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شركة اتفاقيات التمويل التكميلي الموقعة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و 
Small Foundation  وصندوق المشاريع الجديدة ومؤسسة روكفلر 

على التوال: رئيس الصندوق  2018فوض المجلس التنفيذي ف: دورت: سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول  -1
برام عقود  للتفاوض وصندوق المشاريع الجديدة  Small Foundationشركة تمويل التكميل: مع كل من للوا 

زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية الصغيرة شبكة التمويل واالستثمار ف: ل دعما
ف: إفريقيا  اوهدره األغذيةجهود الصندوق الهادفة إلى الحد من فقد ل دعماوالمتوسطة، ومع مؤسسة روكفلر 

 جنوب الصحراء.

 ن األولأكتوبر/تشري 3ف:  Small Foundationوشركة وقد تم توقيع اتفاقية التمويل التكميل: بين الصندوق  -2
أكتوبر/تشرين األول  22، واتفاقية التمويل التكميل: بين الصندوق وصندوق المشاريع الجديدة ف: 2018
. 2018ديسمبر/كانون األول  14، واتفاقية التمويل التكميل: بين الصندوق ومؤسسة روكفلر ف: 2018

 ومرفق طيه نسخ مصورة باستخدام الماسح الضوئ: من االتفاقيات الموقعة.
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 اتفاقية تمويل تكميلي

 بين

 Small Foundation ةكر ش

 والصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 بشأن

التمويل واالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية الصغيرة تقديم المساعدة المالية لشبكة 
 والمتوسطة

 حيث إن

يسها بموجب "( شركة تم تأسالجهة المانحة" بمصطلح)يشار إليها فيما يل:  Small Foundationشركة  -ألف
. وتتمثل رؤية CHY 17841، ورقمها المسجل كمؤسسة خيرية 447577قم يرلندا، ومسجلة بر آالقوانين السارية ف: 

ف:  ا، وتكمن مهمته2030ف: تحرير إفريقيا بشكل دائم من الفقر المدقع والجوع المزمن بحلول  الجهة المانحة
بشكل عاجل للسكان الذين يعانون من الفقر المدقع ف: إفريقيا جنوب الصحراء. مدرة للدخل  مستدامةتوفير فرص 

دعم المبادرات الت: تعمل على تحسين نظم أنشطة األعمال الت: توفر الفرص  ف: الجهة المانحةويتمثل غرض 
 ىصغر المدرة للدخل بشكل عاجل لمن يعانون من الفقر المدقع من خالل توسيع نطاق استفادة المشروعات ال

والصغيرة والمتوسطة من المعرفة والموارد البشرية الماهرة والتمويل والتقنيات واألسواق. ويهدف إلى تحقيق ذلك 
 .وقابلة لتوسيع النطاق ومستدامةمن خالل وسائل فعالة 

مالية الصندوق الدول: للتنمية الزراعية هو إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وهو مؤسسة  -باء
دولية تم تأسيسها بموجب اتفاقية دولية )اتفاقية إنشاء الصندوق( بهدف تعبئة موارد إضافية إلتاحتها بشروط تيسيرية 

 لتنمية الزراعة ف: الدول األعضاء النامية.

مساعدة األسر والمجتمعات ف: المناطق  ف: والصندوق Small Foundationشركة ليتمثل الهدف المشترك و  -جيم
اعتمادا على قدراتها  بصورة مستدامةية بإفريقيا على تحقيق األمن الغذائ: وتنويع سبل العيش وتحسينها الريف

 وجهودها الذاتية.

الت:  األغذيةونظم تنمية االقتصادات الريفية خالل ويؤمن الطرفان أن هذا الهدف يمكن تحقيقه أيضا من  -دال
تتيح للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للحصول على 

شبكة التمويل واالستثمار ف: التمويل من أجل تحسين قدراتهم االستثمارية. وف: هذا السياق، انضم الطرفان إلى 
الصندوق،  ف:، الت: يقع مقر أمانتها لصغيرة والمتوسطةزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية ا

تمهيديا للمنافسة لمواءمة جهودهما مع جهود الشركاء اآلخرين، وتوسيع نطاق أثرهما اإليجاب:  فضاءبوصفها 
ومضاعفته من خالل أنشطة وأدوات لتقاسم المعرفة، ودعم النظراء، والحوار الصريح والمفتوح، وتحديد فرص العمل 

 ق.المنس
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شبكة التمويل منحة لتمويل كألف دوالر أمريك:  300تقديم مساهمة مالية بقيمة  الجهة المانحة توقرر  -هاء
)الت: يشار إليها فيما يل:  واالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة

المذكرة المفاهيمية للمشروع وميزانيته(، بموجب الشروط الواردة ف: اتفاقية التمويل  – 1باسم "المشروع"( )الجدول 
 )يشار إليها فيما يل: باسم "االتفاقية"(. هذه التكميل:

، بما الجهة المانحةألف دوالر أمريك: من  300ويعتزم الصندوق قبول هذه المساهمة المالية الت: تبلغ قيمتها  -واو
 المساهمة حسب أحكام هذه االتفاقية.ف: ذلك إدارة هذه 

 والصندوق )يشار لكل منهما باسم "الطرف" ولكليهما باسم "الطرفان"( على ما يل:: الجهة المانحة تاتفقلذلك، 

 المساهمة –أوال 

دوالر أمريك: )يشار إليها  300 000للصندوق، ألغراض المشروع، مساهمة مالية بقيمة  الجهة المانحة قدمت -1
الت: يتعين تحققها على النحو  3للشروط المسبقة الواردة ف: الجدول فيما بعد باسم "المساهمة"، وتخضع 

 المتفق عليه(.

يعتبر تمويال تكميليا ويعامل على  الجهة المانحةيوافق الطرفان على أن التمويل المقدم إلى الصندوق من  -2
 دوق وقواعده.هذا األساس وفق أحكام الصن

وحسب شروط هذه  1الصندوق المساهمة ألغراض المشروع فقط على النحو المبين ف: الجدول  يستخدم -3
 االتفاقية.

 الطرفان على استخدام المساهمة ف: تمويل الفئات التالية من المصروفات: يوافق -4

 دوالر أمريك: 285 000ستثمارية: االتكاليف ال 

 دوالر أمريك:   15 000دارية: اإلمصروفات ال 

مصروفات، أو وصف المشروع، تعديل الميزانية، أو المبالغ المخصصة لفئات المن جانبه للصندوق  يجوز -5
، وبشرط أال يؤثر هذا التعديل على سير العمل ف: المشروع أو غرضه الجهة المانحةعلى أن يقوم بإخطار 

 أو توازنه المال:.

 المشروع واألنشطة –ثانيا 

التمويل واالستثمار ف: زراعة أصحاب  الممولة بموجب هذه االتفاقية بدعم أمانة شبكة ترتبط األنشطة -1
ستمول المساهمة التكاليف التشغيلية . وتحديدا، ةالحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسط

أنشطة التعيين ك ، بما ف: ذل2020إلى نهاية  2019 /كانون األوليناير 1ألمانة الشبكة خالل الفترة من 
 .2018الرابع من عام  الفصلف: األمانة ف:  لشغل بعض المناصب

والشبكة عبارة عن شراكة شاملة بين أطراف يعملون ف: مختلف أجزاء النظام الزراع: واالستثمارات ذات  -2
الصلة ف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ف: المناطق الريفية، مع التركيز على تعزيز فرص الحصول 

الحيازات ن أصحاب مزارعيالويتفق أعضاء الشبكة فيما بينهم على أن لى التمويل والخدمات التكميلية. ع
الصغيرة وغيرهم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الريفية من أهم المستثمرين ف: االقتصادات الريفية 
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العديدة ف: النظام االقتصادي المحيط ، كما يتفهمون التحديات والفجوات المستدامة الشمولية األغذيةونظم 
 بهذه االستثمارات، ويرغبون ف: المشاركة ف: مواجهة هذه التحديات والفجوات.

لجنة الوتضطلع أمانة الشبكة بتنسيق وتسهيل أنشطة الشبكة الت: يقرها أعضاؤها وتوافق عليها رسميا  -3
عدا فيما يتصل باألنشطة المرتبطة بإدارة شبكة. وال تضطلع األمانة بدور تنفيذي مباشر، ما لل يةالتوجيه

 المعرفة والتواصل والدعوة إلى عقد االجتماعات.

شريك ف: الشبكة، بأي تغييرات مؤثرة ف:  افورا، بوصفه الجهة المانحةويتعين على الصندوق أن يخطر  -4
. ويكون للشبكة اللجنة التوجيهيةاستراتيجية الشبكة يقررها شركاء الشبكة مجتمعين وتوافق عليها رسميا 

فريق اإلدارة لدى التواصل الدائم بين أمانة الشبكة و اإلخطار، على سبيل المثال ال الحصر، من خالل 
اللجنة التوجيهية و  الجهة المانحةمن وقت آلخر، وبين ممثل: المديرين لدى  هابناء على طلب الجهة المانحة

 .هذه اللجنةرهنا بموافقة أعضاء للشبكة 

 أحكام مالية –ثالثا 

بالدوالر األمريك: حسب المتطلبات الواردة ف:  دفعتينالمساهمة إلى الصندوق على  الجهة المانحةقدم ت -1
 أدناه. 4والمادة  3المادة 

 تودع المساهمة بالدوالر األمريك: ف: حساب التمويل التكميل: التال:: -2

 .Wells Fargo Bank, N.A :المصرفاسم 
 Park Avenue, 10152 New York, United States 375 :المصرفعنوان 

 IFAD CLG مالك الحساب:
 2000192008552 رقم الحساب:

 SWIFT: PNBPUS3NNYC رمز
 

هذه االتفاقية بموجب خطاب سحب موجه  وفق الجهة المانحةجميع المدفوعات المقدمة من يطلب الصندوق  -3
 الطرفان من وقت آلخر.آخر يتفق عليه  وثيقةأو بموجب أي  الجهة المانحةإلى 

، يجوز 2018أكتوبر/تشرين األول  31بجميع الشروط المسبقة أو اإلعفاء منها بحلول ف: حالة عدم الوفاء  -4
ذا لم يمكن االتفاق على تاريخ الحق،  ىاألول الدفعةللطرفين تأجيل  إلى تاريخ الحق يتفق عليه الطرفان، وا 

 تعتبر هذه االتفاقية الغية.

من هذه المادة،  3الوثيقة المنصوص عليها ف: القسم يوم عمل من استالم  15خالل  ،المانحة الجهةحول ت -5
ديسمبر/كانون األول  31دوالر أمريك: )الدفعة األولى( إلى الصندوق عن الفترة المنتهية ف:  150 000

2019. 

 أقساط علىتفاقية إلى الصندوق بموجب هذه اال الجهة المانحةالمبالغ األخرى المقدمة من  جميعتسدد  -6
، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، 2020يناير/كانون الثان:  1دورية"( اعتبارا من  أقساطسنوية )"

وحسب تقييم أداء الصندوق ألدواره ومسؤولياته بموجب هذه االتفاقية من واقع تقارير تعدها أمانة الشبكة 
بناء على هذه التقارير، وذلك وفقا للخطط  Small Foundationشركة والمناقشات الالحقة الت: تجريها 
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من هذه المادة  11والت: يتم تعديلها من وقت آلخر حسب القسم  1والميزانيات التشغيلية المبينة ف: الجدول 
 ومدى تحقيق "المنجزات" المتفق عليها.

الجهة عمل بعد استالم يوم  15خالل  4الدورية بعد االتفاق على قيمتها وفقا للمادة  األقساط تصرفو  -7
 من هذه المادة. 3الوثيقة المشار إليها ف: القسم  المانحة

، استالمه عندتمكن الصندوق من تحديد المبلغ المدفوع ي بحيث ةالدفعالغرض من  المانحة الجهةحدد تو  -8
 خطر الصندوق كتابة بمجرد إتمام عملية اإليداع.تو 

 بتسلم األموال. اكتابي ا، يرسل الصندوق إقرار المانحة الجهةرسل من وبمجرد تسلم إخطار اإليداع الم -9

فورا بأي تغييرات مؤثرة ف: خطة عمليات المشروع قد تؤدي إلى تعديل  الجهة المانحةيخطر الصندوق   -11
 متطلبات التمويل.

أي من المخصصات المالية أو جميعها  تعديلف: أي وقت  الجهة المانحةيجوز للصندوق أن يطلب من  -11
 بقبول أي من التعديالت المطلوبة.  ةملزم الجهة المانحةكون ت وبدون أن، موجب هذه االتفاقيةالمقدمة ب

 5وللمساعدة ف: تغطية تكلفة إدارة التمويل التكميل:، يخصم الصندوق من المساهمة رسوما مسبقة بقيمة  -12
من كل دفعة يحصل عليها من مجموع المساهمة ويحتفظ بها لنفسه، كما يحتفظ بجميع الفوائد  ف: المائة

 (.1الناتجة عنها )"رسوم اإلدارة المستحقة للصندوق" ف: الجدول 

 بسجالت ودفاتر منفصلة للمشروع بموجب هذه االتفاقية.الصندوق  يحتفظ -13

 ة:شروط التاليوأي مبالغ يصرفها الصندوق تكون رهنا بال -14

 لدى الصندوق؛ الجهة المانحةإيداع أموال كافية من جانب  (أ )

 .الجهة المانحةواستالم الصندوق إخطار كتاب: باإليداع من  (ب )

التزام بتقديم أي تمويل بموجب هذه االتفاقية ف: حالة عدم حصوله على أموال  أي على الصندوق يقعوال  -15
 .الجهة المانحةمن 

تمام جميع األنشطة وااللتزامات المتفق مساهمة عقب مبالغ متبقية من قيمة ال أييتم رد  -16 إنجاز المشروع وا 
)بالتناسب مع قيمة مساهمته ف: المشروع( أو التصرف فيها  الجهة المانحةعليها ألغراض المشروع إلى 

 بأي شكل آخر حسبما يتفق الطرفان كتابة.

 التوريد واإلبالغ –رابعا 

أحكام الصندوق وقواعده، بما ف: ذلك المبادئ التوجيهية للتوريد ف: السلع ألغراض المشروع وفق يتم توريد  -1
ف: الصندوق، ودليل الصندوق بشأن  الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةمشروعات الصندوق، و 

 المستشارين وغيرهم ممن يعينهم الصندوق بموجب عقود غير الموظفين.

 يوما قبل بداية السنة المالية: 30فترة ال تتجاوز خالل  للجهة المانحةتقدم أمانة الشبكة ما يل:  -2

للسنة المالية المعنية تحدد فجوة التمويل إن وجدت بالمقارنة بسنة التنفيذ،  ةوميزانية سنوي عملخطة  (أ )
للحصول على تمويل للسنة المالية المعنية. ويستند ف: إعداد  Small Foundationلشركة وطلب 

 ، مع اإلشارة إلى أي تعديالت مقترحة )إن وجدت( وتفسيرها.1الخطة والميزانية إلى الجدول 

 للسنة التالية وفجوة التمويل المتوقع مقارنة بتلك السنة.  سنوية تأشيريةوميزانية  عملخطة  (ب )

 للسنوات المتبقية حتى تاريخ إنهاء المشروع وفجوة التمويل المتوقعة ف: تلك السنوات. تنبؤات عامة (ج )
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 :الجهة المانحةيقدم الصندوق المعلومات التالية إلى  -3

 تقارير عن سير العمل وتقارير تقييم على النحو التال:: (أ )

 :تقارير عن سير العمل (1)

 .صلفيوما من نهاية كل  30تقدم خالل  فصليةشفهية  -ألف 

الف التقرير المال: يوما من نهاية السنة المالية، وه: تقارير وصفية بخ 45كتابية سنوية تقدم خالل  –باء 
 إلى جانب التقارير المشار إليها ف: )ألف(.، 4من المادة  4المشار إليه ف: القسم 

 الذيوالتنمية وتعبئة التمويل ونشرها المعلومات  عنتتضمن معلومات عن جميع المشروعات المرتبطة بالبحث 
 Smallشركة تقدم المحرز نحو تحقيق المنجزات الت: حددتها يقوم به الصندوق ف: إطار أمانة الشبكة، وال

Foundation.ويتفق الطرفان من حين آلخر على محتوى هذه التقارير ، 

تقارير تقييم المشروع الت: يعدها الصندوق أو أطراف آخرون لالستخدام الداخل: جميع تقدم  (2)
 فور إعدادها. Small Foundationشركة أو الخارج: ل

لجنة الطيطية تتضمن جميع الخطط االستراتيجية والميزانيات المعروضة على معلومات تخ (3)
 شبكة.لل يةالتوجيه

لالستخدام الداخل: أو  جميع تقارير تقييم األثر الت: تعدها الشبكة أو أطراف آخرونتقدم  (4)
 فور إعدادها. Small Foundationشركة الخارج: ل

جراءات الصندوق المنظمة للتمويل التكميل:، ستتم مراجعة السجالت المحاسبية للمساهمة سنويا من إلوفقا  -4
 للصندوق. الموحدةخالل شركة مراجعة خارجية كجزء من مراجعة القوائم المالية 

ديسمبر/كانون األول( التقرير  31يوما من تاريخ نهاية السنة ) 180خالل  جهة المانحةلليقدم الصندوق  -5
 السنوية للصندوق.الموحدة المال: الخاص بالمشروع المستخرج من القوائم المالية 

 جميع المبالغ المقيدة ف: سجالت وحسابات المشروع والمساهمة بالدوالر األمريك:.ستكون  -6

ختارها حيث تمارس الشبكة أنشطتها تإجراء زيارات تفقدية للمواقع الت:  الجهة المانحةطلب تيجوز أن  -7
ية والت: قد يكون لألمانة دور ف: تيسيرها. وف: هذه الحالة، تعمل أمانة الشبكة على تسهيل إجراء التشارك

. ويتوقف تنفيذ هذه مختارهتوأي أطراف أخرى  الجهة المانحةهذه الزيارات ف: الوقت المالئم من جانب 
الزيارات، وهو أمر خارج  هذهلدى شركاء الشبكة المحليين إلجراء  الزيارات أيضا على توافر الوقت الالزم

 عن نطاق مسؤوليات أمانة الشبكة.

 االتصاالت –خامسا 

فورا على مستجدات أهم القضايا والدروس المستفادة، والتقدم  الجهة المانحةيوافق الصندوق على إطالع  -1
 المحرز ف: تنفيذ المشروع أو المشكالت الت: تواجه عملية التنفيذ.

والصندوق سنويا وكلما لزم األمر للتخطيط ومراجعة التقدم المحرز بشأن أنشطة  الجهة المانحةجتمع ت -2
 المشروع الجارية.
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جميع االتصاالت الالزمة أو المسموح بها بموجب هذه االتفاقية ف: صورة مراسالت كتابية تسلم باليد، تكون  -3
اإللكترون:، وتوجه إلى  أو البريد، أو ف: صورة مستندات ممسوحة بالماسح الضوئ: ومرسلة عبر البريد

 العناوين التالية:

 Elizabeth Wilson: للجهة المانحةبالنسبة 

 Small Foundation شركةالمسؤولين التنفيذيين،  ةكبير 

1-2 Cavendish Row, Dublin, Ireland 

elizabethwilson@smallfoundation.ie 

 Luis Jimenez-McInnis: وبالنسبة للصندوق

 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

Via Paolo di Dono 44, 00142-Rome 

  mcinnis@ifad.org-l.jimenez: البريد اإللكترون:

 والصندوق الطرف اآلخر بأي تغيير ف: العنوان. المانحةالجهة ويخطر كل من  -4

 السريان واالنتهاء –سادسا 

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ف: تاريخ توقيع الطرفين عليها، أي اعتبارا من تاريخ آخر توقيع عليها،  -1
 3و 2، ما لم يتم إنهاؤها قبل هذا التاريخ حسب القسمين 2020 /كانون األولديسمبر 31وتظل سارية حتى 

 من هذه المادة.

 يكون لكل من الطرفين الحق ف: إنهاء هذه االتفاقية ف: أي وقت بإرسال إخطار قبل تاريخ اإلنهاء بشهرين. -2

من يوما  30لم تتم معالجة هذه المخالفة خالل و إذا خالف أي من الطرفين أي من أحكام هذه االتفاقية،  -3
تسلم إخطار كتاب: من الطرف اآلخر يتضمن تفاصيل هذه المخالفة، يحق للطرف غير المخالف إنهاء هذه 

خطار الطرف المخالف بذلك كتابة، وتعتبر االتفاقية الغية فور استالم هذا اإلخطار.االتفاقية   وا 

من هذه المادة، ال يقع  3أو  2وفقا للقسمين اإلنهاء المبكر لهذه االتفاقية يتفق الطرفان على أنه ف: حالة  -4
أي يها أي التزام بتقديم أي مدفوعات إضافية بموجب هذه االتفاقية ويرد الصندوق إل الجهة المانحةعلى 

 مبالغ لم يتم صرفها من المساهمة عقب:

قيام الصندوق بالوفاء بجميع التزاماته والخصوم المستحقة عليه قبل تسلم إخطار اإلنهاء )بما ف:  (أ )
وعلى سبيل المثال ال الحصر، أي خصوم ناتجة عن التزامات تعاقدية أبرمها الصندوق مع أي ذلك، 

 مستشار أو طرف آخر(؛

تمام جميع األنشطة الجارية على النحو المالئم بموجب هذه االتفاقية وقت تسلم إخطار اإلنهاء. (ب )  وا 

mailto:elizabethwilson@smallfoundation.ie
mailto:elizabethwilson@smallfoundation.ie
mailto:l.jimenez-mcinnis@ifad.org
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رغم اتخاذ  1قوع أحد أعمال االحتيالوف: حالة إنهاء هذه االتفاقية لعدم تمكن الصندوق من الحيلولة دون و  -5
جميع اإلجراءات المعقولة، يجب أن يسعى الصندوق باستخدام كافة الوسائل المعقولة إلى استرداد 

حتيال، ورد هذه المبالغ )ف: حالة استردادها( االوالت: كانت موضع  الجهة المانحةالمدفوعات المقدمة من 
 .الجهة المانحةإلى 

 سادمكافحة الف –سابعا 

تمكين الفقراء الريفيين من التغلب على الفقر، ويعد منع الفساد ف: عملياته جزءا ال يتجزأ  تتمثل مهمة الصندوق ف:
عدم والمساءلة وااللتزام بها ف: استخدام أمواله، و من هذا الدور. ويلتزم الصندوق بتشجيع أعلى معايير النزاهة 

طته وعملياته، سواء داخل المؤسسة أو ف: مشروعاته وبرامجه. ويلتزم التهاون ف: حاالت االحتيال والفساد ف: أنش
أي ممارسات مشبوهة متعلقة بمخالفة القوانين أو الفساد أو االحتيال تصل إلى علمه إلى عن بال  اإلكل طرف ب

حتيال، الطرف اآلخر. وف: حالة عدم اإلفصاح عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بمخالفة القوانين أو الفساد أو اال
 يعد ذلك مخالفة لهذه االتفاقية.

 االمتيازات والحصانات –ثامنا 

تنص هذه االتفاقية ف: أي من أجزائها على التنازل عن، أو التأثير على، االمتيازات والحصانات الممنوحة ال 
(، 1947) المتخصصةاتفاقية امتيازات وحصانات وكاالت األمم المتحدة ، و اتفاقية إنشاء الصندوقللصندوق بموجب 

 وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو القانون الدول: العرف:.

 القانون المطبق وتسوية النزاعات –تاسعا 

تخضع هذه االتفاقية والمستندات والترتيبات المرتبطة بها للمبادئ العامة للقانون الدول:، وال تسري عليها  -1
 القوانين الوطنية ألي بلد ما.

، تبذل جميع اان على أنه ف: حالة وقوع أي خالف أو نزاع ناتج عن تنفيذ االتفاقية أو مرتبط بهيوافق الطرف -2
الممكنة للوصول إلى تسوية ودية من خالل المفاوضات المباشرة. وف: حالة لم تثمر المشاورات أو الجهود 

: والملزم بموجب قواعد اتفاق بين الطرفين، يسوى الخالف/النزاع من خالل التحكيم النهائالمفاوضات عن 
 الصادرة عن محكمة التحكيم الدائمة. 2012التحكيم لعام 

 أحكام عامة –عاشرا 

ال يكون الصندوق مسؤوال عن أي تأخر أو خسائر ف: المشروع نتيجة التأخر ف:، أو عدم، إيداع المبالغ  -1
 المستحقة بموجب هذه االتفاقية.

يؤدي الصندوق مهامه بموجب هذه االتفاقية بنفس درجة الحرص الت: يتوخاها ف: إدارة شؤونه. ويتولى  -2
نتاج  عن مسؤوليةالالصندوق كامل  تنفيذ المشروع، ويبذل كافة الجهود الممكنة لضمان توفير المدخالت وا 

 المخرجات بشكل فعال وف: الوقت المالئم.

                                                      
قصد باالحتيال أي فعل أو امتناع عن فعل، بما ف: ذلك تقديم معلومات خاطئة، تم بعلم الفاعل أو بسبب إهماله، وأدى، أو كاد أن ي 1

 تضليل طرف ما بهدف الحصول على منافع مالية أو غيرها أو التهرب من التزام ما.يؤدي، إلى 



EB 2019/126/INF.4 األول مرفقال  

16 

ها، أو تعتبر أنها ينشأ عنها، تكوين شراكات أو مشروعات يقصد ب ال توجد ف: هذه االتفاقية أي نصوص -3
، أو تعيين أي من الطرفين وكيال للطرف اآلخر، وال يمكن ألي من الجهة المانحةو مشتركة بين الصندوق 

 الطرفين فرض التزامات مالية أو غيرها على الطرف اآلخر تجاه أي طرف ثالث.

ال مسؤولية كاملة عن شؤونه المالية والضريبية والقانونية، دون وتجنبا ألي شكوك، يكون كل طرف مسؤو  -4
وجود أي ضمانات من الطرف اآلخر ف: هذا الشأن. وال يكون أي من الطرفين مسؤوال عن أي أنشطة أو 

 برامج ينفذها الطرف اآلخر أو عن أي نتائج أو إجراءات تنشأ عن هذه األنشطة أو البرامج.

 قية إال بموجب اتفاق كتاب: بين الطرفين.ال يجوز تعديل هذه االتفا -5

أي اتفاقيات أو اتصاالت شفهية أو  وتحل محلتتضمن هذه االتفاقية جميع ما اتفق عليه بين الطرفين،  -6
 كتابية سابقة بين الطرفين ف: هذا الشأن.

و ال إذا قررت أي محكمة أو سلطة مختصة أن أي من أحكام هذه االتفاقية )أو جزء منه( غير قانون: أ -7
يعتبر هذا الحكم أو الجزء محذوفا دون أن يؤثر على قانونية ونفاذ األحكام األخرى الواردة ف: يمكن إنفاذه، 

 االتفاقية.

وبناء على ما تقدم، قام الطرفان، المخولون حسب األصول، بالتوقيع على هذه االتفاقية المحررة من نسختين 
 باللغة اإلنجليزية.

Small Foundation 

Conor Borsnan 

 الرئيس التنفيذي

 2018أكتوبر/تشرين األول  23التاريخ: 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Luis Jimenez-McInnis 

 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 2018أكتوبر/تشرين األول  23التاريخ: 
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 خطاب تفاهم بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية وصندوق المشاريع الجديدة الموضوع:

 

 بودنرل: إلى: السيد 
 رئيس صندوق المشاريع الجديدة

 واشنطن العاصمة

 تحية طيبة وبعد،

يسعدن: أن أشير إلى قرار صندوق المشاريع الجديدة بتقديم تمويل تكميل: إلى الصندوق الدول: للتنمية الزراعية 
التمويل واالستثمار دوالر أمريك: لدعم االجتماع العام السنوي وحلقة العمل الت: تنظمها شبكة  875.02 62بقيمة 

أكتوبر/تشرين  12و 11ة الصغيرة والمتوسطة ف: الفترة ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعي
 .2018األول 

وستدار هذه المساهمة حسب اللوائح والقواعد اإلدارية للصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وستعامل كتمويل 
تكون و  يقوم صندوق المشاريع الجديدة بإيداعها.بسجالت ودفاتر منفصلة لألموال الت: تكميل:. وسيحتفظ الصندوق 

. وللمساعدة ف: تغطية جميع المبالغ المقيدة ف: السجالت والتقارير المالية الخاصة بالمساهمة بالدوالر األمريك:
ويحتفظ به  مجموع الميزانية المتاحةمن ف: المائة  5 مبلغا يعادل تكلفة إدارة التمويل التكميل:، يخصم الصندوق

 .هلنفسه، كما يحتفظ بجميع الفوائد الناتجة عن

ستتم مراجعة السجالت المحاسبية للمساهمة سنويا من خالل شركة مراجعة خارجية كجزء من مراجعة القوائم و 
 والت: ستستخرج منها قائمة سنوية بالمصروفات المرتبطة بهذه المساهمة تحديدا. للصندوق الموحدةالمالية 

واستالم  ،أموال كافية لدى الصندوق إيداعإال بشرط  لتمويل األنشطة المتفق عليها وال تصرف أي مبالغ
هذه التزام بتقديم أي تمويل ف: حالة عدم حصوله على  أي وال يقع على الصندوق الصندوق إخطار كتاب: باإليداع.

 .موالاأل

 المبينة ف: نموذج الطلب المرفق. تستخدم المساهمة ألغراض األنشطةسو 

 ف: حساب الصندوق، وترد بياناته فيما يل:: وتودع المساهمة على دفعة واحدة بالدوالر األمريك:



EB 2019/126/INF.4 :الثان ا مرفقال  

25 

Wells Fargo USD ACCOUNT (CLG)  -  BU031 

  .Wells Fargo Bank, N.A :المصرفاسم 

 FW 026005092 (.Routing No)رقم التحويل الدول: 

 SWIFT: PNBPUS3NNYCرقم 

 2000192008552 رقم الحساب:

 IFAD CLG مالك الحساب:

 :المصرفعنوان 
1300 I Street, N.W. 11th Floor,  

West Tower, Washington DC 20005 
USA 

 

 ويرسلوروده،  عندد الغرض من عملية الدفع حتى يتمكن الصندوق من تحديد المبلغ المدفوع يحدتم توي
 فور تلق: األموال. باالستالم ياكتاب إقرارا الصندوق

. 2018ديسمبر/كانون األول  15موعد أقصاه ف: صندوق المشاريع الجديدة تقريرا نهائيا ويقدم الصندوق إلى 
ويتعين أن يتضمن التقرير الكامل اإلقرار التال:: "جميع األنشطة الت: أجراها الصندوق الدول: للتنمية الزراعية 

( من قانون 3)ج( ) 501ا ف: القسم باستخدام أموال المنحة كانت وال تزال متسقة مع األغراض الخيرية المشار إليه
 الضرائب األمريك:." وسيعد الصندوق التقرير حسب المبادئ التوجيهية لإلبال  المرفقة.

، تبذل جميع ايوافق الطرفان على أنه ف: حالة وقوع أي خالف أو نزاع ناتج عن تنفيذ االتفاقية أو مرتبط بهو 
المفاوضات المباشرة. وف: حالة لم تثمر المشاورات أو  الجهود الممكنة للوصول إلى تسوية ودية من خالل

لتسوية أي خالفات أو نزاعات يجوز للطرفين اتخاذ جميع اإلجراءات المالئمة  المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين،
 .أو مطالبات تنشأ عن هذه االتفاقية بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان

ئها على التنازل عن، أو التأثير على، االمتيازات والحصانات الممنوحة وال تنص هذه االتفاقية ف: أي من أجزا
(، 1947) اتفاقية امتيازات وحصانات وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، و اتفاقية إنشاء الصندوقللصندوق بموجب 

 وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو القانون الدول: العرف:.

جميع االلتزامات طالما تم اإليفاء بتوقيع الطرف الثان: عليها، وتظل نافذة تاريخ ويبدأ سريان هذه االتفاقية ف: 
 المتبادلة بين طرفيها.

رسال نسخة واحدة طبق األصل موجهة إلى الموقع على هذا الخطاب إبداء موافقتكم من خالل التوقيع يرجى  وا 
وعقب إبداء موافقتكم والتوقيع على هذا الخطاب، نرجو اتخاذ الترتيبات الالزمة إليداع  أدناه ف: أقرب فرصة ممكنة.

 األموال ف: الحساب المصرف: المذكورة بياناته آنفا.

 وأدو أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكري لصندوق المشروعات الجديدة على هذه المساهمة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
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Luis Jimenez-McInnis 

 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 

 توقيع ممثل صندوق المشروعات الجديدة

 2018أكتوبر/نيسان  22التاريخ: 

 التوقيع: 
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 جيلبير أنغبوإلى: السيد 
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono,44 
00142Rome  

Italy 

  FOD2018 013يرجى اإلشارة ف: خطاب الرد إلى الرقم التال:: 

 تحية طيبة وبعد،

صندوق الدول: للتنمية الزراعية الإخطاركم بقرار مؤسسة روكفلر )"المؤسسة"( بتقديم منحة لدعم مشروعات يسعدن: 
على النحو الوارد ف: هذا الخطاب )"اتفاقية المنحة"(. وبقبول الصندوق لهذه المنحة، فإنه يوافق على الشروط 

 الواردة ف: هذه االتفاقية.

 نبذة عن المنحة

 FOD 013 2018 رقم المنحة:

دوالر أمريك: للمساعدة ف: تقديم الدعم التقن: والتدريب لشبكة  500 262منحة بقيمة قيمة المنحة والغرض منها: 
مساعدة المزارعين ف: الحد من خسائر ما بعد الحصاد ف: كينيا ورواندا ونيجيريا من شركاء مؤسسة روكفلر بغرض 

 وتنزانيا.

 .2019نوفمبر/تشرين الثان:  30إلى  2018ديسمبر/كانون األول  1شهرا من  12فترة التنفيذ: 

(. 2 الضميمةى البنود الواردة ف: الميزانية المعتمدة للمنحة )راجع يقتصر استخدام أموال المنحة علالميزانية: 
لمزيد من الشروط المطبقة. األخرى  واألوضاع الشروط"استخدام أموال المنحة" ف: قسم  ويرجى أيضا االطالع على

حد أقصى من األموال من فئة ما إلى لف: المائة  10ويجوز دون الحصول على موافقة المؤسسة إعادة تخصيص 
ف: المائة من فئة ما أو  10فئة أخرى من الفئات الموجودة ف: الميزانية. وف: حالة إعادة تخصيص أكثر من 

ذا تم اعتماد ميزانية معدلة، ينبغ: أن استحداث بند جديد ف: الميزانية، يتعين ال تقدم بطلب مسبق إلى المؤسسة. وا 

 .2018نوفمبر/تشرين الثان:  2 خطابنا بتاريخ هذا الخطاب يحل محل
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المنحة  أجل تمديدطلب  المعنون تستند جميع التقارير المالية الالحقة إلى هذه الميزانية المعدلة. يرجى مراجعة القسم
 أدناه لالطالع على تعليمات مفصلة ف: هذا الشأن.أو تعديلها 

 ر بشأن المنحة:للتواصل مع مؤسسة روكفل

  توجه االستفسارات بشأن المشروع إلىBetty Kibaara ،مساعد المدير ،BKibaara@rockfound.org :ف ،
 Capitol Hill Square, Western Wing, 3rd Floor, Chyulu Road, off Haileمكتبنا ف: نيروب:: 

Selassie Avenue, P. O. Box 14531-00800, Nairobi, Kenya. 
  توجه االستفسارات بشأن النواح: اإلدارية إلىJennifer Cooper ،مدير المنح ،

JCooper@rockfound.org.في مكتبنا في نيويورك ، 
  ترسل التقارير بشأن المنحة من خالل موقعGrantee Portal 

(https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/.)  وتوجه األسئلة بشأن التقارير إلى
Officeofgrantsmanagement@rockfound.org . 

  إلى  االتصالتوجه االستفسارات بشأن كيفيةrockfound.org@media 212-869-8500 أو. 
 

 مخرجات المشروع والمبادئ التوجيهية لإلبال  وشروط الدفع

تصرف المؤسسة أموال المنحة للصندوق فور استالم اتفاقية المنحة المخرجات والمدفوعات في إطار المنحة. 
موقعة من أحد المسؤولين ممن لهم حق التوقيع ف: المنظمة، وامتثال المنظمة لجميع شروط هذه المنحة، بما ف: 

 الضميمة) المرفقجدول المخرجات والمدفوعات وذلك عرض المخرجات والتقارير على النحو الوارد ف: هذا القسم 
1.)  

(، بما ف: ذلك التقارير الوصفية والمالية، 1ومن الضروري عرض جميع المخرجات )على النحو الوارد ف: الملحق 
ال قد يتأخر دفع المبالغ المستحقة من هذه المنحة وغيرها من ال منح المقدمة للمنظمة من ف: المواعيد المحددة، وا 

ف: أي تقارير يتم عرضها إلى رقم المنحة المبين ف: هذه االتفاقية. مؤسسة روكفلر )إن وجدت(. ويرجى اإلشارة 
المواعيد المقررة لتنفيذ المخرجات وصرف المدفوعات. ويرجى كذلك إرسال نسخ إلى المؤسسة  1ويوضح الملحق 

بغ: الوثائق والسجالت وأي مواد أخرى ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنحة المقدمة من مؤسسة روكفلر. وينمن جميع 
 Grantee Portalعرض جميع المخرجات والتقارير من خالل موقع 

)https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/(. 

 أو تعديلهاطلب تمديد أجل المنحة 

 الصندوق تقديم ما يل:: جب علىتو لطلب تمديد أجل هذه المنحة أو تعديلها، ي

 .توضيح مفصل للغرض من التعديل 

 ف: حال كانت قابلة للتطبيقميزانية معدلة و/أو جدول بالمنجزات والمخرجات المعدلة ،. 

 .)تقارير وصفية ومحاسبية حديثة )ف: حالة طلب المؤسسة 

mailto:BKibaara@rockfound.org
mailto:JCooper@rockfound.org
mailto:JCooper@rockfound.org
https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/
mailto:Officeofgrantsmanagement@rockfound.org
mailto:Officeofgrantsmanagement@rockfound.org
mailto:media@rockfound.org
https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/
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ة الت: تغطيها المنحة، أو ومن الضروري تقديم طلب لتعديل المنحة إذا كان على متلق: المنحة تعديل األنشط
ف: المائة من أي فئة من فئات الميزانية، أو  10إضافة فئات جديدة إلى الميزانية، أو إعادة تخصيص أكثر من 

 إجراء أي تعديالت جوهرية أخرى على المشروع. وال يمكن ف: أي حال من األحوال تعديل الغرض من المنحة.
وف: حالة  Jennifer Cooper (JCooper@rockfound.org.)ل إلى وتوجه جميع طلبات تمديد األجل والتعدي

على موقع  جدول المخرجات والمدفوعاتالموافقة على الطلب، ترسل المؤسسة إخطارا إلى منظمتكم ويتم تحديث 
Grantee Portal إذا لزم األمر. 

 خرىواألوضاع األشروط ال

يوافق الصندوق على إخطار المؤسسة بأي تغيير ف: موظف: المشروع األساسيين. وتحتفظ . المشروع موظفو
إخالل واضح بقدرة المشروع على تحقيق أهدافه المؤسسة بحقها ف: إنهاء المنحة عقب هذا التغيير إذا نتج عنه 

 اإلنمائية.

تم تقديم هذه المنحة على أساس أن الصندوق يعد "منظمة دولية" بموجب أمر تنفيذي صادر وفقا الوضع الضريبي. 
. ويوافق الصندوق على إخطار المؤسسة فور حدوث أي تغيير 22من قانون الواليات المتحدة رقم  288للقسم 

 ة أو أي منظمة غير حكومية.جوهري ف: وثائقه التأسيسية أو أي مواد مماثلة أو معلومات تم تقديمها إلى المؤسس

أي ويتعين رد المبينة ف: اتفاقية المنحة. ألغراض لال يجوز استخدام أموال المنحة إال استخدام أموال المنحة. 
أموال لم تستخدم ف: أغراض المنحة إلى المؤسسة. وترد للمؤسسة أيضا أي أموال لم تستخدم من المنحة حتى 

 تاريخ انتهاء اتفاقية المنحة.

: حين تدعم المؤسسة هذا المشروع، ما عدا ف: الجوانب المشار إليها تحديدا ف: هذه االتفاقية، تقع على عاتق وف
دارة سير العمل فيه.  الصندوق مسؤولية اإلشراف على المشروع وتنظيم شؤونه وا 

حضورهم أي اجتماعات أو المرتبطة بسفر موظف: المؤسسة أو : تغطية التكاليف وال يجوز استخدام أموال المنحة ف
ذا اضطرت المنظمة إلى تحمل أي مصروفات مرتبطة بسفر موظف: المؤسسة أو  مؤتمرات أو فعاليات أخرى. وا 
حضورهم أي فعاليات، يرجى إرسال فواتير إلى المؤسسة لسداد هذه المصروفات بدال من تغطية هذه التكاليف من 

 أموال المنحة.

غراض هذه المنحة. لذلك ال يصرف الصندوق أي أموال أو مبالغ ألغراض هذه أل وال يدفع الصندوق أي مبالغ
 يه.إيداع أموال كافية لدالمنحة إال بشرط 

حسب اللوائح والقواعد اإلدارية للصندوق الدول: للتنمية الزراعية المطبقة على التمويل وسيدير الصندوق هذه المنحة 
 .التكميل:

 التكلفة المباشرةف: المائة من  5، يخصم الصندوق مبلغا يعادل بينة ف: الميزانيةالدعم اإلداري المولتغطية تكلفة 
 ويحتفظ به لنفسه، كما يحتفظ بجميع الفوائد الناتجة عنه.

mailto:JCooper@rockfound.org
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 الجهة المانحة ال يكون الصندوق مسؤوال عن أي تأخر أو خسائر ف: المشروع نتيجة التأخر ف:، أو عدم، إيداعو 
يؤدي الصندوق مهامه بموجب هذه االتفاقية بنفس درجة الحرص الت: و  االتفاقية. مبالغ المستحقة بموجب هذهلل

تنفيذ المشروع، ويبذل كافة الجهود الممكنة لضمان  عن مسؤوليةاليتوخاها ف: إدارة شؤونه. ويتولى الصندوق كامل 
نتاج المخرجات بشكل فعال وف: الوقت المالئم.  توفير المدخالت وا 

يحتفظ الصندوق ألربع سنوات على األقل من تاريخ انتهاء المنحة بالسجالت والدفاتر  ومراجعتها.إعداد الحسابات 
 الخاصة باستخدام أموال المنحة.

من خالل شركة للصندوق للتمويل التكميل:، ستتم مراجعة السجالت المحاسبية  الناظمةوفقا إلجراءات الصندوق و 
الت: يستخرج منها التقرير المال:  للصندوق الموحدةقوائم المالية لل السنويةمراجعة المراجعة خارجية كجزء من 

 الخاص بهذه المنحة.

ديسمبر/كانون  31يوما من تاريخ نهاية السنة ) 180للمؤسسة خالل التقارير المالية والوصفية ويقدم الصندوق 
 .األول(

ال تنص هذه االتفاقية ف: أي من أجزائها على التنازل عن، أو التأثير على، االمتيازات  االمتيازات والحصانات.
اتفاقية امتيازات وحصانات وكاالت األمم المتحدة ، و اتفاقية إنشاء الصندوقوالحصانات الممنوحة للصندوق بموجب 

 عرف:.(، وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو القانون الدول: ال1947) المتخصصة

تخضع هذه االتفاقية والمستندات والترتيبات المرتبطة بها للمبادئ العامة للقانون القانون المطبق وتسوية النزاعات. 
يوافق الطرفان على أنه ف: حالة وقوع أي خالف أو نزاع و الوطنية ألي بلد ما. وال تسري عليها القوانينالدول:، 

تبذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى تسوية ودية من خالل المفاوضات  ،اناتج عن تنفيذ االتفاقية أو مرتبط به
المباشرة. وف: حالة لم تثمر المشاورات أو المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين، يسوى الخالف/النزاع من خالل 

 الصادرة عن محكمة التحكيم الدائمة. 2012التحكيم النهائ: والملزم بموجب قواعد التحكيم لعام 

جراءاته، ال فحة اإلرهاب. مكا ينخرط ف: أي أنشطة إرهابية أو يشجعها أو يؤكد الصندوق أنه، وفقا لسياساته وا 
يدعمها، وأنه ينفذ جميع قرارات مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المتحدة الت: تمنع االنخراط مع المنظمات أو 

وفيما يتصل بتقديم منح فرعية إلى كيانات أخرى  األفراد المشاركين ف: أنشطة إرهابية أو تشجيعهم أو دعمهم.
بموجب اتفاقية المنحة، يدرج الصندوق ف: االتفاقية المبرمة مع متلق: المنحة الفرعية حكما يلزم المتلق: بعدم 
استخدام أموال المنحة لدفع أي مبالغ ألفراد أو مؤسسات، الستيراد سلع، إذا كانت هذه المبالغ أو السلع المستوردة 

 حظورة بقرار من مجلس األمن صادر وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.م

رسال النسخة المرفقة به، يمنو  ،تجدر اإلشارة إلى أنهالملكية الفكرية.  ح الصندوق بالتوقيع على هذا الخطاب وا 
مؤسسة ترخيصا دائما ودوليا وغير حصري باستخدام جميع األعمال المكتوبة أو المواد األخرى أي كانت طبيعتها ال

الت: أعدها الصندوق بموجب هذه االتفاقية، بما ف: ذلك المخرجات )"العمل"( ونسخها وتوزيعها وعرضها وتعديلها 
صدار تراخيص فرعية باستخدامها، وذلك بجميع اللغات والقيام بأعمال استنادا لها واستخدامها بأي طريقة أخرى و  ا 
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ومن خالل جميع وسائل اإلعالم المعروفة حاليا أو مستقبال. ويقر الصندوق بأنه لن يتلقى أي إتاوات على هذا 
 االستخدام، وأن المقابل اإلجمال: الذي يحصل عليه هو المنحة المبينة ف: هذه االتفاقية، ويوافق على ذلك.

، باستثناء أي العمل الذي ينشأ عن هذه االتفاقية هو نتاج جهوده الفرديةيقر الصندوق أن والتعويضات.  الضمانات
، على نفقة الصندوق مواد تم استخدامها ف: العمل أنتجها أو يملكها طرف آخر حصل أو سيحصل الصندوق منه

غير قابلة لى أن تكون هذه التراخيص الالزمة الستخدام هذه المواد ف: العمل، ععلى جميع التراخيص  الخاصة،
خالصة من أي إتاوات ويمكن استخدامها دوليا ونقل ملكيتها. ويقر الصندوق أيضا أن العمل لن يضم أي لإللغاء و 

مواد مخلة باآلداب العامة أو تنطوي على تشهير أو تخالف حقوق النشر والتأليف أو العالمة التجارية أو الملكية أو 
 ألي طرف آخر أو تخالف أي قوانين. الحقوق الشخصية

تشجع مؤسسة روكفلر متلق: المنح على اإلعالن عن المنح اإلعالن عن المنحة ونشر المنتجات الناشئة عنها. 
، غير أنه يتعين الحصول على موافقة مكتب االتصاالت بالمؤسسة قبل استخدام أي صيغة إعالمية الت: يتلقونها

لمؤسسة من تقديم المنحة. ويجب أيضا أن يشير اإلعالن عن منحة المؤسسة تتضمن ف: فحواها تفسير غرض ا
بوضوح تام إلى أن المؤسسة تقدم الدعم المال: للمشروع ولكنها غير مسؤولة عنه )على سبيل المثال، من الصحيح 

 يشير إلى أن أن يشير البيان اإلعالم: إلى أن المؤسسة تقدم الدعم المال: للمشروع، ولكن من الغير الصحيح أن
 المؤسسة "ترعى" المشروع(.

كذلك يتعين الحصول على موافقة مسبقة من مكتب االتصاالت ف: المؤسسة على نشر أي بيانات بخصوص 
المنحة ف: الصحف أو ف: الوسائل اإلعالمية أو العامة األخرى، سواء كانت هذه البيانات مكتوبة أو إلكترونية. 

المؤسسة على استخدام الشعار الخاص بها. ولمتلق: المنحة مطلق ة مسبقة من ويتعين أيضا الحصول على موافق
الحرية ف: نشر أي معلومات عن تجاربهم ونتائجهم المستمدة من المشروع لمن قد يستفيدون من هذه المعرفة. وف: 

قه، ويتوقع بالتال: هذا السياق، تعتبر المؤسسة نفسها شريكا فاعال يمكنه المساهمة ف: تعزيز التواصل وتوسيع نطا
أن يتم إخطاره مسبقا بأي أمور متعلقة بالتواصل اإلعالم:. وللحصول على أي معلومات أو مساعدة بشأن 

البريد اإللكترون:: اإلعالن عن هذه المنحة، يرجى التواصل مع مكتب االتصاالت بالمؤسسة )
media@rockfound.org :8441-852-212، رقم الفاكس: 8500-869-212، رقم الهاتف.) 

وسيتضمن الموقع اإللكترون: للمؤسسة وصفا موجزا للمنحة. وتنشر المؤسسة على موقعها اإللكترون: أيضا ف: 
الخاصة بمتلق: المنحة. وتقدم هذه المعلومات أيضا إلى المركز التابع بعض األحيان المنشورات والمواد األخرى 

ت: توفر للجهات الراغبة ف: الحصول على المنح والباحثين للمؤسسة ووسائل اإلعالم والمنظمات األخرى ال
 المعلومات الالزمة عن مجاالت اهتمام المؤسسات الخاصة وأنشطتها.

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ف: تاريخ توقيع الطرفين عليها، أي اعتبارا من تاريخ آخر توقيع السريان واالنتهاء. 
يكون لكل من الطرفين الحق ف: إنهاء هذه االتفاقية و .2019 تشرين الثان:نوفمبر/ 30عليها، وتظل سارية حتى 

إذا خالف أي من الطرفين أي من أحكام هذه و .بثالثين يوماف: أي وقت بإرسال إخطار قبل تاريخ اإلنهاء 
تفاصيل يوما من تسلم إخطار كتاب: من الطرف اآلخر يتضمن  30لم تتم معالجة هذه المخالفة خالل و االتفاقية، 

خطار الطرف المخالف بذلك كتابة، وتعتبر االتفاقية  هذه المخالفة، يحق للطرف غير المخالف إنهاء هذه االتفاقية وا 



EB 2019/126/INF.4 لثالث ا مرفقال  

38 

يتفق الطرفان على أنه ف: حالة اإلنهاء المبكر لهذه االتفاقية، يرد الصندوق إلى و الغية فور استالم هذا اإلخطار.
 من المساهمة عقب:أي مبالغ لم يتم صرفها  الجهة المانحة

قبل تسلم إخطار  بموجب هذه االتفاقية قيام الصندوق بالوفاء بجميع التزاماته والخصوم المستحقة عليه (أ )
اإلنهاء )بما ف: ذلك، وعلى سبيل المثال ال الحصر، أي خصوم ناتجة عن التزامات تعاقدية أبرمها 

 الصندوق مع أي مستشار أو طرف آخر(؛

تمام جميع األنشطة ال (ب )  جارية على النحو المالئم بموجب هذه االتفاقية وقت تسلم إخطار اإلنهاء.وا 

أنه مفوض بشكل  الدول: للتنمية الزراعية ابة عن الصندوقييقر الموقع على اتفاقية المنحة بالن. سلطة التوقيع
 .وللقيام بذلك لتمثيل المنظمة كامل

تتضمن هذه االتفاقية جميع ما اتفق عليه بين الطرفين بخصوص موضوع االتفاقية، وتحل محل أي االتفاقية ككل. 
اتفاقيات أو مناقشات أو إقرارات متبادلة بينهما. وأي تعديل ف: هذه االتفاقية يجب أن يكون مكتوبا وموقعا أو مرسل 

 إلكترونيا من مكتب إدارة المنح ف: المؤسسة. 

 اذ هذا اإلجراءيسعدن: إبالغكم باّتخ

Shari Patrick 

 المستشار العام وأمين السر

 

 نسخة إلى:

Fabrizio Bresciani 
Nicole Carta 

Domenico Nardelli 
Advit Nath 

 توافق المنظمة الموقعة أدناه على الشروط الواردة ف: هذه االتفاقية.

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 Luis Jimenez-McInnis التوقيع:

 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد
  :لتاريخا
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