت

وتقترح هذه الوثيقة .  عرض تصورات بديلةواطلب و، األعضاءدولالتي تواجهها بعض ال
أخذ المستوى المستهدف مع ات الدول األعضاء مساهم من ةجملة محددات باستخدام تصور

خط أساس، واإلشارة إلى  مليار دوالر أمريكي ك1.2 وقدره ،للتجديد الثامن لموارد الصندوق
 .اتتصورالهذه  خامسا أدناه سمويعرض الق. الناجمة عنهامستويات برنامج القروض والمنح 

 شجع بعض األعضاء ، هيئة المشاوراتدورة خالل . على المدى المتوسطموارد تمويلية إضافية  )ه (
 عالوة على ، المتوسطموارد تمويلية إضافية على المدى بالنظر في  قدمااإلدارة على المضي
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 سادسا، تقترح اإلدارة الطريق للمضي قدما سمقوفي ال. موجودة أصالر الصادمساهمات من المال
 .محتملة للتمويلفيما يتعلق بهذه المصادر ال

بالتعهدات المعلنة في التفاصيل المتعلقة  ةعرفيئة المشاورات م وأخيرا طلبت ه.قضايا أخرى  )و (
في هذه المعلومات رد  والمساهمات الفعلية المستلمة من الدول األعضاء، وتتجديدات السابقةلا

  .الملحق

   خيارات تعزيز الموارد الداخلية–ثانيا 

 الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع للموارد جملة من عرضت إدارة الصندوق أثناء -3
 يعسب ووكان هنالك توافق عام في اآلراء على وج. الخيارات الهادفة إلى تعظيم تعبئة الموارد الداخلية

إدارة الصندوق بصورة نشطة لتسوية متأخرات المساهمات المتعلقة بالتعهدات التي قدمتها الدول 
 في التجديد الثامن هالحصول على تعهداتل عالوة على السعي ،عضاء في التجديدات السابقة للموارداأل

 السبل لوكان هنالك أيضا اتفاق واسع على ضرورة أن تقوم إدارة الصندوق بتحري أفض. للموارد
مة في موارد لتوسيع قاعدة مواردها من خالل تشجيع الدول األعضاء الحالية والجديدة والمتوقعة للمساه

 لم يتم إدراج أي أثر مالي لها ،كن وألن هذه االحتماالت هي مجرد افتراضات إلى حد كبيرلو .الصندوق
 . وال في هذه الوثيقة أيضامويلالتطرائق في وثيقة 

  سداد القروض -ألف 

الئما  ويبدو هذا التصور م.تم تقييم إمكانية الطلب من الدول األعضاء تسريع سداد قروضها للصندوق -4
 من البلدان المتوسطة اآلنة بشروط تيسيرية للغاية والتي تعتبر طويلللدول األعضاء التي لديها قروض 

مليون  15 الداخلية بحدود واردوقد قدرت اإلدارة أن مثل هذا السداد المبكر للقروض قد يعزز الم. الدخل
ها إال ذاتخايمكن ال  هذه اإلجراءات ألننظراً و .دوالر أمريكي على مدى فترة التجديد التاسع للموارد

ري هذا الخيار مع البلدان األعضاء تخطط اإلدارة لتح ،كل حالة بمفردهاعلى أساس  أساس طوعي وعلى
أدناه  أية حال، لم تورد في القسم خامسا إال أن اإلدارة، على .بهبدي اهتماماً المتوسطة الدخل التي قد ت

 ال يتسم باليقين في الوقت  ألنه يبقى خيارا،م عن هذا الخيار قد تنجأي تقديرات للموارد الداخلية التي
  .الراهن

   مواءمة شروط اإلقراض–باء 

في الصندوق ومعاييره عرض المجلس التنفيذي على مجلس المحافظين اقتراحاً لتعديل سياسات اإلقراض  -5
ة التيسير في المنتجات ديد درجتفويض المجلس التنفيذي بتحب، من بين جملة أمور أخرى، أوصىالذي 
قراضية للصندوق، مع األخذ بعين الحسبان اتفاقية إنشاء الصندوق والمنتجات اإلقراضية للمؤسسة اإل

مة شروط إقراضه مع تلك التي تتبعها المؤسسة الدولية للتنمية من يقترح الصندوق مواءو. الدولية للتنمية
إلغاء الشروط اإلقراضية المتوسطة من حافظة و ،يةتيسيرية للغاال يةشروط اإلقراضالخالل تشديد بعض 

 قرر مجلس المحافظين تأجيل اتخاذ قرار بشأن ،2011 وفي دورة عام .المنتجات التي يتيحها الصندوق
 .هذا االقتراح بانتظار نتائج مشاورات التجديد التاسع للموارد
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ظين على االقتراح في دورته  ووافق مجلس المحاف،وفي حال صادقت هيئة المشاورات على هذا النهج -6
قراض قد يؤدي إلى زيادة في مستوى اإلتقدر إدارة الصندوق بأن مثل هذا التعديل في شروط القادمة، 

 مليون دوالر 55-40بما يتراوح بين لاللتزامات في فترة التجديد التاسع   المتاحةة داخلياولدالموارد الم
 .ة في القسم خامسا أدناهواردر في الحسابات ال ويرد هذا الخيا.اعتمادا على التصورأمريكي 

تحليل أكثر شمولية الستخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما ومضامين  –ثالثا 
  دامةتية المسنقدنهج التدفقات الو  نححركالت

 عبر أعضاء الهيئة عن ،لمشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقفي الدورة الثانية لهيئة ا -7
 سلطة - اإلدارة بالتحرك نحو تقديم تحليل يركز أساسا على تدفقات القروض المستقبلية قيامهم لتقدير

يرا يعرض كل من التدفقات المالية الخارجة والتدفقات المالية د بحيث يغدو تق-االلتزام بالموارد مقدما 
كذلك فقد طلب . النهج المقترح معلومات إضافية عن هذا وا وطلب،)نهج التدفقات النقدية المستدامة(العائدة 

 .نهج مثل هذا الاألعضاء أيضا معلومات عن تنفيذ

   استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما–ألف 

 لموارد رابعتمت الموافقة على سلطة االلتزام بالموارد مقدما في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ال -8
هو أنه وفي حين أن الصروفات من أي رد مقدما  االلتزام بالموا إدخال سلطةغو وكان مس2.الصندوق

مؤكدة بحكم الن التدفقات العائدة المستقبلية هي ، فإواتتجديد من تجديدات الموارد يتم على مدى عدة سن
وقد تأكدت .  العائدة المستقبليةت على خلفية التدفقااتااللتزامعقد فإنه من اآلمن لذا  ،في نهاية المطاف

مستويات عالية من السيولة يمكن السحب منها لتمويل برنامجه من ل الصندوق الكبامت النظر هذه ةوجه
سمح استخدام الموارد مقدما بتعظيم االستفادة من الموارد يومن ناحية الممارسة العملية . القروض والمنح

 ويتم. في الوقت الذي يتم فيه تقليص الحد من متطلبات المساهمات من الدول األعضاء في الصندوق
ا عدسنوات المن لعدد التدفقات المستقبلية  ة في الصندوق بقيم سلطة االلتزام بالموارد مقدماالتعبير عن
 سحبا لمرة واحدة من  يمثل الموافق عليها مقدماسلطة االلتزام بالمواردفترة زيادة  إال أن .السنة الحالية

إن سلطة االلتزام  .لموارد الداخليةلتدفقا أعلى بصورة مستدامة خلق ت ال اولكنه ،الموارد الداخلية
كما هو مفصل المستدامة، بالموارد مقدما بحاجة إلدارة حذرة في حين أن استخدام نهج التدفقات النقدية 

أن الصندوق يتجه نحو الحد والمراد اإلشارة إليه حالياً هو  .ما هو حصيفطريقة صلبة لتقدير  ،أدناه
توسيع استخدام هذه   أناني ضمعني وهذا ،لتزام بالموارد مقدمااألقصى المستدام الستخدام سلطة اال

 السابع ين كما كان الحال عليه في التجديد،ر الموارديالسلطة ال يمكن أن يكون مساهما كبيرا في توف
 .والثامن

   مزايا نهج التدفقات النقدية المستدامة–باء 

إنه فولكن، وكما هو عليه،  ،ته الواضحةسهولفي ميزة سلطة االلتزام بالموارد مقدما كمفهوم تكمن  -9

على الحصري التركيز ) أ: (ينطوي على العديد من النواقص من وجهة نظر اإلدارة المالية بما في ذلك

                                                      
  .رابع لموارد الصندوق الخاص بسلطة االلتزام بالموارد مقدما خالل فترة التجديد ال20-د/100 قرار مجلس المحافظين  2
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اإلخفاق في اعتبار التدفقات الخارجة جنبا إلى جنب مع التدفقات العائدة ) ب(فترة التجديد الحالية؛ 

من متطلبات دارة الفعالة لمخاطر خرق عتبة الحد األدنى عدم القدرة على اإل) ج(بصورة واضحة؛ 

لعوامل ونظرا ل. مدى إمكانية تمديد فترة االلتزام بالموارد مقدما بصورة آمنةتقرير وبالتالي السيولة، 

التنمية وصندوق  ،مؤسسات مالية دولية أخرى مثل المؤسسة الدولية للتنميةلم تعد ، المذكورة أعاله

باعتبارها الوسيلة األولى د على سلطة االلتزام بالموارد مقدما تمعتق التنمية اآلسيوي وصندو ،فريقياأل

وضع النماذج للتدفقات وعوضا عنها اتجهت هذه المؤسسات نحو نظم . للنظر إلى النتائج المستقبلية

المتعلقة المخاطر المحتملة والنقدية التي تعطي صورة أوضح عن توفر الموارد في المستقبل 

 وحجم ،مثل حجم التجديدات الراهنة والمستقبلية(الفتراضات المختلفة للمتغيرات الرئيسية في القرار اب

 .) ومعدل الصرف،برامج القروض والمنح الحالية والمستقبلية

االلتزام بالموارد مقدما ذات سلطة استخدام نهج التدفقات النقدية المستدامة عوضا عن نهج ميزات تعد  -10

 :شقين

تسق مع سياسة السيولة في يو ،للمشروعاتالموارد المتاحة   التدفقات النقدية المستدامةنهجيعظم   )أ (

 الصندوق؛
في و. مما يؤدي إلى تغيرات في التدفقات النقدية المتوقعةتغير االفتراضات مع مرور الزمن ت  )ب (

 فإن هذا النهج يعطي إشارة مبكرة واضحة عن ،تغير الظروف تدابير تصحيحيةتطلب حال 

  .جة إلى هذه التدابيرالحا

أنه أي . النقديةالتدفقات وثيقة طرائق التمويل كان استدامة المستخدمة في والمبدأ الجوهري لكل النماذج  -11

 فإن كل ،ومع اإلبقاء على مستوى مستقر من مساهمات الدول األعضاء ومن برنامج القروض والمنح

خرق بدون التسبب في الموارد الالحقة في فترات تجديدات إلى أجل غير مسمى تصور يمكن تكراره 

 والذي يفي أيضا بطلب ، رابعاسمقن توضيح هذا من خالل المثل في الويمك. 3عتبة السيولة في الصندوق

كما تم التعبير عنه (عرض جلي ألثر التصورات المعروضة على التجديدات المستقبلية بتوفير األعضاء 

 .)في الدورة الثانية لهيئة المشاورات

  المستدامةالنقدية لتدفقات انهج لخطة تنفيذية  -م جي

 الداخليةاإلدارة  قدراتبعض مظاهر تعزيز المقترح نهج التدفقات النقدية المستدامة سيتطلب تنفيذ  -12

اتخاذ الخطوات التالية لالنتقال إلى نهج التدفقات النقدية  اإلدارة عتزم وعلى وجه الخصوص، ت.للصندوق

 :2013كانون الثاني /ير ينا1المستدامة بحلول 

مشاورات التجديد التاسع لعداد اإلتم استخدام نهج التدفقات النقدية المستدامة بصورة مسهبة أثناء   )أ (

المالية الدولية ممارسات المؤسسات أفضل تباع اوب ،وبناء على هذه التجربة. لموارد الصندوق

زينة لدعم اإلرساء الكامل لنهج األخرى، تقترح اإلدارة البناء على القدرة الحالية لشعبة الخ

 التدفقات النقدية المستدامة؛

                                                      
 بالمائة من التدفقات الخارجة المتوقعة في آل سنة، 60تتطلب سياسة السيولة من الصندوق اإلبقاء على احتياطي من السيولة أعلى بـ   3

  ).EB 2006/89/R.40(انظر سياسة السيولة . باإلضافة إلى رصيد صغير لتغطية صدمات السيولة



  REPL.IX/2/R.5/Add.1  

6 

نموذجه المالي الحالي بهدف باستعراض  سوف يقوم الصندوق ،كمعيار لتوخي الحيطة والحذر  )ب (

 ،تحسين مرونة هذا النموذج وصالبته وتصميمه وهيكليته واالفتراضات التي يقوم عليها

 ؛4ي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية األخرىنماذج اإلسقاطات المالية الت  معولمواءمته
 فإن استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما ،كما هو منصوص عليه في وثيقة طرائق التمويل  )ج (

، ومع تحول الصندوق إلى إال أنه .من نهج التدفقات النقدية المستدامةمشتق يشكل جزءا كمؤشر 

دارة االستمرار في استخدام سلطة االلتزام بالموارد المستدامة، تقترح اإلالنقدية نموذج للتدفقات 

التدفقات النقدية المستدامة بصورة نهج تنفيذ وما أن يتم  .مقدما واإلبالغ عنها والمصادقة عليها

باالستخدام رات ذات الصلة على المجلس التنفيذي فيما يتعلق ي ستقوم اإلدارة باقتراح التغي،كاملة

  بالموارد مقدما؛سلطة االلتزامالمستقبلي ل
 ومع تحرك . إسقاطات النموذج المالي داخليا على أساس الحاجة إليهايتم إعداد ،في الوقت الحالي  )د (

 فإن نهج اإلبالغ المالي للمجلس التنفيذي يجب ،الصندوق نحو إدارة أكثر دينامية لموارده المالية

رافي فصلي ألصول وخصوم وسيتم استعراض تقرير استش. أن يغدو أكثر تفاعلية وأوسع منظورا

 واللجنة ،اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية(، اللجان المالية الداخليةمن قبل الصندوق 

 ومن ثم يعرض على لجنة مراجعة )االستشارية إلدارة االستثمار والمالية واألصول والخصوم

لمدى القصير والمدى  وسوف يتضمن التقرير إسقاطات مالية على ا.الحسابات والمجلس التنفيذي

لتوجهات يرات لفستوسيوفر التقرير . البعيد لإلحاطة بجميع عناصر التدفقات النقدية والسيولة

 كذلك سيتم تقاسم اللمحات الثاقبة اإلضافية من تصورات .الملحوظة في أصول وخصوم الصندوق

 .عمالالمتغير للسياسات واأل والتي تأخذ بعين االعتبار السياق ،اختبار اإلجهاد

   المنظور األطول أجال للقدرة المالية للصندوق–رابعا 

 بما في ،لتجديدات المستقبلية لموارد الصندوقلطلب األعضاء من اإلدارة توفير منظور طويل األجل  -13

 والمتطلبات المستقبلية ،مقدما سلطة االلتزام بالموارد  استخدام ومضامين،ذلك مستويات الموارد الداخلية

 . تبني إطار القدرة على تحمل الديونللتعويض عن

 المستدامةالتدفقات النقدية  القدرة المالية المستقبلية للصندوق باستخدام نهج -ألف 

 ،هذه اإلسقاطاتض تروتف .الصندوقفي سيولة على الأثر المصروفات المستقبلية  يوضح الرسم البياني -14

 مليار 1.6 مساهمات من الدول األعضاء بقيمة ،دامةالتي تم إعدادها باستخدام نهج التدفقات النقدية المست

 مليار دوالر 3.2دوالر أمريكي وبرنامج للقروض والمنح لفترة التجديد التاسع للموارد بما يعادل 

دم نمو عو ،التضخمعامل زائد لفترة التجديد الثامن  والذي هو نفس برنامج القروض والمنح ،أمريكي

من التجديد العاشر وما بعده إال بسبب عامل  الدول األعضاء برنامج القروض والمنح ومساهمات

 .5 األرقام التي انبثق منها الرسم البياني1 ويظهر الجدول .التضخم

                                                      
  .ه المراجع الخارجي لسلطة االلتزام بالموارد مقدما مدخال في هذا االستعراض سيشكل التقدير الذي يقوم ب 4

 13 معدل وسطي لشطب القروض بما يعادل ؛ سنوات10الرئيسية التي تكمن وراء هذه األرقام هي مصروفات القروض لفترة االفتراضات   5
درة على تحمل الديون بصورة كاملة من خالل مساهمات إضافية للدول  التعويض عن سداد أصول القروض المتنازل عنها بموجب إطار الق؛بالمائة
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  يالرسم البيان

 مليار دوالر أمريكي 3.2لقروض والمنح قيمته للبرنامج في فترة التجديد التاسع التدفقات النقدية في الصندوق 

   مليار دوالر أمريكي1.62لدول األعضاء بقيمة بافتراض مساهمات من ا

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  

  

وبإمكاننا أن نرى أنه وفي  . سنة في المستقبل25التدفقات النقدية على مدى  1يظهر الرسم البياني  -15

بما (وضع أكبر قدر ممكن من السيولة مع  ستتراجع الموارد الداخلية للصندوق ،السنوات العشر القادمة

سيرتفع مستوى ذلك، وتبعاً ل . في برنامج القروض والمنح)السيولةسياسة عدم خرق عتبة مع يتناسب 

الصمود المالي أن مما يوضح  ،السيولة مرة أخرى مع تجاوز التدفقات العائدة معدل المصروفات

 .اًكون قوييللصندوق على المدى البعيد س

مويل المطلوب لإلبقاء على استدامة التدفقات النقدية حتى  معلومات عن مصادر وحجم الت1يوفر الجدول  -16

يفترض أال تنمو مساهمات األعضاء وبرنامج القروض والمنح و. لموارد الصندوق الثاني عشرالتجديد 

وستتراجع سيولة الصندوق بصورة . وصاعداًللموارد التضخم من فترة التجديد العاشر بسبب عامل إال 

 وفي الوقت نفسه فإن . ولكنها لن تخرق أبدا الحد األدنى من متطلبات السيولةتدريجية خالل هذه الفترة

 .مع أخذ أثر االلتزامات األكبر للتعهدات السابقة في التحققتزداد التدفقات العائدة من القروض سوف 

  1الجدول 

  مصادر ومتطلبات التمويل في الصندوق

                                                                                                                                                            
 بالمائة من برنامج القروض 20القدرة على تحمل الديون ثابتا بحوالي إطار  افتراض بقاء مخصص ؛األعضاء على أساس الدفع عند بروز الحاجة

 1.5 معدل عائد لحافظة االستثمار بحوالي ؛د التجديد التاسع للمواردل التضخم بعدبعابما ة ي وصاعدا؛ نمو النفقات اإلدار2011والمنح من السنة 
  افتراض استقرار سعر صرف وحدات حقوق السحب الخاصةا، وصاعد2013 بالمائة من العام 3 و2012 بالمائة في عام 2 و2011بالمائة في العام 

؛ تحصيل مساهمات الدول األعضاء بناء على )2010كانون األول /يسمبر د31بتاريخ عليه كما كانت  (1.55027لدوالر األمريكي بما يعادل ا مقابل
عامل التضخم بعد فترة التجديد المنح ومساهمات الدول األعضاء بموجب التوجه السائد في فترة التجديد الثامن؛ نمو كل تصور لبرنامج القروض و

  .2بئة الموارد الواردة في الجدول فيذ الكامل لجهود تع والتن؛ بالمائة سنويا2.5 وتقدير التضخم بما يعادل ؛التاسع للموارد

  السيولة

  الحد األدنى من متطلبات السيولة

 المصروفات
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  التجديد التاسع 

)2013-2015( 

  التجديد العاشر

)2016-2018( 

  التجديد الحادي عشر

)2019-2021( 

  التجديد الثاني عشر

)2022-2024( 

     مصادر التمويل

 86 104 140 188 إيرادات االستثمار

 1 656 1 339 1 085 886 تدفقات القروض العائدة

 309 297 243 193 التخفيض/الشطب

 565 708 832 921 ة التدفقات العائدة المستقبلي

 2 617 2 448 2 299 2 188  إجمالي الصندوق

          

 2 017 1 873 1 739 1 615  مساهمات األعضاء 

 4 634 4 321 4 038 3 803  إجمالي التمويل

          

 3 997 3 711 3 446 3 200  برنامج القروض والمنح

 637 610 592  603  الميزانية اإلدارية ومبادرة تخفيف الديون

إجمالي برنامج القروض والمنح والميزانية اإلدارية 

  ومبادرة تخفيف الديون

803 3 038 4 321 4 634 4 

  

المطلوبة للتعويض عن سداد أصول القروض المتنازل عنها نتيجة اإلضافية  الموارد –باء 

  الديونتحمل إلطار القدرة على 

 للصندوق متعليماتهالهيئة أعضاء أعطى  ،صندوقلموارد الالسابع في هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  -17

المالية للبلدان بهدف إدارة صيغة مساعدته قدرة على تحمل الديون للبتبني نموذج المؤسسة الدولية للتنمية 

في  الدول األعضاء  وتمثل الهدف في تمكين.المؤهلة للحصول على اإلقراض بشروط تيسيرية للغاية

 بإدارة ،والقيام على وجه العمومالعالية لديونها في المستقبل، يات مستوالمن تقليص خطر الصندوق 

 فقد ،وكجزء ال يتجزأ من هذه المبادرة. التخطيط اإلنمائي القطريلإلبقاء على  هاأفضل لمستوى ديون

وافقت الدول األعضاء على تعويض الصندوق بشكل كامل عن سداد أصول القروض المتنازل عنها 

 كما تبناها التجديد ،بروز الحاجةعند القدرة على تحمل الديون على أساس آلية للدفع نتيجة لتطبيق إطار 

 هذا اإلطار والموافقة عليه  تنفيذوقد تم استعراض. 6لمؤسسة الدولية للتنميةفي االرابع عشر للموارد 

 في دورة يذي التنف وترفع اإلدارة تقريراً سنويا للمجلس7.الحقا في الدورة التسعين للمجلس التنفيذي

نيسان عن تقديرات أصول القروض وصافي رسوم الخدمة والفوائد المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ هذا /أبريل

 .وتفترض اإلسقاطات المالية للصندوق تنفيذ هذا اإلطار. اإلطار

                                                      
- 2007(تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق : مساهمة الصندوق في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  6

  .19، الصفحة GC 29/L.4، الوثيقة، )2009
  ).EB 2007/90/R.2(مل الديون في الصندوق الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة على تح  7
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 مساعدته المالية للمشروعات مل الديون، فقد عدل الصندوق شروطوكنتيجة إلطار القدرة على تح -18

 للبلدان المؤهلة للحصول ، كما يتم توفيرها باتباع نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،جوالبرام

بالنسبة ) 1: ( ويقدم الصندوق اآلن الدعم المالي باألسلوب التالي.على قروض بشروط تيسيرية للغاية

) 2( شكل منحة؛ الدعم المالي علىمن  بالمائة 100ن، وعلى تحمل الديمتدنية قدرة بللبلدان التي تتصف 

 ،المالي على شكل قرضمن الدعم  بالمائة 50 ،نوبالنسبة للبلدان التي لديها قدرة متوسطة على تحمل الدي

المساعدة  ،تقدمن وبالنسبة للبلدان التي لديها قدرة عالية على تحمل الدي) 3( بالمائة على شكل منحة؛ 50و

 . بالمائة100على شكل قرض بنسبة المالية 

إطار الموفرة بموجب المنح والناجمة عن أصول القروض المتنازل عنها  قديراتت 28ويظهر الجدول  -19

 وحتى نهاية فترة التجديد 2007منذ البداية في عام والمصروفة القدرة على تحمل الديون المصادق عليها 

عنها من السنة  وسيبدأ تعويض الدول األعضاء عن أصول القروض المتنازل .التاسع لموارد الصندوق

 .الالحقةالفترات األخيرة من فترة التجديد العاشر للموارد على أن تنمو بصورة مطردة على مدى 

  
  2الجدول 

  الموارد المطلوبة لتعويض الصندوق عن سداد أصول القروض المتنازل عنها نتيجة لتبني إطار القدرة على تحمل الديون

  األعضاء الدولتحقة والتي تعوضها أصول القروض المتنازل عنها المس  التجديد

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  0  )2015-2013(التجديد التاسع 

  3.4  )2018-2016(التجديد العاشر 

  39.7  )2021-2019(التجديد الحادي عشر 

  99.2  )2024-2022(التجديد الثاني عشر 

  . ضمنا إلى التقديرات2011البيانات من العام تستند : مالحظة

  تصورات بديلةطلب  –خامسا 

طلب األعضاء عرض  ، الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقفي الدورة الثانية لهيئة المشاورات -20

ات الدول تعهدباستخدام المستوى المستهدف للتجديد الثامن لموارد الصندوق لالهيئة تصورات بديلة على 

 .انطالق مليار دوالر أمريكي كنقطة 1.2األعضاء بما يعادل 

 كنقطة  أمريكي مليار دوالر1.2مساهمات بما يعادل تصورات تأخذ مستوى خمسة  3يظهر الجدول  -21

 وتدرج . مليار دوالر أمريكي2.28 مليار دوالر أمريكي حتى مستوى 0.2 وزيادة بحدود ،انطالق

ن المساهمات المستويات المختلفة مبفضل المقدرة لبرامج القروض والمنح والتي تغدو ممكنة األحجام 

 .) أعالهسم أوال في القهشرحكما تم (  الداخليةآثار التدابير المقترحة لتعزيز تعبئة الموارد

                                                      
  ).EB 2011/102/R.40( تقديرات أصول القروض وصافي رسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون  8
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ليار دوالر أمريكي  م1.2لتجديد الثامن لموارد الصندوق بما يعادل يأخذ التعهدات في ا :األولالتصور 

تراجعا قدره يمثل هو و . أمريكي مليار دوالر2.35لقروض والمنح بما يعادل ليولد برنامجاً وكأساس، 

القروض والمنح في فترة التجديد الثامن برنامج  بالمائة بالقيم الفعلية عن 27وبالقيم االسمية  بالمائة 22

  للموارد؛

برنامجاً ويولد  ، مليار دوالر أمريكي كأساس1.4الدول األعضاء بما يعادل يأخذ تعهدات  : الثانيالتصور

يمثل زيادة في المستوى المستهدف ووهو  . مليار دوالر أمريكي2.75دل لقروض والمنح بما يعال

 بالمائة في برنامج 15وفعلياً بحدود بالمائة  8بحدود وتراجعا اسميا  بالمائة، 16بما يعادل للمساهمات 

  مقارنة بالتجديد الثامن للموارد؛القروض والمنح 

يولد برنامجاً و،  مليار دوالر أمريكي كأساس1.6ل الدول األعضاء بما يعاديأخذ تعهدات  : الثالثالتصور

يمثل زيادة في المستوى المستهدف هو و . مليار دوالر أمريكي3.11لقروض والمنح بما يعادل ل

 4التجديد الثامن للموارد مع تراجع طفيف بالقيم الفعلية بما يعادل عن  بالمائة 33لمساهمات بما يعادل ل

  لمنح؛بالمائة في برنامج القروض وا

 يولد برنامجاًو،  مليار دوالر أمريكي كأساس1.8الدول األعضاء بما يعادل يأخذ تعهدات  : الرابعالتصور

 بالمائة عن المستوى 50يمثل زيادة بمقدار هو و . مليار دوالر أمريكي3.43لقروض والمنح بما يعادل ل

 بالمائة 6 بالمائة بالقيم االسمية و14 بما يعادلوزيادة لمساهمات في التجديد الثامن للموارد لالمستهدف 

  بالقيم الفعلية في برنامج القروض والمنح؛

برنامجاً يولد و ،مليار دوالر أمريكي كأساس 2الدول األعضاء بما يعادل يأخذ تعهدات  : الخامسالتصور

المستوى  بالمائة عن 67يمثل زيادة قدرها هو و ، مليار دوالر أمريكي3.77لقروض والمنح بما يعادل ل

 بالمائة بالقيم 17سمية و بالمائة بالقيم اال26زيادة بما يعادل و ،لمساهمات في التجديد الثامنلالمستهدف 

  في برنامج القروض والمنح؛الفعلية 

  3الجدول 

  أتصورات مساهمات التجديد التاسع لموارد الصندوق

  تصورات التجديد التاسع لموارد الصندوق

 5التصور  4التصور  3صور الت 2التصور  1التصور  

 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 مساهمات الدول األعضاء
 2.40 2.24 2.10 1.93 1.73 للمواردتعبئة أقل تعزيزا بما فيها (الموارد الداخلية 

 (0.63) (0.61) (0.59) (0.58) (0.58) الميزانية اإلدارية وتكاليف مبادرة تخفيف الديون

      
المنح في فترة التجديد التاسع برنامج القروض و

 للموارد
2.35 2.75 3.11 3.43 3.77 

      
الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً المطلوبة 

 ب )التدفقات العائدة للقروض في المستقبلسنوات (
6.9 7.2 7.5 7.6 7.8 

  . أعاله7في الحاشية االفتراضات الرئيسية التي تكمن وراء هذه األرقام هي نفسها المذكورة أ 
باإلضافة إلى ذلك، وباستخدام نهج التدفقات النقدية المستدامة، فإن سلطة االلتزام بسلطة الموارد مقدما حاليا هي مؤشر مشتق إذ تمثل هذه السلطة الحد  ب

ة االلتزام بالموارد مقدما فيما يتعدى هذه المبالغ لن وكل زيادة في الحد األقصى لسلط. األعلى لسنوات التدفقات العائدة المتوفرة بصورة مستدامة لكل تصور

أما زيادة استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدما يتجاوز الحد الموضوع ألي واحدة من هذه التصورات فمن شأنه أن يؤدي إلى . يغير من نتيجة التصورات

  .تراض أن المساهمات االنتظامية للدول األعضاء لن تزدادخرق الحد األدنى من متطلبات السيولة في الصندوق بموجب هذا التصور باف
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بعين االعتبار بشأن التمويل في فترة التجديد التاسع أخذها اإلدارة على جب تويالتي  األمور الرئيسية ومن -22

هو التوازن بين االستدامة على المدى الطويل لوضع الصندوق ) وجميع التجديدات المستقبلية(للموارد 

 فإن ،سنةألربعين وضمن كل تصور وعلى مدى أفق يمتد . ستخدام والتوزيع الكفء لمواردهاالوالنقدي 

مما يؤشر إلى االستخدام األشد حصافة لموارد (سيولة الصندوق تقترب من الحد األدنى لمتطلبات السيولة 

 ).مما يشير إلى االستدامة(على اإلطالق المستوى ال تخترق  ولكنها )الصندوق

الهام مالحظة أن التصورات المذكورة أعاله مبنية على أساس استالم الصندوق لمساهمات من وأخيرا،  -23

المستوى كان  ومن الناحية التاريخية .الدول األعضاء بالكامل ال على المستوى المستهدف للمساهمات

اسع وفي فترة التجديد الت. من مستوى المساهمات المستلمةأعلى األعضاء لمساهمات الدول المستهدف 

تقليص يتوجب عندئذ  وفي حال كانت المساهمات الفعلية أقل من تلك المفصلة أعاله، ،لموارد الصندوق

 .برنامج القروض والمنح

   إمكانيات التمويل اإلضافية على المدى المتوسط –سادسا 

كشاف بصورة نشطة الستخالل الدورة الثانية لهيئة المشاورات، دعم األعضاء اقتراح اإلدارة بالسعي  -24

 وبناء على الدروس المستقاة من .موارد إضافية للتمويل بهدف مساعدة المنظمة على اإليفاء بمهمتها

 وافقت اإلدارة على ، ومن أفضل ممارسات المؤسسات الدولية المالية األخرى،سبانيمانة اإلحساب األ

 قبل بداية التجديد التاسع جملة واسعة من اآلليات المحتملة مع الشركاء الحاليين والجددلتحري السعي 

تلتزم اإلدارة ، والتثبت من صحتها، ومع تحديد هذه الفرص. أيضاً 2015-2013خالل الفترة وللموارد 

كاملة على الهيئة الرئاسية ذات الصلة للنظر فيها والمصادقة مثل هذه المقترحات بتفاصيلها البعرض 

 .عليها

  هيئة المشاورات توجيهات من –سابعا 

 :ه الخلفية يتم السعي للحصول على توجيهات من هيئة المشاورات حول األسئلة التاليةعلى هذ -25

مع بمواءمة شروط اإلقراض في الصندوق والمجلس التنفيذي تدعم هيئة المشاورات اقتراح اإلدارة هل  -26

 ؟تلك التي تتبعها المؤسسية الدولية للتنمية

 خالل فترة التجديد "التدفقات النقدية المستدامة"ذ نهج هل تدعم هيئة المشاورات خطة إدارة الصندوق لتنفي -27

 التاسع للموارد؟

مناسبة يمكن في إطارها مناقشة مجموعة على أن تصورات التمويل تعرض توافق هيئة المشاورات هل  -28

 احتياجات الدول األعضاء المقترضة خالل فترة التجديد التاسع للموارد؟
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  2 1التعهدات والمدفوعات النقدية(ية المساهمات في موارد الصندوق العاد

 2011آب / أغسطس31بما في ذلك المساهمات التكميلية حتى )  والسندات اإلذنية المودعة
 )بماليين الدوالرات األمريكية(
   

المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

                 أفغانستان

 0.050 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.030 0.030 ألبانيا

 62.430 62.430 10.000 10.000 1.100 1.100 51.330 51.330 رالجزائ

 2.360 2.360 1.900 1.900 0.200 0.200 0.260 0.260 أنغوال

   0.007           0.007 أنتيغوا وبربودا

 12.400 12.400 2.500 2.500 2.000 2.000 7.900 7.900 األرجنتين

 0.030 0.030 0.008 0.008 0.011 0.011 0.011 0.011 أرمينيا

 68.277 68.277 16.800 16.800 10.800 10.800 40.677 40.677 النمسا

 0.200 0.200 0.100 0.100     0.100 0.100 أذربيجان

                 البهاما جزر

 4.250 4.250 0.600 0.600 0.600 0.600 3.050 3.050 بنغالديش

 0.010 0.010         0.010 0.010 بربادوس

 169.521 219.047 10.658 55.725 30.753 35.212 128.111 128.111 بلجيكا

 0.205 0.205         0.205 0.205 بليز

 0.299 0.325 0.099 0.125     0.200 0.200 بنن

 0.165 0.165 0.030 0.030 0.030 0.030 0.105 0.105 بوتان

 1.400 1.550     0.200 0.300 1.200 1.250 بوليفيا

 0.165 0.165 0.090 0.090 0.075 0.075     البوسنة والهرسك

 0.560 0.560 0.150 0.150 0.075 0.075 0.335 0.335 بوتسوانا

 64.025 64.025 13.360 13.360 7.916 7.916 42.749 42.749 البرازيل

 0.366 0.366 0.100 0.100 0.100 0.100 0.166 0.166 بورآينا فاسو

 0.080 0.090   0.010 0.010 0.010 0.070 0.070 بوروندي

 0.840 0.840 0.210 0.210 0.210 0.210 0.420 0.420 آمبوديا

 2.612 2.612 0.929 0.929 0.794 0.794 0.890 0.890 الكاميرون

 280.749 280.749 72.929 72.929 30.600 30.600 177.221 177.221 آندا

 0.026 0.046         0.026 0.046 الرأس األخضر

 0.020 0.082         0.020 0.082 جمهورية أفريقيا الوسطى

   0.060       0.030   0.030 تشاد
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المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

 0.860 0.860 0.060 0.060 0.100 0.100 0.700 0.700 شيلي

 64.700 78.700 8.000 22.000 16.000 16.000 40.700 40.700 الصين

 0.840 0.840 0.200 0.200 0.170 0.170 0.470 0.470 آولومبيا

 0.023 0.067         0.023 0.067 جزر القمر

 0.905 1.236 0.070 0.300 0.300 0.300 0.536 0.636 الكونغو

 0.005 0.005         0.005 0.005 جزر آوك

   0.090           0.090 آوستاريكا

 1.559 3.004         1.559 3.004 آوت ديفوار

                 آرواتيا

   0.500           0.500 آوبا

 0.232 0.252 0.040 0.060 0.030 0.030 0.162 0.162 قبرص

جمهورية آوريا الشعبية 

 0.200 0.849       0.020 0.200 0.829 الديمقراطية

 1.580 1.580 0.200 0.200 0.200 0.200 1.180 1.180 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 129.417 134.519 10.204 15.306 9.884 9.884 109.329 109.329 الدانمرك

 0.006 0.031         0.006 0.031 جيبوتي

 0.055 0.055         0.055 0.055 دومينيكا

 0.084 0.270         0.084 0.270 الجمهورية الدومينيكية

 0.841 0.841 0.050 0.050     0.791 0.791 إآوادور

 17.000 20.000   3.000 3.000 3.000 14.000 14.000 مصر

 0.100 0.100         0.100 0.100 السلفادور

   0.010           0.010 غينيا االستوائية

 0.040 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 إريتريا

 0.251 0.251 0.030 0.030 0.030 0.030 0.191 0.191 إثيوبيا

 0.204 0.240     0.010 0.010 0.194 0.230 فيجي

 53.112 59.964 11.419 18.270 8.000 8.000 33.693 33.693 فنلندا

 268.469 286.283 35.475 53.289 29.466 29.466 203.528 203.528 فرنسا

 3.501 6.031 0.146 0.348 0.073 0.088 3.282 5.595 غابون

 0.045 0.045         0.045 0.045 غامبيا

   0.010           0.010 جورجيا

 367.548 392.831 44.717 70.000 40.368 40.368 282.463 282.463 ألمانيا



  REPL.IX/2/R.5/Add.1  الملحق

14 

المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

 1.666 2.066   0.400 0.400 0.400 1.266 1.266 غانا

 4.196 4.196     1.246 1.246 2.950 2.950 اليونان

 0.075 0.081         0.075 0.081 غرينادا

 1.043 1.043     0.250 0.250 0.793 0.793 غواتيماال

 0.310 0.310     0.070 0.070 0.240 0.240 غينيا

 0.030 0.055         0.030 0.055 بيساو- غينيا

 1.118 1.118 0.483 0.483     0.635 0.635 غيانا

 0.107 0.130         0.107 0.130 هايتي

 0.801 0.801         0.801 0.801 هندوراس

 0.325 0.325 0.010 0.010 0.310 0.310 0.005 0.005 آيسلندا

 90.249 98.249 17.000 25.000 17.000 17.000 56.249 56.249 الهند

 48.459 51.959 1.500 5.000 5.000 5.000 41.959 41.959 إندونيسيا

 13.826 167.995         13.826 167.995 جمهورية إيران اإلسالمية

 8.283 56.599   1.500 2.000 2.000 6.283 53.099 العراق

 17.959 24.049 3.045 9.135 8.461 8.461 6.453 6.453 آيرلندا

 0.300 0.450         0.300 0.450 إسرائيل

 246.266 340.746   80.000 36.525 51.006 209.741 209.741 إيطاليا

 0.325 0.325         0.325 0.325 جامايكا

 372.747 372.747 60.000 60.000 33.000 33.000 279.747 279.747 اليابان

 0.940 0.940 0.100 0.100 0.100 0.100 0.740 0.740 األردن

                 آازاخستان

 3.870 3.889 0.081 0.100 0.100 0.100 3.689 3.689 آينيا

 0.005 0.005         0.005 0.005 آيريباس

 173.041 173.041 12.000 12.000 8.000 8.000 153.041 153.041 الكويت

                 قيرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية 

 0.154 0.306   0.051   0.051 0.154 0.204 الشعبية

 0.295 0.495 0.100 0.300 0.080 0.080 0.115 0.115 لبنان

 0.483 0.483 0.100 0.100 0.100 0.100 0.283 0.283 ليسوتو

 0.039 0.089         0.039 0.089 بريالي

 45.913 88.099         45.913 88.099 الجماهيرية العربية الليبية
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المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

 6.487 6.487 2.400 2.400 0.798 0.798 3.289 3.289 لكسمبرغ

 0.574 0.577 0.198 0.200 0.097 0.097 0.280 0.280 مدغشقر

 0.123 0.183 0.050 0.050     0.073 0.133 مالوي

 1.175 1.175 0.050 0.050 0.125 0.125 1.000 1.000 ماليزيا

 0.051 0.051         0.051 0.051 ملديف

 0.284 0.284 0.097 0.097 0.127 0.127 0.061 0.061 مالي

 0.055 0.055         0.055 0.055 مالطة

                 جزر مارشال

 0.050 0.135         0.050 0.135 موريتانيا

 0.275 0.275 0.005 0.005     0.270 0.270 موريشيوس

 32.753 32.753     3.000 3.000 29.753 29.753 المكسيك

 0.012 0.012 0.010 0.010     0.002 0.002 منغوليا

 6.800 6.800 0.700 0.700 0.300 0.300 5.800 5.800 المغرب

 0.485 0.485 0.085 0.085 0.080 0.080 0.320 0.320 موزامبيق

 0.250 0.250         0.250 0.250 ميانمار

 0.360 0.360     0.020 0.020 0.340 0.340 ناميبيا

 0.210 0.210 0.050 0.050     0.160 0.160 نيبال

 322.328 322.328 75.000 75.000 39.288 39.288 208.040 208.040 هولندا

 9.555 9.555         9.555 9.555 نيوزيلندا

 0.119 0.119     0.020 0.020 0.099 0.099 نيكاراغوا

 0.285 0.345 0.050 0.050 0.050 0.050 0.185 0.245 النيجر

 121.459 121.459 15.000 15.000 5.000 5.000 101.459 101.459 نيجيريا

                 نيوي

 210.367 225.534 30.333 45.500 32.410 32.410 147.624 147.624 النرويج

 0.300 0.300 0.050 0.050 0.050 0.050 0.200 0.200 عمان

 21.600 21.600 8.000 8.000 4.000 4.000 9.600 9.600 باآستان

 0.216 0.216 0.017 0.017 0.033 0.033 0.166 0.166 بنما

 0.170 0.170         0.170 0.170 بابوا غينيا الجديدة

 0.706 1.205 0.001 0.500     0.705 0.705 باراغواي

 1.260 1.260 0.300 0.300 0.200 0.200 0.760 0.760 بيرو

 1.800 1.800     0.200 0.200 1.600 1.600 الفلبين
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المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

 4.321 6.121   1.800 1.071 1.071 3.250 3.250 البرتغال

 39.980 39.980     10.000 10.000 29.980 29.980 قطر

 15.090 19.090 2.000 6.000 3.000 3.000 10.090 10.090 جمهورية آوريا

 0.029 0.045 0.010 0.026 0.013 0.013 0.006 0.006 جمهورية مولدوفا

 0.250 0.250     0.100 0.100 0.150 0.150 رومانيا

 0.221 0.221 0.050 0.050 0.007 0.007 0.164 0.164 رواندا

 0.020 0.020         0.020 0.020 سانت آيتس ونيفس

 0.022 0.022         0.022 0.022 سانت لوسيا

                سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.040 0.050         0.040 0.050 ساموا

   0.010           0.010 سان تومي وبرينسيبي

 439.778 439.778 50.000 50.000 10.000 10.000 379.778 379.778 المملكة العربية السعودية

 0.386 0.386     0.113 0.113 0.273 0.273 السنغال

 0.020 0.020         0.020 0.020 سيشيل

 0.018 0.078   0.060     0.018 0.018 سيراليون

 0.010 0.035         0.010 0.035 جزر سليمان

 0.010 0.020         0.010 0.020 الصومال

 1.413 1.413 0.913 0.913     0.500 0.500 جنوب أفريقيا

 99.663 99.663 57.856 57.856 29.466 29.466 12.341 12.341 إسبانيا

 7.603 8.604   1.001 1.001 1.001 6.602 6.602 سري النكا

 1.027 1.027     0.250 0.250 0.777 0.777 السودان

   0.150           0.150 سورينام

 0.273 0.273     0.035 0.035 0.238 0.238 سوازيلند

 282.858 282.858 74.084 74.084 33.170 33.170 175.604 175.604 السويد

 108.812 115.613 13.318 20.119 16.901 16.901 78.593 78.593 سويسرا

 1.550 1.550 0.500 0.500 0.350 0.350 0.700 0.700 الجمهورية العربية السورية

 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 طاجيكستان

 1.200 1.200 0.300 0.300 0.150 0.150 0.750 0.750 تايلند

 مقدونيا جمهورية

                 السابقة اليوغوسالفية

                 ليشتي- تيمور
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المساهمات بما فيها المساهمات 

األول من األولية وتجديدات الموارد 

 7التجديد الثامن 6التجديد السابع 5 4 3إلى السادس 

إجمالي المساهمات بما فيها المساهمات 

األول إلى من  وتجديدات الموارد األولية

 الثامن

 المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات التعهدات المدفوعات  التعهدات 

 0.031 0.081         0.031 0.081 توغو

 0.055 0.055         0.055 0.055 تونغا

   0.100           0.100 ترينيداد وتوباغو

 3.321 3.782 0.203 0.600 0.600 0.600 2.518 2.582 تونس

 16.908 17.408 0.700 1.200 0.900 0.900 15.308 15.308 ترآيا

 0.380 0.580 0.090 0.090 0.045 0.045 0.245 0.445 أوغندا

 53.180 53.180 1.000 1.000 1.000 1.000 51.180 51.180دولة اإلمارات العربية المتحدة

 236.702 301.702   65.000 50.000 50.000 186.702 186.702 المملكة المتحدة

 0.444 0.484 0.120 0.120 0.060 0.060 0.264 0.304 جمهورية تنزانيا المتحدة

 757.431 791.674 59.440 90.000 50.776 54.000 647.215 647.674 الواليات المتحدة

 0.525 0.525 0.100 0.100 0.100 0.100 0.325 0.325 أوروغواي

 0.005 0.005 0.005 0.005         أوزبكستان

 196.258 196.258 6.569 6.569 15.000 15.000 174.689 174.689 جمهورية فنزويال البوليفارية

 1.703 2.103 0.100 0.500 0.500 0.500 1.103 1.103 فييت نام

 3.348 3.500 0.972 1.000 0.592 0.600 1.784 1.900 ناليم

 0.480 0.607 0.087 0.087 0.100 0.100 0.294 0.420 زامبيا

 2.103 2.103         2.103 2.103 زمبابوي

 616.867 639.253 4279.836 4530.433 اإلجمالي

1079.92

0 736.322 6249.607 5633.024 

كذلك لم يتم . ا على شكل سندات إذنية والتي تم اتخاذ إجراء محاسبي بشأنها بسبب إخفاق في تحصيلها في وقت الدفع باستثناء المبالغ المساهم به1

  .إدراج المساهمات بالعمالت غير القابلة للتحويل الحر

 . المدفوعات على شكل أقساط2
 مليون دوالر أمريكي في 15.4 بما يعادل وهولندا ون دوالر أمريكي  ملي25.5 تم األخذ بعين االعتبار المساهمات التكميلية من بلجيكا بما يعادل 3

 .التجديد الرابع للموارد
 مليون دوالر أمريكي في 3.9ما يعادل ب مليون دوالر أمريكي وإيطاليا 15.5الحسبان المساهمات التكميلية من بلجيكا بما يعادل األخذ بعين مع  4

 .التجديد الخامس للموارد
 والهند ، مليون دوالر أمريكي1.3 وكندا بما يعادل ، مليون دوالر أمريكي15.8ين االعتبار المساهمات التكميلية من بلجيكا بما يعادل  مع األخذ بع5

  في ماليين دوالر أمريكي 10.0 والمملكة المتحدة بما يعادل ، مليون دوالر أمريكي0.8 ولكسمبرغ بما يعادل ، مليون دوالر أمريكي1.0بما يعادل 

  .التجديد السادس للموارد

دوالر أمريكي في  مليون 0.4 وألمانيا بما يعادل ، مليون دوالر أمريكي19.2 تم األخذ بعين االعتبار المساهمات التكميلية من بلجيكا بما يعادل 6

  .التجديد السابع للموارد

مليون  30.0يون دوالر أمريكي، والمملكة العربية السعودية بما يعادل  مل23.7 تم األخذ بعين االعتبار المساهمات التكميلية من بلجيكا بما يعادل 7

 . مليون دوالر أمريكي في التجديد الثامن للموارد16.1بما يعادل  والسويد ،دوالر أمريكي
 


