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تقرير عن أول اتفاقية قرض إفرادي بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية 
 72072رقم  Kfwقرض ال :األلماني

بموجب  - 22122 :مصرف التنمية األلمان: رقمقرض  -مليون يورو  011تم التفاوض على قرض بقيمة  - 0
نوفمبر/تشرين الثان:  20بتاريخ  الت: وقعها رئيس الصندوقاالتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلمان: 

 . ويمثِّل هذا القرض مصدرًا للتمويل للتجديد التاسع لموارد الصندوق.2100

ليه االتفاقية اإلطارية ف: نفس التاريخ من ِقَبل رئيس ، تما تنّص عإفرادياتفاقية قرض  أول وقد تم توقيع - 2
 مليون يورو. 011هذا القرض اإلفرادي  قيمة تالصندوق وتان

مليون دوالر أمريت:.  044مليون يورو يعاِدل عندئذ ما يقارب  011تان مبلغ  ،وعند توقيع االتفاقية اإلطارية - 3
مليون  022مليون يورو يعاِدل حوال:  011غدا مبلغ  2102ومن الجدير بالمالحظة أنه وف: فبراير/شباط 

 دوالر أمريت:.

وليس من المفروض على الصندوق أن يقوم باقتراض تامل مبلغ هذا القرض اإلفرادي ف: حال أثبتت  - 0
اإلسقاطات المعدَّلة لقدرات التزامات الصندوق المالية والتشغيلية على عدم الحاجة إليه. ويمتن للصندوق أن 

 مليون يورو للشريحة الواحدة. 21موال بموجب هذا القرض لما يصل ف: حّد  األدنى إلى يطلب األ

 لن يتحّمل الصندوق أية تتاليف إضافية إدارية أو تنفيذية أو تشغيلية مما له صلة بهذا القرض. - 2

 وتتمّثل الخصائص الرئيسية لهذا القرض فيما يل:: - 6

 الصندوق ولتجنُّب دفع رسوم خدمة ال حاجة لها؛السحب على شرائح لضمان التواؤم مع التزامات  (0)
 عملة التعيين: اليورو؛ (2)
 عامًا؛ 21 :فترة السداد (2)
 سنوات؛ 2فترة السماح:  (0)
 هامش. +أشهر  6معدَّل الفائدة: معدل متباين: سعر الفائدة بين مصارف لندن لمدة  (2)

لإليفاء بشروط الصرف من  2102يناير/تانون الثان:  24الصندوق جميع الوثائق الضرورية بتاريخ أصدر  - 7
مليون يورو من أول اتفاقية  011القرض المتعلقة باتفاقية القرض اإلفرادي هذا، بما ف: ذلك طلب لسحب 

 للقرض اإلفرادي.

ف: المائة من مبلغ  1.0يورو )بما يعاِدل  011 111تما سدَّد الصندوق أيضًا أقساط تعويض التتاليف لمبلغ  - 8
بهدف اإليفاء بأحد شروط الدفع  2102فبراير/شباط  01مليون يورو لمصرف التنمية األلمان: بتاريخ  011

 المتعلقة باتفاقيات القروض اإلفرادية.

 مان: على أن شروط الصرف من هذا القرض قد تحققت بتاريخ لوقد أتد مصرف التنمية األ - 4
 .2102فبراير/شباط  08

 مليون يورو للصندوق بتاريخ 011وقد صرف مصرف التنمية األلمان: مبلغًا وقدر  اإلجمال:  - 01
 .2102فبراير/شباط  04


