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 المشترك ألغراض األمن الغذائيلمتمويل حساب أمانة المرفق اإلسباني اتفاقيات 
 

، فكض المجلس التنفيذم رئيس الصندكؽ بالتفاكض على 8505ف: دكرتو المائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلكؿ  -1
االتفاقيات ذات الصلة بإنشاء حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: 

تما تـ التفاكض علييا  ،مملتة إسبانيا. كقد طلب المجلس عرض نص االتفاقياتك بيف الصندكؽ  ياكتكقيع
 عليو لإلطالع علييا ف: دكرة الحقة. ،كتكقيعيا

، بيف مملتة إسبانيا )"إسبانيا"(، مف خالؿ 8505ديسمبر/تانكف األكؿ  82تـ تكقيع اتفاقية إقراض بتاريخ  -2
Instituto de Credito Oficial "(ICO )" كحساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ  ،المال:بحتـ تكنيا كتيليا

حساب الكص: على "حساب األمانة"(، مف خالؿ الصندكؽ بحتـ تكنو غراض األمف الغذائ: )المشترؾ أل
 .يكرك 820 055 555األمانة )"الصندكؽ"(، بما قيمتو 

إسبانيا ف: كالتعاكف مف خالؿ كزارة الشؤكف الخارجية  كقد تـ تكقيع االتفاقية اإلدارية بيف مملتة إسبانيا -3
"(MAEC"( :كالكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل )"AECID)"،  88كحساب األمانة بتاريخ 

، لكضع اإلجراءات الت: تحتـ التعاكف بيف حتكمة إسبانيا كحساب األمانة فيما 8505ديسمبر/تانكف األكؿ 
 ب األمانة.يتعلؽ بإدارة كتشغيؿ حسا

كبعد قرار الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل: بشأف مساىمة منحة التعاكف الدكل: الت: تمت المكافقة  -4
، كقع الصندكؽ رسالة قبكؿ مف المستفيد بتاريخ 8505ديسمبر/تانكف األكؿ  01علييا بتاريخ 

 يكرك. 01 055 555 بما قيمتو ، لمساىمة بمنحة لصالح حساب األمانة8505ديسمبر/تانكف األكؿ  80

 كترد نسخ مكثقة مف ىذه االتفاقيات طيا للعلـ. -5



EB 2011/102/INF.13/Rev.1 

8 

 

 صورة طبق األصل

 
بصةةفتو الوكيةةل “( المعيةةد)”االئتمةةان الرسةةمي  معيةةدمةةن لةة ل “( إسةةبانيا)”اتفاقيةةة إقةةراض بةةين مممكةةة إسةةبانيا 

، مةن لة ل “(حسةاب األمانةة)”ئي المالي، وحساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمةن الغةذا
 بحكم كونو الوصي عمى حساب األمانة.“( الوصي”أو “ الصندوق)”الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية 

( قػد قػرر فػ: بيانػو 2009يكليك/تمػكز  10-8حيث إف مؤتمر قمة مجمكعة الثمانية )الذم عقد ف: التػكيال فػ: الفتػرة 
ف ثمػػة حاجػػة ملحػػة إلػػى العمػػؿ الحاسػػـ مػػف أجػػؿ تحريػػر البشػػرية مػػف الجػػكع أ العػػالم: المشػػترؾ بشػػأف األمػػف الغػػذائ:

كالفقػػر، كأف مسػػائؿ األمػػف الغػػذائ: كالتغذيػػة كالزراعػػة المسػػتدامة يجػػب أف تظػػؿ علػػى رأس أكلكيػػات جػػدكؿ األعمػػاؿ 
تػػؿ أصػػحاب المصػػلحة المعنيػػيف علػػى المسػػتكيات العالميػػة  يضػػـ جػػامعالسياسػػ: كأف تعػػال  مػػف خػػالؿ نيػػ  شػػامؿ 

 كاإلقليمية كالكطنية؛

كحيث إف الصندكؽ ىك كتالة األمـ المتحدة المتخصصة الت: أنشئت لتمكيؿ مشركعات كبرام  التنمية الزراعيػة فػ: 
 البلداف النامية؛

كحيث إف اتفاقية إنشاء الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية تنص على أف ىدؼ الصندكؽ ىك تعبئة مكارد إضافية مف 
 راعية ف: الدكؿ األعضاء النامية؛أجؿ التنمية الز 

كحيػػػث إف مملتػػػة إسػػػبانيا، كقػػػد كقلعػػػت البيػػػاف المشػػػترؾ بشػػػأف األمػػػف الغػػػذائ: العػػػالم:، قػػػد أعربػػػت عػػػف اىتماميػػػا 
بتخصػػيص المػػكارد الملتػػـز بيػػا فػػ: التػػكيال لتمكيػػؿ مشػػركعات كبػػرام  األمػػف الغػػذائ: كالزراعػػة فػػ: البلػػداف الناميػػة، 

 اره شريتان يمتف الكثكؽ بو ف: تنفيذ تلؾ المشركعات كالبرام ؛تنظر إلى الصندكؽ باعتبك 

بشػأف  32-/د154مػف القػرار  6 -كحيث إف المجلس التنفيذم للصندكؽ خالؿ دكرتو المائة قد أشار فػ: المػادة ثانيػان 
كؽ إلػػى خػػالؿ فتػرة التجديػػد، يػػدعى المجلػػس التنفيػػذم كرئػػيس الصػػند”التجديػد الثػػامف لمػػكارد الصػػندكؽ علػػى مػػا يلػػ:: 

البحث عف فرص لرفد مكارد الصندكؽ باستخداـ قدرة الصػندكؽ علػى تأديػة خػدمات ماليػة كتقنيػة، بمػا فػ: ذلػؾ إدارة 
المكارد كالقياـ بميمػة الكصػ: بمػا يتماشػى مػع أىػداؼ ككظػائؼ الصػندكؽ. كلػف تظيػر العمليػات التػ: تتضػمف تأديػة 

علػى إنشػاء المرفػؽ اإلسػبان: للتمكيػؿ المشػترؾ ألغػراض  ، ككافػؽ“مثػؿ ىػذه الخػدمات الماليػة فػ: حسػابات الصػندكؽ
 األمف الغذائ:؛

مف المادة الثالثة مف صؾ إنشاء حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض  2عمالن بالبند  ،كحيث إنو
الحصكؿ على مكارد لصالح حساب القركض مف إسبانيا كفقان للشركط  للكص:( يجكز أ )”، “(الصؾ)”األمف الغذائ: 

سػػبانيا، رىنػػان بأحتػػاـ ىػػذا الصػػؾ. كليػػذه الغايػػة يفػػكض  كصػػ:المتفػػؽ علييػػا بػػيف الكاألحتػػاـ  بػػإبراـ اتفاقيػػة  الكصػػ:كا 
الحصػكؿ علػى مػكارد لصػالح  للكصػ:( ال يجػكز ب )بالشػركط كاألحتػاـ التػ: قػد يتفقػاف علييػا، مع إسبانيا  االقتراض

  ؛“حساب القركض بشركط قد تحكؿ دكف تقديـ التمكيؿ بشركط تيسيرية

ئيػة على مػنح قػرض مػف صػندكؽ المعكنػة اإلنما 2010سبتمبر/أيلكؿ  17كحيث إف مجلس كزراء إسبانيا قد كافؽ ف: 
يػػكرك( للمرفػػؽ اإلسػػبان: للتمكيػػؿ  )مائتػػاف كخمسػػة كثمػػانكف مليكنػػان كخمسػػمائة ألػػؼ 285 500 000 بمبلػػي يصػػؿ إلػػى

المشػػترؾ ألغػػراض األمػػف الغػػذائ: الػػذم أنشػػأه الصػػندكؽ الػػدكل: للتنميػػة الزراعيػػة كيػػديره الصػػندكؽ المػػذتكر بصػػفتو 
 الكص: عليو؛
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، كسػعيان إلػى تنفيػذ القػرض 2010سػبتمبر/أيلكؿ  17س كزراء إسبانيا فػ: كحيث إنو كفقان لالشتراطات الت: حددىا مجل
المػػذتكر، تعمػػؿ حتكمػػة إسػػبانيا مػػف خػػالؿ معيػػد االئتمػػاف الرسػػم: بصػػفتو الكتيػػؿ المػػال:؛ كيعمػػؿ المرفػػؽ اإلسػػبان: 

المرفػؽ؛  للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: مف خالؿ الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعيػة بصػفتو الكصػ: علػى
كحيػػث إف كزارة الشػػػؤكف الخارجيػػػة كالتعػػاكف فػػػ: إسػػػبانيا كالصػػندكؽ الػػػدكل: للتنميػػػة الزراعيػػة، بصػػػفتو الكصػػػ: علػػػى 
المرفػػؽ اإلسػػبان: للتمكيػػؿ المشػػترؾ ألغػػراض األمػػف الغػػذائ:، سػػيكقعاف فػػ: نفػػس الكقػػت، إلػػى جانػػب ىػػذه االتفاقيػػة، 

 اتفاقية إدارية تحتـ إدارة كتشغيؿ المرفؽ؛

 على ما يل:: بناًء عمى ذلكلموقعون اتفق ا

 دواالم
 تعاريف -1

 االتفاقية

يقصػػد بيػػا اتفاقيػػة اإلقػػراض المبرمػػة بػػيف معيػػد االئتمػػاف الرسػػم: بصػػفتو ممػػثالن لمملتػػة إسػػبانيا، كالصػػندكؽ الػػدكل: 
 للتنمية الزراعية بصفتو الكص: على المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ:. 

 االتفاقية حساب

)مائتػػاف كخمسػػة  285 500 000يعنػ: الحسػػاب الػذم يفتحػػو معيػػد االئتمػاف الرسػػم: فػػ: دفػاتره برصػػيد افتتػػاح: قػدره 
يكرك( لتسجيؿ تؿ األنشػطة المتعلقػة باالتفاقيػة. كتفسلػر تػؿ اإلشػارات التػ: تػرد بشػأف  كثمانكف مليكنان كخمسمائة ألؼ

 الحساب بأنيا تشير إلى حساب االتفاقية.

 المقترض

يعن: المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: ممثالن ف: الصندكؽ الػدكل: للتنميػة الزراعيػة بصػفتو 
 الكص: على المرفؽ.

 يوم العمل

 يقصد بو اليـك الذم تتكف فيو المصارؼ التجارية مفتكحة كتعمؿ ف: مدريد كركما كالصندكؽ. 

 يورو )عممة االتفاقية(

العملػػػة القانكنيػػػة المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػ: االتحػػػاد االقتصػػػادم كالنقػػػدم األكركبػػػ: كالتػػػ: سػػػتتكف عملػػػة الحسػػػاب يقصػػػد بػػػو 
 كالمدفكعات كالسداد ف: تؿ االلتزامات كالمعامالت الناشئة عف ىذه االتفاقية. 

 الصندوق

ترؾ ألغػراض األمػػف يقصػد بػو الصػندكؽ الػدكل: للتنميػة الزراعيػة، كىػك الكصػ: علػى المرفػؽ اإلسػبان: للتمكيػؿ المشػ
 الغذائ:.

 المعيد
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يقصد بو معيد االئتماف الرسم:، كىك المؤسسة المعيلنة مف مملتة إسػبانيا كتػيالن ماليػان ليػا كفقػان لقػرار مجلػس الػكزراء 
 بشأف تكقيع كتنفيذ االتفاقية. 2010سبتمبر/أيلكؿ  17ف: 

 القرض

يكرك( المعتمد رسميان بيف أطػراؼ  مليكنان كخمسمائة ألؼ)مائتاف كخمسة كثمانكف  285 500 000يعن: القرض البالي 
كفقػان  2010سػبتمبر/أيلكؿ  17ىذه االتفاقية كالمقدـ إلى المقتػرض بمكجػب قػرار مجلػس كزراء إسػبانيا الصػادر بتػاريخ 

 للشركط المنصكص علييا ف: االتفاقية.

 الغرض من االتفاقية وقيمة المبمغ وشروطو -2

)مائتػاف كخمسػة  285 500 000علػى تقػديـ قػرض إلػى المرفػؽ بمبلػي “( إسبانيا)”ا تكافؽ مملتة إسباني )أ(
كثمػانكف مليكنػان كخمسػػمائة ألػؼ( يػكرك مػػف صػندكؽ المعكنػة اإلنمائيػػة بالشػركط كاألحتػاـ المنصػػكص 

 علييا ف: ىذه االتفاقية.

صػندكؽ المسػتكفية يستخدـ القرض لتقديـ قػركض بشػركط تيسػيرية إلػى الػدكؿ الناميػة األعضػاء فػ: ال )ب(
لشػػركط الحصػػكؿ علػػى تمكيػػؿ مػػف المرفػػؽ اإلسػػبان: للتمكيػػؿ المشػػترؾ ألغػػراض األمػػف الغػػذائ: كفقػػان 

 لالتفاقية اإلدارية كالصؾ القانكن: الخاص بإنشاء المرفؽ المذتكر.

تفػػرض علػػى المبػػالي المسػػحكبة مػػف القػػرض فائػػدة لصػػالح معيػػد االئتمػػاف الرسػػم: بسػػعر فائػػدة سػػنكم  )ج(
شيران حسب ما تعلف عنو شاشػة ركيتػرز فػ:  12ؿ سعر الفائدة المكحد بيف مصارؼ اليكرك لمدة يعاد

 اليـك األكؿ مف فترة احتساب الفائدة.

 صرف القرض  -3

بنػاءن علػى طلػب المرفػؽ ككفقػان لعينػة النمػكذج المدرجػة  2010يصرؼ القرض دفعػة كاحػدة خػالؿ عػاـ  )أ(
 بالملحؽ األكؿ ليذه االتفاقية. 

تكافؽ كزارة الشؤكف الخارجية كالتعاكف ف: إسبانيا على صرؼ القػرض بنػاءن علػى طلػب المرفػؽ كذلػؾ  ()ب
 عند تقديـ الطلب كفقان لعينة النمكذج المدرجة ف: الملحؽ األكؿ. 

 500 000برصػيد افتتػاح: أقصػاه  دفػاترهفػ: “( الحسػاب)”االئتماف الرسػم: حسػابان خاصػان  معيدفتح ي )ج(
كخمسػػة كثمػػانكف مليكنػان كخمسػػمائة ألػػؼ( يػكرك. كيفػػتح المرفػػؽ الحسػاب النظيػػر المقابػػؿ )مائتػاف  285

 ف: دفاتره.

يخطػػػػر معيػػػػد االئتمػػػػاف الرسػػػػم: المرفػػػػؽ بػػػػالمبلي المسػػػػتحؽ صػػػػرفو للحسػػػػاب بػػػػاليكرك كتػػػػذلؾ تػػػػاريخ  )د(
 الصرؼ.

 أجل االستحقاق والسداد -4

سػنة، بمػا فػ: ذلػؾ فتػرة سػماح  45رة مدتيا يسدلد مجمكع المبلي المصركؼ مف القرض ف: غضكف فت )أ(
مػػدتيا خمػػس سػػنكات. كيػػدفع المرفػػؽ إلسػػبانيا سػػنكيان أصػػؿ مبلػػي القػػرض المحػػدد فػػ: جػػدكؿ السػػداد. 

، كيحػيف أجػؿ سػداد 2016مف أصػؿ المبلػي فػ: نيايػة شػير فبراير/شػباط  ةكيحيف أجؿ سداد أكؿ دفع
 .األقساط التالية ف: نياية شير فبراير/شباط مف تؿ عاـ
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كيتضػػمف الملحػػؽ الثػػان: جػػدكؿ سػػداد أصػػؿ مبلػػي القػػرض )الجػػدكؿ( إلسػػبانيا. كتقيػػد فػػ: ىػػذا الجػػدكؿ  
 “(.الصندكؽ)”الحالة األساسية المتفؽ علييا بيف إسبانيا كالصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية 

ديػػد تكافػػؽ األطػػراؼ علػػى اسػػتبداؿ الجػػدكؿ فػػ: غضػػكف خمػػس سػػنكات مػػف تكقيػػع االتفاقيػػة بجػػدكؿ ج )ب(
لسػػداد أصػػؿ مبػػالي القػػرض علػػى أسػػاس التزامػػات الصػػندكؽ الفعليػػة مػػع الػػدكؿ األعضػػاء المقترضػػة. 
كيجكز بعد ذلؾ تنقيح جدكؿ السداد كتعديلو باالتفاؽ المتبادؿ بيف األطراؼ، شريطة اإلبقاء على فترة 

 )أ(. 5سنة حسب ما ىك محدد ف: المادة  45سداد القرض الت: تبلي ف: أقصاىا 

ؿ فائدة عف المبالي المسحكبة مف القرض، على دفعات سػنكية، لصػالح معيػد االئتمػاف الرسػم: ت )ج( حصل
اعتبػػػاران مػػػف تػػػاريخ السػػػحب حتػػػى تػػػاريخ السػػػداد بسػػػعر فائػػػدة سػػػنكم يعػػػادؿ سػػػعر الفائػػػدة السػػػائد بػػػيف 

كيحصػػػؿ معيػػػد االئتمػػػاف الرسػػػم: علػػػى سػػػعر الفائػػػدة السػػػائد بػػػيف  شػػػيران. 12 لمػػػدةمصػػػارؼ اليػػػكرك 
 .لألسعار ارؼ اليكرك مف شاشة ركيترزمص

 العممة المستلدمة وطريقة وشروط الدفع -5

يحكؿ المرفػؽ إلػى معيػد االئتمػاف الرسػم: قيمػة مبػالي أقسػاط سػداد أصػؿ القػرض كالفائػدة المسػتحقة،  )أ(
 كفقا ليذه االتفاقية،  باليكرك ف: مكعد االستحقاؽ. 

تأخر السداد على أساس الفترات السنكية المنقضية حتى مكعػد سػداد تسدد مدفكعات الفكائد كغرامات  )ب(
 360القرض بالتامؿ. كيراعى عند حساب الفائدة عدد األياـ التقكيمية المنقضية بالفعؿ مقسػكمان علػى 

 يكمان.

كتسدد أكؿ دفعػة مػف الفكائػد علػى أسػاس عػدد األيػاـ المنقضػية بالفعػؿ مػف تػاريخ اسػتحقاؽ قيمػة أمػر  
ديسػػػمبر/تانكف األكؿ، بمػػػا فػػػ: ذلػػػؾ ىػػػذاف  31صػػػادر مػػػف معيػػػد االئتمػػػاف الرسػػػم: حتػػػى الصػػػرؼ ال

اليكمػػػاف. كتسػػػدد مػػػدفكعات الفكائػػػد التاليػػػة علػػػى أسػػػاس عػػػدد األيػػػاـ المنقضػػػية بالفعػػػؿ خػػػالؿ السػػػنة 
 15ديسػػػػمبر/تانكف األكؿ. كيتػػػػكف مكعػػػػد الػػػػدفع ىػػػػك  31يناير/تػػػػانكف الثػػػػان: حتػػػػى  1التقكيميػػػػة مػػػػف 
ثػػان: مػػف تػػؿ عػػاـ، باسػػتثناء مكعػػد دفػػع المبلػػي النيػػائ: الػػذم يتػػزامف مػػع مكعػػد سػػداد يناير/تػػانكف ال

 .2011يناير/تانكف الثان:  15الدفعة النيائية. كتسدد أكؿ دفعة مف الفكائد ف: 

ذا لػػـ يتػػزامف مكعػػد اسػػتحقاؽ سػػداد المػػدفكعات المشػػار إلييػػا فػػ: الفقػػرات السػػابقة مػػع يػػـك مػػف أيػػاـ   كا 
 ي ف: يـك العمؿ التال:. العمؿ، يسدد المبل

إذا تانت المبالي الكاجبة السداد للمرفؽ، ألم سبب مػف األسػباب، فػ: إطػار ىػذا القػرض غيػر متاحػة  )ج(
لمعيد االئتماف الرسم: بالعملة المعيلنة ف: االتفاقية فػ: مكاعيػد االسػتحقاؽ فإنيػا تشػتؿ ديكنػان متػأخرة 

م: اعتبػػاران مػف مكعػػد اسػػتحقاؽ السػداد حتػػى مكعػػد كتفػرض علييػػا غرامػة لصػػالح معيػػد االئتمػاف الرسػػ
السداد الفعل: كتحدد تلؾ الغرامة بما يعادؿ سػتة أشػير مػف سػعر الفائػدة السػائد بػيف مصػارؼ اليػكرك 
فػػػ: مكعػػػد االسػػػتحقاؽ كيحصػػػليا معيػػػد االئتمػػػاف الرسػػػم: تمتكسػػػط للسػػػعر المعػػػركض علػػػى شاشػػػة 

 ركيترز مضافان إليو نقطة مئكية كاحدة. 

فػػػ: مصػػػرؼ إسػػػبانيا  اإلنمائيػػػةع تػػػؿ المبػػػالي التػػػ: يػػػدفعيا المرفػػػؽ فػػػ: حسػػػاب صػػػندكؽ المعكنػػػة تػػػكد )د(
 بمدريد. 
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يسدد المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغػذائ: المبػالي المشػار إلييػا فػ: ىػذه المػادة  
( IBAN)الػػػػػػػرقـ الػػػػػػػدكل: للحسػػػػػػػاب المصػػػػػػػرف: )  00000519-09بػػػػػػػاليكرك علػػػػػػػى الحسػػػػػػػاب رقػػػػػػػـ

ES179000001200900000519( ( فػػػػػػػػػػ: مصػػػػػػػػػػرؼ إسػػػػػػػػػػبانيا بمدريػػػػػػػػػػد )رمػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػكيفتSWIFT )
ESPBESMM.لصالح صندكؽ المعكنة اإلنمائية ) 

 االئتماف الرسم: مف المرفؽ على النحك التال:: يتلقاىا معيدُتحّصؿ قيمة تافة المدفكعات الت:  )ىػ(

 فائدة الغرامة إف كجدت؛ (1)

 ة كغير المسددة؛الفائدة العادية المستحق (2)

 أصؿ المبلي المستحؽ كغير المسدد. (3)

يجػػػكز للمرفػػػؽ المطالبػػػة بتبتيػػػر سػػػداد تػػػؿ األقسػػػاط المحػػػددة فػػػ: االتفاقيػػػة أك جػػػزء مػػػف أم  مػػػف تلػػػؾ  )ك(
يػكرك.  100 000األقساط ف: أم كقت مف األكقات قبؿ مكعد االستحقاؽ، شريطة أاّل يقػؿ المبلػي عػف

حصػكؿ علػى مكافقػة مسػبلقة مػف إسػبانيا كتػذلؾ حسػاب كدفػع متػأخرات كيقتض: ىػذا السػداد المبتػر ال
الفائدة المستحقة، إف كجدت. كتحملؿ مدفكعات السداد المبتر على أصؿ المبلي بعتس ترتيب مكاعيد 

 يكمان على األقؿ.  30االستحقاؽ، كيرسؿ إخطار بشأنيا إلى معيد االئتماف الرسم: قبؿ 

 تفرض فائدة إاّل على المبالي المصركفة المستحقة. كف: حالة السداد المبتر ال  

يسدد المرفؽ تافة المبالي الناشئة عف ىذه االتفاقية دكف استقطاع أم ضرائب أك رسـك أك أم نفقػات  )ز(
أخػػرل فػػ: البلػػد الػػذم يكجػػد فيػػو، كيسػػدد أم تتػػاليؼ متعلقػػة بتحكيػػؿ األمػػكاؿ أك تحكيػػؿ العملػػة نتيجػػة 

 لتنفيذ ىذه االتفاقية.

يتفػػؿ المرفػػؽ أنػػو بحتػػـ كضػػعو القػػانكن: ال يخضػػع للضػػرائب أك الرسػػـك أك ألم تػػدبير ينطػػكم علػػى ك  
 أثر مماثؿ. 

 نقل الَدين -6

ال يجػػكز إلسػػبانيا تحكيػػؿ التزاماتيػػا المقػػررة بمكجػػب ىػػذه االتفاقيػػة أك أم مػػف مطالباتيػػا مػػف المرفػػؽ،  )أ(
ة مف )ب( حتى )ح( مػف ىػذا البنػد، قبػؿ الحصػكؿ باستثناء ما ىك منصكص عليو ف: الفقرات الفرعي

 على مكافقة مسبلقة مف المرفؽ كبشركطو أك أحتامو المعتمدة. 

يجكز إلسبانيا تحكيؿ تؿ مطالباتيا المستحقة للمرفؽ أك جزء منيا ف: أم كقت مػف األكقػات إلػى أم   )ب(
يػػة أخػػرل تعينيػػا الدكلػػة مػػف الػػدكؿ األعضػػاء فػػ: الصػػندكؽ أك المصػػرؼ المرتػػزم أك أم كتالػػة حتكم

 مف لكائح تسيير عمؿ الصندكؽ.  2-2 العضك المذتكرة ألغراض البند

ؿ إلييػػا بػػػأم مطالبػػػة محّكلػػة كفقػػػان لل )ج( ة الفرعيػػة )ب( بػػػنفس الشػػػركط كاألحتػػػاـ مػػػادتحػػتفظ الجيػػػة المحػػػكل
ؿ إلييا ال تحصؿ على حػؽ1المحددة ف: األصؿ إلسبانيا باستثناء أف: ) طلػب السػداد  ( الجية المحكل

( تسػدد مػدفكعات المطالبػات المحكلػة إلػى الحسػاب الػذم 2إاّل بعػد مكافقػة المرفػؽ؛ ) 5بمكجب المادة 
( تعػػد اإلشػػارة إلػػى أيػػاـ العمػػؿ )فػػ: مدريػػد( إشػػارة إلػػى أيػػاـ العمػػؿ فػػ: 3تحػػدده الجيػػة المحػػكؿ إلييػػا؛ )

 المكقع الذم تكجد فيو الجية المحكؿ إلييا.
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ؿ إلييا على سعر المطالبة المحكلة بمكجب الفقرة الفرعية )ب(.تتفؽ إسبانيا كالج )د(  ية المحكل

ؿ إلييػا، كمبلػي  )ىػ( تخطر إسبانيا المرفؽ بالمطالبة المحكلة بمكجب الفقرة الفرعية )ب( كاسـ الجية المحكل
 المطالبة المحكلة، كالسعر المتفؽ عليو للتحكيؿ كتاريخ استحقاؽ قيمتو.

ذم يػػتـ إخطػػاره للمرفػػؽ بمكجػػب الفقػػرة الفرعيػػة )ىػػػ( فػػ: دفػػاتر الصػػندكؽ، شػػريطة يسػػجؿ التحكيػػؿ الػػ )ك(
االمتثاؿ للشركط كاألحتاـ المنصكص علييا ف: ىذه المادة السادسة. كيبدأ سرياف التحكيؿ مف تػاريخ 

ؿ إلييا.   استحقاؽ القيمة المتفؽ عليو بيف إسبانيا كالجية المحكل

 عدة إسبانيا ف: إبراـ اتفاقات لتحكيؿ المطالبات. يجكز للمرفؽ، عند الطلب، مسا )ز(

 االلتزامات -7

تصبح الديكف الت: يحصؿ علييا المقترض بمكجب ىذه االتفاقية مساكية لمثيالتيا مف الديكف الخارجية األخرل الت: 
 يحصؿ علييا المقترض.

ا، ال تتخػذ أم إجػراءات تنطػكم علػى ف: حالة الترخيص للمرفؽ بطلب الحصكؿ على قركض مػف بلػداف غيػر إسػباني
إخضػػاع المطالبػػات المسػػتحقة للمرفػػؽ مػػف إسػػبانيا لمػػا ىػػك مسػػتحؽ علػػى المرفػػؽ مػػف مطالبػػات ناشػػئة عػػف عمليػػات 

 القركض األخرل. 

 المواثيق -8

يتعيد الصندكؽ بعدـ تعديؿ أك إلغاء صؾ إنشاء المرفػؽ اإلسػبان: للتمكيػؿ المشػترؾ ألغػراض األمػف  )أ(
 ذائ: دكف التشاكر مسبقان مع حتكمة إسبانيا.الغ

يتعيد الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية بإحالة الكثائؽ التالية إلى معيد االئتمػاف الرسػم: اعتبػاران مػف  )ب(
 تاريخ نفاذ االتفاقية كطيلة فترة سرياف أم التـز ناشئ عنيا:

ـ الصػػػندكؽ الػػػدكل: للتنميػػػة ( نسػػػخة مػػػف أم حتػػػـ معيػػػارم داخلػػػ: يقتضػػػ: ضػػػمنان تغييػػػر اسػػػ1-)ب
 الزراعية أك المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: أك ىيتلو أك نظامو القانكن:.

مف ىذه االتفاقيػة فيمػا يتعلػؽ باألشػخاص المفكضػيف  13( إخطار بأم تعديؿ ف: أحتاـ المادة 2-)ب
 بتكقيع كتنفيذ ىذه االتفاقية.

 جب التطبيقالقانون الوا -9

تخضع ىذه االتفاقية ألحتاـ القانكف الدكل:، كبخاصػة القػانكف المنطبػؽ علػى المعاىػدات كاالتفاقػات األخػرل المبرمػة 
 بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية.

 تفسير االتفاقية وتسوية المنازعات -10
ذه االتفاقيػة، بمػا فػ: ذلػؾ كجكدىػا أك يسكل تؿ ما قد ينشأ مف نزاع أك خالؼ أك مطالبات بشأف تفسير أك تطبيؽ ىػ

قػرار نيػائ: كملػـز مػف محتمػة التحتػيـ الدائمػة كفقػان لقكاعػد التحتػيـ الػذم تشػترؾ فيػو بكاسػطة صالحيتيا أك إنياؤىا، 
 المنظمات الدكلية كالدكؿ، على أف يسرم ذلؾ اعتباران مف تاريخ ىذه االتفاقية.
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 بدء نفاذ االتفاقية -11
نفػػاذ ىػذه االتفاقيػػة أف يتػكف معيػػد االئتمػػاف الرسػم: قػػد تسػلـ الكثػػائؽ التاليػة كأف يقبليػػا شػػتالن يشػترط ل )أ(

 كمضمكنان: 

( نسخة مكثقة مف الصؾ القػانكن: الخػاص بإنشػاء المرفػؽ اإلسػبان: للتمكيػؿ المشػترؾ ألغػراض 1-)أ
 على إنشائو؛ف: الصندكؽ األمف الغذائ: كالمستندات الت: تثبت مكافقة ىيئات صنع القرار 

( تكتيػػؿ رسػػم: كشػػيادة )صػػكرة طبػػؽ األصػػؿ( مػػف تكقيػػع األشػػخاص المفكضػػيف بتكقيػػع كتنفيػػذ 2-)أ
 ىذه االتفاقية أك أم كثيقة أخرل متصلة بذلؾ؛

( رأم قانكن: صادر عف المستشار العاـ فػ: الصػندكؽ الػدكل: للتنميػة الزراعػة )الصػندكؽ(، أك 3-)أ
يتو، إلثبات أف تؿ الترتيبات القانكنية الداخلية كتافة المكافقات أم مستند آخر تعترؼ إسبانيا بصالح

 اإلدارية الصادرة عف المقترض قد أنجزت ألغراض تكقيع االتفاقية كتنفيذىا كسريانيا.

يخطر معيد االئتماف الرسم: الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية )الصندكؽ(، على النحػك المحػدد فػ:  )ب(
 لؾ الكثائؽ كدخكؿ االتفاقية بعد ذلؾ حيز النفاذ.(، باستالـ ت13المادة 

 ال يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية إاّل بعد قياـ الطرفيف بأداء تؿ االلتزامات الناشئة عنيا. )ج(

يتػػكف نفػػاذ ىػػذه االتفاقيػػة مشػػركطان أيضػػان بنفػػاذ االتفاقيػػة اإلداريػػة المبرمػػة بػػيف كزارة الشػػؤكف الخارجيػػة  )د(
الصندكؽ الدكل: للتنميػة الزراعيػة بصػفتو كصػيان علػى المرفػؽ اإلسػبان: للتمكيػؿ كالتعاكف ف: إسبانيا ك 

 المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: كالت: تنص على األحتاـ اإلدارية المتعلقة بإدارة كتشغيؿ المرفؽ. 

 كبالرغـ ممػا تقػدلـ، تػدخؿ االتفاقيػة حيػز النفػاذ فػ: غضػكف سػتة أشػير مػف تػاريخ تكقيعيػا كتجػدد بنػاءن  
 على طلب الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية لفترة مساكية أخرل.

 إنياء االتفاقية -12
 تظؿ ىذه االتفاقية سارية ريثما يني: الطرفاف تافة التزاماتيما الناشئة عنيا. )أ(

 تشمؿ أسباب اإلنياء المبتر كاحدان أك أتثر مف األحداث التالية: )ب(

شػػيران بسػداد أصػػؿ القػػرض أك الفكائػػد فػػ: مكعػػد السػػداد  12عػػد انقضػػاء ( إذا لػـ يقػػـ المقتػػرض ب1-)ب
 بالشركط المنصكص علييا ف: ىذه االتفاقية أك إذا أعلف عف تعطيؿ رسم:.

 ( إذا لـ يستخدـ المقترض القرض للغرض المنصكص عليو ف: ىذه االتفاقية.2-)ب

المكافقػػػات أك التصػػػاريح المشػػػار ( إذا قػػػاـ المقتػػػرض بتغييػػػر أك إبطػػػاؿ أم  مػػػف التصػػػديقات أك 3-)ب
 .12ك 11إلييا ف: المادتيف 

تثؿ المقترض لاللتزامات الناشئة عف ىذه االتفاقية أك الناشػئة عػف االتفاقيػة اإلداريػة م( إذا لـ ي4-)ب
المكقعة مف كزارة الشؤكف الخارجية كالتعاكف ف: إسبانيا كالصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية بشأف إدارة 

 لمرفؽ.كتشغيؿ ا
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 30 مػركريجكز لمعيد االئتماف الرسم: ف: أم  مػف الحػاالت المشػار إلييػا فػ: المػادة السػابقة بمجػرد  )ج(
 يكمان على مطالبة الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية بتنظيـ الكضع أف:

( يطلػػب التبتيػػر بسػػداد أصػػؿ مبلػػي القػػرض كدفػػع تػػؿ الفكائػػد المسػػتحقة عليػػو كأم مبػػالي أخػػرل 1-)ج
 قة بمكجب ىذه االتفاقية.مستح

( يعلف بإخطار مكجو إلػى المرفػؽ سػقكط االلتزامػات الناشػئة عػف ىػذه االتفاقيػة لمعيػد االئتمػاف 2-)ج
 الرسم:.

 االتصاالت بين الطرفين -13
قيػة تعتبر تػؿ الطلبػات كاإلخطػارات كاإلشػعارات كالرسػائؿ المطلػكب تبادليػا عمكمػان بػيف الطػرفيف فػ: إطػار ىػذه االتفا

( مػف المػادة 2-نافذة على النحك الكاجب عندما ُترَسؿ بخطاب مكّقع مف شخص مفّكض بسلطات تافية كفقان للفقػرة )أ
 أك عف طريؽ الفاتس. 11

تتكف اإلخطارات أك الرسائؿ المرسلة باللغتيف اإلنتليزية أك اإلسبانية عف طريؽ البريد أك الفاتس ُملِزمػة لطرفػ: ىػذه 
 المتلّق: قد استلميا على العنكاف المحّدد أدناه: االتفاقية كيعَتبر

 عنكاف الُمقِرض
INSTITUTE FOR OFFICIAL CREDIT (ICO) 

Paseo del Prado, 4 
28014 Madrid, Spain 

 1700 592 91 / 5921785 91 (34)رقـ الفاتس: 
 1600 592 91 / 1773 592 91 (34)رقـ الياتؼ: 

 عنكاف الُمقَتِرض
“ الصندكؽ)”للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ:، ُممثلالن ف: الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية المرفؽ اإلسبان: 

 بصفتو الكص: على المرفؽ“( الكص:”أك 
Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome, Italy 
 (39)رقـ الفاتس: 
 (39)رقـ الياتؼ: 

لنفػاذ االتفاقيػػة كثػائؽ أصػػلية أك صػكران مكثلقػػة  11ب المػػادة كبػالرغـ ممػا تقػػّدـ، يجػب أف تتػػكف الكثػائؽ المطلكبػػة بمكجػ
 حسب األصكؿ.

 التسجيل - 14
مػف ميثػاؽ األمػـ  102تقع على الصندكؽ مسؤكلية تسجيؿ ىذه االتفاقية لدل األميف العػاـ لألمػـ المتحػدة كفقػان للمػادة 

 المتحدة.

نسػػخة مػػف الصػػؾ القػػانكن: الخػػاص بإنشػػاء المرفػػؽ اإلسػػبان: يكافػػؽ المكقوعػػكف، تجػػزء مػػف ىػػذه االتفاقيػػة، علػػى إرفػػاؽ 
للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ: كنسخة مف االتفاقيػة اإلداريػة المكّقعػة مػف كزارة الشػؤكف الخارجيػة كالتعػاكف 
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لػؾ فػ: ف: إسبانيا كالصػندكؽ الػدكل: للتنميػة الزراعيػة بصػفتو الكصػ: علػى المرفػؽ، بشػأف إدارة كتشػغيؿ المرفػؽ، كذ
 الملحقيف الثالث كالرابع على التكال:.

ثباتػان لمػا تقػدلـ، تحمػؿ ىػذه االتفاقيػة تكقيػع األشػخاص المػكّقعيف المفّكضػيف حسػب األصػكؿ كخػاتميـ الرسػم: كتقػدلـ  كا 
يزيػة مػف كتنفلػذ فػ: أربػع صػكر ليػا نفػس قػكة اإللػزاـ، اثنتػاف منيػا باإلسػبانية كاثنتػاف باإلنتليزيػة. كتعتبػر النسػخة اإلنتل
 االتفاقية صكرة طبؽ األصؿ كترجمة دقيقة عف اإلسبانية. كف: حالة حدكث خالؼ تسرم النسخة اإلسبانية.

 تاريخ ىذه االتفاقية ىك التاريخ الذم تكقلع فيو مف الطرفيف.

 عن معيد االئتمان الرسمي بصفتو الوكيل المالي الممّثل لمممكة إسبانيا

 

 التكقيع: 
(Jose Maria Ayala Vargas)الرئيس ، 

 الممثؿ المفّكض
 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  28التاريخ: 

عن الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية )الصندوق( بصفتو وصيًا عمى المرفق اإلسباني لمتمويل المشَترك ألغراض 
 األمن الغذائي

 

 التكقيع: 
 )تانايك نكانزم، الرئيس(

 رئيس الصندكؽ
 2010كؿ ديسمبر/تانكف األ 20التاريخ: 
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 الممحق األول
 طمب الصرف

كفقان التفاقية اإلقراض المبرمة بيف معيد االئتماف الرسم: ف: مملتة إسبانيا كالصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية 
 28)الصندكؽ( بصفتو كصيان على المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ: )المرفؽ( المؤرخة 

يكرك، مطلكب بناءن على ذلؾ صرؼ القرض المذتكر بمبلي  285 500 000بمبلي  2010كؿ ديسمبر/تانكف األ
يداع ذلؾ المبلي ف: الحساب رقـ 285 500 000مائتيف كخمسة كثمانيف مليكنان كخمسمائة ألؼ ) ( يكرك، كا 

IT71X0569611000EDCEU0557700 كف: مصرؼ بانت ( بكبكالرم دم سكندريكBanco Popolare di Sondrio ،)
ؿ عنكانو ف:   ، إيطاليا.lungo Mallero Cadorna 24, 23100 sondrioسكندريك، إيطاليا، المسجل

كىذا القرض مشركط بطبيعتو كُيستخَدـ لتقديـ قركض بشركط تيسيرية للدكؿ النامية األعضاء ف: الصندكؽ 
غراض األمف الغذائ: بالشركط المستكفية لشركط الحصكؿ على تمكيؿ مف المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ أل

 كاألحتاـ المنصكص علييا ف: االتفاقية.

كُيسدود المرفؽ لمعيد االئتماف الرسم:، بالشركط المنصكص علييا ف: اتفاقية اإلقراض، المبالي المصركفة بمكجب 
م مسؤكلية مف طرؼ االتفاقية. كامتثاؿ معيد االئتماف الرسم: للتعليمات الكاردة ف: ىذا الطلب ال يقتض: ضمنان أ

المعيد إزاء امتثاؿ المشركعات كالبرام  الممّكلة مف المرفؽ أك عدـ امتثاليا أك رصد ذلؾ، كليس للمعيد أم صلة 
بتلؾ المشركعات كالبرام . كلذلؾ نتعّيد بأف نسّدد للمعيد باليكرك المبالي المدفكعة بناءن على أمر مّنا بالشركط 

صرؼ النظر عف أم آثار قد تنشأ قبؿ الدفع أك بعده نتيجة لتنفيذ المشركعات المنصكص علييا ف: االتفاقية ب
 كالبرام  الممّكلة مف المرفؽ.

الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية )الصندكؽ( بصفتو الكص: على المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض 
 األمف الغذائ:

 
 ]التكقيع[

 رئيس الصندكؽ
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 الممحق الثاني
 داد قروض حساب األمانةجدول س

 
ف )أ( )ب(، يستند الجدكؿ الكارد أعاله إلى التصّكر األّكل: لاللتزامات كاالعتمادات المخصصة مف الجيات المقترضة مف الصندكؽ. كعليو فإ 4ملحكظة: كفقان للمادة .

صندكؽ تجاه الدكؿ المقَترضة. على أنو سيجرم اإلبقاء على الحّد األقصى لفترة السداد المبالي المبيلنة ليست سكل مبالي إشارية كسكؼ تنّقح كفقان لاللتزامات الفعلية مف ال
 .2010سبتمبر/أيلكؿ  17المحّددة بخمس كأربعيف سنة امتثاالن لشركط القرض المنصكص علييا ف: قرار مجلس الكزراء اإلسبان: المؤرخ 
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 الممحق الثالث

 يل المشترك ألغراض األمن الغذائيصك إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمو 
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 1صك إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي
( قد أتدكا ف: البياف المشترؾ 2009يكليك/تمكز عاـ  10-8بما أف المشارتيف ف: قمة مجمكعة الثمانية )التكيال، 

مف الجكع كالفقر، كأف  ةتحرير البشريمف أجؿ  حاسـى العمؿ الإلحاجة ملحة  ثمةبشأف األمف الغذائ: العالم: أف 
ف: عداد المسائؿ ذات األكلكية ف: جدكؿ يجب أف تظؿ مسائؿ األمف الغذائ:، كالتغذية، كالزراعة المستدامة 

 لمستكياتعلى االمعنييف  أصحاب المصلحةتؿ  ضـجامع ي شامؿأف تعال  مف خالؿ ني  ك األعماؿ السياس:، 
 ية؛كطن، كاإلقليمية، كالالعالمية

كبما أف الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية ىك كتالة األمـ المتحدة المتخصصة الت: ُأنشئت لتمكيؿ مشركعات 
 كبرام  التنمية الزراعية ف: البلداف النامية؛

رد إضافية مف كبما أف اتفاقية إنشاء الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية تنص على أف ىدؼ الصندكؽ ىك تعبئة مكا
 أجؿ التنمية الزراعية ف: الدكؿ األعضاء النامية؛

كبما أف مملتة إسبانيا الت: كقعت البياف المشترؾ بشأف األمف الغذائ: العالم: قد أعربت عف اىتماميا بتخصيص 
، كأنيا تعتبر المكارد الملتـز بيا ف: التكيال لتمكيؿ مشركعات كبرام  لألمف الغذائ: كالزارعة ف: البلداف النامية

 الصندكؽ شريتان مكثكقان لتنفيذ مثؿ ىذه المشركعات كالبرام ؛

مف  6-كمراعاة للمادة ثانيان  Error! Bookmark not defined.،2كبما أف المجلس التنفيذم للصندكؽ ف: دكرتو المائة
خالؿ فترة التجديد، ُيدعى "لى أنو حكؿ التجديد الثامف الت: ينص فييا ع 32-/د154قرار مجلس المحافظيف  

المجلس التنفيذم كرئيس الصندكؽ إلى البحث عف فرص لرفد مكارد الصندكؽ باستخداـ قدرة الصندكؽ على تأدية 
خدمات مالية كتقنية، بما ف: ذلؾ إدارة المكارد كالقياـ بميمة الكص: بما يتماشى مع أىداؼ ككظائؼ الصندكؽ. 

ىذا  تضمف تأدية مثؿ ىذه الخدمات المالية ف: حسابات الصندكؽ"، قد أقر كاعتمدكلف تظير العمليات الت: ت
 الصؾ المنشئ لحساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ: للتطبيؽ الفكرم؛

 فقد تقرر بناء على ذلؾ ما يل::

 مادة تمييدية
المنشئ لحساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشترؾ مساىمة ف: تحقيؽ أىدافو، اعتمد الصندكؽ ىذا الصؾ 

ألغراض األمف الغذائ: )المشار إليو فيما بعد باسـ "حساب األمانة"( الذم سيديره الصندكؽ بصفتو المدير الكص: 
ات )كالمشار إليو فيما بعد باسـ "المدير"(. كيخضع حساب األمانة ألحتاـ ىذا الصؾ، كاتفاقية اإلقراض، كاالتفاقي

سبانيا، كيدار كفقا لألحتاـ المذتكرة.  ذات الصلة المبرمة بيف حساب األمانة كا 

                                                      

1
مف ىذه الكثيقة كنسخ اللغات الرسمية األخرل للصندكؽ، فإف النسخة اإلنتليزية ى: ف: حاؿ كجكد أم تبايف بيف النسخة اإلنتليزية   

 المرجحة.
 .2010أم ف: سبتمبر/أيلكؿ عاـ   2
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 أحكام عامة –المادة األولى 

 الغرض – 1البند 

مف اتفاقية إنشاء  4يستخدـ حساب األمانة لتعبئة المكارد الت: لف تتكف بغير ذلؾ متاحة للصندكؽ بمكجب المادة 
ية إلى الدكؿ األعضاء النامية المؤىلة للحصكؿ على المساعدة بمكجب ىذا الصندكؽ، كيقدـ القركض بشركط تيسير 

الصؾ. كتحقيقان ليذه الغاية، يفكض المدير بالدخكؿ ف: ترتيبات تمكيلية مع المقترضيف مف حساب األمانة بالشركط 
 كاألحتاـ الت: قد يتفقكف علييا. 

 حسابات حساب األمانة – 2البند 

( تُنفذ عمليات كمعامالت حساب األمانة مف خالؿ حساب القركض، كالحساب االحتياط: كحساب اإلدارة. ج )
 .اتالحساب هة بصكرة منفصلة ف: تؿ حساب مف ىذكُيحتفظ بمكارد حساب األمان

 ض إليداع كصرؼ المكارد المخصصة ألقاليـ محددة.ك ( ينشئ المدير حسابات فرعية ف: حساب القر د )

 وحدة الحساب وشروط الدفع – 3البند 

( يتكف اليكرك ىك كحدة الحساب الت: تعيف بيا التزامات حساب األمانة كقركضو كتؿ عملياتو كمعامالتو 1)
 األخرل.

 ( شركط الدفع:2)

 ( تتكف مكارد القرض كالمنح المقدمة إلى حساب األمانة باليكرك.أ )

 بانيا باليكرك.( تتكف مدفكعات حساب األمانة إلى إسب )

( تتكف المدفكعات إلى المقترضيف مف حساب األمانة بالعملة أك العمالت المتفؽ علييا مع ىؤالء ج )
 المقترضيف.

ر الصرؼ السائد ف: ( يتكف تحكيؿ عمالت مدفكعات تسديد القركض كالفكائد كالرسـك األخرل إلى اليكرك بسع3)
 تاريخ السداد.

 التمويل المقدم من حساب األمانة –المادة الثانية 

 األىمية والشروط واألحكام – 1البند 

 ( تخصص القركض للدكؿ األعضاء مف البلداف النامية المؤىلة للحصكؿ على قركض.1)

على ترتيب تمكيل: بمكجب الصؾ الحال:، يتكف المدير على قناعة بأف الدكلة العضك تبذؿ ( قبؿ المكافقة 2)
 قصارل جيدىا لتعزيز إنتاجيا مف األغذية بشتؿ تبير كعلى نحك مستداـ.
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ضك قد المكافقة على أم طلب باتخاذ ترتيبات تمكيلية بمكجب ىذا الصؾ إذا تانت الدكلة الع مدير( ال يجكز لل3)
 أك الصندكؽ أك إسبانيا. حساب األمانةتخلفت عف أداء التزاـ مال: ل

ما لـ تتف تافة الشركط  ىذا الصؾ استتماؿ أم استعراض لترتيبات التمكيؿ المتخذة بمكجب مدير( ال يجكز لل4)
 األخرل لصرؼ القرض المناظر قد استكفيت أك لـ تعد مطلكبة، كريثما يتحقؽ ذلؾ.

( ُتطبؽ الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية الت: اعتمدىا المجلس التنفيذم، بصيغتيا المعدلة، على التمكيؿ 5)
 بمكجب الصؾ الحال:، مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ.

 مقدار التمويل – 2البند 

( يحدد المدير حدان أقصى أكليان للمكارد الت: يمتف الحصكؿ علييا بمكجب الصؾ لتؿ دكلة عضك مؤىلة. أ )
كيستعرض المدير دكريان ىذه الحدكد القصكل ف: ضكء االستخداـ الفعل: للمكارد المتاحة ف: حساب القرض. كيطلع 

 االستعراضات كأم تعديالت محتملة على الحدكد القصكل. إسبانيا بانتظاـ على تلؾ حساب األمانة

( ف: حاؿ أخطرت دكلة عضك المدير بأنيا ال تعتـز استخداـ المكارد المتاحة ف: حساب األمانة، ال ُتدرج تلؾ ب )
 قراض مف حساب األمانة.الدكلة ف: حسابات الحدكد القصكل للحصكؿ على إ

( تحدد إمتانية حصكؿ تؿ دكلة عضك مستكفية لشركط المساعدة مف حساب األمانة على أساس تقدير يضعو ج )
ر مستخدمة قد يتكف المدير عف احتياجات اإلنتاج الغذائ: للعضك المعن:، كسالمة برنامجو، كقيمة أم قركض غي

 الصندكؽ قد قدميا للعضك المذتكر، كسجلو السابؽ ف: استخداـ قركض الصندكؽ.

 ( تتكف تافة االلتزامات مرىكنة بتكافر المكارد ف: حساب األمانة.د )

 عمميات الصرف – 3البند 

 ( تتكف تافة عمليات الصرؼ مرىكنة بتكافر المكارد ف: حساب األمانة.أ )

جراءاتو، كمع مراعاة ما يقتضيو اختالب ) ؼ الحاؿ، على أم عملية صرؼ ( ُتطبؽ قكاعد الصندكؽ، كسياساتو، كا 
بمكجب ىذا الصؾ ما لـ يرد ف: الصؾ كف: االتفاقيات المعنية األخرل المتعلقة بحساب األمانة ما ينص صراحة 

 على خالؼ ذلؾ.

 لما يسدد تامؿ مبلي القرض المقدـ مف إسبانيا. ( ال يجكز صرؼ أم مبالي ألم دكلة عضك بمكجب أم التزاـ حاج )

 شروط وأحكام القروض – 4البند 

( يكافؽ المدير على قركض حساب األمانة كفقان ألحتاـ سياسات اإلقراض كمعاييره الت: اعتمدىا مجلس محافظ: أ )
لصندكؽ كالشركط كاألحتاـ المحددة ف: اتفاقيات قركض حساب األمانة المبرمة بيف حساب األمانة كالدكؿ ا

 األعضاء المقترضة.
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ض كُتدفع فكائدىا ( ُتصرؼ قركض حساب األمانة بعملة قابلة للتحكيؿ الحر يحددىا المدير. كُتسدد ىذه القرك ب )
بعملة قابلة للتحكيؿ الحر يحددىا المدير. كيتكلى المدير تشغيؿ حساب األمانة كفقا ألعلى معايير التفاءة 

 كاالقتصاد.

ؿ الفائدة على قركض حساب األمانة ف: المائة( مف معد 0.20نقطة أساس ) 20( يحسـ المدير نسبة ثابتة قدرىا ج )
 لتغطية التتاليؼ اإلدارية إلدارة الحساب.

 إعادة جدكلة سداد قركض حساب األمانة. مدير( ال يجكز للد )

المدير على الدكاـ ترتيب العمليات المناظرة لصرؼ العمالت األجنبية على نحك يقلؿ مف مخاطر ( يتفؿ ق )
 العمالت على حساب األمانة.

 األمانة. ( يقرض حساب األمانة المكارد مف حساب القركض بشركط تسمح بسداد القركض المحصلة مف حسابك )

 التعدي ت – 5البند 

ال يؤثر أم تعديؿ ليذه األحتاـ إال على القركض المقدمة بعد تاريخ نفاذ التعديؿ المعن:، شريطة أف يتكف تعديؿ 
 سعر الفائدة منطبقان على الفكائد المتراتمة بعد تاريخ نفاذ التعديؿ.

 المعمومات – 6البند 

يتـ إطالع إسبانيا بانتظاـ على عمليات قركض حساب األمانة الت:  كفقان لإلجراءات الداخلية ف: الصندكؽ،
 يستعرضيا الحساب كعلى قركضو المرىكنة بالتزاـ نيائ:.

 حساب القروض –المادة الثالثة 

 الموارد – 1البند 

 يتألؼ حساب القركض مف المكارد التالية:

 ( حصيلة القركض المقدمة إلى حساب األمانة لصالح الحساب المذتكر؛أ )

 ( حصيلة المنح المقدمة إلى حساب األمانة لصالح الحساب المذتكر؛ب )

 ( المكارد المطلكبة لتغطية التتاليؼ اإلدارية  الالزمة إلنشاء حساب األمانة.ج )

 سمطة االقتراض – 2البند 

انيا كفقان للشركط المتفؽ علييا بيف ( يجكز لحساب األمانة الحصكؿ على مكارد لصالح حساب القركض مف إسبأ )
سبانيا، رىنان بأحتاـ ىذ مع إسبانيا  . كليذه الغاية يفكض حساب األمانة بإبراـ اتفاقية االقتراضتفاقيةااله المدير كا 

 .بالشركط كاألحتاـ الت: قد يتفقاف علييا



EB 2011/102/INF.13/Rev.1 

02 

 

حساب القركض بشركط قد تحكؿ دكف تقديـ التمكيؿ بشركط  مفلحساب األمانة الحصكؿ على مكارد  ( ال يجكزب )
 تيسيرية. 

 : استلدام الموارد3البند 

يستخدـ حساب األمانة مكارد حساب القركض لتقديـ قركض إلى الدكؿ األعضاء المقترضة كسداد مدفكعات 
 للحساب االحتياط: كحساب اإلدارة.

 

 الحساب االحتياطي –عة المادة الراب

 الموارد – 1البند 

 ( يضـ الحساب االحتياط: المكارد التالية:1)

 فظ: الصندكؽ؛( تحكيالت الصندكؽ مف مكارده الخاصة كفقان لقرارات مجلس محاأ )

 ( العائد الصاف: مف استثمار المكارد المحتفظ بيا ف: الحساب االحتياط:؛ب )

ف: حساب القركض بانتظار استخداـ ىذه المكارد ف: ( العائد الصاف: مف استثمار أم مكارد أخرل محتفظ بيا ج )
 العمليات؛

ف:  0.20نقطة أساس ) 20( مدفكعات الفائدة على قركض حساب األمانة مخصكما منيا نسبة ثابتة قدرىا د )
 )ج(؛4لمادة الثانية، البند المائة( سنكيان أك تؿ ستة أشير، تما ىك محدد ف: ا

 ( مدفكعات أصؿ القركض أك الفكائد المستحقة أك غرامات تأخر السداد الناشئة عف قركض حساب األمانة؛ق )

 ؿ القركض الناشئة عف قركض حساب األمانة؛( مدفكعات أصك )

 ( المنح المقدمة إلى حساب األمانة لصالح الحساب االحتياط:.ز )

مستحقة لحساب ف: المائة على األقؿ مف القركض ال 3( يحتفظ المدير ف: الحساب االحتياط: برصيد يعادؿ 2)
 األمانة.

 استلدام الموارد – 2البند 

 يستخدـ المدير مكارد الحساب االحتياط: لتسديد المدفكعات إلى إسبانيا عف أصكؿ قركضو كفكائدىا.

 استعراض الموارد – 3البند 

الحساب  إذا تانت مكارد الحساب االحتياط: غير تافية للكفاء بالتزامات حساب األمانة الت: يمتف أف تغطى مف
االحتياط: عندما تصبح مستحقة ككاجبة السداد، أك إذا رأل المدير أنيا قد تغدك تذلؾ، يستعرض المدير الحالة ف: 

 الكقت المناسب. كيتشاكر المدير مع إسبانيا ف: ىذا الشأف.
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 المصطمحات – 4البند 

 يشمؿ مصطلح "الفائدة" أم رسـ مفركض على قركض حساب األمانة.

 إدارة حساب األمانة –سة المادة اللام

 المدير الوصي – 1البند 

( يتكلى الصندكؽ إدارة حساب األمانة بصفتو قّيمان على إدارتو. كتتكف القرارات كالتدابير األخرل الت: يتخذىا أ )
 مانة متخذة بيذه الصفة.الصندكؽ تمدير لحساب األ

( كرىنان بأحتاـ ىذا الصؾ، يطبؽ الصندكؽ عند إدارة حساب األمانة القكاعد ذاتيا المطبقة على تشغيؿ مكارد ب )
 الصندكؽ كفقان ألحتاـ اتفاقية إنشاء الصندكؽ.

 ( يفكلض المدير، مف خالؿ رئيسو، بما يل::ج )

( اتخاذ تؿ التدابير، بما ف: ذلؾ إنشاء حسابات باسـ الصندكؽ، بصفتو المدير، لدل جيات إيداع الصندكؽ 1)
 كفقان لما يراه المدير ضركريا؛

 تدابير اإلدارية األخرل الت: قد يراىا المدير ضركرية لتنفيذ أحتاـ ىذا الصؾ.( اتخاذ جميع ال2)

 حساب اإلدارة – 2البند 

)ج( ف: حساب اإلدارة كيقتصر استخداميا على 4يحتفظ بالمكارد المشار إلييا ف: المادة الثانية، البند  (أ)
 تغطية تتاليؼ إدارة حساب األمانة.

ف: الفقرة  )أ( أعاله غير تافية لتغطية النفقات اإلدارية، يغط: الفرؽ مف إذا تانت المكارد المشار إلييا   (ب)
 إيرادات االستثمار.

 عند تصفية حساب األمانة، تحكؿ جميع المبالي المتبقية ف: حساب اإلدارة إلى الحساب االحتياط:. (ج)

 فصل األصول والحسابات، والمراجعة والتقارير – 3البند 

( ُيحتفظ بمكارد حساب األمانة مفصكلة عف ممتلتات كأصكؿ تؿ الحسابات األخرل للصندكؽ، بما ف: ذلؾ أ )
 حسابات األمانة األخرل، كُتستخدـ ألغراض حساب األمانة فقط كفقان ليذا الصؾ.

( ال يجكز استخداـ الممتلتات كاألصكؿ المحتفظ بيا ف: الحسابات األخرل للصندكؽ لتسكية االلتزامات أك ب )
التعكيض عف الخسائر الناجمة عف إدارة حساب األمانة. كال يجكز استخداـ مكارد حساب األمانة لتسكية االلتزامات 

 عف إدارة أية حسابات أخرل للصندكؽ. أك التعكيض عف الخسائر الناجمة

 ( يحتفظ الصندكؽ بسجالت محاسبية منفصلة كيعد قكائـ مالية منفصلة لحساب األمانة.ج )
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مف اللكائح المالية للصندكؽ مراجعة سجالت  الثانية عشرةرج: الذم يتـ اختياره كفقان للمادة ( يتكلى المراجع الخاد )
 حساب األمانة كمعامالتو المالية. كينبغ: أف تتزامف المراجعة مع السنة المالية للصندكؽ.

د حساب األمانة كعملياتو ف: التقرير السنكم للمجلس التنفيذم المرفكع إلى مجلس ( ُيبلي الصندكؽ عف مكار ق )
 مف اللكائح المالية. الثانية عشرةالمحافظيف كالمشار إليو ف: المادة 

 استثمار الموارد – 4البند 

مر أم رصيد محتفظ بو ف: حساب األمانة كليست ىناؾ حاجة فكرية إليو ف: العمليات على النحك المحدد ( ُيستثأ )
 ف: ىذا القسـ.

( 2( السندات السيادية؛ )1( تُنفذ االستثمارات مف خالؿ أكراؽ الخزانة المالية الت: تشمؿ ضمف جملة أمكر: )ب )
 ( سندات/أكراؽ الخزانة المرتبطة بمؤشر التضخـ.3أكراؽ الشرتات مف الدرجة األكلى ذات الدخؿ الثابت؛ )

 لداخلية ف: الصندكؽ، يتـ إطالع إسبانيا دكريان على عمليات االستثمار.( ككفقان لإلجراءات اج )

 )د( تضاؼ إيرادات االستثمار إلى الحساب االحتياط: بعد حسـ المكارد المطلكبة لتغطية النفقات اإلدارية.

 فترة التشغيل والتصفية –المادة السادسة 

 مدة التشغيل – 1البند 

لصؾ ساريان لمدة خمس كأربعيف سنة بعد المكافقة عليو. كيجكز للصندكؽ تمديد يظؿ حساب األمانة المنشأ بيذا ا
 التشغيؿ للمدة الزمنية الت: قد يرل أنيا ضركرية إلنياء كتصفية عمليات حساب األمانة.

 تصفية حساب األمانة – 2البند 

( تسدد االلتزامات 1أف: ) )أ( عند تصفية حساب األمانة، تستخدـ أم مبالي متبقية ف: الحساب االحتياط:، بعد
( يسدد إلسبانيا مبلي يعادؿ قيمة المنح المقدمة منيا إلى حساب 2المفكض بتغطيتيا مف الحساب االحتياط:، ك)

 األمانة، لتغطية أم التزامات مستحقة مف حساب األمانة.
 ؼ ذلؾ.)ب( تحكؿ جميع المكارد المتبقية إلى الصندكؽ، ما لـ تتفؽ إسبانيا كالصندكؽ على خال

 أحكام متنوعة –المادة السابعة 
 : حدود المسؤولية1البند 

 ال يتكف الصندكؽ مسؤكالن عف أم أفعاؿ أك التزامات لحساب األمانة لمجرد تكنو مديران لو. 

 التغييرات – 2البند 

 ال يجكز إدخاؿ أم تغيير على الشركط كاألحتاـ المحددة ف: ىذا الصؾ إال بالتشاكر مع إسبانيا.
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 -2010ديسمبر/تانكف األكؿ  20ف:  Rutsel Silvestre J. Marthaالحظة بخط اليد: تـ التصديؽ علييا مف م]
 التكقيع[
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 الممحق الرابع

اتفاقية إدارية بين وزارة الشؤون اللارجية والتعاون في إسبانيا والصندوق الدولي لمتنمية 
شَترك ألغراض األمن الغذائي فيما الزراعية بصفتو الوصي عمى المرفق اإلسباني لمتمويل الم

 يتعمق بإدارة وتشغيل ذلك المرفق
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اتفاقية إدارية بين مممكة إسبانيا وحساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشَترك ألغراض األمن 
الغذائي فيما يتعمق باإلجراءات المشتركة بين وزارة الشؤون اللارجية والتعاون في إسبانيا 

نية لمتعاون اإلنمائي الدولي والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية بشأن إدارة والوكالة اإلسبا
 وتشغيل حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي

“( إسبانيا”أك “ حتكمة إسبانيا”حيث إف المكّقعيف على ىذه االتفاقية ىـ مملتة إسبانيا )المشار إلييا فيما بعد باسـ 
كالكتالة “( كزارة الشؤكف الخارجية”خالؿ كزارة الشؤكف الخارجية كالتعاكف ف: إسبانيا )المشار إلييا فيما بعد مف 

كحساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ “( الكتالة”اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل: )المشار إلييا فيما بعد باسـ 
مف خالؿ الصندكؽ الدكل: للتنمية “( حساب األمانة”فيما بعد باسـ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ: )المشار إليو 

كيشار إلى كزارة الشؤكف “(. الكص:”أك “ الصندكؽ”الزراعية بصفتو الكص: عليو )المشار إليو فيما بعد باسـ 
 ؛“المكّقعيف”الخارجية كالكتالة كالصندكؽ فيما بعد باسـ 

لعاـ كملحؽ بكزارة الشؤكف الخارجية مف خالؿ كزارة الدكلة للتعاكف ( تياف خاضع للقانكف ا1كحيث إف الكتالة ى: )
يكليك/تمكز بشأف التعاكف اإلنمائ: الدكل:؛  7بتاريخ  1998لسنة  23الدكل: حسب ما ينّص عليو القانكف رقـ 

تالة؛ أتتكبر/تشريف األكؿ القاض: بالمكافقة على النظاـ األساس: للك  26 بتاريخ 1403/2007كالمرسـك الملت: 
( الييئة المعنية 2يكليك/تمكز القاض: بتعديؿ النظاـ األساس: للكتالة؛ ) 23بتاريخ  941/2010كالمرسـك الملت: 

 بإدارة السياسة اإلسبانية بشأف التعاكف اإلنمائ: الدكل: كتشّتؿ بالتال: جزءان ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية؛ 

تخصصة تابعة لألمـ المتحدة لتمكيؿ مشركعات كبرام  التنمية كحيث إف الصندكؽ ىك تياف قانكن: دكل: ككتالة م
الزراعية ف: دكلو األعضاء، كذلؾ بالدرجة األكلى مف أجؿ إنتاج األغذية ف: البلداف النامية، حسب ما جاء ف: 

تمر القرار الثالث عشر الصادر عف مؤتمر األغذية العالم:؛ كحيث إف اتفاقية إنشاء الصندكؽ الت: كافؽ علييا مؤ 
ف: ركما تنّص على أف ىدؼ الصندكؽ ىك تعبئة مكارد مالية إضافية  1976يكنيك/حزيراف  13األمـ المتحدة ف: 

 لتعزيز الزراعة ف: الدكؿ األعضاء النامية؛

كحيث إف حتكمة إسبانيا تدعـ أغراض التنمية البشرية كتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية كاألىداؼ المتفؽ علييا 
 ، كترغب ف: دعـ الصندكؽ ف: تحقيؽ تلؾ األغراض؛2015 - 2011محّددة ف: اإلطار االستراتيج: دكليان ال

كمراعاة للبياف المشترؾ بشأف األمف الغذائ: العالم: الذم اعتمده مؤتمر قمة مجمكعة الثمانية المنعقد ف: التكيال 
لعمؿ الحاسـ مف أجؿ تحرير البشرية مف كالذم يدعك إلى ا 2009يكليك/تمكز  10حتى  8)إيطاليا( ف: الفترة مف 

الجكع كالفقر، كينّص على أف مسائؿ األمف الغذائ: كالتغذية كالزراعة المستدامة يجب أف تظؿ على رأس أكلكيات 
 جدكؿ األعماؿ السياس:؛

ف: المقاـ  )الخطة الرئيسية الثالثة( تسعى 2012 - 2009كحيث إف الخطة الرئيسية الثالثة للتعاكف اإلسبان: للفترة 
األكؿ إلى النيكض بجكدة كفعالية التعاكف اإلسبان: كالعمؿ على المبادرة بسياسة إنمائية شاملة تتكف ىادية لتؿ 
التدّخالت كتجمع أصحاب المصلحة سعيان إلى تحقيؽ النتائ  ف: الحّد مف الفقر، كبخاصة عف طريؽ تتكيف 

 شراتات مع المنظمات المتعددة األطراؼ؛
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ية إلى ممثل: كمراعاة لل المجلس التنفيذم للصندكؽ بنسختيا اإلسبانية ف: الكثيقة الدكؿ األعضاء ف: مذترة المكجل
EB 2010/100/R.29/Rev.1  صؾ إنشاء ”كالت: يكافؽ فييا المجلس التنفيذم على  2010سبتمبر/أيلكؿ  16المؤرخة

 ؛“ائ:حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشتَرؾ ألغراض األمف الغذ

، الذم كافؽ عليو المكّقعكف على سبيؿ الثالثكمراعاة للنمكذج المال: األساس:، المرفؽ بيذه الكثيقة بكصفو الملحؽ 
 البياف؛

 يكافؽ المكّقعكف، بناءن على ما تقّدـ، على تكقيع ىذه االتفاقية اإلدارية رىنان باألحتاـ المنصكص علييا أدناه:

 داريةالغرض من االتفاقية اإل -أوال 

الغرض مف ىذه االتفاقية اإلدارية ىك كضع اإلجراءات الناظمة للتعاكف بيف إسبانيا كحساب األمانة فيما يتعلؽ 
 بإدارة كتشغيؿ الحساب المذتكر أعاله.

 تمويل حساب األمانة واعتماده رسمياً  -ثانيا 

ان مف خالؿ اتفاقية إقراض يبرميا معيد تقدـ المساىمة المالية األّكلية مف حتكمة إسبانيا إلى حساب األمانة رسمي
يكرك  285 500 000االئتماف الرسم: ممثالن لحتكمة إسبانيا، كالصندكؽ بصفتو الكص: على حساب األمانة، بمبلي 

، كمنحة حتكمية متعددة السنكات مف الكتالة إلى الصندكؽ باعتباره الكص:، 2010مف حتكمة إسبانيا ف: عاـ 
 .2013ك  2010، تصرفيا حتكمة إسبانيا فيما بيف عام: يكرك 14 500 000بمبلي 

 النفقات اإلدارية لحساب األمانة -ثالثا 

ؿ الكصّ: ف: البداية التصّرؼ ف: مبلي  - 1 يكرك مف مكارد حساب األمانة لتغطية التتاليؼ  200 000يخكل
 اإلدارية االستياللية.

لسابؽ، يحؽ للكص: تتّبد نفقات إدارية إضافية مستكفية باإلضافة إلى التتاليؼ المشار إلييا ف: البند ا - 2
 700 000؛ ك2011يكرك ف: عاـ  600 000لشركط التمكيؿ مف حساب األمانة. كتبلي تلؾ التتاليؼ مف حيث المبدأ 

يكرك ف: عاـ  280 000؛ ك2018حتى عاـ  2013يكرك سنكيان اعتباران مف عاـ  460 000؛ ك 2012يكرك ف: عاـ 
 .2055يكرك سنكيان حتى عاـ  70 000؛ ك 2019

يجكز للكص: سداد النفقات اإلدارية المستكفية لشركط التمكيؿ فيما يتعلؽ بإدارة حساب األمانة مف الفكائد  - 3
مف  2المستحقة على القركض المقدمة مف حساب األمانة، على أاّل تتجاكز المبالي السنكية المشار إلييا ف: الفقرة 

الة عدـ تفاية المكارد المذتكرة أعاله لتغطية النفقات المذتكرة، يسّدد الفرؽ مف أم عائدات على ىذه المادة. كف: ح
 االستثمار.

تلؾ النفقات ف: حدكد زيادة سنكية عف  ى، تغط2إذا تجاكزت النفقات اإلدارية المبالي المشار إلييا ف: الفقرة  - 4
أقصى يقرره المكّقعكف خالؿ االستعراض السنكم للتقّدـ المحَرز ف: الميزانية السنكية المرصكدة للنفقات اإلدارية بحد 

 تنفيذ حساب األمانة كاستنادان إلى ما يثبت تتبُّد الكص: فعليان للنفقات اإلدارية.

 الترتيبات المالية لحساب األمانة -رابعًا 

لتجديد الثامف لمكارد الصندكؽ يتـ االلتزاـ بالقركض المقدمة مف حساب األمانة خالؿ الفترة الت: يغطييا ا - 1
(2010-2012.) 
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ُيرد إلى إسبانيا أم رصيد يتبقى مف المكارد الت: تقدميا حتكمة إسبانيا إلى حساب األمانة كال تنعقد بشأنيا  - 2
 .2012التزامات حتى نياية عاـ 

بلي. كتنظوـ اتفاقية اإلقراض الشركط ُيعَتَبر الرصيد الُمسَتَرد كفقان للفقرة السابقة دفعة مقدمة سلفان مف أصؿ الم - 3
ذا تاف الرصيد المتبق: المقرر رّده  كالحدكد الدنيا للمبالي المنطبقة ف: حالة سداد دفعة مقدمة مف أصؿ المبلي. كا 

 يكرك، يجكز تحكيؿ ذلؾ المبلي إلى الحساب االحتياط: الخاص بحساب األمانة. 100 000أقؿ مف 

ء ف: الصندكؽ المستكفية لشركط الحصكؿ على قركض مف الصندكؽ جيات يجكز اعتبار الدكؿ األعضا - 4
مقترضة مستكفية لشركط االقتراض مف حساب األمانة. كيراعى ف: تقديـ تلؾ القركض األكلكيات الجغرافية للخطة 

 .2012-2009الرئيسية الثالثة للتعاكف اإلسبان: للفترة 

كؽ بما يضمف سداد القركض المتحّصؿ علييا مف حساب تكّزع القركض بيف مختلؼ أنكاع قركض الصند - 5
األمانة. كف: ىذا الصدد، ُيقّر المكّقعكف بأال تقؿ نسبة القركض المقدمة إلى البلداف المقترضة بشركط عادية عف 

عف  ف: المائة مف األمكاؿ المتاحة كأاّل تزيد نسبة القركض المقدمة إلى البلداف المقترضة بشركط تيسيرية للغاية 50
 ف: المائة مف األمكاؿ المتاحة. 37

 مركز الدائن -لامسًا 

يضمف الكص: منح الدكؿ األعضاء الت: ى: جيات مقترضة مف حساب األمانة نفس الشركط كاألحتاـ الت: 
 .األكؿيطبقيا الصندكؽ على قركضو بالشركط المحّددة ف: الرأم القانكن: المرفؽ ف: الملحؽ 

 إدارة الحسابات -سادسًا 

، للحصكؿ على الثالثيبذؿ الكص: قصارل جيده، مع مراعاة النمكذج المال: األّكل: الكارد ف: الملحؽ  - 1
ف: المائة  1.5أعلى عائد ممتف على مكارد حساب األمانة المستثمرة، على أف يتكف الحد األدنى لمتكسط العائد 

 سنكيان.

ُتحَسب معدالت العائد على االستثمار على أساس الرصيد المحَتَفظ بو ف: الحساب االحتياط: كحساب  - 2
 قركض حساب األمانة.

إذا تقّرر بناءن على االستعراضات الدكرية المشار إلييا ف: المادة ثامنان عدـ تفاية مكارد حساب األمانة لتلبية  - 3
شؤكف الخارجية ك/أك الكتالة أمكاالن إضافية بحلكؿ نياية السنة التقكيمية لضماف التزامات مدفكعاتو، تقدوـ كزارة ال

تكفير رصيد ائتمان: ف: الحساب االحتياط:. كتحّدد المكارد المطلكبة على أساس أفضؿ تنبؤات الصندكؽ خالؿ 
 االستعراض السنكم للجنة رصد حساب األمانة.

يا المكّقعكف كُتسَحب مف مدفكعات سداد أصؿ القركض كمدفكعات الفكائد كتقدلـ تلؾ األمكاؿ بالشركط الت: يتفؽ علي
مف  1-13المقدمة مف حساب األمانة إلى إسبانيا، كتعَتبر ىذه األمكاؿ مكارد لصندكؽ تعزيز التنمية كفقان للمادة 

 بشأف صندكؽ تعزيز التنمية. 2010لسنة  36القانكف 

أعاله، يجكز لكزارة الشؤكف الخارجية ك/أك الكتالة، ف:  3الفقرة  عالكة على أم أمكاؿ إضافية مذتكرة ف: - 4
الظركؼ االستثنائية كحسب االقتضاء، تقديـ مساىمات خاصة، رىنان بتكّفر الميزانية ككفقان للشركط المتفؽ علييا بيف 

 المكّقعيف.
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 القوائم المالية -سابعًا 

 االسمية للعمليات المنفلذة بمكارد حساب األمانة. ُيستخَدـ اليكرك ف: تسجيؿ الحسابات كالقكائـ المالية

 الرصد والمعمومات -ثامنًا 

سبانيا لجنة لرصد حساب األمانة تجتمع مرة كاحدة على األقؿ سنكيان، كيفّضؿ ف: شير  - 1 ينشئ الكص: كا 
حسب ما يقرره ذلؾ أتتكبر/تشريف األكؿ، الستعراض التقّدـ المحرز ف: تنفيذ الحساب كاقتراح أم إجراءات مطلكبة 

 االستعراض.

يتألؼ الكفد ف: الجانب اإلسبان: مف الكتالة ككزارة الشؤكف الخارجية تحت رئاسة كزارة الدكلة للتعاكف الدكل:  - 2
 أك مندكب عف كزير الدكلة. كيرأس الكفد مف جانب الكص: رئيس الصندكؽ أك مندكب عنو.

عف عمليات قركض حساب األمانة قيد االستعراض كأم قركض ُملَتَزـ  يقدوـ الكص: إلى إسبانيان تقريران دكريان  - 3
بيا ف: نياية المطاؼ فضالن عف االستثمارات الت: تتـ باألمكاؿ المتاحة ف: حساب األمانة. كتقع على الكص: 

ندكؽ حسب مسؤكلية إعداد كعرض تقارير الرصد كالتقارير النيائية كفقان للممارسات كالمعايير المعمكؿ بيا ف: الص
 الجدكؿ الزمن: المحدد ف: ىذه االتفاقية.

ؿ الكصّ: إلى إسبانيا ف: نياية يكليك/تمكز كأتتكبر/تشريف األكؿ كأبريؿ/نيساف مف تؿ  - 4 كف: ىذا الصدد، يحكو
ديسمبر/تانكف األكؿ على التكال:، على أف  31سبتمبر/أيلكؿ ك  30يكنيك/حزيراف ك  30عاـ، معلكمات اسمية حتى 

 :ما يل: ؿ تلؾ المعلكماتتشم

ُنَسخ مف القكائـ المالية االسمية لحساب األمانة ُمَعّبران عنيا باليكرك، بما ف: ذلؾ قكائـ الميزانية،  )أ(
 كقكائـ اإليرادات، كقكائـ التدّفقات النقدية، كقكائـ اإلقراض؛

 تقارير مرحلية عف المشركعات الممّكلة مف حساب األمانة؛ )ب(

مفّصلة عف االستثمارات الت: تتـ باستخداـ مكارد حساب األمانة كفقان للقكاعد كاإلجراءات معلكمات  )ج(
 المعمكؿ بيا ف: الصندكؽ.

دة المراجعة للصندكؽ، بما فييا معلكمات عف األمكاؿ  - 5 يقدوـ الكصّ: أيضان نسخة مف القكائـ المالية المكحل
ؿ تلؾ القكائـ المالية المكّحدة بالعملة الت: يستخدميا الصندكؽ ف: المحّكلة مف إسبانيا إلى حساب األمانة. كتسجل 

( يكمان مف 180كُترَسؿ تلؾ القكائـ المالية إلى إسبانيا ف: غضكف فترة ال تتجاكز مائة كثمانيف ) ،االحتفاظ باألمكاؿ
 نياية السنة المالية.

 لى إسبانيا:إضافة إلى ما سبؽ، يقدوـ الكص: دكريان المعلكمات التالية إ - 6

 ُمقترحات المساىمات اإلضافية أك مدفكعات ُسَلؼ أصؿ القركض كفقان ألحتاـ المادة السادسة؛ )أ(

 طلبات الحصكؿ على أمكاؿ إضافية لتغطية النفقات اإلدارية بمبالي تزيد عّما ىك منصكص عليو؛ )ب(

حساب األمانة ف: تمكيليا اإلخطارات الت: تتضّمف أم معلكمات تتعلؽ بالمشركعات الت: يشترؾ  )ج(
 كالت: قد تُنَشر على المكقع الشبت: للصندكؽ.

 .الثان:تقدلـ تؿ المعلكمات المرفكعة مف الكص: باستخداـ عينات النماذج الكاردة ف: الملحؽ  - 7
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ات . كتستكفى بيانالثالثُترَصد التكّقعات المالية باستخداـ النمكذج المال: األساس: الكارد ف: الملحؽ  - 8
 النمكذج المال: باالتفاؽ المشترؾ بيف المكّقعيف.

 ةاإلقرارات والمساىم -تاسعا 

يعترؼ المكّقعكف بأنو يجكز نشر المعلكمات المتعلقة بتعاكنيـ، كيكافقكف على إدراج إقرار بالمساىمات المقّدمة مف 
 تؿ منظمة ف: تؿ الكثائؽ العامة المتصلة بحساب األمانة.

 الواجب التطبيقالقانون  -عاشرًا 

تخضع ىذه االتفاقية اإلدارية لقكاعد كمبادئ القانكف الدكل:، كبخاصة القكاعد كالمبادئ المنطبقة على المعاىدات 
 كاالتفاقات األخرل المبرمة بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية.

 التعديل -حادي عشر 

إسبانيا نفس القكاعد الت: يطبقيا على العمليات  يطبوؽ الكص:، ف: إدارتو لحساب األمانة، على األمكاؿ المحّكلة مف
الت: يمّكليا بمكارده الخاصة، كفقان ألحتاـ اتفاقية إنشاء الصندكؽ. كف: ىذا الصدد، ُتخَطر إسبانيا بأم تغيير معَتمد 
حسب األصكؿ مف السلطات المختصة ف: الصندكؽ إذا تاف ذلؾ التغيير يمس تلؾ القكاعد كيطبلؽ بعد ذلؾ على 

مليات حساب األمانة. كبالرغـ مما تقّدـ، ال يسرم على مكارد حساب األمانة أم تغيير على سياسات اإلقراض ع
 كمعاييره ف: الصندكؽ بما قد يمّس الشركط المنصكص علييا أدناه ما لـ يتفؽ المكّقعكف على ذلؾ.

 تفسير االتفاقية وتسوية المنازعات -ثاني عشر 

أك مطالبات ناشئة عف تفسير أك تطبيؽ أك تنفيذ االتفاقية اإلدارية أك متصلة بيا، بما  تسّكل أم نزاعات أك خالفات
ف: ذلؾ كجكدىا أك صالحيتيا أك إنياؤىا، عف طريؽ قرار تحتيم: نيائ: كغير قابؿ للطعف صادر كفقان للقكاعد 

لدكلية كالدكؿ كيبدأ سرياف ذلؾ مف االختيارية لمحتمة التحتيـ الدائمة بالنسبة للتحتيـ الذم تشترؾ فيو المنظمات ا
 تاريخ ىذه االتفاقية.

 اإللطارات والعناوين -ثالث عشر 

و جميع اإلخطارات أك الطلبات الت: قد تنشأ عف تطبيؽ ىذه االتفاقية تتابة )باليد أك  ؿ أك البريد بتكجل البريد المسجل
 لى أم عنكاف آخر يتـ اإلخطار بو الحقان.العاجؿ أك التلتس أك البرؽ( إلى العناكيف المحّددة أدناه أك إ

 

 

حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشَترك  مممكة إسبانيا
 ألغراض األمن الغذائي

  كزارة الشؤكف الخارجية كالتعاكف ف: إسبانيا

الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية بصفتو الكص: على  
ؾ ألغراض حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَتر 

 األمف الغذائ:
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 0654591-39 +رقـ الياتؼ: 
 3463 504 06 39…+رقـ الفاتس: 

 ifad@ifad.org…البريد اإللتتركن:: 
 

 الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل:
Francisco Moza Zapatero 

 المدير
Avenida Reyes Católicos 4, 

28040, Madrid, Spain  
 49 81 583- 91 34 +رقـ الياتؼ: 
 8234 583 91 34 +رقـ الفاتس: 

 ncia@aecid.esdirector.ageالبريد اإللكتروني: 

 

 أحكام متنّوعة -رابع عشر 

ال يجكز تفسير أم مف مكاد ىذه االتفاقية اإلدارية بما يخالؼ ركح أحتاـ اتفاؽ الشراتة بيف إسبانيا كالصندكؽ 
 .2007نكفمبر/تشريف الثان:  27الدكل: للتنمية الزراعية الُمبَرـ ف: 

اإلسبانية كاثنتاف باللغة اإلنتليزية، كتدخؿ حّيز النفاذ مف تاريخ  تكّقع ىذه االتفاقية ف: أربع ُنسخ، اثنتاف باللغة
 تكقيعيا حسب األصكؿ مف الطرفيف المكّقعيف. كتتكف األكلكية للنسخة اإلسبانية ف: حالة تعارض تفسير الُنسختيف.

mailto:juan.lopez-doriga@maec.es
mailto:ines.alberdi@unifem.org
mailto:ines.alberdi@unifem.org
mailto:ines.alberdi@unifem.org
mailto:director.agencia@aecid.es
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ثباتان لما تقدلـ، يكّقع ىذه االتفاقية الممثلكف المفّكضكف حسب األصكؿ مف المكّقعيف:  كا 

حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك  مممكة إسبانيا
 ألغراض األمن الغذائي

عن وزارة الشؤون اللارجية والتعاون والوكالة 
 اإلسبانية لمتعاون اإلنمائي الدولي

 
عن الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية بصفتو الوصي 
عمى حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك 

 ض األمن الغذائيألغرا
 

 

 

 

 

_______________ 
Soraya Rodríguez Ramos 

كزيرة الدكلة للتعاكف الدكل:، كزارة الشؤكف الخارجية 
كالتعاكف، كرئيس الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: 

 الدكل:
 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  22مدريد، 

________________ 
 تانايك نكانزم

 للتنمية الزراعيةرئيس الصندكؽ الدكل: 
 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  20ركما، 
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 األولالممحق 
  

رأي قانوني لممستشار العام لمصندوق بشأن تطبيق مركز الدائن الممتاز عمى القروض المقّدمة من حساب 
 األمانة

 مركز الدائن لحساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي

ف: دكرتو “( الصندكؽ”المجلس التنفيذم للصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية )المشار إليو فيما بعد باسـ طَلب مّن: 
تناكؿ مسألة مرتز الدائف لحساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ  2010سبتمبر/أيلكؿ  17-15المائة الت: ُعقدت ف: 

 لشفيية الت: أدليت بيا رّدا على ذلؾ الطلب:المشترؾ ألغراض األمف الغذائ:. كيؤّتد ىذا الرأم اإلجابة ا

قاعدة قانكنية أك ممارسة مقبكلة تقض: بأف تشارؾ المؤسسات المالية المتعددة األطراؼ ف: أم  تكجدال  -6
لغائيا عف الدكؿ األعضاء المدينة.  عملية جماعية إلعادة ىيتلة الديكف كتخفيؼ الديكف كا 

الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية )المشار إلييا فيما بعد باسـ  كالصندكؽ الذم أنشئ بمكجب اتفاقية إنشاء -7
ف:  مؤسسة مالية متعددة األطراؼ تمتلؾ شخصية قانكنية دكلية كليا مرتز كتالة متخصصة“( االتفاقية”

حدكد المعنى المحدد ف: ميثاؽ األمـ المتحدة. كعمالن باالتفاقية، يقدوـ الصندكؽ قركضان إلى دكلو األعضاء 
غراض التنمية الزراعية. كتخضع تلؾ القركض للشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية الت: اعتمدىا أل

 المجلس التنفيذم بصيغتيا الت: قد يعّدليا مف حيف إلى آخر.

كعلى غرار المؤسسات المالية المتعددة األطراؼ األخرل، لـ تتف مف ممارسات الصندكؽ أف يشارؾ ف: أم  -8
لغائيا لصالح الدكؿ األعضاء المدينة، كبالتال: فإف عملية جماعية إلع ادة ىيتلة الديكف كالتخفيؼ منيا كا 

تعاَمؿ بنفس الطريقة الت: تعاَمؿ بيا الديكف المستحقة للمؤسسات المالية المتعددة الديكف المستحقة للصندكؽ 
 األطراؼ األخرل.

حاليان ف: إطار التجديد الثامف للمكارد فقد قرر  تجاكز تثيران التمكيؿ المتاحتالدكؿ األعضاء  طلباتكحيث إف  -9
بشأف التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ  32-/د154مف قراره  6 -مجلس محافظ: الصندكؽ ف: الفقرة ثانيان 

خالؿ فترة التجديد، يدعى المجلس التنفيذم كرئيس الصندكؽ إلى البحث عف فرص لرفد مكارد الصندكؽ ”
ى تأدية خدمات مالية كتقنية، بما ف: ذلؾ إدارة المكارد كالقياـ بميمة الكص: بما باستخداـ قدرة الصندكؽ عل

كعرضت الحتكمة اإلسبانية ف: ىذا السياؽ إتاحة أمكاؿ التمكيؿ “. يتماشى مع أىداؼ ككظائؼ الصندكؽ
 المشَترؾ كتتليؼ الصندكؽ بإدارة تلؾ األمكاؿ مف خالؿ حساب أمانة.

صؾ إنشاء  2010سبتمبر/أيلكؿ  17-15لصندكؽ خالؿ دكرتو المائة المنعقدة ف: كاعتَمد المجلس التنفيذم ل -11
حساب ”حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ: )المشار إليو فيما يل: باسـ 

لت: لكال ، الملحؽ األكؿ(. ككظيفة حساب األمانة ى: تعبئة المكارد اEB 2010/100/R.29/Rev.2“( )األمانة
مف اتفاقية إنشاء الصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية، كتقديـ  4ذلؾ لما أتيحت للصندكؽ بمكجب المادة 

قركض بشركط تيسيرية إلى الدكؿ األعضاء النامية المستكفية لشركط الحصكؿ على مساعدة بمكجب 
الصندكؽ، نفس القكاعد الت:  الصؾ. كُيطبوؽ الصندكؽ ف: إدارتو لحساب األمانة، كفقان التفاقية إنشاء

يستخدميا ف: تشغيؿ مكارده الخاصة. كتنطبؽ الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية الت: اعتمدىا المجلس 
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التنفيذم بصيغتيا الت: قد تعّدؿ مف حيف إلى آخر، مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ، على التمكيؿ 
)د( مف المادة ثانيان مف صؾ  4ؾ، ال يجكز للكص:، طبقان للبند المقّدـ مف حساب األمانة. كعالكة على ذل

 إنشاء حساب األمانة، إعادة جدكلة سداد القركض المقدمة مف حساب األمانة.

كلذلؾ أرل أنو بناءن على أف القركض المقدلمة مف حساب األمانة إلى الدكؿ األعضاء متمومة للقركض  -11
كفقان لنفس اإلجراءات كبنفس الشركط المنطبقة على قركض الصندكؽ الخاصة بالصندكؽ كأف البّت فييا يتـ 

نفسو، كبالنظر تذلؾ إلى أنو ال يجكز للكص: إعادة جدكلة سداد القركض المقدلمة مف حساب األمانة، ال 
يجكز أف ُيطَلب مف حساب األمانة بمكجب أم اتفاؽ أك قانكف أك ممارسة دكلية أف يشارؾ ف: أم عملية 

لغائيا لصالح الدكؿ األعضاء المدينة. كلذلؾ أرل أف الديكف جماعية إل عادة ىيتلة الديكف كالتخفيؼ منيا كا 
المستحقة لحساب األمانة تعاَمؿ نفس معاملة الديكف المستحقة للصندكؽ نفسو كللمؤسسات المالية المتعددة 

 األطراؼ األخرل.

 
 2010نكفمبر/تشريف الثان:  30ركما، 

Rutsel Silvestre J. Martha 
 المستشار العاـ
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 الثانيالممحق 
 عيِّنة من نماذج إحالة القوائم المالية السنوية وتقارير رصد تنفيذ حساب األمانة

 القوائم المالية لحساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل المشترك ألف -الثاني الممحق 
 ألغراض األمن الغذائي  

 اإلسباني لمتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي القوائم المالية لحساب أمانة المرفق
 قائمة اإليرادات الشاملة بآالؼ اليكرك

 اإليرادات
ديسػػػػػمبر/تانكف األكؿ 

+×××1 
 ×××ديسمبر/تانكف األكؿ 

   اإليرادات الناشئة عف القركض 
   الصندكؽ -إيرادات النقدية كاالستثمارات  
   اإليرادات المحّصلة مف المساىمات 

   موع اإليراداتمج
   النفقات

   نفقات التشغيؿ 
   مخصص خسائر استيالؾ القركض 

   مجموع النفقات
 صافي اإليرادات عمى النفقات

صافي تحّركات سعر الصرف 
 األجنبي

  
 

   التحويل إلى اإليرادات المحتجزة
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 قائمة الموازنة
 

 نيا بآالؼ اليكرك()معّبران ع××× ك  1×××+ديسمبر/تانكف األكؿ  31ف: 

 اللصوم والمساىمات واإليرادات المحتجزة األصول
 +×××1 ×××  +×××1 ××× 

   الخصكـ   النقدية الحاضرة كالمكدعة ف: المصارؼ
   خصـك مستحقة إلسبانيا   االستثمارات

      مبالي أخرل مستحقة القبض
   مجموع اإليرادات المحتجزة   

      القركض المستحقة
      مخصكمان منيا:

      استيالؾ القركض
      صاف: القركض المستحقة

      
   مجموع اللصوم واإليرادات المحتجزة   مجموع األصول

 

 التدفقات النقدية عمى حساب القروض

 التراتمية 2010  
   المقبوضات

    
  500 285 القركض -مقبكضات مف المساىمات اإلسبانية  
   الِمنح -مف المساىمات اإلسبانية  مقبكضات 
   مجموع المقبوضات 

   المصروفات
  0 المبالي المصركفة مف القركض للجية المقترضة مف الصندكؽ 
   مجموع المصروفات 
    
   صافي الزيادة/)النقص( في النقدية غير المقّيدة 
    
    
  0 النقدية غير المقّيدة ف: بداية العاـ 
  500 285 قدية غير المقّيدة في نياية العامالن 
    
    

نة من:    المكوَّ
  500 285 نقدية غير مقّيدة 
  0 استثمارات غير مقيلدة 
  500 285 النقدية والمعادالت النقدية في نياية العام 
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 التدفقات النقدية عمى الحساب االحتياطي

  2010 2010 
   التدفقات الواردة

   ئد المحّصلة مف القركضالفكا 
   مدفكعات سداد أصؿ القركض 
   مقبكضات مف االستثمارات 
   مقبكضات مف إسبانيا للتعكيض 
   مجموع التدفقات الواردة 

   التدفقات اللارجة
   نفقات التشغيؿ )التتاليؼ اإلدارية( 
   مدفكعات سداد أصؿ القركض إلى إسبانيا 
   القركض إلسبانيامدفكعات سداد فكائد  
    
   مجموع التدفقات اللارجة 
    
   صافي الزيادة/ )النقص( في النقدية غير المقّيدة والمعاِدالت النقدية 
    
    
 0 0 النقدية غير المقّيدة كالمعاِدالت النقدية ف: بداية العاـ 
   اية العامنيالنقدية غير المقّيدة والمعادالت النقدية في  
    

   المكّونة من:
   نقدية غير مقّيدة 
   استثمارات غير مقّيدة 
   النقدية والمعادالت النقدية في نياية العام 
   النسبة المئوية لمحساب االحتياطي مقابل القروض المستحقة 
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 قائمة القروض
 ية()المبالي كالبلداف ليست سكل مؤشرات إرشاد××× ديسمبر/تانكف األكؿ  31ف: 

 الجية المقترضة أك الضامنة

القركض المعتمدة 
مخصكمان منيا 
 القركض الملغاة

الجزء غير 
 المصركؼ

الجزء 
 مدفكعات السداد المصركؼ

القركض 
 المستحقة

     
  714 2   -   714 2   -   714 2  أنغكال

  546 10  -   546 10  -   546 10 بكرتينا فاسك
  494 4   -   494 4   -   494 4  بكركندم

  183 2   -   183 2   -   183 2  الرأس األخضر
  617 9   -   617 9   -   617 9  تشاد

  289 2   -   289 2   -   289 2  جزر القمر
  114  -   114  -   114 جيبكت:
  660 6   -   660 6   -   660 6  إثيكبيا
  638 2   -   638 2   -   638 2  غامبيا

  322 22   -   322 22   -   322 22  ناغا
  127 2   -   127 2   -   127 2  بيساك-غينيا
 762 10   -  10 762   -  10 762  غينيا
  387 12   -  387 12   -  387 12  تينيا

  482 7   -   482 7   -   482 7  ليسكتك
  098 1   -   098 1   -   098 1  مدغشقر
  777 5   -   777 5   -   777 5  مالكم
  193 10   -   193 10   -   193 10  مال:

  020 19   -   020 19   -   020 19  مكريتانيا
  291 8   -   291 8   -   291 8  مكزامبيؽ
  119 11   -   119 11   -   119 11  النيجر
  234 23   -   234 23   -   234 23  السنغاؿ
  505 1   -   505 1   -   505 1  سيراليكف
  012 26   -   012 26   -   012 26  السكداف
  926 8   -   926 8    -   926 8  أكغندا

  789 6   -   789 6     -   789 6  جميكرية تنزانيا المتحدة
  607 8   -   607 8     -   607 8  زامبيا

  906 226   -  906 226    -  906 226  المجموع
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 ىيكل آجال القروض المستحقة حسب الفترة بالقيمة االسمية
 XXXXديسمبر/تانكف األكؿ  31ف:  

 XXX أجؿ االستحقاؽ
 108 10 أقؿ مف سنة كاحدة

  091 9 سنة 2-1مف 
  091 9 سنكات 3-2مف 
  091 9 سنكات 4-3مف 
  091 9 سنكات 5-4مف 
  454 45 سنكات 10-5مف 
  454 45 سنة 15-10مف 
  454 45 سنة 20-15مف 
  108 45 سنة 25-20مف 

 964 38 سنة 25أتثر مف 
 906 266  المجموع

 

 موجز القروض المستحقة حسب نوع اإلقراض بالقيمة االسمية
 ×××ديسمبر/تانكف األكؿ  31ف:  

 XXX 
 906 266 شركط تيسيرية للغاية

 - شركط متكسطة

 - شركط عادية

 906 266 المجموع
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 الثانيالمرفق 
 باء - الثانيالممحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج
 تقرير عن أنشطة االستثمار المتعمقة بالمبادرة اإلسبانية

 

 

 

 

 

 

 

 معممل
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 ممحوظة

 ىذه الكثيقة مقّدمة إلى السلطات اإلسبانية للعلـ.

و باألسئلة المتعلقة بالجكانب التقنية الخاصة بيذه الكثيقة قبؿ انعقاد الدكرة إلى:  يمتف التكجُّ
Munehiko Joya 

 أميف الخزانة
 2251 5459 06 39+رقـ الياتؼ: 

 m.joya@ifad.org: البريد اإللتتركن:

 

 كبير موظفي اللزانة، فريق إدارة األصول واللصوم
 رقـ الياتؼ:

 البريد اإللتتركن::

mailto:m.joya@ifad.org
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األمانة اإلسباني تقرير عن حافظة االستثمار وأنشطة االستثمار المتعّمقة بحساب 
 عن )الفترة(

 موجز تنفيذي -أوال 
 النّص السردم  

 

 مقدمة -ثانيًا 
 النّص السردم  

 تلصيص األصول -ثالثا 
 الكصؼ النكع:/التّم: ألرصدة كتحّرتات األمكاؿ ف: الفترة المذتكرة  
 1الجدكؿ 

 تحّركات النقدية واالستثمارات حسب الحافظة ل ل الفترة
 ادؿ اليكرك()باآلالؼ مف مع

 
فئة األصكؿ رقـ 

1 
فئة األصكؿ رقـ 

2 
فئة األصكؿ رقـ 

3 
فئة األصكؿ رقـ 

 المجمكع 4

      الرصيد االفتتاحي )في بداية الفترة(

      صاف: إيرادات االستثمار

      التحكيالت الناجمة عف التخصيص

      التحكيالت الناجمة عف النفقات/اإليرادات

      ةالمصركفات الصافي

      الرصيد اللتامي )نياية الفترة(

      التخصيص الفعل: لألصكؿ

      تخصيص األصكؿ كفؽ سياسة االستثمار

      الفرق في تلصيص األصول
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 إيرادات االستثمار -رابعا 

 الكصؼ النكع:/التّم: للتغييرات ف: إيرادات االستثمار خالؿ الفترة

 2الجدكؿ 
 تثمار حسب الحافظة ل ل الفترةصافي إيرادات االس

 )باآلالؼ مف معادؿ اليكرك(

 
فئة األصكؿ 

 1رقـ 
فئة األصكؿ 

 2رقـ 
فئة األصكؿ 

 3رقـ 
فئة األصكؿ 

 4رقـ 
مجمكع 
 الفترة

إيػػػػػػػػػػػػػػرادات حتػػػػػػػػػػػػػػى 
 تاريخو مف السنة

الفائػػػػػػػدة علػػػػػػػى اسػػػػػػػتثمارات الفائػػػػػػػدة 
       الثابتة كالحسابات المصرفية

       لةاألرباح الرأسمالية المحصّ 

األرباح/)الخسػػػائر( الرأسػػػمالية غيػػػر 
       المحّصلة

       االستيالؾ/الزيادة

       إيرادات إقراض األكراؽ المالية

المجمةةةةةةةةوع الفرعةةةةةةةةي: اإليةةةةةةةةرادات 
       االستثمارية اإلجمالية

       أتعاب مدراء االستثمار

       رسـك اإليداع/الرسـك المصرفية

       ثمارصافي عائد االست

 

 معدل العائد ومقارنة األداء -لامسًا 

 الكصؼ النكع:/التم:

 

 3الجدكؿ 
 أداء حافظة استثمارات الصندوق مقارنة بالمعدالت المعيارية لمفصل الثالث وحتى تاريلو من السنة

 )النسبة المئكية بقيمة العملة المحلية(
 

 



EB 2011/102/INF.13/Rev.1 

10 

 

 حتى تاريخو مف السنة أالفترة 
  العائد معدؿ  معدؿ العائد 

 تفكؽ )قصكر( األداء المعدؿ المعيارم للحافظة تفكؽ/)قصكر( األداء المعدؿ المعيارم للحافظة الحافظة
       أمعدل العائد اإلجمالي

       ناقصان النفقات
       أمعدل العائد اإلجمالي الصافي

 

 سيولة األصول -سادسًا 

 الكصؼ النكع:/التّم:
 4الجدكؿ 

 ة في حافظة استثمارات الصندوق في نياية الفترة مستوى السيول
 اليورو( معادل)بالم يين من 

 اإلطار الزمن: للصرؼ النسبة المئكية الفعلية 

    أصول عالية السيولة

    أدكات قصيرة األجؿ
    أكراؽ مالية حتكمية

    أصول جيدة السيولة

    أكراؽ مالية غير حتكمية

    أصول جزئية السيولة

    محتفظ بيا حتى أجؿ االستحقاؽ

    مجموع الحافظة

 

 تركيب حافظة االستثمار حسب اآلجال والجودة االئتمانية -سابعًا 
 الكصؼ النكع:/التّم:

 5الجدكؿ 
 التحميل حسب اآلجال

 )باآلالؼ مف معادؿ اليكرك(

فئة األصكؿ رقـ  
1 

فئة األصكؿ رقـ 
2 

فئة األصكؿ رقـ 
3 

فئة األصكؿ رقـ 
4 

المجمكع ف: نياية 
 الفترة

      آجاؿ أقؿ مف سنة

      سنكات 3إلى  1آجاؿ مف 

      سنكات 5إلى  3آجاؿ مف 

      المجموع
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 6الجدكؿ 

 التحميل حسب الجدارة االئتمانية
 )باآلالؼ مف معادؿ اليكرك(

 
فئة األصكؿ 

 1رقـ 
فئة األصكؿ 

 2رقـ 
فئة األصكؿ 

 3رقـ 
فئة األصكؿ 

 4رقـ 
مجمكع ف: ال

 نياية الفترة

AAA 
     

AA 
     

      المجموع
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 الثالثالممحق 

 النموذج المالي األساسي

 االفتراضات األساسية التي يستند إلييا التصّور األّولي لمحالة األساسية  -النموذج المالي 
 برنامج العمل: (1

ض المكافقات السنكية المتحققة خالؿ فترة مليكف يكرك. كتُفَتر  300ُيفَتَرض برنام  العمؿ بما مجمكعو  
 التجديد الثامف لمكارد الصندكؽ على النحك التال::

2010 2011 2012 
0.0 194.8 105.0 

 كفقان للتقديرات المتحّفظة تُفَترض مكافقات القركض ف: نياية السنة التقكيمية.

 :شروط اإلقراض وتركيب حافظة القروض (2

القركض كفقان للتصّكر األساس: األّكل: استنادان إلى الحدكد المعيارية التالية لشركط ُتَحّدد تقديرات تدفقات  
 اإلقراض كمخصصات حافظة القركض:

 
     
 التلصيص سعر الفائدة فترة السماح أجل االستحقاق 

 %0.37 %0.75 10 40 تيسيرية للغاية
 %13 %0.65 5 20 متكسطة
 %50 1.30% 3 18 عادية

الُمسَتخَدـ ف: التعامؿ بيف % 1.1نمذجة، ُيفَترض سعر فائدة القركض المتكسطة كالعادية ثابتان عند سعر الفائدة ألغراض ال 1
 نقطة أساس. 20مصارؼ اليكرك مضافان إليو نسبة ثابتة تعادؿ 

 

 :القروض المصروفة (3

راض الثالثة كفترات تَُقدلر المبالي المصركفة مف القركض استنادان إلى مخططات صرؼ حسب شركط اإلق 
حدل عشرة سنة. كُيفَترض صرؼ  10صرؼ تتراكح بيف  ف: المائة مف المبالي المعتمدة  100سنكات كا 

 للقركض المقدمة إلى المقترضيف.
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 ملطط صرف القروض
 )السنة األكلى ى: سنة المكافقة(

السنة  
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 ةاللامس

السنة 
 السادسة

السنة 
 السابعة

السنة 
 الثامنة

السنة 
 التاسعة

السنة 
 العاشرة

السنة الحادية 
 عشرة

 % 4 % 7 % 10 % 11 % 12 % 13 % 13 % 12 % 9 7% % 2 تيسيرية للغاية

 % 0 % 9 % 11 % 12 % 13 % 13 % 13 % 11 % 9 % 7 % 2 متكسطة

 % 0 % 7 % 9 % 11 % 13 % 13 % 14 % 12 % 12 % 6 % 3 عادية

 تدفقات العائدة من اإلقراض:ال (4

تستند تقديرات التدفقات العائدة اآلجلة مف أصؿ القركض كالفكائد إلى شركط اإلقراض كترتيب حافظة  
أعاله(. كتستند مدفكعات السداد أصؿ القركض إلى جدكؿ االستيالؾ  4القركض )انظر الجدكؿ ف: النقطة 

 الثابت.

 :ضمتألرات القرو  (5

ف: المائة مف مدفكعات أصؿ  3استنادان إلى المستكل التاريخ: لمتأخرات القركض، ُيفَترض تأخر سداد  
القركض كفكائدىا. كُيفَتَرض ف: التقديرات المتحّفظة أف ُيستقَطع المبلي المقابؿ سنكيان مف الحساب 

 االحتياط:.

 :النفقات اإلدارية (6

يكرك ف:  600 000ات اإلدارية مف حساب األمانة على النحك التال:: ُيفَتَرض أف الصندكؽ سيحتفظ بالنفق 
حتى عاـ  2013يكرك سنكيان اعتباران مف عاـ  460 000؛ ك 2012يكرك ف: عاـ  700 000؛ ك 2011عاـ 
. كُتستقَطع تلؾ المبالي 2055يكرك سنكيان حتى عاـ  70 000؛ ك 2019يكرك ف: عاـ  280 000؛ ك 2018

 اب االحتياط:.سنكيان مف الحس

 :العائد عمى االستثمار (7

ف:  1.5ُيفَترض أف يحقؽ الرصيد غير المستخَدـ ف: حساب القركض كالحساب االحتياط: عائدان نسبتو  
 المائة سنكيان.

 :السداد إلسبانيا (8

سيستند سداد أصؿ القركض إلى نفس جداكؿ استيالؾ قركض الجيات المقَتِرضة مف الصندكؽ. كسكؼ  
سنكات. كُيفَتَرض سداد فائدة تعادؿ سعر الفائدة المستخَدـ ف: التعامؿ بيف  5فترة سماح مدتيا  تنطبؽ

 1.1شيران فيما يتعلؽ بمبالي القركض المستحقة السداد بمستكل ثابت نسبتو  12مصارؼ اليكرك على مدل 
 ف: المائة.
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مال: بالنسبة لحساب القركض كالحساب االحتياط: كتعرض الجداكؿ الكاردة أدناه لمحة سريعة تبيوف نتائ  النمكذج ال
بعد االنتياء مف  2022كفقان لالفتراضات المذتكرة أعاله. كُيتكّقع أف يبلي رصيد حساب القركض صفران بحلكؿ عاـ 

 صرؼ القركض إلى المقترضيف.

جرد نتائ  إشارية. كسكؼ كينبغ: مالحظة أف تلؾ النتائ  ال تنطبؽ إاّل على التصّكر األساس: األّكل: كلذلؾ في: م
سبانيا التكّقعات الفعلية كالمعدللة سنكيان كقد ُيَتَفؽ ف: تلؾ األحكاؿ على تعديؿ االفتراضات.  يستعرض الصندكؽ كا 
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 -ض و حساب القر 
 الرصيد والتدفقات )بم يين اليورو(

 د الثان: عشرالتجدي التجديد الحادم عشر التجديد العاشر التجديد التاسع التجديد الثامف 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 0.0 0.0 1.3 11.7 35.9 66.6 101.7 139.9 179.6 218.3 252.9 274.4 285.1 285.3 - السيولة في بداية السنة
 - - - - - - - - - - - 5.00 5.0 4.5 285.50 مدفكعات نقدية -القرض اإلسبان: 

متحصالت/  -القرض اإلسبان: 
 مسحكبات

- - - - - - - - - - - -  - - 

المجموع الفرعي: القرض اإلسباني 
 مقبوضات -

285.5 4.5 5.0 5.0 - - - - - - - - - - - 

 - - (1.3) (9.5) 22.9) (29.0) (33.3) (36.3) (37.7) (37.0) (32.9) (25.6) (15.3) (4.7) - مصركفات القركض
 - - (1.3) (1.0) (1.3) (1.6) (1.9) (1.9) (2.0) (1.7) (1.7) (0.9) (0.4) - - ِمنح غير مستردة

المجموع الفرعي: مدفوعات 
 القروض والِمنح

- (4.7) (15.7) (26.5) (34.6) (38.7) (39.7) (38.2) (35.2) (30.6) (24.2) (10.5) (1.3) - - 

عائد االستثمار على السيكلة 
 األجؿالقصيرة 

- 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

عائد االستثمار على الحافظة 
 المسجلة بسعر السكؽ

- 3.6 3.6 3.4 3.0 2.5 2.0 1.5 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.3 1.8 2.4 3.0 3.5 4.0 4.2 4.3 - مجموع إيرادات االستثمارات
ليةر   - - - - - - - - - - - - - - (0.2) سـك أكل

تحكيؿ إيرادات االستثمار إلى 
 الحساب االحتياط:

- (4.3) (4.2) (4.0) (3.5) (3.0) (2.4) (1.8) (1.3) (0.8) (0.4) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 

 - - - - - - - - - - - - - - - تحرتات سعر الصرؼ األجنب:
 0.0 0.0 0.0 1.3 11.7 35.9 66.6 101.7 139.9 179.6 218.3 252.9 274.4 285.1 285.3 ةالسيولة في نياية السن
 0.0 0.0 (1.3) (10.5) (24.2) (30.6) (35.2) (38.2) (39.7) (38.7) (34.6) (21.5) (10.7) (0.2) 285.3 صافي التدفقات النقدية

 

 الحساب االحتياطي
 التجديد الثان: عشر التجديد الحادم عشر د العاشرالتجدي التجديد التاسع التجديد الثامف 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 5.87 6.10 6.33 6.40 6.07 5.55 4.90 4.16 7.81 2.35 1.75 1.05 0.56 0.00 0.00 الرصيد في بداية السنة

 التدفقات الواردة

ؿ مدفكعات سداد أص
 القركض

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 9.12 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 14.31 15.37 15.37 

 1.59 1.75 1.91 2.00 1.98 1.85 1.68 1.66 1.22 0.94 0.62 0.32 0.12 0.02 0.00 إيرادات مدفكعات القركض

المجموع الفرعي: التدفقات 
 العائدة من القروض

0.00 0.02 0.12 0.32 0.62 6.13 10.34 13.18 13.39 13.57 13.69 13.71 16.22 17.12 16.96 

مدفكعات سداد أصؿ 
القركض مف الجزء المرتبط 

 بالِمنح

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

إيرادات القركض المحصلة 
 مف الجزء المرتبط بالِمنح

0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 

 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00المجموع الفرعي: تدفقات 
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 التجديد الثان: عشر التجديد الحادم عشر د العاشرالتجدي التجديد التاسع التجديد الثامف 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

القروض العائدة من الجزء 
 المرتبط بالِمنح

تحكيؿ إيرادات االستثمار مف 
 حساب القركض

0.00 4.28 4.20 3.96 3.53 2.98 2.40 1.81 1.26 0.77 0.36 0.10 0.01 0.00 0.00 

 التدفقات اللارجة  

سداد جزء أصؿ المبلي 
 إلسبانيا

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.82 -12.30 -12.30 -12.30 -12.30 -12.30 -14.82 -15.84 -15.84 

 1.88- 2.05- 2.22- 2.37- 2.50- 2.64- 2.77- 2.91- 3.06- 3.14- 3.14- 3.14- 3.14- 3.14- 0.00 سداد جزء الفكائد إلسبانيا

الفرعي: مدفوعات المجموع 
 السداد إلسبانيا

0.00 -3.14 -3.14 -3.14  -3.14 -17.88 -15.21 -15.07 -14.94 -14.80 -14.67 -17.04 -17.89 -17.72 

 تدفقات ألرى

مدفكعات السداد المقدلمة إلى 
ية الصندكؽ مقابؿ رسـك تغط

 التتاليؼ اإلدارية 

0.00 -0.60 -0.70 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.28 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

مػػدفكعات متػػأخرات القػػركض 
)افتػػػػػػػراض اسػػػػػػػتقطاعيا مػػػػػػػف 
مػػػػدفكعات السػػػػداد المحصػػػػلة 

 مف المقترضيف(

0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.19 -0.34 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.52 -0.55 -0.54 

التدفقات العائدة على أنشطة 
االستثمار ف: الحساب 

 االحتياط: 

0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.08 0.09 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 

مجموع الرصيد في نياية 
 السنة قبل التمويل اإلضافي

0.00 0.56 1.05 1.75 2.35 7.81 2.99 4.16 4.72 5.38 5.96 6.21 6.10 5.87 5.64 

تمكيؿ إضاف: مف إسبانيا 
 لتغطية الفجكة المالية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.18 0.74 0.83 0.69 0.44 0.13 0.00 0.00 0.00 

مجموع الرصيد في نياية 
 السنة بعد التمويل اإلضافي

- 0.6 1.1 1.8 2.4 7.8 4.2 4.9 5.5 6.1 6.4 6.3 6.1 5.9 5.6 
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 الحساب االحتياطي
 التجديد السابع عشر التجديد السادس عشر التجديد الخامس عشر التجديد الرابع عشر التجديد الثالث عشر  

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

 2.90 3.03 3.17 3.33 3.49 3.67 3.85 4.04 4.25 4.48 4.71 4.94 5.17 5.40 5.64 الرصيد في بداية السنة

 التدفقات الواردة

 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 6.25 10.17 15.37 15.37 15.37 15.37 15.37 مدفكعات سداد أصؿ القركض

 0.35 0.38 0.41 0.43 0.46 0.49 0.51 0.54 0.58 0.65 0.78 0.94 1.10 1.27 1.43 إيرادات مدفكعات القركض

المجموع الفرعي: التدفقات العائدة 
 من القروض

16.79 16.63 16.47 16.31 16.14 10.82 6.83 4.20 4.17 4.14 4.11 4.09 4.06 4.03 4.00 

مدفكعات سداد أصؿ القركض مف 
 الجزء المرتبط بالِمنح

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

دات القركض المحصلة مف إيرا
 الجزء المرتبط بالِمنح

0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

المجموع الفرعي: تدفقات القروض 
 العائدة من الجزء المرتبط بالِمنح

1.04 1.02 1.01 1.00 0.99 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

تحكيؿ إيرادات االستثمار مف 
 حساب القركض

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 التدفقات اللارجة

 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 6.06- 10.80- 15.84- 15.84- 15.84- 15.84- 15.84- سداد جزء أصؿ المبلي إلسبانيا

 0.44- 0.48- 0.52- 0.56- 0.60- 0.64- 0.67- 0.71- 0.77- 0.86- 1.01- 1.18- 1.35- 1.53- 1.70- سداد جزء الفكائد إلسبانيا

الفرعي: مدفوعات السداد المجموع 
 إلسبانيا

-17.55 -
17.37 

-
17.20 

-
17.02 

-
16.85 

-
11.66 

-6.83 -4.26 -4.22 -4.18 -4.14 -4.10 -4.06 -4.02 -3.98 

مدفكعات السداد المقدلمة إلى 
الصندكؽ مقابؿ رسـك تغطية 

 التتاليؼ اإلدارية 

-0.07 0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

مػػػػػػػػػػدفكعات متػػػػػػػػػػأخرات القػػػػػػػػػػركض 
)افتػراض اسػػتقطاعيا مػف مػػدفكعات 

 السداد المحصلة مف المقترضيف(

-0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.35 -0.20 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 

التدفقات العائدة على أنشطة 
 االستثمار ف: الحساب االحتياط: 

0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 

مجموع الرصيد في نياية السنة 
 اإلضافي قبل التمويل

5.40 5.17 4.94 4.71 4.48 4.25 4.04 3.85 3.67 3.49 3.33 3.17 3.03 2.90 2.78 

تمكيؿ إضاف: مف إسبانيا لتغطية 
 الفجكة المالية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

مجموع الرصيد في نياية السنة 
 بعد التمويل اإلضافي

5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.8 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 
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 الحساب االحتياطي
 التجديد الثان: كالعشركف التجديد الكاحد كالعشركف التجديد العشركف التجديد التاسع عشر التجديد الثامف عشر 

 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

 7.66 7.61 7.56 6.49 2.91 2.17 2.18 2.20 2.23 2.27 2.33 2.40 2.47 2.56 2.66 2.78 الرصيد في بداية السنة

 التدفقات الواردة

 0.00 0.00 0.00 1.06 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 مدفكعات سداد أصؿ القركض

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 ضإيرادات مدفكعات القرك 

المجموع الفرعي: التدفقات العائدة 
 من القروض

3.98 3.95 3.92 3.89 3.87 3.84 3.81 3.78 3.76 3.73 3.70 3.67 1.06 0.00 0.00 0.00 

مدفكعات سداد أصؿ القركض مف 
 الجزء المرتبط بالِمنح

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

إيرادات القركض المحصلة مف 
 الجزء المرتبط بالِمنح

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

المجموع الفرعي: تدفقات القروض 
 المرتبط بالِمنح العائدة من الجزء

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

تحكيؿ إيرادات االستثمار مف 
 حساب القركض

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 التدفقات اللارجية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- 3.54- إلسبانيا سداد جزء أصؿ المبلي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02- 0.05- 0.09- 0.13- 0.17- 0.21 0.25- 0.28- 0.32- 0.36- 0.40- سداد جزء الفكائد إلسبانيا

الفرعي: مدفوعات السداد المجموع 
 ياإلسبان

-3.94 -3.91 -3.87 -3.83 -3.79 -3.75 -3.71 -3.67 -3.63 -3.59 -2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

مدفكعات السداد المقدلمة إلى 
الصندكؽ مقابؿ رسـك تغطية 

 التتاليؼ اإلدارية 

-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 

مػػػػػػػػػػػدفكعات متػػػػػػػػػػػأخرات القػػػػػػػػػػػركض 
)افتػػراض اسػػتقطاعيا مػػف مػػدفكعات 

 السداد المحصلة مف المقترضيف(

-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.03 0.00 0.00 0.00 

التدفقات العائدة على أنشطة 
 االستثمار ف: الحساب االحتياط: 

0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 

مجموع الرصيد في نياية السنة 
 قبل التمويل اإلضافي

2.66 2.56 2.47 2.40 2.33 2.27 2.23 2.20 2.18 2.17 2.91 6.49 7.56 7.61 7.66 7.71 

تمكيؿ إضاف: مف إسبانيا لتغطية 
 الفجكة المالية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

مجموع الرصيد في نياية السنة 
 بعد التمويل اإلضافي

2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.9 6.5 7.6 7.6 7.7 7.7 
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 الثالثالمرفق 

 نسلة طبق األصل
 موافقة المستفيد

ندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية )الصندكؽ(، كتمثلو السيدة يكتيتك أكمكرا، نائبة رئيس السيد تانايك نكانزم، رئيس الص
الصندكؽ، ممثلة للصندكؽ بصفتو مديران كصيان )مديران( على حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ 

 ألغراض األمف الغذائ: )حساب األمانة(،

 يقبل بموجب ذلك

 17ط المنصكص علييا ف: قرار الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل: المؤرخ األحتاـ كالمقتضيات كالشرك 
يكرك(  14 500 000بشأف تقديـ منحة بمبلي أربعة عشر مليكنان كخمسمائة ألؼ يكرك ) 2010ديسمبر/تانكف األكؿ 

 اتفؽ األطراؼ المعنيكف على ما يل: بشأنيا:

ف الشركط كاألحتاـ المالية للقركض المقّدمة مف حساب الغرض مف المنحة ىك المساىمة ف: تحسي )أ(
األمانة إلى البلداف المقَتِرضة المحَتملة. كالغرض مف حساب األمانة ىك تعبئة المكارد الت: لكال ذلؾ 
لما أتيحت للصندكؽ مف أجؿ تقديـ قركض بشركط تيسيرية إلى دكلو األعضاء النامية المستكفية 

 مكجب صؾ إنشاء حساب األمانة.لشركط الحصكؿ على مساعدة ب

 تقدلـ التقارير التقنية كاإلدارية كالمالية كفقان ألحتاـ االتفاقية اإلدارية. )ب(

على حساب األمانة، كيخضع لقكاعده كأنظمتو  يتصرؼ الصندكؽ فقط على أساس أنو الكص: )ج(
 كخطكطو التكجييية.

 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  21ركما، 

 أكمكراالتكقيع: يكتيتك 
 عف الصندكؽ
 تانايك نكانزم

 رئيس الصندكؽ
 مف خالؿ: يكتيتك أكمكرا

 نائبة رئيس الصندكؽ
 
 
 

 إلى: مدير الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل:
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 وزارة الشؤون اللارجية والتعاون
 إدارة التعاون المتعدد األطراف -الوكالة اإلسبانية لمتعاون اإلنمائي الدولي 

 قديم منحة لمتعاون الدوليقرار بشأن ت

 12ف:  يفمحافظالف: اجتماع مجلس  المعيفاكف اإلنمائ: الدكل: )الكتالة( حيث إف مدير الكتالة اإلسبانية للتع
 2بمكجب المسؤكليات المفكلضة لو كفقان لقرار متتب رئيس الكتالة المؤرخ كيعمؿ  2010نكفمبر/تشريف الثان: 

المسندة الصادر بمكجب السلطات ( 2009يكليك/تمكز  30لجريدة الرسمية بتاريخ )المنشكر ف: ا 2009يكليك/تمكز 
أتتكبر/تشريف األكؿ كالقاض: بالمكافقة على لكائح الكتالة  26 المؤرخ 1403/2007المرسـك الملت:  بمقتضى لو

راف بشأف تنظيـ الِمنح يكنيك/حزي 16المؤرخ  794/2010اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل:، ككفقان للمرسـك الملت: 
، 2003نكفمبر/تشريف الثان:  17بتاريخ  2003لسنة  38كالمساعدة ف: مجاؿ التعاكف الدكل:، كقانكف الِمَنح رقـ 
يكليك/تمكز، كمراعاة لإلجراءات  21بتاريخ  887/2006كاللكائح المصاحبة لو كالمعتمدة بمكجب المرسـك الملت: 

كل: للتنمية الزراعية بشأف اتخاذ ترتيبات جديدة تتعلؽ بقياـ الصندكؽ بإدارة أمكاؿ المتخذة مف إسبانيا كالصندكؽ الد
 ؛التمكيؿ المشَترؾ لبرام  األمف الغذائ:

كحيث إنو ف: ضكء ما تقّدـ ُتسِيـ الخطة الرئيسية الثالثة ف: األمف الغذائ: كالتغذكم، كىك ما يقتض: ضمنان تكجيو 
ك تعزيز السيادة الغذائية، أم الحد مف الجكع كسكء التغذية كالفقر؛ كالنيكض المبادرات المخصصة ليذا الغرض نح

 بسُبؿ المعيشة الريفية كتعزيز التنمية المنصفة كالمستدامة؛

كحيث إف أغلبية أفقر بلداف العالـ تعتمد اعتمادان تبيران على الزراعة ف: إدرار الدخؿ كتكفير فرص العمؿ نتيجة 
ر أخرل أف ثالثة أرباع الستاف الفقراء كالمصابيف بسكء التغذية ف: العالـ ال يزالكف لعكامؿ تشمؿ مف بيف أمك 

ف: المائة مف  80ف: المائة ك  60يعيشكف ف: مزارع صغيرة ف: المناطؽ الريفية. كتتكلى النساء ما يتراكح بيف 
 مسؤكلية إنتاج الغذاء ف: البلداف النامية؛

عف اىتماميما بتكقيع إطار الشراتة االستراتيجية لفترة السنكات الست المقبلة كحيث إف إسبانيا كالصندكؽ قد أعربا 
بشأف  2012-2009. ككفقان للخطكط التكجييية للخطة الرئيسية الثالثة 2007استتماالن التفاؽ الشراتة الُمبـر ف: عاـ 

مبادئ فعالية المعكنة )المكاءمة  التعاكف اإلسبان: فإف أم شراتة استراتيجية مع منظمات متعددة األطراؼ تستند إلى
دارة النتائ  اإلنمائية كالمساءلة المتبادلة(؛  متانية التنبؤ كا   كالتنسيؽ كا 

 EB“ )صؾ إنشاء حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ:”كحيث إنو عمالن بالكثيقة 
2010/100/R.29/Rev.1 2010سبتمبر/أيلكؿ  16مف المجلس التنفيذم للصندكؽ ف: ، النسخة اإلسبانية المعتمدة ،)

تتياف قانكن: “( حساب األمانة)”يعمؿ حساب أمانة المرفؽ اإلسبان: للتمكيؿ المشَترؾ ألغراض األمف الغذائ: 
 ؛“حساب األمانة”يتلقى كيدير األمكاؿ مف إسبانيا، كيتكلى الصندكؽ القياـ بدكر الكص: على 

 ما يمي: تقرر بناًء عمى ذلك

إلػػى الصػػندكؽ الػػدكل: للتنميػػة الزراعيػػة بصػػفتو الكصػػ: علػػى المرفػػؽ اإلسػػبان: للتمكيػػؿ  منحػػة تقةةدم - 1
بمبلػػي أربعػػة عشػػر مليكنػػان كخمسػػمائة ألػػؼ “( حسػػاب األمانػػة)”المشػػترؾ ألغػػراض األمػػف الغػػذائ: 

 يكرك.
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المقدمػػة مػػف حسػػاب  . المسػػاىمة فػػ: تحسػػيف الشػػركط كاألحتػػاـ الماليػػة للقػػركضالغةةرض واألنشةةطة - 2
 األمانة إلى البلداف المقَتِرضة المحَتمَلة.

كاليػػدؼ الرئيسػػ: مػػف حسػػاب األمانػػة ىػػك المسػػاىمة فػػ: متافحػػة الجػػكع كتعزيػػز التنميػػة الزراعيػػة كالريفيػػة فػػ: البلػػداف 
متػػػف الناميػػة. كيعمػػػؿ حسػػػاب األمانػػػة تحديػػػدان علػػػى تغطيػػػة الجػػػزء الميػػػـ مػػػف العجػػػز فػػػ: تمكيػػػؿ الصػػػندكؽ الػػػذم ال ي

 .2012-2010معالجتو مف خالؿ المكارد الحالية المقدمة ف: إطار التجديد الثامف للمكارد للفترة 

:  كسعيان إلى تحقيؽ اليدؼ المحّدد ليذه المنحة، ُتخّصص المكارد إلجراء نشاط كاحد 

 تقػػديـ قػػركض بشػػركط تيسػػيرية إلػػى البلػػداف المقترضػػة مػػف خػػالؿ مرفػػؽ التمكيػػؿ المشػػترؾ ألغػػراض (1)
 األمف الغذائ:

د ىػذا المرفػؽ بمػكارد فػ: ك  كافقت إسبانيا كالصندكؽ على إنشاء مرفؽ التمكيؿ المشترؾ ألغراض األمف الغذائ:. كُيَزكل
مليكف يكرك )تقػدلـ رسػميان مػف خػالؿ قػرض مػف إسػبانيا إلػى الصػندكؽ بصػفتو  285.5شتؿ منحة كاجبة السداد بمبلي 

مليكف يكرك )تقدلـ رسميان ف: شتؿ منحػة حتكميػة مػف الكتالػة  14.5لية بمبلي الكص: على حساب األمانة( كمنحة أكّ 
 إلى الصندكؽ بصفتو الكص: على حساب األمانة(.

( لاللتػػزاـ بػػالمكارد المتاحػػة فػػ: شػػتؿ 2012-2011ف )يالكصػػ: علػػى حسػػاب األمانػػة، سػػنت كُيمػػَنح الصػػندكؽ، بصػػفتو
لما يتـ االلتزاـ بالقركض، ُتصَرؼ أمكاؿ تلؾ القركض علػى أجػؿ قركض إلى دكلو األعضاء المستكفية للشركط. كحا

 سنة مف بداية إنشاء حساب األمانة كفقان ألنكاع القركض المقّدمة. 11متكسطو 

كُتسػػػتخَدـ المنحػػػة الحتكميػػػة المتعػػػددة السػػػنكات المطلكبػػػة كالفائػػػدة المتكلوػػػدة عػػػف قيػػػاـ الخزانػػػة بػػػإدارة األمػػػكاؿ المتاحػػػة 
 ركط كاألحتاـ المالية التيسيرية على العمليات الت: ينّفذىا مرفؽ التمكيؿ المشَترؾ.لضماف تطبيؽ الش

يبدأ أجؿ تنفيػذ ىػذه المنحػة اعتبػاران مػف اسػتالـ الصػندكؽ، بصػفتو الكصػ: علػى حسػاب  أجل التنفيذ. - 3
حػاالت ، كتػذلؾ فػ: تػؿ الالتػ: تلييػاالمنحة كخػالؿ األشػير الثمانيػة كاألربعػيف  أمكاؿ ىذهاألمانة، 

 لحيف االنتياء مف أعماؿ المشركعات الجارية كفقان للمنحة المذتكرة.

دَفع للكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الػدكل: يُ بلي المنحة نيائيان ك يتكف مالمدفوعات وأنواع النفقات.  - 4
 12.401.07.143A496.00بند الميزانية  ضمف

 كُتصَرؼ المنحة على النحك التال::

 يكرك 500 000: 2010الية السنة الم
 يكرك 5 000 000: 2011السنة المالية 
 يكرك 5 000 000: 2012السنة المالية 
 يكرك 4 000 000: 2013السنة المالية 

كُتصَرؼ الدفعة الثالثة كالمبالي الالحقة بعد إجراء تقييـ للنتائ  كاإلنجازات الملمكسػة التػ: يحققيػا حسػاب األمانػة فػ: 
لمزمعة كفقػان للتقػارير التقنيػة كتقػارير الرصػد المعػّدة كفقػان لالتفاقيػة اإلداريػة المبرمػة بػيف مملتػة إسػبانيا تنفيذ األنشطة ا
 كحساب األمانة.
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 إيداع األموال وشروط تسميميا واستلداميا - 5

 يكرك 14 500 000تضاؼ المنحة إلى الحساب المصرف: المحّدد أدناه: 
  البيانات المصرفية:

 SPANISH FOOD SECURITY TRUST FUND اسـ الحساب:
 Banca Popolare di Sondrio المصرؼ:
 LUNGO MALLERO CADORNA, 24  23100 Sondrio (SO), ITALIA العنكاف:

 POSOIT 22 :(SWIFT/BICالرمز المصرف:)
المصػػػػػػػرف: الػػػػػػػدكل: رقػػػػػػـ الحسػػػػػػػاب 

(IBAN:) 
IT71 X056 9611 000E DCEU 0557 700 

دفػػع منحػػة مػػف الكتالػػة إلػػى المرفػػؽ اإلسػػبان: للتمكيػػؿ المشػػترؾ ألغػػراض األمػػف ”أف سػػبب الػػدفع ىػػك: تحػػدود الكتالػػة ك 
حتػػى يتسػػنى للصػػندكؽ، بصػػفتو الكصػػ: علػػى حسػػاب األمانػػة، تحديػػد االئتمػػاف بمجػػرد تسػػلُّـ المبلػػي. كُيقػػّر “ الغػػذائ:

إلػػى الكتالػػة بمجػػرد اسػػتالـ  رسػػلوي الصػػندكؽ، بصػػفتو الكصػػ: علػػى حسػػاب األمانػػة، باسػػتالـ المبلػػي بإخطػػار تتػػاب:
 األمكاؿ.

التاليػػة خػػالؿ عمليػػة  لاللتزامػػاتيمتثػػؿ الصػػندكؽ، بصػػفتو الكصػػ: علػػى حسػػاب األمانػػة،  االلتزامةةات. - 6
 تنفيذ البرنام :

الكتالػة بمػا يتفػؽ مػع تجييػز كتخطػيط األنشػطة المزمعػة، مػف يدير تمكيؿ المنحة المقّدمة  )أ(
جراءاتو.لقكاعد الصندكؽ كأنظ ككفقان    متو كسياساتو كا 

يقػػدوـ إلػػى الكتالػػة نسػػخة مػػف التقػػارير الماليػػة كالتقنيػػة المطلكبػػة كفقػػان لألحتػػاـ المنصػػكص  )ب(
علييػػا فػػ: االتفاقيػػة اإلداريػػة المبرمػػة بػػيف مملتػػة إسػػبانيا كحسػػاب األمانػػة كالتػػ: تُػػدَرج فييػػا 

 أمكاؿ المنحة.
التعػػػػاكف اإلسػػػػبان:،  -ة للتعػػػػاكف الػػػػدكل: يسػػػػّلط الضػػػػكء علػػػػى مسػػػػاىمة الكتالػػػػة اإلسػػػػباني )ج(

 بالشركط المحّددة ف: االتفاقية اإلدارية المبرمة بيف مملتة إسبانيا كحساب األمانة.
 حساب األمانة مف أم إدارة أك يحصؿ عليياُيخِطر الكتالة بأم ِمنح أك مساعدات أخرل  )د(

 .تيانات عامة كطنية أك أجنبية أخرل مف أم

بقبكلػػو المنحػػة  ةن علػى حسػػاب األمانػػة، الكتالػػة تتابػػ ُيخِطػػر الصػػندكؽ، بصػػفتو الكصػػ: قبةةول المنحةةة. - 7
 كشركط التقيُّد بيا على النحك المحّدد ف: ىذه الكثيقة قبؿ المض: ُقدمان ف: تنفيذىا.

كفقػان  تَُنّفذ أعماؿ الرصد كالتقييـ بمكجب التقارير التقنية كتقػارير الرصػد المقّدمػةنظام الرصد والتقييم.  - 8
 )ب( مف ىذه المنحة. 6للنقطة 

يقدوـ الصندكؽ، بصفتو الكص: على حساب األمانة، مبررات األنشطة التػ: تغطييػا مبررات المنحة.  - 9
فػػ: االتفاقيػػة اإلداريػػة المبرمػػة بػػيف مملتػػة إسػػبانيا  المنصػػكص علييػػاالمنحػػة عنػػد عػػرض التقػػارير 

كيشػػمؿ ان اعتبػػاران مػػف تػػاريخ إنجػػاز األنشػػطة. شػػير  12كحسػػاب األمانػػة فػػ: غضػػكف فتػػرة ال تتجػػاكز 
 ف: تؿ األحكاؿ ما يل: تحد  أدنى: ذلؾ
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مػػػػف الممثػػػػؿ القػػػػانكن:  بتكقيػػػػع تقريػػػػر تقنػػػػ: كاقتصػػػػادممػػػػذترة تقنيػػػػة كاقتصػػػػادية أك تقػػػػديـ  )أ(
التقرير أدلػة تافيػة أك المذترة  كتدرج ف:للصندكؽ، بصفتو الكص: على حساب األمانة،  

لػذم قُػدومت المنحػة مػػف أجلػو كاسػتخداـ األمػكاؿ العامػة علػى النحػػك تثبػت تحقيػؽ الغػرض ا
 السليـ.

باإلضافة إلى النقاط المدرجة ف: البند الفرع: )أ( أعاله، يقدوـ الصندكؽ، بصفتو الكصػ:  )ب(
على حسػاب األمانػة، مبػررات المنحػة المسػَتلمة كفقػان للكائحػو الماليػة كلػكائح اإلدارة الماليػة 

كاعػػد كاألنظمػػة كالسياسػػات كاإلجػػػراءات الكاجبػػة التطبيػػؽ كتػػذلؾ، فػػ: تػػػؿ كغيرىػػا مػػف الق
 ألمكاؿ المسَتلمة كالمنّفذة.ا تبيف بالتفصيؿالحاالت، قكائـ مالية 

يقػدلـ أيضػان تقريػر سػنكم عػػف المبػررات بعػد مراجعتػو خارجيػػان مػف تيػاف مخػتص، كالمكافقػػة  )ج(
: علػػػى حسػػػاب األمانػػػة، كفقػػػان عليػػػو مػػػف السػػػلطة المختصػػػة فػػػ: الصػػػندكؽ بصػػػفتو الكصػػػ

جراءاتو.  لقكاعده كأنظمتو كسياساتو كا 

، قػػػدر المسػػػتطاع، أم أرصػػػدة متبقيػػػة بمجػػػرد انقضػػػاء أجػػػؿ تنفيػػػذ . ُتسػػػتخَدـالمبمةةةغ غيةةةر المسةةةتثمر - 10
ذا لػػـ يتػػف المنحػة، فػػ: األنشػػطة المرتبطػػة بػػالغرض مػػف المنحػػة، رىنػػان بطلػػب مقػػّدـ إلػػى الكتالػػة، ك  ا 

 غير المستثمر إلى الكتالة. المنحة مبلي ذلؾ ممتنان، ُيَردّ 

. يجكز للصندكؽ، بصفتو الكص: علػى حسػاب األمانػة، أف يطلػب بصػفة اسػتثنائية إدخػاؿ التعدي ت - 11
تعػديالت علػػى محتػكل المشػػركعات الممكلػػة مػف المنحػػة كتػذلؾ إدخػػاؿ تعػػديالت علػى شػػتؿ كأجػػؿ 

 ؼ تغيور أك تعّرقؿ تنفيذ المشركع.التنفيذ كمبررات النفقات ذات الصلة عندما تنشأ ظرك 

فػكران عنػدما تنشػأ الظػركؼ المسػّكغة،  كُيعدالعقبات تلؾ أك  يكثؽ الطلب بالقدر التاف: ذلؾ التغيير
 على أف يتكف ذلؾ ف: تؿ الحاالت قبؿ المكعد الذم ينقض: فيو أجؿ تنفيذ المشركع.

 جل التنفيذأتمديد أو إرجاء  - 12

ذ أنشطة المنحة بحػد  أقصػى مدتػو سػتة أشػير دكف الحاجػة إلػى إذف يجكز تمديد أجؿ تنفي )أ(
ُمسػػّبؽ. كُيخِطػػر الصػػندكؽ، بصػػفتو الكصػػ: علػػى حسػػاب األمانػػة، الكتالػػة بػػذلؾ التمديػػد 

 بمبرراتو قبؿ انقضاء مدة التنفيذ األّكلية. كيبلغيا
بػػػإذف  عنػػدما يزيػػػد تمديػػد أجػػػؿ تنفيػػذ أنشػػػطة المنحػػػة عػػف سػػػتة أشػػير، يتػػػكف ذلػػؾ مرىكنػػػان  )ب(

صريح ُمسّبؽ مف الكتالة. كيقدلـ الطلب قبؿ انقضاء أجؿ التنفيذ األّكلػ:. كتصػدر الكتالػة 
قػػػرار المكافقػػػة علػػػى التعػػػديؿ أك رفضػػػو كاإلبػػػالغ عنػػػو فػػػ: غضػػػكف فتػػػرة أقصػػػاىا خمسػػػة 
كأربعػػيف يكمػػػان تقكيميػػػان مػػػف تػػاريخ تقػػػديـ الطلػػػب، كفػػػ: حػػاؿ انقضػػػاء الحػػػد األقصػػػى للفتػػػرة 

رساؿ قرار صريح، يؤّكؿ ذلؾ المحّددة دكف إ  أنو مكافقة على الطلب.بصدار كا 
 1992لسػػنة  30مػػف القػػانكف  49ال ُيسػػَمح بتمديػػدات ثانيػػة. كحسػػب مػػا تػػنّص عليػػو المػػادة  )ج(

نكفمبر/تشػػػريف الثػػػان:، حالمػػػا تمػػػّدد فتػػػرة لمػػػدة ال تزيػػػد علػػػى سػػػتة أشػػػير دكف  26بتػػػاريخ 
، ال  ر لفترة أطكؿ.يجكز طلب أم تمديد آخ الحاجة إلى إذف 
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 تمديد فترة التسويغ - 13

فترة التسكيي بناءن على طلب مف الصندكؽ بصفتو الكص: على حساب األمانة. كُتصػِدر الكتالػة تمديد يجكز للكتالة 
يقدلـ الطلب مف األطراؼ المعنية كيصدر القرار بشأف التمديػد فػ: تػؿ ك قراران بمنح أك رفض تمديد الفترة كاإلبالغ بو. 

 ت قبؿ نياية الفترة المعنية. كال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ تمديد فترة التسكيي إذا تانت قد انقضت بالفعؿ.الحاال

تسػػّكل أم شػػتكؾ أك خالفػػات أك مطالبػػات بػػيف الكتالػػة كالصػػندكؽ فيمػػا يتصػػؿ  تسةةوية المنازعةةات. - 14
لػـ تػتـ تسػكيتيا مػف خػالؿ بتفسير أك طريقة اسػتخداـ األمػكاؿ، أك تسػكية االلتزامػات المسػتحقة، مػا 

، بقػػرار تحتيمػػ: نيػػائ: كغيػػر قابػػؿ للطعػػف صػػادر كفقػػان للقكاعػػد االختياريػػة مباشػػرةكديػػة مفاكضػػات 
لمحتمػػة التحتػػيـ الدائمػػة بالنسػػبة للتحتػػيـ الػػذم تشػػترؾ فيػػو المنظمػػات الدكليػػة كالػػدكؿ اعتبػػاران مػػف 

 تاريخ ىذه االتفاقية.

حظاتيا إلى الصندكؽ فكران إذا رأت أف االلتزامػات المحػّددة فػ: االتفاقيػة مال تُبِلي الكتالةرّد التكاليف.  - 15
ذا اسػػػتمر عػػػدـ مانػػػة لػػػـ تتحقػػػؽ علػػػى النحػػػك الكاجػػػباإلداريػػػة بػػػيف مملتػػػة إسػػػبانيا كحسػػػاب األ . كا 

االمتثػػاؿ لاللتزامػػات بعػػػد التشػػاكر بػػػيف الكتالػػة كالصػػندكؽ بصػػػفتو الكصػػ: علػػػى حسػػاب األمانػػػة، 
 برّد المبالي المستلمة ف: حالة استمرار عدـ االمتثاؿ لاللتزامات التالية:يطاَلب حساب األمانة 

 عدـ االمتثاؿ لاللتزاـ بتبرير األمكاؿ المستلمة. )أ(
 عدـ االمتثاؿ للغرض الذم ُقدومت المنحة مف أجلو. )ب(
 عدـ االمتثاؿ للشركط المحّددة لتقديـ المنحة. )ج(
 مكيؿ المقدلـ مف الكتالة.عدـ االمتثاؿ لاللتزاـ بنشر الت )د(

ىػػذه المنحػػة فػػ: الجريػػدة الرسػػمية، مػػع اإلشػػارة إلػػى  الالزمػػة لنشػػرتتخػػذ الكتالػػة الترتيبػػات  .اإلعةة ن - 16
 المستفيد كمبلي المنحة كالغرض منيا كبند الميزانية.

 12فػػػ:  يففظمحػػاالفػػػ: اجتمػػاع مجلػػػس  المعػػيفاكف اإلنمػػػائ: الػػدكل: )الكتالػػػة( مػػدير الكتالػػة اإلسػػػبانية للتعػػ
بمكجػب المسػؤكليات المفكلضػة لػو كفقػان لقػرار متتػب رئػيس الكتالػة المػؤرخ كيعمؿ  2010نكفمبر/تشريف الثان: 

الصػادر بمكجػب السػلطات ( 2009يكليك/تمكز  30)المنشكر ف: الجريدة الرسمية بتاريخ  2009يكليك/تمكز  2
أتتكبر/تشػػريف األكؿ كالقاضػ: بالمكافقػة علػػى  26 المػؤرخ 1403/2007المرسػػـك الملتػ:  بمقتضػى المسػندة لػو

  .سبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل:لكائح الكتالة اإل

 

 

 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  17مدريد، 
 مدير الكتالة اإلسبانية للتعاكف اإلنمائ: الدكل:

 ]التكقيع[
Francisco Moza Zapatero 
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