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 لمتمويل المشترك المرفق اإلسبانيتقرير مرحمي عن حساب أمانة 
 ألغراض األمن الغذائي 

  ةمالمقد -أوال 

تجزء من جيوده لتعبئة الموارد لزيادة إجمال: الموارد الخارجية المتاحة للدول األعضاء النامية فيو، تقدم  -1
للتمويل مانة المرفق اإلسبان: أبمقترح إلنشاء حساب أمانة باسم حساب  3121سبتمبر/أيلول الصندوق ف: 

 .المجلس التنفيذي بموافقة حظ:المشترك ألغراض األمن الغذائ:، الذي 

حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك إنشاء  صكف: أعقاب موافقة المجلس التنفيذي على قرار  -2
ية لية المالالصندوق واستتملت شروط وأوضاع اآلألغراض األمن الغذائ:، تفاوضت الحتومة اإلسبانية مع 

 ليذا المرفق.

أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: تم التوقيع على االتفاقية اإلدارية لحساب  -3
. 3121ديسمبر/تانون األول  39بتاريخ  االقتراضاتفاقية  وعلى، 3121ديسمبر/تانون األول  31ف: 

تمبلغ إجمال:،  يسددمليون يورو،  396.6ويتألف حساب األمانة من قرض من الحتومة اإلسبانية بقيمة 
 يورو لتغطية نفقات إنشاء حساب األمانة ىذا. 311 111بقيمة  دممق رسممليون يورو، و  25.6ومنحة بقيمة 

 وضع تخصيص قروض حساب األمانة اإلسباني -ثانيا

بصورة مشترتة من حساب األمانة اإلسبان: إلى المجلس التنفيذي للمصادقة  ةالممولتم عرض أول القروض  -4
قرضا بمبلغ إجمال: قدره  28. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على ما مجموعو 3122علييا ف: مايو/أيار 

، سوف تعرض أربعة قروض على المجلس 3123مليون يورو. وف: ديسمبر/تانون األول  326.887
مليون يورو، بحيث يغدو المبلغ اإلجمال: بحلول ديسمبر/تانون األول  49.361غ إجمال: قدره التنفيذي بمبل

 مليون يورو. 365.137 بحدود 3123

المجلس التنفيذي. ومنيا حتى  وحظيت بموافقةعلييا،  والتفاوض، تم تصميم سبعة قروض 3122ف: عام  -5
وقتنا الحال: خمسة قروض مبرمة وقد استوفت شروط الصرف، وقرضان يتوقع ليما أن يدخال حيز النفاذ 

علييا، وحظيت  والتفاوضوحتى تاريخو تم تصميم عشرة قروض  3123. وف: عام 3124ف: بدايات عام 
 ا واستوفى قرضان منيا شروط الصرف.بموافقة المجلس التنفيذي، منيا ستة قروض استتمل تصميمي

ف: إقليم أمريتا الالتينية  تسعةوالعشرين في: على النحو التال::  اإلحدىأما التوزيع الجغراف: للقروض  -6
ف: إقليم  أربعةوالتاريب:؛ اثنان ف: إقليم آسيا والمحيط اليادي؛ ثالثة ف: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى؛ و 

 ف: إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا. وثالثةية؛ فريقيا الشرقية والجنوبأ
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برنامجا ستعرض  32بالمائة من التمويل اإلجمال: لـ  44توسعت موارد حساب األمانة اإلسبان: بما يقارب  -7
 مليون دوالر 431 :، منيا حوال3123على المجلس التنفيذي للموافقة علييا ف: ديسمبر/تانون األول 

مليون دوالر أمريت: من موارد  3:1من موارد حساب األمانة اإلسبان: الت: استقطبت ما يعادل  أمريت:
 مليون دوالر أمريت: من الحتومات وغيرىا من الجيات. 373وحوال:  ،اإلقراض ف: الصندوق

ج اإلقراض، فقد حدثت بعض التعثرات ف: العديد من القروض الت: تان مانوتما ىو شائع عند إيصال بر  -8
، ونتيجة لذلك ىنالك رصيد من 3123يتوقع عرضيا على المجلس التنفيذي بحلول ديسمبر/تانون األول 

 مليون يورو. 56.865الموارد غير الملتزم بيا من حساب األمانة اإلسبان: بما يعادل 

 القضايا المالية -ثالثا

 42ة للصندوق بتاريخ وحدتمت مراجعة حسابات حساب األمانة اإلسبان: تجزء من القوائم المالية الم -9
 تقارير مالية على أساس فصل:. أعدت ،ك. عالوة على ذل3123ديسمبر/تانون األول 

وخالل  ،مليون يورو على أساس قرض 396.6، استلم الصندوق مبلغا قدره 3121ف: ديسمبر/تانون األول  -11
 تصلمليون يورو تجزء من متون المنحة. وبالتال:  6.6استلم الصندوق مبلغا إضافيا قدره  ،3122عام 

ماليين  :يخلف رصيدا مستحقا قدره مليون يورو، مما  3:2األموال المستلمة حتى تاريخو بمجموعيا إلى 
، سدد الصندوق الفوائد المترتبة على تمويل الخصوم 3123يورو من متون المنحة. وف: يناير/تانون الثان: 

 يورو.مليون  5.4بما يعادل 

مليون يورو، ويمثل الرصيد  3:9.5ة واالستثمارات إلى ، وصلت النقدي3123سبتمبر/أيلول  وف: نياية -11
 لم يتم صرفيا بعد إلى المقترضين.المتبق: األموال المستلمة وصاف: الفائدة/العائد المترتب علييا والت: 

، وللوصول إلى آخر 3122تم تحديث اإلسقاطات المالية لمطابقة النموذج مع النتائج الفعلية المسجلة عام  -12
 .3136للمقترضين أن يستتمل بحلول عام ف وتوجيات السداد والصرف. ويتوقع للصرف تحديثات الصر 
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 تمديد مدة التزام حساب األمانة اإلسباني -رابعا
من الحتومة اإلسبانية تمديد فترة االلتزام المشار إلييا رسميا  3123طلب الصندوق ف: أتتوبر/تشرين األول  -13

إلى  3123إلدارة وتشغيل حساب األمانة اإلسبان: من ديسمبر/تانون األول  المبرمةاإلدارية االتفاقية ف: 
مليون يورو. ودعما ليذا  56.865المتبق: وقدره  الرصيدمن تخصيص للتمتين  3124ديسمبر/تانون األول 

ك ، وبعد ذلالطلب، أجرى الصندوق تحليال ألثر االسقاطات المالية للنموذج المال: لحساب األمانة اإلسبان:
مليون يورو إلى الحتومة اإلسبانية؛ )ب( تمديد  56.86تم تحليل تصورين: )أ( إعادة الرصيد المتبق: وقدره 

فترة االلتزام لمدة سنة واحدة للتمتين من تخصيص الرصيد المتبق: من حساب األمانة. ولن يتسبب اي من 
 التصورين بأية تفاوتات صافية بالمعنى المال: على ىذه المبادرة.

14- .. 

 ف: نيايةتقوم الحتومة اإلسبانية بإجراء استعراض داخل: لطلب الصندوق، ويتوقع أن تعط: ردىا الرسم:  -15
 . وستبق: إدارة الصندوق المجلس التنفيذي على علم بالنتائج.3123ديسمبر/تانون األول 
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 2102جدول وضعية اإلقراض من حساب األمانة اإلسباني بتاريخ أكتوبر/تشرين األول 

 

من حساب األمانة  االقتراض البمد
 المجمس التنفيذي موافقة    شروط اإلقراض   اإلسباني )بماليين اليورو(

 2011سبتمبر/أيلول  عادية 35.70 األرجنتين

 2011سبتمبر/أيلول  تيسيرية للغاية 21.40 بنغالديش

 2011 ديسمبر/تانون األول متوسطة 11.20 المتعددة القومياتبوليفيا دولة 

 2012سبتمبر/أيلول  عادية 5.94 البرازيل

 2012سبتمبر/أيلول  تيسيرية للغاية 7.10 الرأس األخضر

 2012أبريل/نيسان  عادية  14.30  تولومبيا

 2011مايو/أيار  عادية 11.43 الجميورية الدومينيتية

 2011سبتمبر/أيلول  عادية 10.71 إتوادور

 2011 ديسمبر/تانون األول عادية 11.15 السلفادور

 2012سبتمبر/أيلول  عادية 6.28 إندونيسيا

 2012أبريل/نيسان  تيسيرية للغاية 12.80 تينيا

 2012يوليو/تموز  تيسيرية للغاية 14.30 مدغشقر

 2012أبريل/نيسان  عادية 10.70 المتسيك

 2012سبتمبر/أيلول  تيسيرية للغاية 13.30 موزامبيق

 2012سبتمبر/أيلول  تيسيرية للغاية 14.00 النيجر

 2011سبتمبر/أيلول   تيسيرية للغاية 7.00 السنغال

 2012أبريل/نيسان  تيسيرية للغاية 8.46 أوزبتستان

 2012ديسمبر/تانون األول يتوقع الموافقة عليو ف:  تيسيرية للغاية 7.72 لبنان

 2012ديسمبر/تانون األول توقع الموافقة عليو ف:   عادية 7.10 سوازيلندا

 2012ديسمبر/تانون األول  يتوقع الموافقة عليو ف: عادية 12.83 تونس

 2012ديسمبر/تانون األول  يتوقع الموافقة عليو ف: عادية 10.60 فنزويال البوليفاريةجميورية 

   254.026 اإلجمال:

   45.7764 الرصيد المتبق: من االلتزامات

 
 


