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 المرفق المشترك بين الصين والصندوق اتفاقية أموال متممة من أجل 
 للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 

دارة األموال المتممة،  PB/2014/08 و PB/2013/12 رئيس الصندوق ت:نشر وفقا ل -1 بشأن تعبئة وا 
ماليين دوالر  10تعادل قيمتها الصين:  الرنمينب:يعتزم الصندوق قبول مساهمة أموال متممة ب

نشاء مرفق مشترك بين الصين والصندوق  أمريك: من وزارة المالية ف: جمهورية الصين الشعبية، وا 
التعاون  مجال للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: لزيادة تكميل وتعزيز انخراط الصندوق ف:

 .بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

لة ف: تبادل وتعبئة المعارف، والخبرات، ة المتمثالشامل غايةيسعى المرفق إلى تحقيق الوف س -2
، وتعزيز اإلنتاجية الريفية، الريف:تسريع وتيرة التخفيف من الفقر ل جنوب الكرة األرضيةوالموارد من 

حصرا . وسوف يكرس المرفق وتعزيز التحول الريف:، وتشجيع االستثمارات بين البلدان النامية
 ،لحد من الفقربامع إيالء اهتمام خاص  ،الريفيةلزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية 

 .ف: البلدان النامية وتعزيز عمالة شباب الريف ،ة سوء التغذيةكافحوم

ف:  ف: جمهورية الصين الشعبيةتم التوقيع على اتفاقية األموال المتممة بين الصندوق ووزارة المالية  -3
يغة النهائية للمبادئ التوجيهية وضع الصالمفعول عند نافذة صبح تسوالت:  2018فبراير/شباط  12

 31المفعول حتى  ةساري تبقى، و 2018 /آذارمارس 31واعتمادها ف: موعد أقصاه المرفق لتنفيذ 
 .2021 /كانون األولديسمبر

.ةالموقع يةمن االتفاق مصورةبهذه الوثيقة نسخة ترفق  -4
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 اتفاقية أموال متممة
 بين

 المالية ف: جمهورية الصين الشعبيةوزارة 

 والصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 تعلقت

 بتقديم تمويل

 ق والصندو المشترك بين الصين  مرفقالأجل من 

 لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ل

 :حيث إن
"( يةالصين ـ "وزارة الماليةب من اآلن فصاعدا ايشار إليه)الت:  وزارة المالية ف: جمهورية الصين الشعبية -ألف

الهدف يتقاسمان  ـ "الصندوق"(ب يشار إليه من اآلن فصاعدا)الذي والصندوق الدول: للتنمية الزراعية 
طالق قدرات  يينلتخفيف من الفقر والجوع الريفالمتمثل ف: ااإلنمائ: المشترك  فقراء من السكان الريفيين الوا 

 ؛خالل االستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

م ف: ف: جمهورية الصين الشعبية قد وقعوا على مذكرة تفاه، ووزارة الزراعة الصينية صندوق، ووزارة الماليةال -باء
المستدامة، بما ف:  األمم المتحدة للتنميةالمساهمة معا ف: تحقيق أهداف ، بهدف 2016يونيو/حزيران  4

 ؛ذلك من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

لتعاون بين لالمشترك بين الصين والصندوق مرفق العازمان على إنشاء  الصينية صندوق ووزارة الماليةال -جيم
( لزيادة تعزيز انخراط ـ "المرفق"ب يشار إليه من اآلن فصاعداالذي ) بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

 ؛لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:امجال الصندوق ف: 

لتمويل ـ "المساهمة"( ب من اآلن فصاعدا ايشار إليهقد قررت تقديم مساهمة مالية )الت: ية الصينوزارة المالية  -دال
ـ ب من اآلن فصاعدا ايشار إليهالواردة ف: اتفاقية األموال المتممة هذه )الت:  رهنا باألحكام والشروط، المرفق

 "االتفاقية"(؛ 

    الواردة ف: هذه االتفاقية. لقبول المساهمة، بما ف: ذلك إدارتها، وفقا لألحكامصندوق على استعداد ال -هاء

"الطرف" ومعا  ـاسمبشكل فردي بأيضا ا ميشار إليهوالصندوق )اللذان  يةالصين الماليةت وزارة اتفق وبناء على ذلك
 :بموجب هذا على ما يل: باسم "الطرفان"

 المساهمة -أوال

 10 ابما تعادل قيمته الرنمينب: الصين:للصندوق، ألغراض المرفق، المساهمة بية الصينستوفر وزارة المالية  -1
 ماليين دوالر أمريك:.
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تعتبر وتعامل على إلى الصندوق سية الصيناألموال المقدمة من وزارة المالية  الطرفان ويوافقان على أنيقر  -2
 .القواعد واألنظمة المعمول بها ف: الصندوقبموجب  ةمتممأنها أموال 

فيما يتعلق بإدارة  الت: يوليهاية عنانفس ال يةاالتفاق هف: اضطالعه بمهامه بموجب هذالصندوق  يول: سوف -3
 .شؤونه

 ستخدام األموالا -اثاني

والخبرات، والموارد من  ة المتمثلة ف: تبادل وتعبئة المعارف،الشامل غايةيسعى المرفق إلى تحقيق السوف  -4
، وتعزيز اإلنتاجية الريفية، وتعزيز التحول الريف:، الريف:تسريع وتيرة التخفيف من الفقر ل جنوب الكرة األرضية

حصرا لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية . وسوف يكرس المرفق وتشجيع االستثمارات بين البلدان النامية
ف: البلدان  وتعزيز عمالة شباب الريف ،ة سوء التغذيةكافحوم ،لحد من الفقربامع إيالء اهتمام خاص  ،الريفية
 .النامية

لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون لمجال ا سوف يكمل المرفق أنشطة الصندوق وموارده المخصصة -5
 ما يل::ضمن اإلطار الشامل للمرفق . وستشمل األنشطة الت: يمولها الثالث:

بوابة ل إنشاء الة الصندوق، بما ف: ذلك من خت: تقع ضمن مهمال جاالتتبادل المعرفة، ف: الم (1)
 ؛مخصصة للحلول الريفية

، والمنظمات غير اتعو ر موظف: المش، و نمائيينإلا نممارسيالبناء قدرات واضع: السياسات، و  (2)
عارة الموظفين ،ف: البلدان النامية. ويشمل ذلك تبادل الزيارات جهات أخرىالحكومية، و  والمشاركة  ،وا 

 ؛من األنشطة ذلك وغير ،والتدريب الندوات،ف: 

التعاون بين بلدان  لتضمينث: ف: عمليات الصندوق، الإدماج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث (3)
 ؛طريقة متميزة للتعاون اإلنمائ:كث: ف: برام  الفرص االستراتيجية القطرية، الالجنوب والتعاون الث

األعضاء ف: الصندوق  دولالبين  الثالث: بلدان الجنوب والتعاونبين للتعاون  شغيليةت راكاتإنشاء ش (4)
 ؛األخرى اميةوالبلدان الن صينالخاص ف: ال وتعبئة الموارد من القطاع ،والخبرة ،مثل تبادل المعرفة

تعزيز االستثمارات الريفية بين بلدان الجنوب، من خالل تحديد فرص االستثمار الريفية ف: بلدان  (5)
البلدان  عبراألعمال بين مؤسسات روابط الو  ،الجنوب، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 ؛النامية

ئة الخبرات من الصين أو البلدان النامية األخرى لتقديم المساعدة تم تعبتحيث بإعداد المشروعات،  (6)
 .الصندوق ة منمولموتصميم المشروعات والبرام  ال التقنية ف: دعم عملية إعداد

والمؤتمرات  ،وأنشطة المساعدة التقنية ،أعاله عن طريق تمويل البرام  المواضيعية األنشطة سوف تتحقق -6
أو القطري؛ وتعيين الخبراء االستشاريين،  ،أو اإلقليم: ،ذات الصلة على الصعيد الدول: حداثواأل ،وحلقات العمل

 .أو غير ذلك من األنشطة المتفق عليها بين الصندوق والصين

سيستفيد المرفق من الميزة النسبية للصندوق ف: تقديم القروض والمنح الميسرة المخصصة حصرا لزراعة  -7
فرص التعاون مع منظمة األغذية  تحري. وسيجري قاليمتنمية الريفية ف: جميع األوال ،أصحاب الحيازات الصغيرة
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لتعاون بين بلدان المتعلقة باوالمنظمات األخرى لضمان التنسيق والتكامل ف: أنشطتها  لألمم المتحدة والزراعة
للتعاون  ة لألمم المتحدةومنظمة األغذية والزراعشراكة الصين حساب أمانة  ، بما ف: ذلكالثالث:الجنوب والتعاون 
 .بين بلدان الجنوب

مزيد من من أجل الستوفر المبادئ التوجيهية للتنفيذ تفاصيل تشغيلية لتوجيه العمل الذي يضطلع به المرفق.  -8
 .32لفقرة لى اإ رجوعيرجى ال ،التفاصيل

 تسيير والتوظيفال -اثالث

شعبة االنخراط العالم: الثالث: ف: لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون سيكون المرفق جزءا من وحدة ا -9
الثالث: ف: وحدة لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ف: الصندوق. وسيكون منسق ا والعالقات المتعددة األطراف

خراط العالم: شعبة االنالثالث: هو مدير المرفق، وسيعمل تحت إشراف مدير لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ا
)أحدهما مسؤول عن عمل  مهنيانللمرفق موظفان  يكونذلك، س إلىوباإلضافة . والعالقات المتعددة األطراف

جراءات إل وفقاالصندوق  هاالستثمار( ومساعد إداري يعين عزيزوت راكاتلشعن ا، واآلخر ةالمرفق المتعلق بالمعرف
من واحدا أو أكثر  فاالصين موظ نتدبالصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، ست ويمولهالتنفيذ الخاصة بالموارد البشرية 

 ه.ة هذتمممالموال األ يةمن األموال المقدمة بموجب اتفاق تمويلبلمرفق، أجل ا

. والصندوق يةالصين وزارة الماليةسيتم دعم عمل المرفق من قبل فريق استشاري يتألف من ممثلين ترشحهم   -10
السنوية للمرفق، ويرصد تنفيذ أنشطة التعاون بين بلدان  االستراتيج: توجيهمذكرة الاري وسيستعرض الفريق االستش

شاري الت: يضطلع بها المرفق، ويقترح األولويات المستقبلية. وسيستعرض الفريق االست الثالث: الجنوب والتعاون
 وزارة الماليةإلى ها ة عليموافقالب ةوصيوجه توي ،دية الت: سيتم تمويلها من خالل المرفقافر اإل اتعو مقترحات المشر 

شعبة االنخراط العالم: كون تس، و عادية ةي مرة أو مرتين ف: السنة ف: دور . وسيجتمع الفريق االستشار يةالصين
 ة له.بمثابة أمان والعالقات المتعددة األطراف

األولويات االستراتيجية للمرفق )أي المجاالت المواضيعية  السنوية االستراتيج: توجيهمذكرة الستوضح   -11
وال سيما مركز  –، وسيتم وضعها ف: بداية العام بالتعاون مع ُشعب الصندوق ودوائره واألولويات اإلقليمية/القطرية(

بلدان  بين مما يكمل أنشطة التعاون -الثالث:/المعرفة ف: بكين لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الصندوق ل
 ضطلع بها من خالل أنشطة الصندوق الممولة بالقروض والمنح.ت: يُ الثالث: الالجنوب والتعاون 

 .ف ف: المبادئ التوجيهية للتنفيذيوظتوال تسييرسيتم تفصيل األحكام األخرى المتعلقة بال  -12

 ختيار المشروعات واألنشطةا -ارابع

 .المبادئ التوجيهية للتنفيذ يمكن إيجاد معايير اختيار المشروعات واألنشطة ف: -13

 هالقضايا الرئيسية الناشئة عن هذالمتعلقة ب بالمعلوماتكل منهما اآلخر إحاطة الطرفان على يوافق   -14
 .هاوالتشاور بشأن يةاالتفاق

 مخصصات الماليةال -اخامس

ف: حساب يتم  ان، تودعالصين: الرنمينب:بدفعتين  علىالصندوق  إلى يةالصين وزارة الماليةستقدم مساهمة   -15
 :النحو التال:على  ،إرسال تفاصيله ف: الوقت المناسب
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  ؛الصين: الرنمينب:ماليين دوالر أمريك: ب 5يعادل  بلغ، م2018ف: عام 

  الصين: الرنمينب:ماليين دوالر أمريك: ب 5يعادل  بلغ، م2019ف: عام. 

عند االستالم، وسوف تخطر الصندوق لتحديد االئتمان  الغرض من الدفعالصينية سوف تحدد وزارة المالية   -16
باستالم  خطيا إشعارا الصندوق وجهبكل إيداع، سوف يية الصينبكل إيداع خطيا. وبعد إخطار وزارة المالية 

 .األموال

 يحتفظ، و ساهمةالصندوق من الميخصم سوف  ،موال المتممةإدارة األ كلفةت لمن أجل المساهمة ف: تحم  -17
. وسيتم إعادة استثمار أي ساهمةقسط مستلم من إجمال: المكل ف: المائة من  6الخاص برسم أول: بنسبة  هلحساب

 .فائدة مالية ناتجة عن المساهمة ف: تنفيذ خطة عمل المرفق

بسجالت منفصلة وحسابات دفتر األستاذ فيما يتعلق بالمساهمة المودعة من قبل وزارة الصندوق حتفظ سي  -18
 .هذه االتفاقية وصرفهاالمالية بموجب 

 يةالصين وزارة الماليةكون قد تم إيداع أموال كافية من قبل يشرط أن الصندوق لفات و صر تخضع  سوف  -19
أي تمويل  قديما بتملتز م بمثل هذا اإليداع خطيا. ولن يكون الصندوق الصندوققد تم إبالغ ن يكون أمع الصندوق و 

 .موالاألإذا لم تتوافر  يةتفاقالا هبموجب هذ

، يجوز له أن ينه: يةاالتفاق هق ف: الوفاء بالتزاماته بموجب هذالصندو  من قبل تقصير حدوث ف: حال  -20
، فإن الية الصينيةنهاء من قبل وزارة الماإلوأن يطالب، كليا أو جزئيا، بسداد المساهمة. وف: حال  يةاالتفاق ههذ

 اتاستالم مدير مكتب الشراك طراف ثالثة قبل تاري ا ألتم االلتزام بهق لن يكون ملزما بسداد أي أموال الصندو 
 .نهاءاإلوتعبئة الموارد ف: الصندوق إلشعار 

األنشطة وتسوية جميع االلتزامات، المبرمة بموجب  ستكمالعند ا غير منفق يبقىأي رصيد من المساهمة   -21
 .نحو ما يتفق عليه الطرفان أو التعامل معها على يةالصين وزارة الماليةاقتراح المشروع، يتم ردها إلى 

 وريد واإلبالغتال -اسادس

غراض المرفق وفقا للمبادئ التوجيهية للصندوق بما ف: ذلك، على سبيل ألالسلع والخدمات  توريديتم س  -22
، والشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، المبادئ التوجيهية للتوريد ف: مشروعات الصندوقالحصر،  المثال ال

غير  دو عق بموجبالصندوق عينهم الذين ي األشخاصلخبراء االستشاريين وغيرهم من اودليل الصندوق بشأن 
 .الموظفين

وفقا إلجراءات الصندوق بشأن األموال المتممة، ستتم مراجعة السجالت المحاسبية للمساهمة على أساس   -23
 وزارة الماليةوبناء على طلب من  راجعة خارجية كجزء من القوائم المالية الموحدة للصندوق.سنوي من قبل شركة م

أن يطلب من مراجع: الحسابات الخارجيين إجراء يجوز للصندوق بعد التشاور واالتفاق مع الصندوق، و ، يةالصين
 .المرفق التكاليف ذات الصلة، يتحمل الحال ا. وف: هذيةاالتفاق هحكمها هذتة محددة للمساهمة الت: مراجع

ة إلى وزار األول(، سيقدم الصندوق  انونديسمبر/ک 31نهاية السنة )قفال من إف: غضون مائة وثمانين يوما   -24
 المالية الموحدة السنوية للصندوق. قوائممن ال المستخرجو التقرير المال: المتعلق بالمساهمة  يةالصينالمالية 

 الدوالر األمريك:. عملةوالحسابات المتعلقة بالمساهمة ب عن جميع السجالت التعبيريتم س  -22
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عن التقدم المحرز ف:  ها فيهبلغتقريرا مرحليا يسيقدم الصندوق لوزارة المالية الصينية على أساس سنوي   -26
 الممولة من المرفق خالل السنة المعنية بموجب هذه االتفاقية. واألنشطة اتعو ر المش

تدخل أو ي نهالصندوق أيرى  دثأي حعن على وجه السرعة الية الصينية المبإبالغ وزارة  سيقوم الصندوق  -27
 ة.نشطأو األ اتالمشروع ههذمثل ل هدد بالتدخل ف: التنفيذ الناجحي

سيوفر الصندوق قائمة باالستعراضات والتقييمات المزمعة للسماح بمشاركة ممثل: وزارة المالية  عند الطلب،  -28
 زارة المالية الصينية لمساهمتها.األنشطة المختلفة ذات الصلة بمتابعة و زيارة ودراسة ف:  الصينية

كبيرة على أساس  كونتوقع أن تالت: ال يعن أنشطة المرفق إضافية  ديةسر تقارير  ديمتق طلبيمكن   -29
 .. وسوف يتحمل المرفق تكاليف هذه التقاريرمن قبل وزارة المالية الصينية أو الصندوقمخصص 

 اوسوف يتحمل المرفق تكاليف هذللمرفق.  استعراض مستقل ىيجر سف: نهاية فترة السنتين األولى،   -30
 ستعراض.اال

 مكافحة الفساد -سابعا

ا ف: هذ الفساد ف: عملياته متأصل ومنعالفقر، على فقراء الريف من التغلب  تمكينل دى الصندوق مهمةل  -31
 عدم التسامح إطالقا موقف يتخذو  ويلهوالمساءلة ف: استخدام تم نزاهةالدور. ويلتزم الصندوق بتعزيز أعلى معايير ال

امجها. وستشكل وبر  عاتهاأو ف: إطار مشرو  سواء داخل المؤسسة ياتهوعمل هف: أنشطتالتدليس والفساد تجاه حاالت 
 أي ممارسة من هذا القبيل أساسا إلنهاء هذه االتفاقية.

 نفاذ المفعول واإلنهاء -اثامن

المفعول عند وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية للتنفيذ واعتمادها ف: نافذة  يةاالتفاقه هذصبح ست  -32
تم ، ما لم ي2021 /كانون األولديسمبر 31المفعول حتى  ةساري ستبقى، و 2018 /آذارمارس 31موعد أقصاه 

 للبندين )أ( و)ب( أدناه:وفقا  ينطرفال حدأمن قبل قبل ذلك اؤها نهإ

إلى مدته ثالثة أشهر يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية ف: أي وقت بإرسال إشعار خط:  ( أ)
 .الطرف اآلخر

ذا لم يتم  أحد الطرفين بأي من أحكام هذه االتفاقية إذا أخل   ( ب) ف: غضون ثالثين  للهذا الخ إصالحوا 
للطرف غير  حقل معقول، يبتفصي للإشعار خط: من الطرف اآلخر يحدد هذا الخ استالم( يوما بعد 30)

 اإلنهاء فور يسري مفعول بحيث ،مخلل إشعار خط: بذلك إلى الطرف الالمخل إنهاء هذه االتفاقية بإرسا
 .استالم اإلشعار

ية المبرمة ألغراض على أنه ف: حالة اإلنهاء المبكر لهذه االتفاقية، فإن االلتزامات التعاقد انفتفق الطر ي  -33
 عقب:أي جزء غير منفق من المساهمة  يةالصينوزارة المالية د إلى يتعسالمشروع 

والمسؤوليات المتعهد بها من قبل الصندوق ف: هذه االتفاقية قبل استالم يفاء بجميع االلتزامات اإل ( أ)
سبيل المثال ال الحصر أي مسؤولية ناشئة عن االلتزامات التعاقدية الت: على )بما ف: ذلك  إشعار اإلنهاء
 (؛أو طرف ثالث/وق مع أي خبير استشاري ويبرمها الصند

 .وقت استالم إشعار اإلنهاء يةاالتفاق هلجميع األنشطة الجارية بموجب هذ المنظم نهاءاإل ( ب)
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 القانون المعمول به -تاسعا

تخضع هذه االتفاقية وأي وثيقة أو ترتيب متصل بها للمبادئ العامة للقانون الدول:، مع استبعاد أي نظام   -34
 للقانون. وطن: واحد

 االمتيازات والحصانات -عاشرا

يؤثر عليها بأي شكل آخر  الصندوق أو وحصاناتيعتبر تنازال عن امتيازات ما ف: هذه االتفاقية  ليس  -35
المتخصصة لألمم  وكاالتتفاقية امتيازات وحصانات الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وااء النشإ يةاتفاقبموجب 
 .هدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو بموجب القانون العرف: الدول:(، وأي معا1947المتحدة )

 أحكام عامة -حادي عشر

 مالية الصينيةوزارة التأخر  بسبب مرفقال تصيبأو أضرار  أخيرعن أي ت ؤوليةأي مس يتحمل الصندوقال   -36
 يداعها.أو عدم إ فاقية،االتهذه ألموال المستحقة بموجب ا يداعإف: 

هذه االتفاقية أي من األحكام الواردة ف: ينشأ عن تفسير، أو تطبيق سيسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع   -37
 .عن طريق التفاوض أو من خالل طريقة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفان

فيما يتعلق  الت: يوليهاية عنانفس ال يةاالتفاق هف: اضطالعه بمهامه بموجب هذالصندوق  سوف يول:  -38
 ضطلعفيما يتعلق بذلك. وسوف ي يةالصين وزارة الماليةتحمل أي مسئولية إضافية أمام يلن ، و بإدارة شؤونه
مخرجات ال تحقيقالمدخالت و  إيصالالمسؤولية الشاملة عن تنفيذ المرفق، ويبذل قصارى جهده لضمان بالصندوق 

 .بفعالية وف: الوقت المناسب

 .تعديل على هذه االتفاقية كتابة وبموافقة الطرفينأي تغيير أو سيجري   -39

 االتصاالت -ثاني عشر

   :ستوجه جميع الرسائل الخطية المطلوبة أو المسموح بها بموجب هذه االتفاقية إلى العناوين التالية  -40

  ف: جمهورية الصين الشعبية وزارة المالية

 التعاون المال: واالقتصادي الدول: دائرة
Sanlihe Street Nansanxiang 3rd, Xicheng District 

100820 Beijing, China 
 

 1068553250 86+رقم الهاتف: 
 68552467 10 86+ الفاكس:
 IFIDEVISIONIV@mof.gov.cnاإللكترون:: البريد 

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 الشراكات وتعبئة المواردمكتب 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Rome, Italy 
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 54591 06 39+رقم الهاتف: 
 5043463 06 39+ الفاكس:
 ifad@ifad.orgاإللكترون:: البريد 

 .بإخطار بعضهما البعض بأي تغيير ف: العنوان ية والصندوقالصين وزارة الماليةقوم تس -41

 متفرقات -عشر لثثا

 .االتفاقية بناء على اتفاق خط: بين طرف:فقط ة تفاقيتعديل هذه اال مكني

ثباتًا لما تقدَّم، وقَّع الطرفان،         تين أصليتينف: نسخ تفاقيةهذه االعلى ، على النحو الواجب انالمفوضوا 
 .باللغة اإلنكليزية

 

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية جمهورية الصين الشعبية وزارة المالية ف:

 

 
Chen Shixin 

 العامالمدير 
 التعاون المال: واالقتصادي الدول:دائرة 

 

 

 
Cornelia Richter 

 الرئيسنائبة 

 

 2018فبراير/شباط  12روما،  2018فبراير/شباط  12روما، 

 


