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 توصية بالموافقة
في والصندوق  تصدير واالستيرادلتفاهم المبرمة بين بنك كوريا للأحكام مذكرة االمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 .4102مايو/أيار  8

 

 مذكرة تفاهم مع بنك كوريا للتصدير واالستيراد
غرض التعاون ب  (KEXIM)االستيرادو  للتصديركوريا مذكرة تفاهم مع بنك  4102 /أيارمايو 8 في الصندوق أبرم -1

تعزيز القدرات الوطنية؛ و في األنشطة ذات االهتمام المشترك مثل: تمويل االستثمارات على المستوى القطري؛ 
دارة المعرفة؛ و و حوار السياسات؛ و  ى المذكرة سارية ستبقو على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. المناصرة ا 

 .تالمفعول لمدة أربع سنوا

 ل.األو  الملحقفي KEXIM عن بنك معلومات  وترد -2

( التعاون واإلدارة؛ 3( الموضوعات واألنشطة؛ )4( األهداف والنطاق؛ )0عن: ) موادوتتضمن مذكرة التفاهم  -3
 ( شؤون أخرى.7)الفعالية؛  (6)السرية؛  (5؛ )تعديل والمدة واإلنهاءال (2)

نسخة  ترد التي، الصندوقو  KEXIMبنك  المبرمة بينتفاهم الالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على مذكرة و  -4
 الثاني. الملحقفي  امنه
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 االستيرادو  للتصديربنك كوريا 
الذي كوريا دعم اقتصاد وي، 0776في عام وأنشئ البنك حكومة جمهورية كوريا. ل ةتابعهو مؤسسة مالية  KEXIMبنك 

األساسية قروض التصدير،  هاألخرى. وتشمل خدمات البلدانالتعاون االقتصادي مع ويعمل على تيسير تقوده الصادرات 
الستيراد لتنمية الموارد الطبيعية، واالئتمان االئتمان لوالتمويل التجاري، وبرامج الضمان، واالئتمان لالستثمار في الخارج، و 

 وخدمات المعلومات التجارية. 

 

ي ذاالقتصادية ال لتنميةفي مجال ا( صندوق التعاون 0: )صندوقين حكوميين للتنميةمسؤول عن تشغيل  KEXIMوبنك 
صندوق  (4؛ )دعم البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية لتعزيز النمو االقتصادي والرفاه االجتماعيي

 .الديمقراطية الذي يمول التعاون االقتصادي مع جمهورية كوريا الشعبيةبين الكوريتين التعاون 
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 طبق األصلصورة 

 

 

 تفاهم مذكرة

 بين

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 و

 واالستيراد للتصدير كوريا بنك

 

 

 ويشار) الزراعية للتنمية الدولي الصندوق بين مبرمة )ويشار إليها من اآلن فصاعدًا باسم "المذكرة"( هذه التفاهم مذكرة
 (."KEXIM" باسم من اآلن فصاعداً  إليه ويشار) واالستيراد كوريا للتصدير وبنك"( الصندوق" باسم من اآلن فصاعداً  إليه

 لتنمية تيسيرية بشروط لتوفيرها إضافية موارد مكلفة بتعبئة المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة الصندوق إن حيث
مصممة  وبرامج لمشروعات أساسا التمويل الصندوق يوفر الهدف، لهذا وتحقيقا. فيه النامية األعضاء الدول في الزراعة

 وتعزيز الريفي، الفقر من للحد الصغيرة الحيازات ألصحاب الغذائي واإلنتاج الزراعية النظم تحسين أو توسيع إلدخال أو
أصحاب  زراعة في التحول لتحقيق الوطنية، واالستراتيجيات األولويات إطار في الصلة ذات والمؤسسات السياسات
 والقادر على الصمود. العادل النمو وتعزيز الصغيرة الحيازات

 باسم يلي فيما إليه ويشار) لتنمية االقتصاديةفي مجال اصندوق التعاون  ُتشّغل حكومية مالية مؤسسة KEXIM حيث إن
"EDCF )"االجتماعي والرفاه االقتصادي النمو لتعزيز النامية للبلدان واالجتماعية االقتصادية التحتية البنية الذي يدعم . 

 البعض بعضهما مع يعتزمان التعاون"( الطرفان" باسم يلي فيما إليهما ويشار) KEXIMو الصندوق إلى أن وبالنظر
 . واستراتيجية شاملة عالقة إلقامة مشترك جهد في واالنخراط

 : يلي ما على لذا، يتفق الطرفان

 

 األولى المادة

 والنطاق األهداف

 ُيرى أن هذا عندما المشترك االهتمام ذات تنفيذ األنشطة في للتعاون إطار توفير هو هذه المذكرة من الغرض 5-5 البند
دارة السياسات وحوار القدرات وتعزيز االستثمارات تمويل ذلك في بما طرف، كل فعالية سيعزز التعاون  المعرفة على وا 
 والعالمية. واإلقليمية الوطنية المستويات على وأعمال المناصرة الحوار فضال عن القطري، المستوى
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 استراتيجيين شركاء بمثابة بعد، فيما عليها المنصوص لألحكام وفقا الطرفين العمل، على الغاية، لهذه تحقيقا 4-5 البند
واإلجراءات  واللوائح للقواعد وفقا المذكرة هذه بموجب األنشطة وسُيضطلع بجميع. المشترك االهتمام ذات المسائل في
 . طرف بكل الخاصة الصلة ذات

 

  الثانية المادة

  واألنشطة الموضوعات

 : التالية األنشطة على التعاون سيركز 5-4 البند

 يشمل ذلك وقد كل طرف من خبرات الطرف اآلخر وموارده وتجاربه؛ الستفادة والمعلومات المعرفة تبادل (أ )
 وأساليب اإلدارة المقترحة، المشروعات واستثمارات المستهدفة، البلدان عن وتجارية اقتصادية معلومات
 ؛المخاطر وتخفيف والتنفيذ،

 التي سيشترك الصندوق المستهدفة للبلدان المشتركة األولوية المالئمة ذات والمشروعات القطاعات تحديد (ب )
  الصلة؛ ذات األنشطة وتنسيق لألطراف المتاحة المالية في تمويلها بالموارد KEXIMو

جراءات البشرية الموارد وسياسات القائمة للترتيبات وفقا العاملين تبادل (ج )   الخاصة بالطرفين؛ التنفيذ وا 

 الطرفين. عمليات نطاق لتوسيع إضافية موارد لتعبئة المحتملة المبتكرة التمويل أدوات استكشاف (د )

إمكانيات التمويل  القطرية أو اإلقليمية المعنية، برامجهما وتنفيذ صياغة سياق في سوف يستكشف الطرفان، 4-4 البند
واإلشراف  البرامج استراتيجياتهما القطرية وصياغة عن معلومات سيتقاسم الطرفان الغرض، ولهذا. الموازي أو المشترك

 تنفيذها. عليها ودعم

 

  الثالثة المادة

  واإلدارة التعاون

جراءات رهنا بسياسات للطرفين، يجوز التعاون، تعزيز أجل من 5-3 البند  : منهما كل وا 

 التفاهم؛ مذكرة عن ناشئة مسائل أي بشأن البعض بعضهما مع التشاور (أ )

 الصلة ذات المالية المساهمات وتعبئة الطرفين بين مناسبا، حسبما يكون مالئمة، إدارية ترتيبات أية وضع (ب )
 مذكرة أهداف مع يتماشى بما والمشروعات البرامج في تمويل الستخدامها والخاصة العامة الكيانات من

 التفاهم.

 : أجل من الطرفين بين للمعلومات المنتظم التبادل إطار في تشاورية اجتماعات سوف يعقد الطرفان 4-3 البند

 يكون حسبما المنسقة التدخالت خيارات واستكشاف التفاهم مذكرة لتنفيذ العام االستراتيجي التوجيه توفير (أ )
  مناسبا؛
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 المستفادة، الدروس حول اآلراء وتبادل تحققت، التي والنتائج تنفيذ مذكرة التفاهم في المحرز التقدم تقييم (ب )
 . التدخل من الصلة ذات المستويات المناسبة على إجراءات المتابعة على واالتفاق المعلقة المسائل وتحديد

 

  الرابعة المادة

  واإلنهاء والمدة التعديل

 . الطرفين بين كتابي باتفاق المذكرة هذهيجوز تعديل  5-2 البند

 خالف على الطرفان إال إذا اتفق بها، بدء العمل تاريخ من سنوات أربع لمدة المفعول سارية المذكرة هذه تظل 4-2 البند
 كتابة. ذلك

 يتعين كان إذا ما تحديد أجل من البعض بعضهما مع الطرفان يتشاور هذه المذكرة، من انتهاء أشهر ثالثة قبل 3-2 البند
 . تمديدها أو إنهاؤها

 

  المادة الخامسة

  السرية

 سرية معلومات أي طرف، بأي يتعلق فيما تعني،" السرية المعلومات"فإن عبارة  الخامسة، المادة هذه ألغراض 5-1 البند
"( المعلومات الذي يكشف عن الطرف)" معه التعاون من الطرف اآلخر أو من خالل عليها الحصول ذات ملكية يتم أو

 . المذكرة هذه أداء أو بتنفيذ يتعلق فيما"( المتلقي)" والمقدمة إلى الطرف

 الطرف من مسبقة كتابية موافقة على الحصول دون يجوز أن يقوم، ال أنه الطرفين على من طرف يوافق كل 4-1 البند
 هذه أداء أو تنفيذ أثناء سرية معلومات بأية العام الجمهور أو ثالث طرف أي بإبالغ الذي يكشف عن المعلومات،

التابعين للمتلقي والمعلومات  ومراجعي الحسابات الفنيين إلى العاملين والمديرين والموظفين والمستشارين إال المذكرة،
ير غ(. ممثلو المتلقي"" يشار إليهم معا باسم)الموظفين التابعين له أو الجهات المنتسبة إليه  أو فروعه من السرية ألي

 أمر أو بموجب حكم أو حكومية، أو من هيئات رقابية أو بها، معمول لوائح أو قانون وفقا ألي مطلوبا ذلك كان إذا أنه،
 . السرية المعلومات هذه عن الكشف يجوز للمتلقي هيئة قضائية، أي أو محكمة من

 المتاحة العامة والمعلومات المعلومات على ينطبق ال" السرية المعلومات" مصطلح فإن سبق، مما على الرغم 3-1 البند
 ممثلي إلى سرية معلومات عن المتلقي حالة كشف وفي. الذي يكشف عن المعلومات الطرف عن النظر بصرف للمتلقي
 . الواردة في هذه المذكرة السرية ملتزمين بنفس التزامات على أن يكون ممثلو المتلقي يعمل المتلقي المتلقي،
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 السادسة المادة

  الفعالية

اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين التبليغ النهائي من الطرف اآلخر باستكمال  في النفاذ حيز هذه المذكرة تدخل 5-1 البند
 التنفيذي عقب موافقة المجلس الداخلية الموافقة إجراء من االنتهاء سيتم وبالنسبة للصندوق، .إجراءاته الداخلية ذات الصلة

  المذكرة.هذه  للصندوق على

 

 السابعة المادة

 شؤون أخرى

هذه  بمقتضى المنفذة االتصاالت من وغيرها والتقارير والطلبات اإلخطارات لجميع التالية تحدد العناوين 5-7 البند
 : المذكرة

 

  الزراعية للتنمية بالنسبة للصندوق الدولي

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome 

Italy 

  54591-06-39+: هاتفال

 

  KEXIMبالنسبة للبنك 

The Export-Import Bank of Korea 

16-1, Yeouido-Dong Yeongdeungpo-Gu 

Seoul 150-996 

Korea 

  6572-3779-822+: هاتفال
 

المتعلقة بهذه المذكرة  االتصاالت من وغيرهاوالوثائق والمعلومات  والتقارير والطلبات اإلخطارات تكون جميع 4-7 البند
 . اإلنكليزية باللغة

 

 
 

ثباتا  في اإلنكليزية باللغة هذه المذكرة على بالتوقيع األصول، حسب المعتمدين ممثليهم خالل من الطرفان، قام ،لذلك وا 
 .4152 مايو/أيار 8 في إيطاليا، روما، في أصليتين، نسختين
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___________________ ___________________ 

  

 الصندوق
 ينيسميشيل موردا
 نائب الرئيس
 بالنيابة عن

 كانايو نوانزي
 الرئيس

KEXIM 
 بشيم سيو 

 كبير المديرين التنفيذيين

 
 

 

 


