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  موجز تنفيذي

 التي يبذلها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عمالً على زيادة  لتعبئة المواردةفي سياق الجهود الجاري -1

النامية األعضاء فيه، دخل الصندوق في ترتيبات للتمويل وللتمويل للدول الموارد الخارجية الكلية المتاحة 

لمي للزراعة والبرنامج العا) االتحاد األوروبي(المشترك مع مؤسسات شتى، تشمل المفوضية األوروبية 

ويجري تمويل نحو .  ومرفق البيئة العالمية،الدولية وصندوق األوبك للتنمية 1، وهولندا،الغذائيواألمن 

ثلث برنامج عمل الصندوق من أموال التجديد في حين أن ثلثيه يموالن من حسابات مختلفة للتمويل 

 .المشترك والتمويل التكميلي

ها بالتمويل المشترك للمشروعات والبرامج في مجال التنمية يا عن اهتمامإسبانوقد أعربت حكومة  -2

ي التي سبان أموال التمويل المشترك اإلإدارةالزراعية وهي تعتبر الصندوق شريكاً يعول عليه في 

 هذه  وتقترح إنشاء آلية للتمويل تتلقىوتقدر اإلدارة الثقة الموضوعة في الصندوق،. ستستخدم لهذه الغاية

يجية الذي سيقام بين سترات إطار الشراكة االمكوناتشكل آلية التمويل هذه واحداً من وست. األموال

يا والذي سيضاف إلى اتفاقية الشراكة لمدة ست سنوات التي كانت قد وقعت في إسبانالصندوق وحكومة 

  ، السيدةاألخيردورته وقد تحدث أمام مجلس المحافظين في . 2007تشرين الثاني /نوفمبر

Luis Calvo Merinoيا لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وأوضح أن سبان، الممثل الدائم إل

يجية مع استرات تدعو صراحة إلى إنشاء اتفاقيات 2012- 2009يا العامة للتعاون للفترة إسبانخطة 

لخطة العامة ويسر الصندوق أن يشارك في تنفيذ ا. المؤسسات المتعددة األطراف في القطاعات المختلفة

  اإلنمائيةهذه، فهي خطة تستند إلى مبادئ المواءمة والتنسيق والقدرة على التنبؤ واإلدارة من أجل النتائج

  .والمساءلة المتبادلة

الصندوق أن يوافق المجلس التنفيذي على إنشاء إدارة قترح تي، سبانولتلقي أموال التمويل المشترك اإل -3

وسيدير الصندوق حساب األمانة . ا أموال التمويل المشتركيإسبانحساب أمانة تقرضه حكومة 

  .وسيستخدمه في التوسيع الفعلي لنطاق عمليات حالية يمولها الصندوق ولتوسيع مدى برنامج عمله

 مليون يورو يدفع كدفعة واحدة بحلول 285.5يا بقيمة إسبانوستتألف آلية التمويل من قرض من حكومة  -4

يا خالل فترة التجديد إسبان مليون يورو ستلتزم بها 14.5ومن منحة قيمتها ، 2010كانون األول /ديسمبر

ويقدم جزء هذا التمويل الجديد المتمثل في المنحة . 2012الثامن لموارد الصندوق والتي ستنتهي عام 

يا على حساب األمانة وليس ألغراض إسبانألغراض تخفيض معدل الفائدة المتوسط الذي تحمـله حكومة 

يورو لتغطية  200 000يا رسماً مباشراً قدره إسبانإضافة لذلك، ستقدم حكومة . م الصندوق للمنحتقدي

ي للتمويل المشترك ألغراض سبانحساب أمانة المرفق اإل"تكاليف إنشاء حساب األمانة الذي سيسمى 

  ".األمن الغذائي

فإنه موضع ئدة المطبق عليه الفا معدلأما .  عاماً وهي تشمل فترة سماح لخمس سنوات45ومدة القرض  -5

 وهو سعر ،في المائة 1.1فقد تم تحديده على أساس تفاوض، إال أنه وألغراض التوصل إلى نموذج مالي 
                                                      

مليون دوالر أمريكي لتعزيز  19، خصصت هولندا، بتوقيعها اتفاقيتين للتمويل المشترك مع الصندوق، ما مجموعه 2009في   1
  .ات األمن الغذائي في برنامجين يدعمهما الصندوق في السودانمكون
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وسيحتفظ . الذي كان سائداً خالل فصل الصيف) Euribor(الفائدة على اليورو في ما بين المصارف 

 لتغطية جانب من لى البلدان المقترضةالصندوق بعشرين نقطة أساس من معدالت الفائدة المحملة ع

التكاليف اإلدارية التي سيتكبدها الصندوق في إدارة حساب األمانة ولتقديم تمويل مشترك لمشروعات 

  .وبرامج يمولها الصندوق

يا المخصصات القطرية المحددة فعالً بموجب إسبانوال يغير مرفق التمويل المشترك الذي تقترحه حكومة  -6

وارد على أساس األداء، غير أنه سيقدم مساهمة إضافية كبيرة تمكن من توسيع نطاق نظام تخصيص الم

  .المشروعات التي يمولها الصندوق مما يمكنه من تعزيز أثره وزيادته

 ولضمان أال تكون حركة المشروعات التي يمولها الصندوق متأتية عن العرض وإنما عن الطلب،  -7

 بما يتجاوز التمويل المخصص فعالً بموجب نظام تخصيص الموارد أجرت اإلدارة تقديراً واقعياً للطلب

ي اإلضافي بنحو رويقدر الطلب اإلشا. 2012على أساس األداء أثناء فترة التجديد الثامن التي ستنتهي في 

  .، غير أنه يوجد طلب أكثر ال يزال يتعين قياسه2010تموز / مليون دوالر أمريكي في يوليو640

ائد الذي سجلته اإلدارة مع تقديرات تزايد الحاجة تدريجياً إلى االستثمار في ميدان ويتمشى الطلب الز -8

المساعدة المقدمة للزراعة واألمن الغذائي، وهي حاجة يسعى المجتمع الدولي إلى تلبيتها بتوجيه موارد 

 ي المقدمنسباوسيضمن القرض اإل. إضافية إلى المؤسسات القائمة بالفعل وكذلك بتمويل مبادرات جديدة

إلى حساب األمانة توفر األموال اإلضافية بصورة فورية ويمكن التنبؤ بها، مما يعزز قدرة الصندوق 

على الحد من الفقر الريفي ويخلق فرص الدخل أمام أصحاب الحيازات الصغيرة خالل فترة التجديد 

 وسيقدم الصندوق ،ساتهوستجري مواءمة التمويل مع سياسات الصندوق وممار. الثامن لموارد الصندوق

  .ي بنفس األوضاع والشروط المتبعة في موارده العاديةسبانالقروض من أموال التمويل المشترك اإل

وستوفر الموارد اإلضافية هذه زيادة في الموارد المتاحة للبلدان التي ال يلبي نظام تخصيص الموارد على  -9

ـّل برنامج عمل .رات الصندوقأساس األداء فيها بصورة كاملة الطلب من خالل استثما  وهي ستكم

الصندوق وستعززه، دون أن تؤثر على مخصصات البلدان المحددة بالفعل بموجب نظام تخصيص 

  .الموارد على أساس األداء

  :ي هي كالتاليسبانواألوضاع والشروط األساسية آللية التمويل المشترك اإل -10

 .ألمانة يورو تكلفة إنشاء حساب ا200 000 :الرسم المباشر

ـًدفع لحساب األمانة كدفعة واحدة بحلول ديسمبر 285.5 :أصل القرض  .2010كانون األول /مليون يورو، ت

 .سنوات 5، وهي تشمل فترة سماح مدتها 2010سنة ابتداء من  45 : االستحقاقمدة

 في 1.1لى أساس يحدد الحقا، إال أنه وألغراض التوصل إلى نموذج مالي فقد تم تحديده ع : الفائدةمعدل

الذي كان سائداً خالل  )Euribor( المائة وهو سعر الفائدة على اليورو فيما بين المصارف

الفائدة المحملة على  معدالت من وسيحتفظ الصندوق بعشرين نقطة أساس( الصيففصل 

 ). ة، لتغطية تكاليفه اإلداريةالبلدان المقترض

حصلة من المقترضين من حساب األمانة سنوياً وفقاً مجموع مبالغ تسديدات القروض الم :التسديد
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 .لجداول استهالك القرض ذات الصلة

 .2012-2011يستخدم الصندوق األموال خالل فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق  :التخصيص

تقدم أموال المنحة هذه (مليون يورو تـسدد خالل ثالث سنوات إلى حساب األمانة  14.5 :المنحة

ـّله حكومة  معدلخفيض متوسط بغية ت يا على حساب األمانة، وهي إسبانالفائدة الذي تحم

 ).ليست ألغراض تقديم الصندوق للمنح

يا مزيداً من األموال على شكل منحة، إذا طرأت، مثالً، حاالت غير إسبانوستقدم حكومة  

. اب األمانةمتوقعة من العجز عن السداد أو التأخر فيه، وذلك ألغراض إدارة مخاطر حس

يا أي رصيد زائد من المنحة عند تصفية حساب إسبانوعلى الشكل نفسه، يعاد إلى حكومة 

 .األمانة

ـُنشأ ضمن حساب األمانة حساب احتياطي يضمن السداد لحكومة  -11 يا ويتكفل بتغطية أي رصيد إسبانوسي

  .سنوي سلبي لحساب األمانة
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  الموافقةبتوصية 

ي سبانصك إنشاء حساب أمانة المرفق اإلالخاص بلموافقة على مشروع القرار المجلس التنفيذي مدعو إلى ا

، وإلى الموافقة على دخول حساب األمانة في  الوارد في الملحق األولللتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي

  .إسبانيااتفاقية اقتراض مع 

 ن الغذائيإنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األم

   معلومات أساسية-أوالً

 مليارات من الدوالرات األمريكية خالل فترة التجديد 3.0يوجد لدى الصندوق برنامج عمل طموح قدره  -1

الثامن لموارد الصندوق، وهي أموال تم تخصيصها عن طريق نظام تخصيص الموارد على أساس 

مج عمل الصندوق، فإن المخصصات محدودة توسيع برنابوفي حين أن البلدان المستفيدة ترحب . األداء

بل إن هذه . تماماً في بلدان معينة إذا ما قورنت باحتياجاتها، األمر الذي يحد من فعالية الصندوق

  . المخصصات، في بعض الحاالت، أقل من أن تترك األثر المطلوب على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

وخالل فترة التجديد . راء الريف في البلدان المنخفضة الدخلوتصمم معظم عمليات الصندوق لفائدة فق -2

 في المائة من 50-40نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، يتوقع الصندوق أن ينفق لالثامن، ووفقاً 

موارده في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي شهدت أقل معدالت التقدم نحو 

 الصندوق تقوم على تعبئة الموارد اإلضافية للتنمية مهمة على أن ،مائية لأللفيةتحقيق األهداف اإلن

حيث يعيش نحو ثلث  2الزراعية في جميع الدول األعضاء النامية، بما فيها البلدان المتوسطة الدخل

ان  في البلداألولىوبالطبع، تقع المسؤولية . السكان في فقر مدقع ـ ومعظم هؤالء في المناطق الريفية

المتوسطة الدخل، شأنها في ذلك شأن جميع البلدان، على حكومات هذه البلدان نفسها، غير أن الصندوق 

  .يواصل أداءه لدور أساسي في تكميل الجهود الوطنية هذه وتدعيمها والمساعدة على توسيع نطاقها

ارتفاع الدخل في آسيا وفي أمريكا الالتينية، يوجه الصندوق معظم إقراضه لبلدان متوسطة الدخل؛ ومع  -3

وشمال أفريقيا، فإن من المرجح أن يصدق األمر نفسه على هذه المناطق خالل فترة األدنى والشرق 

وكما طلبت هيئة مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق، فإن الصندوق .  سنوات10 و5تتراوح بين 

وستستعرض هذه . 2010ة عام يجية جديدة خاصة بالبلدان المتوسطة الدخل بنهاياستراتسيقدم 

يجية عمل الصندوق مع هذه البلدان، حيث يرتفع فيها الطلب على خبرة الصندوق، وستستغل ستراتاال

الفرص التي تتيحها األوضاع االقتصادية الناشئة فيها لمساعدتها على معالجة الفقر الريفي بصورة أكثر 

وعلى . مضاعفة االستفادة من الموارد الوطنيةفعالية، حتى من خالل أدوات مالية جديدة تساعد على 

الشاكلة نفسها، هناك لدى البلدان المنخفضة الدخل طلب على الموارد الستثمارها في الزراعة والتنمية 

  .الريفية، وهو طلب ال يمكن للصندوق أن يلبيه بصورة كافية بموارد التمويل المشترك الحالي

                                                      
  . من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية2المادة   2
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. وق يتجاوز بكثير التمويل المتاح حالياً في إطار التجديد الثامنإن الطلب لدى الدول األعضاء في الصند -4

وفي هذا السياق، عرضت الحكومة االسبانية توفير أموال للتمويل المشترك وأن تكلف الصندوق بإدارتها 

وستتيح أموال التمويل المشترك . وقد جاء هذا القرار في الوقت المناسب تماماً. من خالل حساب أمانة

ـُهج لتكون أفضل استجابة للحاجات والطلبات سترات فرصة كبيرة لتهيئة األدوات واالاالسباني يجيات والن

وفي هذا . المتباينة تماماً بين البلدان، دونما أي تحويل للموارد العادية عن برنامج العمل المتفق عليه

فادياً لتحميل الموارد الحالية أكثر الصدد، أدخلت االفتراضات المناسبة المتعلقة باسترداد التكلفة في اآللية ت

إضافة لذلك، سيستتبع توسيع نطاق المشروعات وفورات في الحجم والنطاق يمكن أن تستفيد . من طاقتها

  .منها أنشطة الصندوق عموماً

كما أن من شأن إدارة مرفق للتمويل المشترك يعود لجهة ثالثة أن يختبر قدرة الصندوق على تنويع  -5

 على الموارد المالية في وقت تسوده أوضاع مالية صعبة في مختلف أنحاء العالم إمكانات الحصول

وتتعرض فيه مصادر التمويل التقليدية إلى قيود تفرضها ضرورات السيطرة على العجز في الميزانيات 

وال ينطوي هذا االختبار، على صعوبته، على أية مخاطر بالنسبة للصندوق نظراً . في كثير من البلدان

ـُتبع . ن مرفق التمويل المشترك سيدار بموجب اإلطار المالي والتشغيلي الحالي لعمل الصندوقأل وسي

سبانية والمركز المالي للصندوق،  اإلضافية بهدف حماية األموال اإلنهج حذر في اإلدارة المالية لألموال

آخراً، ستؤدي المبادرة هذه إلى أخيراً وليس . سبانيمكون المنحة في التمويل اإلكما سيستفاد في ذلك من 

يجيات المؤسسة استراتتوسع فرص الشراكة بين الصندوق والشركاء المستعدين لمواءمة مساهمتهم مع 

  .وممارساتها

   األهلية-ثانياً

 تقدمه لحساب أمانة يسمى إسبانياسباني على شكل قرض من حكومة سيكون مرفق التمويل المشترك اإل -6

حساب "يشار إليه أدناه باسم " (سباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائيحساب أمانة المرفق اإل"

ـُقدم كامل مبلغ القرض، وهو . ، ويتولى الصندوق إدارته")األمانة  مليون يورو كدفعة واحدة 285.5وسي

ـُلتزم بصرفه كله خالل فترة السنتين 2010قبل نهاية  للدول وستتاح حصيلته . 2012-2011، وسي

، وذلك بموجب شروط الصندوق لإلقراض، ء من البلدان النامية المؤهلة للحصول على القروضاألعضا

  :على النحو التالي

   سنوات؛3 سنة، تشمل فترة سماح مدتها 18 و15 لمدة تتراوح بين –شروط عادية  •

   سنوات؛5 سنة، تشمل فترة سماح مدتها 20 لمدة –شروط متوسطة  •

فترة سماح بما في ذلك  سنة، 40 في المائة، لمدة 0.75مة قدره  برسم خد–شروط تيسيرية للغاية  •

  .سنوات 10مدتها 

 مليون دوالر أمريكي، مع أن هذا 640ويبلغ مجموع الطلب اإلضافي وفق تقديرات دائرة إدارة البرامج  -7

موجب ، أي البلدان ذات القدرة المنخفضة على تحمل الديون والمؤهلة ب"بلدان الضوء األحمر"الرقم يشمل 

وتزيد ).  في المائة17( في المائة 100تحمل الديون لتلقي شروط المنحة بنسبة القدرة على إطار 

 في المائة من الطلب الكلي، في حين 40مخصصات البلدان المؤهلة لتلقي القروض بشروط عادية على 

  .اية في المائة بشروط تيسيرية للغ30 في المائة من القروض تقدم بشروط متوسطة و10أن 
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عدا بلدان الضوء األحمر بموجب إطار  ويمكن أن تؤدي مواءمة الطلب الذي أجرى الصندوق حسبته، ما -8

 ومع مراعاة األولويات الجغرافية إسبانياتحمل الديون، بالتمويل المشترك اإلضافي من القدرة على 

 في المائة بشروط 13 و،ة في المائة من الموارد بشروط عادي53للتعاون االسباني، إلى إقراض ما نسبته 

وستقدم مخصصات البلدان مقترنة بأنشطة المشروعات .  في المائة بشروط تيسيرية للغاية34 و،متوسطة

والجدول التالي عبارة عن قائمة . ، والتي ستقدمها اإلدارة بصورة منتظمة إلى المجلس التنفيذيالمزمعة

  . المرفق، وهما عنصران يمكن أن يتغيراية للمقترضين المرشحين المحتملين ولمبالغ قروضشارإ

أما معايير اإلقراض من حساب األمانة فهي أن تكون مخصصات البلد المعني من نظام تخصيص  -9

قادرة على المحتملة الموارد على أساس األداء قد تم االلتزام بها بالكامل وأن تكون الحكومة المقترضة 

لمقدم فوق مخصصات نظام تخصيص الموارد على وسيكون هذا التمويل ا. تحمل التمويل اإلضافي

وعندما يتم االختيار، سيمر المشروع . أساس األداء ألغراض توسيع نطاق العمليات الجارية حصراً

بنفس عمليات تعزيز الجودة وضمان النوعية شأنه في ذلك شأن المشروعات األخرى تماماً، وسيـقدم 

  .لنهائية عليهإلى المجلس التنفيذي التماساً للموافقة ا

   1الجدول 

   من حساب األمانة االسباني2012-2011ي المحتمل خالل الفترة راإلقراض اإلشا

  
  بلدان مستفيدة مختارة

2011-2012 

 البلد
 اتبماليين الدوالر(الطلب اإلضافي 

 شروط اإلقراض )ةاألمريكي
نظام تخصيص الموارد على أساس 

 )ة األمريكياتبماليين الدوالر(األداء 

 7 اديةع 50 األرجنتين
 17 متوسطة 15  المتعددة القومياتبوليفيادولة 

 49 اديةع 35 البرازيل
 40.7 تيسيرية للغاية 15 كمبوديا
 -- عادية 15 كوبا

 14.5 عادية 16 الجمهورية الدومينيكية
 22.3 عادية 15 إكوادور
 86 متوسطة 20 مصر
 45.3 تيسيرية للغاية 20 غانا
 51.4 تيسيرية للغاية 18 كينيا
 4.6 عادية 10 لبنان

 47 تيسيرية للغاية 20 مدغشقر
 17.5 تيسيرية للغاية 10 موريتانيا
 19.4 عادية 15 المكسيك
 39.8 تيسيرية للغاية 15 موزامبيق
 49.9 متوسطة 15 الفلبين
 20.9 عادية 20 تونس
 63.9 تيسيرية للغاية 16 أوغندا

 -- عادية 15 أوروغواي
 9.4 عادية 15 فنزويال البوليفاريةجمهورية 
 68.7 تيسيرية للغاية 15 فييت نام
 674.3  385 المجموع
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  حساب أمانة–مرفق لألغراض الخاصة :  التأسيس القانوني-ثالثاً

ـُقترح إنشاء مرفق لألغراض إسبانياعمالً على الوفاء بأهداف  -10  والصندوق وحفاظاً على مصلحتهما، ي

وسيكون حساب األمانة هذا هو الكيان القانوني الذي سيقترض األموال . شكل حساب أمانةالخاصة على 

  ).حساب األمانة( والذي سيستثمر حصيلتها وفقاً لشروط الصك القانوني الناظم للمرفق إسبانيامن حكومة 

 إال وستكون أصول حساب األمانة وخصومه معزولة ومنفصلة تماماً عن حسابات الصندوق ولن تستخدم -11

كما أن األموال واألصول الموجودة في حسابات الصندوق األخرى لن . ألغراض حساب األمانة وحده

ـُستخدم لتغطية خصوم حساب األمانة أو أية خسائر ناجمة عن إدارته وعلى الشكل نفسه، لن تستخدم . ت

وسيقدم . األخرىموارد حساب األمانة لتغطية أية خصوم أو خسائر ناجمة عن إدارة حسابات الصندوق 

الصندوق تقريره عن موارد حساب األمانة وعملياته في التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس التنفيذي إلى 

  .مجلس المحافظين

وسيجري تخفيف خطر العجز عن سداد  القروض لمرفق التمويل المشترك من خالل حساب احتياطي  -12

ـُنشأ ضمن حساب األمانة  الحصول على الموارد من حساب األمانة إضافة لذلك تخضع إمكانية. ي

  .لمتأخرات سداد قروض الصندوقللقواعد واللوائح والسياسات الناظمة 

ويتفق إنشاء حساب األمانة هذا مع الحكم الصادر عن مجلس المحافظين والذي يشجع المجلس التنفيذي  -13

صندوق على تأدية البحث عن فرص لرفد موارد الصندوق باستخدام قدرة ال"على ورئيس الصندوق 

خدمات مالية وتقنية، بما في ذلك إدارة الموارد والقيام بمهمة الوصي بما يتماشى مع أهداف ووظائف 

نفيذي  والهيئة التي تتمتع في الصندوق بسلطة البتّ في المخطط المقترح هي المجلس الت3".الصندوق

، والذي يخول المجلس التنفيذي 18-د/86 بصيغته المنقحة بالقرار 2/77بموجب قرار مجلس المحافظين 

بممارسة صالحيات مجلس المحافظين جميعها، باستثناء السلطات التي ال يمكن تفويضها، على النحو 

 من اتفاقية إنشاء الصندوق، والسلطات المعينة المتحفظ عليها في 6من المادة ) ج(2المحدد في البند 

سلطة البت في إنشاء حساب  27-د/134المحافظين  لذلك، يفوض قرار مجلس إضافة. القرار المذكور

  .أمانة متعدد الجهات المانحة

 إلى والمجلس التنفيذي مدعو. يتعلق بصك إنشاء حساب األمانةويتضمن الملحق األول مشروع قرار  -14

  . هذاالموافقة على مشروع القرار

  :النحو التاليوينبغي أن يكون هيكل تسيير حساب األمانة جزءاً من تسيير الصندوق، على  -15

  تقديم رئيس الصندوق للمشروعات إلى المجلس التنفيذي؛ •

  موافقة المجلس التنفيذي على المشروعات؛ •

   .تنفيذ المشروعات من جانب الشعب اإلقليمية المعنية في الصندوق •

                                                      
  ). Rev/XXXII-154-Resolution/32GC.1 (6 حول التجديد الثامن لموارد الصندوق، الفقرة 32-د/154  القرار 3 
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  اآلثار المالية -رابعاً

عات واإلشراف عليها سيدير الصندوق حصيلة مرفق التمويل المشترك بصورة تغطي تكلفة تنفيذ المشرو -16

وقد وضعت السيناريوهات المالية على أساس هذه . وتبقي احتياطياً كافياً لتغطية أية مخاطر محتملة

 نقطة أساس 20من المقدر أن نفقات الصندوق اإلدارية ستغطيها نسبة وساطة ثابتة قدرها . االفتراضات

دوق على البلدان المستفيدة، باإلضافة للدخل الفائدة الذي يحمـله الصن معدلمن )  في المائة0.20أي (

ـّن الحساب االحتياطي الصندوق من إدارة المخاطر.  االستثماري المتأتي عن السيولة إضافة . وسيمك

 الحساب ز عن السداد أو التأخر فيه تستنفدلذلك، في حال التعرض لحاالت غير متوقعة من العج

الحالية القيمة صافي  كوني افية حسب اللزوم لضمان أال منحاً إضإسبانيااالحتياطي، ستقدم حكومة 

  .  في أي وقت من األوقاتللحساب سلبي

ـُسدد قيمة مرفق التمويل  -17  وسيعاد سداد 2010سباني كدفعة واحدة قبل نهاية عام اإلالمشترك وست

فترة القروض وفق دفعات إعادة السداد التي سيستلمها حساب األمانة من البلدان المقترضة، خالل 

، على أن تتم 2011وسيجري االلتزام باألموال خالل فترة سنتين بدءاً من . 2055الحساب التي تنتهي في 

 في 60 يحتمل أن يتم ذلك على أساس نسبة (2011الموافقة على الجانب األعظم من القروض خالل 

ي حساب األمانة وسيجري استثمار السيولة المتوفرة ف). 2012 في المائة في 40 و2011المائة في 

بموجب سياسة لالستثمار تحفظ أمن أصل القرض وتستبقي السيولة الالزمة الحتياجات عمليات الصرف، 

وستسجل على حساب األمانة دفعات سداد . مع توليد عائد كاف يعدل وفقاً للمخاطرة في الوقت نفسه

. إلى حين استحقاقها) ق نقطة أساس يحتفظ بها الصندو20بعد حسم (أصل القروض ودفعات الفوائد 

وخالل الفترة، يجري استثمار الموارد الموجودة في حساب االحتياطي، وسيسجل على حساب االحتياطي 

وفي ختام هذه المبادرة، سيعاد إلى . التأخرصافي الدخل كضمانة ضد مخاطر العجز عن السداد أو 

  . أي رصيد غير مستخدم من المنحة إسبانياحكومة 

ويمكن لحساب األمانة أن .  وحساب األمانة باليوروإسبانيامويل المشترك بين حكومة تحدد عملة الت -18

  .أخرى مرتبطة بحقوق السحب الخاصةاليورو أو أية عملة حصيلة الحساب لإلقراض بستخدم ي

سبان، تقديراً لجدوى برنامج اإلقراض، وذلك عن طريق وقد أجرت اإلدارة، باالشتراك مع نظرائها اإل -19

ويظهر من نتائج هذه العملية أنه بموجب األوضاع والشروط المقترحة أن حساب األمانة . ليةنماذج ما

وألغراض النموذج المالي، وضعت افتراضات . سيتمكن من إدارة مخاطر سداد قرض التمويل المشترك

ـّد الصندوق بموجبها  فة،  في المائة من الدخل االستثماري على القروض المصرو1.5محافظة جداً يول

 على فائدة إسبانياألغراض تغطية التكاليف اإلدارية وزيادة الحساب االحتياطي، كما ستحصل حكومة 

 14ويبين النموذج أن الرصيد النقدي الكلي لحساب األمانة سيبلغ بنهاية الفترة نحو .  في المائة1.1قدرها 

  .التأخرمليون يورو، إذا لم تطرأ أية حاالت عجز عن السداد أو 

  .من الملحق الثاني خالصة لنتائج النموذج الماليويتض -20
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  هل يمكن للصندوق أن يوسع من عملياته دون المساس بجودتها؟ -خامساً

وأثر  السنوي عن نتائج 2009لصندوق وتقرير عام اإلنمائية لفعالية ال عن 2009يظهر كٌل من تقرير عام  -21

وتشمل المالمح . في أثر عمليات الصندوقعمليات الصندوق وجود تحسن كبير في الفعالية اإلنمائية و

  :البارزة الرئيسية ما يلي

 في 82طرأ تحسن كبير على أداء المشروعات مقاساً بصلتها بالواقع وفعاليتها وكفاءتها وهو بنسبة  •

عمليات وأثر أو التقرير السنوي عن نتائج للصندوق فعالية اإلنمائية الالمائة سواء في تقرير 

  .الصندوق

القليلة  تحسناً مستمراً خالل السنوات – وهي استمرار الفوائد بعد إقفال المشروع –ستدامة شهدت اال •

 في المائة في التقرير 73وللصندوق فعالية اإلنمائية ال في المائة وفق تقرير 75الماضية، وهي بنسبة 

  .عمليات الصندوقوأثر السنوي عن نتائج 

 في المائة من 100أو أفضل في إلى حد ما مرضياً يعتبر الترويج البتكارات مناصرة للفقراء  •

 في المائة بموجب تقرير 71عمليات الصندوق ووأثر المشروعات وفق التقرير السنوي عن نتائج 

  .للصندوق فعالية اإلنمائيةال

عمليات وأثر وجد التقرير السنوي عن نتائج : تحسن بصورة ملحوظة األثر على الفقر الريفي •

أو أفضل، في حين إلى حد ما  المائة من المشروعات الخاضعة للتقييم مرضياً  في91الصندوق أن 

  .للصندوق فعالية اإلنمائيةال في المائة بموجب تقرير 83أن هذه النسبة بلغت 

ن في اإلشراف المباشر على المشروعات والحضور  الدفع المزدوج المتمثلتيويوحي التقريران أن قوتا -22

وقد مكنتا الصندوق من دعم تنفيذ المشروعات التي يمولها . ي إعطاء نتائج هامةالميداني المعزز بدأتا ف

  .بصورة أكثر تمحيصاً

كما أطلقت اإلدارة عدداً من المبادرات الرئيسية في سياق جدول أعمالها للتغيير واإلصالح عمالً على  -23

سابع لموارد الصندوق، مع تمكين الصندوق من البناء على اإلنجازات التي تحققت خالل فترة التجديد ال

التأكد في الوقت نفسه من توفر القدرة اإلدارية والتنظيمية الالزمة لنشر موارده البشرية والمالية بصورة 

وقد أحرِز تقدم كبير، خصوصاً في إعادة . أكثر كفاءة لدعم التنفيذ الكامل لبرنامج عمل التجديد الثامن

وإطالق الخطة المتوسطة األجل، بما في ذلك العمل على الميزنة عالقات اإلدارة واإلبالغ وتبسيط تشكيل 

إضافة لذلك، يجري تنفيذ عدد من اإلصالحات المتعلقة . يجية لقوة العملسترات والخطة االةالصفري

وال شك أن التنفيذ التام لجدول أعمال التغيير . 2010بالموارد البشرية ومن المنتظر أن تكتمل بنهاية عام 

وفي هذا الصدد، تعلق . يقوي الصندوق وسيمكنه من تنفيذ برنامج عمل التجديد الثامن بنجاحواإلصالح س

. أهمية حاسمة على عدم اكتفاء الصندوق بأن يحقق أهدافه الكمية بل أن يحقق أهدافه النوعية كذلك

 وما يرتبط –  سواء البشرية أو المالية–يجية لموارد الصندوق ستراتواإلدارة على ثقة بأن المواءمة اال
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يجية من خالل الخطة المتوسطة األجل، إلى جانب اإلصالحات الجارية استراتبذلك من نتائج وأولويات 

  4.في ميدان الموارد البشرية، ستكفل النجاح في هذا المضمار

  مالحظات ختامية -سادساً

لى تعبئة إتتفق آلية التمويل المشترك هذه مع روح تعليمات مجلس المحافظين التي تدعو الصندوق  -24

وستمكن اآللية الصندوق من توسيع نطاق . الموارد التكميلية لبرنامج عمله خالل فترة التجديد الثامن

لريفية في البلدان الموجودة وزيادة تأثيره وجدواه في دعم التنمية الزراعية في المناطق امشروعاته 

  .النامية األعضاء فيه

 مبادرة هامة تواصل تعزيز عالقة الصندوق إسبانياويعتبر تشكيل هذا النوع من الشراكة مع حكومة  -25

 في تنفيذ إسبانياوتشعر اإلدارة بالتشجيع لما حظيت به من ثقة أولتها إياها حكومة . بالدول األعضاء فيه

  .هذه المبادرة

                                                      
تقرير مرحلي عن عمليات الصندوق، والخطة . التنفيذ: التغيير واإلصالح" المعنونة EB 2010/99/R.31/Rev.1  انظر الوثيقة  4

  ."المتوسطة األجل، والميزانية الصفرية، والخطة االستراتيجية لقوة العمل، وإصالحات الموارد البشرية



  EB 2010/100/R.29/Rev.1  الملحق األول

8 

مانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن صك إنشاء حساب أ

  5الغذائي

قد أكدت في بيانها المشترك بشأن األمن ) 2009تموز عام / يوليو10-8الكويال، (بما أن قمة مجموعة الثمانية 

ب الغذائي العالمي أن هناك حاجة ملحة لتدابير حاسمة لتحرير الجنس البشري من الجوع والفقر، وأن من الواج

أن تظل مسألة األمن الغذائي، والتغذية، والزراعة المستدامة في عداد المسائل ذات األولوية في جدول األعمال 

السياسي، وأنها ينبغي أن تعالج من خالل نهج عمومي جامع يشمل كل الجهات المعنية على األصعدة العالمية، 

  واإلقليمية، والقطرية؛

هو وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة ُأنشئت ") الصندوق("لزراعية وبما أن الصندوق الدولي للتنمية ا

  لتمويل مشروعات وبرامج التنمية الزراعية في البلدان النامية؛

وبما أن اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنص على أن هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية 

  ل األعضاء النامية؛وتوفيرها لتنمية الزراعة في الدو

التي وافقت على البيان المشترك بشأن األمن الغذائي العالمي قد أعربت عن ") إسبانيا ("إسبانياوبما أن مملكة 

ال لتمويل مشروعات وبرامج تركز على األمن الغذائي يص الموارد الملتزم بها في الكوياهتمامها بتخص

  اً لتنفيذ مثل هذه المشروعات والبرامج؛والزارعة، وأنها تعتبر الصندوق شريكاً موثوق

الذي حول التجديد الثامن  32-د/154وبما أن المجلس التنفيذي للصندوق، وفي ضوء قرار مجلس المحافظين  

خالل فترة التجديد، يدعى المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق إلى البحث عن " على أنه 6-ينص في المادة ثانياً
باستخدام قدرة الصندوق على تأدية خدمات مالية وتقنية، بما في ذلك إدارة الموارد فرص لرفد موارد الصندوق 

ولن تظهر العمليات التي تتضمن تأدية مثل . والقيام بمهمة الوصي بما يتماشى مع أهداف ووظائف الصندوق
شئ لحساب أمانة  هذا الصك المن6، قد أقر واعتمد في دورته المائة"هذه الخدمات المالية في حسابات الصندوق

  المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي للتطبيق الفوري؛

  :فقد تقرر اآلن إعالن ما يلي

  مادة تمهيدية

تيسيراً لتحقيق هدفه، فقد اعتمد الصندوق هذا الصك المنشئ لحساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك 

والمشار (الذي سيديره الصندوق كوصي ") حساب األمانة"ه فيما بعد باسم المشار إلي(ألغراض األمن الغذائي 

وسيوجه حساب األمانة ويدار وفقاً ألحكام هذا الصك، واتفاقية اإلقراض، وتلك "). الوصي"إليه فيما بعد باسم 

  .إسبانيا ومانةاألحساب األحكام المدرجة في االتفاقيات المعنية التي ستُبرم بين 

                                                      
  .في حال وجود أي تباين بين النسخة اإلنكليزية من هذه الوثيقة ونسخ اللغات الرسمية األخرى للصندوق، فإن النسخة اإلنكليزية هي المرجحة  5
 .2010أيلول عام / أي في سبتمبر 6
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   أحكام عامة–ولى المادة األ

   األغراض– 1 البند

 من اتفاقية إنشاء 4يتولى حساب األمانة تعبئة الموارد التي لن تكون بغير ذلك متاحة للصندوق بموجب المادة 

الصندوق، ويوفر القروض بشروط تيسيرية إلى الدول األعضاء النامية المؤهلة للحصول على المساعدة بموجب 

إن الوصي مفوض بالدخول في ترتيبات تمويلية والموافقة على شروطها وأحكامها ولهذا الغرض ف. هذا الصك

  .مع المقترضين من حساب األمانة

   حسابات حساب األمانة– 2 البند

.  وحساب اإلدارةاب االحتياطي والحس،تُنفذ عمليات ومعامالت حساب األمانة من خالل حساب القروض) أ (

  .ويحتفظ بموارد حساب األمانة بصورة منفصلة في كل حساب من هذين الحسابين

  .ينشئ الوصي حسابات فرعية في حساب القروض لتلقي وصرف الموارد المكرسة ألقاليم محددة) ب (

  ة الحساب ووسيلة الدفع وحد– 3 البند

يكون اليورو هو وحدة الحساب لاللتزامات، والقروض، ولكل العمليات والمعامالت األخرى لحساب ) 1(

  .األمانة

  :وسيلة الدفع) 2(

  . إلى حساب األمانة باليوروهبات الموارد المقدمة كقروض أو تكون) أ (

  . باليوروإسبانياتكون مدفوعات حساب األمانة إلى ) ب (

رضين من حساب األمانة بالعملة أو العمالت المتفق عليها مع هؤالء تكون المدفوعات إلى المقت) ج (

  .المقترضين

يكون تحويل عمالت مدفوعات تسديد القروض والفوائد والرسوم األخرى إلى اليورو بسعر الصرف السائد ) 3(

  .في تاريخ السداد

   التمويل المقدم من حساب األمانة–المادة الثانية 

  شروط التمويل األهلية و– األول البند

  7.ستوفر القروض للدول األعضاء من البلدان النامية المؤهلة للحصول على قروض من الصندوق) 1(

                                                      
  .2012- 2009 وفقًا للخطة الرئيسية اإلسبانية للتعاون للفترة  7
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قبل الموافقة على ترتيب تمويلي بموجب الصك الحالي، ينبغي أن يكون الوصي على قناعة بأن الدولة ) 2(

  .هدها لتعزيز اإلنتاج الغذائي القطري بشكل كبير وعلى نحو مستدامالعضو تبذل ج

ال يجوز للوصي الموافقة على طلب بترتيب في ظل هذا الصك عندما يكون للدولة العضو التزام مالي ) 3(

  .إسبانياأو أو الصندوق  حساب األمانةمتأخر السداد إزاء 

 استكمال استعراض بموجب ترتيب في ظل هذا الصك ما لم تتم تلبية كل الشروط األخرى ال يجوز للوصي) 4(

  .لصرف القرض المناظر أو إسقاطها، وإلى حين ذلك

تُطبق الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية التي اعتمدها المجلس التنفيذي، وعلى النحو الذي قد تُعدل فيه ) 5(

  .خر، على التمويل بموجب الصك الحالي، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحالمن حين إلى آ

   مقدار التمويل– 2 البند

ويستعرض . ةيرسي الوصي حداً أقصى أولياً على النفاذ إلى الموارد بموجب الصك لكل دولة عضو مؤهل) أ (

ويطلع . الوصي حدود النفاذ هذه من وقت إلى آخر في ضوء االستخدام الفعلي للموارد المتاحة لحساب القروض

  . بانتظام على عمليات االستعراض والتعديالت المحتملة على حدود النفاذإسبانياالوصي 

حال أخطرت دولة عضو الوصي بأنها ال تعتزم استخدام الموارد المتاحة في حساب األمانة، فإنها لن وفي ) ب (

  .تُدرج في حسابات حدود النفاذ إلى قروض هذا الحساب

ب األمانة على أساس تقدير يضعه الوصي يتحدد نفاذ كل دولة عضو مؤهلة للحصول على مساعدة من حسا) ج (

عن احتياجات اإلنتاج الغذائي لهذه الدولة، وقوة برنامجها، ومقدار االستخدام القائم للقروض االئتمانية التي 

  .يوفرها الصندوق، وسجلها السابق في استخدام تلك القروض

  .يخضع أي التزام لمدى توافر الموارد في حساب األمانة) د (

   عمليات الصرف– 3 البند

  .تخضع أي عملية للصرف لمدى توافر الموارد لحساب األمانة) أ (

وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الصك وفي االتفاقيات المعنية األخرى المتعلقة بحساب ) ب (

األمانة، تُطبق قواعد الصندوق، وسياساته، وإجراءاته، ومع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على أي عملية 

  .صرف في ظل الصك الحالي

ال يجوز القيام بعملية صرف بموجب أي التزام إزاء دولة عضو بعد السداد الكامل للمقدار المقتًرض من ) ج (

  .إسبانيا
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   شروط القروض– 4 البند

لوصي على قروض حساب األمانة وفقاً ألحكام سياسات اإلقراض ومعاييره التي اعتمدها مجلس يوافق ا) أ (

 قروض حساب األمانة المبرمة بين حساب األمانة والدولة العضو اتفاقياتالمحافظين وللطرائق المحددة في 

  .المقترضة

وتُسدد هذه القروض . ف قروض حساب األمانة بعملة قابلة لالستخدام الحر على نحو ما يقرر الوصيتُصر) ب (

 وسوف يدير الوصي حساب األمانة وفقا .وتُدفع فوائدها بعملة قابلة لالستخدام الحر على نحو ما يقرر الوصي

  .ألعلى معايير الكفاءة والتوفير

 الفائدة على قروض حساب معدلمن )  في المائة0.20( نقطة أساس 20يحسم الوصي نسبة ثابتة قدرها ) ج (

  .األمانة لتغطية التكاليف اإلدارية إلدارة هذا الحساب

  .سداد قروض حساب األمانةال يجوز للوصي إعادة جدولة ) د (

يكفل الوصي على الدوام ترتيب العمليات المناظرة لصرف العمالت األجنبية على نحو يقلل من مخاطر ) ه (

  .العمالت على حساب األمانة

 الموارد من حساب القروض بشروط تسمح باسترداد القروض المحصلة من حساب مانةاألحساب يقرض ) و (

  .األمانة

   التعديالت– 5 البند

ال تؤثر التعديالت المدخلة على هذه األحكام إال على القروض المقدمة بعد تاريخ نفاذ التعديل المعني، شريطة 

  .الفوائد المتراكمة بعد تاريخ نفاذ التعديل الفائدة على معدلتطبيق تعديل 

   المعلومات– 6 البند

 بانتظام على عمليات قروض حساب األمانة التي يقوم هذا إسبانياوفقاً لإلجراءات الداخلية للصندوق سيتم إطالع 

  .الحساب باستعراضها وعلى قروض الحساب المذكور التي يتم االلتزام بها في نهاية األمر

   حساب القروض–الثة المادة الث

   الموارد– 1 البند

  :تتألف الموارد المحتفظ بها في حساب القروض من اآلتي

  حصيلة القروض المقدمة إلى حساب األمانة لصالح حساب القروض؛) أ (

  وض؛حصيلة الهبات المقدمة إلى حساب األمانة لصالح حساب القر) ب (

  .الموارد الالزمة لتغطية التكاليف اإلدارية إلنشاء حساب األمانة) ج (
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   سلطة االقتراض– 2 البند

 وفقاً للشروط واألحكام التي قد إسبانيا الحصول على موارد لصالح حساب القروض من لحساب األمانةيجوز ) أ (

قتراض اال اتفاقية مفوض بإبرامحساب األمانة ولهذه الغاية فإن . يتم االتفاق عليها بينهما رهناً بأحكام هذا الصك

  .إسبانياواالتفاق على شروطها وأحكامها مع 

  .الحصول على موارد لصالح حساب القروض بشروط ال تسمح بالتمويل التيسيرياألمانة  لحسابال يجوز ) ب (

  استخدام الموارد: 3البند 

ة الموارد الموجودة في حساب القروض لتوفير القروض للدول األعضاء المقترضة ستخدم حساب األماني

  .والمدفوعات للحساب االحتياطي وحساب اإلدارة

  

   الحساب االحتياطي–المادة الرابعة 

   الموارد– 1 البند

  :آلتيتتألف الموارد المحتفظ بها في الحساب االحتياطي من ا) 1(

  تحويالت الصندوق من موارده وفقاً لقرارات مجلس محافظي الصندوق؛) أ (

  ظ بها في الحساب االحتياطي؛العوائد الصافية من استثمار الموارد المحتف) ب (

العوائد الصافية من استثمار أي موارد أخرى محتفظ بها في حساب القروض بانتظار استخدام هذه الموارد ) ج (

  في العمليات؛

)  في المائة0.20( نقطة أساس 20مدفوعات الفائدة على قروض حساب األمانة ناقصاً نسبة ثابتة قدرها ) د (

  ؛)ج(4كما هو محدد في المادة الثانية، البند بصورة سنوية أو نصف سنوية، 

  فوائد المستحقة أو الفوائد المفروضة عليها بموجب قروض حساب األمانة؛مدفوعات أصول القروض أو ال) ه (

  لقروض بموجب قروض حساب األمانة؛مدفوعات أصول ا) و (

  .ى حساب األمانة لصالح الحساب االحتياطيالهبات المقدمة إل) ز (

 في المائة على األقل من القروض المستحقة لحساب 3يحتفظ الوصي برصيد في الحساب االحتياطي قدره ) 2(

  .األمانة

   استخدام الموارد– 2 البند

 عن أصول قروضه إسبانيا يستخدم الوصي الموارد المحتفظ بها في الحساب االحتياطي لتسديد المدفوعات إلى

  .وفوائدها
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   استعراض الموارد– 3 البند

إذا ما كانت موارد الحساب االحتياطي غير كافية للوفاء بالتزامات حساب األمانة التي يمكن أن تغطى من 

الحساب االحتياطي عندما تصبح مستحقة وواجبة السداد، أو إذا ما رأى الوصي أنها قد تغدو كذلك، فإن على 

  .وينبغي أن يتشاور الوصي مع إسبانيا لهذه الغاية. ي أن يستعرض الحالة في الوقت المناسبالوص

   المصطلحات– 4 البند

  .أي رسم مفروض على قروض حساب األمانة" الفائدة"يشمل مصطلح 

   إدارة حساب األمانة–المادة الخامسة 

   الوصي– 1 البند

ومن الواجب أن تُحدد القرارات والتدابير األخرى التي . يتولى الصندوق إدارة حساب األمانة بصفته الوصي) أ (

  .يتخذها الصندوق كوصي على أنها متخذة بهذه الصفة

بأحكام هذا الصك، يطبق الصندوق عند إدارة حساب األمانة القواعد ذاتها المطبقة على تشغيل ورهناً ) ب (

  .موارد الصندوق وفقاً ألحكام اتفاقية إنشاء الصندوق

  :يفوض الوصي، ومن خالل رئيسه، بما يلي) ج (

اتخاذ كل الترتيبات، بما في ذلك إنشاء الحسابات باسم الصندوق، بصفته الوصي، وذلك لدى جهات إيداع ) 1(

  ق وفقاً لما يراه الوصي ضروريا؛الصندو

  .القيام بجميع التدابير اإلدارية األخرى التي يراها الوصي ضرورية لتنفيذ أحكام هذا الصك) 2(

  إلدارة حساب ا– 2البند 

وسوف تستخدم حصرا . في حساب اإلدارة) ج(4يحتفظ بالموارد المشار إليها في المادة الثانية، البند   )أ (

  .لتغطية تكاليف إدارة حساب األمانة

ة، يغطي الفرق من الدخل يأعاله غير كافية لتغطية النفقات اإلدار) أ(كانت الموارد في  وإذا   )ب (

 .المتحصل من االستثمارات

  .اب األمانة، تحول جميع المبالغ المتبقية في حساب اإلدارة إلى الحساب االحتياطيعند تصفية حس  )ج (

   فصل األصول والحسابات، والمراجعة والتقارير– 3 البند

ت وأصول كل الحسابات األخرى للصندوق، بما في ذلك يحتفظ بموارد حساب األمانة مفصولة عن ممتلكا) أ (

  .حسابات األمانة األخرى، وتُستخدم ألغراض حساب األمانة فقط وفقاً لهذا الصك
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 أو لتسديد الخصوم ال يجوز استخدام الممتلكات واألصول المحتفظ بها في الحسابات األخرى للصندوق) ب (

 كذلك ال يجوز استخدام موارد حساب األمانة لتسديد الخصوم .تغطية الخسائر الناجمة عن إدارة حساب األمانة

  .أو الخسائر الناجمة عن إدارة أية حسابات أخرى للصندوق

  .الية منفصلة ويعد كشوفاً مالية منفصلة لحساب األمانةيحتفظ الصندوق بسجالت م) ج (

 من الالئحة المالية مراجعة السجالت والمعامالت 12يتولى المراجع الخارجي الذي يتم اختياره وفقاً للمادة ) د (

  .المراجعة مع السنة المالية للصندوقوينبغي أن تتوافق . المالية لحساب األمانة

يبلغ الصندوق عن موارد حساب األمانة وعملياته في التقرير السنوي للمجلس التنفيذي المرفوع إلى مجلس ) ه (

  . من الالئحة المالية12المحافظين والمشار إليه في المادة 

   استثمار الموارد– 4 البند

يستثمر أي رصيد محتفظ به في حساب األمانة وليست هناك حاجة فورية إليه في العمليات على النحو ) أ (

  .المحدد في هذا القسم

) 2(السندات السيادية؛ ) 1: (تُنفذ االستثمارات من خالل أوراق الخزانة المالية التي تشمل ضمن جملة أمور) ب (

 الخزانة المالية المحمية من أوراق/أذونات) 3(سندات الشركات ذات الدخل الثابت والتصنيف االستثماري؛ 

  .التضخم

  .يا دورياً على العمليات االستثماريةإسبانووفقاً لإلجراءات الداخلية للصندوق، سيتم إطالع ) ج (

وارد الالزمة لتغطية النفقات المحسم يدفع الدخل المتحصل من االستثمارات في الحساب االحتياطي بعد ) د(

  .ةياإلدار

   فترة التشغيل والتصفية–المادة السادسة 

   فترة التشغيل– 1 البند

ويجوز للصندوق . يظل حساب األمانة المنشأ بهذا الصك نافذ المفعول لمدة خمس وأربعين سنة بعد الموافقة عليه

  . لتنفيذ وإنهاء عمل حساب األمانةتمديد فترة التشغيل هذه، بقدر ما هو ضروري، برأي الصندوق،

   تصفية حساب األمانة– 2 البند

تغطية االلتزامات ) 1(عند تصفية حساب األمانة، تستخدم جميع المبالغ المتبقية في الحساب االحتياطي، بعد ) أ(

يا إلى حساب تسديد مبلغ إلسبانيا يعادل المبلغ الممنوح من إسبان) 2( من الحساب االحتياطي، وهاتالمفوض بتغطي

  .األمانة، لتغطية التزامات حساب األمانة

  .لم تتفق إسبانيا والصندوق على خالف ذلك تحول جميع الموارد المتبقية إلى الصندوق، ما) ب(
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  أحكام متنوعة –المادة السابعة 

  حدود المسؤولية: 1البند 

  .االستناد حصراً إلى صفته كوصيلن يكون الصندوق مسؤوالً عن أي أفعال أو التزامات لحساب األمانة ب 

   التعديالت– 2 البند

  .ياإسبانيتم إدخال أية تعديالت على الشروط واألحكام المدرجة في هذا الصك بالتشاور مع 
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  نتائج النموذج المالي 

  :ي لحساب األمانةسباندفع أموال مرفق التمويل المشترك اإل -1

  :كل التالي مليون يورو على الش300سيتم استالم ما مجموعه 

 2012عام  2011عام  2010عام  

 0.0 0.0 285.5 أصل القرض
 5.0 5.0 4.5 الجزء الخاص بالمنحة

 5.0 5.0 290.0 المجموع

يستند في سداد أصل القرض إلى نفس جداول االستهالك التي : يسبانسداد مرفق التمويل المشترك اإل -2

ـُفترض أن تكون .  سنوات5رة سماح مدتها وتطبق فت. سيستخدمها حساب األمانة مع المقترضين وي

مدفوعات الفوائد على معدل ثابت هو المعدل الحالي المستخدم في التعامل بين مصارف اليورو 

)Euribor ( في المائة من قيمة القرض المتبقية1.1والبالغ .  

ـُفترض أن يكون برنامج عمل مرفق التمويل المشترك اإل: برنامج العمل -3  300 مبلغ الـ ي بكاملسباني

ومن المفترض أن تكون الموافقات السنوية، المتحققة خالل فترة التمويل الثامن لموارد . مليون يورو

  :الصندوق، على النحو التالي

 2012عام  2011عام  2010عام 

0.0 185.0 115.0 

س تم التوصل إلى إسقاطات تدفقات القروض على أسا: شروط اإلقراض وتركيبة حافظة القروض -4

  :بارامترات شروط اإلقراض وتركيبة حافظة القروض على النحو التالي

 )نسبة مئوية (التخصيص )نسبة مئوية (معدل الفائدة )بالسنوات(فترة السماح  )بالسنوات(المدة  

  37  0.75 10 40 بشروط تيسيرية للغاية
  13  0.65 5 20 بشروط متوسطة
  50  1.30 3 18 بشروط عادية

) Euribor(ألغراض النمذجة، افترض أن معدل الفائدة للقروض العادية والمتوسطة ثابت على المعدل المستخدم في التعامل بين مصارف اليورو  :مالحظة
  . نقطة أساس20 في المائة، مضافاً إليه نسبة ثابتة تعادل 1.1والبالغ 

وجب شروط وضعت افتراضات عمليات الصرف على أساس فئات القروض بم: عمليات الصرف -5

ومن المفترض أن القروض التي يقدمها .  سنة11 و 10اإلقراض الثالثة، وتتراوح فترات الصرف بين 

  . في المائة من المبالغ الموافق عليها100حساب األمانة للمقترضين ستصرف بنسبة 

ى شروط إلفي المستقبل  أصل القروض وفوائدها عائدتستند إسقاطات تدفقات : تدفقات اإلقراض العائدة -6

  ).نظر الجدول تحت النقطة الرابعة أعالها(اإلقراض وتركيبة حافظة القروض 

 في المائة من 3استناداً إلى المستوى التاريخي لحاالت التأخر في الدفع، يفترض أن : التأخر في السداد -7

ويفترض أن يجري تحويل مبلغ . مدفوعات أصل القروض وفوائدها يمكن أن تسقط في حالة التأخر

  .قابل لهذه النسبة إلى حساب االحتياطي، لتوفير التمويل الالزم لتغطية المتأخراتم
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رسوم الخدمة المفروضة على /سيحتفظ الصندوق بعشرين نقطة أساس على الفائدة: التكاليف اإلدارية -8

  .المقترضين بغية تغطية التكاليف اإلدارية

 في حساب األمانة وفي حساب االحتياطي من المفترض أن الرصيد غير المستخدم: الدخل االستثماري -9

  . في المائة سنويا1.5ًسيولد عائداً بنسبة 

كما يبين الجدول التالي، استناداً إلى االفتراضات أعاله، ينتظر أن يبلغ رصيد : رصيد نهاية فترة القرض -10

  . مليون يورو14.2ما مجموعه )  سنة45(نهاية فترة القرض 

  داً إلى النموذج الماليوات استناملخص نتائج كل عشر سن
  )باليورو(

 
  السنوات
2010-2019 

  السنوات
2020-2029 

  السنوات
2030-2039 

  السنوات
2040-2049 

  السنوات
 المجموع 2050-2055

 000 000 300 - - - - 000 000 300 يسبانالدعم اإل
 (000 800 299) - - - (569 907 35) (431 892 263) صرف القروض
 029 255 30 051 90 127 062 2 795 887 4 299 707 15 757 507 7 فائدة القروض
دفعات أصل 

 000 800 299 296 345 8 667 475 36 844 571 46 704 045 155 489 361 53 القروض
الرسم المباشر 

 (000 200) للصندوق
- - - - 

(200 000) 
الرسم اإلداري 

 (060 820 6) (014 24) (900 549) (755 299 1) (658 421 3) (733 524 1) للصندوق
 085 071 31 441 415 265 795 920 010 1 938 467 2 521 381 26 الدخل المالي
الفائدة على 
 (685 707 54) (921 103) (667 784 2) (707 685 6) (628 027 18) (762 105 27) يسبانالقرض اإل

صرف القرض 
 (000 500 285) (239 947 7) (833 735 34) (439 350 44) (261 650 147) (228 816 50) يسباناإل

رصيد حساب 
 016 248 14 016 248 14 717 467 13 254 187 12 501 026 12 866 735 43 األمانة

       
رصيد الحساب 

 298 051 10 298 051 10 554 793 9 885 619 8 732 049 7 331 850 1 االحتياطي
مجموع رصيد 
 718 196 4 718 196 4 163 674 3 639 567 3 769 976 4 535 885 41 االحتياطي العام
رصيد حساب 

 016 248 14 016 248 14 717 467 13 254 187 12 501 026 12 866 735  43 األمانة
 


