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 الموافقةبتوصية  

معايير المننوص عمييا في ىذه الوثيقة، البدء مفاوضات في إطار بدارة النندوق إلأن يأذن المجمس التنفيذي مدعو إلى 
 .KfW اقتراض مع بنك التنمية األلماني اتفاقيةالنندوق في  دخول أن يوافق عمىو 

 KfWالتنمية األلماني  بنكالمقترح التفاقية تمويل الدين مع التفاوض إطار 
 معمومات أساسية -أوال
، (2013-2015)التجديد التاسع لموارد النندوق  أن يستكشف، في إطارالنندوق من الدول األعضاء طمبت  -1

مكانية آليات تمويل جديدة ومبتكرة و  توسيع نطاق شراكاتو، من أجل زيادة االستثمار في الزراعة والونول إلى ا 
حداث تحول في زراعة عمى ا الريفمن فقراء مميون شخص  80 مساعدة المتمثل فياليدف  لخروج من الفقر، وا 

 التاسع التجديدالمتعمق ب 35-/د166 قرارال وسّمم. القادر عمى النمودالحيازات النغيرة وتعزيز النمو العادل و 
نيتيا  عناألعضاء  الدولإعالن ب، "2012/شباط في فبراير المحافظيني اعتمده مجمس ذالو ، النندوق لموارد
زيادة التمويل  لتحري إمكانية ممكن كل جيدلالنندوق رئيس ، وبذل موارد النندوقلمساىمات إضافية توفير 
تمشيا مع و المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا". عن ذلك عمى  قد تنجممقترحات  ةأي وعرضمن منادر بديمة المتاح 
التجديد التاسع خالل فترة التي يتعين الوفاء بيا لتزامات اال أحدبئة الموارد استكشاف طرائق جديدة لتعأنبح القرار، 

 .لموارد النندوق

ىذه المبادرة في البداية عمى تمويل الديون السيادية،  في إطاراستكشاف الموارد من منادر بديمة ية موركزت عم -2
طمق في المشترك ألغراض األمن الغذائي، الذي أ  تجربة مع حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمويل ال استنادا إلى

تمويل الدين مع النندوق لدعم ل يةاتفاق بشأنالتفاوض  نيتوعن  KfWأعرب بنك التنمية األلماني و . 2011عام 
نتيجة ثقتو في النندوق زادت مخروج من الفقر. وقد لالريف التنمية الزراعية في البمدان النامية وتمكين فقراء 

كشريك النندوق  KfWبنك التنمية األلماني  ويرىمنندوق. لموضع المالي لمرضي لمغاية الداخمي تننيف الال
 في التنمية الزراعية والريفية. اتواالعتماد عميو إلدارة استثمار  يمكن

ق النندو يبدأ ل، فإن المجمس مدعو إلى الموافقة عمى إطار التفاوض الوارد في ىذه الوثيقة 35-/د166 قرارووفقا لم -3
بأن يظل منخرطا في لمنندوق  بما يسمحوالتوقيع عمييا  KfWبنك التنمية األلماني مع  لتفاوض عمى اتفاقيةا

 .التجديد التاسع لموارد النندوقكجزء من برنامج العمل في إطار  عممياتو ويوسع نطاقيا في البمدان الشريكة لو

 ،القرض األول يةواتفاق الجامعة يةاالتفاقاالنتياء من و  KfWبنك التنمية األلماني االنتياء من المفاوضات مع  وبعد -4
. وسيتم توفير معمومات لمعمملمجمس إلى االتدفقات النقدية بشأن توقعات الستقدم الشروط المالية المتفق عمييا و 

 بانتظام في الدورات الالحقة لممجمس التنفيذي. الحسابعن  حديثة

 التخصيص -ثانيا
 2015و 2014 يجزءا من اإلقراض لعام KfWاأللماني تقدم من خالل قرض بنك التنمية الموارد التي سستشكل  -5

ستند تبشكل حنري تقريبا إلى البمدان المتوسطة الدخل في جميع المناطق الجغرافية. وسوف  وستوجو
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، التي القطرية المستندة إلى النتائج لى العمميات القائمة، بما في ذلك برامج الفرص االستراتيجيةإ التخنينات
في البمدان المتوسطة الدخل. وسوف  سيما ال، و ويفي مجال الزراعة واألمن الغذائي والتغذ فرص االستثمارتحدد 

مسبقا  التخنيصمستويات  تحددلن و الخانة بكل بمد والقدرة االستيعابية.  االحتياجاتلى إ التخنيناتستند ت
وعدم المساواة عمى الدخل في عدم المساواة الذي يغطي كل من ر عمى المستوى القطري، تحميل الفق ستقوم عمىو 

موارد لالستثمار في التنمية الريفية عمى ال البمدانالمؤشرات االولية أن الطمب من ىذه وتبين اإلقميمي. المستوى 
 الحد من الفقر في المناطق الريفية قد يفوق مستوى الموارد المتاحة من النندوق. من أجلوالزراعية 

 اإلطار المالي -ثالثا

في شكل قرض لمنندوق مقوم  KfWاأللماني بنك التنمية لسيتم توفير الموارد التي ستتاح من خالل تمويل الدين  -6
األموال لمنندوق عمى مدى فترة زمنية متعددة  . وسيتم نرفتقريبا مميون دوالر أمريكي 500ما يعادل بباليورو، 
 متغير مرجعيلى معدل إلقرض عمى امن ثالث إلى أربع سنوات(. وسوف يستند سعر الفائدة  تتراوحالسنوات )

كان )أي إذا  إلعادة سداد الدين يقابل الوتيرة المتفق عمييا سعر الفائدة عمى معامالت اليورو فيما بين المنارفل
سعر الفائدة عمى يكون سننف سنوي، فإن المعدل المرجعي  KfWاأللماني ين والفائدة لبنك التنمية أنل الد سداد

األلماني ستة أشير(. وسيتم سداد القرض لبنك التنمية لمودائع التي تبمغ مدتيا  معامالت اليورو فيما بين المنارف
KfW  التكاليف  بتحمل سيقوم النندوقعاما، مع فترة سماح مدتيا خمس سنوات. و  20 مدتياعمى فترة زمنية

 السالمة المالية لمنندوق.عمى ؤثر تتوقع أن وال يالقرض من النندوق باإلدارية المرتبطة 

مع سياسة االستثمار في النندوق. وسيتم  ىتماشبما ي والمنروفات المعمقةسيتم استثمار المبالغ المستممة و  -7
 ومعاييره.النندوق المقدم من لتمويل افقا لسياسات و النندوق و  يساندىاممشاريع التي لموال تخنيص األ

 الهيكل القانوني -رابعا

قرض لمنندوق خالل بإتاحة المقرض يتعيد تنص عمى أن ية جامعة الترتيب المتوخى في اتفاقينعكس يقترح أن  -8
ضمن غيرىا من شأنيا أن توفر، لقروض ات منفنمة يشكل اتفاق التعيد فيىذا  وسيكونفترة زمنية متفق عمييا. 

 مور، الشروط المالية لكل جزء من القرض.من األ

 

 

 
 


