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 جمهورية ماليو الدولي لمتنمية الزراعية ديون بين الصندوق الاتفاقية إعادة جدولة 
، صادق المجلس التنفيذي على مقترح لتسوية 3102ف: دورتو الثامنة بعد المائة المنعقدة ف: أبريل/نيسان  -1

الديون يتعلق بمتأخرات جميورية مال: الخاصة بقروضيا المستحقة للصندوق وتفويض رئيس الصندوق 
من  71 بالتفاوض على اتفاقية لتسوية الديون وتوقيعيا بما يتماشى مع الشروط واألوضاع الواردة ف: الفقرة 

 .EB 2013/108/R.27 الوثيقة

مايو/أيار، ويرد رفق ىذه الوثيقة  41برام اتفاقية إعادة جدولة الديون بين الصندوق وجميورية مال: ف: تم إ -2
 نسخة مصورة من االتفاقية المبرمة للعلم.
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 ديونالاتفاقية إعادة جدولة 
 بين

 الصندوق الدولي لمتنمية والزراعية
 وجمهورية مالي

 
 

 وباماتو، مال: ،وقعت ف: روما، إيطاليا
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 اتفاقية إعادة جدولة الديون
إذ صادقت على اتفاقية  ،جميورية مال: )مال:( ى: دولة عضو ف: الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةحيث أن 

 ؛7133سبتمبر/أيلول  71إنشاء الصندوق ف: 

تتحمل رسم خدمة  ،قرضا بشروط تيسيرية للغاية 74إجمال: حافظة قروض الصندوق لمال: تتضمن  وحيث أن
 مرحلة االستحقاق النيائ: بعد؛ إلى لم يصل أي منيا ،بالمائة 7.0بالمائة و 1731بواقع 

 مما جعليا تخفق ف: تسديد دفعاتيا 4174لسياسية الت: شيدتيا مال: ف: مارس/آذار ، وبعد األحداث اوحيث أنه
 ؛4177يناير/تانون الثان:  73ومما أدى إلى تعليق حافظة مال: بتاريخ  ،للصندوق عند استحقاقيا

 ؛سداد ديونيا للصندوق منمال: طلبت إعادة جدولة متأخراتيا  وحيث أن

على مقترح  4177أبريل/نيسان  77لصندوق )المجلس التنفيذي( قد صادق بتاريخ ف: االمجلس التنفيذي  وحيث أن
بمتأخرات جميورية مال: فيما يتعلق بقروض الصندوق المستحقة علييا، وفوض رئيس  ةتسوية الديون الخاص

 يا؛الصندوق بالتفاوض على اتفاقية لتسديد الديون وتوقيعيا بما يتماشى مع الشروط واألوضاع المصادق علي

 :ما يل: على فقد اتفقت مال: مع الصندوق

  

 1المادة 

والت: تتألف بالنسبة  صاف: القيمة الحالية للتعويض ومن ىذه االتفاقية ى جدولتيا تجزء الديون الت: ستعاد مبلغ
استرجاع تامل األصول المستحقة ورسوم خدمتيا حتى تاريخ موافقة المجلس  من الحاليةالقروض جميع لسداد 

رية ف: الملحقين اش)يرد جدول بالقروض ذات الصلة وخطة تسوية المتأخرات اإلالتنفيذي على مقترح تسديد الديون 
 على التوال:(. الثان:و  األول

 
 2المادة 

، تقريبا مليون وحدة حقوق سحب خاصة 7.761لما يعادل ى:  ،عليياموافقة المجلس التنفيذي بتاريخ  ،ىذه االتفاقية
أبريل/نيسان  77يورو بسعر صرف اليورو مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة بتاريخ مليون  77721أي حوال: 

4177. 
 

 3المادة 

وأما قيمة لمدة سنتين. على مدى خمس سنوات، بما ف: ذلك فترة سماح تم جدولة إعادة سداد المتأخرات تس
القروض الت: ستتم إعادة جدولتيا فتتضمن فقط القيم المستحقة بتاريخ مصادقة المجلس التنفيذي وال تتضمن أي 

 تسديدات مستقبلية تستحق فيما يتعلق بالقروض الحالية.
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 4المادة 

على أن تبدأ الدفعات  4177يونيو/حزيران  71ف: موعد أقصاه يورو  11 111 بما يعادلمال: دفعة أولية  تسدد
 .4171يوليو/تموز  7التالية على أساس نصف سنوي بدءا من 

 
 5المادة 

يستند إلى ثابت،  حسم سعرخالل تطبيق  المعاد جدولتيا منلديون لسيتم الحفاظ على صاف: القيمة الحالية 
للعمالت األربع الت: تشتل  مالئمحقوق السحب الخاصة لمنحنى عائد لالوسط: الترجيح: مرّتب للاألسعار الفورية 

، أو ةياألول دفعةالتسديد يتم وضع معدل الحسم ىذا من قبل الصندوق إما بتاريخ وسوف  .وحدات السحب الخاصة
 .وسوف يخطر الصندوق مال: بو، مع الخطة النيائية لتسوية المتأخرات ذات الصلةبتاريخ توقيع االتفاقية، 

 

 6المادة 

وسوف تتحمل مال: أية لقيمة حقوق السحب الخاصة باليورو. المسددة فيما يتعلق بالديون معادلة  مبالغستتون ال
مخاطر ناجمة عن التفاوتات ف: معدالت سعر الصرف بين حقوق السحب الخاصة واليورو. وألغراض ىذه 

 الفقرة،  4 بندال، 1االتفاقية، سوف يتم احتساب سعر الصرف بما يتماشى مع الخطة المنصوص علييا ف: المادة 
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. )ب(

 
 7المادة 

 سوف يخطر الصندوق مال: بتفاصيل الحساب المصرف: واإلجراءات الت: ستتبع عند إيداع الدفعات.
 

 8المادة 

 ومنذ تاريخ نفاذ ىذه االتفاقية، سيحق لمال: أن تستعيد حقيا ف: طلب سحوبات من القروض الحالية. وف: حال لم
وجوب تسديد أي مبلغ إعالن  ،يوما 71بعد مرور  ،تحترم مال: التزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية، يحق للصندوق

عال، و الفور )اإلنفاذ المبتر(على مستحق   ىذه االتفاقية الغية وباطلة. أن نا 
 

 9المادة 

خمس سنوات، ما لم يتم إيقاف ستدخل االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ توقيع الطرفين علييا، وستبقى صالحة لفترة 
 .أعاله 8المادة  ف:العمل بيا نتيجة لإلخفاق بااللتزام بالواجبات المنصوص علييا 

 
 11المادة 

يمتن أن يخضع ىذا  بخالف ذلك، و سيسعى الطرفان للوصول إلى تسوية ودية بشأن أي نزاع مما قد ينشأ بينيما
من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية بتاريخ  2-72مع اإلجراءات الواردة ف: المادة  النزاع للتحتيم بما يتماشى

 طرأ علييا.يمما قد تعديالت أية أو ، 4111أبريل/نيسان  41
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 11المادة 

خرى األتفاقيات االومبادئ القانون الدول:، وبخاصة تلك المطبقة على المعاىدات أو ألحتام ىذه االتفاقية  تخضع
 ن الدول والمنظمات الدولية.بي

 
 12المادة 

 714لى الصندوق تسجيل ىذه االتفاقية مع األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة بما يتماشى مع المادة توجب عسي
 .من ميثاق األمم المتحدة

 
 13المادة 

أما باق: الشروط واألوضاع لجميع االتفاقيات التمويلية المبرمة بين مال: والصندوق فتبقى على حاليا دون تغيير 
 مفعول.ال ةفذانو 
 

 14المادة 

ألغراض تبادل االتصاالت بين الطرفين، سيقدم تل واحد منيما إخطارا رسميا بمنسقيو ما أن يتم توقيع ىذه 
 االتفاقية. 

 
 رون فيما يل: ىم المفوضون تممثلين مخولين:واألشخاص المذتو 

 
 بالنسبة لمال::

 وزير االقتصاد والمالية والميزانية ف: جميورية مال:
 وزارة االقتصاد والمالية والميزانية

 472ص.ب. العنوان: 
Hamdallaye ACI 2000 

Bamako, Mali 

 20222935/20224658/20225858 (223+)رقم الياتف: 
 20220793/20221914 (223+)رقم الفاتس: 

 
 بالنسبة للصندوق:و 

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 Via Paolo di Dono, 44العنوان: 

00142 Rome, Italy 

 
قام الطرفان، من خالل ممثلييما المفوضين، بإبرام ىذه االتفاقية بنسختين أصليتين باللغة الفرنسية بالتاريخ المشار 

 إليو أدناه.
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 متتب الوزير، وزارة االقتصاد والمالية والميزانية[ –]الختم 
 

 جميورية مال:
 

 Tiena Coulibalyالسيد 

 وزير االقتصاد والمالية والميزانية ف: جميورية مال:
 4177مايو/أيار  41التاريخ 

 
 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 
 السيد تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق
4177مايو/أيار  73يخ: التار 
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 تاريخ التوقيع المشروع/البرنامج رقم القرض

103-ML 7184نوفمبر/تشرين الثان:  44 مشروع صندوق تنمية القرية 

133-ML :7187أتتوبر/تشرين األول  21 المشروع الثان: للتنمية الريفية ف: جنوب مال 

SRS-004-ML 7183يونيو/حزيران  74 مشروع التنمية الزراعية ف: منطقة البحيرات 

SRS-014-ML 7181يناير/تانون الثان:  43 برنامج تحقيق األمن الغذائ: وتأمين الدخل ف: تيدال 

278-ML  7117مارس/آذار  8 المرحلة الثانية -برنامج صندوق تنمية القرية 

367-ML  :7111نوفمبر/تشرين الثان:  3 برنامج تنويع الدخل ف: منطقة جنوب مال 

409-ML  7116يونيو/حزيران  41 المرحلة الثانية -مشروع التنمية ف: منطقة البحيرات 

488-ML 7111فبراير/شباط  19 برنامج صندوق التنمية ف: منطقة الساحل 

657-ML 4111مايو/أيار  42 برنامج االستثمار والتنمية الريفية ف: األقاليم الشمالية 

704-ML 4113فبراير/شباط  76 برنامج التنمية الريفية المتتاملة ف: تيدال 

776-ML :4111نوفمبر/تشرين الثان:  41 الصغري برنامج التمويل الريف 

813-ML 4177فبراير/شباط  72 مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية 
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 المتأخرات الخطة اإلشارية لتسديد

 

 )سنوات(  التسديد
 )سنوات(فترة السماح 

 مبلغ التسوية
ة األولى )حقوق السحب عالدف

 الخاصة( 

 معدل الخصم اإلشاري

1 
4 

177 762 7 
174 27 

 

1716% 

 
 
 

 يورو[ 11 111]ما يعادل 

 المبلغ )حقوق السحب الخاصة( نصف السنة السنة

2013 
2013 
2014 
2014 
2015 
2015 
2016 
2016 
2017 
2017 
2018 
2018 
2019 
2019 

 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

43,512 
 
 
 

188,685 
188,685 
188,685 
188,685 
188,685 
188,685 

 

 1,175,623  مجموع المبالغ المسددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


