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اتفاقية القرض اإلفرادي الثاني بموجب االتفاقية اإلطارية مع  توقيععن تقرير 
 مصرف التنمية األلماني

بموجب االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية )القرض( مليون يورو  011تم التفاوض على قرض بقيمة  -1
. ويمثل هذا القرض مصدرا 5160نوفمبر/تشرين الثاني  50التي وقعها رئيس الصندوق بتاريخ  ،األلماني

تم توقيع اتفاقية القرض اإلفرادي  ،للتمويل ألغراض التجديد التاسع لموارد الصندوق. وبنفس التاريخ
 مليون يورو. 611األول من قبل رئيس الصندوق بقيمة قدرها 

،  27493قمالقرض ر  ،اإلفرادي الثاني، وقع نائب رئيس الصندوق القرض 5162 سبتمبر/أيلول 61وفي  -2
 مليون يورو. 511بقيمة تبلغ 

ومن  .مليون دوالر أمريكي 044مليون يورو يعادل حوالي  011عند توقيع االتفاقية اإلطارية، كان مبلغ  -3
 001مليون يورو يعادل تقريبا  011كان مبلغ  ،5162أغسطس/آب  16وبتاريخ  ،الجدير بالمالحظة أنه

 أمريكي.مليون دوالر 

ال يتوجب على الصندوق لزاما أن يقترض مبلغ القرض كله في حال أثبتت اإلسقاطات المعدلة لقدرة  -4
 للصندوق على عدم الحاجة إليه. ويمكن للصندوق طلب األموال بموجب  االلتزامات المالية والتشغيلية

 مليون يورو للشريحة الواحدة. 21يصل إلى  بحد أدنى اتفاقية القرض اإلفرادي

 لن يتحمل الصندوق أية تكاليف إضافية إدارية أو تنفيذية أو تشغيلية مما له صلة بهذا القرض. -5

 وأما الخصائص األساسية للقرض الثاني، فهي على النحو التالي: -6

في:  يوروطريقة الصرف على أربع شرائح تقدر قيمة كل واحدة منها بخمسين مليون  (1)
، يونيو/حزيران 5161، وديسمبر/كانون األول 5161، ويونيو/حزيران 5162نون األول ديسمبر/كا

 ؛5161

 ؛عملة التعيين: اليورو (2)

 ؛عاما 51فترة السداد:  (3)

 ؛سنوات 2فترة السماح:  (4)

 1 على معامالت اليورو بين مصارف لندن لمدةيعادل سعر الفائدة  –معدل الفائدة: متباين  (5)
 أشهر + هامش؛

العتبة التي تقررها منظمة  5161عر الفائدة المطبق قبل ديسمبر/كانون األول في حال تجاوز س (6)
، سيتم تحويل سعر الفائدة (في المائة 1161وهي حاليا )التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي 
 على القرض من سعر متباين إلى ثابت. 

بهدف  5162 لثانيرين انوفمبر/تش 11الصندوق جميع الوثائق ذات الصلة بحلول تاريخ  سيعرض -7
 مليون يورو. 21اإليفاء بشروط السحب من القرض للشريحة األولى البالغة 
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في المائة من   0.4 ي ما يعادلأ(يورو  000 800سدد الصندوق أيضا قسطا لتعويض التكاليف يعادل  -8
اإليفاء بأحد ، بهدف 5162أكتوبر/تشرين األول  5مليون يورو( لمصرف التنمية األلماني بتاريخ  511

 الشروط المتعلقة بأية اتفاقيات لقروض إفرادية.

ما أن يتم استالم هذه الوثائق حتى يتم تأكيد مصرف التنمية األلماني على إيفاء الصندوق بجميع شروط  -9
 السحب من القرض.

وبناء على طرائق الصرف الموضوعة التفاقية القرض اإلفرادي الثاني، فإن مصرف التنمية األلماني  -11
  .5162ديسمبر/كانون األول  52مليون يورو بحلول  21سوف يصرف للصندوق الشريحة األولى بقيمة 


