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بموجب االتفاقية اإلطارية مع  الثالثاتفاقية القرض اإلفرادي توقيع تقرير عن 
 مصرف التنمية األلماني

بموجب االتفاقية  ،)القرض(مليون يورو  400بقيمة مصرف التنمية األلماني تم التفاوض على قرض  -1
نوفمبر/تشرين الثاني  24اإلطارية مع مصرف التنمية األلماني التي وقعها رئيس الصندوق بتاريخ 

وقع  التاريخ. وفي نفس التاسع لموارد الصندوق لفترة التجديد. ويمثِّل هذا القرض مصدرًا للتمويل 2014
 .مليون يورو 100قدره بمبلغ اتفاقية القرض اإلفرادي األول رئيس الصندوق أيضا 

مليون  200بمبلغ  2015يلول أسبتمبر/ 10وأما اتفاقية القرض اإلفرادي الثاني فقد تم توقيعها بتاريخ  -2
 متاحا بموجب االتفاقية اإلطارية. اليزالمليون يورو  100يورو. مما يترك رصيدا قدره 

بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة على الحصول على المبلغ المتبقي  -3
ل جزء من برنامج لتموي يورومليون  100طارية مع مصرف التنمية األلماني وقدره بموجب االتفاقية اإل

 9ووقعت اتفاقية القرض اإلفرادي الثالث بتاريخ  ،القروض والمنح لفترة التجديد العاشر للموارد
 .2016ديسمبر/كانون األول 

وبالتالي سوف  ،وسيتم اقتراض األموال بنفس الشروط المطبقة على القرضين اإلفرادين األول والثاني -4
 ط عادية.تستخدم هذه األموال لتمويل قروض بشرو 

إلى باالستناد إلى برنامج للقروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق بما يصل حده األدنى و  -5
هنالك طلب  ،البرنامجإدارة مليار دوالر أمريكي، وبموجب أحدث اإلسقاطات التي وضعتها دائرة  3.2

مما سيستوعب المبلغ المقترض ضمن نظام تخصيص الموارد  ،واضح على القروض بشروط عادية
 على أساس األداء الذي لن يتأثر بهذا االقتراض.

هذا المبلغ المقترض: "بما يتماشى مع  سيستخدموبما يتماشى مع وثيقة إطار االقتراض السيادي،  -6
فائدة الحالي المطبق المبلغ المقترض بسعر ال إعادة إقراضسياسات تمويل الصندوق معاييره" مما يعني 

 على القروض العادية.

 لن يتحمل الصندوق أية تكاليف إضافية إدارية أو تنفيذية أو تشغيلية مما له صلة بهذا القرض. -7

 :، فهي على النحو التالياإلفرادي الثالثلقرض التفاقية اوأما الخصائص األساسية  -8

 2017ي يونيو/حزيران مليون يورو: ف 50طريقة الصرف على شرحتين قيمة كل منهما  (1)
 ؛2017وديسمبر/كانون األول 

 عملة التعيين: اليورو؛ (2)

 عامًا؛ 20فترة السداد:  (3)

 ؛أعوام 5فترة السماح:  (4)

أشهر +  6يعادل سعر الفائدة على معامالت اليورو بين مصارف لندن لمدة  –معدل الفائدة: متباين  (5)
 هامش؛



EB 2016/119/INF.2 

 

2 

العتبة التي تقررها منظمة  2017في حال تجاوز سعر الفائدة المطبق قبل ديسمبر/كانون األول  (6)
في المائة(، سيتم تحويل سعر الفائدة على  6.10التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي )وهي حاليا 

 .القرض من سعر متباين إلى ثابت

في المائة من     0.4أي ما يعادل (يورو  400 000 يعادلبما لتعويض التكاليف  رسماسدد الصندوق سي -9
، بهدف اإليفاء بأحد الشروط 2017يناير/كانون الثاني  فيمليون يورو( لمصرف التنمية األلماني  100

 فرادية.اإللقروض اتفاقية من اتفاقيات ا كلالمتعلقة ب

مصرف  يصرفس، الثالثاتفاقية القرض اإلفرادي المنصوص عليها في وبناء على طرائق الصرف  -11
 .2017يونيو/حزيران  30 بحلولللصندوق مليون يورو  50التنمية األلماني الشريحة األولى بقيمة 

 


